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 هداءاإل

 الفتاة التى لن تقرأ هذه الرواية ابدا إلى

 هنا التى ذكرتها لِك هل من الموتِةاعلِم أنى لم أجد لك موتة فى احالمى أس

 هذه الرواية يوما لذا فإن قرأِت

 ساعتها حبا جما  نى كنت احبِكفاعلِم أ

 معك جل التخلص من مأساتى ينى مسألة موتك هنا كانت فقط من أوصدق

 المؤلف

 محمد عبد الوهاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 إهداء خاص

 ى ، أهديك هذه اإلهداء الخاص األولالفتاة التى تلهفت على قراءة روايتى  إلى

 زهرة اللوتس التى لن أذكر اسمها ولكنها تعرف من تكون  إلى

 إليِك وحدِك ، أكتب إهداءا خاصا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رسالة شكر

 احمد  أسامة إلىى الجامعية ، زمالئى االعزاء الذين شاركونى سنوات دراست إلىتقدم بالشكر أ

، الدكتور عمرو السيد ، محمد على ، منى حمدان ، هبة عبد الرحمن ، والكثيرين ممن لم 

 أذكر أسمائهم فى الرواية شكرا لكم 

على  ،وقى ، ومحمود أدهميارا مصطفى ، أنهار عبد اهلل ، آالء ش إلىكما أتقدم بالشكر 

 وقوفهم بجانبى فى نشر روايتى وعرضها عليهم فى االعوام الماضية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملحوظة :الرواية ليست حقيقية واى تطابق فى اسماء الشخصيات وبين احد ما فهو من 

محض الصدفة ماعدا قلة قليلة اثروا فى حياتى ولم اجد شيئا اتذكرهم به سوى جعلهم 

 األولشخصيات فى عملى 

 

 

 

 

 



 مقدمة :

ا كتبت هذه القصة كانت محض امنية كنت اتمنى ساعتها ان تتحقق يوما م 7112عام 

 ،ولكنها لم تتحقق

واستمريت فى كتابة هذه القصة حتى لحظة التعديل التى اقوم بها فى هذا العمل ليخرج بهذه 

 الصورة التى سترونها فى هذا العمل

  إلىقسمت عملى هذا لثالث مراحل هى على التو

 البداية ،اختطاف، القبضة 

 من غضب الشيطان وهو بعنوان الثمن  األولهذا هو الجزء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ى األولالمرحلة 

 البداية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة المرحلة :

الجامعة حيث ملتقى الطالب ،اربع سنوات او خمس سنوات او سبع سنوات يقضيها الطالب 

 كل على حسب كليته 

 يعيش فيها احلى االيام وبالطبع تختلف االيام ما بين حلو ومر 

وتنسج احالم المستقبل ،وتبدأ كل فتاة بالبحث عن امير احالمها ،ويبدأ الشاب فى البحث عن 

 عروسة )نقطة كما يقولون بالعامية( 

سياسية وصدر قرار بوضع منصب بالجامعات يسمى  ولم تكن الجامعات تخلو من نزعة

 بمنصب القائد السياسى 

ل الطالب امام رئيس الجامعة وبصفته القائد القائد السياسى هو طالب يتم انتخابه ليكون ممث

السياسى فهو عضو من اعضاء مجلس الجامعة وله سلطة االعتراض على اى قرار من 

 قرارات الجامعة فى حق الطالب

وبينما كانت القاهرة تستعد للقيام بأخطر شئ فى تاريخها الحديث كله   a.t.p 7112عام 

 المصرية اصبح موضع تنافس كبير بين الطالب  ،كان منصب القائد السياسى فى الجامعات

 واصبح القائد السياسى ديكاتوريا ومستبدا مثله مثل اى حاكم ظالم 

ومن هنا تبدأ قصتنا مع محمد عبد الوهاب ولنرى ماذا سيفعل ذلك الشاب حيال القائد السياسى 

 فى جامعته 

 المؤلف 

 محمد عبد الوهاب

72/5/7112 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (الماضى ذكريات) األول الفصل -1

 )مدينة كيواوا المكسيكية(

 القصر حديقة فى يجلس كان المكسيكية كيواوا مدينة صحراء فى الواقع القصر ذلك فى

 وصحته بقوته محتفظا ظل ولكنه شيبا راسه اشتعل وقد عاما الخمسون عمره يبلغ شخصا

 . البدنية ولياقته

 . ياسيدى قهوتك تفضل: فى أدب  قائال اليه خادم وجاء

 .ماريو يا الطاولة على ضعه:له فقال الشخص ذلك ويجيدها يفهمها التى باالسبانية قالها

 منار؟ سيدتك ينأ:  قائال سيده يوقفه لم لو ينصرف ان وهم سيده امر ماريو اطاع

 . اليك للنزول نفسها تجهز غرفتها فى نهاإ:  له قال

 . عملها انتهاء فور إلى تاتى ان منها اطلب حسنا:  بلهجة آمرة الشخص ذلك قال

 سيدى؟ يا اخرى اوامر اى ، سيدى يا امرك: ماريو قال

 ماريو يا شكرا: فى هدوء  له قال

 جميلة سيدة وصلت الوقت نفس وفى القصر بذلك الملحق المطبخ إلى مسرعا ماريو انصرف

 عاما عشرين يبلغ شاب وبصحبتها برشاقة تتحرك ولكنها عاما الخمسين ايضا العمر من تبلغ

 . البنية قويا ويبدوان عاما 15 يبلغ وفتى

 الخدم يهابه الذى الغامض الشخص ذلك زوجة منار سوى تكن لم التى الجميلة السيدة قالت

 مكرم؟ ياعزيزى االن حالك كيف: الكبير عمره رغم القصر ذلك فى

 عزيزى؟ يا حالكما كيف ، االن بخير انا:  وقال مكرم ابتسم

 . منى طلبت كما تدريب اى افوت ال ، ياابى بخير انا: االكبر اجاب

 . الغد يوم امتحانات عندى النه اذاكر ، يابى بخير وانا:  الصغير واجاب

  .قليل بعد وراءكما سأتى التدريب ساحة إلى منكما كل ليذهب حسنا فى لهجة آمرة :  مكرم قال

:  وسألته  مكرم إلى منار والتفتت بالقصر الملحقة التدريب ساحة إلىالشابين  كال انصرف

 الصباح؟ منذ شاردا كنت فيما

 ان قيل الجامعة ايام ىاألول حبنا ايام ، ياعزيزتى البعيد الماضى فى افكر كنت: مكرم قال

 . االيام تلك فى اتزوجك

 . تتزوجنى لكى غاليا ثمنا دفعت لكنك ، جميلة ايام كانت: منار قالت

 . بحق غاليا ثمنا كان لقد ، حق عندك:   مكرم قال



 غاليا ثمنا كان محقين وكانا

 بحق غاليا

 ؟الشابين وولديه( عامر منار)وزوجته( عامر مكرم)هو من نعرف حتى

 ؟ سرهم وما كيواوا فى يفعلون ماذا عربية اسماء فهذه

 ؟(منار) من ليتزوج مكرم دفعه الذى الثمن هو ما نعرف ان اوال علينا

****************************** 

 عبد محمد كان عندما عاما ثالثين منذ بالتحديد مضت قرن ربع من كثرأ إلى يعود االمر نإ

 افراد وكان، واحد قسم وفى واحدة كلية فى وكانا،  بالجامعة طالبين حمدان ومنى الوهاب

 حدأ يصرح ولم بعضهما يحبان فهما بينهما تجمع التى الغريبة الحب بقصة يعرفون الدفعة

 يغضب وكان خارجها او الدفعة من زميل ىأ مع  منىغير كلما رأى ي محمد وكان، بذلك خرلآل

 خوفا منى مع الكالم حتى وأ به حتكاكاإل يتجنب الجميع كان لذلك، مامهأ الذى يقتل قد لدرجة

 واحدة بضربة شخصا تقتل قد التى محمد عضالت قوة من

 فتاة مع يتكلم كان نهأ الإ الدفعة داخل معه بنات ىأ يكلم ال محمد نأ مع يتجنبونه كانوا لذلك

 مراأل بهذا يعلم حدأ ال ولكن يضاأ تحبه وهى محمد عم ابنة شروق وهى ،دفعته خارج من

 .نفسه محمد حتى

 صدمة ستكون نهاأل محمد وخصوصا الثالثة لهؤالء شيئا كتب قد القدر نأ حدأ يدرى ولم

 هائلة صدمة

************ 

 )الجامعة(

 الحوار هذا حدث مختار عمر بالجامعة السياسى القائد مكتب فى

 حال حسنأب فالطالب حال بافضل تكون ان اتوقع بنيامين يا حالك كيف:  فى هدوء عمرقال 

 . نظام خير على تسير الجامعية والسياسة

 واليتك مدة انتهاء بقرب العليا القيادة من معلومات سمعت ولكنى سيدى يا بالطبع:بنيامينقال 

 .الجامعة رئيس امام سياسيا الطالب عن ممثال بصفتك الجامعة سياسة على

 نأ على القانون ينص كما حسنا ، القيادة من سيعزلوننى هل سيحدث وماذا: ضحك عمر وقال

 كذلك؟ ،اليس بالجامعة السياسية االنتخابات بإجراءات ابدأ

 يتكرر نأ نريد وال الماضية االنتخابات فى حدث ما تذكر ،لكنك سيدى يا بلىقال بنيامين :

 .االمر



 .تقلق ال بداأ هذا يحدث لن تخف ال: قال عمر 

 بحق االليمة نهايته بداية كتب هذا بقراره عمر فإن ويقلق يخاف نأ بنيامين على كان حقا لكن

 جدا والقاسية

****************** 

 )الجامعة(

 كانت ولكن دائما هذا يفعل فهو قليال الجامعة فى محمد يتجول ان ىالطبيع من كان الغداء بعد

 ؟حالك كيف محمد يا مرحبا:  قائلة به وترحب مامهأ تقف فجأة شروق ىأر عندما له مفاجأة

 بخير؟ انت ،هل

 .بيتكم فى اتفقنا كما غدا نتقابل لنأ ىتسألين لم لكن بخير ناأ: وقال  محمد أندهش

 . مفاجأة لك احضر ولكنى اجل: فى سعادة  شروق قالت

 ؟ المفاجأة هذه هى وما:  سألها قائال

 .هناك إلى نصل عندما ستعرف:له قالت

 حقا وصدمت المشهد هذا تأر قد منى نأ الكبرى المشكلة ولكن الجامعة من معا وخرجا

 بعدم اخطأت بانها واحست الجامعة خارج معا ويمشيان شروق بيد يمسك محمد رأت عندما

 معه والكالم محمد من بالتقرب التفكير

 الجامعة بمنطقة ورائعة جاهزة شقة فى  شروقو محمد كان الوقت نفس وفى

 . صاحبها من رائعة شقة رائع:فى إنبهار محمد قال

 .انت بإسمك كتبها ولكنه صاحبه هو بىأ:شروق قالت

 لماذا؟ لكن ناأ بإسمى : وقال (محمد) تعجب

 نأ ردتأ ذاإ تشاء كما وقت ىأ فى الشقة هذه لدخولك سبب هناك يكون حتى: شروق قالت

 . وحمام بمطبخ ومزودة بغرفتين هى ترى وكما ى هدوء بعيدا عن أصدقائكف تذاكر

 .يبدو أن عمى يخطط لتزويجى منِك: وقال محمد فضحك

 ىأ سأر فى تعتمل فكرة لكل وتلمح ذكى بىأ عنك يقول كما نكأ يبدو:وقالت شروق ضحكت

 .شخص

 . ستقع كارثة هناك نأ حسأ ولكنى اتغير، لن دائما ناأ هكذا: بسخرية  محمد قال

 كارثة ستقع النه الموضوع هذا فى صادقة نبؤته كانت كم محمد يدرى ولم

 مروعة كارثة



 (الخيانة بداية) الثانى الفصل -7

 )الجامعة(

 اعالن بمناسبة يضاأو الجديد الدراسى العام ببداية فرحين المحاضرة قاعة من الجميع خرج

 . شكل بأى مختار عمر عهد نهاية الجميع رادأو بالجامعة السياسى القائد انتخابات عن

 أسامة و على محمد بالقسم زميليه مع المرة هذه ولكن الجامعة فى كالعادة يتجول محمد وكان

 .صدقائهأ عزأ من واوكانوعمرو السيد   احمد

 ؟ بالمحاضرة الدكتور بها تكلم كنت التى الجرأة ماهذه؟محمد يا هذا ما : على محمدقال 

 محمد يا داخلك يدخالن أبد والقوة الغرور نأ يبدو :أسامةقال 

 .عليه قدر شئ على القدرة ظن ،ومن بالنفس الثقة فقط قوة وال الغرور: فى هدوء محمدقال 

 .حق عندك:قال عمرو 

 تريد منى هى فإذا فنظروا خلفهم من الوهاب عبد محمد ينادى صوتا سمعوا الوقت نفس وفى

 اليها فذهب معه لتتكلم محمد

 ؟(شروق) مع اليوم الجامعة من خرجت لماذا:  منىقالت 

 .خاص جدا سرى بشئ خبرتنىأ ،فقط مهم شئ هناك ليس: محمدقال 

 به؟ تخبرنى ال ولماذا: فى حزن  منىقالت 

 اى بيننا وليس على حقوق اى لديك ليس ؟يامنى خبركأ ولماذا:فى تعجب  محمدقال 

 . قلبى على غالية وشخصية زميلتى فقط عالقة،انِك

 وقالت بداخلها لمهاأ كتمت ولكنها عليه تغار نأ حقها ومن تحبه نهاأ له تقول نأ رادتأ

 .ما يوما ستخبرنى تريد،لكنك كما محمد يا حسنا:له

 . بالتأكيد:قال ثم محمد ابتسم

 شئ خرآ سيفعل اخبارها بعدم نهأ حقا يدرى ولم وانصرف وتركها

 االيام من يوم فى يفعله نأ توقع شئ خرآ

 يخونها نأ

 .قلبه حبيبة منى يخون

********************** 

 )الجامعة(



 .جديدة نتخاباتإ على موافقا ،لست ياسيدى ال-

 عمر امام بنيامين قالها هكذا

 بنيامين؟ يا لماذا لكن:قائال  عمرتسائل 

 استطعت ذلك ومع لك انتخابات ولأ كانت ؟الماضية نتخاباتاإل فعلت ماذا تذكر:بنيامينقال 

 .المنصب عن لك التنازل على خصمك جبارإ

 من وجهى فى يقف ان احد يستطيع لن تذكر ،لكن المنصب اخذت وهكذا مؤكدا :عمرقال 

 .الطالب

 ،لكنك رضاك يتمنون كلهم نعم ىأالجامعة، طالب لكل نظر؟ أحقا ذلك تظن هل: بنيامينقال  

 .الحكم عن يزاح نأ يجب طاغية لهم بالنسبة

 انه اصدق زلت ما ولكنى؟  هؤالء عن غفلأ ننىأ تظن ،وهل ذلك عرفأ:فى غرور عمرقال 

 . ضدى الفوز احد يستطيع لن

 االيام؟ عنه تسفر ماذا ،لننتظر تريد كما حسنا:فى إستسالم  بنيامينقال 

 .االيام عواقب لننتظر حق عندك: فى سخرية عمرقال 

 لن الذى الوحيد الشخص امامه مخطئا،سيقف كان كم عمر يعرف لم اللحظة هذه وحتى

 ضده يقف نأ عمر يستطيع

 االطالق على شخص خرآ

******************** 

 )شقة شروق(

 معا يتكلمان االخيرة غرفة فى جالسين شروقو محمد كان الجديدة الشقة تلك فى

 ؟ آتى ان قبل بىأ كلمنى شئ ىأ عن عرفت هل:شروققالت 

 لك؟ قال ماذا. ال:مندهشا  محمدقال 

 سنتزوج؟ متى عرفأ ان منى طلب:فى خجل  شروققالت 

 .االحتمال هذا درسأ لم حقا،لكنى:فى مكر محمدقال 

 !احتمال ىأ:فى دهشة  شروقتساءلت 

 .اخرى بواحدة الزواج قررأ قد ننىأ اليفكرونأنتى،أ تزوجكأ نأ:محمدقال 

 .عزيزى يا محال:فى خبث  شروققالت  



 ياعزيزتى؟ ذلك تظنين هل حقا: وقال عال بصوت محمد فضحك

 .اراهنك:فى ثقة  شروققالت 

 .فلنتراهن حسنا:النوم يغالب وهو قال

 الشمس شرقتأ حتى الوقت من هعلي مر كم ىيدر ولم بالنعاس شعر فجأة ىيدر ولم

 .كله الموقف وعرف النوم من محمد فجأة ستيقظأو

 .فيها وقع كارثة ىأ عرف فقط اآلن

 .كارثة من ويالها

***************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (السياسى القائد)الثالث الفصل -2

 )الجامعة(

 تكون نأ لها المقرر االنتخابات بسبب لوانباأل تزدان الجامعة ايام،بدأت بعشرة اليوم هذا بعد

 يمثل منه بدال آخر قائدا تعيين يتم و عمر عزل سيتم وآخيرا اليوم ذلك من سابيعأ ثالثة بعد

 .الجامعة رئيس امام الطالب

 رؤية وطلبوا محمد بها التى الكلية عميد مكتب إلى الطالب وائلأو الكليات عمداء بعض وجاء

 .الوهاب عبد محمد

  محمد فدخل بالدخول فأجاب العميد مكتب باب طرق

 .محمد يا جلسا:أحد المقاعد بالغرفة  إلىفى هدوء مشيرا  العميد قال

 .اهلل شاء نإ ،خيرا العميد سيادة يا مركأ:يجلس وهو محمدقال 

 .بدأت قد السياسى القائد ختيارإل االنتخابات نأ تعرفأ:فى هدوء العميدقال 

 .مختار عمر فى الجميع رأى عرفأو بهذا عرفأسيدى، يا جلأ:محمدقال 

 .عمر ضد الوقوف يستطيعوا لن الطالب نأ الكليات عمداء بعض رأى نعم،ولذلك:العميدقال 

 عمرفى فعله ما ينسى نأ يستطيع سيدى،من يا جلأ:مؤكدا على كالم العميد  محمدقال 

 .الماضية نتخاباتاإل

 الطالب وإسم بإسمنا عمر ضد االنتخابات لتخوض عليك الجميع ختيارإ وقع لذلك:العميدقال 

 .جميعا

 بالذات؟ ناأ لماذا نا،ولكنأ:ملئت الدهشة قلب محمد وقال 

 داخل كبيرة شعبية لديك يضاأ،عمر مامأ يقف نأ يمكنه الذى الوحيد الشخص نكأل:العميدقال 

 ................،ايضا الكلية

 نتخاباتاإلعمر ضد دخلأ نأ منى ،تريدون ياسيدى فهمتك:فى أدب  للعميد مقاطعا محمدقال 

 .على سلطانه يفرض نأ حدأل رضىأ ال ننىوأل،  بالجامعة شخص قوىأ ننى،أل

 أن االشاعات عنك صحيحة . يبدو:وقال  العميدابتسم 

 ووضع االنتخاب جراءاتإ البدأ سأذهب ذنكإ ياسيدى،عن"ربى فضل من هذا:"محمدقال 

 .عمر مع االنتخابات قائمة على سمىإ

 .سهالشخصا  ليس عمر محمد،وتذكر يا تفضل: العميدقال 

 .سهال شخصا لست ايضا ناأو:فى صرامة  محمدقال 



 عنها غنى فى كانوا حرب فتيل سيشعل االنتخابات إلى محمد بضم هذا رارهقب العميد يدرى ولم

 كبيرة حربا

******************** 

 )مكتب القائد السياسى(

 .صارخا عمر قالها ضدى؟هكذا االنتخابات فى دخل من تقول ماذا؟ماذا-

 .االنتخابات دخل من هو ياسيدى الوهاب عبد محمد:قائال بنيامين اجاب

 .هو يكون نأ كال،اليمكن:وهو غير مصدق لما سمعه  عمرقال 

 .كلها بالجامعة سماإل بهذا يدعى الذى الوحيد الشخص نهأ تذكر هو بل: بنيامينقال 

 .يدى على نهايته رادأ من حسنا،هو:عمرقال 

 قتله يضاأيفعله، نأ يستطيع ما ،تذكر سهال رجال ليس ،محمد ياسيدى ال:فى حذر  بنيامينقال 

 .ضدنا كله الجامعة يجعل قد

 .الثمن كان مهما منصبى على حافظأ ان ،يجب شئ اليهمنى:قال عمر فى صرامة 

 ،بل هنا ليس لكن فسنقتله يرضى لم نإو والأ نتفاهم ،بل ياسيدى خطأ:فى شدة  بنيامينقال 

 .اسرته ووسط بلده فى

 نأ ريدأعبثا، نائبى ختركأ لم ،لهذا قويا عقال تمتلك نكأ يبدو حسنتفى سخرية : أ عمرقال 

 .نتخاباتاإل فى ضدى الدخول يحاول من لكل عبرةهذا  محمد من جعلأ

 حرب ببداية منذرة شيطانية ضحكة االثنان وضحك

 (محمد)ضد حرب

 الكل وضد

****************** 

 )الجامعة(

 بمحمد يرحبون اخذوا لذلك عمر ضد االنتخابات محمد  دخول بسبب بشدة فرحين الطالب كان

 .المحاضرة قاعة دخل عندما

 !بها تتمتع التى الجرأة يالهذه يامحمد حسنتأ:فى سعادة  أسامةقال 

 .العميد من طلبا كان ،فقط برضاى االنتخابات ادخل لم اننى حقا،تذكر:قال محمد 



 بالك ،فما سلطان حدأ عليك يفرض نأ التحب نكأ جيدا عرفكأحقا،قال محمد على : 

 .هذا منك يطلب كان عندما اليه الذهاب ترفض شهرأ منذ كنت بالعميد،لقد

 . الجميع مصلحة فى طلبا ىمن طلب ،لكنه هذا نكرأ ال جلأ:فى هدوء  محمدقال 

 االنتخابات هذه فى تنجح حتى معك نحن يضاأهذا، قرارك على سيعترض حدأ ال:  أسامةقال 

 ..................و

 اخر مكان فى اليكلمه وذهب فأستاذن شروق هى فإذا فنظر محمد هاتف رن وفجأة

 ..................اننى توقعاتك محمدصدقت: فى لهفة شروققالت 

 لمحمد مفاجئا الخبر وكان

 هائلة صدمة كانت بل

 جدا هائلة

**************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (الغريب الطلب) الرابع الفصل -4

 )منزل السيد عبد الوهاب(

 وقال محمد االكبر بنهإ عليه دخل مكتبه غرفة فى يجلس الوهاب عبد سيدال كان عندما فجأة

 .طلبا منك طلبأ نأ ريدأبى،أ:له

 ؟طلبك حقا،وماهو:الوهاب عبدسيد ال قال

 .شروق خطبأ ان ريدأ:محمد قال

 .منى زميلتك تحب نكأ علمى حد على لكن ذلك؟ تريدأ حقا:وقال الوهاب عبدالسيد قهقه

 .االنشروق اخطب يجعلنى سببا هناك ،ولكن زلت وما حبهاأجل،أ:محمد قال

 يدها طلبأو بيهاأ إلى سأذهب هذا،لكنى الغريب طلبك فى ناقشكأ لن:الوهاب عبدسيد ال قال

 .لتخطبها

 غاليا كان بنهإ طلب نأ السيد يدرى ولم

 جدا غاليا

**************** 

 )سكن الفتيات بالجامعة(

 الخطوبة على شروق والد بموافقة واخبره بالجامعة محمد بولده الوهاب عبد السيد اتصل

 .محمد يريده الذى الوقت فى الخطوبة تتم نأ على

 تصدق ولم بذلك منى سمعت ،شروقو محمد بخطبة كلها الجامعة فى الخبر انتشر وعندما

 شديدا بكاء تبكى خذتأو

 .حدث قد حدث ما؟ يامنى االن تبكين لم: هبةقالت زميلتها 

 غيرى؟ بواحدة محمد يفكر نأ يمكنأهذا، صدقأال:وهى تبكى  منىقالت 

 وقت بأى تخبريه لم نِتأ يضاأله، حبك مدى اليعرف فهو منى يا عذريهإ:قالت يارا مصطفى 

 .تجاهه وشعورك قلبك فى عما

 .البداية منذ خبرهأ لم التى المخطئة حق،فأنا عندك:فى حزن  منىقالت 

 على سبب خرآ هو شروقب يرتبط محمد جعل الذى السبب نأ الثالثة البنات تدرى ولم

 .االطالق

************** 

 )مكتب القائد السياسى(



 .سيدى يا طلب كما الخارج فى الوهاب عبد محمدستاذ األ:بنيامينقال 

 .فورا دخلهأ:بسرعة  عمرقال 

 بالجلوس عمر له عمر،واشار غرفة إلى محمد دخل

 صعب منصب بالجامعة السياسى القائد منصب محمدأستاذ  يا تعرف كما:فى رصانة  عمرقال 

 .ونائبه الجامعة رئيس بعد بالجامعة منصب اهم ،ويعتبر

 .هنا إلى زيارتى سبب اعرف ان اريد عمر،لكن أستاذ يا عرفأ:محمدقال 

 معك فعلأ وقد الماضية باالنتخابات فعلته ما واقعيين،تعرف لنكن ، محمدأستاذ : عمرقال 

 .السابق خصمى مع فعلت مثلما

 .عمرأستاذ  يا محال:فى غرور  محمدقال 

 م؟جهن بوابأ نفسك على تفتح نكأ تعرفأ،محمديا تتحدانىأ:فى غضب  عمرقال 

 كل على تندم سأجعلك عمر يا ،صدقنى قبل من خصمك على فتحتها كما:فى سخرية  محمدقال 

 .السياسى القائد لمنصب مساككإ فترة خالل فعلته شئ

 محمد يا فعله يمكنك ما لنرى:فى تحد  عمرقال 

 عمر مكتب من غاضبا محمد وانصرف

 ابدا خير عنه يسفر لن التحدى هذا ان احدهما يدرى لم لكن

************* 

 )بيت شروق(

 الذى السبب ذلك خطبتها إلى محمد دفع الذى السبب ذلك تتذكر وهى بشدة تبكى شروق خذتأ

 .سواهما حدأ اليعرفه

 ة؟بالخطوب سعيدة لستأ؟ االمر ما:وقال محمد جاء وفجأة

 ............تذكرت بذلك،لكنى سعيدة ننىإ، بلىبسرعة :  شروققالت 

 جديد من بالبكاء جهشتأو

 ماذا؟ تذكرتى:بده على كتفها وقال  محمدوضع 

 هذا؟ حدث لماذا خبرنىأ عليك لهذا،باهلل دفعك الذى السبب تذكرت:قالت فى حزن 

 .القدر تصاريف ،لكنها درىأال:فى هدوء  محمدقال 

 .فعل شاء وما اهلل ،قدر حق عندك:فى هدوء شروققالت 



 .باهلل ونعم:وقال  محمدتنهد 

 لهما اخر شيئا يعد القدر ،الن زفافهما يوم لترى التبقى قد(شروق) ان كالهما يدرى ولم

 النهاية

 (شروق) نهاية

************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (شروق نهاية) الخامس الفصل -5

 )مكتب القائد السياسى(

 بنيامين؟ يا الخطة من متاكد نتأ هل:فى قوة  عمرقال 

 محمد بلدة طما فى ستتم الخطوبة سيدى،فحفلة يا نجاحها فى ثقة كلى:فى ثقة  بنيامينقال 

 .قوتنا مدى ليرى مناسبة فرصة ،وهى هلهأ وبين

 . عليه للقضاء كمال مصطفى ،ارسل الخطة حسنا،نفذ:فى حسم  عمرقال 

 .ياسيدى تأمر كما: بنيامينقال 

 بركان إلى العنيد خصمه تحويل فى السبب كان نهأعمر يدر ولم

 ثائر بركان

*************** 

 )مدينة طما(

 التنسى حفلة تكون نأ يجب شروق على محمد خطوبة االستعداد،فحفلة هبةأ على شئ كل كان

 منىاصة وخ( محمد)دفعة فى الالتى الفتيات من خاليا الحفل وكان، الجميع رأى حسب على

 سعيدا محمد يكن لم غيرها،والحق فتاة يد فى الخاتم يضع وهو حبيبها ترى نأ ترد لم التى

 . داخله فى الذى الضيق هذا عليه يبدو لم ،لكن بذلك

 الجميالت جميلة جعلها اللون رجوانىأ فستان فى وظهرت وزينة حلة بهىأ فى شروق وجاءت

 العرس كرسى إلى تجهاأو بيدها مسكأو ليهاإ تجهأو رآها عندما محمد ،وصفر الحفل هذا فى

 وضع الذى لمحمد عطتهاأو طبق على صغيرة علبة فى الخاتمين محمد ختإبتهال أ ،ووضعت

 .الجميع وصفق صبعهإ فى خاتمه شروق ووضعت صبعهاإ فى شروق خاتم

 وخطيبته محمد بضرب -رجال عشرة وكانوا - عمر رجال قام إذ، الغادر الهجوم بدأ وفجأة

 الرجال هؤالء مامأ جديد من ظهر ثم ،الرصاص مرمى عنخطيبته  محمد فأبعد بالرصاص

 واستمر، االلم من الرجل فصرخ بطنه على اليمنى بقدمه ضربه ثم اليه قربهمأ مسدس وركل

 الثانى قدم على الرصاص طلقأو ،ضربه الذى الرجل بمسدس(محمد) مسكأ حيث النار اطالق

 إلى ذهبتهأ سهأر على ضربة وضربه الرابع على قفز ثم الثالث يد على رصاصة ضرب ثم

 معدته على بلكمة تبعهاأ ثم به طاحأ مسدسه على بركلة الخامس ضرب،و الالوعى عالم

 فى هربوا حدث ما الباقون رأى ،فلما فمات الرجل ذلك يحتمل فلم معائهأ من الدماء فجرت

 .منه فلتواأ لكنهم السيارات على النار يطلق محمد خذأ،و بتعدوااو سيارتهم

 مخبئها من مبطئة تزحف افوجده تجاهها فنظر تناديه وهى  شروق صوت محمد وسمع

 . ظهرها فى برصاصتين اصيبت هى فإذا بها وأمسك نحوها راكضا ،فأسرع



 بسرعة،استدعوا الطبيب ،اطلبواشروق يا ،انهضىشروق ال،مستحيل:قائال  محمد فصرخ

 .بسرعة سعافاإل

 ،وعندإبتهالومحمد ومعها المشفى إلى شروق تقل المميز بصوتها االسعاف سيارة وانطلقت

 .هناك محمد وقابال المشفى إلىأبو شروق و الوهاب عبد السيد وصل العمليات غرفة

 بخير؟ الجميع االمر؟هل ما:الوهاب عبدالسيدوقال  

 تأخر لما عرفأ،ال طويل وقت منذ العمليات غرفة داخل شروق ،لكن بخير كلنا: محمدقال 

 .ناآل حتى طباءاأل

 .إليه الجميع تجهأف العمليات غرفة من العملية على المشرف الطبيب وخرج

 .طمئنا يادكتور خيرا:فى لهفة  الوهاب عبد السيدوقال 

 .إنقاذها نستطع لم بوسعنا ما ،عملناسيدى  يا سفآ:فى أسف  الطبيبقال 

 صوت وسمع االرض على من وترفعه مالبسه من تمسكه قوية يدا نأ الطبيبشعر  وفجأة

 .بطنها فى الذى والطفل شروق لزوجتى حدث ماذا؟ماذا: يقول صارما بدا الذى محمد

 ،وهى محمد زوجة هى شروقمحمد، من سمعوه الذى الخبر هذا من صاعقة الجميع صابتأو

 .منه بطفل حامل

 .هلل ،البقاء محمد استاذ يا سفآ: بفزع الطبيبقال 

 هائلة صدمة كانت ،وبالحق صدمةوهو يعانى من  الطبيب محمد وترك

 جدا

****************** 

 )مستشفى المدينة(

 على مازلت فأنت إذن:عمر صوت فأتاه الرقم يرى نأ بدون بسرعة فرد محمد هاتف رن فجأة

 . الحياة قيد

 كذلك؟ ليسأ، هذا وراء من نتأ:صارخا محمدقال 

 .هذا وراء من ناأ، بلى:فى سخرية  عمرقال 

 .........سوف سمعنىا:فى غضب  محمدقال 

 لى سيكون نتخاباتاإل من نسحابكإ نبأ سمعأ لم نإ، نتأ اسمعنى:فى صرامة  عمر قاطعه

 . معك خرآ تصرف

 وغاضبا. ثائرا بركانا  محمد داخل بركانا مشعال الخط واغلق



****************** 

 )منزل السيد عبد الوهاب(

 ضاءأ،و الوهاب عبدالسيد والده عليه دخل ساعة ،وبعدشروق جنازة تشييع بعد محمد  اختفى

 .بشدة يبكى وهو السرير على ممددا محمد فوجد غرفته نور

 ؟شروق تحب الدرجة لهذهأ؟،محمد يا االمر ما: الوهاب عبدالسيدقال 

 زوجتى اكلها،لكنه حياتى فى شروق حبأ لم ننىأ تعرف نتأ:وهو يمسح دموعه  محمدقال 

 عليه؟ بكىأ ال فلم بطنها، فى كان الذى طفلى مأو

 هذا؟ حدث كيف عرفأ نأ اريد ناأ:فى قوة  الوهاب عبد السيدقال 

 وطلبه سرا منها وزواجه بحملها شروق خبرتهأ حتى الليلة تلك منذ الحكاية بكل محمد فأخبره

 . زواجهما يعلن نأ الحفل بعد ينوى وكان يخطبها نأ بيهأ من

 ؟ بأمركما حدأ يعرف ،هل جيدا ،اسمعنى إذن هكذا:الوهاب عبدالسيدقال 

 .سوانا بهذا حدأ يعرف ،ال ال:محمدقال 

 فعلها؟ من تعرف ،هل جيد:بسرعة  الوهاب عبد السيدقال 

 ....جيدا،ولكن عرفهأ:محمد

 عنه الشرطة لنخبر نتأو ناأ ،سنذهب لكن بدون:فى صرامة  الوهاب عبد السيد قاطعه

 .........،و عليه ليقبضوا

 حمقاأل هذا شعلأ ،لقد بنفسى منه نتقمأ نأ ريدأ، بىأ يا ال:ابيه فى صرامة  مقاطعا محمدقال 

 .منه غليلى شفىأ عندما الإ ينطفئ لن بركانا هذه بفعلته

 نأ تستطيع ،لن النار منه وخرج اثرته ذاإ، البركان ذلك من احذر: الوهاب عبد السيدقال 

 .فعلت مهما تخمده

 .نتقامإ شر منه ،سأنتتقم بىأ يا قررت لقد:فى صرامة  محمدقال 

 فى صبحأ الذى البركان ذلك من خاف نماإ،و بنها على ليس لكن الوهاب عبد السيد وخاف

 حدث مهما عدوه يترك لن نهأوجدا، عنيد ابنه نأ يعرف محمد،النه داخل

 جدا غاليا محمد نتقامإ الثمن،الن كان وأيا

******************* 

 

 



 (الثائر البركان)السادس الفصل -2

 )كافيتريا الجامعة الرئيسية(

 لعمر التابعة الجامعة كافيتريا إلى الشخص ذلك يأتى نأ الليل منتصف فى الغريب من كان

 من ثنانإ يحرسه وكان عمر لرجال كالملهى المكان هذا وكان بالجامعة السياسى القائد مختار

 هنا،هذا من الشاب يهاأ ابتعد:قائال حدهمأ صرخ حتى الشخص ذلك رأوا نأ فما الرجال قوىأ

 .لك مكانا ليس

 سيحدث؟ ،ماذا ابتعد لم وإن:بسخرية  الشاب ذلك فقال

 ........وإال الوغد يهاأ هنا من ابتعد: وقال بسالحه الحارس فدفعه

 تلقى آخر حرفا ينطق ان فقبل الكلمة تلك على عمره طوال نادما سيظل الحارس ان ويبدو

 وكان االرض من يقع نأ قبل سالحه لتقطأو مباشرة الوعى فقدتهأ ذلك الشاب يمين من لكمة

 ثم ، هامدة جثة وسقط جمجمته صابتأ الثانى رأس على رصاصة طلقأو الصوت بكاتم مزودا

  الغازية والمشروبات الخمر يشربون عمر رجال من بعضا وجد حيث المكان دخل

 بين قناص برعأ ننىأ لقلت الرجل ذلك على النار اطلق ناأو رايتنى لو:يقول حدهمأ وسمع

 .الزعيم رجال

 الوغد؟ ذلك منك فلتأ ولم حقا:فى سخرية  الثانى فقال

 ،لكنى النار طالقإ يبادلنا مباشرة مامناأ وهو الإ به نحس حقا،فلم قوى نهألقائال :  األول رد

 .مقتل فى خطيبته اصبت قد بأننى قسمأ

 وحاول جرت قبضة الشاب فى فكه بضربة قوية للغاية جعلته ينزف دما تف الكلمة هذه عند

 الوعى فقدوا حتى االخر تلو واحدا لكن الشاب ضربهم  زميلهم عنأن يدافعوا عمر رجال باقى

 اسمك؟ ما:حازم بصوت وقال األول بياقة وأمسك كلهم

 كمال مصطفى.........مصطفى اسمى: مرتجف بصوت األول رد

 بلدى فى على الهجوم ذلك فى كنت لقد ،إذن حسنا:الشاب بصرامة مخيفة  قال

 .الفريق هذا قائد كنت لقد جلأ:مصطفى رد

 اخر؟ شخصا مأعمر رسلكأ من:الشاب قال

 .بنيامين نائبه طريق عن رسلنىأ من عمرهو السيد:مصطفى برعب  قال

 .السياسى عمر حزب مقر عنوان عطنىأ:الشاب  قال

 ............. نأ ستطيعأ ال لكن:فى خوف  قال



 كل جعلأ ان قسمأ الإو العنوان اعطنى:جلهأ من(مصطفى) دماء ارتجفت بصوتالشاب  قال

 . االلم من تصرخ جسدك فى عضلة

 ...................... العنوان هو هذا: وقال مصطفى ارتعد

 .على يا قتلهأ:ئالاق وصاح عيناه برقت فجأة إذ بالعنوان يخبره(مصطفى) كان وبينما

 برصاصة  مصطفى قتل ثميه عل سالحه من رصاصة اطلق إذ على من سرعالشاب أ كان لكن

 غرفة إلى تجهأو القماش وبعضلبنزين ا زجاجات بعض اخذ ثم هامدة جثة تركه ثم سهأر فى

 .إغالقه تم الملهى هذا ،لكن الشباب يهاأ عذروناإ: بالميكرفون وقال الملهى مدير

 الثانية رمى ثم بالنار المكان فاشتعل المكان وسط فى مولوتوف قنبلة برميه قوله واعقب

 الجميع خذأو شئ كل تلتهم النار خذتأو،  مختلفة ماكنأ فى والخامسة والرابعة والثالثة

 نشقتأ رضاأل وكأن الشاب على احد يعثر ولم النار تحرقهم نأ قبل المكان من يهربون

 .بتلعتهأو

******************* 

 )مكتب القائد السياسى(

 السنة بنيتها وكافيتريات مالهى ربعأ؟بنيامين يا هذا حدث ؟كيف ماذا:فى غضب  عمرقال 

 .وتدمر تحترق الماضية

 .كمال مصطفى األول رجلنا قتل ياسيدى،لقد فقط ذلك ليس: بنيامينقال 

 هذا؟ كل فعل الذى الشخص ذلك ومن:عمرقال 

 ............ربما عرفأسيدى،ال يا عرفأ ال:بسرعة  بنيامينقال 

 .الجامعة مقر فى إليه الذهاب منه يطلب الجامعة رئيس صوت فأتاه عمر هاتف رن وفجأة

 رئيس إلى اآلن ذاهب ناأ خبرنىأو؟  ذلك يفعل نأ يمكن فيمن فكر حسنا:فى حسم  عمرقال 

 .الجامعة

 .ياسيدى آمرك: بنيامينقال  

 هذا فعل يكون نأ يمكن فيمن ويفكر عقله يعصر بنيامين خذأ حتى عمر انصرف إن وما

 .ذلك فعل يمكنه سواه من هناك ،ليس وجدتها لقد: ئالاق وصاح فجأة عيناه وبرقت

 .اللئيم يهاأ متاخرا كان ،لكنه صحيح ستنتاجإ:الباب عند من ساخر صوت فأتاه

 نأ يتمنى شخص آخر يقف كان الباب فعند رآه مما عيناه ورعبت الباب تجاه بنيامين فنظر

 االطالق على اآلن يراه

******************* 



 )مكتب القائد السياسى(

 المفاجأة؟ خرستكأ مر،هلاأل ما:وقال ساخرة بتسامةإ وجهه وعلى الباب على يقف محمد كان

 .المكان لحراسة الرجال قوىأ وضعت هنا؟،لقد إلى وصلت كيف:فى توتر  بنيامينقال 

 .المقر باب عند الوعى فاقدى ستجدهم؟  االربعة رجوازاتكأ تقصدأ:فى سخرية  محمدقال 

 محمد؟ سيد يا منى تريد وماذا:فى رعب  بنيامينقال 

 . نتقاملإل جئت:محمدقال 

 عمرد السي وامرأ على بناءا تم ئش ،كل شيئا فعلأ لم ناأ،محمد سيد:فى توسل  بنيامينقال 

