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«١٣»؟ ال الشياطني هم من

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

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

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

الكبري. العربي الوطن يف بلدك





القصة هذه أبطال

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

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

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

الكويت. من «خالد» :«٩» رقم

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

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





التمثال! الرجل

فيها ترى التي األوىل املرة ولكنها الشمع، ملتحف «ريما» بها تقوم زيارة أول هذه تُكن لم
العينني، ضيِّق الحاجبني، كثيف الشارب، كث أصلع»، «رجل ل التمثال كان التمثال، هذا

املصانع. عمال يرتديه مما زرقاء مالبس يرتدي الوجه، مستطيل
سيقف وكأنه يبدو حتى الصنع، ُمتَقن كان فقد … «ريما» نظر التمثال هذا لفت

لحظة. أية يف ويتحدَّث
لها ُخيِّل … التمثال عينَي إىل نظرت وعندما التمثال، هذا يف كثريًا «ريما» حملقت
و«خالد» «إلهام» ترتكها أن قبل ولكن إليها، النظر من يهرب وكأنه عنها، عينَيه حوَّل أنه
أجنحة باقي لرتى ري السَّ تواصل أن «خالد» منها طلب املختلفة، املتحف صاالت يف ليتجوَّال
إليه فنظرت املتحف»، مدير «إنه ة: جادَّ لهجٍة يف لها قال رأته ا عمَّ له حَكْت وملا … املتحف
ثم برسعة، إليه تعود أن عىل يرتكها أن منه فطلبت الضحك، وجهه عىل فرأت مستفرسة،
أن ت وأرصَّ غامًضا، ا رسٍّ وراءه أن فشعرت تِجْده، لم أنها املفاجأة وكانت التمثال إىل عادت
«إلهام». تجد ولم … تجده فلم «خالد» تركت حيث إىل مرسعة عادت ثم الرسِّ هذا تعرف
… عنهما تبحث املتحف صاالت بني الُخطى وأرسعت بالقلق شعوٌر «ريما» انتاب

«خالد». عن تسألها إليها «ريما» التفتت يُناديها، خلفها من «إلهام» صوت فسمعت
عاجل. الجتماٍع يطلبنا «أحمد» من رسالة فهناك عنِك، يبحث إنه «إلهام»: فقالت

«ريما»؟ يا كنِت أين قائًال: «خالد» ظهر
قصة تُكمل أن «ريما» كادت … األصلع فالرجل … «خالد» يا عنك أبحث كنت ريما:
سيارة اتجاه يف املتحف من خارًجا اندفع بل الوقت، يُمهلها لم «خالد» ولكن التمثال،

خلفه. و«إلهام» و«ريما» الشياطني،



املستحيلة املهمة

امُلِطل الصغري الرسي املقر اتجاه يف النيل، كورنيش طريق عىل ُمرسعة السيارة سارت
فرعي ي ِرسِّ مقرٌّ وهو املنصورية»، «ترعة عىل الواقعة ت الفيالَّ إحدى يف األهرام، هضبة عىل

الدقي. مقر إىل باإلضافة للتمويه الشياطني اختاره جديد
تابلوه يف يُيضء أحمر ضوءٌ بدأ حتى الرماية، ميدان إىل السيارة وصلت أْن بمجرَّد
عىل يدل وهو … كبرية برسعة تدريجيٍّا يقل إلكرتوني اد عدَّ يف أزرق رقٌم وظهر السيارة،
غرفة يف الكمبيوتر كان مرتًا، ٤٠ إىل اللوحة يف الرقم وصل وعندما املقر، عىل الباقية املسافة
يف الشياطني سمع وهنا الشياطني، سيارة وصول يُعلن الصغري، الرسي املقر اجتماعات
«ريما»؟ يا األصلع الرجل حال كيف السالمة، عىل هلل حمًدا يقول: «أحمد» صوت السيارة

الضحك. يف و«إلهام» «خالد» واستغرق … «ريما» لسان الدهشة عقدت
حديقة تتوسط كالسيكية فيالَّ وظهرت املقر، باب من كبرية برسعة السيارة اقرتبت
تلقائيٍّا، انفتح … منه السيارة اقرتاب عند كبري، حديدي باب له عاٍل سوٌر يحوطها واسعة،

أخرى. مرًة أُغِلق … السيارة دخول وبمجرد
ولم … ألعىل انفتح بلغته عندما الحديقة، نهاية يف ُمغَلق باب إىل السيارة اتجهت
وسار … الباب اجتاز بل … السيارة مصابيح «خالد» يضئ لم دامس، ظالم غري منه يظهر
بُعد عن ظهر … ثوان عدة بعد السيارة، تابلوه يف يُومض كان سهم هدى عىل الظالم يف
جراج إىل وصلوا فقد … تماًما الشياطني سيارة الضوءُ غطى أن لبث ما ثم خافت، ضوءٌ

االجتماعات. صالة إىل يتحدَّثون وهم الشياطني انتقل الجراج ومن املقر،
و«خالد» «إلهام» إىل «أحمد» نظر ثم … التحية تبادلوا … بالغرفة الشياطني باقي كان
اجتماع يف سننتظره والباقي عنها، املعلومات بعضمن ولدينا جديدة عمليٌة وقال: و«ريما»،

«صفر». رقم مع الليلة
«أحمد». يا عندك ما هاِت «إلهام»: قالت

منه: لهم يقرأ وبدأ أمامه، الكمبيوتر جهاز لوحة يف أزرار عدة «أحمد» ملس

إحدى يف للدكتوراه الدارسني ألحد زوجة وهي — «جميلة» تُدعى سيدة ذهبت
للتفتيش منزلها تعرُّض تشكو املرصية، السفارة أمن إىل — أمريكا جامعات
أما عقب، عىل رأًسا انقلب وقد األثاث تجد للشقة عادت فكلما مرة، من أكثر
وعندما ، تغريَّ قد الشقة أثاث ترتيب أن لتجد نومها من صَحت فقد املرة هذه
الرشطة. إبالغ رفض ولكنه الشديد، القلق عليه ظهر حدث بما زوجها أخربت
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التمثال! الرجل

تورط قد زوجها يكون وقد املخابرات، أجهزة أسلوب إنه غريب! يشءٌ «عثمان»: قال
معهم.

رأوا وقد السفارة، يف األمن رجال مخاوف نفس هي هذه كانت لقد «أحمد»: قال
األنظار، يلفتوا ال حتى — رسمي غري جهاٌز وهم — الشياطني يتدخل أن املوقف لحساسية

العصابية. التشكيالت أكرب مع التعامل يف ولخربتهم
ضوئها. عىل لنتحرَّك املعلومات من الكثري ينقصنا «ريما»: قالت

«صفر». رقم مع اليوم مساء اجتماعنا عند املعلومات هذه عىل سنحصل «أحمد»: رد
األصلع. الرجل لغز لحل املساء حتى وقت عندي كان «ريما»: قالت

تنَيسْ وال الرسعة، وجه عىل التحرُّك إال نملك ال بمهمٍة نُكلَّف حني باسًما: «أحمد» رد
اليوم. معه اجتماعنا يف االستعجال وجه وسنعرف «صفر»، رقم أوامر هي هذه أنَّ

يستمتعون الفيالَّ سطح عىل «صفر» رقم انتظار يف الشياطني من مجموعٌة جلست
لفتت وفجأة … أشباٍح إىل يشء كلَّ فيُحوِّل تدريجيٍّا يهبط الظالم أخذ وقد املساء، بنسائم
انفتح الباب من اقرتابها وبمجرَّد املقر، باب إىل تتجه سوداء مرسيدس سيارة أنظارهم
املزيد فسيعرفون … بشدة حواسهم واستيقظت «صفر»، رقم أنه الشياطني عرف تلقائيٍّا،
منهم كلٌّ وانرصف ، الفيالَّ حديقة ظالم يف «صفر» رقم سيارة غرقت القادمة، العملية عن

للتعليمات. انتظاًرا غرفته إىل ُمرسًعا
اجتماًعا هناك أن فعرفوا متقطًِّعا، ا حادٍّ صفريًا غرفهم يف الشياطني وسمع دقائق
وبدأت دقائق مكانه، منهم كلٌّ واتخذ إليها جميًعا واتجهوا الكربى، القاعة يف عاجًال

