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«١٣»؟ ال الشياطني هم من

املؤامرات وجه يف يقفون إنهم عربيٍّا. بلًدا يُمثِّل منهم كلٌّ عمرك، مثل يف وفتاًة فتًى ١٣ إنهم
أجادوا … أحد يعرفها ال التي ي الرسِّ الكهف منطقة يف تمرَّنوا … العربي الوطن إىل هة املوجَّ
عدة يُجيدون جميًعا وهم … الكاراتيه … الخناجر … املسدسات استخدام … القتال فنون

لغات.
زعيمهم قيادة تحت … مًعا الشياطني من ستة أو خمسة يشرتك مغامرٍة كل ويف

أحد. حقيقته يعرف وال أحد، يَره لم الذي «صفر» رقم الغامض
كان مهما معهم نفسك وستجد … العربية البالد كل يف تدور مغامراتهم وأحداث

الكبري. العربي الوطن يف بلدك





القصة هذه أبطال

مرص. من «أحمد» :«١» رقم
السودان. من «عثمان» :«٢» رقم

لبنان. من «إلهام» :«٣» رقم
املغرب. من «هدى» :«٤» رقم

الجزائر. من عمري» «بو :«٥» رقم
ليبيا. من «مصباح» :«٦» رقم
تونس. من «زبيدة» :«٧» رقم
سوريا. من «فهد» :«٨» رقم

الكويت. من «خالد» :«٩» رقم

األردن. من «ريما» :«١٠» رقم
السعودية. من «قيس» :«١١» رقم
فلسطني. من «باسم» :«١٢» رقم
العراق. من «رشيد» :«١٣» رقم

أحد! حقيقته يعرف ال الذي الغامض الزعيم «صفر»: رقم





امليتاحلي!

حركًة املكان تمأل الشياطني وأصوات مضاءة، الداخلية الرسي املقر أنوار جميع كانت
من و«إلهام» «أحمد» بني مباراة يراقبون التليفزيون جهاز حول ون ملتفُّ وهم وحيوية
كان والتي اإللكرتوني العقل بتشغيلها يقوم التي اللعبة وهي … «األتاري» لعبة مباريات

وهكذا. جولة اآلخر ويكسب … جولة أحدهما يكسب دائًما ِندَّين و«إلهام» «أحمد»
إىل دعاهم الذي «صفر» رقم مع ميعادهم عىل تقريبًا كاملة ساعة أمامهم كان فقد

… جديدة مغامرة هناك أن بالتأكيد يعني وهذا … اجتماع
انتهاء معلنًة التليفزيون شاشة احمرت حينما «١٣» ال الشياطني رصخات وتعالت

… «أحمد» صالح يف النتيجة وكانت املباراة
متعادَلني! نصبح املباراة بهذه إلهام:

ذلك؟! أنكرت وهل أحمد:
… املباراة تلك نتيجة عن «صفر» رقم ليسأل االجتماع هذا سبب كان ربما عثمان:

عليهم دخلت حتى حديث يف منهم جماعة كلُّ ذهبت … الشياطني ضحكات تعاَلت
«١٣» ال الشياطني حولها ع تجمَّ ما ورسعان … املثلج الليمون أكواب تحمل وهي «زبيدة»

برسعة. أكوابهم سحب يف وأرسعوا
الشياطني آذاُن تعرفها أقداٍم صوَت سمعوا حتى … الليمون تناول من انتهوا إن وما
وبدأ … الزجاجية الكابينة خلف «صفر» رقم وجلس تماًما سكتت أن إىل … جيًدا «١٣» ال

… الشياطني إىل يتحدث العميق صوته
… العدد كاميل طويلة فرتة منذ نجتمع لم أظننا … بكم مرحبًا «صفر»: رقم قال

… لألهمية مًعا املرة هذه أجمعكم أن رأيت ولكنني



املؤامرة

لتغريَّ تمت لو التي االكتشافات أحد بشأن إليكم سأتحدث يقول: «صفر» ومىضرقم
… تفنى! ال نووية طاقة وتوفري التكنولوجي والتطور … العلمي التقدم مقاييس من الكثري
… البداية منذ القصة أبدأ أن يل اسمحوا واآلن … بالتفصيل يشء كلَّ لكم سأرشح وبالطبع
«برلني» مدينة يف سليم» «سامح املرصي العالم ظهور تُفيد تقارير لنا ورَدت فلقد
العالم أن املعلومات وتؤكد واحد، أسبوع مراتخالل ثالث رؤيته تمت ولقد الغربية، بأملانيا
اكتشاف من تمكن قد العالم هذا وكان شهور منذ األملانية املدينة إىل وصل قد املرصي
أن نعلم وكلنا … املشع اليورانيوم عنرص إىل الرصاص مادة تحويل إمكانية وهو خطري،
فلو ولذلك الرصاص، مادة إىل الزمن بمرور تتحول إشعاعها انتهاء بعد مشعة مادة أيَّ
سيكون أخرى مرة يورانيوم إىل الرصاص تحويل يف املرصي العالم اكتشاف نجاح تأكَّد

العرص… هذا اكتشافات أكرب
ظهور يف الغرابة وجه ليس بالطبع حديثه: أكمل ثم … للحظة «صفر» رقم سكت
«سامح املرصي العالم أن هو ا حقٍّ غريب يشء هناك ولكن … «برلني» مدينة يف العالم

… أعوام ثالثة منذ مات قد سليم»
وجوه عىل التعجب عالماُت وارتسمت للحظة الحديث عن «صفر» رقم توقَّف ثم

.«١٣» ال الشياطني
إحدى يف خاصة طائرٍة سقوِط حادِث إثَر مات أنه معلوماتنا فحسب «صفر»: رقم
اآلن املهم ولكن … سنوات ثالث منذ القاهرة يف جنازته تشييع تم وقد أفريقيا، إىل رحالته
واألوصاف املعلومات جميع ألن … الحياة؟! قيد عىل يزال ال أنه أم ا؟! حقٍّ مات هل نتأكد أن
«برلني»! يف شوهد الذي الشخص أوصاَف تُطابق للعالم لدينا التي الفوتوغرافية والصور
عمليَة موتُه كان فهل … له األصيل االسم نفس تحت األملانية املدينة دخل أنه وكما …
هو الحقيقة سيكشف ما إن … ر؟! املزوِّ هو اآلن الشخصاملوجود أن أم … متقنة؟! تزييٍف
نصف وبالتايل فقط، أوراقه نصف عىل سوى العثور يتمَّ لم املرصي العالم وفاة بعد أنه
الشخص مع توجد فهل … مجهوًال املذهل اكتشافه رسُّ بقَي وهكذا الكيميائية، معادالته

… األوراق؟! هذه بقية الحايل
الغامض العاِلم هذا يف التفكري يف بعيًدا رشدوا قد «١٣» ال والشياطني صمٍت فرتُة مرَّت
مَضت ثالثة أعوام منذ القاهرة يف ُدفن وكيف … الحياة إىل أخرى مرة عاد ثم مات الذي
أو … مات أنه ادعاء محاولة سبب وما … «برلني» يف أخرى مرة للظهور عاد وكيف …
يرقد الذي فَمن هَرب أو اختُِطف كان وإذا … أملانيا إىل بنفسه هرب هل … حيٌّ أنه ادعاء

…؟ القاهرة مقابر إحدى يف مكانه

12



الحي! امليت

ليس لكم رويتُها التي القصة إن قائًال: االجتماعات قاعِة هدوءَ «صفر» رقم قطع
تذهب أن عليكم أقرتح فإنني لذلك وغموض… غرابة من بها ما بمقدار الخطورة من بها
كما … هناك يحدث عما وتحرٍّ بحٍث بعمليِة تقوم حيث «برلني» مدينة إىل منكم جماعٌة
بعضكم مع مشرتك بعمل تقوموا لم طويلة مدة فمنذ عرش، الثالثة أنتم تذهبوا أن يمكنكم
… أخربتكم كما تحريات عمليَة ستكون ولكنها الصحيح باملعنى مغامرًة تكون لن وأظنها

التحريات. يف العمل عىل لكم تمرين وهذا
…؟ بالقاهرة أصدقاء أو أقارب أيُّ سليم» «سامح للسيد أليس أحمد:

كان وقد … ملحوظ بشكل الوحدة ل يفضِّ «سامح» السيد كان لقد … ال «صفر»: رقم
أحٌد يظهر ولم مغلقة اآلن والفيالَّ الخدم، بعُض ومعه بمفرده املقطم بمنطقة فيالَّ يقطن

اآلن! حتى الورثة من
بأملانيا؟ فيها ظهر التي األماكن عناوين لدينا هل زبيدة:

جاهزون أنتم هل واآلن يشء! بكل علًما تُحاطون وسوف … بالتأكيد «صفر»: رقم
للسفر؟

أنفسنا نُقسم أن األفضل من أن أظن االجتماع: بداية منذ يتحدث لم الذي «باسم» ردَّ
عرش ثالثة ظهور إن ثم … األملانية اللغة تُجيد التي املجموعة أوًال وتسافر … قسمني إىل

لألنظار! ملفتًا سيكون واحد مكان يف شخًصا
وَمن يسافر َمن حول بينكم فيما باالتفاق عليكم إذن … تحبون كما «صفر»: رقم

… سليم» «سامح للسيد األوصاف بعض إليكم واآلن … يبقى
أصلع … رفيع … القامة بِقَرص يتميز كان أنه يعني وهذا سنتيمرتًا ١٦٠ الطول:
من يقرتب … سميكة طبية نظارة يرتدي صغرية، بيضاء أبيضولحية شارب له الرأس…
أكثر وشوهد … الغربية بأملانيا «برلني» مدينة يف «ليندنبورج» بشارع يقيم وهو الستني
جميع يف يصاحبه الجثة ضخم خاص سائٌق يقودها سوداء مرسيدس سيارة يف مرة من
«سامح الدكتور عن بيانات من تطلبونه ما كلَّ املعلومات قسُم عليكم وسيوزع تحركاته،

أخرى؟ أسئلة أية واآلن، … فيه يعمل الذي االخرتاع وأهمية تواجده ومكان سليم»
… الشياطني بني الصمت ساد

التوفيق. لكم أتمنى إذن حديثَه: «صفر» رقم فأكمل
عىل واتفقوا باملقر، يبقى وَمن ألملانيا يسافر َمن حول الشياطني بني املشاورات بدأت
انتظار يف الشياطني بقية ويبقى … و«ريما» و«إلهام» و«رشيد» و«خالد» «أحمد» سفر

… التطورات
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املؤامرة

تدري ألملانيا املسافرة املجموعة تكن ولم االجتماعات قاعة مغادرة يف الشياطني بدأ
التي املخاطر من هائًال ا كمٍّ وراءها تُخفي بها سيقومون التي والبحث التحرِّي عملية أن

بال. عىل لهم تخطر تكن لم
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البداية! نقطة عند

«أحمد» من واملكوَّن أملانيا إىل املسافر الفريق أعضاء بني رسيع اجتماع تم السفر موعد يف
… معهم سيحملونها التي التجهيزات مًعا وأعدوا … و«ريما» و«إلهام» و«خالد» و«رشيد»
املكربة كالنظارات األخرى واألجهزة الخفيفة، لألسلحة رسية جيوب بها حقائب شملت وقد
… والسيارات والنوافذ األبواب لفتح أخرى صغرية وأدوات … الدقيقة االستماع وأجهزة

مرسيدس طراز من ضخمة سيارة وانطلقت الصخرية، الرسي املقر أبواب وُفتحت
الرسي باملقر تُحيط التي الصحراء واجتازوا … مطار أقرب إىل الشياطني تحمل ٥٠٠
معهم وكانت … مطار أقرب إىل وصلوا للمغيب تميل الشمس كانت وعندما مرسعني.