 الهجوم بذلك بالقيام مصطفى مرتأ العزل،لقد السيف سبق لقد فى صرامة : محمدقال 

 .هذا ثمن تدفع ،وسأجعلك

 محمد سيد يا الرحمة: قائال بنيامين فصرخ

 معدة على بها وهوى قبضته ضم فقد شفقةال وال رحمةال ال يعرف محمدعد قلب ي لم لكن

 وجهه على قدمه من بركلة تبعهاأ ثم خيرةاآل نفاسهأ يلفظ وكأنه، خيراآل هذا حسأف بنيامين

 الذى لم يحتمل كل تلك القوة . بنيامين موت فى تسببت

 حتى المغلق عمر بدرج يلعب خذأ ثم وراقهأب يعبث خذأو عمر مكتب على محمد جلس ثم

 وقعتأ لقد:فى سخرية  وقال رآه مما عيناه برقت فضه وعندما ورقا خرجأ ثم فتحه ستطاعأ

 مرأ يكشف ال حتى المنصب خذأي نأ حدأ ىأل ترد لم ،لهذا بيديك جهنم نار فى عمر يا نفسك

 . هذا سرك

 من نبوبةأب مسكأو، المكان مطبخ إلى اتجه ثم، سترته جيب فى ووضعها الورقة وطوى

 تركها ثم االنبوبة بفتحة القماش من فتيلة شعلأو، المكان منتصف فى ووضعها الغاز نابيبأ

 ثراأ صبحأو المكان مدمرة نبوبةاأل نفجرتا حتى دقائق خمس تمضى ولم ومشى المكان فى

 عين بعد

****************** 

 

 

 

 

 

 



 (المخابرات تدخل)السابع الفصل -2

 )أمام مكتب عمر السياسى(

 ورد هاتفه رن وفجأة مقره ضياع على يتحسر وأخذ السياسى حزبه مقر حطام على عمر وقف

 المكان؟ على تبكى مر؟،هلاأل ما:ساخرا محمد صوت فأتاه عليه

 ...........ال يهاأ ذلك وراء من إذن نتأ:فى غضب  عمرقال 

 . مهم ورق على مكتبك درج فى عثرت تنطقها،لقد نأ إياك:قائال محمد فقاطعه

 .بهم جدا وطيدة عالقتك نأ يبدو:محمد تابع حين عمرعلى رتبكأف

 طالبا ويصبح رجالك حدأ يرسلون نهمأ لدرجة:قائال محمد ستطردأو المفاجأة من عمر فذهل

 .اوامرهم على بناءا لك نائبا نتأ وتعينه معنا

 هذا؟ كل علمت كيف:قائال  (عمر) فصرخ

 وفير وبمال الرجال بأقوى يزودونك يضاأ:بنفس النبرة الساخرة  وقال(محمد) تجاهله

 مصالحك تخدم، وكافيتيريات مالهى من ماتريد بناء من تمكنك الجامعة على وبسلطات

 .ومصالحهم

 عدكأ،و معك الذى الورق هذا عطنىأ رجوكأقوتهم، بمثل لست نتأ محمد:فى خوف عمرقال 

 .المنصب عن لك تنازلأ نأ

 جلأ من نماإو المنصب جلأ من حاربكأ ال ننىإ سمعأتترجانى، فقط اآلن:ساخرا محمدقال 

 . حقيقتك يعرفوا نأ للجميع البد ،لذلك انتقامى

 نسبةلبا ستكون السر ذلك الجميع عرف لو سيحدث فيما يفكر حائرا(عمر) وترك الخط وأغلق

 كارثة له

************** 

 )مديرية االمن بالجمهورية(

 برتبة منهما علىأ ضابطا يحدثان نقيب رتبة يحمالن ضابطان وقف حيثمديرية االمن  وفى

 رائد

 المجهول؟ ذلك لنا رسلهأ الذى الورق بهذا نفعل الرائد،ماذا سيادة: حمدأ النقيبقال 

 . الداخلية لوزارة تابع جهاز نحن اختصاصنا من ليس هذا عرفأ ال: راضى الرائدقال 

 .بالمخابرات عالقة وله خطير مراأل نأ الورقة هذه من يبدو لكن: اهلل عبد النقيبقال 

 وهمعامة ال المخابرات دارةإ إلى الورق هذا رسلأ تنتظر وماذا: فى حسم  راضى الرائدقال 

 .بالالزم سيقومون



 اللعبة فى تالمخابرا تدخل يعنى هذا نأ حدهمأ يدرى ولم

 لدودين عدوين بين تدور التى اللعبة

 (مختار عمر)و(الوهاب عبد محمد)

************** 

 )مقر المخابرات العامة(

 يحمل شخص على رائد رتبة يحمل مخابرات ضابط دخل حيث عامةال المخابرات روقةأ فى

 العسكرية التحية دىأو عرفة محمد الرائد فدخل بالدخول له واذن الباب وطرق لواء رتبة

 .اللواء سيادة يا مركأ:عرفة محمد الرائدقال 

 يا محمد الورق هذا إلى نظرأ:اللواءقال 

 عالقة له الجامعة فى طالب ذلك؟ يعنى ؟ماذا ماهذا:فى دهشة  وقال عرفة محمد الرائد فنظر

 ........بال

 ذلك على والقبض،  هناك إلى الذهاب عليك الرائد،لذلك سيادة يا جلأ:مقاطعا اللواءقال 

 .قتله عدوه يحاول ان ،قبل حيا لنا جلبهأو مختار بعمر المسمى الشخص

 سيدى؟ يا سيقتله ولم: الرائدقال 

 فهمت؟أ حيا، بعمر الظفر عليك ،لكن شخصية سبابأ:فى حسم  اللواءقال 

 ياسيدى تريد كما: التحية العسكرية وقال فى قوة  الرائدأدى 

مة على ومؤل فظيعة نهاية لعمر نهاية يعد القدر نأل ينفذ لن هذا طلبه نأ اللواء يدر لم ولكن

 يد الشيطان 

************** 

 )مقر المخابرات العامة(

  العامة  المخابرات مدير مكتب فىو 

 اللواء؟ سيادة ،يا(مختار عمر) خبارأ ماآخر:المديرقال 

 سيدى يا توقعنا كما معهم تورطه مرأ شفُك ،لقد سيدى يا مفاجأة:فى هدوء  اللواءقال 

 ذلك؟ حيال فعلت ،وماذاسيادة اللواء يا عظيم: فى سعادة  المديرقال 

 ويجلبه توقعاتى تصدق نأ خشىأ حيا،لكنى عليه ليقبض عرفة محمد الرائد بعثت:اللواءقال 

 .ميتا لنا



 لماذا؟: فى دهشة  المديرقال 

 وجدت عنه تحرياتى من ،لكن جديدا عدوا عمر كسب الورق كشف قبل نهأل:فى قوة اللواءقال 

 .بيده يقتله حتى بال له يهدأ ،ولن عمر كشف فى السبب كان نهأ من واثق ناأ،و جدا قوى نهأ

 .بسرعة ليهإ يصل نأ عرفة محمد الرائد ويستطيع العكس فلنأمل:وهو يفكر  المديرقال 

 أرجو ذلك :فى تردد  اللواءقال 

 الحرب نهاية الجامعة ستشهد ساعات فبعد صحيحة نبؤته كانت كم اللواء يدر ولم

 (عمر)و(محمد)الرجلين مصير ستحدد التى الحرب

******************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (الحرب) الثامن الفصل -8

 )فى مقر عمر(

 مستحكم من،األ سيدى:قائال رجاله حدأ جاء ةأوفج عليها قبض التى سيرتهأ يراقب عمر خذأ

 .بإقتحامها نقوم نأ نستطيع ولن الجامعة فى

 سنخوضها معركة مامناأ كلهم الرجال ،جهز الجامعة داخل فمحمد ،إذن مستتب مناأل:عمرقال 

 . الجامعة فى

 .سيدى يا آمرك-

 تكن لم الفتاة تلك الن، الغضب من مارد إلى محمد سيحول ةالفتا لتلك بأسره نهأ عمر يدر ولم

 محمد  قلب حبيبة حمدان منى سوى

************** 

 )الجامعة(

 الجامعة منتصف إلى وصلت حتى كذلك وبقيت، الجامعة بوابة مسرعة سيارات ثالث قتحمتا

 كل من طلبوا ثم، الهواء فى النار يطلقون عمر رجال خذأ،و العام الجامعة كافيتيريا توجد حيث

 الثالث الجامعة بوابات بإغالق الرجال بعض قام حين على المكان إلى الحضور الجامعة طالب

 . الخروج وأ الدخول من حدأ ىأ يمنعوا حتى

 الوهاب؟ عبد محمد ينأ:قائال وصاح سيارته من عمر وخرج

 .خطبته يوم من ختفىأ لقد نعرف ال: أسامة  هجابأ

 .منى حبيبته ختطفتا قد ننىأ صديقك خبرأجيدا، سمعنىأ، حقا:فى سخرية  عمرقال 

 .تخطفها لم نتأ، كاذب نتأ:قال عمرو بسرعة 

 فى النار ،اشتعل الجميع رآها وعندما السيارة من منى خرجالذى أ رجاله حدألعمر فأشار

فى  قائال صاح عمرالذى رجال رصاصات وقفتهمأ لكن، انقاذها رادواأوبهم جميعا قلو

 ناآل يظهر لم ذاإ،و تخصنى التى الهامة الوثائق بعض ،وسرق حزبى مقر دمر محمد:غضب

 .الفتاة هذه بإغتصاب رجلى مرآس

 التى منى من قترابإلبا أوبد، ثيابه خلع الذى رجاله حدأ إلى شارأ بل فقط يتكلم يكن ولم

 ذلك صبحأ وعندما، عليها يغشى وكاد الموقف هول من عيناها غمضتأو، الرعب من صرخت

 صابتهأ إذ ارضا يسقط الرجل وصوت مكتومة تكة صوت ،سمعت منها نملةأ قيد على الرجل

 كله العجب تأور عيناها ففتحت جبهته فى قاتلة رصاصة

 قبل مباشرة وركل عمر رجال على بالجامعة مبنى علىأ من بحبل متعلقا يهبط محمد رأت لقد

 ضرب ثم الالوعى عالم إلى مباشرة ذهبتهأ ركلة الرجال حدأ االرض على قدماه تستقر نأ



 كالصاعقة نقضأ ثم الثالث مقتل فى برصاصة صابأ الثانى،ثم قدم على رصاصة بمسدسه

 . مباشرة ويقتله حدهمأ رشاش على يستولى نأ عليه يسيرا كان ثم الرابع على

 سلحتهمأ بإلقاء رجالك بأمر قم: صارمة بلهجة وقال عمر على سالحه صوب ثم

 وعمرو وصوبوا عليهم  أسامةالتى امسك بها  سلحتهمأ افرمو، رجاله باقى إلى عمر شارأ

 خطرأ يحمل الذى بالجامعة الشهير الطالب مختار عمر السيد:وقال عمر بإتجاه محمد وسار

فى تل دولة الصغيرة لل عميل نهأ يتصور كان ،من السياسى القائد منصب، بالجامعة منصب

 لتلك ينتمون نهمأ الإ بالجامعة معنا طالبا نهمأ من الرغم على يهود جميعهم رجاله نأو، أبيب

 ننىإحيلة، باليد ما ،لكن نتخاباتباإل ضدك اقف كنت ننىأ من خجلأ ننىإ ،حقا الصغيرة الدولة

 .الموت هو مثالكوأل لك عقاب كبرأ،و الخونة من امثالك كرهأ

 محمد ضرب ثم، مدفعه ركل ليهإ قربهمالقريبين منه ولكن أ عمر رجال على الرصاص طلقأو

 فكه فى قوية لكمة تلقى نهأو الهواء فى طارت ركلته نأ حسأ لكنه ركله رادأو معدته فى

 احس إذ جميعا اصابتهم صاعقة نأ هو الرجال باقى يتذكره ما وآخر الوعى عن غاب بعدها

 معدته نأ الثالث حسأو مجددا تحمله لن ساقه نأ حسأ والثانى تماما تحطم نفهأ بأن األول

ألن  الفقرى عموده يخترق النار من بعمود الرابع حسفى حين أ الفقرى بعموده التصقت

 يصوبه وهو رجاله حدأ بمدفع مسكأ الذى عمر إلى محمد نظر ثم أطلق النار عليه ، أسامة

 طلقأو عمر إلى مسدسه صوب إذ منه سرعأ محمدكان  النار،لكن طالقإل ستعدأو منى إلى

 تماما الهدف واصابت مباشرة رصاصة

************** 

 )مديرية األمن(

 .الجامعة فى تحدث شتباكاتإ هناك: وقال راضى الرائد على حمدأ النقيب دخل

 . ؟هذه تباكاتإش ى: أ راضى الرائد قال

 بعض وقتلوا، الجامعة بوابة سيارات ثالث اقتحمت ساعة ربع إلىحو منذ: حمدأ النقيب قال

 قامت حرب وكأنها الجامعة داخل من يتردد زال ما والرصاص، بالجامعة الخاص االمن رجال

 .هناك

 الجامعة إلى الشرطة رجال من بقوة سرعأ ؟تنتظر وماذا: فى لهجة آمرة  راضى الرائد قال

 .عليهم قبضأو

 النهاية على وشكتأ فالحرب خراأمت كان هذا مرهأ نأ راضى الرائد يدِر ولم

************** 

 )مقر المخابرات العامة(

 .،كارثة سيادة اللواء يا كارثة:وقال اللواء مكتب على شاب دخل



 هذه؟ كارثة ىأ؟،(آدم) يا االمر ما:اللواء قال

 بين الجامعة فى شتباكاتإ هناك نأ خبرنىأو عرفة محمد الرائد بى تصلإ:فى لهفة  آدم قال

 حمدان منى تدعى ةالجامع فى طالبة بخطف قام عمر نأ،و مختار وعمر الوهاب عبد محمد

 .محمد تدخل لوال اغتصابها وحاول

 يحاول نأو الجامعة بإقتحام آمره ننىأ خبرهأو عرفة محمد بالرائد اتصل:بسرعة  اللواء قال

 .عمر يقتل نأ قبل محمد يقافإ

 .عمر لقتل والجرأة القوة كل هذا محمد يمتلكأ:فى دهشة  آدم قال

  جدا قوى نهإبنى، يا بلى:اللواء قال

 ولم يدر اللواء أن نظريته هذه صحيحة 

************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (خيرةاآل الرصاصة)التاسع الفصل -9

 )الجامعة(

 اليمنى رئته تخترق وخرجت ظهره صابتأو نحوعمر محمد مسدس من الرصاصة نطلقتا

 يده واضعا ركبتيه على فسقط الصدرى قفصه عظام يخترق النار من بعمود عمر حسأو

 ليهإ فنظر منى وبين بينه حائال مامهأ وقف حتى إليه محمد واتجه لماأل موضع على اليسرى

 ىأ هناك ليس انك تستحق لقب لوسيفر ، بحق، محمد،شيطان يا شيطان نتأ:وقال عمر

 نتقام؟لإل هذا كل يفعل شخص

 .يدينك الذى الورق ذلك اقرأ ناأو نفسى صدقأ عمر،لم يا خائن نتأو:فى غضب  محمد قال

 نتأ لفتاة تنتقم لماذا قصدأ؟منى تحب نتأو هذا كل فعلت ،لماذا يحيرنى سؤال هناك: عمر قال

 قط؟ تحبها لم

 تبُك الذى بداخلها كان الذى ابنى معها ،قتلت قتلتها ،وعندما منى حامل كانت نهاأل: محمد قال

 .للدنيا يخرج الأ عليه

 . به فلتلحق إذن: قال ثم عصبية ضحكة عمر ضحك

 طلقأ كما بحق شيطان نهأ ثبتأ محمد ولكن محمد بإتجاه رصاصة وأطلق مسدسه مسكأو

 .هدفهما الرصاصتان صابتأو عمر على خراآل هو رصاصة طلقأ فقد عمر عليه

********** 

 )الجامعة(

 الكالم يتبادالن عمر،ولنتركهما و محمد مشهد عن ولنبتعد قليال الوراء إلى بالموقف لنعد

  الرائد بقيادة تدخلوا الذين المخابرات رجال و حمدأ النقيب بقيادة الشرطة رجال إلى ولنذهب

 إطالق وتبادلوا عمر رجال باقى هم وبينبين شتباكاتإ وحدثت، الجامعة قتحمواأو عرفة محمد

 فى برصاصتين حمدأ النقيب ستشهداو ذراعه فى عرفة محمد الرائد صيبأو، الرصاص

 منتصف إلى بالجميع وانطلق عليها تحامل نهأ إال عرفة محمد الرائد إصابات صدره،وبرغم

 فى وصل فقد،  جدا متاخرا كان ،ولكنه عمر قتل عن محمد يقافإ قلاأل على ليحاول الجامعة،

 . خيرةاآل الرصاصة....... الرصاصة يتبادالن عمر و محمد  من كال فيه رأى الذى الوقت

********** 

 )الجامعة(

  رصاصة تأر حينما محمد على رعبا وصرخت اليوم ذلك من رعبا كثرأ يوما منى تشهد لم

 تستقر وهى محمد رصاصة ورأت ذنهاأ بجوار وتمرق، ريساأل محمد كتف تخترق وهى عمر

 فقد محمد ماأ، هامدة جثة االرض على سقط ثم لحظة لماأل من صرخ الذى عمر جبهة فى



 هل: وقال جرحه رغم باسما إليها فنظر بإسمه ونطقت منى إليه سرعتأو ركبتيه على سقط

 ؟ عزيزتى يا بخير نِتأ

 يامحمد،لكن بخير ناأ:له وقالت عزيزتى يا بكلمة مرة ولأل ناداها عندما فرحا رقصي قلبها كاد

 ...إنها بها صبتأ التى الرصاصة هذه

 وجهك إلى ينظر وهو لمباأل يحس الذى ،ومن بخير نِكأ ،المهم بها بالك تشغلى ال:قائال قاطعها

 بالجامعة يحيطون الذين وغاداأل هؤالء تولى على بعد تنتهى لم المعركة يضاأ، الجميل

 ..........و

 عرفأ نأ نسيت عليهم القضاء تم لقد طمئنإ: يقول وهو عرفة محمد الرائد صوت قاطعه

 .المصرية العامة المخابرات من عرفة محمد الرائد ناأ، لك نفسى

 . طويل ستجوابإل سأتعرض ننىأ يبدو ،إذن العامة المخابرات:دهشة ب محمدقال 

 ظنأ نتحتاجها،واآل ال نكأ رأينا لكننا، لمساعدتك جئنا لقد محمد سيد يا ال: وقال  لرائدضحك ا

 جراحك لمعالجة المشفى إلى تذهب نأ عليك نهأب

 أو للوعى فاقدا وجدوه من على قبضوا الذين الشرطة ورجال برجاله نصرفأو تركهم ثم

 عمر رجال من بوعيه

 قلبى؟ فى بما صارحكأ لكى هذا غير وقتا جدأ ياإلهى،ألم:وقال منى إلى محمد والتفت

 بماذا؟ تصارحنى:قائلة بدهشة ليهإ نظرت

 أتتزوجينى؟............ منى :حنان وبكل لها قال

 الجامعة طالب من والتهانى الزغاريد وارتفعت االرض إلى تنظر طرقتأو خجال وجهها حمرأو

 السعيدة بالنهاية فرحا

********** 

 

 

 

 

 

 

 



 (اإلمبراطورية)قيام  العاشر الفصل -11

 )فى مكان ما على وجه االرض(

 حد تقريبا عدا هم طاولة مستديرة فى مكان ال يعرفه أجلس عشرة رجال على 

نظمة تحكم العالم العربى كله ؟ متى ستظل هذه األ إلىفه السواد : والذى كان يكتن األولقال 

 يجب علينا القيام بشئ يسحقهم جميعا 

 حدهم : وما الذى يمكننا فعله ؟أجابه أ

 بن الحسين لما بقيت لنا دولة ا على الهامش ولوال ما فعله إوضعنشنا وقال آخر : لقد تم تهمي

ان منذ أيام قادر على حكم شرق ن ذلك الملك الطفل الذى نصبوه فى عمقال ثالث : وأتظن أ

 ردن بمفرده؟األ

 ذن ماذا تقترحون ؟إقال رابع : 

سفل الناس وهذا خطأ كبير لهذا علينا القيام هاشميون أصبحوا فى أخرى : المرة أ األولقال 

 بشئ كبير نعيد به مجدنا الضائع 

 قال الثانى بحذر : ماذا تقصد ؟!

 نقالب يدمر كل تلك االنظمة ............ االنظمة االستعمارية : إنقالب .......... إ األولقال 

*********************** 

 )العالم العربى(

حد دولة بسرية تامة ال أ 18ختلفة فى ام تحركت الجيوش العربية الميألوفجأة وفى يوم من ا

 فى العالم كله يعرف كيف قامت كل تلك التحركات ومتى تم تنظيمها ؟

السجون ماعدا صبحت فى أن قيادات العالم العربى كلها ما عرفه العالم فى ذلك اليوم هو أفقط 

 مير على الثالث بن الحسين األ عمهستبدل بملك المغرب وملك األردن الصغير الذى أ

قيادات أمريكا فى ذلك  إلىم كيف تمت ثورة الهاشميين ؟ وصل ن يدرك العالوفجأة وقبل أ

 كثر فظاعة فى ذلك الوقت الوقت النبأ األ

الحاكم هناك  ردنية بالهجوم على دمشق وتدمير القصرذ قامت بعض الطائرات المصرية واألإ

 التاريخ على االطالقسبق فى فى سابقة تعد هى األ

والتى بدأت من مصر حيث قامت ثورة الهاشميين فجأة   a.t.p 7118وائل عام سيذكر العالم أ

 صبح عصرا من عصور الظالم فى اوروبا لب حال العالم العربى كله فكأنه أنقوأول مرة أل

 صبحت فى يده السلطة وهو اآلمر والناهى الجيش أ



 صبحت فى يد الهاشميين الكبرى والتى أ 19ال نتشر فى العواصم حظر تجول ا

 عدامهم لهاشمى فى السجون وجرت محاكمات إلجن المعارضين للنظام العسكرى اُس

 نمله لما يحدث كل هذا ولم تستطع أمريكا أكبر قوة فى تلك الفترة أن تتحرك قيد أ

م يصل األمر بيب محاصرة بالهاشميين من جهة اليابسة ولوأصبحت الدولة الصغيرة فى تل أ

 الجديدة  المصريةعلن الملك الهاشمى الذى نصب نفسه ملكا على المملكة هذا الحد فقد أ إلى

 يوسف خالد 

بغلق خليج العقبة والخليج العربى فى وجه مالحة تلك الدولة الصغيرة ولم يكتفى بذلك بل 

 عالن حربشواطئها فى البحر المتوسط وكأنه إحاصرت قواته البحرية 

 مريكا وباقى الدول فى التدخل فما كان من الملك الجديد سوى فعل شئ واحد رئيس أوحاول 

 شئ حطم به استقرار العالم كله دفعة واحدة 

*************************** 

 )العالم(

صبح العالم فى وضع خطير وأمم المتحدة فى نيويورك الطائرات العربية بتدمير مقر األ قامت

 مبراطورية مصرية مقدسة إ إلىتحويل مملكته الكبرى للغاية ، وأعلن الملك يوسف عن 

وسيع رقعتها السياسية فهاجمت تل ول ما بدأت عمله هو تإمبراطورية مقدسة التى بدأت أ

 بيب أ

 مام العالم كله الحاكم هناك كله وبمنتهى العنف وأودمرت النظام 

حليفتهم امريكا التى  إلىوهاجر اليهود رة الثانية فى التاريخ عن تشتت اليهود وأعلن وللم

 حرب عالمية ثالثة وهذه المرة لم تكن حربا نووية كما كانت الحرب السابقة  إلىدعت 

وف هذه الحرب العالمية التى فعلى حين غفلة من امرها وبينما كان الكونجرس يناقش ظر

 وفجأة ليها قيادات الواليات دعت إ

تالت سرية كاملة من المقا تالجديدة فقد قام اإلمبراطوريةهاجمتهم المقاتالت التى إخترعتها 

 مريكية وتدمير القصر الحاكم تدميرا مروعا الحربية بمهاجمة العاصمة األ

العالم والتى راحت هيبتها فجأة  وعندما حاولت بقية الدول المجاورة مساعدة الدولة القوية فى

 يران ضم إيران اليها وإمتالكها للسالح الذرى فى إ مبراطوريةاإلت علنأ

 صحيح  اإلمبراطوريةالمخابرات الروسية باألمر فوجدت أن الخبر الذى أعلنته وبحثت 

ميركا كانت الطائرات المصرية نفس الوقت الذى قامت فيه قوات اإلمبراطور بمهاجمة أففى 

 القصر الحاكم فى طهران تدمر 



دمير كل اآلثار راضى الشيعية وتاأل إلىاالمبراطورى البرى الثانى علن دخول الجيش وأ

 مبراطور يوسف خالد الشيعية فى إطار الدولة السنية والتى قام بإعالنها اإل

 وفجأة 

************************* 

 المصرية المقدسة( اإلمبراطورية)

قام   a.t.p 7171المقدسة وفى بدايات المصرية  اإلمبراطوريةبعد ثالث سنوات من قيام 

 تنظيم فرسان الطاولة المستديرة 

ارس الرتبة زيرو باإلنقالب على اإلمبراطور يوسف خالد وقتله مير شاكر على فتحت قيادة األ

خلى العرش بنائه ومع هروب ولى عهد اإلمبراطور يوسف وأ اإلمبراطوريةواإلستيالء على 

 مير شاكر لأل

 مبراطورية المصرية المقدسة اإلمبراطور شاكر على هو اإلمبراطور المقدس الثانى لإلليصبح 

كا الشمالية مريالسابق فقام بإرسال حملة حربية كبيرة أحتلت أ ومضى الثانى على نهج سلفه

ة بل واستولت على سالحها الذرى وأصبحت مريكا الخياليتماما وقضت على قوة أ

 قوى دولة فعليا فى العالم كله دسة هى أالمصرية المق اإلمبراطورية

المقدسة وشكلت ما عرف بمملكة السودان وقام  اإلمبراطوريةوآن ذلك إستقلت السودان عن 

  بإعالن عداوته لإلمبراطور شاكر عالنية حامدملك السودان 

فريقيا الجنوبية والشرقية فأصبحت السودان بذلك الوضع الخطير هى وتبع ذلك كل دول أ

، الذى كان فريقيا كلها تحت يدى االمبراطور شاكر قلب افريقيا فإن سقطت ستسقط أ تاحمف

 قوى دولة فى العالم بيده طموحه أكبر من إحتالل امريكا وإسقاط أ

ة تهدأ لفترة من الزمن حتى قوى من ذلك فلم تكد نار الحرب العالمية الثالثما هو أ إلىبل إتجه 

ستراليا دفعة واحدة وسقطت كال القارتين أمريكا الجنوبية وأشن اإلمبراطور حربا على دول 

شبه بما تكون ن المقاتالت الحربية والتى كانت أفى يده وخاصة مع الجيل الثانى والثالث م

 ضخم مزود بأسلحة قوية للغاية  إلىبإنسان 

 –وبى تحاد االورواإل –المصرية المقدسة  اإلمبراطوريةيبق فى العالم قوى كبرى سوى ) ولم

 ومملكة السودان(

رى قوة سمح لها الزمن بأن تكبر وأن تترعرع وبزغت قوة غير شرعية فى الصعيد المص

باطرة فى برقة العاصمة الرسمية لالمبراطورية بدون أى قوة تقف فى وجهها بسبب بقاء األ

 المصرية المقدسة 

 سفلى سميت تلك القوة بعالم الجريمة أو كما ستسمى فيما بعد بالعالم ال



صعيد المصرى كله لقوته الغير معترف ستطاع ان يخضع الان زعيم هذا العالم قويا للغاية أك

 به 

 وكانت قوته بمكان لدرجة انه اصبح ينافس االمبراطور شاكر على على سلطته الواسعة 

 المصرية المقدسة  اإلمبراطوريةوبعد خمس سنوات من قيام 

صبح العالم السفلى مهددا حق أحدهم .......... جريمة أ زعيم العالم السفلى جريمة فىرتكب إ

 من قبل شخص ما 

 شخص سيدمر العالم السفلى وسيستولى عليه 

 سمه الشيطان .................. لوسيفر كان إ

************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المرحلة الثانية

  1إختطاف ج

  (هجوم الشيطان)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة : 

 واسيطريو العربى العالم كل على الحرب واعلني نأالهاشميون  ستطاعإ  a.t.p 7118عام

 ، مقدسةال المصرية اإلمبراطورية سمإب يعرف ما ينمؤسس كامل بشكل العربى العالم كل على

 بعد العربية الجيوش كافة على يسيطر نأ خالد يوسف األول مصرىال مبراطوراإل وأستطاع

 مقاتالت حرىباأل وأ النايتمير ختراعإ المصرى بالجيش السرية العمليات قسم ستطاعإ نأ

 فورا عدائهأ على وينتصر لىاإل المقاتل هذا يقود نأ جندى ىأ يستطيع  حيث النقالة الحرب

 لم كبيرا تفوقا مصر فى التكنولوجيا تفوق إلى المقاتالت هذه قوة ترجع يتراجع نأ وبدون

 . قبل من حدأ يالحظه

 نأ على شاكر الثانى مصرىال مبراطوراإل ستطاعإ  a.t.p 7172 عام ىأ سنوات خمس وبعد

 حساب على كبيرة بسرعة تتوسع اإلمبراطورية بدأت حيث ستعماريةاإل مصر طماعأ يوسع

 على خطر كبرأ شكلتو المتحدة االمم منظمة دمرت نأ اإلمبراطورية ستطاعإ فقد االخرى القوى

 . فقط قوى ثالث غير فيه يبق لم الذى العالم

 (.مملكة السودانو– مقدسةال المصرية اإلمبراطورية– االوربى تحاداإل)

بقوة غير معقولة ، وفجأة بدأت وبقي العالم السفلى يحكم الصعيد بسلطة غير شرعية و

 حداث ف الصعيد تنقلب رأسا على عقب على رأس زعيم العالم السفلى األ

 قوى رجالها للتدخل فى االمر والقضاءبإرسال أ اإلمبراطوريةات الخاصة بتنظيم القووقرر 

 شئ آخر ........ شئ لم يكن فى الحسبان  إلىعلى زعيم العالم السفلى ولكن األمر تحول 

 

 

 محمد عبد الوهاب 

72/5/7112 

 

 

 

 

 

 

 



 (ختطافإ)حادى عشر ال الفصل-11

 طهطا( –)طريق طما 

 يكن ولم،  وطهطا طما بين ما السريع الطريق على السريعة الصفراء السيارة تلك سارت

،  السيارة مذياع من عالي بصوت تسمع التي غانىباأل ستمتاعاإل عن ركابها يشغل ما هناك

 في األسود لباسه يرتدى وهو البخارية الدراجة تلك سائق إلى لتفتنااو،  المشهد هذا تركنا ولو

 مقدم وكأنه كبيرة بسرعة بمعداته طريقة في يسير وهو،  الجو سخونة مع يتناسب ال وقت

 من ينتهي لم مهجور مبنى مقابل في توقف ثم مالمحه على ذلك يبدو ال ولكن خطير شئ على

 البنك قبالته كان الذي المبنى أعلى إلى وركب معداته حقيبة خذأو، دراجته من ونزل بناؤه

 متصل فيديو مصور وضع المبنى عليأ في وهو،  السريع الطريق على طهطا فرع الوطني

 مكان وبالتحديد البنك بوابة يصور وهو محدد ميعاد في للتصوير وجهزه الصناعية باألقمار

 الرصاص ووضع األجزاء هذه يركب خذأو بندقية أجزاء حقيبته من خرجأ ثم السيارات ركن

 الصفراء السيارة تلك رأى عندما تأهب وأخيرا ، فريسته صطيادإل تجهز ثم البندقية خزانة في

 مدى على يدل الذي لباسه يرتدى وهو،  صاحبها منها وينزل البنك بوابة قبالة تقف وهى

 ناحية بندقيته صوب إذ إليه يلتفت لم القناص ولكن،  البوابة ناحية يسير وهو وقوته ثرائه

 وانطلقت النار وأطلق رصاصته جهز ثم الجانبي الوقود خزان على وبالتحديد السيارة

 حتى بالمكان النار شتعلأو السيارة وانفجرت الهدف وأصابت الخزان ناحية القاتلة الرصاصة

 وقام،  األرض على يسقط صاحبها جعلت كبيرة تضاغطية موجة بصنع قام االنفجار نأ

 سطوانةإ منها وصنع العاصمة بأسيوط كمبيوتر جهاز ستقبلهاإ حيث فيديوال بإرسال القناص

 للهروب نفسه القناص وجهز،  بسرعة مغلف ظرف في دقائق خمس في ووضعها دى في دى

 تاركا بسرعة فهرب مكانه عرف وقد إليه ينظر وهو السيارة صاحب على بصره وقع ولكن

 . بمطاردته وقام السيارة صاحب به ولحق أشيائه

***************************************** 

 نهأ يعرف حدأ ،ال كله بالصعيد األعمال رجال قويأ يعتبر مشهور عمالأ رجل مختار شريف

 ال وهو المخدرات وتجارة كله بالصعيد السفلى العالم على سيطر قد وهو السفلى لعالمزعيم ا

 بمحاربته نفسه له تسول حدأ ىأ على يقضى وهو نفوذه علي حدأ نفوذ يزداد نأ يرضى

 نأ وكادت بكاملهاالمصرية  اإلمبراطورية الشرطة حير نهأ حيث وأذكاهم إخوته قويأ ويعتبر

 . كالعادة الموقف تدارك ستطاعتإ أنها لوال بسببه الحكومة تنهار

 تأرجحي مجنون عبقري وهو أخاه من أشرس يعتبر وهو لشريف األوسط األخ مختار شرفأ

 تلك في الثاني الرجل برتوبع بالسفاح أخاه لقبه والجنون العبقرية بين ما التي الشعرة على

 لمنظمة .......... منظمة آل مختار .ا

 وهو عمالهأل عاصمة سوهاج تخذإ االكبر خاهأ مثل بسيط عمالأ رجل هو مختار الدين شرف

 ال ولكنه شريف االكبر خاهأ سيطرة تحت الذى السفلى العالم نطاق خارج الذى الوحيد يعتبر

 عمالاأل رجل وهو مشاكله لحل السالح ستخدامإ عن يتورع ال وجهه فى يقف حداأ يترك

 . الصعيدب الثالث



 شركات فى الكبرى المشاريع تتولىوهى مستشارة إخوتها الثالثة  عملية مرأةإ مختار شريفة

 تتوانى ال شرسة وجهها فى يقف من على للقضاء العنف تستخدم خوتهاإ مثل ولكنها خوتهاإ

 .خوتهاإ حدأ وأ هى يمسها مخلوق ىأ سحق فى

 حياتهم فى قوية عاصفة هبت فجأة ولكن يرام ما على تسير االربعة هؤالء من كل حياة كانت

 يد على قاتلة نهاية منهم واحد لكل المريعة النهاية تلك نهايته يستعجل منهم واحد كل جعلت

  واحد رجل

 ............ لوسيفر  الشيطان

***************************** 

 (سنوات خمس بعد) 

 تائهة وهى النيل طريق على سائرة سوهاج مدينة طرق فى كعادتها الرحمن عبد هبة تسار

 تتذكر زالت ما سنوات خمس االن حتى عليه مر الذي الماضى تتذكر كانت حولها عما شاردة

 من تزوج وكيف ؟حمدان منى صديقتها بخيانة محمد زميلها قام كيف تفاصيله بكل دثحا م

 بقتل مراأل نتهىإ وكيف،  شروق وقتل محمد غتيالإ محاولة من بعدها حدث وما  شروق

  هذا كل تتذكر زالت ما منى من وزواجه مختار لعمر محمد

 وعادت عنه نفصلتإ وكيف احمد أسامة خطيبها عن انفصلت عامين منذ نهاأ كيف وتذكرت

 فيه فترقاأ الذى لليوم الذكريات بها

ريدين تركى ألننى لم أعد أوفر وقتا فارغا لك ت ؟بى هذا تفعلين كيف: فى غضب   أسامةقال 

 تحبينى ان تستطيعين ال انك لى تقولين وانتىمثل السابق بعدما أصبحت أعمل فى الشرطة ؟

 لماذا؟ اآلن،

 تعبت من كل هذا  ننىأل: فى حزن  هبةقالت 

عبتى ! تعبتى من ماذا يا هبة ؟ لم تمضى على خطبتنا سنة كاملة وأنت تقولين ت :  أسامةقال 

 لى أنك تعبتى 

 ولكنى لم أستطع إجبار نفسى على حبك  هذا علمأ: هبةقالت 

 على؟ وافقتى لما لم تحبينى ، دمتى ما:  أسامةقال 

 قالت هبة : أن أسفة ، لقد حاولت و .................