تخفت. الضوضاء
ثم … تقرتب «صفر» رقم أقدام صوت سمعوا بهم، ترقُّ عن الصمت أعلن وعندما
أعرف الخري، مساء عميق: بصوٍت تحيته أخريًا وجاءتهم … أوراق صوت سمعوا ثم توقفت
ُمعرَّض مرصي عاِلم هناك وسأخربكم: … موضوعنا يف العجلة وجه عن تسألون أنكم
لحمايتهم برسعة التحرك وعلينا … للخطر ُمعرَّضة مرصية وأرسة القتل، أو للخطف

ساملني. الوطن أرض إىل بهم والوصول
أسمر، املالمح رشقي رجل صورة عليها ظَهر كبرية، شاشة وأُضيئَت القاعة أظلمت
الواليات يف عميلنا من جاءنا وقد قنديل»، «هاني ويُدعى العاِلم، هو هذا «صفر»: رقم قال
تعرَّف األمريكية الجامعات إحدى يف للدكتوراه دراسته بداية يف قنديل» «هاني أن املتحدة
ولكن أيًضا الدكتوراه تدرس التي «ليليان» وزوجته دين» «توماس يُدعى دراسة زميل عىل
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املستحيلة املهمة

رقم صمت الشاب، املرصي بالعاِلم لة الصِّ وثيق «توماس» أصبح وقد االجتماع، علم يف
«ليليان». ثم «توماس» ل الشاشة عىل الصور وتالحقت … «صفر»

كمبيوتر من الشخصيات لهذه صور عىل الحصول يمكنكم قائًال: «صفر» رقم علَّق
املقر.

بدأ قنديل» «هاني إن ليقول: عاد ثم … بعمق س وتنفَّ … بُرهًة «صفر» رقم صمت
القراءة عىل ينكبُّ وبدأ حماُسه، فَرت أن لبث ما ثم شديد، بحماٍس الدكتوراه يف خطواته أوىل
اإللكرتونية الغيار وِقطع املعامل مستلزمات بيع مراكز مع ويتعامل العلمية، املكتبات يف
تطلق والتي الجديدة، املافيا عصابات إحدى تأثري تحت وقع قد يكون أن ويُخىش بكثرة،

«سوبتك». اسم نفسها عىل
قنديل» «هاني ل صوٍر عىل والحصول العصابة، هذه عن املقر تقرير مراجعة وعليكم

و«ليليان». … دين» و«توماس وأرسته
املافيا. عصابات مع «هاني» تورُّط مدى معرفة أوًال: منكم واملطلوب

تأثري تحت واقًعا كان وإْن الوطن، إىل وإعادته أرسته وسالمة سالمته تأمني ثانيًا:
أسئلة؟ من هل اختطافه. األجدى من فسيكون خدعة

اآلن «هاني» دكتور أمن تهديد إىل «سوبتك» عصابة دفع الذي ما نعم، «إلهام»: قالت
بالذات؟

املؤسسات بإحدى اتصاًال مؤخًرا قنديل» «هاني أجرى لقد «صفر»: رقم رد
بقدرات االستئثار هو الرئييس فهدفهم … رغبتهم ضد هذا وطبًعا العربية، التكنولوجية

لصالحهم. الستثمارها العلماء ومواهب
يستعدون … «١٠ ،٩ ،٣ ،٢ ،١» أرقام … وبرسعة جيًدا املوضوع ادرسوا أضاف: ثم

انتهى. العملية، ملف سيصلكم … األوامر ينتظرون الباقون … «أمريكا» إىل للسفر
… دقائق تبتعد البطيئة الواثقة «صفر» رقم خطوات الشياطني وسمع الصمت، ساد
الحدائق، صفريرصاصري من خليٌط إال يبَق ولم تدريجيٍّا، ابتعد ثم … سيارته محرِّك وهدر

املنصورية. ترعة من يأتي ضخمة ضفادع ونقيق
شاشات من شاشة أمام منهم كلٌّ وجلس املعلومات، غرفة إىل الشياطني انتقل
«سوبتك». ال عصابة معلوماتعن منه يتلقون وبدءوا الربنامج، وحدَّدوا املركزي، الكمبيوتر
عصابات لنشاط الطبيعي التطور هي العصابة هذه أن الواضح من «أحمد»: قال

«املافيا». كعصابات عمالقة
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التمثال! الرجل

تُحارب أصبحت املرشوعة، غري النشاطات من وغريها فاملخدرات نعم، «خالد»: رد
العصابات اتجهت وقد السائدة، هي العلمية الجريمة أصبحت لقد العالم، أنحاء كل يف بشدة

وبيعها. واالقتصادية العلمية األرسار رسقة إىل
شفرية، عالمات منها بدًال وظهر الكمبيوتر، شاشة عىل من املعلومات اختفت فجأة
منها يقرأ وبدأ الشاشة تحت زرٍّا وضغط ساعته، مفاتيح عىل العالمات هذه «أحمد» سجل

«صفر». رقم من رسالٌة إنها يسمعون، والجميع
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املفاجئ! االختفاء

األمريكية» املتحدة «الواليات يف عميلنا من جاءنا س» ك. «ش. إىل «صفر» رقم من
ُقتل؟! أم اختُِطف؟ هل يُعرف وال غامضة، ظروٍف يف اختفى قنديل» «هاني أن

شكًرا! … به سأبلغكم … املزيد انتظار يف أمريكا؟ خارج بإرادته هرب أم

هذا؟ حدث فكيف … بعُد املغامرة يبدءوا لم إنهم … الشياطني ألسنة املفاجأة عقدت
أم قبل؟ من العلماء بعض مع حدث كما ُمعادية جهٌة قتلته هل … األسئلة وبدأت
وما أمريكا؟ خارج إىل هرب قد كان لو وماذا الشياطني، األسئلة هذه شغلت اختُِطف؟ أنه
اتفق قد قنديل» «هاني يكون ال ملاذا بقوله: فاجأهم «خالد» أن إال وابنته؟ زوجته مصري

األمر؟ وانتهى العصابة مع
مع عربي عاِلم يتفق أن لفكرة رافضون فهم … «خالد» فكرة عىل الشياطني اعرتض
رون سيوفِّ بأنهم أقنعوه قد يكونوا أن امُلمِكن من بقوله: املوقف «أحمد» فحسم … عصابة
يف ذراَعيه فتح أن إال «عثمان» من كان فما يحتاجها. التي البحث وأجهزة املعلومات له
عىل حصلنا إذا أكثر الصورة تتضح أن املمكن من … للخالف داعي ال قائًال: تمثيلية حركٍة
تخرَّج التي «املرصية» جامعته يف واتجاهاته قنديل»، «هاني نشاط عن املعلومات بعض

فيها.
املهمة. بهذه هي تقوم أن «إلهام» فطلبت

به سيأتي ملا استعداًدا غرفته إىل كلٌّ وانرصف «إلهام»، طلب عىل الشياطني وافق
ألف واستيقظ الشياطني نام للجامعة، «إلهام» زيارة عنه ستُسفر وما … الغد صباح

قنديل». «هاني اختفاء رس عن املقر يف سؤال
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قنديل» «هاني أن «إلهام» من عرفوا اليوم، ذلك ُظهر يف الشياطني اجتمع وعندما
تتحرَّك آالت اخرتاع بفكرة حياته بداية يف اهتمَّ وقد نابًها، طالبًا وكان لبلده، ُمخِلص رجل

ممكن؟ هذا وهل املجرة، يف والكوكب … الذَّرَّة يف اإللكرتون يتحرَّك كما طاقة، بدون
عصابة دفع الذي هو … الخطري التساؤل هذا يكون أن املمكن من «أحمد»: قال
إليه حاجٍة يف ألنها تقتله؛ أن دون تخطفه أن املمكن ومن بأمره، لالهتمام «سوبتك»

األرضية. الكرة لكل هائلة حضارية نَْقلة ستعتربه الذي التساؤل، هذا عن لإلجابة
ضغط … رسالة هناك أن فعرف ساعته، من رسغه يف خفيف بوخز «أحمد» شعر
كان بينما ورقة، عىل «أحمد» َلها سجَّ عالمات الشاشة عىل فظهرت بالساعة، زرٍّا «أحمد»
رقم «من عليهم: قرأ ثم الساعة، يف آَخر بزرٍّ الشفرة عالج ثم لهفة، يف يرقبونه الشياطني
هناك ظهر قنديل» «هاني أن كونج» «هونج يف رجلنا من جاءنا س» ك. «ش. إىل «صفر»
٩ رقم املبنى عىل كثريًا يرتدَّد وهو يفارقانه، ال أوروبية مالمح ذوي رجَلني صحبة يف
… العملية ملف سيصلكم للسفر، يستعد السابق التشكيل نفس سنرتال، كوينررود شارع