املطلوبة. التأشرياِت تحمُل وجوازات أيًضا «برلني». إىل السفر تذاكر
يجلس أن «أحمد» ل فضَّ وقد األحزمة، وربطوا «إنرتفلوج»، رشكة طائرة إىل قفزوا
الرجل هذا مع … القادمة املعركة يف قليًال بخياله يرسَح أن يريد كان فقد … النافذة بجوار

… سنوات ثالث بعد ظهر ثم وُدفن مات الذي
يعيش الذي وَمن … القاهرة يف ُدفن الذي َمن تَُرى نفسه: وبني بينه «أحمد» وتساءل

برلني؟ يف
ثالثًا؟ رجًال يكون قد أو … سليم» «سامح املرصي العالم هو أحدهما أن بد ال

… ممكنًا يشء كلَّ جعل أحداث من به مروا ما إن
وبعد … «برلني» إىل وصوَلهم الطائرة قائد أعلن ثم رسيعة، األربع الساعات ومضت
رقم العميل اختاره الذي املقر إىل تحملهم أجرة سيارة هناك كانت ساعة بنصف ذلك
بَدت وعندما ، حارٌّ بل … معتدل الطقس أن الفور عىل أحسوا وقد … برلني يف «صفر»

… تظهر املدينة مالمح
«برلني»؟ نزور مرة أول أظنها «خالد»: قال



املؤامرة

الحرب نهاية عند العنيف للقصف تعرََّضت وجميلة، تاريخية مدينة إنها «أحمد»: ردَّ
… مرصَعه «هتلر» فيها ولقَي … السوفييتي االتحاد ومن … الحلفاء من الثانية العاملية
إعادة استطاعوا األملان ولكن … تماًما «برلني» تهدَّمت وقد … بسقوطها الحرب وانتهت

كلها! أملانيا بل … برلني تعمري
لألجيال. ذكرى لتكون الحرب… دمرتها كما بعضاألماكن تركوا أظنهم «ريما»: ردَّت
استوىل التي الغربية برلني … جزأين إىل مقسمة نعرف كما و«برلني» نعم! أحمد:
السوفييتي، االتحاد عليها استوىل التي الرشقية وبرلني … وإنجلرتا أمريكا الحلفاء عليها

صعبة. مسألة اآلن بينهما االنتقال وأصبح
السائق انتباه لفتَت «برلني» كلمة ولكن العربية، باللغة يتحدثون الشياطني كان
إنني باألملانية: وسأل فجأة تحدَّث ولكنه … الوقت طوال صامتًا ظل الذي العجوز األملاني

ألسنتكم! عىل ترتدد «برلني» كلمة أسمع
فيها! ونحن «برلني» عن نتحدث أن الطبيعي من أحمد:

!… أرضه يف هللا جنة كانت لقد … الحرب قبل «برلني» تَروا لم إنكم السائق:
رائعة! مدينة اآلن لكنها أحمد:

… كانت كما أخرى مرة تعود لن إنها السائق:
يسكنون أنهم وجدوا عندما الشياطني دهشة كانت وكم … مرسعة السيارة واتجهت
كانت ما ورسعان … سليم» «سامح الدكتور يعيش حيث «ليندبورج» شارع نفس يف
أنه وتأكَّدوا الفندق، الفتة إىل ينظرون وهم الشياطني، ونزل الرصيف بجوار تقف السيارة

… «كورونا» فندق الحي. … امليت املخرتع به يُقيم الذي الفندق
فشكره سخي، ببقشيش يَده «أحمد» له فمدَّ السيارة، من الحقائَب السائُق أنزل

… مبتعًدا وانطلق املحرِّك وأدار سيارته، إىل عاد ثم بحرارة العجوز الرجل
بقية ذهب بينما املرصي، العاِلُم به ينزل الذي الفندق يتأمل الشارع يف «أحمد» وقف
الغرف إىل بالحقائب الشياطني وَصِعد … األسماء قيد إجراءات التخاذ الفندق إىل الشياطني
بينما الشارع عىل تطلُّ واسعة غرفة الثالثة الشبان نصيب من وكان … لهم صت ُخصِّ التي

املجاورة. الغرفة يف و«إلهام» «ريما» نزلت
ووجدوا الشارع، إىل نزلوا ثم الدواليب يف املالبس وضعت الحقائب، فتح تم وعندما
استعداًدا نواحيه جميع من املكان يدرسوا أن وقرروا إليه، فانضموا وحيًدا، يتمىش «أحمد»
حركُة تسهل حتى أوًال … سيارتنَي استئجار األفضل من قال: «أحمد» ولكن القادمة، للجولة
… مبارشة املغامرة قلب يف يضعنا املكان لهذا «صفر» رقم اختيار ألن وثانيًا … تنقالتنا
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البداية! نقطة عند

السيارات! لتأجري مكتب أقرب عن أسأل وسوف … املهمة هذه أنا سأتوىلَّ خالد:
معك! سآتي ريما:

الكبرية. املدينة هذه يف نتوه ال حتى له، خرائَط الفندق من خذَا أحمد:
صغرية خريطًة واحٍد كلُّ وأخذ لحظات بعد وعاَدا الفندق إىل و«ريما» «خالد» ذهب

مكانه. ح يوضِّ صغري ورسم التليفونات، وأرقام الفندق اسم بها
صغريًا، إيطاليٍّا مطعًما «أحمد» واختار الشارع، نهاية قرب حتى مًعا الخمسة سار

تتأخَرا. فال املطعم هذا يف طعامنا سنتناول وقال:
أطباق خمسة وطلبوا و«إلهام» «ورشيد» «أحمد» دخل بينما و«ريما» «خالد» انرصف

الساخنة. «البيتزا» طعام من
و«خالد» «ريما» وعاَدت شوارعها، يف الحركة ودبَّت املدينة، عىل يهبط الظالم وبدأ

… اللذيذ الطعام تناول يف الجميع وانهمك السيارتني أحَرضا أن بعد
دبليو». إم. «بي. طراز من سيارتني استأجرت «خالد»: قال

ورسيع. قويٌّ السيارات من النوع فهذا بأس. ال أحمد:
من «كورونا» فندق نراقب «أحمد»: وقال … خرجوا الطعام تناول من االنتهاء بعد

وقت. أي يف «سامح» الدكتور نشاهد فقد … النافذة
يف الوقت إضاعة من بدًال وجوده من لنتأكد الفندق يف عنه نسأل ال وملاذا رشيد:

املراقبة.
كبرية مدينة يف مات الذي املرصي العالم ظهور إن … األنظار ذلك يلفت ربما أحمد:

الشك. إىل تدعو مسألة كربلني
تتوقع؟ ماذا ريما:

إنني بل … كله املوقف مع بحذر نتعامل أن األفضل من ولكن … محدد يشء ال أحمد:
آخر! مكان استئجار يف أفكِّر

عن «سامح» الدكتور مراقبة لتسهل املكان د حدَّ الذي هو «صفر» رقم ولكن رشيد:
أخرى. تعليمات ننتظر ثم املرصي العالم فعًال أنه من نتأكد أن املطلوب فكل … قرب

الطعام. تناول يف وانهمك املالحظة، هذه عىل «أحمد» يردَّ لم
«سامح»! دكتور تقول: وهي مرسعًة مكانها من «إلهام» قامت وفجأًة

منهم. أحد يتحرك أن قبل مرسعًة املطعم «إلهام» وغادرت الطعام عن الجميع ف وتوقَّ
«إلهام» ل أثًرا يجدوا لم باملارة يزدحم بدأ الذي الشارع إىل الشياطني بقية خرج عندما

الزحام. يف اختفيَا وأنهما الرجل تبعت أنها الواضح من وكان
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املؤامرة

الفندق… صالة يف ساعة نصف بعد يلتقوا أن عىل اتجاهني يف برسعة الشياطني تفرَّق
الدكتور يكون أن أمل عىل «كورونا» فندق اتجاه يف فساَرا «أحمد» مع «ريما» كانت
وأخذَا … الدكتور أو «إلهام» تظهر أن دون الفندق إىل وصَال ولكنهما … إليه عائًدا

أثر. ال ولكن … اتجاه كل يف وينظران املارة يفحصان
هل وسأله: االستقبال موظف إىل واتجه «كورونا» فندق إىل ودخل «أحمد» يرتدد لم

موجود؟ «سامح» الدكتور
َمن؟ سامح املوظف: قال

الجنسية! مرصي … سليم» «سامح الدكتور أحمد:
الفندق! يف ينزل إنه نعم د: تردَّ ثم النزالء دفرت عىل االطالع يف املوظف انهمك

هنا! موجود غرفته مفتاح … اآلن الخارج يف لكنه وقال: املفاتيح لوحة إىل نظر ثم
عند إسعاف سيارة صوَت مًعا وسمَعا «ريما»، مع ووقف الطريق، إىل «أحمد» خرج
أو «إلهام» يُشاهَدا لم أنهما واضًحا وكان … و«خالد» «رشيد» ظهر ثم … الطريق نهاية

… «سامح» الدكتور
«إلهام»! عودة انتظار يف «كورونا» فندق ونراقب ُغَرِفنا إىل سنصعد «أحمد»: قال

ساعة ومضت والفندق، الطريق يراقبون النافذة زجاج خلف وجلسوا الجميع، وَصِعد
بالقلق. يشعرون وبدءوا «إلهام» أو «سامح» الدكتور يظهر أن دون

من ينتهَي أن قبل ولكن … يظهر لن هذا «سامح» الدكتور أن أعتقد «أحمد»: قال
«سامح»! دكتور «ريما»: صاَحت جملته

املسافة ويجتاز الفندق، أمام سيارة من ينزل عندهم التي باألوصاف رجل وكان
صغرية. حقيبة يحمل وهو متمهًال،
«إلهام»؟ أين … ولكن رشيد:

أن املؤكد من وأصبح «إلهام»، تظهر ولم الليل انتصف حتى معلًَّقا السؤال هذا ظل
حدث! قد شيئًا
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اثنني! …إىل واحد من

برقم باالتصال اقرتاٌح … ُرِفض البوليس بإبالغ اقرتاٌح … عمله يجب ما حول نقاش دار
تذكرون؟ هل «أحمد»: قال: وفجأة ُرفض… … «صفر»

نهاية عند إسعاف سيارة صوَت سمعنا لقد جملته: فأكمل الشياطني إليه التفَت
سيارة؟! حادث ضحية تكون ال ملاذا … مبارشة «إلهام» اختفاء قبيل الطريق

ورسعان … اإلسعاف تليفون رقم «السويتش» عامل من وطلب التليفون، إىل وقام
… «لندبورج» شارع من أتحدث إنني فضلك من حوار: ودار املدينة بإسعاف اتصل ما
نهاية عند تسري كانت يل صديقة اختَفت وبعدها إسعاف سيارة صوَت سمعُت املساء ويف

الوقت؟ هذا يف فتاة إليكم نُقلت فهل … الشارع
أوصافها؟ هي ما اإلسعاف:

بلوزة من مكوَّنة بسيطة مالبس ترتدي وقوية، جميلة … بيضاء طويلة إنها أحمد:
«إلهام». اسمها عليها بطاقة ومعها «جينز» وبنطلون زرقاء،

فتاًة اإلسعاف سياراُت تنقل لم عليه: دقائق بعد ردَّ ثم … بسيطة مهلة الرجل طلب
مساءً. األوصاف بهذه

وقد يقول: الرجل مىض فقد طويًال؛ يستمرَّ لم اطمئنانه ولكن … «أحمد» اطمأن
يف إسعاف سيارة أيُّ تمرَّ لم أنه وتأكدُت اليوم، لهذا اإلسعاف عربات سري خطوط تابعت

جيًدا. تسمع لم أنك بد وال مساءً أو صباًحا سواء «لندبورج» شارع
صوت سمع أنه متأكًدا كان لقد للحظات، صامتًا «أحمد» وبقَي … املكاملة انتهت
فماذا … أيًضا السيارة صوت سمعوا أنهم أكدوا زمالءه سأل وعندما … اإلسعاف سيارة

هذا؟ يعني



املؤامرة

الفكاهة! سبيل عىل اإلسعاف سيارة قلَّد قد العابثني أحد كان ربما «رشيد»: قال
غري يشء ثمة … العبث سبيل عىل القبيل هذا من يشء هناك ليس البالد هذه يف أحمد:
مختطفيها أن بد فال الحياة قيد عىل زالت ما «إلهام» كانت وإذا … املوضوع هذا يف مفهوم
تحريات أجل من جئنا لقد … الصحيح طريقها يف تسري ال األمور إن … بنا سيتصلون

بعيًدا! ذهبت األمور ولكن «سامح»، الدكتور شخصية من للتأكد بسيطة
والحل؟ خالد:

الرابع الدور أي ،٤٤ الغرفة يف ينزل إنه سليم» «سامح استجواب هو الحل أحمد:
إليه! وسأذهب الرابعة، الغرفة

وحدك؟ خالد:
للسؤال الليل من املتأخرة الساعة هذه يف أربعة يذهب أن تتوقع كيف … طبًعا أحمد:

شخص! عن
الشارع، يعرب وهو يرقبونه الزجاج خلف الشياطني ووقف الغرفة، «أحمد» وغادر
تمدد قد االستقبال موظف أن فالحظ الباب، زجاج خالل من «أحمد» نظر الفندق. ويدخل
استخدم بل املصعد، عند يقف ولم مرسًعا ودخل يرتدد فلم … للنوم واستسلم كرسيه، عىل
أحد هناك يكن لم ولكن … حوله ما إىل ليُنصت ف توقَّ ثم … الرابع الدور إىل قفًزا الساللم

وانتظر. بهدوء الباب ودق «٤» رقم الغرفة من فتقدم املتأخرة، الساعة هذه يف
بشدة جديد من يدق فعاد الغرفة، داخل حركة يسمع ولم أحد، يردَّ ولم لحظات مرت
إنسان أيِّ انتباِه َلْفِت من وأهم أخطر «إلهام» مصري فإن … ألحد حسابًا يحسب أن دون

حجمها. كان مهما مشاكل يف الدخول أو
الحد. هذا إىل ثقيل «سامح» الدكتور نوم هل … أحد يردَّ ولم طويلة لحظات مرَّت

ثواٍن ويف الباب. يف وأعملها الدقيقة األدوات من مجموعة أخرج «أحمد»، يرتدد لم
فتوقف الظالم، يف تسبح الغرفة كانت ودخل. بهدوء دفَعه الباب، وانفتح القفل، دار قليلة
خرج هل … صوت أيُّ هناك يكن لم ولكن «سامح» الدكتور تنفس يتبني لعله يستمع
طوال النافذة بجوار يراقبونه كانوا لقد … مستحيل هذا … أخرى مرة «سامح» الدكتور

لشاهدوه. خرج قد كان ولو الوقت،
أرجاء يف أداره الضوء من رفيًعا شعاًعا وأطلق جيبه، من صغريًا مصباًحا أخرج
املصباح أدار … املرصي للعالم أثٌر هناك يكن لم ولكن … مستعمًال الفراش كان … الغرفة
… أحد هناك يكن لم ولكن املياه، دورة إىل دخل … للعالم أثر هناك يكن ولم ويساًرا يمينًا
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اثنني! إىل … واحد من

خطفوا كما «سامح» الدكتور خطفوا هل … حدث قد رهيبًا شيئًا أن «أحمد» وأحس
من حركة الحظوا ولو … يقفون كانوا إنهم الفندق، من إخراجه تم كيف ولكن … «إلهام»

بها. ألحسوا القبيل هذا
شخص غرفة ربما … «سامح» الدكتور غرفَة ليست هذه إن … خاطر له خطر وفجأة

.٤٤ الغرفة رقم حدد قد الفندق موظف أن جيًدا يتذكر كان وإن آخر
ربما جيًدا الغرفة يفتش أن وقرر … فعل وماذا … حدث فيما مفكًرا مكانه يف وقف
«سامح»؛ الدكتور غرفة هي الغرفة أن تأكد ما ورسعان … الطريق له يُنري يشء عىل يعثر
«سامح» الدكتور غرفة فهي إذن … الدوالب يف الفندق بها دخل التي نفسمالبسه وجد فقد

«إلهام»! اختفاء كلغز … لغز الدكتور؟ أين ولكن … شك وال
يَكد لم ولكنه مرسًعا، السلَّم ونزل الباب، أغلق ثم وجدها، كما الغرفة ترتيب أعاد

البوليس. رجال أحد مع يتحدث االستقبال موظف وجد حتى الصالة إىل يصل
من املتأخرة الساعة هذه يف يفعله عما يسأالِنه وربما … إليه ينتبَها أن «أحمد» خَيش
وتقدَّم … ينتظر مكانه ووقف برسعة، السلم إىل تراجَع فيه، نزيًال ليس فندق يف الليل
النهاية يف واضطر … الثالث ثم الثاني الدور إىل يصعد «أحمد» وأرسع السلَّم من الرجالن
زالوا ما فوجدهم الشياطني بقية ينزل حيث إىل السور إىل اتجه … السطح إىل الصعود إىل

مكانهم. يقفون
حوله نظر … فوق إىل تصعد األقدام صوت الفور عىل وسمع … يتسمع السلم إىل عاد
وأرسع السطح نهاية يف تطلُّ الضخمة املجاري مواسري ووجد … املصيدة يف كالفأر كان …
… يحدث ما إىل عينَيه بطرف ينظر وتوقف … عليها نزل ثم مرسًعا السور وتخطى إليها
وجد … تحته فنظر مكانه إىل سيصالن أنهما وتأكد … السطح عىل يدوران الرجلني شاهد
وقد … ثقله تحت تنئُّ القديمة املبنى مواسري كانت … محاذًرا فنزل … الغرف إحدى رشفة
ولم الخالية، الرشفة إىل قفز ثم توازنه وحدَّد نفَسه استجمع وهكذا … لحظة أية يف تنهار
أدواته وأخرج … الطريق يف أحٌد يراه وقد ناحيته، أطالَّ إذا الرجالن يشاهده فقد ينتظر
ظهر فقد … انتظاره يف كانت املفاجأة ولكن … محاذًرا ودخل الرشفة باب وفتح الدقيقة
برضبة قبضتَه «أحمد» أطلق وبرسعة … مسدًسا يُمسك الرشفة باب بجوار واقٌف شخٌص

عالية. آهة أطلق أن بعد الرجل يد من املسدس أطارت ساحقة
يقول: وهو ثانية برضبة عليه وهَوى توازنه يستعيد أن قبل هاجمه «أحمد» ولكن

ا! جدٍّ آسف
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املؤامرة

الباب إىل «أحمد» وأرسع … كاملة غيبوبة يف يتمدد وهو االعتذار، عبارَة الرجُل وَسِمع
حدث. فيما يفكِّر أو ينتظر أن دون مرسًعا الساللم نزل ثم ففتحه،

وأرسع … النافذة زجاج يف الشياطني وجوه وشاهد … أخريًا الشارع يف نفسه وجد
… إليهم

… الرجل؟ قال ماذا دخل: عندما صاحوا
رجل؟ أي أحمد:

«سامح». الدكتور ريما:
غرفته! يف ليس إنه أحمد:

مطلًقا! يخرج ولم يدخل، وهو شاهدناه لقد … كيف ريما:
جرى! ما هذا أحمد:

املدة؟ هذه طوال فعلت ماذا إذن رشيد:
السطح وصعوده البوليس… رجل وظهور … أحداث من به مرَّ ما «أحمد» لهم روى

هاجمه. الذي والرجل الرشفة، إىل ونزوله …
تتعقد! األمور إن خالد:

يتصل ألم … «إلهام» غياب هو األهم ولكن … مشكلة من أكثر لدينا أصبح لقد أحمد:
أحد؟

مطلًقا! خالد:
… حياتهم يف مرة ألول ربما … اليأس من نوٌع عليهم استوىل وقد الشياطني وجلس
التليفون جهاز إىل وقام … املدينة يف «صفر» رقم بعميل يتصل أن النهاية يف «أحمد» وقرر
ووضع … أحد يردَّ أن دون متصًال الجرس رنني ظل اآلخر الطرف عىل ولكن الرقم وأدار

أًىس. يف يتنهد وهو الساعة «أحمد»
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الزجاج! عىل ذبابة

ستاًرا يُشبه الناعم الخفيف واملطر غائٍم، بجوٍّ اليوم ذلك صباحها «برلني» مدينة بدأت
… عملهم إىل الذاهبني بالناس امتألت التي الشوارع يف كثيًفا