 لِك غفرأ ولن قلبى حطمِت لقد هبة يا هذا لِك نسىأ لن ، ؟تتأسفين:فى غضب  أسامةقاطعها 

  اليوم بعد حملها ستطيعأ لن دبلتِك هى وها هذا

 . اليائس قلبها من مقهورة تبكى وهى وتركها وجهها فى ورماها يده من الدبلة وخلع



 ىأ ترفض وهى الحين ذلك ومنذ،   شئ ىأ عن الباها تبح ولم هذا كل تتذكر زالت ما نعم

 لكنها شيئا يحقق لن نهأ يعلم وهو ينتظر كمن كانت يدها يطلب نأ نفسه له تسول شخص

 يأبى القدر كان ولكن اخرى مرة أسامةى تر لعلها سنوات 5 جدا طويال نتظرتأو عنيدة كانت

 . نهاية وال قرار لها تعلم ال طويلة وحدة فى ناآل وحيدة تسير هى وها دائما

 وصلوا وعدما سوهاج طرقات فى رهيبة وبسرعة مسرعة تسير السوداء السيارة تلك كانت

 على قبضت يد متدتاو،  منها الخلفى الباب نفتحا ثم السرعة خففوا هبة تسلكه الذى للطريق

 احد يسمعها لم لكن ستنجاداإل هبة وحاولت السيارة داخل ووضعتها عليها وشدت هبة ذراع

 . عليها غمىأو وجهها على منوما منديال وضع الخاطف الن

  هبة اختطاف.........  ختطافاإل تم وهكذا

****************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (صديق عودة) عشر الثانى الفصل-17

 ( هبة منزل فى)

 خطفها؟ على يتجرأ الذى هو من، طفتُخإبنتى قد  نأب تعنى ماذا: والد هبة  الرحمن عبدقال 

 ستنتهى نهأ لك اؤكد لكنى ؟ بعد الخاطف من،  الرحمن عبد سيد يا نعرف ال:  الشرطىقال 

 .جدا قريبا المهزلة هذه

 اعذبه نأو الخاطف تجدوا نأو سالمة هبة تعود نأ ريدهأ ما كل: بصرامة  الرحمن عبدقال 

 . بنفسى

 . بنفسك ستعاقبه عمى يا تخف الجاءه صوت من ناحية الباب قائال :  

 عدت؟ هل انت؟ أهو ؟أسامةالباب وقال فى دهشة :  إلىنظر عبد الرحمن  

 هبة خطف قضية عن المسئول الشرطى بصفتى جديد من عدت، لقد  جلوقال : أ أسامةابتسم 

 ؟ ختطفهاأ الذى من سأعرف نىبأ تماما قوِث،

  فتى يا ستفعلها نكأ من متأكد ناقال عبد الرحمن فى ثقة : أ

 ؟ بنتكإ خطف بعد حالك كيف :قائال المتحدث وسمع الرحمن عبد ورد المنزل هاتف ةأفج ودق

 بنتى؟إ خطفت ولم ؟ نتأ من: فى غضب  الرحمن عبدقال 

  نريده ؟ خطفتها لماذا هو المهم يهم ال ؟ ناأ من:  المتحدثقال  

 باسمه خبرنىأ ؟ تريد من: فى دهشة  الرحمن عبدقال 

 نستطع لم والننا أسامة نريد وامراأل هى هكذا نأخذه سوف حمدأ أسامة نريد: المتحدثقال 

 .هبة ضعفه نقطة خذناأ منه النيل

 . قتلتكم الإو بسوء هبة تمس ال:  الرحمن عبدقال 

 يصل لم لو ؟ فهمت هل أسامة ليناإ يصل لم ذاإ تقلق نأ المفترض: فى غرور المتحدثقال 

 كالمى؟ تفهم هل نقتلها سوف بنفسه سيوطأ إلى أسامة

 . الرحمن عبد وجه فى الخط واغلق

****************************** 

 )مقر الخاطفين(

 تفعل؟ نأ منك طلبت ما فعلت هلسمع الخاطف صوتا يقول له :  

 الرحمن عبد بالسيد تصلتإ سيدى يا جلأ: محدثه  إلىفى تواضع بدون أن ينظر  الخاطفقال 

 حمدأ أسامة ،طلبنا مرتأ كما وطلبنا



 سنحظى نناأ اثق ناأو الساذج كالغر الفخ فى أسامة ،سيسقط جيد هذاقال الرجل الغامض :  

  هذا مقابل جيد بشئ

 يبعثوا حتى الشرطة إلى االنباء تصل نإ ما نهأ حزرت ،لقد سيدى يا عظيم نكإ: الخاطفقال  

 له ضعف نقطة وهى قبضتنا فى ،هبة ؟ خائفون نحن فمما القضية ليتولى أسامة

 عمها بنإل ضعف نقطة هى بل وحده ضعفه نقطة ليستقال الرجل الغامض فى لهجة غريبة : 

 خرآ لشخص ضعف نقطة هو نفسه أسامة لكنالفارس محمد على فارس الطاولة المستديرة ، 

 حساب لفأ له نحسب نأ يضاأ يجب لذلك

 الحساب؟ هذا له نحسب حتى الدرجة لهذه خطر هو هل: فى إستنكار الخاطفقال 

 دعوأ لذلك عهدناهم من وكل على ومحمد أسامة من مرة لفأ خطرأ نهقال الرجل الغامض :إ

 يقافإ من منعهأو الرحمن عبد على تماما قضىأ حتى شئ كل فى الشخص هذا اليتدخلأ اهلل

  القبلى بالصعيد نشاطى

 الرحمن عبد السيد يصبح بحيث سريعا االمر هذا سنسوى ، سيدى يا تخف ال: الخاطفقال 

 يدك فى كالخاتم

 إلى فعال وحده ذهابه هى القادمة أسامة خطوة ستكون ن،واآل هذا رجوقال الرجل الغامض :أ 

 هناك إلى ساوافيكم ناأو هناك نتظارهإ عليكم سيوطأ

 سيدى يا مركأ: الخاطفقال 

 سيوطإ إلى بالذهاب هبة خاطف مرأ الذى غامضال ذلك وجه  عن لتكشف الشمس شرقتأو

 شريف وهو

  مختار شريف

**************************************** 

 (بسوهاج االمن مديرية مقر فى)

 قد هناك إلى وحدك الذهاب تريد ؟ جننت هل هذا؟ كيف:المباشر  أسامةمدير  مجدى اللواءقال 

 شيئا بك يفعلون

 ننىأل المرة هذه ولوحدى بنفسى هذا فعلأ نأ ريدأ لكنى اللواء سيادة يا هذا عرفأ: أسامةقال 

 كله الموضوع فى خدعة رائحة شمأ

 ؟ بهذا تقصد ماذا:  اللواءقال 

 وهبة ننىأب لماِع ؟ بها نىودهدلي ختاروهاأ التى بالتحديد هبة ماِل نهأ قصدأ: أسامةقال 

 لو ،ثانيا وبينها بينى يربط شئ هناك يعد لم نهأ ىأ سنوات ثالث منذ بعضنا عن منفصلين



 رجاؤهم يخيب لن الرحمن عبد السيد مثل رجل وبالتأكيد طلبوها لكانوا فدية رادواأ نهمأ

  غاليا كان ولو سيطلبونه ما وسيدفع منها انملة قيد فى يفرط ولن لهم بسخاء وسيدفع

 آخر؟ شيئا نماإو الرحمن عبد السيد موالأ ليس هدفهم نأ تقصدأ: اللواءقال 

 ولوحدى الحرب هذه خضت ذاإ عرفهأس ننىأب واثق ناأو سيدى يا جلأ: أسامةقال 

 ستخسر نكأب حسستأ ننىأ لو لكن وحدك لك المهمة هذه سلمكأس أسامة يا حسنا: اللواءقال 

 عطيهاأو القضية هذه عن عزلكأ وقد تدخلأس صدقنى عندها الساذج كالغر بك االيقاع تم وأ

 خرآل لرجل

 عنى؟ بدال المهمة هذه سيتولى الذى من المهمة هذه فى وفشلت حدث لو لكن:  أسامةقال 

 . صديقك:  فى إقتضاب اللواءقال 

  القضية هذه على محمد سيتولى اللعبة هذه فى خسرت لو ، موافق ناأ ذنإ حسنا: أسامةقال 

 ؟ على محمد قصدت ننىأ قال من لكن: فى دهشة  اللواءقال 

 ؟ ذنإ قصدت من ماذا؟:فى االندهاش وقال  أسامةجاء دور 

  عليا وامرأ نهاأل سمهإب خبركأ نأ ستطيعأ لن خاص شخص نهإ:  فى غموض اللواءقال 

 ؟ ،ممن عليا وامرأ: أسامةقال 

 . اإلمبراطورية الخاصة القوات قيادة:  فى حزم اللواءقال 

 ومهما الحرب هذه فى ينتصر نأ عليه هأنو جدية اللعبة نأ هذا معنى فإن فاه أسامة وفغر

 موته سبيلها فى كان ولو حتى مراأل كلف

**************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (وحدى معركتى)عشر  الثالث الفصل-12

 )مقر مديرية االمن بسوهاج(

 يضاأو رجالنا من هناك حدأ يعرفك لن جيدا وتذكر سيوطأ إلى رحلتك تذاكر هذه: اللواءقال 

 هناك سينتظرونك الذين الرجال عن شئ بكل ستخبرك هناك مصطفى يارا عميلتنا ستجد

 به خبركأ نأ ودأ شئ عندى ،لكن سيدى يا حسنا: أسامةقال 

 ؟ وماهو: اللواءقال 

 تطأ نإ ما ننىأل المطار من خرجأ نأ قبل بالمعلومات توافينى نأ منها طلب: ا أسامةقال 

  مباشرة بحربى بدءأ حتى سيوطأ رضأ قدمى

 السرعة؟ بهذه ؟لماذا:فى دهشة  اللواءقال 

 دليل لهم حربى سيكون لذلك المطار خارج سينتظروننى بالتأكيد نهمأل قال أسامة فى قوة : 

 . شخصيا ومعرفته زعيمهم وجه اظهار إلى سيعمد وهذا بهم ستخفأ ننىأ على

 . المطار من خروجك قبل ستقابلك ، كما تشاء :  اللواءقال 

  سيدى يا اشكرك قال أسامة: 

 ليبدء هباذ سيوطأ إلى ستوصله التى طائرته ليركب المطار إلى مباشرة وانطلق التذكرة خذأو

  الخاصة حربه........ حربه

************************************ 

 )مدينة أسيوط(

 أسيوط إلىقال شريف مختار : إذن فأسامة قادم 

قال أحد رجاله : أجل يا سيدى ، لقد عرفت من جواسيسى فى جهاز الشرطة بأمر خروج 

 المطار بمدينتنا إلىأسامة من سوهاج وسيصل خالل ربع ساعة بالضبط 

 قال شريف : جيد ، هل سينزل وحده أم ؟

ر قال الرجل بسرعة : بل سينزل لوحده يا سيدى ، وفقط ستقابله فتاة برتبة مالزم داخل المطا

 ستخبره ببعض المعلومات 

 قال شريف : هل عرفتم ما هى المعلومات التى ستقوم تلك الفتاة بإخباره بها ؟

 قال الرجل : ال

قام شريف من مقعده وصفع رجله بقوة على وجهه وقال فى غضب : كم مرة أخبرتك أن 

 تحرص على معرفة كل شئ أريد معرفته 



 يا سيدى ، وأعدم أنها لن تتكررقال الرجل فى أدب : هذه ستكون آخر مرة 

أخبروا جوزيف بأن يستعد  المدينة وقال : إلىشريف عن الرجل ونظر من النافذة  بتعدإ

 إلستقبال فريسته القوية 

 ساحة حرب هائلة  إلىوارتعد الرجل فمعنى إخبار جوزيف أن أسيوط ستنقلب 

*******************************  

 (باسيوط المطار فى) 

 سيدى يا خدمتك فى مصطفى يارا المالزمأدت يارا التحية العسكرية وقالت : 

 مختصرة كلمات وفى خبرينىن أ،اآلإبتسم أسامة وقال : مرت فترة طويلة منذ لقائك يا يارا  

  عدائىأ عن ووجيزة

 من هناك لكن بجوزيف يدعونه الكل عصابات لرجل تابعون هنا عدائكأ، أسامة قالت يارا : 

  مختار شريف عمالاأل رجل وهو منه كبرأ هو

 ؟ عليها الصراع سيدور والتى الكبيرة سأالر هو مختار شريف نأ تقصدينقال أسامة : أ-

 لم لكن عليه للقبضالشرطة  بلِق من كثيرة محاوالت جرت نهأ ،لعلمك بالضبطقالت يارا : 

  رجالنا حدأ وقدرة القدر تصاريف لوال تنارادإ يسقط نأ وكاد عليه دليل ىأ يوجد

 راكأ نأ ريدأ ال نواآل، الطريفة المعلومات هذه على شكركأ حسناقال أسامة فى سخرية : 

 وبابالغهم بالقيادة تصالإ على كونى مجددا راكأ لكى وقت هناك يكون لن نهأل، خرىأ مرة

  معرفته ينتستطيع خبر بأى

 المقدم سيادة يا مركقالت يارا : أ

  الرجال بعض ستقبلهحتى إ المطار محيط عن بتعدإ نإ وما المطار من أسامة وخرج

 ؟ كذلك ليسأ، جوزيف رجال نتمأ:قائال بتدرهموإ

  زعيمنا إلى نسلمك حيث إلى خذكأل جئنا جوزيف رجال نحن، جلقال أحدهم :أ

 هبة ألنأ؟ السهولة بهذه ستسلمأ سوف ننىأب تعتقدون ،لماذا حقاقال أسامة فى سخرية : 

 هنا؟ إلى وصولى تمرطشأ نكمأل مأ؟ معكم

 ؟ بيتأ مأ شئت نإ معنا تىأست نكألقال الرجل فى صرامة :

 ؟ سلوبيناأل من بأى ستجبأ لم نإوقال فى سخرية أكبر : 

  نفسك الإ التلومن عندهاقال الرجل : 

 قال أسامة فى حسم : صدقت !



 مترات كيلو ثثال بعد على فسقط،  امامه الذى الرجل بها طاحأو اليمنى يده قبضة سدد وفجأة

 حدأ وقتل له قربهمأ بيد الذى المسدس ختطفإ ثم بجواره الذى الرجل باليسرى وضرب،

 جرى ثم، وجهه على نفسه بالمسدس المسدس صاحب ضرب ثم قلبه فى برصاصة الرجال

  سريعا بها نطلقاو االربعة الرجال سيارتى حدىإ وركب سريعا

 تبعوهإ: قوة وبكل وصاح غاضب وهو الرجال كبير ووقف

 يطاردون المجرمين من مجموعة بداأ سيوطأ مدينة قبل من تشهدها لم التى المطاردة وبدأت

 على المطاردة هذه ستنتهى هل لكن كبراأل سيدهم وعلى عليهم الحرب علنأ محاربا شرطيا

  ؟ كالعادة بكارثة نتهىتس مأ خير؟

******************************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (خرآ وتدخل خرآ سقوط) عشر  الرابع الفصل -14

  )مدينة أسيوط(

 سكان وسيظل قط مثلها المدنيون يرى لم سيوطأ فى تحدث التى تلك رهيبة مطاردة كانت

 . يحدث ما يتذكرون عمرهم لنهاية سيوطأ

 من خرىأ سيارة ورأوا البرق بسرعة الطريق فى تجرى كبيرة سوداء سيارة هو رأوه ما كل

 . ىاألول السيارة على النار تطلق الثانية والسيارة تتبعها الطراز نفس

 حتى وال بسيارتهم ال اليه مطارديه وصول لعدم يضحك أسامة كان فقد ىاألول السيارة فى ماأ

 آن فى ويسرة يمنة وتحركة أسامة سرعة بسبب تطيش كانت الرصاصات نأل برصاصهم

 . المنتصر يكون فيه الرابح سباق مجرد هو األمر وكأن واحد

 سيدى؟ يا نفعل ماذا، للغاية كبيرة بسرعة يسير نهقال أحد الرجال :إ

  منه للنيل خرىأ طريقة من البدقال كبيرهم : 

 عن شوارعها يحفظ وكأنه سيوطأ فى يسير نهأ كله هذا من سوأواأل؟ هى ما لكنقال الرجل :

 قلب ظهر

 قلب؟ ظهر عن شوارعها يحفظ وكأنه قلتقال كبيره فجأة : 

 سيدى يا جلقال الرجل : أ

 فكرة جاءتنىإبتسم الرجل وقال : 

 الخط غلقأ ثم دقائق خمس لمدة رجاله حدأ وكلم هاتفه مسكأو

 كبرى مفاجأة ستنتظره وهناك الكبير الجسر إلى يعبر سوف حدسى صدق لووقال :

 مخيف بشر تنذر قد كبيرة ضحكة وأطلق

 ********************************* 

 )مديرية االمن بسوهاج(

 ؟ قلت ماذاقال اللواء فى عصبية : 

 الحرب علنأ حتى المطار من خرج إن ما الحرب بنيران سيوطأ شتعلتأ لقدقال أحد رجاله : 

  قوة وبكل

 ن؟اآل سنفعل وماذاقال اللواء فى حيرة :

 بنيته علمك فور تخبرنى نأ عليك كان:يقول وهو مجدى اللواء غرفة إلى حدهمأ دخل وفجأة

 هذه؟



 ناآل القاهرة فى تكون نأ المفترض ؟من كيف لكن نت؟أ فى دهشة:مجدى اللواءقال 

 معرفة ريدأ لهذا وقت هناك ليس لكن القاهرة فى كونأ نأ المفترض من كان جلقال الرجل :أ

 شئ كل عرفأ نأ ريدأ أسامة وسفر هبة ختطافإ حادث عن شئ كل

 ؟ ستدخل حقا ؟هل هلقال اللواء فى حذر: 

 ننىأو وخصوصا يديهمأ فى يسقط خرآ شخصا جعلأ لن ناأف تأكيد بكلقال الرجل فى حسم :

 .عرفهأ مثلما عدوه اليعرف نهإ يضاأ،و حدأ اليصدقه بشكل دموى نهإ اجيد أسامة عرفأ

 متأكد؟ نتأ هلقال اللواء: 

 الشرطة قيادة من نتقلتإ ناآل منذ القضية هذه اللواء ،سيادة جدا متأكدقال الرجل فى ثقة: 

 .اإلمبراطورية الخاصة العمليات قيادة إلى

 ؟ الشخص هذا يكون من ولكن اللعبة إلى آخر عنصر تدخل وهكذا

************************************************************* 

 )مدينة أسيوط(

 إلى وصل وحتى ليهإ يصل كيف يعرف حدأ وال شاهقة بسرعة طريقة فى يسير أسامة كان

 نهاية لتسد، تقف نفط قاطرة هناك كانت فجأة حتى جوزيف رجل توقع كما الكبير الجسر

 فى يقع نأ الخطر ومن النيل فوق الجسر نأو وخصوصا ؟يفعل ماذا أسامة يعرف ولم الجسر

 االرتطام هو نظره فى الخطرين هونأ نأ  ىأور النيل

 باب وفتح، النفط قاطرة لمقدمة مواجهة سيارته مقدمة صارت بحيث يسارا نحرفإ لذلك

 المكان فى كبيرا دويا محدثة السيارتان وانفجرت االرتطام وحدث مسرعا منها وقفز سيارته

 الطريق منتصف فى بسيارة جسده وارتطم ةسامأ بجسد االنفجار طاحأو

 من حركة دنىأ وينتظر، سالحه شاهرا منهم كل ونزل أسامة مامأ المطاردين سيارة ووقفت

 رجله وهز منه الرجال حدأ قتربأو حركة ىأ أسامة عن تصدر ولم شيئا يحدث لم لكن أسامة

  كله الخطأ جاء هنا ومن زعيمه إلى ستدارأف شيئا يحدث فلم اليمنى

 أسامة ختطفإ حدأ ىأ يتحرك نأ وقبل بخنقه وقام رقبته من بالرجل مسكأو أسامة تحرك فقد

 المتبقين الرجلين دحأ سأر على مباشرة النار طلقأو يخنقه الذى الرجل سالح اليمنى بذراعه

 النار طلقأو سالحه زناد على بالضغط الرجال هؤالء زعيم وقام يده فى الذى الرجل ومات

 الذى الرجل جثة أسامة ودفع أسامة به مسكأ الذى الرجل جثة على جاء الرصاص كل ولكن

 .لرجل رجل قتال فى مارأيك: وقال سالحه رمى ثم الزعيم قتله

 اليمنى وقدمه اليسرى وذراعه رقبته فى بجروح مصاب أسامة نأ ذإ غريبا الطلب هذا وجاء

 ذلك ومع حدأ عليه يحسده ال موقف فى أسامة كان لقد جل،أ االنفجار جراء من دما تنزف

  الغوغاء هؤالء زعيم ووافق القتال يعرض



 بضربة عليه رد نماإو خصمه يسقط لم ولكن وجهه على اليسرى بقبضته أسامة وضربه

 قبضته من ضربه ثم اليسرى قدمه على اليمنى قدمه من بضربة تبعها صدره على كالفوالذ

 هذين تريد وكأنها مسرعة سيارة جاءت وفجأة أسامة لها سقط االيسر خده على اليمنى

 يستطع فلم أسامة ماأ مسارها عن بعيدا سريعا الرجل قفز ثناناإل هاأر ولما الثائرين الخصمين

  عليه مغشيا سقط ثم متارأ ثالثة إلى جسده وطار به رتطمتأف الهرب

 قال الرجال زعيم نأ الإ أسامة قتل يريد وهو،  مسدسه ورفع السيارة هذه من السائق ونزل

 .توقف: له

 وتطلب عدائناأ من حدأ به يقم لم بما قام لقد برجالنا فعل ماذا تأيرأ لماذا؟ لكنقال السائق : 

 ! تركه منى

 لم نأ هو قتلنا الإو شيئا نفعل نأ نستطيع لن حيا طلبه الزعيم نإ تركها لك قلتقال زعيمه :

 .أسامة يقتلنا

 حدث؟ ماذا: له قال حتى السماعة جوزيف رفع نإ وما بجوزيف واتصل

 على مامىأ ملقى االن وهو، ايدينا فى وقع أسامة طلبك تنفيذ تم جوزيف سيدقال الرجل :

  وامركأ نتظارإ فى ونحن عليه مغمى الكبير الجسر

 ؟ الخسائر حجم كمقال جوزيف بهدوء: 

 وحدث النفط سيارة تدمير جرأة وبكل ستطاعأ وقد رجال ربعقال الرجل فى إرتباك واضح :أ

 الطريق على جسده رتطامإو نفجاراإل جراء من صيبأ ولكنه هنا كبير نفجارإ

 نأ الشرطة حتى حدأل ريدأ وال بنا الخاص المستشفى إلى به ذهبإ حسناقال جوزيف ببرود: 

  حدث بما تعرف

 سيدى يا مركقال الرجل :أ

 الطويل الصراع من ىاألول الجولة فى شريف نتصارإ معلنا أسامة سقط وهكذا

****************************** 

 

 

 

 

 

 



 (يتدخل الشيطان) عشر الخامس الفصل -15

 (المطار فى)

 سيدى يا سالمتك على هلل حمد:ياراقالت 

 يارا يا شكراقال الرجل الغامض : 

 ال لكننا أسامة السيد سقوط بعد إلى وامركأ على بناء سيوطأ إلى رجعت سيدى،لقدقالت يارا :

 ؟ مكانه ينأ نعرف

 شريف ملف فحص خالل من مكانه عرفت لقد يارا يا بأس القال الرجل الغامض بهدوء: 

 . الخاصة العمليات وقيادة الشرطة تحقيقات إلى ستناداإ بالكامل مختار

 سيدى؟ يا مكانه ينأو سيدى؟ يا حقاقالت يارا فى لهفة :

 لن يارا يا لمعلوماتك ،لكن الحاجة بقدر ،المعرفة يارا يا ىاألول القاعدة تنسى القال الرجل : 

 وتم لوحدى المهمة بهذه تكليفى تم ،لقد منى مباشر بأمر الإ نهائيا المعركة هذه فى تتدخلى

  االكمل الوجه على العملية هذه تمامإل الالزمة الصالحيات عطائىإ

 ن؟اآل تذهب نأ تحب ينأ إلى لكن تشاء ،كما سيدى يا حسناقالت يارا :

  العملية هذه فى الشروع قبل فعله ريدأ شئ هناك مناأل البيت إلى بالطبعقال الرجل : 

 سيدى يا آمركقالت يارا : 

 ستكون اللعبة هذه من القادمة المرحلة بأن تنذر واسعة ابتسامة الضابط ذلك وجه على وعلت

 وتشويقا امتاعا اكثر

************************************** 

 )قصر شريف مختار(

،  بهدوء وسار الخارجى الباب رجاله له وفتح سمهإ يحمل الذى منزله إلى مختار شريف دخل

 فى القبو باب إلى وصل حتى ودخل، المكان ذلك فى موجود ما جزء إلى ذاهب يعرف وكأنه

 عيوض الذى القبو رجاله له وفتح،  باسيوط المنيف قصره حديقة فى الذى الخارجى المنزل

 الداخلى القبو باب وفتح،  مختار شريف لدى الشديدة هميتهأ على تدل مشددة حراسة عليه

 المرأة له ونظرت الكرسى إلى شديدة بصورة مقيدة مرأةإ موضوعة كرسى له تبين حتى

 ؟ ضيافتى فى الرائعة أميرتنا حال كيف: لها وقال بتسمإ شريف ولكن شمئزازإب

 تخبرنى لم االن حتى نكإالمعتوه؟ يهاأ حالتى تظن كيف: هبة سوى تكن لم والتى المرأة قالت

 ؟ اختطفتنى لما بعد

 خبركأ نأ قبل تسمعيه نأ ريدكأ خبرا هناك لكن بالسبب سأخبرك حسنا،  حسناقال شريف : 

 لك خطفى بسبب



 هو؟ ما حقاقالت هبة فى إستغراب :

 ! سقط لقدقال شريف فى سخرية :

 سقط؟ الذى ؟من تقصد منقالت هبة فى حذر:

 كانت الذى الهمام الشرطة ضابط حمدأ أسامة قصدأ، السابق خطيبكقال شريف فى سرعة : 

  قرانهأ نجازاتإ على وتعلو إلىتتو الضخمة نجازاتهإ

  السهولة بهذه يسقط نأ سامةأل يمكن ،ال مستحيل هذاقالت هبة فى لهجة غير مصدقة :

 نأ فمنذ توقعتها التى بالسهولة يسقط لم أسامة، حق عندكقال شريف مؤكدا على كالمها : 

 استطاعوا النهاية فى ولكنهم، إلىرج على شعواء حربا شعلأ حتى  سيوطأ رضأ قدمه وطئت

 الشرطة فى صدقائهأ من ىأ ليهإ يصل لن مكان فى وهو عليه غمىأ وقد سقاطهإ

 خر؟آ لشئ مأ يدك فى أسامة ليسقط خطفتنى ،هل حقا خبرنىقالت هبة فى حذر : أ

 نقطة هو؟ من قصدأ هو؟ ما تدرينأ خرأ لشئ ،بالطبع ذكية من لك ياقال شريف فى إعجاب: 

 أسامة الوحيد ، صديقه األقرب ضعف

 .....م تقصد هل مستحيل ،هذا مستحيلقالت هبة فى دهشة : 

  ............ لوسيفر  دفعتكم ،شيطان هبة يا ،الشيطان صديقكم جميعا  جلأ:قائال قاطعها

 قريب من ستقتلعه شديدة بعاصفة منذرا جدا إلىع بصوت وضحك

*************************************** 

 (المستشفى فى) 

 المريض هذا غرفة إلى تدخلنى نأ تستطيع ال بأنك تعنى ماذا ماذا؟صرخ أحد األطباء قائال : 

 ،لماذا؟

 من مشددة اوامر نهاإ حقا ستطيعأ،ال الطبيب سيدى يا سفقال أحد الرجال الواقفين : آ

 التى يةاألول سعافاتاإل فقط يكفى الغرفة هذه إلى شخص ىأ دخول بعدم المستشفى صاحب

 بها قمنا

 ؟ مديرك ينأ، المستشفى فى العناية فى وحقه بالمريض جحافإو ظلم هذاقال الطبيب: 

 دينةبالم االنسان حقوق لجنة إلى الشتكينكم

 هذه ما ؟ هنا يحدث الذى ما: وقال والمستعجلة الحرجة الحاالت قسم مدير جاء وفجأة

 الضجة؟

 به جاءوا الذى المريض غرفة إلى دخلأ نأ يريدنى ال الرجل هذا ، المدير سيدى: الطبيب قال

  ساعات 4 من حدثت التى الكبير الجسر حادثة من



 لن تخف ال بفحصه ليقوم قلاأل على ليهإ يدخل نأ يجب لكن ؟ ماذاقال المدير فى دهشة : 

  لالسرار كتما طباءاأل كثرأ من نهأ لك ذلك ضمنأ شيئا يحدث

  ساعة نصف من كثرأل بجواره تبقى لن لكنك حسناقال الرجل فى حسم : 

 فحص من ريدهأ ما لكل تكفى نهاإ:قائال الطبيب بتسمإ

 منشطة حقنه جيبه من خرجأو المستشفى بذلك فراشه على يرقد الذى أسامة غرفة إلى ودخل

 نأ يستطيع ال لكنه دقيقة من قلأ فى أسامة فاقأو بها وحقنه غيبوبة ىأ فى الواقع تفيق

  الحادث بسبب جسمه من جزء ىأ يحرك

 هنا؟ ناأ لماذا ؟ نتأ من:له وقال للطبيب ونظر

 والعشرين الخامسة سن فى مقدم رتبة يحمل المصرية الشرطة فى ضابط حمدأ أسامة: له قال

 خرىأ إلى مرتبة من وينتقل مجيدا تاريخا يصنع نأ سنوات خمس من قلأ فى ستطاعإ

 كذلك؟ اليس، دفعته فى سمراأل الوسيم لقب ،ويحمل

 منه يتسرب ولم جدا سرى ملفى نإ؟، هذا عنى تعرف ؟كيف نتأ من:مندهشا أسامة له قال

 علي يطلقه الذى باللقب تعرف كيف ،ثم الشرطة نطاق خارج من لمخلوق بداأ قط شئ

 ؟ صدقائىأ

 عليك طلقأ الذى هو ناأ ننىإ ،بل دفعتكم نفس فى لقبا حملأ كنت يضاأ ننىأل جدا سهل: له قال

 االسمر الوسيم لقب........... اللقب هذا

 المتحذلق؟ يهاأ لقبك هو وما...... هه... دفعتى فى لقبا تحمل كنت هل: له قال

 فى بيدى مقتلته الذين عدائىأ حدأ ياهإ عطانىأ لقبا دفعتى فى فريدا لقبا حملأ كنت: له قال

 الشيطان لقب عطانىأ لقد الشيطان لقب ؟ العدو ذلك ياهإ عطانىأ لقب ىأ تدرىأ، الجامعة

  الدفعة شيطان......

 ؟ هو انت ،هل مستحيل..م: مرتجف وبصوت له وقال أسامة اندهاشة زادت

 الوهاب عبد محمد.......محمد...... لوسيفر، هو ناأ جلأ: الطبيب له قال

 تساعاإ الواثقة بتساماتهإ زدادتإو

 

 

 

 

 



 ( أسامة تهريب)عشر  السادس الفصل-12

 )البيت اآلمن(

 قيادة قامت الذى مناأل البيت العشرين طوابقها حدأ فى تضم التى البناية تلك إلى يارا دخلت

 وفتحت دارتهأو المفتاح وضعت وعندما ومحمد هى تصرفها تحت بوضعه الخاصة العمليات

  خفيفة بتسامةإ بتسمإ ثم اليها مسدسه يصوب جالسا محمد ورأت النور ضيئأ فجأة الباب

  بالضبط ميعادك فى حضرت: لها وقال جانبا مسدسه وضع ثم

 ؟ كنت ينأ خبرنىأ ،لكن سيدى يا خدمتك فى دائما ناأ:ياراقالت 

  سامةأل عاجلة زيارة فى كنتقال محمد بال مباالة : 

 سيدى؟ يا مكانه تعرف كنتأماذا؟قالت يارا فى دهشة : 

 أسامة سقط بعدما للمستشفى وضعه إلى سيلجأ شريف نأ عرفأ كنت بالطبعقال محمد : 

 منها يفيق غيبوبة فى واقع أسامة فإن ، أسامة على خطر هذا ولكن الطريق فى عليه مغميا

 خطيرة معلومات يأخذ قد حدأ معه تكلم نإ ىأ مشوش عقلهأن  انه ةوالمشكل ساعات ثالث كل

  القومى مناأل تخص

 ؟ سنفعل وماذاقالت يارا : 

 بعد ثم سيوطأ من خراجهإو اوال أسامة تهريب علينا ،سيكون جدا صعبة مهمة إنهاقال محمد :

 عليه والقبض مختار بشريف يقاعاإل ذلك بعد ثم اسيوط من خراجهاإو هبة مكان معرفة ذلك

 رأيك؟ ،ما الشرطة إلى وتسليمه

 مع أسامة تهريب سيتم كيف ،ولكن لك تماما تصلح المهمة هذه نأ رأيىابتسمت يارا وقالت : 

 ؟ المشددة الحراسة هذه

 جدا وبسيط سهل مراألقال محمد بهدوء: 

 ؟ وبسيطا سهال يكون كيف قالت يارا : كيف هذا ؟

 فأكثر اكثر ابتسامته اتسعت بل عليها محمد يجب ولم

****************************************** 

 (المستشفى فى)

 المستشفى إلى مفاجئة بزيارة القادم الصحة وزير ستقبالإل اددستعلإل تتهيئ المستشفى كانت

  منها ودخل المستشفى بوابة بجوار رحاله وحط الوزير موكب فعال وجاء

 طيبة رياح ىأ ياترى الوزير، إلىمع مرحبا: يقول وهو مبتسما المستشفى مدير ستقبلهاو

 مستشفانا؟ إلى بك جاءت



 تطوير حول المواضيع بعض ومناقشة مستشفاكم فى الوضع على طمئنأل جئت: الوزيرقال 

  خيرةاآل ونةاأل فى المستشفيات تطوير خطة مع تماشيا المستشفى

 تعرف نتأ؟ مختار شريف السيد من ذناإ خذتأ هل ،لكن الوزير سيدى يا تفضلقال المدير : 

  له ملكا المستشفى هذه نأ بالتأكيد

 وزير ننىأ بداأ التنسى ، رسمية غير شكليات مجرد هذه ،لكن ذلك عرفأ بالطبعقال الوزير : 

 فهمت؟أ، كلمتى ولى

 . سيدى يا الطبعقال المدير بسرعة: ب 

 وهناك هنا المرضى ويزور االطباء ويسأل المستشفى طرقات فى المدير بصحبة الوزير وسار

 شريف رجال من المشددة الحراسة من وتعجب أسامة فيها يرقد التى الغرفة مامأ توقف حتى

 مختار

 الباب؟ هذا على المشددة الحراسة ماهذه:وسأله المدير إلى لتفتإ ثم 

 شريف السيد مرأ وقد عليه مغشيا مسأ الكبير الجسر فى سقط مريض هناكقال المدير :

 المشددة الحراسة هذه بوضع

 ؟...ام جيدا فحصه تم هلقال الوزير: 

 يموت وكاد االطباء من واحد ىأ دخول شريف السيد منع لقد سيدى يا القال المدير بأسف : 

  مستشفانا فى لها مثيل ال بشجاعة اطبائنا حدأ تدخل نأ لوال المريض ذلك

  المريض ذلك رىأ نأ ريدأ:وقال حدأ يلحظها لم بتسامةإ الوزير بتسمإ

  حقك من سيدى يا الطبعقال المدير بسرعة : ب

 الزمان عن بعدتهأ غيبوبة فى سريره فى الراقد أسامة إلى الوزير وبجواره المدير ودخل

  نبضه وجس بنفسه الصحة وزير وفحصه والمكان

 ؟ المستشفى فى الذى همالاإل هذا ماقال الوزير فى غضب : 

 ؟ الوزير سيدى يا تقصد ماذاقال المدير فى دهشة : 

 إلى المستشفى من فورا ينقل نأ يجب ساخن جسمه نإ حرجة حالة فى المريضقال الوزير : 

 آخر مستشفى

 ... الوزير سيادة يا لكنقال المدير فى توسل : 

 نأ وبعد آخر خاص مستشفى إلى سأنقله آخر مشفى إلى ينقل نأ يجب لكن بدون: قائال قاطعه

  المستشفى فى مكانه إلى عادتهإ يمكنكم فيها التى الحالة من يخرج



 نإ بيده يقطعنى قد شريف السيد وامرأ نسيت،  الوزير سيادة يا لكن: متوسال المدير نطق

 وامرهأ فى فرطت

 تماما للمسئولية متحمل ننىأب سمىإب ايصال ورقة على لك سأوقع التخفقال الوزير مطمئنا: 

 تحملأ لن دمت ما تأمر كما الوزير سيادة يا حسناقال المدير وقد زال بعض الخوف عنه : 

  كاملة المسئولية

 اهلل على وتوكل شئ من التخفقال الوزير : 

 تشاء كما الوزير سيادة يا حسناقال المدير :

 مرتأ التى مساعدته إلى وأشار المستشفى إلى خذهأ إلىرج من سأطلب حسناقال الوزير :

 سعافاإل سيارات من سيارة إلى وصلوا حتى المريض فحملوا الوزير حرس من الرجال بعض

 السائق بجوار السيارة بداخل الوزير مساعدة وكانت المستشفى من خارجة السيارة وسارت

  كثرأو كثرأ بتسامتهاإ تسعتإ ثم

 المصرية بالشرطة مالزم مصطفى يارا....... يارا سوى تكن لم المساعدة هذه نأل

********************************************** 

 (المستشفى مدير مكتب فى)

  فضلك من وراقاأل هذه على لى توقع نأ منك رجوأ الوزير ياسيادة حسناقال المدير : 

 اكله وراقاأل علي وسأوقع قلما فقط عطنىأ، المدير سيادة يا بالطبعقال الوزير : 

 القلم هو ها تفضلقال المدير : 

 رد إن وما مختار شريف سوى المتحدث يكن ولم الخاص المدير هاتف رن اللحظة هذه وفى

 المستشفى؟ فى يحدث الذى ما:هادرا زعيمه صوت تاهأ حتى المكالمة على المدير

  المستشفى إلى مفاجئة بزيارة الصحة وزير قام لقد شريف سيد يا ابداقال المدير : 

 ! الصحة وزير ؟ ماذاقال شريف فى دهشة : 

 من مسباأل رجالك حضرهأ الذى الرجل ذلك بنقل قام ولقد شريف سيد يا جلقال المدير : أ

  اخر مستشفى إلى مشفانا

 ماذا؟:قائال الهاتف فى شريف صرخ

 مسباأل حضرتموهأ الذى الرجل ذلك نقل لقدأعاد المدير كالمه قائال : 

 شخصية ينتحل نهإ، مزيف شخص هو بل الصحة وزير ليس امامك الذى نإ غبىقال شريف :

  الوزير



 مزيف: مامهأ الذى الشخص إلى ينظر وهو المدير قال

 كذلك؟ ليس، أ ،مفاجأة كادابرا هادبرا: يقول وهو المدير مأما الذى الشخص بتسمإ

 قناع محمد ونزع بالحائط رتطمإو الوراء إلى المدير لها رجع بقبضته فكه فى المدير ولكم

  خرج ثم المدير وجه يطابق قناعا وجهه على ليظهر الوزير

 سيجلس الوزير سيادة إن: الحقيقى المدير صوت وبنفس الغرفة مامأ الواقفين للرجال وقال

 خطوات بضع مشى ثم وقالها.  الوقت لبعض الممر فى البقاء عليكم لوحده قليال الغرفة فى

 ينتحل نهإ، عليه قبضواإ: يقول وهو المدير صوت وسمع بالمستشفى االنذار جرس رن حتى

 . مزيف شخص نهإ شخصيتى

 لنلعب ذنإ ،هيا اللعب وقت حان حسنا: وقال محمد بتسمإ وهنا

 ركضوني الرجال باقى خذأوركض، ي انطلق ثم الممر فى بجواره الواقفين الرجال حدأ ولكم

 وصل حتى الجرى وواصل بعيدا دفعه لكنه يوقفه نأ الممر فى الذين الرجال حدأ وحاول وراءه

 انتظار فى وكأنه بوابهأ يفتح كان الذى المصعد مامأ الرجال حدأ توقف ولكن المصعد إلى

 ندفعأف يده بقبضة ضربه حتى المصعد مامأ يقف الذى الرجل من اقترب إن ما الذى محمد

 به مسك، أ المصعد رضيةأ على يسقط نأ وقبل المصعد بحائط رتطمإو الوراء إلى الرجل

 االسفل إلى المصعد ونزل الباب غلقأو المصعد إلى هو ودخل المصعد خارج ودفعه محمد

 بوابأ تتحُف وعندما خيراآل الطابق فى توقفوا حتى الساللم على ينزلون الرجال وانطلق

 ! حدأ هناك يكن لم المصعد

 الوزير رجال على حتى وال محمد على يعثروا ولم المستشفى رجاءأ كل فى جميعا بحثوا

 كان عنه يبحثون الذى نأ إلى يفطنوا ولم جميعا بتلعتهمأو نشقتإ االرض وكأن المزعوم

 بجوار وسار المستشفى بوابة إلى يسير كان يبحثون المستشفى فناء فى وهم مامهمأ يسير

 السيارة فتح ثم مفتاحها خرجأو السور بجوار موضوعة سيارة إلى وصل حتى قليال السور

 محمد مالمح عن فكشف وجهه على يضعه الذى القناع وخلع المرأة إلى نظر ثم فيها ودخل

 فإنه رجاله ختيارإ يحسن ال شريف بأن ظنأ: وقال ابتسم حتى بيده شعره صفف نإ ما الذى

  سقفه فى نافذة للمصعد نأ نسواقد  نهمأ فيبدوا التعقب فى المهارة بعض ينقصهم

 حين فى علىأ إلى يصعد الذى المصعد بحبل تعلق ثم المصعد نافذة فتح ستطاعإ كيف وتذكر

 وظهر المدير قناع ونزع التهوية فتحات حدىإ إلى يدخل نأ ستطاعإ حتى سفلأل المصعد ينزل

 غرفة إلى الدخول ستطاعإ حتى التهوية فتحة فى مشى ثم الحقيقى وجهه به يخفى خرآ قناع

 بنطاله وخلع اخر بلون خرىأ سترة هناك وكأن وقلبها سترته وخلع المستشفى غرف من

 نهأ وظهر الحريق نذارإ يشعل نأ بدون يشتعل لكى القمامة سلة فى وضعه ثم النار فيه واشعل

 خرج ثم القديم بدل عنقه حول ووربطه سترته من جديد عنق رباط خرجأو اخر بنطاال يرتدى

  سيارته إلى وصل حتى المستشفى طرقات فى وسار الغرفة من

 ردتأ كما نتهتإ الجولة هذه ان يبدو ذنإ حسنا: قال حدث ما تذكر من محمد انتهى نإ وما

 كشف ستطعتإ لقد شريف يا حسنا ، ممكن حد قصىأ إلى اللعبة بهذه ستمتعأ سوف ننىأ يبدو



 عن الكشف مكنكأ لهذا بجهازك موصولة المشفى فى كاميرات توجد نهأ نسيت فقد تنكرى

 من للخروج طريقه فى وهو مستشفاك من أسامة خراجإ ستطعتا فقد تأخرت ،ولكنك نقابى

 ؟ بك لوسيفر سيفعل ماذا بنفسك وسترى كلها سيوطأ

 على ستخيم كبيرة حرب عن معلنا سيارته خلفته الذى الغبار وكان مسرعا بسيارته نطلقإو

  ستثناءإ بال الجميع

******************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( الشيطان حرب)عشر  السابع الفصل -12

 )فى مطار أسيوط(

 وجائت المطار بوابات من بوابة عند توقفت حتى المطار إلى متجهة سعافاإل سيارة كانت

 وجاهزة المطار فى تقبع التى الخاصة الطائرة إلى لتوصيله السرير لتحمل صغيرة سيارة

  قالعلإل

 المالزم يتهاأ يا بك لالقالع جاهز شئ ،كل حسناقال أحد الرجال : 

  معك العمل السيد،وأسعدنى أيها شكركقالت يارا : أ

 بسيارة سيحل ماذا سؤال ،لكن معك العمل اسعدنى يضاأ ناأ، واجب على الشكرقال الرجل : 

 ؟ االسعاف

 منه جاءوا الذى المستشفى إلى لياخذوها صحابهاأ سيأتى تخفقالت يارا : ال

 سوى شئ يبق لم: وقال بالتحية يده ورفع الشرطة زى يرتدون الذين الرجال حدأ وجاء

 بالطائرة؟ نقلع ،هل قالعاإل

 كما ليفعل الوهاب عبد محمد المقدم لسيادة شئ كل ولنترك واقلعأ ،هيا حسنا: يارا جابتأ

  العملية هذه فى يشاء

  االن سنقلع باننا خبارهإ الينبغىقال الرجل : أ

 إلى أسامة السيد يتم ترحيل  نأب مرنىأو جواله على رسالة له رسلتأ التخفقالت يارا 

  سالما وصوله على يطمئن حتى سوهاج

  بنا ،هيا حسناقال الرجل : 

  هيا-

 ( الوقت نفس فى)

 يفكر وهو السيارة يقود وهو محمد وجلس طيا االرض تطوى وهى تسير محمد سيارة كانت

 التى المقابلة تلك شريف مستشفى فى أسامة وبين بينه كانت التى المقابلة جيدا يتذكر فإنه

  بمنى زواجه منذ خيرةاآل مقابلتهم من سنوات خمس بعد حدثت

 إلى تصل ولكى شريف خادم جوزيف تجد نأ عليك هبة تجد لكى) التفاصيل بكل قاله ما تذكر

 ( روميل رجاله كبرأ إلى تصل ان عليك جوزيف

 الذين الرجال قائد هو روميل نأ تبين التحقيقات فمن علوا يزداد السيارة وهدير هذا تذكر

 الذى إلى يصل نأ بدال  اليه يصل لكى ولكن سيوطأ إلى وصوله لحظة أسامة مع تواجهوا

 يبق ولم عنوانه على حصل لقد سهل وهذا روميل مع عراكه ثناءأ أسامةب سيارته رتطمتإ

  اليه الوصول سوى



  كلها والجديدة منها القديمة الحسابات كل ليصفى عدوه إلى متجه وهو السيارة نطلقتإو

  الشيطان حرب وبدأت

********************** 

 )منزل أحد رجال شريف(

 الرجل من واقترب، منها ونزل محمد سيارة توقفت عندما بيته فناء فى يجلس الرجل كان

 عيسى يوحنا منزل هذا هل: وسأله

 تريد؟ ،ماذا ناأ هذا جلأ: له قال

 ؟روميل جدأ ينأ منك عرفأ ان ريدأ: له قال

 من؟ قلتقال يوحنا فى ذهول: 

 االسيوطى روميلقال محمد : روميل .......... 