انتهى».
يصلهم ولم الطائرة بهم أقلعت لقد … تساؤل يف البعض لبعضهم الشياطني نظر
ملف فهل سنرتال، كوينررود شارع ٩ غري يعرفون وال العملية، ملف اللحظة هذه حتى
السياحية الدعاية مطبوعات إحدى «أحمد» نظر لفت العنوان؟ هذا يف موجوٌد العملية
والتنني األسد من املكوَّن كونج» «هونج شعار عليها كان الطائرة، يف أمامه املوضوعة

الحمراء. والسماء … الزرقاء واألمواج … الذهبي والتاج الصينية، اليانك وزوارق
عالمات عليه مكتوبًا كارتًا ليجد الدليل فتح ثم … الشعار هذا طويًال «أحمد» تأمل
سيقدِّم … الطائرة عىل معكم «واو» «العجوز «أحمد»: قرأ الشياطني، إال تخص ال شفرية

عليه». اعتمدوا … لكم نفسه
قرب املياه» «دورة إىل متجًها كرسيه من فقام شديد، وبفضول بغبطة «أحمد» شعر
عودته وعند الرجل، معرفة يستطع فلم الركاب وجوه بحذٍر يفحص وهو … الطائرة ذيل
عيناه اْلتََقت حني والهيئة. املالمح صيني … أصلع … عجوز برجل قصد دون اصطدم …

ودٍّ. يف وأغمضهما الرجل، عينا ملعت … «أحمد» بعينَي
نظر ثم كرسيه، إىل «أحمد» عاد كونج»، «هونج يف رجلهم هو هذا أن «أحمد» عرف
خفية إشارًة بأصابعه «أحمد» أشار … تساؤل يف له فنظروا … مبتسًما الشياطني بقية إىل

الطائرة. عىل معهم «صفر» رقم رجل أن الشياطني منها فهَم
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نقط بُعٍد عن وظهرت الجنوبي الصني بحر مياه فوق الطائرة دارت هائل قوٍس يف
مستعمرة منها تتكون التي جزيرة وخمسني املائتني من بعض إنها … وهناك هنا بُنِّية

الصيادين. خليج … الجزيرة األم باألرض ويربطها كونج»، «هونج
عن مرتًا ٥٥٤ ترتفع التي «فيكتوريا» بقمة ة متوجَّ كونج» «هونج جزيرة ظهرت ثم
السحاب ناطحات من غابة القمة هذه وحول السياحي، الدليل يقول كما البحر، سطح

للجزيرة. واملالية التجارية العاصمة إنها تتزاحم،
هبطت ثم ونوافذها، الناطحات أسطح تلمس تكاد وكأنها هبوطها الطائرة واصلت
املاء غري يرون ال ولكنهم صلبة، أرًضا المست قد أنها شعروا الشياطني أن غري … املاء يف

البحر. وسط ضيِّق كرشيٍط يمتد تاك» «كاي فمطار جانب، كل من بهم يحيط
باحثًا حذٍر يف ت يتلفَّ كان الذي «أحمد»، يرقبون وهم الطائرة ساللم الشياطني هبط

العملية. ملف فهو العجوز، عن
انفرجت وقد «واو» أنه فوجد ب، ترقُّ يف وجهه فلفت بذراعه، تُمسك بيٍد «أحمد» أحسَّ

براحة. فشعر وجهه، تزين عريضة وابتسامة أساريره،
يصافحهم وهو يحيونه «واو» حول التفوا املطار، أرض الشياطني أقدام وطئت وحني
«هونج فمطار محرتف، طيَّار إنه واضحة: إنجليزية بلغٍة ويقول … جمٍّ أدٍب يف ويبتسم
الخط هذا عىل يعمل وال … وغريها سحاب ناطحات من كثرية عوائق وسط واقٌع كونج»

الطيَّارين. أبرع إال
قال … أكرب زحاًما وجدوا املطار من الشياطني خرج وحني مزدحًما، املطار كان

بطالقة! اإلنجليزية تتكلم إنك «واو»: للعجوز «أحمد»
األعمال. ورجال واملحاكم الحكومة لغة هي … هنا اإلنجليزية إن «واو»: قال

شديد. بجوٍع أشعر إنني «أحمد»: ل «إلهام» همست
امليناء، يف العائمة املطاعم أحد يف العشاء نتناول أن رأيكم ما فقال: «واو» العم سمعها

هناك. حديثنا ونُكمل
… أيًضا العربية اللغة تتكلم أنك أعرف أُكن لم وقالت: خجل يف «إلهام» ابتسمت

وانطلقوا. «واو» والعم الشياطني ضحك
آلالف األلوان رائع كرنفال «إيربدين» ميناء يف فالليل … رائًعا «واو» اقرتاح كان
من غابة يف أنك لتشعر امليناء؛ تُخفي وتكاد القوارب، عرشات تغطِّي التي املصابيح

القوارب.
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السحاب ناطحات تظهر لهم، مساكن الصيادون يتخذها التي القوارب هذه وخلف
الخرضاء. والتالل … الجبل ووراءها

عشاءهم. يتناولون وهم املثري واملنظر الرائع الجو بهذا يستمتعون الشياطني كان
سنرتال؟ كوينررود شارع ٩ رقم حكاية هي ما «واو»: العم «أحمد» سأل

من سلسلة به األوىل األدوار تحوي الوردي، الرخام من بُرج إنه «واو»: العم قال
٥٠٠ بناؤه تكلَّف وقد املدينة، يف التجارية األحياء أعىل وسط يقع وهو الفخمة، البوتيكات

الرشكات. أكرب من ملجموعة مكاتب عن عبارة الربج باقي أما أمريكي، دوالر مليون
سنقيم؟ أين «واو» مسرت «ريما»: قالت

كونج». «هونج يف قمة أعىل يف «واو»: قال
عربتني، من يتكوَّن قطار وهو «التليفريك»، الشياطني ركب املزدحم املدينة وسط من

فيكتوريا. قمة إىل ليصلوا صلب كابل يشدهما
املقابل، االتجاه يف مرَّت «تليفريك» عربة ولكن السحاب، ناطحات ظهرت بُعد وعن

«خالد». يا األصلع الرجل له: وتقول «خالد»، ذراع عىل تضغط «ريما» جعلت
َمن أصلع قائًال: دهشة يف كونج» «هونج جمال يف سابًحا كان الذي «خالد» لها التفت

كثريًا. التمثال هذا رأس شغَلتِْك لقد «ريما»؟ يا
بداخله. شيئًا يحرِّك بهاجٍس أحسَّ فإنه «ريما»، ل «خالد» قاله ما رغم

التي الفيالَّ عىل «واو» العم لهم أشار … فيكتوريا قمة إىل «التليفريك» وصل حني
وتحوطها تغطِّيها جميلة فيالَّ وهي … «التليفريك» محطة من قريبٌة إنها بها، سينزلون
الباب من الشياطني دلف حني واسعة. ورشفات طابقني من وُمكوَّنة الكثيفة، الخرضة
رجال ثالثة منها ونزل قصرية مسافة بعد توقفت سيارة، بجانبهم مرَّت ، للفيالَّ الخارجي

السيارة. اآلَخران وركب أحدهم انرصف ثم قليًال، تحادثوا
أنواُرها َدت فبدَّ املقابل، الطريق يف أدراجها عادت ثم … واسعة دورة السيارة دارت
وموديلها السيارة أرقام يلتقط أن «أحمد» استطاع مرسعة، تبتعد وهي الفيالَّ أمام الظالم
الرجال مالمح بعض يحدِّد أن «عثمان» استطاع كما ضعيًفا، كان الضوء أن رغم ولونها،
مالمح فذو الثالث أما صينية، مالمحه والثاني أوروبية، مالمح ذا أحدهم وكان الثالثة،
إنها خافت: بصوت «أحمد» قال املعلومات، بهذه للشياطني «عثمان» همس وحني رشقية،
والثالث قنديل» و«هاني دين» «توماس وكأنهم قضيتنا، صميم يف يشءٍ عىل تدل تركيبٌة

كونج». «هونج يف هنا رجلهم هو
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من أكثر وبينهم الشياطني اجتمع ، الفيالَّ يف األول الدور غرفة ط تتوسَّ قاعٍة ويف
هو الثالث والرجل و«توماس»، … قنديل» «هاني هم رأوهم َمن أن حقيقة هل تساؤل:

لهم؟ صيني عميٌل
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حتى للنوم ويخلدوا … دافئ ام حمَّ عىل يحصلوا أن الشياطني عىل «واو» العم اقرتح
ينتظرهم. كثري عمل فهناك الصباح،