اختفاءَ حددوا الذي املكان إىل الذهاب قرروا … الشارع إىل األربعة الشياطني نزل
بعُض ومرَّ يسألون األماكن عىل وتوزعوا … هناك املحالت أصحاب وسؤال عنده «إلهام»
يتوقف فجأًة ثم مرسعًة الشارع تميضيف إسعاف سيارة صوُت ارتفع لحظة ويف … الوقت

الصوت!
الصوت يختفَي حتى مبتعدة وتميض أخرى مرة صوتُها يرتفع ثم دقائق وتميض

تماًما.
عنده ف توقَّ الذي املكان ناحية قوته بكل جرى لكنه … بانقباضشديد «أحمد» أحس
وقال: أحدهم إىل فاتجه … يتفرق الناس من جمًعا شاهد هناك إىل وصل وعندما الصوت،

حدث؟ ماذا
سيارة مرور وتصادف الطريق يف عليه أغمَي شابٌّ … بسيط حادث الرجل: رد

فحملته! إسعاف
الشاب؟ رأيت هل أحمد:

إنه … البلد عن غريبًا يبدو أنه أتذكَّره أن أستطيع ما وكل … واحدة نظرة الرجل:
اللون! أسمر

يف وجد الفندق إىل عاد وعندما … الشياطني من آخر فرًدا فقد أنه «أحمد» أدرك
موجوًدا. «رشيد» يكن ولم و«خالد» «ريما» انتظاره

يحرض! ولن «رشيد»، اختفى لقد الفور: عىل «أحمد» قال
اإلسعاف! سيارة ريما:



املؤامرة

املصادفة تتكرر أن املعقول غري ومن … أخرى مرة اإلسعاف سيارة … نعم أحمد:
شارع يف إسعاف سيارة تمرَّ لم أنه أمس لنا أكَّد اإلسعاف مركز أن ننىس وال … مرتني

زائفة! سيارة أنها متأكًدا أصبحُت وقد … «لندنبورح»
… الصوت عنده توقف الذي املكان إىل ذهبت وقد قال: ثم لحظات «أحمد» وصمت
… عليه أُغمَي قد أسمر شابٍّا أن أحدهم من وعلمت تتفرق، الناس من مجموعة ووجدت

مصادفة! تمر كانت إسعاف سيارُة وحمَلته يسري وهو
اختفاء وبني اإلسعاف سيارة مرور بني ارتباًطا هناك أن شكٌّ ثمة يَُعد لم ريما:

ثانيًا! «رشيد» ثم أوًال «إلهام»
يدخل الذي الدكتور وهذا … واحًدا واحًدا الصطيادنا األطراف محكمة مؤامرة أحمد:
مريبة! مسائل كلها إنها … الداخل يف معلقة وثيابه ليًال غرفته يف يوجد ال ثم الفندق إىل

سنفعل؟ وماذا خالد:
خطواتنا من خطوة وكل … محكمة بطريقة مراقبون أننا فيه شك ال الذي أحمد:

عليها. نرد سوف ولكن … املؤامرة هذه دبَّروا َمن أنظار تحت
خطة؟ وضعَت هل خالد:

الُغَرف يف أن أعتقد فإنني الفندق؛ يف اآلن بعد نتحدث لن ولكن … سنتناقش أحمد:
«صفر» رقم عميل تليفون أن هذا من أكثر … نقولها كلمة كلَّ تنقل دقيقة تسجيل أجهزَة

املؤامرة. من جزءٌ يَردُّ ال الذي
صغرٍي مقًهى حتى فساروا بامليش، لهم «أحمد» وأشار الفندق، باب أمام يقفون كانوا

الصباح. ذلك الربودة شديد الجو كان فقد ساخنًا؛ شايًا وطلبوا ودخلوا
املهمة! لهم نسهل وسوف … واحًدا واحًدا خطفنا يحاولوا أن أتوقع إنني «أحمد»: قال
هذه قلب يف ندخل أن الوحيد الحل إن فقال: دهشة يف إليه و«خالد» «ريما» ونظرت

تريد؟ ماذا ونعرف العصابة
عن استطعنا ربما «سامح»، الدكتور مراقبة يف االستمرار األفضل من أليس إيما:

العصابة! هذه إىل الوصول طريقه
طويًال! وقتًا يستدعي سوف هذا ولكن «سامح»، الدكتور سنراقب أحمد:

بنا؟ يتصلوا أن تتوقع أَال خالد:
«رشيد» خْطَف استطاعوا لقد عظيًما، نجاًحا اآلن حتى نجحت خطتهم إن … ال أحمد:

أيًضا؟! خطفنا يحاولون ال فلماذا … «إلهام» قبله ومن
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الزجاج! عىل ذبابة

اآلن بعد نفرتق لن قال: ثم الشارع إىل املقهى زجاج من ينظر وأخذ «أحمد» وسكت
منا! واحٍد خْطَف لهم نُتيح سوف الليل يف ولكن مًعا، سنسري …

الذي االتجاه نفس يف الشارع، نفس يف مًعا ستسريان فقال: إليه ينظران االثنان وعاد
بعد عن أتبعكما السيارتني إحدى يف سأكون … «رشيد» اختفى ثم «إلهام» فيه اختُطفت
فسوف كليكما أو أحدكما ويخطفون اإلسعاف سيارة تظهر وعندما … فينا يشكُّوا ال حتى

تذهب؟ أين وأعرف اإلسعاف سيارة أطارد
يخطفوننا؟! أنهم تتصور وكيف ريما:

َمن خلف يسري العصابة أفراد أحَد أن وأعتقد … نظري لفتَت اإلغماء حكاية أحمد:
وعندما مخدرة، بحقنة املخطوف بحقن يقوم باملارة مزدحم مكان ويف خطفه، ينوون
إذا إال … أخرى وسيلة هناك ليست لخطفه. اإلسعاف رجال يتقدم … األرض عىل يسقط

واحدة! والنتيجة … مخدًرا غاًزا يستخدمون كانوا
يف «١٣» ال الشياطني فيها يقع مرة أول فهذه غاضب، وهو يتحدث «أحمد» كان
إن … إلنقاذهم شخص بأي لالستعانة ا مستعدٍّ يكن ولم … األعني مغمضو وهم مؤامرة
فقط حرضوا لقد … يحدث أن بد ال كان حدث ما ولكن … بسهولة يُهزمون ال الشياطني
الرياضية معادالته بقية عىل الحصول ومحاولة سليم» «سامح الدكتور شخصية من للتأكد

مؤامرة. هناك تكون أن عهم توقُّ يف يكن ولم …
قبلكم وسأخرج … تماًما لنرتاح الفندق يف النهار بقيَة سنُميض يقول: «أحمد» عاد
يف الشارع يف املرور أن وبما امليدان، ناحية من الشارع نهاية عند سأقف … ساعة بربع
أن وعليكما … بُْعد عىل وسأتبعها … أقف حيث من السيارة تأتَي أن بد فال واحد اتجاه
يف خروجنا وسيكون قبل، من و«رشيد» «إلهام» فيه سارت الذي االتجاه يف وتسريَا تخرَجا
خطف إلتمام الوقت هذا اختاروا فأعداؤنا … أعمالهم من الناس خروج عند الزحام ساعة

األسلوب. بنفس خطتهم ذون وسينفِّ و«رشيد». «إلهام»
كلها الليلة قضت فقد للنوم؛ واستسلمت غرفتها «ريما» ودخلت الفندق، إىل عادوا

«خالد». فعل وكذلك … ساهرة
كان الذي التسجيل جهاز عن مكان كل يف يبحث وأخذ غرفته دخل فقد «أحمد» أما
جلس وأخريًا … يشء هناك يكن ولم … مكان كل يف بحث … الغرفة يف موجود أنه متأكًدا
من أكرب ضخمة، ذبابة وجوَد الفور عىل والحظ … النافذة إىل ينظر وأخذ متعبًا مقعده يف
التي النرشات يف عنها قرأ لقد … صناعية ذبابة أنها شكٌّ هناك يكن ولم … العادي الذباب
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املؤامرة

زجاج عىل تُلَصق الذبابة وهذه … «١٣» ال الشياطني مقر يف اإللكرتونيات قسم يوزعها
يلفت ال شكلها إن … أحاديث من الغرفة يف يدور ما لكل إرساٍل جهاَز فتصبح النافذة،

شك. أيِّ عىل يبعث وال أحيانًا يظهر الحجم كبري ذباب فهناك … النظر
… يتحدث وأخذ وهميٍّا، رقًما وطلب التليفون جهاز إىل وقام يشء كل «أحمد» أدرك
إىل حديثه كلَّ تُرسل النافذة عىل اإللكرتونية الذبابة أن يعرف كان … يسمعه شخًصا كأن

يستمع. َمن
دون العودة قرَرا ربما و«رشيد»، «إلهام» ذهبت أين أعرف ال يقول: «أحمد» أخذ

بذلك! إخطاري
يشء أي من فائدة ال … املقر إىل غًدا نعود ربما يقول: ثم لحظات «أحمد» ويصمت

أكثر! االنتظار أستطيع وال هنا،
«إلهام» غياب عن املقر من رسالة انتظار يف … بعد البوليس أُخطر لم لحظات: وبعد

البوليس. أُخطر فسوف غد صباح حتى تصلني لم فإذا … و«رشيد» …
فسوف و«خالد» «ريما» أما … السينما إىل للذهاب سأخرج املساء هذا لحظات: وبعد

… للعشاء نلتقي حيث السينما باب عىل ينتظرانني ثم قليًال يتنزهان
العارشة! يف الفندق أمام تقابلني أن إمكانك يف … طبًعا … نعم لحظات: وبعد

«خالد» أو «ريما» خطف تحاول سوف العصابة أن وتأكد … السماعة «أحمد» ووضع
الشياطني. كرامة بها يردُّ عنيفة لجولة االستعداد وبدأ كليهما. أو
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«سامح»! رسالدكتور

من «أحمد» خرج عليها املتفق املواعيد وحسب «برلني» مدينة عىل املساء هبط عندما
واالستقبال لإلرسال صغريًا جهاًزا وحمل الصغرية، األسلحة من مجموعة حمل وقد الفندق
عىل الحذاء كعب يف بمهارة يُخفيه مماثًال جهاًزا يحمل منهما كلٌّ و«خالد» «ريما» كانت …