 هنا من نصرفإ، االسم هذا عرفأ القال يوحنا : 

  جدا مهم عمل فى اريده ننىإ سيدى يا لكنقال محمد وهو يدعى التوسل : 

 جئت التى المرأة تلك صفعت كما صفعتك الإ،و هنا من ذهبإ لك قلتقال روميل فى غضب : 

  سوهاج من بها

 يوحنا بيت بوابة إلى تجهإو محركها دارأو وركبها سيارته إلى متجها وعاد محمد عينا برقتأ

 من محمد وقفز االرض على يوحنا وسقط نفسه بيوحنا رتطمإ حتى وسار بالباب رتطمإو

  ياقته من يوحنا رفع حتى االرض على قدماه اصبحت إن وما مقعده

 تحفظ نأ يجب ،كان طويل وقت منذ عنك بحثأ ،كنت هبة اختطفت الذى ذنإ نتأ: له وقال

 جده؟أ ينأ ؟قل روميل جدأ ينأ، لسانك

 بمكانه خبرتكأ نإ سيقتلنى،  صدقنى ؟مكانه ينأ عرفأ ال صدقنىقال يوحنا وهو يتألم: 

 صوتا وسمع روحه فى يزهق نهأ حسبو محمد قبضة من ضربة جائت كالمه يكمل نأ وقبل

 هو؟ ينأ بمكانه تخبرنى لم نإ سأقتلك ناأو: ويقول به يصيح وهو جبارا

  بمكانه سأخبرك سيدى يا حسنا-

 لك قسمأ العنوان هو هذا: له وقال روميل مقر عنوان عطاهأو

 معك فعلهماأ نأ ريدأ شيئان هناك ،ولكن اصدقك ناأ تخف ال: محمد له قال

  تقصد؟ ماذا:مرتجف بصوت وقال يوحنا رتجفإ



 لذلك وصفعتها الغالية صديقتى ختطفتإ يضاأو بصديقى رتطمتإ نتقال محمد فى غضب: أ

  ذلك على تحاسب نأ يجب

 رصاصة طلقأو اليمنى يوحنا كف على وصوب الزناد وجذب سترته من مسدسه خرجأو

 .  سامةأل هذه: وقال تماما وحطمتها الكف صابتأ

 وهذه: له وقال ختهاأ مثل خرىاأل الكف حطمت اخرى رصاصة طلقأو اليسرى على صوب ثم

  منهم واحد من يقترب لمن وويل صدقائىأ من تقترب نأ ياكإ لهبة

 بها مسرعا وسار سيارته إلى تجهإو

**************** 

 )مقر روميل(

 العملية نقود يعد فيها لوحده يجلس روميل وكان زجاجيا سقفا تملك الذى العصابة وكر فى

 وفجأة واحد رجل على القبض فقط تتطلب التى السهلة العملية لتلك يفرح وهو العشرين للمرة

 ليقتله جاء مارد شيطان وكأنه مامهأ محمد وهبط الزجاجى السقف نكسر، إ مقدمات وبدون

  معك الحسابات بعض لتصفية ،جئت روميل انت إذن: له وقال روميل إلى محمد ونظر

 الوراء إلى متاراأ وتدفعه وجهه على تضربه محمد بقدم فوجئ مسدسه روميل يخرج نأ وقبل

 محمد يصيب نأ وحاول شديد عراك فى محمد مع شتبكإو بااليدى مع يتواجه نأ فضل لذلك

 أسامة من قوىأ حتى بل منه قوىأ محمد نأ له تبين فشل ولكنه وجهه على ضربة بأقل ولو

 اليمنى بكفه الضربة محمد تلقى لكن،  صدره فى يضربه نأ حاول وعبثا يضاأ قويا كان الذى

 العنيد الخصم هذا قوة من جزعا روميل لها سقط ضربة اليسرى يده بقبضة روميل ضرب ثم

 ؟معا وجوزيف شريف اجد ينأ التكلم نستطيع ،االن حسنا: له يقول وهو محمد صوت سمع ثم

  التكلم ستطيعأ ال سيد يا صدقنىقال روميل وهو يتألم : 

 ! طلبت من نتأ حسنامحمد فى هدوء: قال 

 روميل يملكها التى بالقداحة مسكأ ثم النقود على منها وصب وفتحها خمر بزجاجة مسكأو

 النقود؟ فى النار شعلأ ،هل رايك ما ها: له وقال النقود من واحدة رزمة شعلأو

  وجوزيف شريف بمكان سأخبرك، شئ بكل ،سأخبرك ،التفعل كالقال روميل فى خوف: 

  النقود تترك نأ يمكنك هل: له قال ثم بالعنوان واخبره

  النقود سأترك بالطبع-

 يده كور ثم روميل صرخ وسط النقود فى النار لتهمتأو النقود على المشتعلة الرزمة ووضع

 . الوغد يهاأ: له وقال محمد بضرب وهم



 كانت بنزين عبوة مسكأ ثم الوعى فقدتهأ ضربة وجهه على وضربه محمد يمهله لم لكن

 البنزين من قطره خرأ ووضع الوكر رضيةأ على البنزين صب ثم وفتحها بالمكان موجودة

 فى النار واشتعلت المكان من وخرج البنزين فى النار اشعل ثم غاز اسطوانه حافة على

  رهيبا انفجارا فانفجرت االسطوانه إلى النار لهيب وصل حتى المكان وغمرت البنزين

 كانت لكنها فقط فعىاأل سأر سوى يبق ولم اسيوط فعىأ على محمد نتصارإ معلنا نفجاراإ

 مختار شريف...... شريف يدعى خرواآل جوزيف يدعى حدهماأ سانأر تملك رهيبة فعىأ

********************** 

 (شريف قصر فى)

 القبو باب رجاله وفتح القبو إلى رجاله حدأو جوزيف مع القبو إلى غاضب وهو شريف نزل

 ؟هل مراأل ما: لها وقال منها قتربإ ثم عليه وتجلس بالكرسى المربوطة هبة إلى وتطلع

 ليك؟إ نظرتى تخيفك

 بالرجال يقاعلإل النساء يختطف مثلك رعديد جبان من خافأ كيف: له قالت

 سمعأل آتى لم اخرى مرة الكلمة هذه تنطقى نأ ياكإ، جبان ناأ: لها وقال وجهها على صفعها

  المتحذلقة تهاأي جديدا خبرا خبركأل جئت بل هذا المر كالمك

 صديقك وصل ،لقد الخبر لهذا ستسعدين صدقينى: قائال وتابع يهتم لم لكنه بغضب ليهإ نظرت

 بإنقاذ يقوم نأ ستطاعأ لقد لصالحه اللعبة نقلبتأو هنا إلى جاء نأ ومنذ سيوطأ إلى الشيطان

 هرب نهأ هذا من ،واالسوأ أسامة بمكان يعرف نأ ستطاعإ كيف درىأ ،ال وتهريبه بل أسامة

 روميل مكان ويعرف يوحنا يقابل نأ ستطاعإ،و به مساكاإل إلىرج يستطع ولم المستشفى من

 احد يعرف ال الذى ناأ قصرى.... قصرى بعنوان عرف نهأ المؤكد ومن بقتله وقام ليهإ وذهب

 هنا إلى دخل لو عمره فى يوم خرآ سيكون بعمره بعداد يلعب هكذا نهإ، عنوانه

  نعرفها مثلما محمد قوة تعرف ال نكإ محدودة ساعاتك صبحتأ الذى نتأ بل:قائلة بتسمتإ

 حراسة وضعت ؟لقد قصرى إلى الشيطان هذا سيدخل كيف رينىأ ذنإ حسنا، حقا: قائال بتسمإ

 ؟ هنا إلى الوغد هذا سيدخل كيف ينىأر الخلفية والبوابة والسور الفناء فى مشددة

 شديدا قلقا هبة منها قلقت عالية ضحكة وضحك

 (الخارج فى)

 بسرعة وسارت قتحاماإ القصر ستقتحم وكأنها القصر من تقترب مسرعة سيارة فجأة جائت

 على وصوبوها ورشاشاتهم بنادقهم وجهزوا السور على الذين الرجال ليهاإ نتبهإو الصاروخ

 الرجال مطرهاأو البوابة السيارة قتحمتاو القصر فناء فى الذين الرجال وتجهز السيارة

  الفناء فى السيارة نقلبتإ حتى جانب كل من بالرصاص

 قتلناه لقد سيدى: وقال الالسلكى عبر الرجال حدأ وتكلم



 مع لكن يكذب وظنته ذنهاأب سمعته ما هبة تصدق لم حين فى واسعة تسامةإب شريف بتسماو

  بموته يقنتأ شريف تسامةإب

 ........... لوسيفر الوهاب عبد محمد موت...... الشيطان موت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 المرحلة الثالثة

 قبضة الشيطان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (المقدسة المصرية اإلمبراطورية)تاسع عشر ال الفصل-19

 ( المصرية( برقة) اإلمبراطورية بالعاصمة مبراطورىاإل القصر)

 ذلك فى مبراطوريةإ كبرأ المصرية اإلمبراطوريةب وساق قدم على تقوم ستعداداتاإل كانت

 ...الزمان

 مامأ المنتصف فى العرش ترتيب فى الثانى ميراأل على شاكر شوكت الوزراء رئيس ووقف

 .... االمبراطورى العرش ساحة تضم التى البوابة

 رئيس وراء اإلمبراطوريةب الخاصة القوات قيادة مدير مهومع جمعينأ الوزراء  ووقف

 ....... الوزراء

 .... الخاص وحرسه نفسه االمبراطور فرسان  المستديرة الطاولة فرسان ووقف

 على شاكر هاشم العرش ترتيب فى األول ميراأل المصرى العهد ولى جميعا هؤالء رأس وعلى

 ساحة إلى ليدخل على شاكر المقدس المصرى مبراطوراإل نتظارإ فى يقفون كانوا وكلهم

 المقدس العرش على ويجلس القصر

 المعظم الجاللة صاحب نتباهإ: يصيح وهو مبراطورىاإل الحاجب صوت الجميع وسمع

 ايران وقاهر المقدسة الحجازملك و كبرىال مصر مبراطورإ الثانى المصرى االمبراطور

 مبراطورىاإل العرش ساحة إلى يدخل الهاشمى  الشريف على شاكر الكبرى الصحراء ومعمر

 المقدس

 ليهإ وصل ما عظمة على تدل مهابة فى رؤوسهم الجميع حنىأو شاكر مبراطوراإل ودخل

 ومعه خالد يوسف األول مبراطوراإل سلفه على نقالبهإ منذ سنوات ثالث فى مبراطوراإل

 .. المستديرة الطاولة فرسان

 ......المخلصون ورجاله فرسانه

  رؤوسكم ارفعوا: شديدة مهابة فى للجميع وقال المقدس العرش على مبراطوراإل وجلس

 على هلل الحمد:له وقال االمبراطور يد وقبل العهد ولى وتقدم جميعا رؤوسهم الجميع فرفع

 باريس وروبىاأل تحاداإل عاصمة من موالنا يا سالما وصولك

 موالنا؟ يا المفاوضات تمت كيف:الوزراء رئيس وقال

 شئ وال الحرب ،فقط الحرب هى نماإ مفاوضات تتم لم: له وقال: شزرا االمبراطور اليه فنظر

 غيرها

 دائما خشاهأ كنت ما هذا: قائال وتمتم فمه الوزراء رئيس فمط

 سوف األول الفارس يهاأ وكتيبتك جنودك جهز:   له وقال األول الفارس إلى االمبراطور فنظر

 وروبىاأل تحاداإل مع حرب فى قواتك تدخل



  موالى يا مركأ:وقال العسكرية الهيئة فى يرانىإ قبالإ األول الفارس وقف

  االنجليزية الضباب عاصمة ،لندن لندن األول هدفك تحديد تم ولقد: االمبراطور فقال

  عمره فى اهلل طالأ.... شاكر مبراطوراإل جاللة عاش الجميع فهتف

  كبيرا تساعاإ شاكر بتسامةإ واتسعت

 تزداد اإلمبراطورية اطماع وبدأت

  كبيرا ازديادا

****************** 

 )القصر اإلمبراطورى ببرقة(

 الطاولة وفرسان كلهم الوزراء ومعه مفكرا المستديرة الطاولة على األول ميراأل جلس

  المستديرة

 الأ يمكننا وال مراأل تجاهل يمكن ال إلىع سيادى مبراطورىإ مرأ نهإ حسنا،:وقال تنهد ثم

  وروبىاأل تحاداإل على الحرب نعلن نأ علينا يجب ننفذه

 ...... ميراأل سمو يا لكن:  الوزراء رئيس فقال

 حسنا: له وقال األول الفارس إلى نظر ثم. الوزراء رئيس يا لكن بدون: العهد ولى هفقاطع

 لندن تهاجمون سوف جنودك جهز األول الفارس يهاأ

 رسالإب كتفىأ سوف ننىأ عتقدأ ،ولكنى موالى يا وامركأ: يقول وهو األول الفارس وقف

 . واحدة مقاتلة

 الفارس إلى نظر ثم يده من شارةإب الوزراء رئيس وقفهاأ االجتماعات قاعة فى همهمة فسرت

 على الكبرى حربنا عالنإل تكفى واحدة مقاتلة نأ تظن وكيف واحدة؟ مقاتلة: له وقال األول

 ؟ وعودة الحرب العالمية الثالثة االوروبى االتحاد

 توصل ما حدثأ موالى،وهو يا اإلمبراطورية مقاتالت اقوى من واحدة نهاإ:األول الفارس فرد

 السادس الجيل من وهى الحرب مقاتالت تصنيع فىمركز البحوث السرية بالقصر  اليه

 .الطائرة للمقاتالت

 يقودها؟ ومن ؟ المقاتلة هذه سمإ وما:الوزراء رئيس قال

 وهو الكبار المستديرة الطاولة فرسان اكفأ من واحد يقودها المقاتلة هذه: األول الفارس قال

 السيد عمرو الخامس الفارس

 إلى الوصول من اقتربت قد وهى دقائق منذ بالفعل رسلتهاأ ،ولقد(اكنادين) المقاتلة سمإ،و

 .العهد ولى موالى من بالهجوم ذناإل لندن،وبانتظار سواحل



 فلتكتسح:قوة وبكل وقال عينيه فتح ثم مفكرا عينيه غمضأ الذى العهد ولى إلى الجميع ونظر

 . السفلى العالم مرأل سنفرغ ،وبعدها والأ االوروبى االتحاد مصر

 بتولى ليقوم إلىرج حدأ رسالإب بالفعل قمت لقد االمير سمو يا ذنكإ بعد: الوزراء رئيس قال

 . فضلأ كان كلما مراأل فى سرعناأ ،وكلما السفلى العالم مرأ

 .... لكن حسنا: العهد ولى قال

 المرحلة هذه فى للقوة ستخدامإ وأ عنف ىأ يحدث لن ، موالى يا تخف ال: الوزراء رئيس قال

  التحقيقات كل من رسميا ننتهى حتى

 .الهجوم ببدء قم األول الفارس يهاأ نتأ،و خطتك فى كملأ حسنا: العهد ولى قال

 . موالى يا وامركآ: األول الفارس قال

 العالم على الجديدة ستعماريةاإل الحرب ببداية ايذانا هذا وكان

 مصر تقودها حربا

 المقدسة اإلمبراطورية مصر

******************* 

 (لندن)

 شاكر المصرى مبراطوراإل بين السلمية المفاوضات فشل فبعد الموقف سيد هو الهدوء صبحأ

 يتم نأ من اللندنيين يسود الخوف صبحأ موسى ميشيل وروبىاأل تحاداإل ملك وبين على

 فى ضعفاأل بالمدينة دائما تبدأ المصرية ستراتيجيةاإل نأ وخاصة اولى كفريسة استهدافهم

 .سرعأو كبرأ وبصورة تتعمق حتى الحماية

  مواقعها تتخذ البرية المقاتالت تأوبد للحرب ستعداداإ موقعها التخاذ تستعد الدبابات وكانت

 وفجأة

 وسمعوا الجميع وسط فجأة تهبط ثم المعركة سماء فى تطير جوية مقاتلة بصوت سمعوا

 الفارس ناأ:واستفزاز تحدى كلها بلهجة يقول وهو المقاتلة ميكروفون من يخرج صوتا

 الإو السالح وترك ستسالمباإل آمركم السيد عمرو المستديرة الطاولة فرسان من الخامس

 . قوتى مدى تعرفون ال نتمأف جدا وخيمة العواقب تكون فسوف

 اللهجة تلك ستفزتهإ الذى القائد وامرأ نتظارإ فى والدبابات لندن مقاتالت جميع فوقفت

 واحد مقاتل مجرد نهإ حيا تتركوه وال هاجموه:رجاله فى صاح ثم بالتحدى المليئة التهديدية

 شن فى بدأت الحرب مقاتالت وكذلك مدافعها تضرب الدبابات خذتأ حيث الهجوم وبدأ

 من نفسها لتحمى االجواء فى وطارت المدفعية ضربات كل صدت التى المقاتلة على هجومها



 فى النارى السوط ثم اليمنى يده فى الليزرى سيفه اكنادين برزأ ثم الحربية المقاتالت سيوف

 . له المعادية القوات على مباشرة هاجم ثم اليسرى يده

 جبارا سالحا كان كأنه اكنادين مامأ تصمد نأ واحدة مقاتلة تستطع لم ذإ مباشرا هجوما وكان

 والطائرات المقاتالت كل يدمر نأ دقائق غضون فى ستطاعإ فقد يوقفه نأ حدأل يمكن ال

  االوروبى الحربى القائد يقودها التى القيادة مقاتلة سوى تبق ولم والدبابات

 يهاأ باالستسالم نصحكأ جنودك من حدأ هناك يبق لم: له يقول وهو عمرو صوت القائد وسمع

 القائد

 ...لكن مباشرة بمهاجمته وقام عمرو لكالم يستمع لم القائد ولكن

 قيادة مركز تكون حيث تماما صفتالمن فى القائد مركبة وسط فى مباشرة اكنادين سيف ندفعإ

 تحاداإل على ىاألول جولتها فى مصر نتصارإ معلنة القائد مركبة نفجرتاو  المقاتل لىاإل

  وروبىاأل

 يا ،حسنا قهرى ستطيعي حدأ هناك ليس هنا حقا االثارة فتقدأ: غامض بشكل عمرو وتمتم

 . صدقائناأ لمحاربة ضطررناا ولو حتى عليه تعاهدنا الذى مراأل تتم نأ عليك لوسيفر

 جدا جدا غامضا كالمه وكان

********************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (صراعات عالم)الفصل العشرين  -71

 )مدينة سوهاج(

 كتبهم فى الوهاب عبد السيد والصعيد القديمة مصر مستوى على األول عمالاأل رجل وقف

 .الهادئة الليلة هذه فى سوهاج جمال مدى تريه شرفة على المطل

 محامى خلفهما ومن الوهاب عبد حمدأ مالكاأل على ووريثه الصغير بنهإ بجواره ووقف

 .صفوت براهيمإ العائلة

 توقعيك الإ يبق ولم جاهزة الصفقة وراقأ كل:يقول وهو راهيمإب صوت الصمت حبال وقطع

 اإلمبراطورية فى العالمية التكنولوجية المنتجات لكل الوحيد الوكيل نحن ونصبح عليها فقط

 . السفلى والعالم

 نتغلب سوف قتصاديا،وتدريجياإ شرف نهزم سوف قلاأل ،على جيد هذا:الوهاب عبدالسيد  قال

 . كلها مختار لآ سلطة على

 ؟ بالفعل خطته تنفيذ فى لوسيفر بدأ قد دام ما الفائدة ما ولكن ابى يا جلأ: حمدأ قال

 يخف نأ على جاهدين وسنعمل قتصاداإل على سنحافظ قلاآل على ةكبير الفائدة:السيد  قال

 صعيدال عداءأ جميع ضد واحدة يدا ونصبح عمالاأل رجال بين التنافس

  هراء ،هه الحرب طريق عن:وقال ساخرة بتسامةإ احمد بتسمإف

 الطريقة هى هذه صدقنى:وقال بنهإ لمشاعر وفاهم عارف بأ بتسامةإب الوهاب عبد فقابله

 . ؟ال مأ قبلنا سواء نريد بما لنقوم الوحيدة

 حينها؟ سيحدث الذى الدمار لتجنب اخرى طريقة هناك ليسأ:متسائال حمدأ فقال

 شيئا ،وتذكر المدنيين رعابإ حد إلى االمر يصل الأ فقط اهلل فلندعو:وقال الوهاب عبد فتنهد

 بالخطة لتزاماإل جميعا وعلينا اللعبة هذه فى دوره منا لكل واحدا

 . كاملة سنوات خمس منذ الموضوعة ،الخطة جلأ: حمدأ فقال

 الرعب..... الرعب بداية يتم سوف حيث إلى ذهنه شرد بل الوهاب عبد عليه يرد لم وهنا

 الجديد الشيطانى

*************************** 

 )مدينة سوهاج(

 السيد يحصل ؟كيف كيف:له وقال بغضب ليهإ ونظر مكتبه فى رجله مختار الدين شرف صفع

 ؟ ال ونحن الصفقة على الوهاب عبد

 ..الحقيقة ،فى سيدى يا سفآ ناأ: رجله فرد



 .قتلتك الإو ناآل وجهى عن غربأ: به يصيح وهو شرف قاطعه

 تصلاو الشركة، هاتف مسكأ ثم ياباإو جيئة الغرفة يطوى وهو شرف وترك الرجل وانصرف

 حتى نتظرإو ذنهأ على السماعة ووضع اإلمبراطورية داخل من نهأ هيئته على يدل رقم على

 عبد السيد خذهاأ ،لقد الصفقة خسرنا ،لقد سيدى:يقول وهو حترامإب ووقف االخر الهاتف فتح

 . اجمع العالم فى االلكترونية للمنتجات الوحيد الوكيل صبحأو الوهاب

 نماإو منا تأخير ىأ هناك يكن لم سيدى يا ال: له قال ثم كالمه من محدثه فرغ حتى وانتظر

 . منا كثرأ ومغريا جيدا عرضا لهم قدم قد الوهاب عبد السيد نأ مراأل من يبدو

 مرأب نعجل سوف سيدى يا وامركأ:له قال ثم كالمه من محدثه فرغ حتى الحديث عن وتوقف

 . التالية الصفقة

 صوت سمع ولما الداخلى تصالاإل زر على وضغط اخرى مرة السماعة رفع ثم الخط واغلق

 هنا إلى جعفر  رسلأ :قال سكرتيره

 دخلأ: قال غرفته باب رقُط وعندما

 فى الشيب ويظهر جيدة بصحة بتمتع لكنه البدنى الضعف عليه يبدو القامة طويل رجل ودخل

 عسكرية شبه هيئة فى ووقف عاما االربعين تجاوزه على تدل راسه مقدمة فى شعرات بضع

 سيدى يا وامركأ:

 بها اخبرتك التى الصفقة بعقد وامرأ تأتينا سوف لحظة ىأ ففى ستعدإ: شرف قال

 شرائها؟ منا ردتأ التى ةلياال المقاتالت صفقة تقصدأ: جعفر قال

  فرصة قربأ وفى الصفقة بهذه للقيام بالتجهز ،فعليك بالضبط: شرف قال

  الصفقة وراقأ جهزأل نصرافباإل لى تاذنأ، سيدى يا وامرك: آ جعفر قال

  عينيه على البادى سيده غضب من خوفا مسرعا جعفر فخرج بيده شرف شاحأف

 هذا الوهاب عبد لما اعرف ال: اسنانه على يضغط وهو قال ثم الشركة نافذة إلى شرف نظر ثم

 الوهاب عبد لتدمير االجراءات تخاذإ فى سيدى بدأ لقد يهم ال ،لكن ؟سيدى خطة وجه فى يقف

 نهائيا

 جوفه فى دخلت كلها الشياطين وكأن شيطانية ضحكة وضحك

***************** 

 )غرفة محرر االخبار(

 فى االخبار نشرة ذاعةإب يقوم لكى عالماإل غرفة فى كرسيه على اليهودى يعقوب يزاكإ جلس

  نباءاأل خرآ يذيع لكى وراقهأ يرتب خذأو الليل من المتأخرة الساعة تلك



 الكاميرا ضاءتأو البرنامج ذاعةإل ورجاله لمساعديه وامرهأ يعطى البرنامج مخرج ووقف

 ...و التسجيل ليتم

 يزاكإ يا ستعدإ: المخرج نطق

 بدأإ هيا جاهز ناأ:قتضابإ فى يزاكإ رد

  5-4-2-7-1 بعد مباشرة الهواء على سنكون للتصوير ستعدواإ هيا حسنا: المخرج قال

 كشنأ

 حيث مساءا العاشرة الساعة فى خباراأل نشرة فى عزاءاأل مشاهدينا بكم هالأ: يزاكإ قال

  المصرى بالصعيد والخاصة والمحلية العالمية خباراأل بعض وصلتنا

 فشل بعد وروبىاأل تحاداإل من على شاكر المقدس مبراطوراإل ،عاد العالمية خبارباأل ولنبدأ

 على الحرب عالنإ يتم نأ المتوقع ومن ذريعا فشال موسى ميشيل كهامل مع المفاوضات

 قرارات عن وأ االمبراطورى القصر عن رسمية اخبار ىأ تصلنا لم ولكن وروبىاأل تحاداإل

  مرألا هذا بصدد المقدس مبراطوراإل

 عمالاأل رجل (الوهاب عبد) السيد األول عمالاأل رجل ستطاعإ االقتصادية خباراأل مع نواآل

 صبحأو العالمية AR شركة مع االلكترونية العالمية المنتجات صفقة فى ينجح نأ الصعيد فى

 له متمنين جهتنا من ونحن العالمية الشركة لمنتجات الوحيد الوكيل هو الوهاب عبد السيد

 . الصعيد بالد فى والتعمير بالصعيد قتصاداإل فى والنجاح التوفيق دوام

 قبل من عليها يطلق كما السفلى العالم وأ المصرى الصعيد خبارأ خباراآل خرآ مع واالن

 بالعالم رجل قوىأ بمهاجمة شيئا عنه حدأ يعلم ال غريب رجل قام حيث  المقدسة اإلمبراطورية

 خرآ شخص جاء ولكن عليه القبض شريف السيد ستطاعإ ولكن مختار شريف السيد السفلى

 شريف السيد قصر قتحامإ ستطاعإ ثم بتحريره وقام

 نأ بعد مانأ هناك سيكون ؟وهل بالصعيد رجل قوىأ قصر قتحمإ ؟وكيف الرجل هذا من ياترى

 مجهول؟ رجل قبل من مهددة الصعيد زعيم حياة صبحتأ

 الغد حلقة فى التفاصيل معنا تابعوا

 غدا نتقابل يزاكإ يا حسنتأ، التصوير وقفأ: المخرج قال

 من المنطقة تلك فى نيام والناس الليل سكون فى منزله إلى الطريق فى يتمشى يزاكإ خذأ

 هادئا الطريق وكان أسيوط مدينة فى وسوهاج سيوطأ بين ما السريع الطريق على الصعيد

 الطريق هذا فى حدأ من هناك ليس

 وفجأة

 مبدع،تجيد:الدائمة القيادة على يدل رجولى بصوت ومليئا هادئا خلفه من صوتا يزاكإ سمع

 يزاك؟إ يا كذلك ليسأ، عالمىاإل الحديث دائما



 الشئ فى مهارته منا ،لكل أنور سيد يا تلميذك:وقال يبتسم وهو محدثه إلى زاكإي لتفتإ

 نفسه إلى المحبب

 نإ لنا المتاعب من المزيد ليناإ يجلب ،وقداخطير يئاش أصبح االعالم سلك فى بقائك: أنور قال

  لدينا تعمل نكأ احدهم اكتشف

 ؟ أنور سيد يا لكم والئى فى تشك وهل: ايزاك قال

 كفانا االن ،ولكن عليك التهمة ثبتت لو فقد ايزاك يا الخيانة عقوبة تعرف: مبتسما أنور قال

 ستدعاناإ حمدان السيد الن بسرعة لنذهب ستعدأو الفارغ الحديث هذا من

 يتم نأ المفروض من ليسأ فجأة ؟،هكذا ستدعاناإ حمدان السيد: وقال بشده يزاكإ ندهشإ

 القادم سبوعاأل به لقاؤنا

 ذلك بعد وخاصة الخطة بتنفيذ يعجل سوف نهأب يبدو بالفعل الجميع ستدعىإ لقد: أنور قال

  الخبر

 هذا؟ خبر اى خبر،: يزاكإ قال

 لآ سلطة تحدى الذى الغريب الرجل ،عن قليل منذ نتأ ذعتهأ الذى خيراآل الخبر نهإ: أنور قال

 شريف قصر يهاجم وبدأ مختار

 شريف على الرجل ذلك هجوم بين الرابط هذا فما يزاكإ وجه على ذروتها الدهشه بلغت وهنا

 ؟ لهم حمدان السيد ستدعاءإ وبين مختار

********************************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (الشيطان مع صراع) الفصل الحادى عشر -71

 (شريف قصر فى)

 القبو باب رجاله وفتح القبو إلى رجاله حدأو جوزيف مع القبو إلى غاضب وهو شريف نزل

 ؟هل مراأل ما: لها وقال منها قتربإ ثم عليه وتجلس بالكرسى المربوطة هبة إلى وتطلع

 ليك؟إ نظرتى تخيفك

 بالرجال يقاعلإل النساء يختطف مثلك رعديد جبان من خافأ كيف: له قالت

 سمعأل آتى لم اخرى مرة الكلمة هذه تنطقى نأ ياكإ، جبان ناأ: لها وقال وجهها على صفعها

  المتحذلقة تهاأي جديدا خبرا خبركأل جئت بل هذا المر كالمك

 صديقك وصل ،لقد الخبر لهذا ستسعدين صدقينى: قائال وتابع يهتم لم لكنه بغضب ليهإ نظرت

 بإنقاذ يقوم نأ ستطاعأ لقد لصالحه اللعبة نقلبتأو هنا إلى جاء نأ ومنذ سيوطأ إلى الشيطان

 هرب نهأ هذا من ،واالسوأ أسامة بمكان يعرف نأ ستطاعإ كيف درىأ ،ال وتهريبه بل أسامة

 روميل مكان ويعرف يوحنا يقابل نأ ستطاعإ،و به مساكاإل إلىرج يستطع ولم المستشفى من

 احد يعرف ال الذى ناأ قصرى.... قصرى بعنوان عرف نهأ المؤكد ومن بقتله وقام ليهإ وذهب

 هنا إلى دخل لو عمره فى يوم خرآ سيكون بعمره بعداد يلعب هكذا نهإ، عنوانه

  نعرفها مثلما محمد قوة تعرف ال نكإ محدودة ساعاتك صبحتأ الذى نتأ بل:قائلة بتسمتإ

 حراسة وضعت ؟لقد قصرى إلى الشيطان هذا سيدخل كيف رينىأ ذنإ حسنا، حقا: قائال بتسمإ

 ؟ هنا إلى الوغد هذا سيدخل كيف ينىأر الخلفية والبوابة والسور الفناء فى مشددة

 شديدا قلقا هبة منها قلقت عالية ضحكة وضحك

 (الخارج فى)

 بسرعة وسارت قتحاماإ القصر ستقتحم وكأنها القصر من تقترب مسرعة سيارة فجأة جائت

 على وصوبوها ورشاشاتهم بنادقهم وجهزوا السور على الذين الرجال ليهاإ نتبهإو الصاروخ

 الرجال مطرهاأو البوابة السيارة قتحمتاو القصر فناء فى الذين الرجال وتجهز السيارة

  الفناء فى السيارة نقلبتإ حتى جانب كل من بالرصاص

 قتلناه لقد سيدى: وقال الالسلكى عبر الرجال حدأ وتكلم

 مع لكن يكذب وظنته ذنهاأب سمعته ما هبة تصدق لم حين فى واسعة تسامةإب شريف بتسماو

  بموته يقنتأ شريف تسامةإب

 ........... لوسيفرالوهاب عبد محمد موت...... الشيطان موت

********************** 

 )قصر شريف(



 .السهولة بهذه يموت نأ لمحمد ،اليمكن مستحيل ،هذا كال

 .اللهجة شديدة عصبية فى هبة قالتها

 كان كما يرجع لن المرة وهذه حتفه محمد لقى لقد لك قلت لقد: يقول وهو عاليا شريف قهقه

 .....،و قبل من

 وال السيارة فى حدأ هناك يكن ،لم فخا كان لقد سيدى: الالسلكى عبر رجاله حدأ نطق وفجأة

 بعد عن محرك لعبة إلى مجرد كان لقد واحد بشرى

 هكذا؟ خدعكم وكيف تبا ؟ ماذا: شريف قال

 .....ولكن سيدى يا عرفأ ال: الرجل قال

 القبو فيه بما كله شريف قصر الظالم ليغمر النور نقطعإ سيده مع كالمه يكمل نأ قبل وفجأة

 المحول شتغلا وبالفعل بالتأكيد يعمل سوف االحتياطى المحول نأل حدث بما شريف يهتم ،ولم

 .. ولكن القصر كل فى نواراأل يئتضأو حتياطىاإل

 ..واالحداث الموازين تقلب كلمة من ويالها

  مجددا نواراأل طفأتُأو القوة شديد مكتوم نفجارإ صوت الجميع سمع

 ؟ ثانية نواراأل اطفأت ؟لما حدث الذى ما: الالسلكى عبر رجاله فى شريف وصاح

 تم ،لقد سيدى يا المحوالن نفجرإ لقد: يقول وهو الرجال حدأ صوت الالسلكى عبر وجاء

 تلو واحدة ينفجران بحيث القنبلتين وقت حددت وقد موقوتة مكتومة نيتروجين بقنبلة تفجيرهم

 . خرىاأل

 ....كي لكن ماذا؟:شريف وقال

  داخلى تصالإ نهأ على تدل بطريقة يرن وهو القبو هاتف صوت شريف كالم وقطع

  شريف بيت........ بيته داخل من

 معى؟ ،من يتكلم شريف: يقول وهو السماعة شريف ورفع

 معك؟ بها لعبأ التى المفاجأة عجبتكأ هل يقول وهو ساخر صوت تاهأ

 ن؟اآل نتأ ينأهناك؟و إلى وصلت ؟كيف نتأ:شريف جابأ

 مكتبك غرفة إلى دخلت ،لهذا لوجه وجها مباشرة واجهكأ نأ ردأ لم بصراحة:محمد جابأ

  حقا مناأل فى شيئا يفقهون ال نهمإ مناأل ،يالرجال

 شجاعا كنت لو:له وقال طوره عن خرجتهأو شريف استفزت لدرجة بشدة يضحك محمد وأخذ

 ؟ مواجهتى قبل قصرى من تخرج ال حقا



 .هذا بشأن نرى سوف:ساخرا محمد صوت فسمع

  كثرأو كثرأ شريف غاظأ مما جملته قال بعدما الخط غلقأو

 حدث مهما المكان يترك بأال القبو فى الذى لرجله وامرهأ فأعطى

  القبو من شريف وخرج

*********************************** 

 )قبو القصر(

 ،سوف قيدها فك:هبة بحراسة المكلف الرجل إلى وقال وحده القبو إلى شريف دخل فجأة

  هنا من نخرجها

 سيدى يا وامرك: آ الرجل قال

 به مباالتها عدم على تدل ساخره بتسامةإب اليه تنظر وهى هبة قيود يفك الرجل وبدأ

 مع نتعامل كيف ريكأ ،سوف بنا هيا حسنا: لها وقال شريف مسكهاأ حتى قيدها فك نإ وما

 ؟ عدائناأ

 عنك رغما قيدى فك ناأ ،ها الوغد يهاأ رأيك ما: له وقالت حارسها إلى هبة فنظرت

 عنها بوجهه ،فأشاح الغاضبة شريف نظرة توقفه لولم بالحركة وهم غضبا الرجل فثار

 هذا المضحك وجهك من سأرتاح قلاأل على:ثانية قالت هبة ولكن

 وقفت التى هبة بها ليضرب قبضته يضم وهو بسرعة ندفعأف الكالم هذا الرجل يحتمل لم وهنا

  الرجل منها قتربأو ساخرة نظرة ليهإ وتنظر القتال وضعية فى

  االرض على ودفعها يديها وضم الضربة صد الرجل لكن بضربه هبة وهمت

 ....وفجأة عليها لالنقضاض ويستعد قبضته يضم الرجل ورأت العنيف لسقوطها هبة وتألمت

 الخلف إلى متارأ ثالثة دفعته ضربة انفه على وعنف بشدة الرجل بضرب قوية قبضة قامت

  وزعيمه سيده نفسه هو خصمه كان فقد الكبرى المفاجأة تلقى قام وعندما رضاأ وسقط

  مختار شريف..... شريف

 جديد من الموقف شتعلإو

*************************** 

 

 



 (السفلى العالم صراعات)الفصل الثانى والعشرين  -77

 ينتظرهم الذى العمال حدأ فيه كان والذى الغريب المصعد ذلك إلى مرأتينإو يزاكإو أنور دخل

 يهبط المصعد خذأف المصعد فى خفيا زرا العامل ضغط حتى عليهم المصعد باب غلقأ ان وما

 رجل ستقبلهمإ حيث المصعد من ورفاقه أنور وخرج الباب وفتح مستقره إلى وصل حتى

 وسهال هالأ: لهم قال ثم عينيه تحجب سوداء نظارة ويضع السوداء الرسمية الثياب يرتدى

 . طويل وقت منذ ينتظركم حمدان السيد نإ، ورفاقه أنور بالسيد

 ولم الفاحش الثراء عليها يبدو فسيحة قاعة إلى وصلوا حتى ورفاقه أنور وخلفه الرجل وسار

 هذا وخلف وراءه ما يشف ال بيضأ ستار يغطيه إلىع كرسى سوى تحوى القاعة هذه تكن

 الستار هذا وراء يجلس عاما الخمسين حدود فى رجال هناك نأ يبدو كان الستار

 ليتينآ مقاتلتين على يضاأ تحتوى كانت التى تقريبا القاعة منتصف فى ورفاقه أنور ووقف

  الرجل هذا وثراء قوة مدى على يدل مما للحراسه

 ؟أنور منكم من:الستار خلف من يقول وهو الرجل صوت الجميع سمع وفجأة

 ناأ: الموقف لهذا فيها يتعرض التى ىاألول المرة ليست نهاأ على يدل ثبات فى وقال أنور تقدم

  دائما خدمتك فى هاشم أنور،  حمدان سيد يا

 تحدى الذى الرجل ذلك عن الجميع تناقله الذى بالخبر سمعت هل: شديدة مهابة فى الرجل قال

 ؟ قصره واقتحم شريف

 ال؟ مأ خطتنا بتنفيذ نقوم هل مراأل هذا بصدد وامركأ نتظارإ فى ناأو سيدى يا جلأ: أنور قال

 يدخلون رجال إلى تحتاج نتأ الخطة هذه فلتنفيذ مر؟األ هذا عواقب بمدى تعلم هل: الرجل قال

  الموت هو الهزيمة عقاب نأب كبيرة ثقة على وهم المواجهة هذه

 التى بالنية الجميع خبارإب قمت ولقد بهذا يقين على إلىرج وكل سيدى يا اجل: أنور قال

  لنا عنها سيادتك علنتأ

 شريف؟ قصر مقتحم باسم علمتم هل:الرجل قال ثم دقائق لبضع المكان الصمت وساد

 قريب عما شئ كل عنه سنعلم لكننا ياسيدى ال: أنور قال

 لكى االوان ،آن االوان آن انه ظنأ شريف قصر بالفعل قتحمإ الرجل ،انتظر لن كال: الرجل قال

  حربنا نبدأ

 شريف قصر تهاجمون سوف رجالك جميع ،جهز مختار آل سلطة على نقالبلإل الخاصة حربنا

 نواآل.....