ومكث العلوي، الدور إىل و«إلهام» «ريما» هت فتوجَّ أيًضا، «أحمد» َرأْي هذا كان وقد
النوم فكرة تُرق لم الوقت، بعض سويٍّا … «واو» والعم و«خالد» و«عثمان» «أحمد»
«هاني بينهم أن يظنُّ الذي الثالثي، لذلك رؤيته بعد متيقظة حواسه فكل «أحمد»، ل
املنطقة «واو»: لهم فقال عنهم، للبحث املنطقة َمْسح يف شديدة برغبة وشعر قنديل»،

الليل. يف السيارة عن البحث الصعب ومن واسعة
لدراجة. فقط أحتاج «أحمد»: قال

ال. أم الحديقة يف دراجته ترك قد البستاني كان إْن ِلنَر قال: ثم قليًال «واو» ففكَّر
عىل بطاريته ضوء يسلِّط وهو الكثيفة، األشجار بني ٍة بخفَّ يتحرَّك «عثمان» خرج
لهم فخرج برشاسة، يَُزمِجر كلب صوُت الصمَت فقطع الحديقة، ظالم به يبدِّد األرض،

ذيله. وهزَّ سكن حتى الكلب رآه إْن وما مرسًعا، «واو»
مبتسًما، «عثمان» إىل فنظر سنديان، شجرة جذع مستندتنيعىل دراجتني «أحمد» رأى
شوارع يقطعان االثنان كان ما ورسعان الدراجتني، إىل مًعا قفزا ثم املطلوب، هو فهذا

السيارة. عن بحثًا فيكتوريا
بها، خاص جراج لها ت الفيالَّ فمعظم قليلة، الشارع يف تقف التي السيارات كانت
صاح وفجأًة يشء، إىل يؤدِّي لن الطريقة بهذه فالبحث أمل، بخيبة و«أحمد» «عثمان» شعر

املطلوبة! السيارة … «أحمد» خافت: بصوٍت «عثمان»
حديدي فيالَّ باب خلف بيضاء مرسيدس سيارة تقف كانت حيث إىل «عثمان» وأشار

«أحمد». اْلتَقطه الذي الرقم نفس وتحمل للشياطني، ُمواِجه منها الخلفي والجزء …
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يعلوها طوابق، ثالثة من فخم حديث بناء وهي ، الفيالَّ و«عثمان» «أحمد» ص تفحَّ
الجزء عدا ما األشجار من كثيفة غابة وتحوطه متسلِّقة، نباتات أفرع تُغطيه «جمالون»

مرتفًعا. بالفيالَّ يحيطها الذي السور وكان مكشوًفا كان فقد ، الفيالَّ من األمامي
أعىل إىل ومنها … أكتافه عىل قفز حتى ثواٍن إال هي وما … «عثمان» ل «أحمد» نظر

عليها. وحذٍَر ٍة بخفَّ وصعد ، الفيالَّ سور عىل دراجته «عثمان» أسند ثم الحديقة، سور
السور أعىل إىل لريفعه «عثمان» ل يده فمد … الفيالَّ سور عىل انبطح قد «أحمد» وكان
مواجهة يف أصبحا وقد … القرفصاء جالَسني الفيالَّ أرض عىل وهبطا … سويٍّا قفزا ثم

. الفيالَّ باب إىل وصال حتى الشجريات، خلف ينَي متخفِّ سارا وحذَر ٍة وبخفَّ املجهول،
«عثمان» واختبأ للباب، املجاور بالحائط التصق ثم بشدة بقدمه الباب «أحمد» دق
إْن وما مسدسه، شاهًرا … الجثة ضخم رجل منه وخرج الباب وانفتح ثواٍن … الفيالَّ خلف
بصوٍت الرجل تأوَّه باملسدس، أطاحت قد «أحمد» قدم كانت حتى الباب، من يده خرَجْت
حديدية بقبضة يُعاجله العمالق، هذا مواجهة يف «أحمد» كان بهلوانية وبقفزٍة … مسموع
يف مسدسه الصًقا … خلفه من أتاه آَخر لرجٍل ينتبه لم «أحمد» أن إال وعينَيه، فمه أغلَقْت

ظهره.
وكان لحظات … الظالم يف يحدث ما مكانه من يراقب «عثمان» كان الوقت نفس يف
باألرض. الرجل ارتطام صوت إال يسمع ولم بالرجل، أطاحت قوية رضبة يرضبه «عثمان»
ثم … الفيالَّ داخل إىل الرجَلني و«عثمان» «أحمد» جرَّ … مفتوًحا الفيالَّ باب وأصبح
غرف بني يفصل طويل ممرٍّ يف وحذَر ٍة بخفَّ فجرى «عثمان» ل «أحمد» أشار الباب، أغلقا
الصق لرشيط كبرية بكرة يده ويف خرج ثم … للحظات الغرف إحدى يف واختفى ، الفيالَّ
تحدثا أن وبعد … وتكميمهما الحارسني وأيدي أرُجل تقييد يف الشيطانان استخدمه قوي
مخيًِّما الظالم كان … بحذَر ففتحها املمر يف غرفة أول إىل قفًزا «أحمد» جرى خاِفت بصوٍت

يشء. نظره يلفت فلم أركانها بني بضوئه وجال بطاريته مصباح فأضاء عليها،
ة بخفَّ قفًزا فجرى … «عثمان» ل «أحمد» أشار … عادية استقبال غرفة كانت فقد
انطلق حتى الغرفة باب يفتح «عثمان» كاد ما املكان، يراقب و«أحمد» الثانية، الغرفة إىل

رأسه. بجوار الشعاع ليمرَّ برسعٍة «عثمان» فانحرف الليزر، من شعاٌع نحوه
رأًسا فوجد … برصه ورفع أرًضا فانبطح «عثمان» عىل القاتلة الليزر أشعة تتابعت
عدد وجود «عثمان» الحَظ … الغرفة أركان بني رسيعة حركات يف وتبحلق تدور أصلع،

الحارسان. بها يجلس كان التي املراقبة غرفة أنها فتأكَّد التليفزيون، شاشات من
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ببرصه فجال «عثمان»، عىل القاتلة الليزر أشعة خروج يتابع «أحمد» كان ُقرب وعن
وانتزعها إليها فجرى الحائط عىل ُمعلَّقة مرآة فوجد أمامها، الواقف االستقبال غرفة داخل
يف باملرآة يده ومدَّ الغرفة باب بجوار ووقف «عثمان»، كان حيث إىل وعاد مكانها، من
التي املرآة عىل انعكس أن لبث ما الليزر، أشعة من سيًال العني فأطلَقت … الباب مدخل
هذه «عثمان» وانتهز مفزعة، رصخٌة فارتفعت الرأس إىل وترتد لتعود «أحمد» يمسكها
باألزرار يعبث بها، املوجودة الشاشات أمام وجلس … الغرفة داخل إىل فزحف الفرصة

. الفيالَّ غرف بعض عليها فشاهد أمامها، لوحٍة عىل املصفوفة
ُمغَلقة. تليفزيونية بدائرة مراقبة الغرف جميع أن «عثمان» عرف

عاكًسا األصلع الرأس إىل هها وجَّ وقد باملرآة ممسًكا «عثمان» ل طريقه يف «أحمد» كان
وليست قلعة إنها «أحمد» بقوله: «عثمان» فبادره … أخرى مرًة إليها لرتتد الليزر أشعة بها

العصابة. مقر هو هذا يكون أن بد ال … فيالَّ
وعىل األجهزة عىل صة ُمتفحِّ نظرًة وألقى «عثمان»، يجلس حيث إىل «أحمد» دخل
عىل «أحمد» رأى عندما … أسفله آَخر زرٍّ ثم كبري زرٍّ عىل وضغَط … األزرار لوحات
و«عثمان» «أحمد» بدأ … دة املعقَّ األجهزة من الكثري بها ضخمة معمل غرفة … الشاشة

منهما. تقرتب أقدام أصوات سمعا أنهما إال األجهزة، صان يتفحَّ
الخلف من يحميه و«أحمد» الباب إىل قفز ثم الغرفة، يف برسعٍة عينَيه «عثمان» فحرَّك
أصوات بدأت خاٍل، الطريق بأن «أحمد» ل «عثمان» أشار … أحًدا يجد ولم … خارجه فأطلَّ
وكما السور، إىل الفيالَّ داخل من املسافة و«عثمان» «أحمد» قطع وكالريح تقرتب، األقدام
الدراجتني إىل قفزا ثم القردة، ومهارة الجمباز العبي برشاقة قفًزا منها خرجا دخالها