كشفها. يمكن وال مدهونة معدنية حدوة شكل
للسينما، الذهاب ثم للنزهة خرج شابٍّ كأيِّ جيوبه يف يديه يضع وهو «أحمد» سار
يغريِّ أن قرر وقد السيارات، تأجري محل إىل انحرف … مشيًا طويلة مسافة قطع أن وبعد
العصابة تكون فربما … استأجروهما اللتني السيارتني إحدى استعمال من وبدًال خطته،
سوداء، سبور «مرسيدس» سيارة واختار … أخرى سيارة يستأجر أن وقرر عرفتهما، قد
ُشحنتَها تُفرغ كانت التي النقل سيارات إحدى خلف اختفى ثم امليدان، يف دائًرا بها وانطلق

… الصناديق من
تتجه ثم … تمرق املزورة اإلسعاف سيارة «أحمد» وشاهد دقائق، أربع سوى تمِض لم
السيارة صوت يسمع وهو لحظات وانتظر السيارة محرك فأدار «لندنبورج» شارع إىل
من جمًعا شاهد الشارع منتصف وعند … خلفها انطلق ثم … الشارع يف … يدوي وهو
كان فقد سيارته؛ يف «أحمد» وبقَي … الواقف التجمع إىل اإلسعاف سيارة واتجهت الناس،
يقومون املزيفني اإلسعاف رجال وأن عليه، مغشيٍّا وقع الشياطني أحد أن ًما مقدَّ يعرف

السيارة. إىل بنقله
وشاهد خلفها «أحمد» وانطلق اإلسعاف، سيارة وانطلقت … برسعة يشء كلُّ تم
مرة الكالكس ودقَّ بالسيارة، إليه فأرسع الرصيف، عىل يقف وهو «خالد» عينَيه بطرف
ولحقت املرسيدسمرسعة، السيارة وانطلقت بجواره، يقفز «خالد» فأرسع طويلة، واحدة



املؤامرة

واملارة العالية، صفارتها مطلقة عادية غري برسعة تميش كانت التي اإلسعاف بسيارة
الطريق. لها عون يوسِّ والسيارات

طريق يف انطلقت ثم بعيد، من يتبعها و«أحمد» «لندنبورج» شارع السيارة غادرت
فقد … املأمونة املطاردة عىل الكثيف الضباب ساعده وقد خلفها، و«أحمد» … رئييسواسع
نسبيٍّا الصغرية السوداء سيارته بينما … واضحة الكبرية البيضاء اإلسعاف سيارة كانت

… تُرى تكاد ال
املدينة، اإلسعاف سيارة غادرت ثم … ساعة نصف من أكثر مستمرة املطاردة ظلت
عىل أرشفت أخرى ساعة ربع وبعد … الجميل األملاني الريف يف معتدلة برسعة تسري وبدأت
انحرَفت دقائق مسرية وبعد … الغابة يشقُّ واسًعا طريًقا ودخلت الحور، شجر من غابة

العالية. األشجار بني واختَفت يساًرا،
عليها مكتوبًا الفتًة «أحمد» ووجد … الجانبي الطريق إىل السوداء املرسيدس وصلت

خاص. طريق … العصبية لألمراض باراديس» «مستشفى
… الطريق يف بحذر يسريان و«خالد» هو ونزل األشجار، بني السيارة «أحمد» ركن
ساحة هناك كانت الطريق. نهاية إىل وصَال دقائق، مسرية وبعد … الضباب أغشاه الذي
يحيط اللون أصفر ضخٌم مبنًى الساحة نهاية ويف … اإلسعاف سيارة فيها فت توقَّ واسعة

املبنى. مالمح تُبدي ضئيلة أنوار أُضيئت وقد املرتفع، الحديد من سوٌر به
مستشفى هامًسا: «أحمد» وقال … لحظات املبنى يتأمالن و«خالد» «أحمد» وقف
أيِّ إخفاءُ املمكن فمن اإلنسان فيه يختفَي أن يمكن مكان أفضل إنه … العصبية لألمراض

العصبية! لألمراض مستشفى يف شخص
هنا! الثالثة الشياطني أن تعني خالد:

املخدرة، الحقن تأثري تحت عنيف الستجواب يتعرضون األغلب يف وهم … طبًعا أحمد:
املخ! وغسيل

ترى؟ ماذا خالد:
أو آخر مكانًا ينقلوهم ال حتى تَْركهم مؤقتًا األفضل ومن … يقتلوهم لن إنهم أحمد:

قتلهم! إىل يضطروا
القادمة؟ وخطتنا خالد:
«سامح»! الدكتور أحمد:

األحداث! هذه كل خلف الكائن الرس إنه … حق معك خالد:
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«سامح»! الدكتور رس

أن بد ال … الطريق أنا وسأرقب … عليه أنت ستسأل … الفندق إىل سنعود أحمد:
… «سامح» الدكتور ا حقٍّ هو هل أعرف أن أريد إنني … حدث مهما الليلة ه رسَّ أكشف
يُشبهه شخًصا ولكن «سامح» الدكتور ليس أنه أم بنا؟! لإليقاع تستغله عصابة هناك وهل

غرفته؟! يف أجده وال أمامنا، الفندق يدخل كيف ثم … املؤامرة! هذه لَحبْك استُخدم
«أحمد» غرفة يف وجلَسا الفندق إىل مرسَعني عائَدين وانطلَقا السيارة، إىل وعاَدا

… يفعالن ماذا يعرفان وال حائران، أنهما عىل يدل حديثًا يتحدثان
قصة له ورشح الطريق، أثناء يف الحديث تفاصيل عىل «خالد» مع «أحمد» اتفق وقد

العصابة. إىل حديثهما بإرسال تقوم التي اإللكرتونية الذبابة
الفندق، دخل حتى الستائر خلف من يرقبه «أحمد» ووقف الشارع، إىل «خالد» نزل
«أحمد»: ل وقال به، ينزلون الذي الفندق ويدخل الشارع، يعرب عاد ثم … لحظات وغاب

بعُد. يَُعد لم «سامح» الدكتور إن
عىل الساعة أرشفت حتى الستائر خلف املراقبة وتبادَال … الساندويتشات تناوَال
فندق أمام سيارة وتوقفت فأكثر. أكثر الضباب وتكاثف الليل، منتصف بعد الواحدة
داخل مرسًعا واختفى ضخمة، حقيبة يحمل «سامح» الدكتور منها ونزل «كورونا».

الفندق.
موظف إلشغال معه يأتَي أن «خالد» مع واتفق قليلة دقائق إال «أحمد» ينتظر لم

خلسة. الدخول من «أحمد» يتمكن حتى االستقبال
موظف مع يتحدث وأخذ الفندق، إىل أخرى مرة «خالد» ودخل … برباعة الخطة ذَا نفَّ
وانتهز الحديث يف وانهمَكا اعتذر، املوظف ولكن بها، الليل لقضاء غرفًة طالبًا االستقبال

مرسًعا. السلم واجتاز متسلًِّال، ودخل الفرصة «أحمد»
يقرتب الرجل بأن وأحس الباب عىل قليًال واستمع ،«٤٤» رقم «سامح» غرفة إىل صعد

األعمدة. أحد خلف ويختفي يبتعد فأرسع منه،
يكن لم … شاهده عندما «أحمد» دهشة كانت وكم … شديد بحذر الباب الرجل فتح
ولكن واللحية. الطبية، النظارة أخَفته فقد وجهه أما … قوامه إال «سامح» الدكتور من فيه
«أحمد» وأدرك … «سامح» الدكتور وأسلوب نفسطريقة هي كانت سريه وطريقة حركاته

يشء! كلَّ
هذا إىل أضاف وقد يُشبهه آخر شخص ولكنه «سامح»، الدكتور ليس الرجل فهذا
الفندق يف ينزل أنه املؤكد ومن مات، الذي بالرجل يكون ما أشبه جعله متقنًا تنكًُّرا الشبه
الظروف. حسب الغرفة ويغري غرفتني، يف ينزل فهو … آخر وباسم «سامح»، الدكتور باسم
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املؤامرة

هل … أنفاسه «أحمد» وحبس «أحمد» فيه يقف الذي االتجاه يف برسعة الرجل سار
يعرفه؟ وهل الرجل، يراه

الغرفة إىل وأرسع بنفسه مشغوًال اآلخر كان فقد الصعداء؛ تنفس «أحمد» ولكن
مرسًعا. ودخل بابَها فتح لغرفته، املجاورة

خلف وسمع وانتظر بهدوء الباب دقَّ الرجل، دخل حيث إىل انطلق ثم لحظات انتظر
هناك؟ َمن يقول: َمن الباب

بوليس! مختلف: بصوت «أحمد» رد
فأخرج الباب يفتح لم الرجل ولكن للدق، «أحمد» عاد ثم لحظات، الصمت ساد
الرجل يكن لم … دهشته كانت وكم ودخل، الباب فتح ما ورسعان الرفيعة، أدواته «أحمد»
أنها الفور عىل واكتشف فدخل، مفتوحة كانت … الرشفة إىل «أحمد» وأرسع الغرفة، يف

صغري. سياج إال يفصلهما ال للغرفتني مشرتكة رشفة
قوية، بلكمة الرجل اه وتلقَّ ،«٤٤» رقم الغرفة اقتحم ثم … السياج «أحمد» قفز
وأمسك كالصاعقة، عليه «أحمد» وانقض كتفه، يف فتصيبه يتفاداها أن «أحمد» استطاع
دكتور له: وقال مقعد عىل ألقاه ثم توازنَه الرجُل فيها فقد كاملة دورة وأداره بذراعه،

«سامح»!
تتبدَّد أخذَت الفزع نظرة لكن الشديد، الفزع عليه يبدو األنفاس، متسارع الرجل كان

البوليس. رجال من ليس أمامه الذي الشاب أن أدرك عندما
تعرفني؟ هل … «سامح» دكتور «أحمد»: قال

مني؟ تريد ماذا الرجل: قال
منا؟ أنت تريد ماذا … أسألك إنني بل أحمد:

أعرفكم! ال إنني الرجل:
فهناك … حكايتك؟! هي ما يل تقول أن لك األفضل ومن … جيًدا تعرفنا إنك بل أحمد:

إنقاذهم! طريق يف يشء يقف ولن للموت معرضون يل زمالء ثالثة
تتحدث! يشء أي عن أعرف ال إنني الرجل:

عنك يسألون كانوا فقد البوليس؛ رجال أستدعي أن ذاكرتك ينعش مما لعله أحمد:
أمس!