  بالكامل السفلى العالم سلطة على نقالباإ يعنى هذا وكان

 خطير نقالبإ



********************************** 

 )قصر شريف(

 شريف إلى ستغرابإب ونظر فمه من ينزف الذى الدم يمسح ةهب بحراسة المكلف الرجل وقف

 سيدى: له وقال عينيه من غريبا بريقا ويشع قوة كثرأ جسده صبحأو قامته تغيرت الذى

 ؟ نتأ هذا ،هل شريف

 شخص ناأ نماإو شريف ،لست ال بالطبع: متنكرا محمد سوى يكن لم الذى شريف ليهإ نظر

 لوسيفر..... الشيطان سمىإ، آخر

 جانبا تنحى الذى قوته وبكل محمد وهاجم فيه كان عما نتفضإ حتى سماإل الرجل سمع نإ وما

 يصطدم جعلته ظهره على قوية ضربه بضربه محمد قام ثم بالحائط الرجل صطدمإ حتى

 عليه مغشيا ،وسقط الضربة شدة من نهارأل صلبا يكن لم لو الحائط نأ لدرجة قوة بكل بالحائط

 نهإ الترحيب وقت ليس هذا:لها وقال يدها مساكإب قام الذى محمد تجاهإب مباشرة هبة ندفعتاو

 الفرار وقت

 سنفعل؟ وماذا: له قالت

 . بنفسه بتهريبنا شريف ،سيقوم وبسيط سهل مراأل:محمد قال

 كيف؟ بنفسه؟لكن شريف: هبة قالت

  مثالهأ سوى يعرفها ال بتسامةإ.... هادئة بتسامةإب كتفىإ بل عليها يجب ولم

 رجال من حدأ يتدخل نأ بدون القبو من خراجهاإب وقام يدها من هبة مساكإب مباشرة وقام

  شريف

 نفسه هو هبة بجوار السائر نأب حدأ يشك نأ بدون الرجال كل مامأ القصر من مباشرة وخرج

 حديد من بقبضة بحكمه وقام كله السفلى العالم رعبأ الذى الرجل مختار شريف

 . المصفحة الخاصة سيارتى لى جهز: الرجال حدأل وقال

 . البوابة بجوار هى وها سيدى يا جاهزة نها: إ الرجل قال

 نملة تتركوا ال نتمأو الخاص وكرى إلى الرهينة هذه خذأس حسنا:شريف بصوت محمد قال

 .بها علم على تكونوا نأ بدون تخرج وأ تدخل واحدة

 سيدى يا مركأ : الرجل قال

 شريف صوت الجميع سمع حتى بابها فتح نإ وما بشريف الخاصة السيارة من محمد واقترب

 آخر شخص نهإ مختار شريف ليس نهإ الرجل هذا على اقبضوا:يقول وهو القصر من تىأي



 خرواآل بالرهينة يمسك واحد شريف من ثنانإ مامهمأ،ف شديده حيرة فى شريف رجال وقف

 رأوا فقد طويال ستغرابهمإ يطل لم ولكن الجميع ستغربأو آخر شخص انه غريمه عن يقول

 عليهما اقبضوا: فيهم يصرخ وهو الحقيقى شريف بجانب يقف األول شريف رجل جوزيف

  بالرهينة يهرب وان يحاول نهإ،

 فقام ة شريفبشخصي حتفاظاإل من فائدة ير لم الذى محمد القصر رجال هاجم بالضبط وهنا

 ...ولكن شريف رجال لهجوم متهيئا القتال وضعية تخاذإب

 فأطاحت شريف رجال وسط القذيفة لتسقط شريف رجال بعض يضرب إلى مدفع نطلقإ فجأة

 بالجميع

 تدك خذتأ طائرتين تينمقاتل وظهرت المشاة ليةاآل المقاتالت من كبيرة كتيبة وظهرت 

 شريف قصر بصواريخها

 القبض محددة مهمتكم القصر هاجموا:رجاله يأمر وهو الكتيبة هذه قائد صوت الجميع وسمع 

  حيا مختار شريف على

 مختار شريف على السفلى العالم انقالب بدأ وهكذا

****************************** 

 )قصر شريف(

 العالم على مختار لآ سيطرة تاريخ فى ىاألول المرة هى فهذه المفاجأة هول من شريف عقُص

  تقهر ال قوة فيها صبحأو السفلى العالم فى الحكم تولى منذ عليه حدأ يخرج السفلى

 نإ ما فإنه الحدث لهذا حسابا يعمل كان وكأنه خارقة بسرعة المفاجأة تقبل من هو محمد فقط

  فى الفعلى دوره نهاية..... النهاية هذه نأ يقنأ حتى شريف على القبض لقاءإ بخبر سمع

 يهاجم واحدة مقاتلة بدون ليةاآل المقاتالت من الكتيبة هذه كل مجابهة على له قدرة فال المكان

 الكبير الكم هذا بها

 .شئ ىأ هنا لنا يعد لم بنا هيا:لها وقال يحدث مما المذهولة هبة يد ماسكا مسرعا فقام

 ؟ سنفعل ماذا لكن: له وقالت محمد صوت على هبة فاقتأ

 .السيارة إلى صعدىإ بسرعة ،هيا آمن مكان إلى هنا من سنهرب:محمد قال

 .حسنا: هبة قالت

 وفجأة السيارة إلى تصعد هبة وجعل بشريف، الخاصة السيارة باب بفتح محمد قام وبسرعة

 هذه لمواجهة بسرعة المقاتالت كل ،ولتخرج الهروب من منعوهإ: يصرخ وهو جوزيف سمع

 .وابادتها المعادية الكتيبة



 فى تحمل مصاعد عن كاشفة شريف قصر حديقة فى مكان من كثرأ فى االرض نشقتإ وفجأة

 بالهجوم مباشرة وقامت مختار منظمةل المعروف الرمز تحمل ليةآ مقاتالت بضعة منها كل

 شريف مقاتالت على النار طالقإب مباشرة قامت التى الكتيبة على

 قام محمد ولكن شريف رجال حدأ به مسكأ لكن السيارة ليقود السيارة باب بفتح محمد وقام

 الداخل من حكامإب غالقهاإب وقام السيارة إلى محمد ،وصعد شئ ىأ يفعل نأ قبل مباشرة بلكمه

 كانت ما ،ولشد عليها مسدساتهم رصاص طالقإب قاموا شريف رجال من رجال بضعة ،ولكن

 تكان السيارة نأل الرجال هؤالء تصيب كادت حتى الرصاصات اغلب ارتدت ذإ مذهلة المفاجأة

 السيارات باقى دون من بالذات السيارة هذه على غريمهم اختيار وقع لماذا ،وعرفوا مصفحة

 المكان؟ فى التى

 جاهزة السيارة صبحتأو المحرك فاشتغل السيارة فى سالكاأل بعض بتوصيل محمد وقام 

 تجاهإ فى ،وخرج واقتحمه القصر باب ناحية السيارة بقيادة مباشرة فقام يتمهل ،ولم للتحرك

 .كبيرة بسرعة هاربا وفر المكان خارج التى المقاتالت عن بعيدا آخر

 ،وسقطت كبيرة حرب ساحة المكان صبحأو السفلى العالم قوات مع شريف قوات شتبكتإو

 شريف مقاتالت من حدثأ طراز من السفلى العالم مقاتالت كانت فقد بسرعة شريف قوات

 حتى بالمكان السيارات كل بدك الطائرتين المقاتلتين وقامت ، شريف مقاتالت من بكثير قوىأو

 . الهروب فى واحدة طريقة لشريف التجعل

 يهرب نأ قبل بشريف تمسك ،حتى كبيرة بسرعة شريف قصر من باالقتراب المقاتلتان وقامت

 بالداخل التى المقاتلة ،وقامت القصر حول تدور خرىاأل خذتأو القصر حداهماإ قتحمتإو

 تجد لم ولكنها الرئيسية شريف غرفة إلى ودخلت بالقصر التى والممرات الغرف كل قتحامإب

 وخرج بالقصر كبيرا دمارا فأحدث مدفعه بإطالق ،وقام شديدا غضبا قائدها غضبأ مما شيئا

 . ىاألول بالمقاتلة لتقىإ حتى

 .بالقصر ليس شريف نإ، سيدىقال أحد المقاتلين :

 .ذريعا فشال فشلت ىاألول معركتنا نأ يعنى ؟هذا تقول ماذاقال اآلخر: 

 .سفلآل حدث ما هذا سيدى يا أجلقال المقاتل: 

 ليتم القصر على النار بإطالق وقامت القصر على مدفعها بتصويب ىاألول المقاتلة فقامت

 كبرأ قصر يضم كان المكان هذا نأ تخيل عن المرء يعجز حتى طاللأ إلى مباشرة القصر تدمير

 . السفلى بالعالم رجل

 هيا:يقول وهو الكتيبة قائد صوت المقاتالت بكل الخاص االتصال جهاز على الجميع وسمع

 .هنا وجودنا من فائدة هناك يعد ،فلم جميعا نسحبواإ

 موجودا يعد لم الذى القصر عن بعيدا تتجه كلها المقاتالت واخذت 

 : الجميع عقول يشغل واحدا سؤاال يبقى ولكن



 االفعى؟ رأسا ذهب وجوزيف؟اين شريف ذهب ينأ

****************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (الوالء وتغيير القديمة الحادثة)الفصل الثالث والعشرين  -72

 )صحراء أسيوط(

 المدينة خارج إلى وصلوا حتى السريع الطريق فى وهبة محمد تضم التى السيارة نطلقتإ

 منطقة إلى وصل حتى الصحراء فى يتوغل خذأو الصحراء تجاهإب الشرق إلى محمد تجهإ،و

 .مكانها يعرف نأ حدأل يمكن ال معزولة

 ومشى جيدا المكان يعرف وكأنه يساره إلى محمد تجهإو السيارة من هبة وهبطت محمد وهبط

 محمد ضغطه نإ ما حمرأ زر ظهر حت بعيدا الرمال يدفع خذأ ثم ماماأل إلى خطوات خمس

 . االسفل إلى يقود سلم عن كاشفا الصحراء فى مغروس باب نفتحإ حتى

 درجات فى يهبط محمد خذأو عليهم المدخل غلقأو ةهب تتبعه المكان ذلك إلى محمد ودخل

 إلى محمد ودخل المصعد باب وفتح مصعد إلى وصل حتى واحدة كلمة يتكلم نأ بدون السلم

 سفلاأل إلى يهبط المصعد خذأف زر على محمد وضغط المصعد باب غلقأو هبة ودخلت المصعد

 .مظلمة كبيرة قاعة إلى وهبة محمد خرج حتى جديد من الباب فتح نإ وما واحدا طابقا

 الجهاز على ،وتجلس كثيره مفاتيح لوحة يمتلك كبير كمبيوتر جهاز عن كاشفا المكان ضيئأو

 ولكن قصيرة كانت وقد قصير فاحم سودأ شعر ذات العينين واسعة العشرينات منتصف فى فتاة

 تمتلك كانت اولكنه المراهقة بعد حياتها مراحل وائلأ فى مازالت لفتاة بالنسبة معقول طولها

 S.A ب تدعى كانت ولكنها هبه تعرفها ولم ، فاتنا جماال

 حربى مقاتل زى وكأنه جسدها تفاصيل كل يخفى اسود زيا ترتدى خرىأ فتاة تقف وبجوارها

 اسود شعر وذات العينين ،واسعة ما حد إلى وطويلة البشرة قمحية وهى بكذلك ليس ولكنه

 اليها صديقاتها اقرب نهاإ بل نفسها الجامعة فى لهم زميلة كانت فقد يضاأ هبة وعرفتها ناعم

 . المصرية بالشرطة مالزم مصطفى يارا نهاإ

 هى وقامت الجهاز على من ونهضت S.A بتسمتإ حتى محمد إلى الفتاتان التفتت نإ وما

 شخص ىأ إلى يعيد وحنان بحب القديمة صديقتها ضمت التى وهبة محمد من قترابباإل ويارا

 كل اتخذ طويلة عوامأ منذ مضت والتى الجامعة يامأ فى القديمة الذكريات بعض منهم قريب

 جديد،حقا من صديقتها وترى تعود نهاأ حداهنإ تتخيل ولم االخر، عن بعيدا لنفسه طريقا منهم

 .مجددا ليلتقوا بهم عادت الحياة فرقتهم الذين كبيرة دائرة الحياة نإ

 ؟ مهمتك تممتأ هل،  يارا: بقوله المكان على خيم الذى الصمت محمد قطع

 .مرتأ كما تم شئ كل نإ، المقدم سيادة يا جلأ:يارا قالت

 .لوسيفر...محمد فقط ناأ بل الوهاب عبد محمد المقدم لست اللحظة هذه منذ: وقال محمد بتسمإ

 ؟ هذا بلقبك تحتفظ مازلت هل: بسخرية S.A قالت

 التى المقاتالت تلك حقيقة عرفتى هل:ليارا وقال S.A مقولة على يعلق ولم محمد ابتسم

 شريف؟ قصر هاجمت



 نتأ كما نهمأ كتشفتإ، الصناعية قمارباأل شئ كل على طالعاإل بعد محمد، يا جلأ: يارا قالت

 مختار لآ سلطة بل شريف سلطة على نقالبإ قام لقد السفلى العالم رجال نهمإ، قبل من خمنت

 .جميعا

 حركة ىأب ناأ قومأ نأ قبل حدث لكنه بالضبط ردتهأ ما ،هذا حسنا:وقال بسخرية محمد بتسمإ

 .كملاأل الوجه على مصلحتى يخدم سوف ما ،وهذا

 لقيادة وأ لالمبراطورية تابعة وأ رسمية السفلى العالم فى مهمتى تعد لم ناآل من:قال ثم

 الكلمة معنى بكل شخصية المهمة هذه اصبحت نماإ،و الخاصة القوات

 ؟ تعنى ماذا! ؟ شخصية مهمة: القاعة هذه إلى دخلت نأ منذ مرة ولأل هبة وتكلمت

 ولن ،عليِك القلق والدك إلى ،وتذهبين المدينة هذه من ستخرجين ناآل من نِكأ يعنى:محمد قال

 .  ناآل بعد بالمهمة وأ بى عالقة ىأ لكى يكون

  مهم شئ إلى نتبهتإ لقد يضاأو ؟ منى ينألماذا؟و لكن: هبة قالت

 يوم ياهإ لبستكأ والذى منى من زواجك خاتم رىأ ال لماذا:واستطردت اليسرى كفه مسكتأو

 وأنا على حد علمى بك فأنت تتمسك بكل ما يخص منى . ؟ زفافك

  بعيدا بوجهه شاحأو محمد وصمت

 وها القتال اليحب هادئا شخصا كنت ؟لقد شخصيتك فى التغيير هذا ولماذا:تقول هبة واستمرت

 .والدماء بالقتال ترحب ناآل نتأ

 على يدها بوضع وقفتهأ هبة ولكن يساره على التى الغرفة إلى وتقدم محمد صمت واستمر

 بشأن تعرف هنا؟وهل راهاأ ال منى؟ولم ينأ، سئلتىأ عن تجيب حتى ترككأ لن: له وقالت كتفه

 هنا؟ تفعله ما

 الدموع عينيه وفى اليها والتفت بعيدا ودفعها كتفه على التى يدها فأمسك محمد يحتمل لم وهنا

  منى تلتُق ،لقد تلتُق نهاأل بداأ تريها لن: وقال

 وبحق لهبة مفاجئة صدمة وكانت

********************** 

 (سنوات خمس منذ) 

  كبير سباحة حمام به مشهور طهطا فى كبير منتجع

 وجهه عن الماء يمسح خذأ الشباب  بداية فى نهأ عليه يبدو رجل يخرج الحمام هذا ومن

 حداهماإ على تجلس مقعدين إلى متجه السباحة حمام من وخرج بالمياه المليئ شعره ويرفع

 بتسمتإ حتى رأته نإ ما بنيتين وعينين بنى شعر ذات الطول قصيرة سمراء جميلة مرأةإ

  ناآل نذهب نأ علينا يجب محمد:  له وقالت



 ؟ نذهب نأ الواجب من هل: وقال لها محمد بتسمإ

 ؟ الجميع سيفرح كيف وسترى،  منك بطفل حامل ننىأ يعرف نأ الحميع فعلى جلأ: له قالت

 نأ ليعرف العزيز حماى إلى نتجه نأ علينا وجب طهطا فى نناأ وبما بالفعل عرفوا هلىأ: قال

 .ماأ تصبح سوف الشقية بنتهإ

 أجل ، أنا إبنته المدللة :بدالل  له قالت

 .جاهزا سأكون دقائق خمس ظرف فى ناأو وتجهزى ذهبىإ، حسنا : لها قال

 . جاهزة سأكون ساعة نصف فى ناأو حسنا: له وقالت ضحكت

 .ياللنساء: ويقول يضحك وهو وتركته

 رتدىإ ، منى خبرأ كما بالضبط دقائق خمس فى وتجهز المالبس تغيير غرفة إلى وذهب

 ووقارا هيبة عليه ضفتأ سوداء عنق ربطة مع سوداء وسترة سودأ وبنطلونا سودأ قميصا

 . شخصيته مع يتناسب وغموضا

 الرائع جسدها تناسق برزأ غامق ازرق لون ذا فستانا مرتدية وكانت غرفتها من منى وخرجت

 جعل جماال عليها ضافتأ زرقاء جلدية صغيرة بحقيبة مسكتأو الوراء إلى شعرها وصففت

 بكل وعشقها حبهاأ التى زوجته هى مامهأ التى هذه نأ يصدق ولم رآها عندما يذهل محمد

  جلهاأ من الدنيا وحارب تفاصيلها

 . بنا هيا: له قالت

 .جديد عسل شهر إلى خذتِكأ لكنت الجمال بهذا نِكأ اعرف كنت لو: بيديها يمسك وهو لها قال

 يمنعك؟ الذى وما: له قالت

 . سرعة قصىأ على مجيئنا يطلب والدك نأ يمنعنى: قال

 االمامى الباب لها وفتح،  بمحمد الخاصة الصفراء السيارة تقف حيث معا وذهبا منى ضحكت

 باب بفتح وقام،  السيارة حول ودار حكامإب الباب غلقأو منى وركبت السائق لمقعد المجاور

  وسوهاج طهطا بين ما السريع الطريق على بالقيادة وقام السيارة وركب السيارة

،  طهطا فرع ىنالوط البنك إلى وصلت حتى الطريق طول على كبيرة بسرعة السيارة وسارت

 سريعا ،سأعود هنا نتظرينىإ عزيزتى حسنا:يقول وهو منها ونزل السيارة محمد ركن وهناك

 .دقائق خمس فى عمالاأل بعض فقط سأنهى

 .التتأخر ،ولكن حسنا: وقالت له ابتسمت

 الأ، نىِم حملت حتى طويلة لفترة انتظرتك ننىأ ،يكفى الجميلة سيدتى:معها يمزح وهو قال

 دقائق؟ خمس لمدة االنتظار يمكنك



  .بسرعة عد لكن ذهبإ حسنا:له وقالت غضبها كل بعدتأ محمد ضحكة ولكن منى وجه وتجهم

 قام مباشرة البوابة إلى يصل نأ قبل ،ولكن البنك بوابة إلى تجهإو السيارة باب محمد واغلق

 وقود خزان إلى مباشرة تجهت، إ قاتلة رصاصة بضرب للبنك مقابل مبنى على يقف قناص

 يةطغضات موجة حداثإ إلى السيارة نفجارإ دىأو للسيارة، اكبير اانفجار محدثة محمد سيارة

 نفجرتإ قد سيارته ورأى بسرعة محمد ،ووقف رضاأ سقط قوتها من محمد نأ حتى كبيرة

 .نتهتإ قد كلها حياته حلم ورأى محترقة

 محمد ،فأخذ اغراضه يوضب القناص ووجد حوله فيما ونظر محمد قلب فى الغضب شتعلإ

 ،ونزل بسرعة وهرب شيائهأ كل فترك القناص رآه ولكن المهجور المبنى ذلك إلى اسريع يتجه

 نافذه رأى ،ولكنه الهروب عن القناص وعجز مامهأ فجأة محمد رأى ولكنه الدرج على من

 سرعة قصىأب ركضي كالهما اخذأو وراءه محمد ،فقفز سفلأ إلى منها فقفز الدرج على تطل

 .الطريق على

 القناص تجهإف السيارات حدىإ باب فتح رجال وجد حتى سرعة قصىأب يجرى القناص خذأو

 إلى محمد ،ووصل بسرعة بها وانطلق السيارة وركب ارضا سقطتهأ شديدة بضربة ولكمه اليه

 آخر رجال رأى حتى المكان فى تجول محمد عينا فأخذت بسرعة تندفع السيارة ورأى المكان

 . الوقت لبعض دراجتك سأستعير: له وقال اليه تجهإ،ف النارية الدراجات احدى يصعد

 سرعة بأقصى سار الذى القناص سيارة طارد سرعة وبأقصى الدراجة على محمد وصعد

 ولكن ذلك القناص ،ورأى ختفىأو جانبى طريق إلى محمد تجهإ،و المدينة إلى الدخول محاوال

 جانبى شارع من يخرج النارية بدراجته محمد ظهر وفجأة القصوى بالسرعة يسير ظل تحسبا

 قصىأ فى كانت القناص سيارة نأ ،وبما الطريق منتصف فى ووقف القناص سيارة مامأ

 مفر هناك يكن ،ولم جانبى طريق ىأ إلى ليتجه المقود يدير نأ القناص يستطع فلم لها سرعة

 . محمد بدراجة صطداماإل من

 قفز بل السيارة عن بعيدا يقفز لم ،ولكنه اليه السيارة تصل نأ قبل محمد قفز فجأة ولكن

 لم ولكنه بااليدى القناص مع شتبكإو بعنف، مامىاأل زجاجها وحطم السيارة إلى متجها

 وجهز االمان بحزام قيده ثم وجهه، على ةكثير ضربات له كال الذى محمد على التغلب يستطع

 به يمسك ان قبل محمد به مسكأو جيبه من القناص هاتف وخرج للعمل السيارة قداحة

 فقد خيرةآ بضربة القناص ضرب ثم المتصل سمإ ورأى الهاتف شاشه إلى ونظر القناص

 .وعيه ثرهاأ على القناص

 القداحة رمى حتى قليال بتعدإ نإ ،وما منها القداحة خذأ نأ بعد السيارة من محمد خرج ثم

 البنزين فى بسرعة النار ،وشبت السيارة صطدامإ جراء رضاأل على المنسكب البنزين على

 . محمد سيارة بها نفجرتإ التى الصورة بنفس نفجرتا التى السيارة إلى وصلت حتى

  باالنتقام يتوعد وهو واختفى؟  بالضبط حدث ما ليعرفوا الناس قبالإ وسط المكان محمد وترك

 القاتل نتقاماإل



***************************** 

 )مخبأ محمد(

 معنى ىأ لها ليس غامضة نظرة S.A إلى ونظر الماضى حداثأ سرد عن فجأة محمد توقف

 لم شخصا المتصل كان الهاتف شاشة إلى نظرت:وقال هبة إلى لتفتإ ثم وهبة يارا من كل لدى

 . مختار شريف شقيق مختار شرفأ كان لقد االطالق على توقعهأ

 هذا؟ يفعل ولماذا مختار؟ شرف:أبتوتر هبة رددت

 بتحرياتى قمت ،لذلك نتقاماإل هو ناآل ريدهأ ما كل نأ عرفهأ ما ،كل عرفأ ال: محمد قال

 كبراأل شقيقه تدمير واحدة،وهى بطريقة سوى شئ ىأ إلى اصل لن ننىأب وعرفت الخاصة

 .....ولكن أمامى الظهور إلى دفعهأل

 ماذا؟ ولكن: هبة قالت

 الإ المنظمة فى مرأ ىأ يتم ال الثالثة شقاءاأل بين مدبر شئ كل نأ عرفنا: قائلة S.A تدخلت

 فيها وترقى اإلمبراطوريةب الخاصة العمليات قيادة إلى محمد نضمإ لذلك جميعا، بموافقتهم

 . السفلى العالم فى اإلمبراطورية سمإب رسمية عملية ستحدث نهأب مدركا ،وكان بسرعة

 مدركين وكنا سامةأل البداية فى العملية تسلم القيادة جعلنا شئ بكل قمنا ثم ومن: يارا وقالت

 . نفسه الشيطان تدخل على حدأ يعترض لن وبعدها سيفشل نهأب

 القانون تجعل ال لماذا حدث؟ بما الشرطة تبلغ ال لماذا لكن: قالت ثم تفكر قليال هبة توقفت

 مجراه؟ يأخذ

 حق لى يجلب ،لن مات الذى طفلى حق لى يجلب لن القانون نإ: مخيفة بصرامة محمد قال

 جثة على قسمتأ يوم بقسمى حنثأ القانون يجعلنى ،لن منى جثة على ذرفتها التى الدموع

 .واحدا واحدا منهم نتقمأ حتى هايلقات سامحأ لن ننىأ منى

 .الحرب طريق عن:معترضة  هبة قالت

 المعادية السفلى العالم لكتائب ،سأنضم الحرب طريق عن جلأ: الصرامة بنفس محمد قالت

 . مختار منظمة سأدمر،  هدافهمأ يحققون ،وسأجعلهم ثقتهم على ،وسأحوز لشريف

 حتى بذاته الشر سأكون: قبل من حدأ يعهدها لم مخيفة بطريقة محمد واكمل الجميع وصمت

 سمىإ ذكر مجرد من يرتجفون الجميع ،وسأجعل كبرأ شرا دمرأ

  لوسيفر...............  ناأ سمىإ الجميع فليتذكر: قوة بكل وصرخ

 الشيطان

  السفلى العالم شيطان

  قبل من المكان يعهدها لم بصورة المقر رجاءأ الساخرة ضحكته وعلت



  السفلى العالم فى اللحظة هذه بعد سيحدث عما كبير وبشكل معلنة الضحكة هذه وكانت

 جدا رهيبة مرحلة

*************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (الشيطان خطط ،بداية غريبة فلسفة) الفصل الرابع والعشرون  -74

 صديقى يا فادحة خسارة المرة هذه خسرت لقد......  ملك كش-

 الشطرنج لعبة فى غريمه على فاز نأ بعد خصمه وجه فى مبراطورىاإل الوزراء رئيس بتسمإ

 . العاصمة ببرقة المتوسط البحر على المطل بقصره واسعة قاعة فى الثانية للمرة

 يستطيع اإلمبراطورية فى حدأ يوجد ،ال موالى: له وقال الوزراء رئيس وجه فى الخصم بتسمإ

 فى ستراتيجيةاإل كخطط مثل خططا بلعب يقوم حدأ عهدأ لم ننىإ، الشطرنج لعبة فى هزيمتك

 .طالقاإ الشطرنج لعبة

 نهأب ،فأظن الغرور يأخذنى ال حتى كثيرا التمدحنى:له وقال الوزراء رئيس محيا البهجه علت

 . اللعبة هذه فى هزيمتى يستطيع من رضاأل فى اليوجد

 يعامل رئيسا وأ حاكما وأ ميراأ رىأ لم ،صدقنى موالى يا الحقيقة نهاإ: الخصم له قال

 مبراطوراإل بنإ نكإ على يدل ال كبير بشكل متواضع نكإ، موالى يا تعاملهم مثلما مرؤوسيه

 .معك يعمل من كل وحتى بل اإلمبراطوريةب موجود شخص كل مع حترامإب ،وتتعامل المهيب

 كل فى وحدى لست صدقنى ،لكن العزيز الصديق ايها شكركأ: الوزراء رئيس قال

 هذه يالعبنى كان صديق لدى نهأ علمت نأ ستندهش ،بل اللعبة هذه يجيد من اإلمبراطورية

 . ناآل حتى االخر حدناأ يغلب لم ذلك ،ومع سنوات ثالث منذ اللعبة

 الذى الرجل هذا بمالعبة حظىأ نأ ،سيشرفنى حقا: وقال ميراأل صديق وجه الدهشه علت

 .سموك مع اللعب بشرف حظى

 به سيقوم الذى المؤتمر الوزراء رئيس سيدى: يقول وهو الجنود حدأ دخول كالمهما وقطع

 . مباشرة الهواء على ناآل سيذاع بلندن شخصيا مبراطوراإل جاللة

 . لنا المجاورة بالقاعة التلفاز شغل حسنا: وقال الوزراء رئيس نهض

 .المساء هذا الغداء على معى تبقى نأ وسيشرفنى:رفيقه إلى لتفتإ ثم

 .اياه منحنى الذى الكبير الشرف هذا على موالى شكرأ:يقول وهو رأسه الرفيق خفض

 مامأو المنتصف فى كرسى بها واسعة غرفة إلى ودخل القاعة من الوزراء رئيس وانصرف

 بتشغيل الخدم حدأ وقام واسعة شاشة ذا كبير تلفاز يوجد مترا 71 بنحو مباشرة الكرسى

 . مبراطوريةلإل الرئيسية القناة على وفتح التلفاز

 المقاتلة تلك الجميع ورأى المحتلة لندن فى عالمى صحفى مؤتمر وكأنه التلفاز على وظهر

 وروبىاأل مبراطورىاإل الصراع جوالت من ىاألول الجولة فى لوحدها نتصرتإ التى

  كنادينأ.....



 منتظرين يقفون حيث المؤتمر مسرح على يقفون المستديرة الطاولة فرسان الجميع ورأى

 وظهر المحتلة لندن إلى بالسفر جلهأ من قام الذى الهام الخبر ذلك ليعلن بنفسه مبراطوراإل

 الجميع همسات وتوقفت نصةالم إلى وصل حتى المكان بوابة من يسير خذأو مبراطوراإل

  كله بالعالم رجل قوىأ صبحى أالذ القوى مبراطوراإل على كلها وعيونهم تهماوالتفات

 الفارس يساره وعلى  األول الفارس خلفه من يمينه وعلى المنصة على مبراطوراإل وقف

 .المصرى العهد وولى األول ميراأل بنهإ نفسه مبراطوراإل بجوار ويقف السيد عمرو الخامس

 بطالأ نصر الذى هلل الحمد: المكان رجاءأ الوقور صوته وعال رفونبالمايك مبراطوراإل وامسك

 عداءأ على العظيم االنتصار بهذا ،وشرفها االمة هذه عداءأو الدين عداءأ على دينه وجنود

 . العظيم المجد بهذا وكافأها اإلمبراطورية

 على والعار الخزى مالمح وظهرت اللحظة هذه فى االمبراطور كالم من االعناق واشرأبت

 . مبراطورىاإل المؤتمر هذا حضور على جبرواأ الذين لندن إلىهأ من العامة وجوه

 هناك كانت نإ،و الحرب هو نماإ،و سالم العالم فى هناك ليس: قوة فى مبراطوراإل ستطردأو

 ،ليس شئ كل هى الحرب،الحرب فهى جمعينأ االرض هلأ عليها جمعأ العالم فى واحدة حقيقة

 . بعضهم عن مختلفين خلقوا ،الناس غيره مع متساويا يكون من العالم فى هناك

 ايها جلأ: القوية النبرة بنفس واصل ثم المؤتمر فى من على كالمه تأثير ليرى قليال وصمت

 هو ،بل بالطبع مدنى االنسان نإ قال من كل خطأأ، متساويين لسنا متساويين نخلق ،لم الناس

 . للقوى ،البقاء الغاب شريعة مبدأ يتبع الوحوش بقية مثل ،وحش وحش

 عن الحاضرين تساؤالت وسط المنصة على من وهبط كلمته من مبراطوراإل نتهىإ فقط وهنا

  االمبراطور قاله ما

 (   شوكت قصر وفى)

 جدا غريبة ،فلسفة مبراطوراإل ايها غريبة فلسفة لك حقا:وقال جذل فى شوكت بتسمإ

 جدا عال بصوت وقهقه

 (الوقت نفس وفى)

 الخاصة القوات قيادة مبنى وممرات رجاءأ فى مرة ولأل يسير الشخص ذلك يكن لم

 من حدأ يستغرب ،ولم احد يراه ال حتى ويسرة يمنة يتلفت خذأ ولكنه المقدسة اإلمبراطوريةب

 وخطوات كبيرة بسرعة سار وفجأة الجميع نشغالإ فرصة نتهزإ،و المكان هذا فى رؤيته

 . بعينها غرفة إلى واسعة

 الخاصة العمليات قسم فى سواء القيادة ورجال عضاءأ جميع ملفات تضم الغرفة تلك كانت

 .اإلمبراطوريةب السرية الخارجية العمليات قسم وفى



 بالغرفة الموجودة الكاميرا تكشفه ال حتى الحائط بجوار وسار شديد بحرص الغرفة باب وفتح

 وقام وفتحه جيبه من صغيرا مشرطا خرجأو الكاميرا تلك سفلأ إلى مباشرة وصل حتى

 .بقطعه وقام بالكاميرا الموصل الكهربائى السلك مساكإب

 حتى ويبحث يبحث خذأ ثم الخاصة العمليات ملفات درج فتح ثم بصمت كبيرة تنهيدة وتنهد

 كبير بخط عليه مكتوبا ،كان المكتوب االسم إلى ونظر فأخرجه نسبية بصورة ضخما ملفا وجد

 تدل جيبه من ذهبية قداحة باخراج الغامض الشخص ذلك فقام الوهاب عبد محمد اسم وواسع

 ،واخذ شديدا التهاما تلتهمه النار اخذت الذى الملف منها وقرب اشعلها ،ثم إلىالع نفوذه على

 ،ثم ايضا به النار ،فاشعل مصطفى يارا اسم عليه مكتوب ملف إلى وصل حتى ثانية يبحث

 صندوق على يسقطان وتركهما بالنار المشتعالن الملفين ورمى وفتحها النافذه من اقترب

 . النافذة اسفل الموجود القمامة

 غامض بشكل دخلها كما الغرفة من خرج ثم

 جدا غامض

********************* 

 هذا؟ بكالمك تعنى ،ماذا مستحيل-  

 لدرجة كبير غضب يعتمل وبداخله العبارة هذه اإلمبراطوريةب الخاصة القوات قيادة مدير نطق

 .يتكلم وهو مكتبه يضرب كان انه

 الملفان:حسم فى وقال القرار حسم ثم عقله يشاور وكأنه البداية فى الكالم عن مساعده تردد

 . نهائيا القيادة مبنى فى وجود اى لهما يعد لم اصح بمعنى او اختفيا،

 اقوى هى القيادة ان يعرف الكل هذا يحدث كيف لكن:الغاضبة اللهجة بنفس المدير ونطق

 . المستديرة الطاولة فرسان تنظيم بعد بالبالد امنى جهاز

 اذاعة انتهاء وبعد اننا حدث ما كل ،الاعلم سيدى يا صدقنى: اضطراب فى المساعد تكلم

 باب ان بالقيادة العاملين احد والحظ مكتبه إلى ذهب منا كل لندن فى االمبراطور مؤتمر

 ...،ولكن طبيعى شئ كل وكان المكان على نظرة والقى ،فدخل مفتوح الملفات

 ان قبل لكن: عليه كالمه تأثير مدى ليرى رئيسه إلى ونظر انفاسه ليأخذ اخرى مرة وتوقف

 هذه فى بالفعل احترق ما شيئا هناك وكأن شياط رائحة يشم ان ،استطاع الحجرة باب يغلق

 والعاملين القيادة اعضاء ملفات اهم من ملفين اختفاء اكتشف حتى الملفات يقلب ،فأخذ الغرفة

 .فيها

 مشكلة هناك ،ليست حسنا: هدوء فى وقال مساعده إلى نظر ثم الثائرة اعصابه المدير تمالك

 ...،و القيادة بيانات قاعدة على بالتأكيد سنجدهما

 جديدين ملفين نصنع حتى البيانات قاعدة فى بالفعل بحثنا لكننا:سرعة فى قائال مساعده قاطعه

 .بالكامل البيانات قاعدة على من ايضا اختفيا ،لكنهما لهم



 او سرقا الملفين ان اتقصد ماذا؟:شديد غضب فى ونطق حقا اعصابه المدير يتمالك لم هنا

 ؟كيف السهولة بهذه البيانات قاعدة من سجلهما ومسح الزميل ذلك رواية على بناء احترقا

 هذا؟ حدث

 اختفى؟ الذى هذا من ملف:المدير سأله المساعد يتكلم ان وقبل

 ،اما الصعيد فى بالشرطة عميلتنا مصطفى يارا للمالزم األول الملف ملفان: المساعد اجاب