الريح. يسابقان وانطلقا
من سوٍر خلف بالتوقُّف فأرسعا سيارة، محرك أصوات و«عثمان» «أحمد» سمع
ثم ابتعدت حتى فانتظرا بجوارهما، السيارة مَرَقت لحظاٍت وبعد املتالصقة، األشجار
تقف السيارة بُعد عن شاهدوا فقد مفاجأة، وكانت … إقامتهما مقر إىل السري أكمال
عجلة خلف يجلس رجل إال بها وليس دائًرا ومحركها بها، يقيمون التي الفيالَّ من بالقرب

القيادة.
أحد يف فتوقف … بدأ قد الرصاع أن وعرف مفتوح الفيالَّ باب أن «أحمد» الحَظ
وقف الطريق من اآلَخر الجانب وعىل الكثيفة، األشجار أفرع بني متخفيٍّا الجانبية الشوارع

ًزا. متحفِّ «عثمان»
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أن «أحمد» كاد حتى طويل، دهٌر أنها و«عثمان» «أحمد» شعر ثقيلة دقائُق مرَّت
شاهرين و«خالد» و«إلهام» «ريما» يقتادون رجال ثالثة شاهد أنه إال … للتدخل يتحرَّك

أسلحتهم.
الهواء يف فطار الرجال أحد إىل قاسية رضبة َهت ووجَّ «إلهام» استدارت وفجأًة
طلقات لتتفادى كالثعبان َجَرت ثم أرًضا، وسقط … الحديدي الفيالَّ بباب واصطدم
يف لتتوه الفيالَّ خلف برسعٍة ودارت … الثالثة الرجال أسلحة من خرجت التي الرصاص
خلف العصابة رجال سيارة وَجَرت و«خالد»، «ريما» عىل بقوٍة الرجال فأطبق … الظالم

داخلها. إىل الخلفي الفيالَّ سور من قفزت قد كانت التي «إلهام»
و«خالد»، «ريما» وبها أخرى، مرًة الفيالَّ باب أمام لتقف … العصابة سيارة عادت

يحدث. ما يراقبان و«أحمد» «عثمان» كان الوقت نفس يف
«ريما» تعريض الحكمة من فليس ل، التدخُّ بعدم له فأشار «أحمد»، ل «عثمان» نظر
وهما أمامهما مرَّت ثم ُمقِبلة، سيارة صوت الشيطانان سمع بُعٍد وعن للخطر، و«خالد»

الظالم. يف قابعان
سيارة بجوار توقفت امرأة، تقودها جيب سيارة فرأى الطريق إىل رأسه «أحمد» أخرج

الشياطني. مقر أمام العصابة رجال
«ريما» ويُدخلون للسيارة، الخلفي الباب يفتحون وهم … املرأة يحيون بُعٍد عن ورآهم
وتعود … واسعة دورًة لتأخذ وتنطلق … يهدر السيارة محرك صوت سمعا ثم و«خالد»،

أتت. حيث من
… العصابة رجال رؤية نطاق عن بعيًدا وتحرَّكا مكانهما و«عثمان» «أحمد» ترك

«أحمد»؟ يا «إلهام» أين تُرى «عثمان»: سأله سؤال وأول
باب ومن … داخلها إىل الفيالَّ سور قفزا ثم «عثمان»، ل أشار ولكن «أحمد» يردَّ لم
من انطلق وكالصاروخ السلم، صاعَدين «عثمان» وخلفه «أحمد» مرَق … الخلفي املطبخ
«إلهام». منه وخرجت الباب فتح حني مسدسه، لالنقضاضشاهًرا ًزا متحفِّ غرفته إىل املمر

أيًضا! وصل قد كان الذي و«عثمان»، «أحمد» ل رائعة مفاجأة فكانت
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ويظهر زجاجية حوائطها … واسعة غرفٍة إىل نُِقال قد و«خالد» «ريما» كانت الوقت ذلك يف
«ريما» نظرت متقطِّع، أحمر ضوء ينطلق برج كل وأعىل بها، تحيط حديدية أبراٌج منها

أين؟ ولكن السماء، يف ُمعلَّقان إننا وقالت: دهشة يف «خالد» ل
فعرف مليٍّا لهما نظر … مختطفيه عىل وقعتا أن إىل الغرفة يف بعينَيه «خالد» جاَل
ولكن قنديل»، «هاني من خطوٍة قيد عىل أصبحا فقد إذَن … و«ليليان» «توماس» أنهما
أم سنرتال»؟ كوينررود شارع ٩» يف أم فيكتوريا؟ قمة فوق التي الفيالَّ يف هل هو؟ أين

السماء؟ يف مثلهم معلق معهم هنا
فسبقتها «هاني»، عن تسألها أن تنوي وهي … بحدَّة «ليليان» ل «ريما» نظرت

للصباح. الحديث ل سنؤجِّ قائلة: «ليليان»
هذا. حدث لو شاكًرا سأكون «خالد»: فردَّ

و«ليليان» هو خرج ثم … هذا لك قال: ثم «خالد»، ل ارتياح نظرة «توماس» نظر
خلفهما. الغرفة باب وأغلقا

برأسنا يدور ما يعرف لو آه خريًا! فينا يأمل إنه وقال: باسًما، «ريما» ل «خالد» نظر
له.

األحداث وأكثر … مغامرة ألرسع ب تتعجَّ وهي للنوم واستعدَّت «ريما» ابتسمت
فيها. لينام الرشفة إىل «خالد» وخرج تالحًقا،

الشياطني مقر خارج الواقفني العصابة ألفراد األوامر صدرت قد كانت الوقت نفس يف
اآلَخران ويبقى دقيًقا تفتيًشا الفيالَّ لتفتيش أحدهم يدخل بأن «فيكتوريا»، قمة فوق
بحريٍة يتحرك أنه ورغم … الفيالَّ داخل إىل الثالثة الرجال أحد فتحرَّك … للمراقبة
صوت «إلهام» سمعت وليونته حركته ة خفَّ ورغم ، بالفيالَّ أحد وجود بعدم لثقته واطمئنان
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برفٍق دفعته ثم «أحمد»، ينام حيث إىل فتسلََّلت … بالخطر وشعرت صة، املتلصِّ خطواته
الغريب. الرجل لوجود ونبََّهته «عثمان» أيقظت ثم ليستيقظ،

حواسهم! تيقظت وقد الغرفة، أركان يف الثالثة الشياطني تربَّص
من اقرتبت فالخطوات … أنفاسهم الشياطني حبس وفجأة ثقيلة، الدقائق مرَّت
ليقف صوٍت بال «أحمد» قفز وكالفهد … الباب أُكرة دارت ثم … تباطأت ثم غرفتهم،
تحت «عثمان» اختبأ بينما … بالنوم متظاهرة الرسير عىل «إلهام» تمدَّدت … الباب خلف
سقطت أن إىل الغرفة، تمسح نظراته وأخذت الرجل رأس وأطلت الباب ُفتح … الرسير
الفيالَّ يف شخٍص من أكثر هناك «تونج»، … «تونج» قائًال: زميله يناديه فصاح «إلهام» عىل
شاهًرا … خارجها جلس ثم الشياطني غرفة وأغلق … مرسًعا أدراجه وعاد هذا قال …
الغرفة مكان له ويصف يحمله، الذي الالسلكي جهاز يف «تونج» صاحبه يحادث مسدسه،
وامتدت بعنف، الباب أكرة دارت ثم الباب، من تقرتب أخرى خطوات وكانت دقائق …
اتجاه يف اآلَخر ودخل آِخره، عن الباب الذراع هذه صاحب فتح ثم مسدس، نهايتها يف ذراع

«إلهام».
«إلهام»، بذراع ليمسك يده «كيم» مدَّ … شيطانة إنها «كيم»، يا لها انتبه «تونج»: قال

عضالتها. كل وقلصت … أنفاسها «إلهام» حبست رأسها، إىل املسدس يصوِّب وهو
التي اللحظة نفس يف الباب، خلف من كالصاروخ قوية رضبة «تونج» رأى وفجأة
فسقط الرسير، بجوار ليسقط الهواء يف به وأطاحت «كيم»، بذراع فيها «إلهام» أمسكت
… رقبته من لتشده «عثمان» ذراع فامتدت الرسير، تحت وتدحرج يده من املسدس
واقًفا، «تونج» انتفض باملسدس، تمسك األخرى وذراعه املسدس، عن بعيًدا وتسحبه
خرج اللحظة هذه يف … أرًضا طرَحتْه رضبًة ليرضبه الحديدية بقبضته «أحمد» فعاجله
للمقاومة. داعي وال املسألة انتهت لهم: وقال مسدسه، شاهًرا الرسير تحت من «عثمان»
و«خالد»؟ «ريما» أين اآلن نعرف أن نريد «أحمد»: فسألهما و«تونج» «كيم» استسلم