صدقني قال: الذي الرجل وجه عىل الذعر وبدا التليفون، جهاز إىل يده «أحمد» ومد
تتحدث! يشء أي عن أعرف وال أعرفك، ال إنني الشاب أيها
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«سامح»! الدكتور رس

«سامح»؟! الدكتور لست فأنت إذن أحمد:
«سامح»! الدكتور لست … نعم قال: ثم لحظات الرجل تردد

إذن؟ أنت من أحمد:
مبلغ مقابل … «سامح» الدكتور بدور أقوم أن مني ُطلب بسيط رجل إنني الرجل:

املال! من
آخر! شخص + «سامح» الدكتور إنك … فقط «سامح» الدكتور لست ولكنك أحمد:

أمامك! تراه الذي الرجل … الحقيقي أنا هو اآلخر الشخص الرجل:
«سامح»؟ الدكتور أين إذن العربية: باللغة فجأة، «أحمد» سأله

أعرف! ال أيًضا: بالعربية الرجل ورد
بالعربية! تتحدث إنك «أحمد»: قال ثم لحظات الصمت ساد

وأثناء الثانية، العاملية الحرب يف األملاني الجيش يف مجنًدا كنت لقد … نعم الرجل:
بالفرار فأرسعت وحيًدا نفيس وجدُت «رومل» األملاني القائد وهزيمة الصحراء معارك
… العربية منهم وتعلمت طويلة سنوات بينهم وعشُت الصحراء أعراب بعض إىل ولجأت
جاءني يوم وذات … اكتهلت أن بعد عمًال أجد ولم قليلة، سنوات منذ بالدي إىل عدت ثم
… مارك آالف عرشة مقابل سليم» «سامح اسمه دكتور بدور أقوم أن مني وطلب شخص

أرفض. أن إمكاني يف يكن ولم
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والضباب! الليل يف

تخىشالبوليس ملاذا له: فقال الصدق، بنغمة الرجل لهجة يف وأحس«أحمد» الصمت… ساد
إذن؟

تهمة وهي الجيش، من هربت بأنني متهٌم إنني الصدق: نربة بنفس يقول الرجل عاد
دور أنه أقصد … نظيًفا ليس به أقوم الذي «سامح» الدكتور دور أن أحس إنني ثم خطرية
أصدقاء وال أقارب يل وليس … السن هذه يف أفعل أن أستطيع كنت ماذا ولكن … مشبوه

عمل! بال وحيد وأنا … الحرب يف جميًعا ماتوا فقد
أن يريد أنه «أحمد» أحس … الحديث فيها يدور التي والظروف املوقف، دقة رغم
من حرضوا التي الخطرية املهمة هل … ابتسامة شفتَيه عىل ارتسمت عنه ورغًما يضحك

… أخرى ناحية من والدرامية ناحية، من الفكاهية النهاية هذه تنتهي أجلها
سعيًدا أكون ولن مهمتي، ليست فهذه … البوليس عنك أبلغ لن إنني «أحمد»: قال

اسمك؟ هو ما … أسئلة بضعة … أسألك دعني ولكن … سنك مثل يف رجل بسجن
ماير! الرجل: رد

تحملها التي بالحقائب خاص فهو الثاني السؤال أما «أحمد»: فقال الرجل صمت
وعائًدا. ذاهبًا

املهمة غري واألوراق بعضاملالبس بها أو … فارغة الحقائب هذه الفور: عىل الرجل رد
الخطة. من جزء الحقائب هذه إن قالوا … مني ُطلب ما هذا ولكن

به؟ تتصل وكيف هو؟ َمن … بك اتصل بمن فخاص الثالث السؤال أما أحمد:
ثق وقال: «أحمد» عليه فأشفق االضطراب، عليه بَدا وقد يفكر، لحظات الرجل صمت
به قمَت الذي الدور فهذا … أعلم أن الرضوري من ولكن … يل تقوله عما أتحدث لن أنني

للموت. زمالئي من ومجموعة أنا يعرِّضني



املؤامرة

البوليس أنظار عن أتوارى كنت لقد قال: ثم لحظات «أحمد» إىل ينظر الرجل أخذ
انقطعت وقد … بكمان» «هانز يُدعى بشخص تعرفت وهناك … حقرية صغرية فنادق يف
له شخص عن يسأل َمن هناك إن يل وقال يوم ذات بي اتصل ثم طويلة فرتة عالقتنا

ضخًما! أجًرا مقابلها أتقاىض بسيطة بمهمة إيلَّ سيعهد وأنه … مالمحي
اآلن؟ «هانز» هو وأين أحمد:

املسألة إن لك قلت قاسية: بلهجة له يقول عاد «أحمد» ولكن ِده، تردُّ إىل الرجل عاد
يل قل القصص. من مزيًدا أسمع أن أريد فلست الحديث تُِطل ال … موت أو حياة مسألة

… «هانز»؟ أين
… شرتاسة» «ولهلهم يف «كالرا» اسمه صغري فندق يف ينزل إنه الفور: عىل الرجل رد

!١٢ رقم الغرفة يف ينزل وهو … البوليس من هارب أيًضا وهو
اإللكرتونية؟ الذبابة عن تعرف وماذا أحمد:

إلكرتوني! ذباب عن أسمع مرة أول هذه … إلكرتونية ذبابة الرجل: رد
اإلبالغ يف أتردد لن فإنني وإال صادقة معلوماتك تكون أن أرجو وقال: «أحمد» وقف

عنك!
صحيحة! لك قلتها كلمة كل أن لك أقسم مضطربًا: الرجل قال

سنرى! أحمد:
إىل الوصول يريد كان االستقبال، موظفو يراه أن يهتمَّ ولم مرسًعا، «أحمد» نزل
يريد َمن عىل يدلَّه أن يمكن الذي الوحيد إنه … األمر كلَّفه مهما يمكن ما بأرسع «هانز»

املؤامرة. تلك وحبكوا «١٣» ال بالشياطني اإليقاع
«أحمد»: وقال السيارة إىل الوقت نفس يف ووصَال … ينزل أن «خالد» إىل «أحمد» أشار
أملاني الفندق يف الذي والرجل … سنوات ثالث منذ وُدفن مات سليم» «سامح الدكتور إن
مهمتنا … املال من مبلغ مقابل «سامح» الدكتور بدور يقوم البوليس من هارب مسكني
هل شرتاسة»، «ولهلهم يف «كالرا» فندق يف وينزل «هانز» يُدعى شخص عىل العثور اآلن

إليه؟ والطريق الفندق دليل معك
نعم! خالد:

الطريق! عىل دلَّني أحمد:
فيه تحركت وقد الساكنة، الشوارع ضباب يف وانطلق السيارة، محرك «أحمد» وأدار

الشيطان. املغامر روح

34



والضباب! الليل يف

وساَرا شرتاسة» «ولهلهم إىل وصَال ساعة نصف نحو استغرقت طويلة مسرية بعد
الشارع. نهاية يف يقع صغريًا فندًقا وكان «كالرا»، فندق إىل وصَال حتى مهل عىل

الدور إىل فصعَدا … نائم عجوز موظٌف إال هناك يكن لم … الفندق ودخَال … مًعا نزَال
الباب وعالج الدقيقة أدواته «أحمد» وأخرج … «١٢» رقم الغرفة إىل فوًرا واتجَها … الثاني

الفور. عىل انفتح الذي
… حدث بما يحسَّ لم صغري فراش يف نائًما رجًال فوجَدا و«خالد» «أحمد» دخل
فتقدم يستيقظ لم الرجل ولكن … النور: مفتاح «خالد» أضاء ثم … للحظات َفا وتوقَّ

مذعوًرا. وقام فزًعا، الرجل واستيقظ … برفق وهزَّه منه «أحمد»
ا! رشٍّ بك نريد ال إننا … فضلك من اهدأ «أحمد»: قال

النعاس، أثقلهما قد حمراوين بعينني و«خالد» «أحمد» وجه يف يبحلق الرجل أخذ
… «ماير» صديقك عن يشء كل نعرف إننا … «هانز» يا اسمع الفور: عىل «أحمد» فقال
يشء. كل لنا حكى وقد … لندنبورج يف «كورونا» فندق يف ينزل وهو «سامح»، الدكتور أو
َمن … عنكما أبلغت وإال الحقيقة تقول أن األفضل ومن البوليس من مطاردان مًعا إنكما

«كورونا»؟ فندق يف «ماير» مهمة عليك عرض الذي الشخص هو
تضيِّع ال ذراعه: من يهزُّه وهو بقسوة «أحمد» فقال بلسانه شفتَيه يلمس الرجل أخذ

به؟ أتصل وكيف الرجل اسم يل قل … األكاذيب يف الوقت
فجأة، الباب ُفتح جملته يُكمل أن وقبل … وهو «كول» إنه الفور: عىل «هانز» رد

… األبد إىل «هانز» وأسكتت «أحمد» أُذُن بجوار أزَّت صامتة رصاصٌة وانطلقت
وطار الساللم ينزل ثم … مرسًعا املمر يجتاز شخًصا وشاهد خارًجا، «خالد» وقفز
ولكن … لريكبها أرسع الرجل انتظار يف سيارة هناك كانت الشارع. إىل ووصَال خلفه،

ساخنة. معركة يف مًعا واشتبَكا به، لحق «خالد»
خنقه، محاوًال «خالد» برقبة يُمسك أن استطاع العضالت، مفتول عمالًقا الرجل كان
ه ووجَّ الهواء، يف طار الذي الشيطان رقبَة ويرتك يتأوَّه، جعَلته موجعة قوية لكمة ولكن
ولكن «هانز»، به قتل الذي مسدسه وأخرج األرض عىل الرجل بعدها سقط موجعة رضبة
وضع ثم قدمه، من برضبة يده من املسدس فأطار اللحظة هذه يف وصل قد كان «أحمد»

تتحرك! ال وقال: صدغه يف مسدسه
«كول»! أنت «أحمد»: له وقال الرجل، بجوار الصديقان وجلس كثيًفا، الظالم كان

… تتكلم أن لك األفضل من وقال: صدغه يف املسدس «أحمد» فضغط الرجل يردَّ لم
الوقت! إلضاعة نية عندي ليس
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تريد؟ ماذا كول:
الزائفة؟ «سامح» الدكتور قصة دبَّر الذي َمن العالم؟ هذا يف تُمثِّل َمن أحمد:

تقرتب الشارع أرض عىل منتظمة أقدام صوَت اللحظة هذه يف وسمعوا «كول» د تنهَّ
البوليس. رجال ألحد أنها تأكدوا القوية دقاتها ومن …

بنا! هيَّا وقال: الرجل صدغ من أكثر املسدس «أحمد» دفع
البوليس! تخشيان إنكما يقول: وهو واقًفا الرجل قام

البوليس. ل لتدخُّ مناسبًا الوقت ليس ولكن البوليس، نخىش ال إننا أحمد:
والرجل القيادة، عجلة إىل «خالد» فجلس املرسيدس، السيارة إىل برسعة الثالثة سار
الشوارع ضباب يف السيارة وانطلقت الخلفي، املقعد يف «أحمد» جلس بينما … بجانبه

الساكنة.
الغابة! إىل اتَّجه «أحمد»: قال

الكثري، أعرف إنني صدقني «أحمد»: وقال الغابة اسم سمع عندما الرجل ارتعد
تطلع لن وإال تتكلم، أن لك األفضل ومن … الغابة نهاية يف الذي املريب املستشفى وأعرف