 .... باسم فهو االخر الملف

 من؟ باسم: به فصاح المدير غضب اثار مما االجابة فى قليال المساعد وتردد

 .الوهاب عبد محمد المقدم باسم: خوف فى المساعد اجاب

 بكثير تحتمل مما ،اكبر تحتمل مما اكبر المفاجأة كانت فقد مكتبه على المدير انهار فقط وهنا

 قرار رئيسه يتخذ ان قبل الغرفة من خارجا مسرعا انصرف الذى مساعده إلى بيده اشار ،ثم

 غضبه لحظة فى

 فى يحدث بما عالقة له حدث ما هل يفكر ،اخذ صمت فى الموقف يحلل اخذ فقد المدير اما

 الصعيد؟

 فى ونجح بالفعل هبة انقذ ،محمد الوزراء رئيس إلى وصلت كما وصلته قد االنباء فان

 عليها يقلق واال يطمئن بأن واخبرته بوالدها اتصلت فقد هبة ،اما شريف قصر من تهريبها

 مجهولين يد على مختار شريف على االنقالب اعلن السفلى ،والعالم محمد حماية فى فهى

 من كال فاختفاء كله االمر فى االكبر الكارثة ،اما محمد فرار لحظة نفس فى القصر هاجموا

 .مختار وشريف محمد

 عادت حتى القاهرة فى الجريح أسامة للقيادة سلمت ان ما يارا فإن يفهمه ال شيئا هناك ايضا

 . االخرى هى واختفت اخرى مرة الصعيد إلى

 .حوله من يحدث بما عقله ليقنع مقنع واحد تفسير اى يجد لم ولكن

 واحد سؤال هو عقله شغل ما كل

 ؟ هذا من اكثر الصعيد فى سيحدث ماذا

 اجابة بال السؤال وظل

*************************** 

 )مخبأ محمد(

 الغرفة إلى S.A دخلت الجديد،عندما مقره فى الكمبيوتر جهاز على بشدة منهمك محمد كان

 هذا من االجهزة مع التعامل فى خبير انه على تشف بسرعة االزرار على يضغط ،كان الواسعة

 . بحب بل شديد باعجاب ليهإ تنظر S.A له،اخذت تجربة ولأ ليست هذه نأ،و المعقد النوع



 ... محمد تعرف وهى صغرها فمنذ جدا قديم هو بل جديدا ليس مراأل وهذا تحبه كانت جلأ

 ... صغرها فى عرفته الذى الوحيد الفتى محمد

 ..معها محمد وجود بدون شيئا تفعل نأ ترضىال  ،وكانت به متعلقة كانت

 ... المراهقة مرحلة بلغت عندما ظنت ربما

 تبدأ المرحلة تلك فى فتاة ،فكل فتاة كل عند الخطر سن نهإ، المراهقة؟ مرحلة ماهى دراكآ وما

 . حالمهاأ فتى حول حالمهاأ نسج فى

 الموت وسط من ويختطفها المكان ،ويقتحم بيضأ حصانا يركب الذى النبيل حالمهاأ فارس

  سوداأل

 مكان غير مكان فى منهما كل صبحأ،و الزمن فرقهما عندما حتى حياتها كل هو محمد كان

  آخر

  هعم بنةإ مع الجامعة محمد ودخل

 الزهرة بمثابة نىُم كانت ،فقد الوحيد حرىباأل وأ األول حياته حب..... منى على هناك وتعرف

 الجامعة فى االهوال رأى الذى محمد وقلب حياة فى الوحيدة

  حياته فى مرة ولأل السياسى القائد نتخاباتإ فى اشترك فهناك

  هعم ابنة من الزواج إلى الظروف واضطرته

 شديدا نتقاماإ لموتها نتقما،و البصر بلمح خسرها ثم

  خيراآ منى من تزوج ثم

  حلمه وحقق

  الغيب علم فى الذى تقديرها فى قداراأل شاءت فقد اخرى تصاريف للقدر ولكن

  بطنها فى الذى والطفل يضاأ منى محمد يخسر نأ

   اشهر ثالثة سوى مهأ بطن فى عمره يصل لم الذى الجنين

  فجأة خسرها ،ولكنه ايامه حلىأ خاللها محمد عاش

 ..فقط وهنا غادر حادث فى

 نتقاماإل وقرر الموت قلبه علنأ

  حياته فى مرة الول يبكى وهو محمد اليها آتى كيف بعد تنسى لم نهاإ



 نأ قبل بالموت له تسمح لن ،ولكنها دونه ماتت لو حتى بجانبه ستظل نهاأ قررت فقط عندها

  نتقامهإ من ينتهى

 ذلك على وستحرص

 فى وقالت وجهه من وجهها وقربت رقبته حول ذراعيها ووضعت منه قتربتإ شديد وبهدوء

 وجودى يلحظ لم نهأ حتى عمله فى ينهمك ؟لما العزيز شريكى حال كيف: مثيل له ليس حنان

 هنا؟

 !!! محمد: ذنهأ فى فصرخت S.A زعجأ مما يسمعها لم وكأنه عمله فى منهمك محمد ظل

 غضب فى ليهاإ ونظر ذنهأ فى الصرخة قوة من عنف فى رتدإ فقد محمد نتباهإ تشتت فقط هنا

 وأ حدأ يقاطعنى نأ حبأ ،ال بعملى مشغوال كونأ عندما مرة لفأ لك قلت:صرامة فى وقال

 . نتباهىإ يشتت

 لها مواجها ،ووقف عليه يجلس كان الذى المقعد على من ،وقام عنه عنف فى S.A ودفع

 بنطال غريبا ردائًا يرتدي كان فقد ثيابه بتغيير محمد قام فقد المفاجأة من S.A عينا ،واتسعت

 من حمراء عباءة وفوقهما اللون ذهبية زخرفات عليهما،  كحلي لون ذو متشابكتان فانيلة و

 اللون ذهبية زخرفات عليها الخارج من وسوداء الداخل

 جهة من صدره على شارة هناك نأ هذا من دهىواأل الغامضة بشخصيته يليق غامضا زيا كان

 كانت ،بل الخاصة القوات قيادة شارة وأ اإلمبراطورية شارة هى الشارة تلك تكن ولم اليسار

 بلون مرسوم االنجليزية ةغبالل واحد حرف يتوسطها ذهبى بلون مزخرفة دائرة عن عبارة

  الكثير يحمل كان لكنه واحد حرف عن عبارة ،كان سودأ

 L حرف كان

  لقبه عن كناية

  لوسيفر

 انِك ،رغم S.A:  الصرامة بنفس قائال فأكمل كالمه فى محمد استطراد من دهشتها تمنع لم

 عملى فى تتدخلى نأ معناه هذا ليس ،لكن نتقاماإل وهذا المعركة هذه فى شئ كل فى شريكتى

 ....،و

 . إلى جاء من انت انك التنسى:عصبية فى قائلة S.A قاطعته

 .حينها اليك لجئت باننى نادم ناأو اليوم ذلك فمنذ هذا انسى لمقال فى صرامة : 

 محمد؟ يا بجوارك لوجودى سعيدا لستأ، حقا: واضحة بسخرية S.A قالت

 فى الهدوء ساد دقائق خمس ومضت قليال تردد لكنه اجابته ليخبرها فجأة فمه محمد وفتح

  المكان



 ولكنك هيتر أن يمكنك ال ، كـالزجاج شيء السعادة: لها وقال مباشرة عينيها إلى نظر ثم

 .الواقعية حياتك فى وأ حالمكأ فى دائما بوجوده تشعرين

 محمد؟ يا لك بالنسبة ناأ من:له وقالت محمد إلى نظرت ثم مسموع بصوت S.A تنهدت

 جبتكأ لقد: صارما يجعله نأ حاول وبصوت وقال عنها بوجهه شاحأو السؤال محمد تجاهل

 كذلك؟ ليسأ، قبل من السؤال هذا عن

 هبة دخلت لكن ثانية تكلمه نأ S.A رادتأو عمله يكمل خذأو الجهاز على وجلس ثانية وعاد

  محمد شخصية يعرف شخص كثرأ كانت تماما S.A وصمتت يارا وبجوارها

 ! اجد ةقوي شخصيته

  للغاية محدودة بالناس وثقته

 . يحب من ألجل مشاعره جميع ،يخفي جيدا اويحميه بعالقاته، يهتم داج عاطفي ولكنه

 ؟ شئ إلى توصلت هل:بسؤالها الصمت يارا وقطعت المكان الصمت وساد

 شبكة نظام ختراقإ ستطعتإ ،لقد كثيرة معلومات عرفت ،لقد بالطبع: تامة بثقة محمد جابأ

 . العلنية الصورة بهذا شريف قصر هاجموا من إلى ،وتوصلت اإلمبراطوريةب المعلومات

 العمر فى جدا كبير ثرى يقودهم مجموعة نهمإ:قائال واستطرد وراقاأل بعض عطاهاأ ثم

 بعض إلى توصلت ،ولكنى الحقيقى سمهإ ليس نهأ الجميع ويتصور حمدان بالسيد يسمونه

 عادل ونسرين عادل منأيو يعقوب يزاكإو هاشم أنور، الباقيين ماأ، بشأنه الحقيقية المعلومات

 . السفلى العالم فى نقالبيةاإل للعملية المنفذين فهم الشقيقين

 استطاعوا كيف ولكن: قائلة وتساءلت محمد اليها توصل التى المعلومات كم من يارا ندهشتإ

 حتى ختراعهإ حدأ يستطع لم الذى الرابع الجيل من نهإ هذا المطور النايتمير على الحصول

 ؟ اإلمبراطوريةب العسكرية البحوث مركز رئيس توفيق رائد سوى ناآل

 سمهاإ، يضاأ المقاتالت من الجيل هذا خترعإ من تعرفين عندما ستندهشينقال فى هدوء :

 اإلمبراطوريةب البحوث مركز فى تعمل ،كانت المصرية الجنسية تحمل وروبيةأ ،وهى ميرا

  مجاله فى رائد السيد تنافس ،وهى سنوات ثالث منذ طردها ،وتم

 ؟ الطريقة بهذه السفلى العالم إلى ميرا مثل عبقرية مرأةإ دخلت كيف ولكنقالت هبة : 

 خدماتها حدهمأ على وعرضت أنور قابلت او هذا حمدان السيد قابلت نهاأ يبدوقال محمد : 

 .مقاتالتها يهزم نأ ستطاعإ قد شريف رجال من حدأ فال كفائتها ثبتتأ نهاأ ،ويبدو

 لك التالية الخطوة ،ماهى المعلومات من الكم هذا ،وبعد حسنا:قائال الحوار فى S.A وتدخلت 

 محمد؟ يا



 التى هى التالية الخطوة: مخيف نحو على يتكلم نأ قبل دقائق خمس لمدة صامتا محمد وظل

 كلها اللعبة هذه مصير ستحدد

 ،وسنرى هاشم أنور على خدماتى ،سأعرض السفلى العالم إلى سأنضم:قال ثم اليها والتفت

 ؟ كبيرا سحقا مختار شريف سحق نستطيع كيف

  بعد تنتهى لم فاللعبة القدر بتسمإ وهنا

 البدء على وشكتأ هى بل

************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السيد سر من المقترب السفلى،الظالم للعالم االنضمام)الفصل الخامس والعشرون -75

 (حمدان

 )مقر السيد حمدان(

 مقره فى حمدان السيد مامأ وميرا عادل ونسرين يمنأو يعقوب يزاكإو هاشمأنور وقف

  قائدهم مامأ شخاصاأل هؤالء فيها وقف مرة كأى ليست المرة هذه ،ولكن كالمعتاد

 شريف مامأ بقوة الوقوف حمدان رجال ستطاعإ نعم ،أى الموقف سيد هو التوتر كان فقد

 الحكيمة والقيادة العسكرى التنظيم إلى يفتقرون لكنهم قوتهم ثباتإو

 القصر حاصرتم نكمأ ؟المفترض منكم شريف يهرب كيف:حمدان السيد قال غضب وبكل

 المنظمة يكتسح نأ المفترض من الذى نقالباإل هذا من يهرب نأ حدأ يستطيع ال نهأو بالكامل

 كلها

 ختفاءإ سبب سنجد نناأ من واثق ناأ،و سبب حدث ،لكل حمدان ياسيد هدأإ:بتوتر أنور قال

 شريف

 قتحمإ الذى الرجل ذلك عن معلومات على تحصل لم االن حتى نكإ، حقا:بسخرية حمدانقال 

 ؟ هو ،فأين تحضره نأ منك طلبت يضاأ و ،بل شريف قصر

 قصر مجال يقتحم كان عندما شريف قصر إلى ببصره شرد ،بل جوابا أنور يحر لم وهنا

 يقتحم وهو ،ورآه وشجاعة قسوة بكل شريف رجال يضرب وهو محمد بنفسه رأى شريف،فقد

 . الذكاء هذا على الحليف قبل الخصم عجابإ تثير بطريقة بها ويهرب الخاصة شريف سيارة

 نفس فى سيدى،هرب يا القصر من هرب لقد:نبهارهإ شدة يخفى نأ اليستطيع وهو وقال

 شئ كل تدمر خذتأو شريف قصر البرية قواتنا فيها قتحمتإ التى اللحظة

 . جدا خطير الرجل هذا نأ ،يبدو اللحظة نفس فى هرب:دهشة بكل حمدان قال

 نجحنا الذين شريف رجال من سمعنا ،لقد نفسه بليسإ من خطرأ هو بل: قائال أنور استطرد

 عليه يطلق ،كان معه صراعه ثناءأ عليه شريف يطلقه كان سماإ الرجل لهذا نأ، سرهمأ فى

 الشيطان لقب

 الذى الستار رغم كالمه على ظهرت واضحة بطريقة و توتر وبكل حمدان السيد قال وهنا

  عرف؟أ الذى الرجل هو الرجل هذا حقا ،هل الشيطان لقب : رجاله وبين بينه يفصل

 ثمن وبأى بالشيطان الملقب الرجل هذا ريدأ: حمدان السيد ،قال دقائق خمس صمت بعد ثم

 .كان

 سيوطأ وعرض بطول جواسيسى نشرت ،لقد سيدى يا التخف:قوة بكل وقال يزاكإ تدخل وهنا

 بمجموعة بعثت يضاأشريف،و قصر من نقاذهاإل سعى التى الفتاة تلك وعن عنه للبحث كلها

 .شريف مكان لمعرفة خرىأ



 .المعركة مكان إلى ىالرج من رجال بضعة بعثت وانا: يمنأ وقال

 لماذا؟ لكن المعركة؟ رضأ إلى:حمدان السيد وسأله

 اقتربت ظننىأ،و شريف ختفاءإ كيفية معرفة إلى ،يوصلنا دليل ىأ إلى نصل ربما: يمنأ رد

 . مراأل هذا حقيقة إلى الوصول من

 الدنيا شرفأ صغراأل خاهأ ألقام واال حيا مازال شريف بان منه متأكد انا ما كل:أنور قال

 .قعدهاأو

 والتخطيط العسكرية القيادة إلى تفتقرون نكمأ مشكلتكم مشكلتكم؟ ماهى اتدرى: حمدان قال

 . النهاية حتى خطوة كل فى معكم تبقى التى القيادة إلىو ستراتيجىاإل

 جيبه من خراجهإب ،فقام يرن وهو المحمول هاتفه صوت قاطعه ولكن ليتكلم فمه أنور وفتح

 من واحدا يعنى ،وهذا مجهوال كان المتصل فالرقم بشده حاجبيه وقطب المتصل سمإ إلى ونظر

 .شريف تباعأ احد وأ نفسه شريف هو المتصل إما احتمالين

 ،من لوآ:وقال الخارجيه السماعة وضع على الهاتف ووضع موبايله فتح وفورا يتردد ولم

 ؟ معى

 معى؟ هاشم أنور السيد هل: المتصل رد

 ؟ معى يكون ،من أنور انا نعم: أنور قال

 ،بلالذين يعرفهم  شريف اتباع من حدأ صوت وال شريف صوت هو فال غريبا الصوت وكان

  أنور هاتف هو الهاتف هذا نأ جيدا يعرف شخص صوت هو

 بالشيطان ،الملقب محمد معك: المتصل قال

 المقر فى االشخاص كل وجوه الدهشة علت وهنا

 شخاصاأل كل

 ستثناءإ وبال

********************** 

 )شوارع أسيوط(

 عليه يبدو ،وكان السواد الحالكة الليلة تلك فى الجانبية الشوارع تلك فى وحيدا يسير أنور كان

 . حمدان السيد مقر فى كان عندما جاءه الذى تصالاإل ذلك فى يفكر وهو الشرود

 وهاجمه شريف قصر اقتحم الذى الشيطان ذلك نفسه هو نهأ يؤكد ما رجل من تصالاإل كان

 . السابقة الليلة فى كثيرة نفجاراتإ مسببا قواه بكل

 :االتصال ذلك تفاصيل يذكر مازال



 .سماإل بهذا حداأ عرفأ ال ؟ محمد-

 تذكرنى؟ الماضية،هل الليلة مختار شريف قصر هاجم الذى الشخص ذلك نفسه ناأ -

 شريف؟ قصر هاجم الذى الرجل ذلك نفسه نكأ درانىأ وما-

 .شريف قصر مقاتالتكم فيها هاجمت التى اللحظة نفس فى القصر من هربت ننىأ -

 تسعى التى المجموعة عن الكثير يعرف نهأ الواثقة ولهجته كالمه طريقة من الواضح من كان

 طلب لماذا هو ،المهم مهما ليس هذا كل حمدان،ولكن السيد قيادة تحت مختار منظمة بادةإل

 . ؟ولوحده شخصيا أنور مقابلة االساس فى محمد هو الذى الرجل ذلك

 ذلك فى يقع متهدم مبنى عند هناك ووقف المكالمة فى عليه المتفق المكان إلى أنور ووصل

 . اسيوط شرق الصحراوى الطريق

 حرىباأل ،او وامرأة رجل نهماأ ظاللهما من الواضح ومن منه يقتربان شخصين لمح وفجأ

 فقد الفتاة ماأ، بالكامل اسود وكانه الظالم فى بدا زيا يرتدى الرجل ذلك ،وكان وفتاة شاب

 خفىأ وجهه على لثاما يضع الرجل ،وكان بالكامل سودأ لونه بدا يضاأو مقاتل ثياب رتدتإ

 . فقط عينيه سوى يظهر ولم وجهه نصف

  بشدة وتصافحا االخر هو يده يمد نأ قبل لحظات تردد الذى أنور إلى يده محمد ومد

 عنك المعلومات تلك كل قرأت نأ ،فمنذ أنور سيد يا مقابلتك سعدتنىأ: ثقة فى محمد وقال

 تلهفت ،حتى االستبدادية مختار منظمة على الثائر والرجال الشباب من لمجموعة قيادتك وعن

 .لرؤيتك

 ،لقد كامل جيش بمثابة يعد واحدا رجال اقابل نأ األول المقام فى لى لشرف هذا نإ : أنور قال

 فى الشديد لذكائك ندهشتإ ،ولقد شريف لقصر قتحامكإ عن وردتنى التى المعلومات تتبعت

  لشريف محاربتك

 المجامالت فى الوقت النضيع دعنا ،ولكن حقا لى الشرف نإ، أنور سيد يا شكركقال محمد :أ

 .طالقاإل على والمدائح المجامالت حبأ ال فأنا العقيمة

 قال أنور : وال أنا أيضا

 ؟ نواياك هى ما: المقنع محمد نحو بدوره يميل وهو يقول نأ قبل قليال سكت ثم

 .فيها تشك نأ يمكنك ،وال شريفة نواياىقال محمد : 

 ماذا؟ هى التىقال أنور : 

 بالكامل شريف تدميرقال محمد : 

 ؟ شريف تعادى لماذاقال أنور بإستغراب: 



 للقضاء رسمية مهمة فى جئت وقد اإلمبراطورية رجال حدأ ننىأ القول صدقكقال محمد : أ

 .بالضبط هدفى ليس هذا شريف،ولكن نفوذ على

 بالضبط؟ هدفك هو وما حقا قال أنور فى شك:

 كال تدمير ريدأ بل فحسب هو ليس ،ولكن بالكامل شريف تدمير لك قلت كماقال محمد بحسم : 

 يضاأ مختار الدين وشرف شرفأ من

 الشخصى؟ لحسابك تعمل مأ، ناآل اإلمبراطورية لحساب تعمل هلقال أنور : 

 العمل يمكننى ردتأ نإ ،ولكن إلىالح الوقت فى الشخصى لحسابى عملأ بلقال محمد : 

  لحسابكم

 ،ستحتاج بيدى ليس مراأل نإ :يقول نأ قبل دقائق لعدة يفكر واخذ مفكرا حاجبيه أنور قطب

 حمدان السيد موافقة إلى

 الشخص؟ هذا يكون ،من حمدان السيد:مدروسة وبطريقة مصطنعة بدهشة محمد قال

 ...و هذه الشابة وزميلتك نتأ خلفى تعال نشريف،واآل على االنقالب قائد نهإ:بفخر أنور رد

 الشخصية وحارسته محمد السيد صديقة مصطفى يارا سمىإ:يارا قاطعته

 يجعل شيئا تفعال نأ حذار ،ولكن ويارا نتأ تعال حسنا: يقول نأ قبل بعينيه يتفحصها أنور خذأ

 . شئ كل عليك فيفسد يغضب حمدان السيد

 حدوثه تخشى مما شئ يحدث ،فلن التخف: محمد قال

  كبيرة ضحكة نفجرتإ داخله وفى

 التنفيذ من اقتربت فخطته

************************** 

 )مقر السيد حمدان(

 بدرجة متوترين فيه من كل نأ ،رغم بالهدوء يوحى  حمدان السيد مقر فى شئ كل كان

 .تحصل قد خاطئة حركة ىأل بشدة متحفزين الرجال جميع كان كبيرة،فقد

 عودة منتظرين مرة كل مثل القاعة منتصف فى وقفوا ،قد أنور رفاق من معه ومن يزاكإ ماأ

 .  خبرهمأو تصلإ كما ويارا محمد ومعه أنور

 التوتر عالمات لبانت بالقاعة الموجودين وبين بينه يفصل الذى الستار فلوال حمدان السيد ماأ

 الرجل هذا هل بجدية يفكر واخذ القيام على محمد تجرأ التى المكالمة تلك فى العميق والتفكير

 ؟ المخفى حمدان السيد سر من ليقترب فقط محمد اسم الينتحل فعال هو ؟وهل حقا صادق

 !الحقيقى سمهإ



 محمد على مركزة نظراتهم وظلت اليهم الجميع نتبهإو القاعة إلى ويارا ومحمد أنور ودخل

 محمد ،ووقف بنيا لونا تملكان اللتين ،عينيه عينيه ماعدا وجهه يخفى بلثام وجهه يخفى الذى

  أنور وبجوار بالضبط حمدان السيد مامأ المنتصف فى

  حمدان السيد مامأ حنىإن: يزاكإ قال وهنا

 ابدا قبل من حدأل نحنىأ لم ناأ:صرامة فى محمد رد

 خطير شئ على تنوى كنأ يعنى هذا نحنائكإ عدم: كبرأ بصرامة حمدان السيد تكلم

 فقط بكالمى نيتى على تحكم نأ اليمكنك:الصرامة بنفس محمد رد

 تريد؟ ماذاقال السيد : 

 . منهم واحد كونرجالك،أل إلى نضماماإلقال محمد : 

 .شريف مواجهة فى كفائتك مجردل ىالرج إلى تنضم نأب لك مسموح نهأب تظنقال حمدان : أ

 شريف مكان معرفة ستطيعأ ننىإ ،بل وحسب هذا ليسقال محمد بسخرية : 

 هاجم الذى الشخص نكأ فى شكأ ننىإ ،ثم كافيا دليال هذا ليسقال حمدان فى صرامة : 

  قناعك تخلع نأ عليك قترحأو قصره فى شريف

 الذى القناع زلتأو بنفسك ،لقمت حمدان سيد يا الجرأة لديك كانت لوقال محمد فى غرور :

 وجهى على رتديهأ ننىأ تدعى

 شخصية لكشف بارعة مناورة من يالها:نفسه فى وقال دهشة فى حمدان السيد حاجبى رتفعإ

  الخطير سره من قترابواإل حمدان السيد

 جلد لمسأو وجهه عن لثامه زحأ، أنور: شراسة فى وقال الغيظ من سنانهأ على وضغط

 بسيطة حركة مجرد تحرك ذاإ،و ببساطه تنكره فسيكشف متنكرا شخصا كان ،إذا وجهه

 . مباشرة إلىرج فسيقتله

 الى بالمكان الموجودتان المقاتلتان وتجهزت محمد ناحية مسدساتهم حمدان رجال ورفع

 .بك ثقأ نأ ريدأ ،ولكنى محمد سيد يا سامحنى: له وهمس محمد من أنور ،واقترب حركة

 على محمد ،وظل به وملتصق محمد ثياب من جزء هو اللثام نأ وتبين اسفل إلى اللثام زاحأو

 تفعل نأ التستطيع فهى يارا على الخوف مالمح ،وظهرت االعصاب يستفز الذى الشديد هدوئه

 محمد عن دفاعا تتحرك نأ وال شيئا

 مجرد نهأ له تبين حين دهشته كانت وكم خده مسكأو محمد وجه من بيده باالقتراب أنور وقام

 مختفيه نثويةأ مالمح وبانت وجهه عن القناع زاحأو مالمحه على الغضب ،فبان مطاطى قناع

 الكتفين حتى فاحم سودأ شعر نسدلإ الوجه عن نزاحإ نإ ما الذى االلكترونى القناع خلف

  امامهم يقف الذى الشخص لذلك الكاملة نثويةاأل المالمح وظهرت



 المقربة محمد صديقة هى بل محمد ليست هذه نإ: توتر فى وقالت شدة فى يارا ندهشتإو

S.A 

 براعتك على اشيد ننىإ:وقالت المختفى حمدان السيد إلى ونظرت بسخرية S.A وابتسمت

 .العال عبد حمدان سيد يا ببراعتك اثق ننىإ، محمد لست ننىأ ستنتاجإ فى الشديدة

 حمدان السيد سمإ عرفت لقد:وقاال بعضهما إلى الحارسان ،ونظر بقوة حمدان السيد وشهق

  قتلها من البد الحقيقى

 تدافع نأ االخرى المقاتلة ،وحاولت االخرى بالمقاتلة صطدامباإل المقاتلتين حدىإ قامت وفجأة

 المقاتلة وتقدمت الحركة عن يقافهاإو ذراعها بقطع ىاألول المقاتلة سيف قام ولكن نفسها عن

  حمدان السيد إلى مدفعها ووجهت القاعة منتصف نحو ىاألول

 وسأظل رفاقى عن دافعأ لن ننىأب تظن هل:وقال متنها على محمد وظهر المقاتلة باب وفتح

 العال عبد حمدان سيد يا حماقة ،كفاك ختبىأ

 على وصعد حمدان السيد مقعد من قتربإو هذه الغريبة بثيابه مهيب بشكل المقاتلة من وهبط

 حمدان ،السيد هو نكأ البداية من عرفأ كنت ،لقد ختباءاإ كفاك:وقال الستار إلى المؤدى السلم

  غامضة ظروف فى فجأة ختفىإ ،الذى بالصعيد الثالث عمالاأل رجل

 عليها يعاقب شنيعة جريمة رتكبإ كمن وجهه صفرأ الذى حمدان السيد وواجه الستار ورفع

 ؟العزيز حماى يا الحقيقة هى هذه ليستأ: قوة فى قائال محمد واستطرد

  قويا كان الكلمة هذه ولوقع

  قنبلة الف القاعة فى انفجر وكأنه

  قنبلة الف الف بل

****************** 

   

 

 

 

 

 

 



 (الجديدة المنظمة لوسيفر،بداية بإسم)الفصل السادس والعشرون  -72

 )مقر السيد حمدان(

 كانا الرجلين هذين بأن يصدق فمن المتعانقين الرجلين فى حمدان السيد مقر فى الجميع حدق

 ؟ قليل منذ عدويين

 السيد خدى على الدموع نسالتأ،و كبيرة محبة يسودها قوة فى حمدان السيد يعانق محمد كان

  القديمة الحادثة تلك منذ يراه لم الذى محمد يحتضن كان الذى حمدان

 حماى يا ارك لم ناأو منى مقتل ،منذ سنوات خمس: له وقال حمدان السيد إلى محمد ونظر

 العزيز

 حمدان السيد قريب نتأ العزيز؟هل حماى: قال ثم فاه أنور فغر

  قبل من عنه حدثتك الذى أنور يا المقتولة ابنتى زوج نهإ: حمدان السيد جابهأ

 هنا؟ نتأ لماذا:له وقال محمد إلى التفت ثم

 هنا؟ جلهأ من موجود نتأ الذى السبب لنفس:محمد جابأ

 ماذا؟ هو الذىقال حمدان : 

 منى لمقتل نتقاماإلقال محمد فى صرامة : 

 ....و بالفعل خطير الموقف محمد يا هنا من بتعدقال حمدان : إ

 انشقت االرض وكأن فجأة اختفى شريف نأ مثلى تعرف نتأخطير؟ موقف ىقال محمد :أ

 كذلك؟ ليسأ، وابتلعته

 .ىاألول الجولة فقط نهاإفشال، ليس لكنهقال حمدان : 

 خبر بلغه السفلى العالم فى رجل كل ،لكن لرجالك وال لك بالنسبة ليس ربماقال محمد : 

 وأ للرحمة مكان فيه ليس العالم خر،وهذاآ فشال اليحتمل ،والوضع شريف سلطة على نقالبكإ

 .الشفقة

 تدمر قد ،خطة جديدة بخطة يختمر عقله ،وبدأ محمد قاله فيما ليفكر قليال حمدان السيد صمت

  طويال محمد إلى البطئ،ونظر بالموت ولكن مختار منظمة

 ؟ هذا فى تقترح وماذا:وقال تساؤالت من بصدره يجيش عما تعبر خفيفة تنهيدة تنهد ثم

  معقول بشكل المنظمة مواجهة على قادرا رجال رجالك ضمن معك تضع نأ: ثقة فى محمد قال

 إلى تضم نأ تقترحأ:وقال ىاألول للمرة أنور نطق حين ،فى شده فى حاجبيه ايزاك عقد

 .آخر شخصا صفوفنا



 المخلصين رجالكم حدأ الرجل هذا يكن أيا، رجالكم إلى وانما صفوفكم إلى ليس:محمد اجاب

 ابدا يخذلكم لن نهأ فى تثقون ،شخصا

 .مختار منظمة على معا ،لنقضى الينا تنضم لو محمد سيد يا رايك ما: ايمن قال

 إلى االنضمام ريدأ ننىأ خبرتكمأ ناأ نعم ىأ، معى تمزح ،هل !ناأ: حقيقية دهشة فى محمد قال

 حمدان السيد إلى صلأل حيلة كانت هذه ،ولكن جماعتكم

 اذن حقيقة الحيلة تلك فلنجعل:صرامة فى أنور قال

 قبل من خططه مخطط عن يتراجع لم محمد نأ أنور سيد يا كثيرا التحاول: S.A قالت

 ينتهى لن ،بل كثيرة معارك نكسب سوف الينا محمد بانضمام S.A انسة يا لكن:أنور اجابها

 .الحضيض فى مختار ومنظمة الإ العالم هذا

 بداأ هذا على يوافق لن محمد:يارا غمغت

 .آخر قتراحاإ اقترح ولكنى-

 حمدان السيد وصمت اليه بانظارهم يتجهون الجميع جعل هتمامإ فى حمدان السيد نطقها

 محمد قوة ولمسنا دركناأ جميعنا:قوة فى قال ثم قراره حول الجميع فعل رد مدى ليرى للحظات

 . قليل بعد سأغادره والذى لمقرى قتحامهإ فى الشديد،حتى وذكاؤه

 .تغادر: بدهشة الجميع نطق

 إلى عودأ نأ االوان آن بالطبع:  قائال كالمه فى استمر الذى حمدان السيد إلى محمد ونظر

 يرتاح نأ المتعب الجسد لهذا االعمال،آن رجال عالم إلى عودأ نأو الطبيبعية حياتى ممارسة

 .قليال

 وبعد الثقيلة الخطة هذه لننفذ سنوات خمس طويل جهد بعد السهولة بهذه وتتركنا:أنور قال

 . هذا تتركنا فشل ولأ

 بعدى من يخلفنى من إلى تركهأ،س فارغا القيادة مقعد سأترك اننى قال ومن: حمدان السيد قال

  هنا الجميع بقيادة جدر،األ

 لوسيفر .... ،محمد الجميع رأس على هنا سيخلفنى:وقال محمد وخاصة الجميع إلى ونظر

  المقر فى الجميع واندهش

  الجميع اقصد فانا الجميع اقول وعندما

 استثناء وبال

***************** 



 )مقر السيد حمدان(

 كانت بل متفاوتة وأ ةمشتت حمدان السيد مقر فى الجميع نفوس غمرت التى الدهشة تكن لم

 .المفاجئ القرار هذا من الجميع ندهشإ فقد الجميع عند  متساوية

 نفسه محمد نصيب من كانت الكبرى المفاجأة ولعل

  بالكامل مختار منظمة وتدمير مختار شريف قتال هو فيه يطمع شئ كثرأ كان فقد

  المكان قتحمإ عندما باله فى تكن لم باالحرى وأ طموحه هى السفلى العالم قيادة تكن ولم

 صامتا ظل الذى حمدان السيد به فاجأهم الذى مراأل هذا حيال حقيقية دهشته كانت فقد لذلك

 خفاءإ فى الماهر وهو دهشته خفاءإ يستطع لم الذى نفسه محمد على االمر تأثير مدى ليرى

 S.A وخاصة الجميع امام نفعاالتهإ

 فى السفلى العالم اقود الذى ناأ، العزيز حماى يا أنا...أ...أ: الحذر شديدة لهجة فى وقال

 . مختار منظمة على نقالبهإ

 ،هذه منى لمقتل االنتقام فى الشديدة ورغبتك لى ،فقرابتك محمد يا نتأ نعم: حمدان السيد قال

 . السفلى العالم فى للقيادة تؤهلك كلها شياءاأل

 ناأ شديدة وبراعة بسهولة التنفيذ موضع الخطط وضع على قدرتك يضاأ:قائال أنور وتدخل

  حمدان السيد قتراحإ على سأوافق ظننىأ،و حقا بها شيدأ

 والطاعة السمع على ليكإ يدى مدأ ناأ وها:وقال ليصافحه محمد تجاهإب اليمنى كفه أنور ورفع

  تسالم من سالمأو تحارب من سأحارب دائما معك والوقوف

 والتى الصعبة المهمة تلك يتسلم هل ؟أنور يد فى يده يضع هل: يفكر واخذ كثيرا محمد تردد

 مختار؟ منظمة تدمير فى رغباته مع تتعارض ال صعوبتها من رغم على

 نكأ فى واثق ناأ، محمد يا التتردد:قال حمدان السيد ولكن حقا التردد محمد وجه على وظهر

 مراأل بهذا القيام ستستطيع

 وصافح اليمنى كفه ورفع نفسه فى المعتمل التردد على وقضى باليقين الشك محمد قطع وهنا

  بالقوة يتسم عهد......  جديد عهد بداية وكانت أنور

  محمد كتفى على يديه ووضع محمد من اقترب ثم  واسعة بابتسامة حمدان السيد وابتسم

 ثقة على ولكنى عادية مهمة ،ليست ناأل بها كلفتك التى المهمة ،هذه محمد يا سمعإ: وقال

  المسئولية لهذه اهال ستكون بانك

  المهمة هذه سأنفذ حماى يا التخف:قوة فى محمد قال

 تواجه ان قبل ستفعله واحد بشئ سأنصحك ،لكنى بهذا ثقة على كلى: حمدان السيد قال

 .شريف



 فى يطل لم ولكنه تساؤل فى والجميع محمد ليهإ ونظر الكالم فى االسترسال عن قليال وتوقف 

 فى اتمتلكه التى القوة حجم تعرف ظنكأو كثر لىارج محمد يا اسمع:عزم فى وقال صمته

 عليك نقالباإل هذا فى للنجاح ولىأ فكخطوة ولذلك الثقة إلى ايضا تحتاج ،لكنك الرجال هؤالء

  األول الطراز من عسكريا رجال رجالك إلى تضم نأ

 ؟ عسكريا رجال:محمد غمغم

 التحكم على وقادر االسترجالية الخطط وضع فى بارع عسكريا ،رجال جلأ: حمدان السيد قال

 المناسب الرجل عن اعلم ناأو عسكرى ،قائد المعركة فى فعلى كقائد غيابك فى االمور بكل

  هيرو فيكتور.... فيكتور ،اسمه العسكرية للقيادة

 .األول شريف رجل هيرو جوزيف خوأ نهإ!  هيرو فيكتور:استنكار فى يزاكإ قال

 . هو نهإ جلأ: حمدان السيد قال حين فى حاجبيه محمد قطب

 .. الذى الرجل هذا من سنستفيد ماذا لكن: يزاكإ قال

 يكره لكنه جوزيف خوأ يكون ربما نت،أ تعرفه ال فيكتور عن الكثير هناك يزاكإ:أنور قاطعه

 يمتلكها التى السجون تلك من سجن فى مسجون ناأل فيكتور يضاأ،و كلها وسياساته شريف

 .غدا عدامهإ المقرر ومن السفلى بالعالم الحكم نظام قلب محاولة ،بتهمة سيوطأ فى شريف

 حربك ستخسر االن صفك فى يكن لم نإ، بسرعة انقاذه عليك إذا؟محمد: حمدان السيد وهتف

 .الحرب ،كل كلها شريف ضد

 ناأل من تخذهأ قرار ىأ فى يعارضنى نأ حدأل ريدأ ال االن منذ:حقيقية صرامة فى محمد قال

 الواحد بالحرف ستنفذ وامرىأ كل فصاعدا

 ؟ نفعله لن الذى ؟وما سنفعل ماذا سأحدد الذى ناأو: يزاكإ إلى ونظر

 ضراعة فى يقول وهو بقوة يخفق يزاكإ قلب جعل مما الرحمة اليعرف قائد لهجة لهجته كانت

 .القائد ايها وامركأ:

 له وقال محمد إلى التفت فقد حمدان السيد ماأ وجهه على البادى ايزاك لخوف محمد بتسمإ

 القتل؟ طريق فى ستمضى هل:

 . النهاية ،حتى القتل طريق فى سأمضى: وقال محمد ابتسم

 . فيكتور انقاذ فكرة لنناقش معهم اجتمع نأ ريدأ الرجال جهز:وقال أنور إلى التفت ثم

 ؟ بسؤال لى هل ،ولكن ساعة خالل فى جاهزين سيكونون محمد سيد يا آمرك:أنور قال

 شئ كل على نائبى ،فانت أنور يا تفضل:حزم فى محمد قال

 ....م سيد يا شكركأ:أنور قال



 .لوسيفر محمد أو باسم الجميع ينادينى نأ فضلأ: قائال محمد قاطعه

 فيكتور؟ سننقذ ،لماذا الشيئ بعض الرتب فى الفارق سيلغى هذا حسنا: يبتسم وهو أنور قال

 عن نعلن نأ االوان ،آن السفلى العالم فى ىاألول خطوتنا ستكون نهاأل: الحزم بنفس محمد قال

 . علنية مختار منظمة ضد مواجهتنا ،وستصبح نفسناأ

 خطوة ىأ؟ ىاألول خطوتنا:دهشة فى أنور غمغم

 التى الجديدة المنظمة.... كمنظمة ىاألول خطوتنا: الموقف مع التتناسب سخرية فى محمد قال

  مختار منظمة ستحارب

  الساخرة محمد ضحكة المكان وردد

 مختار منظمة لمواجهة المناسب الرجل ختارإ حمدان السيد نأ فى شك دنىأ أنور لدى يعد ولم