يُجيبا. لم ولكنهما
«أحمد» خلف من عال حادٍّا صوتًا أن إال قيِّدوهما، و«إلهام» «عثمان» ل «أحمد» فقال

سالحك. تلقي أن وأرجو … داعي ال له: يقول
رشاش، مدفٍع عىل يديه بكلتا قابًضا ساقيه، فاتًحا يقف لرجٍل الصوت هذا كان

ألعىل. يده فرفع «أحمد»، لسان املفاجأة عقدت
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الشياطني سار السيارة، إىل وقودوهم أسلحتهم اجمعا «تونج» … «كيم» الرجل: قال
، الفيالَّ باب من خرجوا أن إىل وحذر، خوٍف يف يتبعانهم و«تونج» «كيم» وخلفهم الثالثة

«واو»؟ أين سؤال: وبداخلهم السيارة ركبوا حتى قادوهم ثم
«كيم» لتصدم الخلف؛ إىل وحدها تندفع السيارة وجدوا حني كبرية، دهشتهم وكانت
صوابه إىل يُعد ولم «تونج» املفاجأة أذهلت األرض، عىل وتُسقطه خلفها واقًفا كان الذي
هو «واو» كان فقد للشياطني، املفاجأة وكانت كبرية، برسعٍة الطريق تقطع والسيارة إال

واحرتاف. برباعة السيارة، يقود الذي
املواهب؟ هذه كل ما «واو»؟! العم دهشة: يف «عثمان» قال

الدبابري. عش يف و«ريما» «خالد» وقال: … وقار يف «واو» ابتسم
عليهم؟ خطر من هل «أحمد»: قال

بالسيارة «واو» العم َف توقَّ بيشء، يرضوهم فلن … أحرار أنتم طاملا ال، «واو»: أجاب
أخرى مرة وهروبكم ظهوركم لهم: قائًال الشياطني إىل واْلتَفت كبرية، خلفصخرة مختفيًا
القمة عىل الطرق كل أن املؤكَّد ومن … أحراًرا يرتكوكم ولن … العصابة رجال سيثري …

ُمراَقبة. اآلن
جوار إىل قفز ثم الجزيرة. من للخروج معروفة غري وسيلًة نجد أن علينا «أحمد»: قال
وأخرج … أسالًكا منه وفكَّ … السيارة تابلوه من الراديو جهاز يفك وبدأ … «واو» العم
ويستقبل إشاراٍت يُرسل بدأ ثم … الراديو يف داخلية بأسالٍك أوصله … جهاًزا جيبه من
إىل رسالته نهاية يف «أحمد» اْلتَفت واحرتام، إعجاٍب يف إليه ينظر «واو» والعم إشارات،
عنهم. كثريًا تبعد ال بأنها «واو» العم أجابه … السوداء الصخرة عن وسأله «واو» العم

السيارة الجميع غادر برسعة، أقدامنا عىل هناك إىل نتحرك أن يجب «أحمد»: فقال
من بطبقة السيارة هذه نغطي أن يجب «عثمان» فقال … أرقامها «أحمد» خلع ثم …
وبرسعة الشياطني، ف ترصُّ بُحسن «واو» أعجب بسهولة، يراها َمن يعرفها ال حتى الطمي،

فيهم. الجماعة وروح … بديهتهم
اختفت فقد … يعرفوها لم بعيد من الشريوكي السيارة إىل الشياطني نظر وعندما
الصخرة هي ها قائًال: بيده «واو» العم أشار … املتصل السري من فرتٍة وبعد تماًما، معاملها

هنا. من مرتًا خمسني بُعد عىل السوداء
جهاًزا فأخرج … الصخرة من القريب املنعطف عند واقفة جيب سيارة «أحمد» رأى
الخلفية األنوار أضاءت أداره، أن وبمجرَّد … حذائه كعب من … الكربيت علبة حجم يف

للسيارة.
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عند به فلحق «عثمان» ل «أحمد» أشار املنظَّمة، سيارة إنها يبتسم: وهو «أحمد» قال
… أمامه مرَّت حتى … الصخرة حول ودارت … الخلف من السيارة تحركت الصخرة،
السيد تحيات مع … الصخرة خلف املهمات سائقها: له وقال … قليًال رسعتها من فهدَّأت

«صفر».
والعم هي فتحرَّكت … «إلهام» ل خفية إشارًة «أحمد» فأشار … السيارة انطلقت
فتحرك … كالعصفور متقطًِّعا صفريًا أطلقت … دقائَق وبعد الصخرة، خلف إىل «واو»

للمراقبة. «عثمان» وترك بهم، ليلحق بعده «أحمد»
الشريوكي، السيارة تركتها التي الكبرية الحقائب إحدى فتحت قد «إلهام» كانت
تحرضوا حتى هنا سنقيم هل «أحمد»: وسأل بها، ما رأى حني «واو» مسرت ب فتعجَّ

لالختفاء. يصلح ولن مكشوف هنا املكان خيمة؟!
سنطري. بل … نقيم لن وقال: «أحمد» ابتسم

هذه يف أن أتعني ويقول: يضحك، وهو «واو» العم أسنان الشياطني يرى مرَّة وألول
طائرة! الحقائب

يثبت بدأ ثم أجنحة، شكل عىل حديديٍّا هيكًال وصنَع … املعدات باقي «أحمد» أخرج
السميك. القماش من غطاء به

رائعة! فكرة الطائر! اش الخفَّ إنه وقالت: دهشٍة، يف «إلهام» نظرت
«إيربدين» ميناء يف العائم املطعم نفس يف نلتقي له: قائًال «واو» العم «أحمد» ودَّع

الثامنة. الساعة يف مساء
التوفيق. لكم أتمنَّى «واو» قال
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بني ممتد حامٍل عىل صدورهم فأسندوا … لريكبوها القمة حافة إىل األجنحة الشياطني حمل
بعضهم. بمحاذاة ووقفوا … ة كَدفَّ يُستخدم الذي الذيل عىل أرجلهم ووضعوا … األجنحة
سيارة … بُعد عن رأى «واو» العم أن إال … املارة من خالية … هادئة الجزيرة كانت

قادمون. «سوبتك» عصابة فقال: قادمة، العصابة رجال
انطلق! … استعداد س» ك. «ش. حزم: يف «أحمد» فقال

العصابة رجال سيارة وصلت وعندما الحافة، نهاية حتى برسعٍة الشياطني جرى
رجال جرى العمالقة كالنسور … الهواء يف يحلِّقون و«عثمان» و«إلهام» «أحمد» كان …
… فزع يف الشياطني عىل النار يُطلقون … أسلحتهم شاِهرين … التل حافة إىل العصابة
رءوسهم لترضب … ألسفل أرجلهم تدلَّت وقد الهواء، برسعة نحوهم يندفعون والشياطني

التل. ة قمَّ من صارخني ويسقطون أجنحٍة، بال الهواء يف فيطريون … عنف يف
بحذر، الهواء يف يحلِّقون وأخذوا لألجنحة، الخلفية ْفع الدَّ أجهزة الشياطني أداَر
«إيربدين» وميناء … املاء وتحتهم جزيرة مائة من أكثر وأمامهم السحاب، ناطحات فخلفهم
ناطحة فوق الشياطني حلق الشاهقة، املباني بني كالحيَّات تلتف التي الطرق وشبكة …
من العلوية حوائطها نصف … شقة يعلوه حديدي برج «أحمد» نظر فلفت … سحاب

الزجاج.
فهذا … و«خالد» «ريما» أنهما «أحمد» شعر … جالسني وفتاة شابٍّا خالله من رأى
الالسلكي، طريق عن و«عثمان» «إلهام» مع «أحمد» تحدَّث ُمختطفني، الختفاء جيد مكان
إنهم «خالد»: قال … و«خالد» «ريما» نظر هذا لفت الشقة، حول واسعة دوائر يف حلَّقا ثم