الصباح! شمس عليك
واحدة! كلمة لك أقول لن إنني كول:

جعلته موجعة برضبة الرجل عىل يده بجانب وهَوى واحدة لحظة «أحمد» يرتدد لم
مذبوحة. دجاجة كأنه ويرصخ يرتعد وأخذ التنفس عىل قدرته ويفقد يرصخ

فلن خلفك التي القوى كانت ومهما … نحن من تعرف ال إنك برصامة: «أحمد» قال
أحد! يحميَك

أعمل الذين إن … يشء كل أعرف ال إنني صدقني يتحدث: بدأ ثم يلهث «كول» أخذ
وكل رئيس، ولها رجال ثالثة من مكونة خلية كل … الصغرية الخاليا نظام يطبقون معهم
… يشء عن أسأل وال عمالء» «تجنيد خلية يف أعمل وأنا األخرى، الخاليا تعرف ال خلية

مني! يُطَلب ما أنفذ ولكن
يديرها؟ َمن … واملستشفى أحمد:

إىل إسعاف سيارة يف أشخاًصا يُحرضون أنهم أعرفه ما كل … أعرف ال كول:
أثًرا! لهم نعرف وال األشخاص هؤالء يختفي ثم املستشفى
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الفجر! يف حوار

… «خالد» ل وقال … صباًحا الثالثة إىل تُشري كانت … السيارة ساعة إىل «أحمد» نظر
هناك إن العملية؛ هذه من انتهينا وقد إال الشمس تُرشق أالَّ يجب … «خالد» العربية: باللغة
القضايا هذه يف متداخلون ونحن … هارب رجل عن يبحث والبوليس … الفندق يف قتيًال

كلها!
الهجوم يف تساعدنا ربما … أكثر بمعلومات اإلدالء عىل الرجل هذا نُجرب أن يجب خالد:

املزعوم! العصبية األمراض مستشفى عىل
جيدة! حراسًة ومحروس … منعزل املستشفى إن أحمد:

طريقه! عن واملساومة العصابة هذه زعماء أحد خطف يف أفكِّر خالد:
وعند … يفكِّر و«أحمد» … املستشفى ناحية طريقها تشقُّ والسيارة الصمت ساد
الشارع، إىل قفز ثم برسعة السيارة باب «كول» فتح وفجأة السيارة، فت توقَّ ضوئية إشارة
عند نلتقي «خالد»: ب وصاح خلفه قفز «أحمد» ولكن االختفاء، عىل الضباب وساعده

املستشفى!
املسموعة أقدامه صوت كان فقد … الضباب رغم «كول» يتبع أن «أحمد» استطاع

صوتًا. يُحدث ال الكاوتشوك من حذاءً يلبس «أحمد» وكان … واضًحا
وال الجثة ضخم كان فقد خطواته؛ تباطأت ثم … أوًال برسعة يجري «كول» أخذ
الرسيع، الجري من تمكنه البدنية «أحمد» لياقة كانت بينما … طويًال الجري يستطيع
لعله يتبعه؛ أن ل فضَّ فقد معه، ليشتبك يقرتب لم ولكن … «كول» ب يلحق أن واستطاع
يتوقف يميشثم «كول» كان فقد … «أحمد» ظنُّ صدق وقد العصابة. قيادة مكان إىل يذهب
نحو استمرت مسرية وبعد … وهكذا أخرى مرة يميش ثم يطارده َمن ثمة كان إذا ليعرف



املؤامرة

قد الرحلة أن شعر فقد الهارب؛ الرجل من ا جدٍّ قريبًا ليكون «أحمد» أرسع ساعة نصف
النهاية. عىل أوشكت

ثم حذر، يف حوله يتلفت … قديم مبنًى أمام يقف «كول» وشاهد … متسلًال اقرتب
… متواصًال ا دقٍّ الباب جرس يدق

حوله يتلفت ثم الفور، عىل يدخل الرجل «أحمد» وشاهد الباب، فتح ثم دقائق مضت
الباب. ويُغلق األخرية للمرة

ودخل الدقيقة بأدواته عالجها األريض الدور يف نافذة واختار مرسًعا، «أحمد» تقدَّم
غرفة يف نفسه ووجد الصغري مصباحه فأخرج دخلها، التي الغرفة يشمل الظالم كان …
ووجد الباب، وفتح الدهليز إىل فاجتازها … كبري لعاِلم مكتبًة تكون أن إىل أقرب فاخرة
شخصني. بني غاضبًا حواًرا نهايته يف وسمع متلصًصا، فيه سار معتم دهليز يف نفسه

لم قتله، إىل اضطررت فقد مرتفع: بصوت يقول وكان «كول»، املتحدثني أحد كان
آخر! حلٌّ أمامي يكن

حدث! مهما ذلك تفعل أال الزعيم وتعليمات … أثرنا يف البوليس تضع بهذا إنك اآلخر:
الزعيم! إىل أتحدث أن أريد إنني كول:

اآلن! نائم إنه جننت؟ هل اآلخر:
وهم الكفاءة، من عالية درجة عىل األوالد هؤالء إن إيقاظه، يستدعي األمر كول:

نظن! مما أكثر يعرفون
هذا الباقيان االثنان يسقط أن املتوقع وكان ببساطة، منهم ثالثة أوقعنا لقد اآلخر:
املوجودة «سامح» الدكتور أوراق عىل بهم نساوم حتى تقدير؛ أحسن عىل املساء، أو الصباح

مرص! يف
إىل ذاهبنَي كانَا وقد الضباب، بسبب منهما هربُت وقد اآلن، طليقان إنهما كول:

يشء! كلَّ اكتشَفا هناك وصَال وإذا املستشفى،
هنا! انتظرني الزعيم. إليقاظ سأصعد اآلخر: قال ثم لحظات الصمت ساد

الساللم، ويصعد الغرفة من يخرج الرجل شاهد حتى املظلم الدهليز يف «أحمد» توارى
ووضع … كلها ه حواسُّ تنبََّهت وقد صوت، أيَّ يُحِدث أن دون الفهد خفة يف خلفه فقفز

محتملة. معركة ألي استعداًدا مسدسه عىل يده
صالة، تتوسط غرفة من واقرتب … الثالث ثم … الثاني الدور إىل مرسًعا الرجل َصِعد
… «أحمد» عليه ينقضَّ ألن كافية اللحظات هذه وكانت مرتدًدا، لحظات الباب أمام ووقف

ضجة. ويُحدث األرض عىل يسقط أن قبل يتلقاه ثم مسدسه، بمقبض ويرضبه
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كان الباب ولكن األكرة، وأدار الباب من تقدم ثم األرض، عىل الرجل «أحمد» مدَّد
ثم الدقيقة، أدواته استخدم ما فرسعان مستحيلة، عقبة هذه تكن ولم الداخل من مغلًقا

شديد. بحذر ودخل الباب فتح
الظالم، عيناه تعتاد حتى ينتظر أن «أحمد» ل وفضَّ الظالم، يف تسبح الغرفة كانت
رجل عليه تمدد ضخم فراٌش يتوسطها حياته، يف رآها نوم غرفة أكرب يشاهد أن واستطاع
فسبحت النور، مفتاح وأدار األخرى يده مدَّ ثم مسدسه، «أحمد» رفع عميق. نوم يف يغطُّ

ساطع. ضوء يف الغرفة
تحت موضوع ضخم مسدس إىل يده ومدَّ عينَيه فتح فجأًة ثم لحظات الرجل تململ
اللعبة! هذه ودَع … الزعيم أيها تتحرك ال آمرة: لهجة يف به صاح «أحمد» ولكن … وسادته
الشديد الغضب عليه بَدا وقد النوم، منهما طار بعيننَي «أحمد» يف يحدِّق الرجل أخذ

أنت؟ َمن يقول: وهو
املستشفى يف سبب دون وتقتلهم املخدرة بُحَقنك تُطاردهم الذين أحد إنني «أحمد»: رد

الحور! غابة عند املريب
نتفاهم! فدعنا هنا دمت ما … بأس ال مفاجئة: ببساطة وقال فراشه يف الرجل جلس
عندك تحتجزهم الذين أصدقائي رساح تُطلق أن قبل تفاهم أيُّ هناك ليس أحمد:

سبب! دون
فهناك … بسيطة عملية إنها … ا رشٍّ بكم أريد ال إنني الشاب، أيها صدقني الرجل:
لإليقاع خطة وْضَع مني طلب وقد … عندكم األوراق بعض عىل الحصول … ه يهمُّ شخص
مجرد وهذا … ضخم مبلغ عىل واتفقنا … األوراق هذه عىل املساومة يمكنه حتى ببعضكم

الشاب! أيها عمل
وطنية؛ مسألة لنا بالنسبة ولكنه قذر، عمٌل بالطبع وهو لك، بالنسبة عمل هذا أحمد:
اإلفراج اآلن منك وسأطلب … مرص تخص وبالتايل … مرصيٍّا عامًلا تخصُّ األوراق فهذه

ثانيًا! عندكم التي األوراق وإعطائي … أوًال أصدقائي عن
قلب ويف قوية منظمة مقر يف فأنت الشاب، أيها ا جدٍّ طموح إنك وقال: الرجل ابتسم
نجرِّدك أن املمكن من لحظة أية ويف … املسدس هذا إال يحميك وال وحيد وأنت … «برلني»

متطرفة. رشوًطا تشرتط فال منه؛
الكثري أفعل أن يمكنني املسدس هذا بال إنني وقال: هادئًا الرجل من «أحمد» تقدم

وقتًا! تضيِّع وال ثيابك وارتِد اآلن قم …
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رضبة رضبه فقد واحدة؛ لحظة «أحمد» يرتدد ولم مكانه، من الرجل يتحرك لم
عنهم، وستُفرج … زمالئي هم اآلن يهمني ما بعنف: وقال وفمه أنفه من الدماء أسالت

عندك! التي األوراق وستسلمني
هنا؟! دخلت وكيف األغبياء؟ هؤالء أين قائًال: بغضب يتمتم وهو الرجل قام

الكالم! لهذا وقَت ال … هيَّا أحمد:
أنه أدرك الرجل ولكن بحذر، يرقبه و«أحمد» متضايًقا، مالبسه يلبس الرجل أخذ
من تقرتب أقدام صوت سمعوا وفجأة … مالبسه ارتداء من انتهى … عنيد خصم أمام
بوجودي! أحًدا تُشعر أن تحاول ال هامًسا: وقال الغرفة ركن إىل «أحمد» وأرسع الباب،

ادخل! الزعيم: فصاح الباب دق
خلفك! الباب وأغلق ادخل «أحمد»: فقال دهشة، يف حوله ينظر وأخذ رجل ودخل