 نفسه الشيطان ختارإ

  لوسيفر

 ************************ 

 )مقر شريف مختار الجديد(

 وعلى المخلصين رجاله سوى تقريبا حدأ يعرفه ال الذى الجديد مقره فى مختار شريف جلس

  هيرو جوزيف رأسهم

 سنوات 5 مر على السفلى العالم فى قوىاأل الرجل وهو االختفاء إلى يضطر نأ يحنقه كان

 إلى المصرى الصعيد نضمامإ ومنع خالد يوسف مبراطوراإل سلطة تحدى الذى الوحيد الرجل

 تكوينها عند اإلمبراطورية

 عام الشهير انقالبه بعد،  على شاكر مبراطوراإل لسلطة يضاأ تصدى الذى الوحيد الرجل

7171 a.t.p 

 من منحلة شرذمة فجأة ويأتى السفلى العالم فى الصراع طرافأ كل له خضعت الذى الرجل

  العالم ذلك على سيادته ترفض السفلى العالم

 يحارب كان الذى الوقت ذلك فى عليه نقلبإ الذى بالضبط من يعرف ال نهأ يحنقه ما كثرأ وكان

  محمد فيه

 كيف؟ ، الشديد بالغضب وجهه امتأل حتى محمد ذكر على آتى نإ وما

 ناصيته؟ ذلأ الذى الرجل ينسى كيف



 التحدى بذلك تحديه على تاريخه منذ مرة ولأل جرؤ الذى الشخص ذلك فجأة ينسى كيف

 مكشوفة؟ وراقأوب السافر

 منظمة تدمير على يصر ولماذا ؟ محمد له يكنها التى العداوة تلك سر يعرف ال ناآل حتى نهأ

 ؟ مختار

 شئ كل على يجيب نأ الصعب من لكن التساؤل السهل من كان

 غضبه بها يسمح نأ يمكن صوت علىأوب فقال غرفته باب على طرقات صوت فكارهأ وقطع

 . دخلأ:

 المقعد على وجلس تشغله ال الدنيا كل وكأن هادئ بشكل الغرفة إلى جوزيف ودخل الباب تحوُف

 شئ كل عرفت لقد: المتناهى حزم فى وقال زعيمه إلى ونظر لشريف المواجه

 لم الذين خىأ جماعة بقية نهمإ: قائال استطرد جوزيف ولكن يتكلم ان رادأو شريف ليهإ نظر

 .عليهم نقبض

 خاكأ رجال: توتر فى شريف غمغم

 ممن سلطتك على نقالباإل رادأ من ولأ، هيرو فيكتور االكبر خىأ رجال،  جلأ: جوزيف قال

 فى منظمتنا محل تحل جديدة ومنظمة قوية جماعة نشاءإ رادأ والذى، السفلى العالم فى هم

 . السفلى العالم

 العالم تحكم منظمة: جوزيف واستطرد كامال دهرا وكأنها شريف حسهاأ للحظات وصمت

   المصرى الصعيد دخول من ،وتمنعها تاما سحقا وتسحقها اإلمبراطورية وتواجه كله السفلى

 ؟ متأكد نتأ هل: وقال الغيظ من سنانهأ شريف صك

 تخطئ نأ اليمكن الخبر من متأكد ناأ سيدى يا جلأ: السابقة لهجته بنفس جوزيف قال

 .الشأن بهذا معلوماتى

 اختفائه عن شيئا تعرف لمأ ؟ الخاصة القوات رجل محمد عن وماذا: هتمامإ فى شريف وقال

 القصر؟ من المفاجئ

 ؟ اين إلى ،ولكن اختفى الرجل ذلك نأ عرفهأ ما ،كل بهذا ياسيدى لى العلم: جوزيف قال

  القاإط يعرف حدأال

 الرجال؟ هؤالء على القضاء نستطيع ؟هل مارأيك: فجأة قال ثم للحظات شريف صمت

 فى فيكتور مادام عسكرى قائد إلى يفتقرون نهمإ سيدى يا صدقنى:الحكمة بمنتهى جوزيف قال

 . عنه فراجواإل مكانه إلى الوصول يستطيعون قد نهمأ ،المشكلة قبضتنا

 فعلها؟ بإمكانهم ،هل حقا: وقال للحظات فاه شريف فغر



 السفلى العالم قاموس وأ قاموسنا فى مستحيل ،اليوجد عالمنا فى جائز شئ كل: جوزيف قال

 .طالقاإل على

 عالمنا محترف،وفى ىأ يعرفها ثغرات فيه توجد منىأ جهاز وكل:وقال شريف تجاهإب مال ثم

 يعجزه ،لن بدنيا ضعيفا كان ولو حتى فقط محترفون يوجد بل ضعفاء اليوجد بالجريمة الملئ

 . النايتمير ستخدامإ عن جسمه

 فيه ليس السفلى العالم بداأ الحقيقة لهذه ينتبه لم فهو المرة الحقيقة لهذه شريف غضب تفجر

  محترفون بل ضعفاء

  بينهم للضعيف والوجود فقط المحترفون

  قوى وأ ضعيف فيها ليس والحرب

  خاسر وأ منتصر ماإ فيها الحرب

 الفائز يكون نأ فقط وعليه

  السفلى العالم فرادأ عليه شنها التى الحرب تلك فى الفائز فقط

 . الوقت نفس فى منهم قوىأو علىأ تجعلنا طريقة عرفأ: الدنيا سخط وبكل وقال

 فيكتور سنقتل:شريف واستطرد بإهتمام جوزيف اليه ونظر

 باالعدام حكم: وقال هذا الحظ الذى شريف إلى ينظر وهو ارتياع فى جوزيف عيون واتسعت

 .جوزيف يا الحكم هذا نتأ ،وستنفذ هيرو فيكتور على

 ؟ لماذا ،ولكن شريف ياسيد ناأ:رتياعإ فى جوزيف قال

 انا إلى والئك ينتمى ينأ إلى ،وسنرى لى لوالئك ختباراإ سيكون: واسعة بابتسامة شريف قال

 عدائنا؟أل ،ام

 عداؤهأ حدأ يتدخل نأ جوزيف يتمنى مرة ولوأل العالية شريف ضحكة صدى الغرفة ورددت

 بنفسه هو سينفذه الذى الحكم ذلك يقافإل

  باالعدام حكم

  االكبر شقيقه على

 هيرو فيكتور....فيكتور

************************* 

 

 



 (اخوين بين ،مواجهة باالعدام حكم)الفصل السابع والعشرون  -72

 (قرطاجة مدينة سبانيا،أ فى)

 ولكن كالعادة كبيرة بقوة المعركة مبراطورىاإل الجيش وخاض شدهاأ على المعركة كانت

 النايتمير، سلحةأل المضادة المدافع إلى اسبانيا توصلت فقد بكثير قوىأ سبانياأ جيوش كانت

 وروبى،األ تحادباإل مبراطورىاإل بالجيش الخاص الهجوم جيش من كثيرة سلحةأ وتدمرت

 المعركة هذه فى نكراء هزيمة هزمسُي مبراطورىاإل الجيش نأ للعيان جدا الواضح من وكان

 وبين بينها العالمى الصراع جوالت من جولة فى مرة ولوأل ستنتصر وروباأ وان

 .المصرية اإلمبراطورية

 تحاداأل واليات بين الناتجة الخالفات ستغلتأ فقد هجوماتها فى سريعة اإلمبراطورية كانت وقد

 .  سرعة قصىأب وواليتها دنهاُم على هجماتها وشنت وروبىاأل

 تحاداإل فى بالعمليات المكلف الجيش قائد غمغم االمبراطورى الجيش عمليات مركز وفى

 . يضاأ جنودنا نخسر وقد المعركة هذه نخسر سوف الحال هذه على: وروبىاأل

 القائد؟ سيدى يا نفعل نأ يمكننا وماذا: توتر فى مساعده قال

 تدمر التى المدافع تلك تدمير كيفية نعرف نأ ،مثل الكثير نفعل نأ يمكننا: حده فى القائد قال

 . السهولة بهذه معاركنا نخسر وتجعلنا مقاتالتنا

 ....القائ سيدى يا ولكن: خفوت فى المساعد قال

 ،هناك القائد سيدى: ثائال العمليات مركز فى المساعدين حدأ قاطعه عبارته يكمل نأ وقبل

 . رهيبة بسرعة المعركة مجال من تقترب مقاتلة

 هذه؟ مقاتلة ىأ ؟ مقاتلة: دهشة فى القائد قال

 فى قتحمتإ التى الغريبة المقاتلة تلك الشاشات على الجميع رأى عباراته يكمل نأ حتى وقبل

 وقوات اإلمبراطورية قوات بين الفاصل الحد فى فجأة وتمركزت المعركة رضأ هائلة صورة

 ... الخامس الفارس يقودها التى الباسلة المقاتلة كنادينأ هى المقاتلة تلك كانت فقد سبانيا،أ

 .  السيد عمرو

 لندن تغزو نأ ستطاعتإ لوحدها التى المقاتلة تلك امامهم رأوا عندما اسبانيا قوات ثارت وهنا

 المضادة المدافع وصوبت العصيب الوقت ذلك فى المصرية اإلمبراطورية حكم تحت وتجعلها

 ... ولكن كنادينأ تجاهإب للنايتمير

  خارقة وبسرعة فجأة كنادينأ تحركت فقد واالحداث الموازين تقلب كلمة من ويالها

 المقاتالت يخترق خذأو اليسرى بيده النارى وسوطه اليمنى بيده الليزرى السيف خرجأ

 بتدخل محسوما الموقف صبحأ،و االخرى تلو واحده تنفجر المقاتالت خذتأو،  رهيبة بسرعة



 دمرت كما كنادينأ تدمر نأ المعادية دافعمال تستطع ،ولم االمبراطورى الجيش لصالح كنادينأ

 . كليا المدافع تلك تدمر كنادينأ نإ ،بل اإلمبراطورية المقاتالت من سابقاتها

 ،يعيش كنادينأ ،يحيا انتصرنا لقد:واحد صوت فى مبراطورىاإل الجيش رجال جميع وصرخ

 .مبراطوراإل جاللة

 سالحه قوة غرته المغرورهنا؟هل الفارس هذا يفعل ماذا:حنق فى غمغم فقد العمليات قائد ماأ

 البساطة؟ بهذه معركتى فى يتدخل حتى

 عدد نأ ،وبما قرطاجه فى سبانياأ قوات هزم ،لقد القائد سيدى يا لكن: دهشة فى مساعده رد

 وسنسيطر االسبانية المدن وباقى غرناطة فى قلأ مقاومة فسنجد كبيرا كان هناك القوات

 ....غضون فى عليها

 . معاركى فى حدأ اليتدخلأ هو يهمنى ما ،كل هذا كل اليهمنى ناأ:حده فى القائد قاطعه

 من مرأ نهأ له ،وقل هنا إلى بالحضور المغرور الفارس ذلك مر:االخر مساعده إلى التفت ثم

 . االوروبى االتحاد فى مبراطورىاإل الجيش عمليات قائد

 بلباسه العمليات مركز قاعة فى السيد عمرو الخامس الفارس كان حتى دقائق تمض ولم

 سوداء فانلة يرتدى كان شخصيا، مبراطوراإل فرسان حدأ نهأ على يدل ولكنه الغريب سوداأل

 هناك وكان بالكامل سودأ قصير وشاح ظهره على وينسدل سودأ وبنطاال رمادية زرارأ ذات

 مزيج فى وبرود كبرياء فى ويبتسم راسه رافع وهو عمرو وسطه،وسار فى معلقا ذهبيا سيفا

 .القاعة منتصف فى مقعده فى الجالس القائد مامأ وقف عجيب،حتى

 الترحيب هو هذا هل...هه: القاعة فى الموجود الموقف مع التتناسب سخرية فى عمرو وقال

 المستديرة؟ الطاولة كفارس بمكانتى يليق الذى الحار

 لسنا نناإ تقصد؟ ترحيب ىأ :قال الذى القائد غضب ثارتأ عمرو فم من الواضحة السخرية

 اللهو؟ لهذا فارغين

 جعلك الذى ما:القائد واستطرد الغضب مالمحه على يبدو لم ولكن شده فى حاجبيه عمرو قطب

 .بدونك ننتصر نأ الممكن من ؟كان المعركة إلى تدخل

 فى ،مادمت نتأ :قائال استطرد الذى القائد سؤال على يجب ولم سخرية فى عمرو بتسمإ

 .كاملة سئلتىأ على ستجيب قاعدتى

 .ومكانتك مكانتى بين الفرق تنسى الأ رجوأ :برود فى عمرو قال

 فرسان حدأ نكأ معنى ،وليس ناأ سواى رتبة حدأل هناك ليس مكانتك؟هنا :حدة فى القائد قال

 .اليعنيك فيما تتدخل نأ المستديرة الطاولة

 كل فى بالتدخل لى تسمح سلطتى نأ لك قلت لو ومارأيك:وقال سخرية فى عمرو ابتسم

 ؟ وروبىاأل تحاداإل فى الجيش عمليات



 فرسان حدأ كنت ولو حتى مستحيل:وقال دهشه فى مقعده على جالس وهو القائد تراجع

 الفارس من مكلفا كنت لو ذاإ ،اال الجيش مورأ فى التدخل الحق لك ،ليس المستديرة الطاولة

 .الوزراء رئيس وأ العهد ولى اإلمبراطورية مراءأ حدأ او األول

 . الثالثة هؤالء سلطة من بكثير علىأ سلطة من مكلف ننىإ بل:سخرية فى عمرو قال

 قوه فى برزهأو حزامه فى موضوعا كان ذهبيا صولجانا ظهره وراء من اليسرى بيده خرجأو

 وهو مقعده على من ووقف الصولجان ذلك رأى عندما فرائصه رتعدتأ الذى القائد وجه فى

 حتى الصولجان ذلك رأوا ان ما القاعة فى الذين والجنود والمساعدين القادة ماأ مرعوب،

 . اليسرى وقدموا اليمنى ركبهم على نحنواإ وبسرعة قلوبهم فى الخوف اصوات المكان سمع

 ! مبراطورىاإل الصولجان... الص.... الص:رعب فى فغمغم القائد ماأ

 برزتأ ننىأ ،وبما مبراطورىاإل الصولجان جلأ:وقال الوجوه على البادى للرعب عمرو بتسمإ

 .مرتبة منك علىأ صبحتأ ،فقد اللحظة هذه فى جنودك وجميع نتأ ورأيته يدى فى الصولجان

 عمليات لكل العام القائد ناأ صبحتأ اللحظة هذه منذ :يقول وهو القيادة مقعد ناحيه وسار

 وامرأ هى كانت لو كما وامرىأ ،ستنفذون وروبىاأل تحاداإل فى مبراطورىاإل الجيش

 .شخصيا المقدس مبراطوراإل مثلأ هنا ناأ، نفسه المقدس مبراطوراإل

 من عمرو قتربإ حتى المقعد بجوار ينتحى وهو ومساعديه قواده مثل رعب فى القائد نحنىإو

 مبراطوراإل ممثل تجاه خطوة ىأو:السخرية بنفس واستطرد القيادة مقعد على وجلس المقعد

 .الخيانة بمثابة وستعد مبراطورىاإل العرش تجاه خطوة بمثابة ستكون

 ليسأ، عالمنا فى الخيانة جزاء ماهو يعرف هنا والجميع:قائال واستطرد ابتسامته تسعتإو

 ؟ كذلك

 الساخره ضحكته صوت المكان وردد

 شيطان مع يتعاملون نهمأ الجميع حسأ

 المرار ليذيقهم جاء شيطان

 المقدس االمبراطور سمإب

******************** 

 )سجن شريف(

 يملكه الذى السجن بذلك القيادة غرف من الغرفة تلك فى مقعد على هيرو جوزيف جلس

 ذلك فى الجميع يسميها كما او المصرى بالصعيد مختار لمنظمة علىاأل الزعيم مختار شريف

 . السفلى العالم الزمان



 من تبقى من نقالبإ بعد شريف فيه يختفى الذى السرى المقر من فالسفر بالفعل مرهقا كان

 الذى ملهبع ليقوم اسيوط شمال قصىأ فى القاصى السجن ذلك إلى عليه هيرو فيكتور رجال

 .به لفُك

  والخيانة الوفاء بين شتى مشاعر نتابتهإ حتى المكلف عمله ذكر على تىأ نإ وما

 المنظمة صفوف فى العتيد ومقاتله األول رجله يعتبره الذى لسيده الوفاء

  صغيرا كان عندما سقتهأو طعمتهأ التى لليد والخيانة

 تحت جمهورية مصر كانت نأ ايام سنوات عشر نحو منذ ماضيه إلى الذكريات به ورجعت

 . الوقت ذلك فى المعروف علمها

 خاهأ وكان ةعشر السادسة فى صبيا يومها كان العربية مصر جمهورية سمهاإ كان نأ يامأ

  بحلوان الشرطة قسم فى فيكتور كبراأل

 الجيش إلى تحويله عيدأ فيومها الرتبة هذه بعد المأساة وكانت عقيد رتبة يامهاأ يحمل كان

  الوقت ذلك فى الشرقية الصحراء بحماية المكلف الميدانى الجيش فى عقيدا صبحأو المصرى

 والدهما وتطوع الشرقية الصحراء من مصر اسرائيل هاجمت فقد الحرب قامت وفجأة وبعدها

 بالجيش عسكرى كمستشار عمله بحكم هيرو السيد المصرى الجيش فى

 صورة ابشع فى اباهما واستشهد والدهما عمل مقر الطائرات حدىإ ضربت المعركة وفى

 الثالثين سن فى وهو التقاعد إلى حيلأو الجيش من ستقالتهإب فيكتور تقدم الحرب نتهاءإ وبعد

 بعدها احد عليه يعثر لم ختفىإ وبعدها

 الصعيد إلى جوزيف هرب يامهاأ العربية والدول مصر فى الكبير مصرىال نقالباإل قام وعندما

 مختار منظمة إلى وانضم المصرى

 فجأة فيكتور نأ يعرفه ما كل حدث ماذا جوزيف يعرف ولم جديد من فيكتور عاد يضاأ وفجأة

 باله عن يغب ولم دائما يتذكره كان فقد جوزيف وعرفه المنظمة إلى نضمأ

 قبض نأ بعد بسهولة فيكتور ثورة خمدأ شريف ولكن شريف على االيام حدأ فى فيكتور وثار

 يمتلكه الذى السجن ذلك فى وحبسه فيكتور على

 قلبه كل من يحبه كان الذى كبراأل خاهأ عدامإ.... عدامهإب طالبُم هو نواآل

 ورقة وقدم السجن ذلك بحماية المكلفون الرجال حدأ جاء وفجأة مضطربة مشاعره وكانت

 . هيرو فيكتور السيد بإعدام الحكم هو ها: جافة بلهجة لجوزيف وقال المنظمة بختم مختومة

 وجد دهشته ولشدة فيها المكتوب يهمه كان ،فقد زائد بامعان وقرأها بالورقة جوزيف مسكأ

  فيكتور عدامإ عليه الواجب الشخص سمإ

  سمهإ كان



 ورقة على توقيعك تتضمن شريف السيد تعليمات نهاإ:قال الذى الرجل إلى نظر الدهشة وبكل

  الحكم

 ليس،  جوزيف سيد يا والئك فى يشك نهإ: الجافة اللهجة بنفس فيكتوروقال تجاهإب مال ثم

 . هذا فى شك دنىأ هناك

 شخص كثرأ وهو له جوزيف بوالء شريف يشك كيف االمر هذا فى شريف تفكير يحنقه كان

  عليه يحسد ال موقف فى ضعُو الذى شريف ليلوم يكن لم ولكن عليه يعتمد

 تباعأ هيريد خرىأ جهة ومن شريف قتل يريد الخاصة القوات رجل محمد هناك جهة فمن

  فيكتور

  الورقة على يوقع وكاد بالقلم مسكأف كثيرا نفسه يمهل ولم

  ولكن

 تحاصر الخارج فى ةعديد مقاتالت هناك سيدى: يقول وهو الجنود حدأ صوت فجأة قاطعه

 . علينا للهجوم تستعد ،وهى  الجهات كل من السجن

 تقول؟ ماذا: الرجل قال

 شريف قصر هاجم الذى النوع نفس من مقاتلة عشرون إلىحو هناك كانت الخارج وفى

  عنهما غريبتين ومقاتليتين

  رجل وليس انثى يقودها الذى وكأن حمراء مقاتلة احداهما

  غامضا بريقا المقاتلة عينى من ويشع والغموض السيطرة عليها تبدو اخرى ومقاتلة

 صوته يسمع ان جوزيف يتمنى كان شخص آخر صوت انطلق بالذات المقاتلة تلك فى وكان

 اللحظة تلك فى

 من تمنعنا مقاومة ىأو قوتكم بكل هاجموا: صرامة بكل جنوده يأمر وهو محمد صوت كان

 عنف بكل دمروها هدفنا

 هيرو فيكتور..... فيكتور نقاذإ هى المهمة هذه فى القصوى ويةاألول

  بداأ تنتهى لن الليلة هذه نأ جوزيف يقنأو

 بداأ

*************************** 

 )سجن شريف(



 ذى عن وقوة صرامة كثرأ ،شخصا خرآ شخصا يبدو ركامآ الغامضة المقاتلة فى محمد كان

 فيه الموجود السجن معه يهاجمون الذين السفلى العالم رجال من معه من يأمر وكان قبل

  هيرو فيكتور

 يمنأ ،وسيهاجم الشمال من وحدات ثالث ومعه أنور سيهاجم:النقاش اليقبل قاطع بصوت وقال

 الشرق جهة من وحدات بثالث نسرين وستهاجم الغرب جهة من يضاأ وحدات بثالث

 اخريتين ووحدتين مكرم ويوسف ويارا وانا الجنوب جهة من وحدات بثالث يزاكإ ،وسيهاجم

 فهمتمأ المفاجأة عامل من نستفيد نأ بالخطة شئ همأ، فيكتور ونحرر السجن منتصف سنهاجم

 جميعا؟

 القائد يهاأ وامركآ:واحد بصوت لجميع ردد

 نسرين وهاجمت الشمال ناحية أنور وهاجم الخطة حسب الجميع نقسمإ عادية غير وبسرعة

 عليها المتفق الناحية فى كل يمنأو يزاكإ وهاجم الشرق ناحية

 يارا تقودها التى  7 كى مإ غورين والمقاتلة اركام المقاتلة نطلقتإ غريب انسجام وفى

 السجن تقصف المقاتالت خذتأو السجن مركز لهم التابعة المقاتالت وباقى يوسف ومقاتلة

 الوقت نفس وفى الجهات كل من سوارهأو

 يساهم شيئا يفعلوا نأ يستطيعوا فلم السجن فى الذين الجنود جميع ربكأ المباغت الهجوم هذا

 يقول وهو الممر فى يجرى خذأ الذي جوزيف ،فقط شخصيا هم نقاذهمإ وأ سجنهم نقاذإ فى

 شئ يحدث نأ قبل بسرعة التصرف على:

 ركانأ حدأ فى منزويا كان سابقا بالجيش العقيد هيرو فيكتور يقبع كان الخاص سجنه وفى

 لم ولكن معدنيه بقيود الخلف إلى يديه الحراس قيده ،وقد بالسالسل مقيدا وكان وحيدا السجن

 إلى نتبهإو والهجمات التفجيرات صوت على السمع سترقإ فجأة ،ولكن يزعجه هذا يكن

 يقنأ المعهوده وبخبرته طالقاإل على الفترة تلك فى السجن فى يعهدها لم التى الكثيرة الحركة

 شخاصأ مأ تباعهأ هم هل المصدر يعرف ال ولكنه،  السجن على شنه تم هجوما هناك نأ

  ن؟يخرآ

 مسدسا يحمل وهو الجنود حدأ ووقف فجأة سجنه باب تحُف الجواب إلى يتوصل نأ وقبل

 هذه عن نهائيا عدامكإب الحكم صدر لقد فيكتور يا يامكأ نتهتإ:يقول وهو بتشف ويبتسم

  فيكتور يا ،الوداع الحياة

 من الحارس عق،وُص فيكتور لزنزانة المقابل الحائط تدمير يتم لم لو السالح على يضغط وكاد

 ،ووقفت المقاتلة رصاصات من برصاصة ميتا وكان الإ مفاجأته تنتهى ولم المفاجأة هول

 الباب على وقف الذى محمد منها وخرج القيادة قمرة وفتحت الحائط من بالقرب ركامآ المقاتلة

 شريف على ثار من ولأ، سابقا المصرى بالجيش السابق العقيد هيرو فيكتور:يقول وهو

 هذا على قتحامهاإو المنظمة إلى دخول من بها قمت التى البطوالت دهشتنىأ ،بصراحة مختار

 السافر النحو



 عنى؟ هذا كل تعرف ؟وكيف الرجل يهاأ نتأ من:هدوء بكل فيكتور قال

 حلمك تحقيق مكانهإب الذى ،الشخص الجحيم هذا من خالصك ناأ:يضاأ بهدوء محمد قال

  قليال وردى حلم نه،أل يحقق سوف الحلم هذا بان ظنأ ال حلمى تحقيق:بسخرية فيكتور قال

 تلك من تبدأ وطموحاتنا احالمنا غلبأ هذا؟ فى قليال،وماذا وردى حلمقال محمد بسخرية : 

 كل من رقىأ وهو ساِم هدف اجل من تحارب نكإبسيطا، ليس حلمك نإ، الوردية حالماأل

 جميعا بها حلمنا التى الوردية حالماأل

 ...ال ايها منى تريد ماذاقال فيكتور فى غضب : 

 وتنضم يدك فى يدى تضع نأ منك ريدهأ ما ،وكل لوسيفر وأ محمد سمىإ:قائال محمد قاطعه

 يمكننا نتأو ناأ ،ومعا بالكامل مختار منظمة تكتسح ،منظمة تأسيسها نوىأ التى للمنظمة

 .محاربتها يمكننا الجبال حتى الجميع محاربة

 هذا؟ نفعل نأ الممكن من نناأ تظنأ :فيكتور له قال

 نت؟أ رأيك وما:قاطعة بلهجة محمد له قال

 ذراع على صعدإ هيا الخارج فى مقاتلتك:بصرامة له وقال فيكتور قيود وحطم مسدسه خرجأو

 . ليهاإ خذكأ ،لكى ركامآ

 استقبله الذى وفيكتور محمد منتظرا السجن ساحة فى كله الفريق كان حتى ثوان تمض ولم

 العتيدة المقاتلة وظهرت وحده تحُف حتى اركام منه قتربتإ نإ ما الخشب من ضخم صندوق

  بفيكتور الخاصة

 وسنقاتل لوسيفر بجوار المقاومة فى نضمامىإ علنأ الفريق ايها:صوته علىأب فيكتور صاح

 .النهاية إلى عدائناأ ضد معا

 .جل: أ الجميع وصاح

 تفرق الذى الفريق يحصد ان يحاول مدفعها خذأو غرة حين على المقاتلة تلك ظهرت وفجأة

 بهم المتصل تصالاإل جهاز فى محمد صوت الجميع وسمع الرصاصات ليهإ تصل ان قبل

 . هذا فى خطة ،وعندى هنا ضدنا مقاومة وجود نعدم لن نهأ علمأ كنت ،لقد هدأواإ: جميعا

 االمام من الوقت نفس فى معا ثناناإل نتماأ هاجماه 4 رقم والمقاتلة 2 رقم المقاتلة:قال ثم

 محمد صوت سمعوا اللحظة نفس وفى لمحمد المصاحبة المقاتالت من ثنتانإ جمتها وبالفعل

  قدميها من بالخطاف المقاتلة حركة وتشل الخلف من 2 ورقم 5 رقم فلتهاجم واالن:يقول وهو

 تقييد تم فقد ناجحة الخطة كانت الحظ ولحسن سرعأ بشكل المرة هذه فى الفريق وتحرك

 فعله عليك ما تعرف ناآل فيكتور:محمد وقال كبير بشكل المقاتلة حركة



 المفاجأة كانت وكم المركبة من نتشلهأو القيادة قمرة باب مسكأو بمقاتلته فيكتور نطلقإو

 وصعق هيرو لفيكتور صغراأل الشقيق هيرو جوزيف نفسه هو المقاتلة قائد كان فقد للجميع

  الدهشه من نفسه يمنع لم محمد حتى الجميع

 على تقف نتأ:بصرامة قائال جوزيف وواجه بمقاتلته القيادة قمرة فتح فقد فيكتور ماأ

 .طريقى عن بتعدإ، جوزيف يا الخطأ المعسكر

 نأ لك كأخ واجبى ومن الخطأ المعسكر فى تقف الذى نت، أ بتعدأ لن خىأ اليا:جوزيف له قال

 الصواب إلى رشدكأ

 كنت نإ ؟هيااألكبر خاهأ وجه فى يقف نأ صغراأل خاأل واجب من وهل:وقال عاليا فيكتور قهقه

  لرجل رجل قاتلنى واجبك من هذا نأ تعتقد

  لى نهإتركوه،أ: الجميع إلى لتفتإ ثم

 بالسيوف يتبادالن وكان بالسيوف شقاءاأل بين القتال ونشب طليقا حرا المقاتلتان وتركته

 فأجرى الفائز يكون فيمن حتارإ قد نفسه أنور نإ حتى هذا فى جيدان كانا نهماأ بقال والحق

 فيكتور ،مر ننجو لن الحال هذا على الوضع ستمرإ لولوسيفر :له وقال بمحمد داخليا تصاالإ

 .بقتله مره،  جوزيف بقتل

 يكون نأ معنى يعرف نهإ، خوةاأل معنى يعرف يضاأ نهإ القرار فى محمد حتارإ مرة ولأل وهنا

  كبراأل هو نهأ لو كما عليك ويخاف وبحبك تحبه صغرأ شقيق لك

  فيكتور نفسه هو وسيخسر خاهأ خاأل فسيخسر جوزيف بقتل فيكتور مرأ لو

 يأمر ولم صمت فى القتال يتابع خذأا ولذا خرآ مراأ ىأ يفوق عسكرى لقائد المنظمة حاجة نإ

 الدماء راقةإ بدون مراأل سينهى فيكتور نأب موقن وكأنه بشئ

 وفى لمحمد قوته يرى نأ فيكتور هدف نفسه هذا كان فقد الوقت نفس فى يفكران االثنان وكأن

  الوحيد شقيقه يؤذى لن الوقت نفس

 نإ ما الذى جوزيف تفكير شلأ مباشر بهجوم جوزيف وباغت خراآل المقاتلة سيف خرجأ لذلك

 سيفه فيكتور وضع ثم مباشرة بسيفه طاحةاإل تمت حتى بسيفه الثانية الضربة يصد نأ رادأ

 سأتركك ،ولكنى هذا فى ترددت لما تدميرك ردتأ ننىأ لو:وقال المقاتلة رقبة على االخر

  خرىأ لمواجهة

 صوت وسمع االرض على مركبته من فسقط الدفع يحتمل لم الذى جوزيف مقاتلة دفع ثم

 لن بأننى تماما ثق القادمة شقيقى،المرة نكأل فقط المرة هذه:صرامة فى يقول وهو فيكتور

 فهمت؟أ، وسأقتلك بيننا التى خوةلأل حسابا ضعأ

 يجعلنا شئ هناك يعد ن،لماآل الجميع فلينسحب:المشتركة تصالاإل اجهزة فى محمد تكلم وهنا

 .هنا نقاتل



 الحامل النوع من طائرات خمس ىالحو رأى محمد مارآه فرأى باتجاهه فيكتور لتفتإو

 التى وقاتاأل تعرف يضاأ نكأ يبدو: بسخرية قال ثم السجن تجاهإب قادمة النايتمير لمقاتالت

 جيدا فيها نخسر التى وقاتواأل فيها نكسب

 من قنبلة الخلف فى اللتان المقاتلتان طلقتأو به جاؤوا الذى بالترتيب المقاتالت نطلقتإو

  ليهاإ ذهبوا التى الجهة عن الحراس عمواأ الدخان

 جوزيف مقاتلة سوى الميدان فى واحدة مقاتلة تجد لم السجن إلى الطائرات وصلت وعندما

  للوعى الفاقد نفسه وجوزيف المعطلة

********************************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( ابليس السود،عين الشياطين منظمة)الفصل الثامن والعشرون  -78

 (مبراطورىاإل بالجيش السرية العسكرية االبحاث مركز)

 المقدم: وقال توفيق رائد السيد مامأ العسكرية التحية مؤديا قوة فى حمدأ أسامة المقدم وقف

 سيدى يا خدمتك فى حمدأ أسامة

 فرعأ حدىإ نناأ رغم هنا فنحن العسكرية الهيئة من ودعك أسامة يا سترخىإ:رائد السيد قال

 قبالإ األول الفارس من سوى وامرأ ىأ عليها للجيش وليس مدنية منظمة اننا الإ الجيش

 يرانىإ

 بالجيش العسكرية االبحاث مركز رئيس توفيق رائد السيد خذأ حين فى صمت فى أسامة وقف

  القوية أسامة بنية يتأمل مبراطورىاإل

 فى حققته الذى النجاح حقا بهرنىأ،و أسامة يا ملفك قرات لقد:قال ثم خفيفة تنهيدة تنهد ثم

 منفردا بالعمل القيام تستدعى التى منها وخاصة السرية عملياتك

 فى السرية بالمهمة الخاصة خيرةاآل عمليتى فى حقا خسرت ننىأ ظنأ:حزن فى أسامة قال

  السفلى العالم

 فى ونفكر الماضى ننسى دعنا حدث فقد حدث ؟ما سفاأل ولم:قال ثم رائد السيد بتسمإ

 والغد المستقبل

 ؟أسامة يا والجيش الشرطة إلى نضممتإ لماذا: سامةأل قال ثم دقائق بضعة سكت ثم

 جابةإ فى قليال وفكر السؤال هذا مثل قبل من حدأ يساله لم فإنه السؤال من أسامة تفاجئ

 القتل من والشعب الجيش فى المشاركين حمىأل الجيش إلى نضممتإ: قال ثم مناسبة

 نفس وفى عداءاأل لتقتل الجيش إلى منضم:قال ثم يهأر فى المتفائلة جابةاإل لهذه رائد ضحك

 ما يوما يقتلك سوف فكاراأل فى التناقض ،هذا رفاقك تحمى نأ تحاول الوقت

 لنتحدث هنا إلى تستدعينى لم سيدى يا نكأ ظنأ:هدوء فى قال ثم خفيفة ابتسامة أسامة بتسمإ

 كذلك؟ ليسأ، الجيش إلى نضمامىإ سر عن

  بالطبع أسامة يا بالطبع:رائد قال

 فى صابتكإ بعد جريتأ التى الطبية االختبارات وخاصة عنك شئ كل قرأت لقد:جدية فى قال ثم

 على يعينك شيئا نمنحك نأ الفارس األول رأى ومن يىأر ومن خيرةاآل عمليتك فى سيوطأ

 القادمة مهامك فى المهام

 تركإ تفكر؟ولكن فيما عرفأ: وقال رائد سبقه ولكن يتكلم نأ وكاد الكالم من أسامة ستغربإ

  االن معى تعال وحدك جاباتكإ على وستحصل مؤقتا جانب فى تساؤالتك



 فى السفلى الطابق إلى وصلوا حتى الطويل الممر ذلك فى بسرعة تجهاإو رائد مكتب وغادرا

 ينزلون هم حيث فهناك دهشته يخفى نأ أسامة يستطع لم وهناك االبحاث مركز بناية سفلأ

 سلحةأ لصنع مستوى علىأ على علمية بحوثا تجرى كانت المركز برئيس الخاص بالمصعد

  والقوى االستخدامات متعدد الجديد بجيلها النايتمير

 سالح رقُس يامأ فمنذ مؤخرا كثيرة اشياء حدثت قد النه هنا إلى استدعيتك لقد:فجأة رائد وقال

 نتجتهاأ التى النايتمير سلحةأ قوىأ من يعتبر السالح ،هذا النايتمير سلحةأ من مهم

 طالقاإل على خطرهاأ هو بل اإلمبراطورية

 بالتحديد؟ السالح هذا فى الخطورة تكمن وفيم:أسامة قال

 ووجود النايتمير سلحةأ كافة تعقب لراكبه يتيح الذى المحدث نظامها شئ كل فى: رائد قال

 خرافية،واليمكن بسرعة والطيران الماء فى القتال على ،القدرة الحمراء فوق شعةاأل نظام

 تؤهله مقومات يحمل نهإ باختصار رادار، وأ نايتمير كشف جهاز بأى مكانها معرفة وأ تعقبها

 . شخصيا المستديرة الطاولة فرسان تنظيم سلحةأ لينافس

 فرسان سلحةأ مستوى إلى الوصول بإمكانه سالح يوجدأ، الدرجة لهذه : دهشة فى أسامة قال

 .نفسهمأ المستديرة الطاولة

 كذلك؟ ليس،أ عالمنا فى مستحيل شئ هناك وليس الزمان هذا فى ممكن شئ كل:رائد قال

  سيدى يا بلى: سرعة فى أسامة اجاب

 بيضاء مقاتلة النايتمير سلحةأ حدىإ به تتابع ملفا تمسك كانت حسناء امرأة مامأ ووقفا

 هذه: رائد وقال الموجودة االسلحة عن مختلف طراز من نهاأ المقاتلة على يبدو ولكن بالكامل

 تحمل نهاأ ،اى العسكرية االبحاث مركز رئيس ونائبة الشخصية ،مساعدتى شوقى آالء نسةاآل

 العمر فى جدا طويل وقت بعد سيكون هذا ولكن المنصب فى لتخلفنى يؤهلها ما

 السالح بعد ناآل عليه نعمل الذى السالح هو وهذا:وقال البيضاء المقاتلة إلى شارأ ثم

 ترعب قوة وذات االداء فى عالية سرعة ذات قوية ،مقاتلة االبيض ،النسلوت المسروق

 استخدامها الممكن من المقاتلة هذه المعارك فى بداأ التنضب طاقة داخلها فى وتحمل االعداء

 لها الممكن من ولكن البرية المقاتالت طراز من نهاأ وخاصة المدى طويلة الصراعات فى

 تقنيات تملك ولكنها مخيفة مقاتلة هى شديد بإختصار المختلفة والدول المدن بين التنقل ايضا

 يمكنها وال الماء سطح مستوى تحت القتال المقاتلة لهذه يمكن فال المسروق السالح من اقل

 . االخرى المقاتلة عكس إلىالع الضغط تحمل

 أسامة يا المقاتلة هذه يقود سوف الذى نتأو:وقال المقاتلة بتقنيات المنبهر أسامة إلى نظر ثم

 .المقاتلة لهذه ختياركإ تم

  رائد سيد يا ناأ:دهشة فى أسامة قال



 وصحتك للمران القابل وجسدك البدنية مقوماتك بكل نتأ أسامة يا جلأ: هدوء فى رائد قال

 هذه بتسليمك العليا الجهات من اذنا خذتإ ولقد المقاتلة هذه لقيادة المؤهل الوحيد العالية

  المقاتلة

  الشكر عن يعجز لسانى نأ صدقنى:أسامة قال

 ،سأتركك الضخمة المسئولية هذه لتحمل هالأ جعلك الذى اهلل اشكر ولكن تشكرنى ال:رائد قال

 لتجرب تجريبية مهمة لك سنضع ،وبعدها النسلوت قيادة تعليمات لتريك آالء نسةاآل مع االن

  بها القتال سلوبأ

 قال ثم أسامة استوقفه ولكن مكتبة إلى لينصرف علىأ إلى المؤدى المصعد ناحية لتفتإ ثم

 لمعرفة مخوال لست ننىأ ؟أم رائد سيد يا المسروق السالح سمإ عرفأ ان يمكننى هل:له

 جابة؟اإل

 خفيهأ نأ يمكننى سرا هناك فليس المقاتلة هذه سمإب خبركأ نأ يمكننى بالطبع كال: رائد قال

 المركز إلى رسميا نضممتإ نأ بعد عنك

 تحمل المخيفة المقاتلة هذه كانت: وقال االنفجار شديدة قنبلة يرمى كمن وقال قليال صمت ثم

  اسمها على تدل هيئتها وكأن ايضا مخيفا سماإ

 (ركامآ) سمهاإ كان

 السوداء آركام المقاتلة

*************************** 

 مقر منظمة محمد()

 رجال جميع المقر كل فى مامهأ يقف وكان حمدان السيد مقر فى منصة علىأ على محمد وقف

 نتظامإب واقفون جميعا كانوا  S.Aو وهبة يارا محمد ورفاق وميرا وفيكتور أنور:  حمدان

 الوسطى العصور بطالأ كأحد الغريبة بثيابه بدا الذى محمد على مرتكزة عيونهم واضعين

 فقط عينيه بقىأو وجهه على اللثام يضع كان نهأ غير، القديمة وروباأب

 خوةاإل يهاأ: عليها يعلى ال وبثقة وصريح حاسم وبشكل الجهورى بصوته محمد قال

 الصعيد سكان سأقول بل السفلى العالم سكان قولأ لن كال ،بل السفلى العالم ،سكان خواتواأل