الشياطني.
اآلن؟ سنفعل ماذا «أحمد»: «إلهام» سألت
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للهبوط. املناسب املكان ونختار البناء، هذا أين د نحدِّ أن املهم «أحمد»: قال
قال ثم يتبعونه، والشياطني شماًال، انحرف ثم … ببرصه حوله املكان «أحمد» مسح

هبوط. ،١ – ٢ – ٣ للهبوط، استعد س» ك. «ش. حزم: يف
الهواء عىل األجنحة فانزلقت حادة، بزاوية أسفل إىل األجنحة بمقدمة الشياطني ماَل
وعندما فريسة، عىل تنقض … نسور ثالثة وكأنهم صاروخية، برسعة مستقيم خطٍّ يف
إىل مندفعني أسفل، إىل بأقدامهم ليهبطوا ألعىل، األجنحة مقدمة رفعوا األرض، من اقرتبوا

أقدامهم. تحت تنكرس أعوادها كانت التي الحشائش، عىل أمتار لعدة جريًا األمام
كونج»، «هونج عن كثريًا تبعد ال والتي … «كولون» جزيرة عىل الشياطني هبوط كان
األجنحة، بفك وبرسعة برباعة الشياطني قام فسيًحا، أخرض مكانًا اختاروا فقد … ًقا ُموفَّ
ووضعوا الخرضة، كثيفة … ضخمة شجرة ظل يف وأخفوها … أغلفتها يف وضعوها ثم

عالمة. أسفلها
صوت أو كالم أية ودون … لآلَخر منهم كلٌّ نظر ثم … ساعاتهم يف الشياطني نظر
الشجر وأوراق تُغطِّيهم، كثيفة خرضة عىل … أجسامهم فاردين … األرض عىل ارتموا …

الطيور. من الكثري تحوي … فوقهم العمالقة
وبَدت املكان، عىل يزحف والليل … املغيب يف الشمس وبدأت رسيعة الدقائق مرَّت
فهناك سنرتال»، كونريرود شارع ٩» يف «أحمد» رسح كاألشباح، تظهر حولهم األشجار
إنه هناك؟ قنديل» «هاني هل … ولكن … «سوبتك» عصابة وهناك … و«خالد» «ريما»
هلل الحمد وقال: «أحمد» انتبَه الحركة، يف لرسعٍة تحتاج وإجابته … املغامرة يف سؤال أهم

«واو». العم ميعاد إىل واآلن بخري، و«خالد» «ريما» أن
… املكتب باب ُفتح … السحاب ناطحة أعىل … الربج فوق … التايل اليوم صباح يف
«خالد» مسح … الزجاجية الحوائط من املتسلل الضوء أيقظهما قد و«ريما» «خالد» كان
عىل األخرى ويضع الباب، قبضة بيده ممسًكا «توماس» فوجد … أعىل إىل نظر ثم عينَيه

اتفاًقا. معكم ألعقد جئت قائًال: ويبتسم … الحائط
أمرك. تحت أنا «خالد»: قال

لتجلس «ليليان» دخلت خلفه ومن «ريما»، تجلس حيث إىل واتجه … «توماس» دخل
وتحدٍّ. بثبات «توماس» ل «ريما» نظرت «خالد»، من بالقرب

يف لعضوة إال تكون ال الشجاعة وهذه … شجاعة فتاة أنِك أعرف «توماس»: قال
… معكم رصحاء وسنكون اتفاق، عقد يمكننا األحوال كل ويف … دولية منظَّمة أو عصابٍة

أيًضا. هذا منكم ونرجو
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هذا. أتمنَّى «ريما»: قالت
من وسيكون ذكي، … قوي … وسيم شاب أنت وقالت: «خالد» ل «ليليان» نظرت

عليك. االعتماد ا جدٍّ املفيد
يشء؟! أية يف وقالت: «ليليان» ل «ريما» نظرت

العالم. لخري تعمل منظَّمة نحن «خالد»: ل وقالت «ليليان» لها تلتفت لم
كيف؟ «خالد»: قال

من البرشية وتستفيد … تنضج حتى العلمية املواهب نرعى نحن «توماس»: رد
مع علمي تباُدل اتفاق من كجزءٍ هنا معنا وهو … «هاني» مع فعلناه ما وهذا إنتاجهم،

كبرية. صناعية مؤسسة
صفقة؟ أم ِعلمي اتفاق «خالد»: قال

صفقة! ِلنَُقل وقال: زهٍو، يف «توماس» ابتسم
منا؟! املطلوب وما «ريما»: قالت

«هاني موضوع تنسون لها، تعملون التي املنظمة مع أخرى صفقة «توماس»: رد
قنديل».

الثمن؟ وما «خالد»: سأله
رساحكم. وإطالق تختارونه، بنك يف رسي حساب «ليليان»: أجابت

مرتًا، ٢٤ عمق عىل نفٍق َعْرب كونج»، «هونج إىل «كولون» من املسافة الثالثة الشياطني قطع
… آمنة مواصلة استعمال قرروا كونج» «هونج ويف … هوندا سيارة يف املاء سطح تحت
ولكنها كالحنطور، عربة وهي «الريكشا» إال يجدوا ولم … العصابة رجال أعني عن بعيدة

رجل. الحصان من بدًال ويجرها … صغرية
نحيلتان ساقاه … عجوز رجل فهو عربتها يجرُّ الذي الرجل عىل كثريًا «إلهام» أشفقت
… أصلع … الطول متوسط رجل … عربته جرَّ فقد «أحمد» أما ُمرَغمة، تحمالنه تكاد

الوجه. مستطيل … العينني ضيق … الشارب كثُّ … الحاجبني شعر كثيف
عربية بلغة الرجل سأل وفجأة … املالمح هذه يتذكَّر وهو … كثريًا «أحمد» رأس دارت
أنا … «أحمد» مسرت الخري مساء شديد: بهدوءٍ الرجل رد الشمع؟ متحف إىل تذهب ألم
مسرت تحيات مع … املبنى نفس يف و«ريما» «خالد» مع قنديل» «هاني … «زئبق» عميلكم

«صفر».
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سائق رقبة عىل بها ليهوي عاليًا، يده يرفع «عثمان» رأى فقد «أحمد»، دهشة تُطل لم
منها وتدحرج … «الريكشا» فانقلبت … وجهه عىل الرجل انكفأ يركبها، التي «الريكشا»
يكمل «عثمان» قفز … الوعي فاقًدا … أخرى مرًة وجهه عىل فانبطح الرجل، فوق «عثمان»

املظلمة. الشوارع بني جريًا طريقه
سيصل. ولكن «أحمد»! فرد … الطريق يعرف ال إنه «زئبق»: قال

ما «واو» ل يقص «عثمان» وجدا العائم، املطعم إىل و«إلهام» «أحمد» وصل وعندما
عربته يجر الذي هو «كيم» العصابة رجل كان فقد لالختطاف، تعرض أنه وكيف حدث،

اختطافه. محاوًال …
من رسالًة أخرَج ثم لالحرتام، تدعو فمهمتكم … ا حقٍّ بكم معجب إنني «واو»: قال
قوية بيٍد وإذا لحرقها، استعداًدا شديد برتكيز قرأها الذي «أحمد»، ل سلََّمها «صفر» رقم
قذيفة كأنها «واو»، مسرت قدم انطلقت اللحظة نفس ويف الرسالة، رسقة وتحاول تمسك

الرجل. لترضب
الجالسون الزبائن وجرى … املنضدة وانقلبت … ظهره عىل وارتمى الرجل رصخ

بعيًدا. عليها
عىل ساَقيه «واو» فأطبق … ألعىل وسطه من «واو» مسرت وحمل … الرجل اعتدل
… خلفه كريس عىل جالًسا وقع ثم … وارتعش وجهه فاحمرَّ بشدٍة وضغط الرجل، رقبة
الشياطني دهشة وسط األرضواقًفا عىل ونزل … دائرية قفزة املنضدة فوق من «واو» قفز

«واو». العجوز قدرة لوال ل للتدخُّ يستعدون كانوا فقد … الشديدة
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فرادى؛ ولكن … ُمرسِعني مغادرته فقرروا املطعم، يملئون العصابة برجال الشياطني شعر
بسهولة. العصابة رجال يصطادهم ال حتى مختلًفا، طريًقا منهم واحد كل اتخذ أي

ميعاد لتعديل «صفر»؛ برقم االتصال غري اللحظة، هذه يف «أحمد» بال يشغل يُكن لم
«واو» مسرت وعني املطعم، خارج إىل وسار فنهض… طلبها، التي الهليكوبرت الطائرة قدوم