… الحراس من خمسة وأنتم مقرَّنا يدخل أن استطاع لقد الزعيم: وقال الرجل ذُِعر
الكالب! أيها جميًعا بكم أفتك سوف

الدهليز عرب أمامه االثنان سار ثم سالحه، من ويجرِّده الرجل يفتِّش «أحمد» أرسع
إىل الرجل وصعد القوية، السيارات من مجموعة به جانبي باب إىل السلم ومن … السلم إىل
مسدسه فوهة ألصق وقد خلفهما «أحمد» وجلس الزعيم، بجواره وجلس القيادة، عجلة

الزعيم. برقبة
الساعة يف يفكر «أحمد» كان الكثيف. الضباب يف طريَقها تشقُّ والسيارة الصمت ساد
ويعرف «سامح»، الدكتور أوراق بقية عىل يحصل وأن زمالئه، عن يُفرج أن عليه … القادمة

املؤامرة. هذه خلف يقف الذي َمن
عند واقفًة السوداء املرسيدس السيارة «أحمد» وشاهد الغابة، مشارف إىل وصلوا

السيارة. هذه عند ف توقَّ للسائق: فقال … للمستشفى الخاص املدخل
إحدى خلف متخفيًا ووقف السيارة غادر … مفاجأة ألية نفسه أعدَّ قد «خالد» كان

… واستعد مسدسه أخرج تقرتب السيارة شاهد فلما … الضخمة األشجار
«خالد»! السيارة: نافذة من «أحمد» صاح

ووقفت الخاص، الطريق الكبرية السيارة واجتازت بجواره، وقفز إليه «خالد» أرسع
القادمة. لالحتماالت و«خالد» «أحمد» واستعد … الصمت يف الغارق املستشفى أمام
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وقال الباب، إىل الجميع واتجه … و«خالد» «أحمد» ثم «كول» وخلفه … أوًال الزعيم نزل
قاتلة. نتيجته تكون سوف طائش ٍف ترصُّ أيَّ إنَّ محذًرا: «أحمد»

… الجرس ودق الباب أمام وقف حتى سائًرا وظل الكالم، هذا إىل الزعيم يلتفت لم
إىل الباب فتح الذي املمرض أمام واتجهوا األربعة ودخل … الفور عىل الباب وُفتح
األبيض األطباء بالطو يلبس رجل ظهر الباب فتح وعندما «األطباء». عليها مكتوب غرفة

… كتاب قراءة يف استغرق وقد …
دكتور! يا الخري صباح الزعيم: قال

سيدي؟! يا تريد ماذا مندهًشا: الدكتور رد
«الفن»؟ الدكتور أين … تعرفني ال إنك الزعيم:

غرفته! يف طبًعا نائم إنه الدكتور:
اآلن! أراه أن أريد إنني له قل … فوًرا اطلبه الزعيم:

سيدي؟ يا أنت َمن الدكتور:
يراك! أن يريد «كاف» له قل الزعيم:

فقط؟ «كاف» الدكتور:
فقط! «كاف» … نعم الزعيم:

الدكتور إىل تحدث لحظات وبعد رقًما، وأدار داخيل تليفون سماعة الدكتور رفع
«كاف». السيد ملقابلة الحضور منه وطلب إيقاظه عن له واعتذر «الفن»

حياله «أحمد» أحس الفور وعىل … «الفن» الدكتور وظهر قليلة دقائق تمِض لم
شديدة. بكراهية
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… املالمح قايس الشعر غزير الجثة ضخم … بالدكتور منه بالجزار أشبه رجًال كان
اآلن؟ تريدون ماذا هذا؟ ما صاح: حتى املوجودين يرى يكد لم

األخريين! اليومني يف هنا إىل بهم جئنا الذين الثالثة نريد إننا الزعيم: رد
«شاخت»! من أمر يأتيَني أن بد ال ولكن الفن:

اآلن! وأريدهم الثالثة هؤالء أرسلت الذي إنني الزعيم:
… إذا إال … يمكن ال الفن:

فوهَة وشاهد الفور عىل واستدار يُفتح، بالباب «أحمد» أحس جملتَه يُتمَّ أن وقبل
وانبطح الغرفة، ييضء الذي املصباح عىل رصاصة أطلق وبرسعة … رشاش … مسدس

… «خالد» فعل وكذلك األرض، عىل
الباب، اتجاه يف مرسًعا «أحمد» وزحف الغرفة، يف الرشاش املدفع طلقات دوت

معه. و«خالد»
هرج وحدث الخروج، يف زاحَمته التي األقدام عىل مرتني الرصاص «أحمد» أطلق

االتجاهات. جميع رصاصيف وإطالق ومرج
الزمالء! عن سنبحث «خالد»: ل «أحمد» وقال

اتجاه يف يجري ممرًضا وقابَال … الثاني الدور إىل صعَدا ثم الدهليز وسط يف وانطلَقا
… الثالثة الشياطني شاهَدا فقد … صحيًحا استنتاجهما وكان … وتبعاه الغرف، إحدى
املدوية. الرصاص طلقات سماع بعد الغرفة، وسط يف واقفني و«ريما» و«رشيد» «إلهام»
النافذة من سننزل «أحمد»: وقال … أرًضا فطرحه املمرض عىل فوًرا «رشيد» قفز

األشجار. عىل
الغرفة من الشياطني انسحاب يغطي «أحمد» ووقف النافذة، يفتح «رشيد» وأرسع
«أحمد» وأطلق املفتوحة، الغرفة إىل متجًها يجري العصابة رجال أحد ظهر وفجأة …
صائًحا األرض عىل فسقط قدمه يف الرجل أصابت فقد املفتوح، الباب من مرت رصاصة

األلم. من
إىل قفز ثم بإحكام، الباب به أغلق رسيًرا خلفه وجرَّ الباب، يُغلق «أحمد» أرسع
عىل أوشك الذي الفجر ظلمة يف الشياطني جرى … ونزل األشجار إحدى وتسلق النافذة

السيارتني. سنأخذ «أحمد»: وصاح … البزوغ
وفرقعة … املطاردة كالب أصوات يسمعون وهم الغابة، وسط الشياطني جرى
تجنَُّب استطاعوا ولكنهم عنهم بحثًا وهناك هنا تلمع متناثرة أضواء وأخذت … األسلحة

بانتظارهم. كانت مفاجأة ولكن … السيارتني إىل والوصول املطاردة
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هناك يكن ولم أسلحتهم أشهروا وقد السيارتني أمام يقفون رجال ثالثة هناك كان
«رشيد» وأرسع «خالد» مسدس ثم «أحمد» مسدس وانطلق بالرصاص… إال للتفاهم وقٌت
السيارة يف «إلهام» بجوار «أحمد» وقفز … املحرَكني وأداَرا سيارة إىل منهما كلٌّ و«إلهام»
السيارتان وانطلقت الثانية السيارة إىل و«ريما» و«خالد» «رشيد» قفز بينما … املرسيدس
بعيًدا الخالية الشوارع يف عنيفة مطاردة وبدأت … الغابة جوف من سيارتان وخلفهما …

املدينة. عن
السفر، جوازات جميع أحرضت لقد وقال: املطار إىل االتجاه «إلهام» من «أحمد» طلب

… حدث بما «صفر» رقم إخطار لحني مؤقت اتجاه أي إىل «برلني» سنغادر
البوليس، وطلب السماعة فرفع تليفون، جهاز الكبرية السيارة يف «رشيد» ووجد
مستشفى أن أُخطَرك أن أريد إنني … سيدي «رشيد»: قال الضباط أحد عليه رد وعندما
وتساوم األشخاص تخطف خطرية لعصابة مركز هو «برلني» غرب النفسية األمراض
من لك أقول لن ألنني آسف وأنا … الفرار واستطعت املخطوفني أحد كنت لقد … عليهم

أوًال! رئاستي أستأذن أن بد فال … خطفت وملاذا … أنا
معلومات عندنا ليس ولكن بعيد، زمن منذ املستشفى هذا يف نشتبه إننا الضابط:

كافية!
… دكتور أنه يف أشك وأنا «الفن» دكتور يُدعى رجٌل املستشفى هذا مدير إن رشيد:
… املستشفى هذا جدران خلف يدور ما حقيقة يعرفون ال هناك األطباء بعض ربما ولكن
بأمراض مصابون أنهم بدعوى قاسية معاملة يعاملون املخطوفني من عدد هناك ولكن

الجنون! إىل بنا يصلوا أن قبل هربنا أننا الحظ ولحسن … نفسية
اآلن؟ أنت أين الضابط:

… العصابة هذه زعيم هو ليس وباملناسبة «الفن» عصابة من مطاردون إننا رشيد:
«شاخت»! يدعى رجل زعيمها إن

عصابة ألكرب زعيم فهو البوليس… دوائر يف معروف اسمه إن … «شاخت»! الضابط:
الدولية! الخطف بعمليات عالقته عىل دليل أيُّ لدينا ليس ولكن … أوروبا يف خطف

… جدٍّا هام يشء وهناك … األدلة كل ستجدون اآلن املستشفى هاجمتم إذا رشيد:
تخص والتي األهمية البالغة العلمية األوراق من مجموعة عىل استولت العصابة هذه إن
العلمية املستندات وهذه سليم»، «سامح الدكتور اسمه سنوات ثالث منذ مات مرصيٍّا عامًلا

األوراق. بهذه ا جدٍّ مهتمة مرص ألن املوضوع تتابع ولعلك املرصية الحكومة تخص
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استطاعوا الشياطني ولكن وقاسية. عنيفة املطاردة …وكانت السماعة «رشيد» ووضع
صوت املدينة عىل املخيم الصمت يف انطلق عندما … املطار من اقرتبوا حتى برباعة اإلفالت

البوليس. رجال سيارات
تُهدئان السيارتان وبدأت … «رشيد» اتصال بعد ل تدخَّ البوليس أن الشياطني أدرك
رجال سيارتَي اتجاه يف البوليس رصاصرجال طلقات أصوات سُمعت بينما رسعتهما من

العصابة.
عن ويتحدثون اإلفطار طعام يتناولون الخمسة الشياطني جلس املطار كافيرتيا يف
… العلمية واملستندات الوثائق عىل يحصلوا أن دون انتهت أنها صحيح … مغامرتهم
عصابة أكرب «شاخت» عصابة وحقيقة املزيف، «سامح» الدكتور حقيقة كشفت ولكنها

دولية. خطف
إىل ويتجهون «لندن» مطار يف ينزلون الشياطني كان األحداث هذه من ساعات بعد
«صفر» رقم إىل بتقريره وبعث اإلرسال جهاز إىل «أحمد» وجلس … هناك الرسي مقرهم

واحدة: جملة إليهم أرسل الذي

«… تعليماتي تصلكم حتى بعضالوقت لندن يف البقاء منكم مطلوب … «مربوك
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