 وصراعات سياسية ،مشاكل عديدة مشاكل الماضية السنوات طوال منطقتنا القت ،لقد المصرى

 الرجل هو يكون لكى يسعى منهم وكل كانمال على والزعامة للسيطرة مختار منظمة رجال بين

 فى حربه من نتهىإ ذاإ شاكر االمبراطور نأ ذإ سياسية ومشاكل كله الصعيد فى قوىاأل

 ولكى احد ىأ لسلطة خاضعة يرغال فريقياأو السودان إلى نظارهأ سيولى االوروبى تحاداإل

  السكان كل يخيف الذى االمر هو وهذا الصعيد على السيطرة من بد ال يدخلها



 منظمة نشاءإ عن للجميع علنأ بلوسيفر الملقبمحمد  ناأ لذلك: قائال استطر ثم قليال وصمت

 العنف إلى تلجأ لن ،منظمة مانباأل يحس وتجعله الشعب هذا حقوق عن تدافع ،منظمة جديدة

  واليكم منكم النهاية فى فنحن قلوبهم داخل نناأل الناس على سيطرتها لفرض

 المنظمة فرادأ جميع سيرتدى السود الشياطين منظمة سمإب الجديدة منظمتى نشاءإ عن علنأ

 الالم حرف اليسار جهة من الصدر فى عليه مرسوم اسود مقاتل لباس فصاعدا االن من

 نماإو فقط لى ليس والئك سيكون اى القلب فى اليسار جهة فى وضعها ومعنى باالنجليزية

 فى فرد كل حماية قولأ وأ المنظمة فى فرد وكل نفسك حماية مسئولية تحمل عليك سيكون

  السفلى العالم

 فلن البداية من جذرى بشكل المنظمة بهيكلة قومأ نأ قررت الجميع ملفات على طالعاإل وبعد

 فى يضاأ شركائى و سنحققه الذى النصر فى لشركائى يضاأ ستكون بل وحدى لى القيادة تكون

 معاركنا فى هزمنا نإ لنا يضاأ ستحدث التى الهزيمة

  ليهاإ الجميع ونظر محمد وراء كانت كبيرة كمبيوتر شاشة ضيئتُأ اللحظة نفس وفى

 ايضا ليكمإو منكم وهم منى بالقرب ليكون منكم بعضا خترتإ وقد:قائال كالمه محمد وواصل

 المنظمة مستشارى بمثابة وهم والأ القساوسة سماؤهمأ هى وها رفاقى ببعض ستعانةاإل مع

  فيهم رتبة صغراأل من وسنبدأ عليهم سأعتمد الذين والقادة

 عالماإل عن المسئول هو ،سيكون الخامس القسيس يعقوب يزاكإ -1: وهم خمسة خترتإ

  دائما المعهودة بخبرته والتجسس

 وستكون ةمبالمنظ العسكرية بحاثاأل رئيسة وهى الرابعة القسيسة ميرا البارعة العبقرية -7

  الحربية المقاتالت تصنيع عن المسئولة

 سمإب الرسمية المتحدثة وستكون الثالثة القسيسة الرحمن عبد هبة الجميلة زميلتى -2

  المدنيين مامأ المنظمة

  المنظمة قوات وقائد الثانى القسيس هيرو فيكتور البارع العسكرى القائد -4

  هاشم أنور اليمنى وذراعى األول والقسيس القائد نائب آخرا وليس خيراآو

  اسماؤهم هم ها والقادة قائد له سيكون سرب كل سرابأ إلى العسكرية الفرق سنقسم واالن

  مصطفى يارا زميلتى ستكون زيرو السرب قائد

 ؟ هذا زيرو السرب هو ما: وقالت مرة ولأل يارا تدخلت وهنا

 تحت تعمل التى المنظمة فى الوحيدة العسكرية الفرقة هى ستكون زيرو السرب: محمد قال

 اثنين السرب وقائد هيرو فيكتور القسيس سيكون واحد السرب قائد ماأ، شخصيا ناأ مرتىإ

 ستكون اربعة السرب قائد ماأ عادل ايمن فسيكون ثالثة السرب قائد ماأ مكرم يوسف سيكون

  عادل نسرين



 جلأ من العدالة حماة ،نحن فقط الظلم نحارب نحن منظمتنا فى قانون همأ جميعا تذكروا

 مختار منظمة تتبعها التى الديكتاتورية نحارب ،نحن السفلى العالم فى المعدمة للطبقات العدالة

  الغير فقط المصرى الصعيد لمواطن واالمان منواأل العدالة تحقيق هو سمىاأل هدفنا

 فى ورغبتكم وبمشورتكم فقط بعلمكم الإ يتم لن القساوسة من وأ منى شخصى تحرك ىأو

  هذا زماننا فى عالمنا فى الموجود الفساد نهاءإ

 االسراب وقادة القساوسة عدا فيما الجميع ،سيرحل هذا جتماعناإ نتهىإ السادة يهاأ نواآل

 ؟ مغلق جتماعإ فى مختار منظمة بشأن فعله سيتم ما لنقرر سنجتمع فقط ربعةاأل

 منصب ىأ فى S.A السيدة تعيين يتم لم ،لماذا محمد سيد يا لكن: عادل يمنأ تساءل وهنا

 ليك؟إ شخص قربأ نهاأ عتبارإب بالمنظمة

 منى مقربة تكون لن منصب ىأ فى عينتها ذاإ ننىأ قال ومن:حزم وبكل قال ثم محمد ليهإ نظر

 المنظمة؟ فى وظيفتها هى ما سأخبركم المغلق جتماعناإ فى العموم ؟على ناآل بعد

  االسراب وقادة القساوسة عدا فيما الجميع وانصرف

 محمد بال فى يدور خطيرا مراأ هناك نأ جميعهم حسواأ الذين

 جدا مرعبا مرأ

***************************** 

 )مقر منظمة الشياطين(

 وقادة الخمسة وقساوسته محمد من كال حمدان السيد مقر فى جتماعاتاإل قاعة ضمت

  مغلق جتماعإ فى ختارهمإ قد الذين سراباأل

 ةالشاش ذو الكمبيوتر جهاز على جالسة كانت التى S.A المكان فى ايضا موجودة وكانت

  القاعة فى حائط فى تقبع التى الكبيرة

 ىأ، العدالة جلأ من تحارب ذلك ،ومع الشيطان ىأ لوسيفر لقب تملك:بدهشة فيكتور قال

 محمد؟ يا هذا تناقض

 فى التى بالنوايا هى نماإو سماءباأل ليس العالقة تناقض ىأ هناك ليس: بسخرية محمد قال

 ريدهأ ما وهذا القلوب

 كسبت بهذا الجميع مامأ قلتها التى الرائعة خطبةلا تلك على بصدق كينحي نأ يجب: أنور قال

 مختار منظمة على القضاء يريدون ممن الكثيرين والء

 يجعل نأ يجب السياسى هذا،القائد بوالءهم السفلى العالم فى المنظمة قدم تثبيت وتم:محمد قال

 كذلك؟ ليسأ، الكثيرين قلوب يمس حماسيا األول خطابه

 يزاك؟إ يا توافقنى ال، أ بلى: أنور قال



 منذ مسامعنا على لقيتهاأ التى الرائعة بخطبتك نبهرتإ لقد محمد سيد يا صدقنى:يزاكإ قال

 كلها السفلى العالم شبكات على ونشرتها صورتها ننىأ حتى قليل

 عبثا،المهم دائما وبجوارى عالماإل عن مسئوال جعلكأ لم ناأو يزاكإ يا جيدة خطوة: محمد قال

 المنظمة طوارأ كل فى منظمتنا مصير عليها سيتوقف التى القادمة الخطوة إلى نلتفت نأ االن

 ؟ تقصد ماذا:فيكتور فقال

 مرتزقة مجرد السفلى العالم سكان نظر فى لكنهم لنا التابعة القوات كثر رغم نحن:محمد قال

 محاربة تريد نفسها تثبت لكى ناشئة منظمة مجرد نناأ بل فحسب هذا فقط،ليس لدينا لونميع

  الجميع على زعامتها تثبت لكى منها قوىاأل

 الغاب شريعة منطق: بحذر فيكتور قال

 على يسيطر نأ يريد شخص ىأ، السفلى العالم فى بالفعل يحدث ما ،هذا بالضبط: محمد قال

 طالقاإل على نفعله لن ما وهذا وسطوته قوته ويعلن فقط قوته يثبت نأ عليه كله الصعيد

 السفلى؟ العالم فى نفسناأ لتثبيت خرىأ طريقة سنستخدم نناأ تقصدأ: يارا قالت

 تفتقد التدشين طور فى مازالت ناشئة منظمة مجرد ناآل حتى نحن قلت ،كما جلأ:محمد قال

 مختار كمنظمة طويلة لسنوات مترسخة قوية منظمة طغيان لمواجهة الالزمة العسكرية للقوة

 وسنخسر الفور على سنخسر مباشرة شريف مع ناآل معركة فى دخلنا نإ فبالمنطق ،لذلك

 جدا كبيرة بخطوة الجميع قلوب على السيطرة علينا والأ لذلك تثبيتها نحاول التى سمعتنا

 ؟نريد ما ونفعل دائما معنا تكون لكى قلوبهم سنكسب كيف لكن معك اتفق ناأ جلأ: ميرا قالت

 رادةإ على ليسيطر فقط الغاشمة القوة يريد طاغية سلوبأب والتفكير ميرا يا ياكإ:محمد قال

 يكون نأ يستطيع نهأ اليه الناس قربأل يثبت نأ يريد ضعيف شخص بقلب فكرى ،بل الجميع

 وينفذ يريد ما ليفعل البداية فى ثقتهم يكسب نأ عليه لذلك قرانهأ بين من ومنزلة مرتبة رفعأ

 كلها خططه

 وال؟أ الجميع ثقة نكسب نأ علينا نأ تقول نأ تريدأ: فيكتور قال

 نأ ،علينا مخاوفهم قوىأ على نقضى نأ علينا الجميع ثقة ولنكسب بالضبط: محمد قال

 سنكون بدا،بلأ غيرنا مثل نكون ولن الطغيان ضد حقوقهم عن مدافع كبرأ نناأ يحسون نجعلهم

 ولو حتى عدائناأ ضد العنف ونستخدم غاشمين لنكون السلطة تدفعنا ولن الشعب إلى قربأ

  االكبر العدو هو نفسه الشعب كان

 نجعل نأ ردناأ نإ، بالفعل سيفيدنا وهذا شريف يكره السفلى العالم شعب نإ:قائال واستطرد

 العالم إلى ليس قتله خبر نذيع نأو وقتله، بل شريف على القضاء علينا جانبنا إلى الشعب

 العدالة حماة نناأو بداأ بالظلم نرضى لن نناأ الجميع ليعرف كله العالم إلى بل فحسب السفلى

 الغير فقط العدل وسنحقق



 مع هذا يتفق فكيف بداأ صالحنا فى ليست ناآل شريف محاربة قرار نإ قلت لكنك: يمنأ قال

 ؟رغبتنا

  بالحيلة نفعله نأ يمكننا بالقوة نفعله نأ نستطيع ال ،وما يمنأ يا خدعة الحرب نإ:فيكتور قال

  الثعالب يكسب والدهاء وبالمكر:أنور واكمل

 كلها معاركنا فى ننتصر حتى عليه نقدر ما كل نستنفد نأ ،علينا شياطين ولكننا:محمد قال

 عالمة عليه ظهرت برنامج وفتحت الكمبيوتر جهاز على تجلس كانت التى S.A إلى والتفت

  السود الشياطين منظمة

 قمارباأل تعقب برنامج البرنامج هذا:وقال الشاشة إلى نظروا الذين الجميع إلى محمد وقال

 صوته نبرة حتى وأ صورته وأ هاتفه رقم طريق عن شخص ىأ مكان معرفة يمكننا الصناعية

 قمت الذى انا البرنامج ،هذا بعمله البرنامج وسيقوم البرنامج على ذلك تسجيل علينا فقط

 ،اسم هنا إلى به جئت لذلك يوم ذات سأحتاجه ننىأ عرفأ كنت المهمة هذه جلأ من عدادهإب

 ابليس عين هو البرنامج هذا

 ابليس؟ عين: يخفيه ان يستطع لم بانبهار يزاكإ قال

 البحر فى هعرش على يجلس بليسإ تشبه نهاأل هكذا سميتها بليسإ ،عين جلأ:محمد قال

 الموضوع هذا بنفس يعمل البرنامج ،هذا اجمعين البشر عن وصغيرة كبيرة كل يعرف ولكنه

 نتأو بالضبط معه وكأنك،  الشخص هذا له يخطط وما والحاضر ىضالما عن يخبرك نهأ غير

  مكانك فى

 مدهش :فى إنبهار يزاكردد إ

 فقط النبرة هذه طريق وعن نفسه مختار شريف صوت نبرة سنضع نواآل : محمد قال

 لحظة منذ فعل ؟وماذا هرب كيف يضاأ سنعرف فقط هذا ؟وليس شريف هو ينأ سنعرف

 ن؟اآل حتى هروبه

 شريف بصوت مقطع من جزءا الجميع وسمع الجهاز على فالشة وضعت التى S.A إلى شارأو

 باالقمار ملونة كبيرة خريطة يبرز البرنامج الجميع ورأى بليسإ عين على وضعه وتم

 جالس وهو شريف صورة الشاشة على ظهر حتى مكانا حدد حتى منها يقترب خذأو الصناعية

 يسرد وكأنه البرنامج فأخذ خرآ زرا  S.A ضغطتو جوزيف مع غرفته فى الجديد مقره فى

 ممر إلى دخل حيث القبو ريقط عن قصره من الهرب شريف ستطاعإ كيف عن قصيرا فيلما

 مقره إلى وصل حتى مسرعا به نطلقإو ركبه النيل على صغير بمركب ينتهى االرض سفلأ

 يأمر وهو شريف الجميع ورأى وجوزيف شريف جتماعإ يضاأ الفيلم ،وعرض الجديد السرى

 فيكتور عدامإب جوزيف

 خرأ حداأ هناك وليس قتلى رادأ الذى هو فشريف ذاإ:بغضب فيكتور قال

 وتفكير بتعقل سنفعله ناأل سنفعله ما كل فيكتور يا هدأإ:محمد قال 



 ن؟اآل سنفعل ماذا ولكن:أنور قال

 فقط بالخطة وكله قبل من عليه نقدر نكن لم مما الكثير نفعل نأ نستطيع..... الكثير:محمد قال

 خطتك بالتفصيل؟ لنا تشرح نأ يمكنكأ فهمكأ لم حسنا:مكرم يوسف قال

 الخيانة؟ عقاب هو ما فقط خبرنىأ ،لكن بالطبع:محمد قال

 السؤال؟ هذا تسألنى ؟لماذا الخيانة عقاب: فى دهشة  يوسف قال

 بسيطة صلاأل فى هى ،التى كلها خطتنا مادِع هو السؤال هذا الن: مخيفة وبإبتسامة محمد قال

 جدا

 وبسيطة قوية خطة كانت وبالحق للجميع خطته يسرد واخذ

 الحدود ابعد إلىو
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 ( الرهيبة ،المذبحة الخيانة) واآلخيرالفصل التاسع والعشرون -79

 )مقر شريف السرى(

 يهدر كان الذى مختار شريف مامأ العادة غير على رأسه رافعا شامخا هيرو جوزيف وقف

 كيف: غضب فى يقول خذأو حياته فى مرة ولأل به طاحأ الذى الغضب شدة من ويبرق

 ؟كيف؟كيف؟

 فى رتجالاإل على قدرة شدهمأو قواتى سرعأ نكأ المفترض من: وقال جوزيف إلى لتفتإو

 ؟السهولة بهذه يهزموك نأ معه ومن فيكتور ستطاعإ كيف ،المفاجئة المواقف

 يقاتل فيكتور كان لقد :نفسه فى يعتمل شديد نفعالإ من تخل لم مبالية ال بنبرة جوزيف قال

  منظمتنا مقاتالت قوىأ برايموس تلةاالمق منظمتنا فى حديثا المتطورة المقاتلة على

 القديمة فمقاتلتك برايموس؟ سالح تهزم كيف تعرف نكأ والمفترض:الغضب بنفس شريف قال

  وسرعة قوة منها قلأ ليست

  رهيبة بدرجة عسكريا بارعا فيكتور نأ تنسى ال ماحدث هذا ولكن:فى هدوء جوزيف قال

 ى؟األول للمرة ثار عندما عليه قبضأل قبل من رهقنىأ كم تنسى وال،  عليها حدأ اليتفوق

 الحربية المقاتالت تشغل التى المفاتيح من ذهبيا مفتاحا خرجأو مكتبه فى درجا شريف فتح 

 غارديان المقاتلة هى يدك فى مفتاحها صبحأ التى المقاتلة هذه:وقال لجوزيف عطاهأو

 منا فيكتور سرقها التى برايموس مقاتلة مستوى فى وهى برايموس،

 نتظرتإ لقد شريف سيد يا شكركأ : يقول وهو المقاتلة مفتاح خذأو فرحته جوزيف خفىُي لم

 ؟ شيئا ريكأ بأن لى تسمحأ ولكن طويلة مدة منذ اللحظة هذه

 نتأ ضغطت نإ لك مفاجأتى هى هذه: وقال بعد عن نذارإ مفتاح اليمنى جيبه من اخرج ثم

  لى حضرتهاأ التى المفاجئة من كبرأ كبيرة مفاجئة سترى الزر هذا على

 بهذا جوزيف يرى مرة ولفأل جوزيف إلى ستغرابإب ينظر كان بل بكلمة شريف ينبس ولم

 . منه خيفة وجسأ نهأ ،حتى قبل من الحماس

 يخفى نأ غضبه عند يستطيع ال شريف نأل شريف انتاب الذى الخوف بهذا جوزيف وشعر

  سهنف داخل يعتمل وما وجهه مالمح

 جوزيف بتسامةإ فإن رعبا عيناه تسعتإ الذى شريف الحظها تشفى كلها ابتسامة فجأة بتسمإف

  حصل قد خطيرا مراأ هناك نأ تعنى هذه التهكمية

 زر نهإ كال بل ؟تفجير زر هو الزر هذا نأ تعتقدهل :قائال جوزيف بادره جوزيف يسأل نأ وقبل

  ناآل ناأ عليه سأضغط ستدعاءإ

 إلى ونظر شديد بخوف المفتاح التقط الذى شريف بوجه رماه ثم الزر على جوزيف وضغط

 ؟.....نأ تعنىأ، السود الشياطين منظمة عالمة: يقول وهو خوفه كان ولكم المفتاح



 ...... سترى نفاآل قليال نتظرإ فقط: بتسامةإب جوزيف قاطعه

 هاجمتنا لقد شريف سيد:وقال يلهث وهو القاعة إلى الحراس حدأ دخل عبارته يكمل نأ وقبل

  المقر فى الموجودة منظمتنا قوات كل تدمر ناأل وهى قوتها بكل السود الشياطين منظمة

 يا ،لماذا جوزيف يا خنتنى لقد:غضب فى له يقول وهو جوزيف قميص بياقة شريف مسكأ

 لماذا؟،  جوزيف

 سأتبع ىننأ ظننتأ، التلمسنى: صرامة فى له يقول وهو شريف يدى جوزيف مسكأ

 شريف يا مخطئ نتأ، النهاية حتى ديكتاتوريتك

 خىأ نضمامإ لحظة منذ البداية منذ بالفعل خونكأ ناأ:قائال واستطرد شريف تجاهإب مال ثم

 عشر منذ قتلتها التى المرأة الن ؟ لماذا تدرىأ لدمارك خطة نعد وهو ناأو هنا للمنظمة فيكتور

 األول نقالبهإ فى فيكتور خىأ مع كنت ناأ، نذكرها لكننا التذكرها ظنكأو امنا كانت سنوات

 فما،  الساحة على جديدة منظمة هناك نأ بما نواآل خطتنا على بناءا سجنته الذى ناأو عليك

  ؟اليها االنضمام من يمنعنا الذى

 ليس بداأ تهرب ولن المرة هذه محكمة الخطة لتندم وقتا لك يبقى ولن لوسيفر سيدمرك نواآل

 للمقاتلة حارس خير ستكون انها رىأ غارديان المقاتلة على شكركأو الجرة تسلم مرة كل فى

  برايموس

 وتبعه نافذةال من وقفز المقاتلة ستدعاءإ زر على وضغط النافذة إلى وجرى عاليا وقهقه

 جوزيف ىأور انشائه فى كثيرا دفع الذى مقره تدمر وهى الشياطين إلى نظر الذى شريف

  الشياطين منظمة ويناصر يضاأ شريف قوات ويهاجم مقاتلته إلى يدخل

  بالقهر شريف حسأ مرة والول

 الشديد القهر

****************************** 

 )مقر شريف السرى(

 خذتأو طاحنة حرب فى الجديد شريف مقر تهاجم السود الشياطين منظمة مقاتالت خذتأ

  ودمرته الإ مامهاأ قفي شئ كتتر لم شئ كل تدمر المقاتالت

 المقاتالت كل تدمر وهى رقةخا بسرعة تسير وهى بيارا الخاصة غورين المقاتلة وظهرت

 حدأ وجهنا فى يقف لن ناآل: وصالبة عزم فى تقول وهى خرىاأل تلو واحدة مامهاأ التى

 فأخذ دمرُت سلحتهأو ومخازنه مقاتالته رأى قبل من بداأ يره لم ما عينيه مامأ شريف ورأى

 ال والرماة الصواعق وقاذفة والدبابات البرية القوات لتخرج: وقال به الخاص االتصال جهاز

 سمعتم؟، أ منكم يفلت العدو من احدأ اتجعلو



 رمز تحمل لتىا العسكرية الفرق من فرقة خذتأو صاروخ طلقة المقر سور خترقإ وفجأة

 ويقودها الساحة قتحمتإ وقد لشريف الموالية البرية القوات تواجه وهى الشياطين منظمة

 نفذوا:يقول وهو لىآ ضوئى سيف و الكترونى لىآ بمسدس يديه بكلتا يمسك وهو هاشم أنور

 ؟ فهمتم هل، حيا احدأ تبقوا ال الجميع قتلواأ لوسيفر وامرأ

 ساتر إلى يفتقرون الذين البريين تقذف شريف دبابات وبدأت ببعض بعضها القوات لتحمتأو

 وفتحت الدبابات سرب فوق ئرةطا ووقفت اركام العتيدة المقاتلة ظهرت وفجأة دبابات وأ جوى

 ىأ بال كلها الدبابات ليفتك الليزر وخرج المقاتلة كتفى من ليزر  مدفعى وخرج ذراعيها

 ستثناءإ

 تركوهأ شريف التمسوا ولكن كلهم همقتلوأ منهم حيا احدأ تبقوا ال مذبجة جعلوهاإ:محمد وقال

  ناأ لى

  القائد يهاأ وامركأ:  يقولون وهم الشياطين صوت الميدان وردد

  شديدا تساعاإ محمد ابتسامة تسعتإو

 من رجال عشرين فى المقر سفلأ إلى يوصل سلم على يجرى وهو شريف إلى تصالإ وجاء

 ؟ مراأل ما:وقال شريف ورد رجاله

 الخاص سلحةاأل مخزن دمرت برايموس المقاتلة سيدى: يقول وهو رجاله حدأ صوت جاءه

  بالمنظمة

 فيكتور فعلها لقد ؟مستحيل ماذا: وقال فجأة شريف توقف

 نهاإ: يقول مقاتلته فى وفيكتور فيكتور القسيس ويقوده واحد السرب بدا سلحةاأل مخزن مامأو

 هنا من حيا تخرج لن شريف يا النهاية

 جديد مكان إلى منه سيهرب الذى الخروج ممر إلى المؤدى القبو باب إلى شريف ووصل

 فضغط المكان فى نفجرتإ قنبلة وكأن شديدا هتزازاإ المكان هتزإ الباب يعبر نأ قبل وفجأة

 يقودها التى ردياناغ المقاتلة كانت لقد ماحدث ورأى منه القريبة الحوائط احد على زر شريف

  الوحيد الخروج طريق دمرت لقد جوزيف

 بسببك ريقتأ التى الدماء ،كل شريف يا المشينة فعالكأ ثمن ستدفع: جوزيف قال مقاتلته ومن

 العادل القصاص.... بالقصاص طالبُت

 مفرا يجد لم لكن القرار هذا صعوبة رغم الرئيسى الباب من الخروج من داُب شريف يجد ولم

 المكان من يفر نأ قبل بخصمه صطداماإل من

 عشرة سوى تبق ولم شريف مقر تحمى التى مختار منظمة قوات معظم بيدتأ الوقت ذلك وفى

 كان التى القوة هى هذهأ: سخرية فى قال الذى مكرم يوسف سرب مامأ تقف فقط مقاتالت

  دمروهم.....يسيره لحظات فى نتهتإ لقد سنوات خمس طوال شريف عنها يتحدث



  خيرةآ مذبحة فى........... خيرآ قتال فى المقاتالت شتبكتإو

 وقالت يوسف مقاتلة إلى غورين المقاتلة ووصلت رهيبة بسرعة العشر المقاتالت بادةإ وتمت

  الخطة من خيراآل الجزء ننفذ بنا هيا:يارا

 بنا هيا:يوسف قال

 قوتها بكل جهتإتو البرية شريف قوات بادةإ من البرية أنور قوات نتهتإ الوقت نفس وفى

 ضحية نهإ فهمتم؟ هل وحده شريف تركواأ: يصيح أنور خذأو شريف مقر...... المقر إلى

  له؟ نهإ لوسيفر

  القسيس يهاأ وامركأ: الرجال قال

 القسيس وهبط شريف مقر مبنى المقاتالت وحاصرت األول القسيس قائدهم خلف وذهبوا

 الشياطين منظمة من رجال بضعة مع ناحية فى منهم وكل وجوزيف الخامس والقسيس الثانى

 ثمن بأى الفرار من ومنعه شريف محاصرة واحدة مهمة فى يتجهون وهم

 المكان سلم إلى المؤدى الباب إلى تجهإو محمد منها وهبط المقر فوق ركامآ المقاتلة وحطت

  الطريق فى مرحلة ولأ ستنتهى ناآل:يقول وهو مسدسه ستلإ و المقر إلى يهبط خذأو

 نتقاماإل طريق

  ****************************************** 

 )مقر شريف السرى(

  المقر فى كبيرة غرفة إلى وصل حتى تباعهأ من بقى من مع يجرى شريف خذأ

 وجدوا رجاله ولكن التراجع رادأو رجالهم مع عادل يمنأو مكرم يوسف مامهأ وجد وفجأة

  يضاأ الخلف من محاصرين نفسهمأ

 علىأب صاح الذى شريف رجال على تضيق خذتأ دائرة فى ورجاله شريف الشياطين وحاصر

  هاجموهم: صوته

 كل تشمل التى المنظمة جهزةأ تحوى التى الغرفة إلى الوصول محمد ستطاعإ الوقت نفس وفى

 فالشة وصلأو ازرار عدة وضغط الجهاز على وجلس المنظمة عن يريدها التى المعلومات

 مسدسه محمد ستلإ بالكامل نتهاءاإل وبعد الفالشة إلى البيانات ينقل خذأ محدد ببرنامج صغيرة

  بالكامل الكمبيوتر جهاز ودمر

 محمد سيد: بهدوء وقال محمد خلف من جوزيف وظهر

 فى االثنان ووقف ايضا يماءةاإل محمد ورد براسه ومئأ الذى جوزيف إلى محمد لتفتإو

  صمت



 يامأ منذ كانوا الذين الرجلين نفس فى تعتمل التى نفعاالتاإل عن يكشف ال مهيب صمت

 عداءاأل لدأ من معدودة

 ،مذبحة سيدى يا مذبحة نهاإ ريقتأ التى الدماء هذه كل بعد؟ وماذا:قائال جوزيف قطعه صمت 

 نهائيا هذا نريد نكن لم هذا؟ حدث لماذا رهيبة

 ؟المذبحة هذه نهىأ كيف اعرف ناأو واحد رجل دماء سوى ريدأ ال:زمحب محمد قال

  سواه يبق ولم شريف رجال كل تلُق الوقت نفس وفى الغرفة من وخرج

 بقدمه شريف يد بضرب آخر قام ولكن الشياطين رجال حدأ وقتل مسدسه ستلأ الذى شريف

  ماماأل إلى شخص دفعه جديد من مسدسه يلتقط نأ رادأ ولما شريف يد من المسدس فسقط

 نفسه هو الشخص ذلك كان عندما واسعة دهشته كانت وكم دفعه الذى إلى شريف ونظر

  كله السفلى العالم فى عليه نقلبإ شخص ولأ هيرو فيكتور

 قتلوهأ، اللعبة نتهتإ شريف يا يامكأ نتهتإ ناآل:بسخرية فيكتور قال

  منه كم حدأ يقترب ،ال توقفوا: يقول وهو أنور صوت الجميع سمع الرجال يتحرك نأ وقبل

 منكم حدأ اليمسه تركوهأ: يقول وهو فيكتور بجوار أنور ووقف

 نأ يمكنكم ال بالطبع: سخرية فى قال شريف ماأ األول القسيس الوامر تلبية الجميع ووقف

 كله الصعيد وسيد السفلى العالم ملك ناأ تمسونى

 واحد شخص سوى قاتل لها ليس التى ،الضحية الضحية نكأل بل السبب لهذا ليس :أنور قال

  لوسيفر.......  الشيطان أو محمد ،قائدنا

 .....نهأ يخبركم لمأ ذكى، من ،ياله حقا خداعكم لوسيفر ستطاعإ لقد :شريف قال

 ؟ شريف يا بماذا خبرهمأ:فى صرامة  محمد صوت قاطعه

 لهما يفسحون الرجال خذأو جنب إلى جنبا يسيران الذين وجوزيف محمد إلى الجميع ونظر

 العداوة سبب عن خبرهمأ هل:يقول وهو حزامه من سيفه ستلإو شريف مامأ محمد وقف حتى

  ؟ قبل من بها قمت التى بجرائمك خبرهمأ مأ، وبينك بينى التى

 حتى لك فعلت ماذا ؟ المخيفة العداوة هذه لماذا شيئا عرفأ نأ ريدأ ناأ:فى غضب  شريف قال

 الرهيب؟ الشكل بهذا تدمرنى

 زوجتى بقتل شرفأ خيكأ إلى امرا صدرتأ سنوات خمس منذ:فى صرامة أكبر  محمد قال

 تذكرها؟أ، حمدان السيد بنةإ نىُم.....  نى،ُم

 نت؟أ:وقال شريف عينا تسعتإ و



 وقد زوجته قتلت ،الذى حمدان السيد وصهر منى زوج ناأ هذا جلأ :بصرامة محمد قال

 االمر سأنسى ننىأ ظننت ،هل غاليا الثمن تدفعون خوتكإو نتأ كجعلأ نأ لحظتها قسمتأ

 سجلك كل هى صبحتأ حتى وجرائمك ضحاياك نسيت ىذلا انت؟ نتأ فعلت كما بسهولة

 سوداأل

 ،رفاق  الجحيم فى لك برفاق قريبا ،ستحظى التخف: وقال شريف وجه فى سيفه محمد ورفع

  خرةاآل فى معك سيبقون الدنيا فى ساندوك كما

 الجسد عن الرأس وفصل وقطعها شريف رقبة على نتقضإ ثم الهواء فى قليال السيف وحرك

 دقائق خمس من قلأ فى ينتهى قبل من منه يخافون كانوا الذى شريف الجميع ورأى

 الشياطين منظمة رجال صدقائى،أ الرفاق يهاأ:  لىاع بصوت قال ثم الجميع إلى محمد تفتإلو

 والذل العبودية نير من تعبنا ،لقد يضاأ جلكمأ من ،بل فقط نفسى جلأ من فعلت ما فعلأ لم ناأ،

 شريف ديكتاتورية سواء العالم فى ديكتاتورية ىأ، الديكتاتورية عليها قامت التى متهانواإل

 سالح تستخدم كلها خرىأو يةرديكتاتو بين ،الفرق سواء لهاُك، مبراطوراإل ديكتاتورية وأ،

 . عدائهاأ على نتصارلإل والعنف والقوة الترهيب

 من ،اهربوا تريدون ما فعلواإ حريتكم تنالوا نأ يمكنكم ختياراإل لكم :استطرد ثم قليال وصمت

 نضمواإ افريقيا،أو إلى تجهواإو كلها اإلمبراطورية من خرجواأ و صراعاته بكل السفلى العالم

 جميعا ،وليتذكروه ذكره مجرد من يرتجفوا نأ لدرجة عدائناأ خيفُي سمناإ سنجعل ومعا الينا

  السود الشياطين.......  الشياطين

 ، يحيا لوسيفر اجل: الرجال جميع وصرخ

  ورددوا جميعا : لوسيفر ........ لوسيفر ...... لوسيفر

 قام فقد مقرا يعد لم الذى مختار شريف مقر من السود الشياطين منظمة رجال جميع وخرج

  ظهروا كما ختفواأو الرهيبة المذبحة تلك بعد بالكامل المقر بتدمير وجوزيف وفيكتور محمد

 (اإلمبراطورية فى ما مكان فى)

 الغرفة على يبدو وكان مغلقا كان الذى بابها من مجهول رجل ودخل مظلمة شبه غرفة

 صغيرة طاولة من فقط مكونة ولكنها جتماعاتإ غرفة وكأنها الجميل المنسق الترتيب

 المجهول الشخص ذلك وقام قائمة هناك كانت الطاولة وعلى واسعا كبيرا ومقعدا وكرسيين

 القائمة علىأ وفى القتل قائمة جاف بقلم مكتوب عنوان ليظهر قليال ورفعها القائمة مساكإب

  معينا سماإ هناك كان

 شريف سمإ كان المجهول الشخص ذلك قبل من كسإ بعالمة عليه الشطب تم سمإ

 مختار شريف

************************************* 

 اإلنتهاء من الجزء االول تمت بحمد اهلل



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إنتظروا فى شهر أغسطس المقبل 

 الجزء الثانى من رواية غضب الشيطان

 بعنوان 

 اإلنتقام طريق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 طريق اإلنتقام

 (سويف بنى فى مختار شرفأ قصر فى)

 سلوبأ)إيتشيريو هيوهونيتن سلوبأ على يتدرب شرفأ كان شرفأ بقصر التدريب غرفة فى

 يملك كان مدربه صابةإ يستطع لم ولكن وعنف قوة بكل مدربه يصارع وكان( بالسيفين القتال

 مختار شريف تشبه كانت مالمحه ولكن ممشوقا رياضيا وجسدا خضراء وعيون كثيفا شعرا

 العينين لون ختالفإ لوال توأم وكأنهما

 بنى لون ذات واسعتين وعينين ناعم سودأ شعر ذات قليال سمراء فتاة دخلت ثناءاأل هذه وفى

 ؟قليال ولو التدريب عن تكف لنأ، شرفأ: عالى بصوت وقالت سودأ فستانا لباسا وترتدى

 قريب عما ننىأل تدربأ ننىإ؟ تدربأ لماذا تعرفين نِتأ:وقال ليهاإ لتفتإو شرفأ توقف

 هيرو وجوزيف بلغنا كما بالسيفين القتال يجيد يضاأ نهأ تنسى فال بنفسى لوسيفر سأواجه

  شريفة؟ يا كذلك ليسأ، يضاأ كذلك

 والقائدين ستواجهه كيف ولكن ،حسنا لوسيفر قتال تريد: بسخرية وقالت قليال شريفة ضحكت

 سيوط؟أ فى يواجهانه ومنصور بدر

 وعنف قوة ،بكل الثالثة جولتهما ومنصور بدر خسر ،لقد خباراأل تصلك لم ذنإ:اشرف قال

  كالعادة هربا نهماأ لوال يقتلهما نأ لوسيفر وكاد

 ؟ ستساندهما هل ناأل ستفعل وماذا: شريفة قالت

 خيراآل بجيشهما لوسيفر على القضاء يحاوالن سأتركهما ننىإ هذا؟ قال ومنقال أشرف :

 سينتصران؟ كيف وليريانى جيوشهما ضعفأ

 نتصاراإل لدرجة الحد لهذا لوسيفر قوة من واثق نتأأ!  الثقة يالهذهقالت شريفة فى سخرية : 

 ؟ القواد كل على

 كل يمتلك مغرور ذكى شخص ،لوسيفر دقيقة حسابات هى نماإ،و ثقة ليستقال أشرف : 

 نعُص لىإ لجأ ولكنه سنة من قلأ فى القواد كل على نتصرأل لوحده كان ولو القيادة مقومات

 لن نفسه شريف ضد شريف وعنف ديكتاتورية ستغلإ، شرعيا قتالنا ليصبح جديدة منظمة

  به عجابىإ شدة عليِك خفىأ

  كبراأل خاكأ قتل نهأ التنسى خىأ:بغضب شريفة قالت

 قتلت ناأ عاديا صراعا ليس لوسيفر مع صراعى لكن؟  نسيت ننىأ قال ومنقال أشرف : 

 نتقامياإ صراعنا يعد لم قلاأل على نظرى وجهة ،من متعادالن نحن هكذا خىأ قتل وهو زوجته

 كله الصعيد ملك يكون نأ يستحق فيه المنتصر ،صراع قوة صراع صبحأ بل

 ......و المنظمة زعيم نتأ الصعيد ملك نتأ تكون نأ المفترض من-



 ناأل حتى المنظمة على زعيما بى يعترفوا لم والعشرين ثنيناإل القواد نأ التنسى:قائال قاطعها

  نهايتهم قتربتأو فقط ثنانإ وبقى حماقاتهم بسبب قائدا 71 منهم تلُق

 نأو سيوطأ فى جيوشك قائدا نهماإ الحياة قيد على تبقيهما نأ عليكقالت شريفة فى صرامة :

 سيوطأ فى وجود لنا يبق لن هزما

 عنهما تتكلمين اللذان القائدان هذان: وقال بقوة وصفعها منها اقترب ثم غضب فى اليها لتفتإ

  الحياة قيد على بقيهماأ نأ منى وتطلبين مختار لمنظمة وحداأل الزعيم ناأ بى يعترفا لم

 فائدة بال صبحأ الذى خيراآل وجيشهما لسحقتهما مراأل بيدى لو: قائال واستطرد عنها بتعدإو

  سيوطأ فى

 ؟ فهمتى،أ الصعيد فى مختار منظمة يمثال يعودا لم نهماإ :كملأو اليها لتفتإو

 شرفأ سيد: وقال الخدم حدأ ودخل الموافقة عالمة سهاأبر ومأتأو دموعها شريفة كتمت

  بالدخول ذناإل ويطلب المنظمة مستشار عادل ناجح السيد جاء

 فورا دخلهأ: قال ثم شريفة لىإ شرفأ نظر

 جئت لقد شرفأ سيد: وقال حترامإب نحنىإو ناجح دخل ثم الغرفة فى مقعد على شريفة جلست

 .السود الشياطين منظمة وبين بيننا صراع من سيوطأ فى يحدث ما يخص هام مرأ فى

  للغاية شديد بإختصار ولكن شئ بكل خبرنىأ:بحزم شرفأ قال

 سيدى يا حسنا: ناجح قال

*************************************************** 

 فى أغسطس القادم إنتظروها على الجروبات الثقافية

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نبذة عن الكاتب:

 محمد عبد الوهاب

 7112خريج آداب قسم الفلسفة 

 يقوم بعمل دبلومة تربوية بجامعة سوهاج

 سنة  77عمره : 

 فلسفى( أعمالى المنشورة : كتاب عالم آخر )كتاب

 نبذه عن الكتاب

 مرجع اى او فيها نص بأى اتقيد ولم البداية منذ الفلسفة تاريخ فى بسيطة محاولة الكتاب

 ونشاهد اليونان الى نتجه ثم كونفشيوس ثم بأخناتون فيها نبدأ حيث االجزاء بعض فى سوى

 الكتاب وختمت السوفسطائى كريتياس ونشاهد بروتاجوراس نشاهد ثم اناكساجوراس

 الكتاب من االول الجزء مختتما وإعدامه الفيلسوف سقراط بمحاكمة

 لمتابعتى على الفيسبوك :

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002194060856 
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