بحذر. حولهم املوجودين العصابة رجال تحركات يراقب و«عثمان» تتابعه،
ممسًكا … نحوه يتحرَّك العصابة رجال أحد ملح املطعم، باب إىل «أحمد» وصل عندما
عليه مكتوبًا صندوًقا فوجد حوله، املكان «أحمد» ص تفحَّ … جيبه يف يُخفيه بمسدس
ألسفل؛ وحركه … داخله مقبض إىل يده امتدَّت الربق وبرسعة إليه فجرى الباخرة، كهرباء
الرصاص؛ طلقات وتدوِّي … الزبائن بني الهرج ويعلو … الباخرة سطح الظالم ليسود

الظالم. يف لتيضء
بهدير شعر الذي «أحمد» اتجاه يف يجرون الباخرة، سلم عىل العصابة أفراد احتشد
الباخرة، بجوار املاء يف يقف َلنًْشا ليلمح املضاد؛ االتجاه يف فجرى … الظالم يف خطواتهم

اللنش. داخل القرفصاء جالًسا فسقط الباخرة سور قفز … تردُّد ودون
تتالصق، تكاد فالقوارب الباخرة، حول بحذر باللنش وسار تحرَّك ثم املوتور، أدار

بحرية. للتحرك فرصة تعطيه وال
أصوات فسمع الباخرة، يف بالشياطني لالتصال يده بساعة أزراًرا «أحمد» ضغط
وبدأ اللنش، موتور فأوقف عنه، يبحثون أنهم فعرف العوامة، حول تتحرَّك اللنشات بعض
مدفع به فوجد أكربها، فتح … الرياضية الحقائب بعض عىل عثر أن إىل بمحتوياته يعبث

العصابة. لرجال اللنش أن فعرف كبري، رشاش
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بُعد وعن صوت دون باللنش وسار … كمجداٍف املدفع يد استخدم بديهته، وبرسعة
فانحرف مسلحني، رجال لثالثة أشباح ثالثة ظهره وعىل منه، يقرتب مطاطيٍّا قاربًا رأى
املاء يف قفز ثم صغريًا، قزًما بجوارها اللنش ظهر التي بالباخرة اْلتَصق حتى … باللنش
وعيناه … املاء خارج برأسه ومحتفًظا باللنش، متعلًِّقا العصابة رجال أعني عن بعيًدا
… امليناء اتساع عىل … بضوئه ودار … قويٍّا اًفا كشَّ العصابة رجال أحد أنار تتبعانهم،
أحدث أنه إال املاء، يف برسعة وهبط غاَص «أحمد»، رأس من الضوء حلقة اقرتبت وعندما

الصوت. اتجاه يف النار فأطلقوا أنظارهم، لفَت … صوتًا
املاء، تحت عائًما … اللنش حول فدار املكان هذا يف للخطر ُمعرَّض أنه «أحمد» شعر
إال داخله، ة بخفَّ قافًزا املاء، من خرج تحته، أصبح وعندما العصابة، رجال أعني عن بعيًدا

تجاهه. نريانهم فوجهوا بحركته، أحسوا أنهم
إال يفيقوا ولم املفاجأة، أذهلتهم وقد تجاههم اندفع وكالقذيفة اللنش، «أحمد» أدار
باليد اللنش ويقود بيد «أحمد» يمسكه كان الذي الرشاش، املدفع طلقات أصوات عىل

األخرى.
منهم اثنني أسقط قد هو كان النار، إلطالق يستعدون وكانوا بجوارهم، مرَّ وعندما
«أحمد» أوقف الرشاش، نريان من هربًا القارب قاع يف ثالثهم وانبطح املاء، يف رصعى
عىل منبطًحا زال ما الرجل فرأى … العصابة رجال قارب إىل منه وقفز اللنش، موتور

اللنش. إىل عائًدا القارب، قاع يف تركه ثم وقيََّده عليه، فانحنى وجهه
املطعم! بزبائن تحركت لقد الباخرة! يِجد فلم الصيادين خليج يف «أحمد» ب السري طال
قبضة يف العصابة أهي َمن؟ قبضة يف وَمن ذهبت؟ فأين … و«واو» … و«إلهام» «عثمان» ب

قبضتهم؟ يف الشياطني أم الشياطني؟
ُمسلَّح، بَدين رجل به … املاء يلمسسطح يكاد ال حتى برسعٍة يسري َلنًْشا «أحمد» ملَح
أداَر ثم يراه، ال حتى كافية بمسافٍة عنه ابتعد حتى فانتظر الخليج، مياه ُعمق إىل يتجه
وقوارب الربجوالت، مطاعم واختفت … امليناء عن ابتعد أن إىل أثره، يف وسار اللنش، محرِّك
اللنش، محركات صوت إال يقطعه ال شديد، هدوء ويسود حاِلك، ظالم محله ليحل اليانك،

بسهولة. تتبعه عىل «أحمد» ساعد … اللنش مقدمة يف ضعيف اف كشَّ وضوء
أوقف مريب، ظالٌم ليسود … محركه وسكت اللنش، نور انطفأ … فجأة ولكن
حواسه؛ وتيقظت آخرهما، عن وأذنيه عينَيه وفتح سالحه وشهر لنشه، محرك «أحمد»
انتبه بالصينية، يغنِّي رجل صوت سمع بُعٍد وعن يراه، ال بصيٍد املرتبِّص كالفهد ليصبح
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معه ويقرتب يقرتب، الغناء صوت وبدأ اآلخر، اللنش من آتية حركة صوت سمع ثم له،
منزعًجا. الصوت وابتعد فانطفأ، الضوء هذا اتجاه يف طلقة دوَّت … وفجأة خافت، ضوءٌ
يف يسبح وأخذ … املاء إىل فنزل بالهجوم، البدء فقرَّر وانتظاره، «أحمد» وقوف طال

جَلبة. يُحِدث أو صوتًا يصدر أن دون اللنش، اتجاه
سطحه. عىل وقذفها املاء، عىل عائمة خشبًة أمسك تحته، وأصبح … منه اقرتب وعندما
اآلَخر االتجاه من يقفز «أحمد» كان الوقت نفس يف الصوت، اتجاه يف رصاصٌة فدوت
كابينة إىل فجرى الذعر، أصابه البَدين الرجل أن إال القيادة، كابينة خلف اللنش، سطح عىل
الكابينة، خلف نائٌم وهو «أحمد» شعر بأقىصرسعة، وانطلق اللنش محرك وأدار القيادة،
يف املاء يمسح قوي، اف كشَّ ضوء بُعٍد عن رأى السري من مسافٍة وبعد الهواء، يف يطري أنه

فنار. أنه فظن واسعة، دائرة
ماسورة مخبئه من «أحمد» ورأى اللنش، محرِّك َف توقَّ بالجزر، مزدحمة املنطقة فهذه
زجاج تحطُّم صوت عال الرصاصات دوي ومع الكشاف، ناحية تُصوَّب رشاش مدفع
كثرية رصاصات دوي الصمت قطع ثم لدقائق، أخرى مرًة والهدوء الظالم وساد الكشاف،

اللنش. حول متفرِّقة اتجاهاٍت يف متتابعة
الكشاف وجود كمكان عال، مصدٍر من كانت الرصاصات فهذه «أحمد» اندهش
الرصاصات مصدر يحدِّد أن استطاع الظالم، عيناه اعتادت أن وبعد دقائَق وبعد املتحطم،
يف غارقٌة فالسفينة كبرية، دهشة كان العائم، املطعم إنه املاء، وسط كبري جسم إنه …

خطفها؟ الذي َمن ولكن مختطفة إنها أي تماًما؛ الظالم
البَدين الرجل حطَّم ملاذا ولكن العصابة، ورجال الشياطني بني قائمة فاملعركة

و«واو». و«إلهام» «عثمان» هم السفينة مختطفو إذَن الكشاف؟
أن فقرَّر عليهم، خطٌر هناك كان إذا إال السفينة؟ يختطفون ملاذا «أحمد»: وتساءل
اللنش نفري صوت عال املاء سطح فوق ومن … الليل ظالم ويف بطريقتهم، الشياطني يراسل
دقائَق وبعد منه، قريب مصدٍر من أتت … طائشة رصاصة دوي فأسكته متنوعة، بأنغاٍم
طائشة، أخرى رصاصة دويُّ فأسكته الشياطني، يفهمها بأنغاٍم الباخرة نفري عليه ردَّ
الذي الوقت يف ُمدرَّبني، رجاٍل بني إشارات أنها عرفوا فقد … العصابة رجال الذعر أصاب

البعض. بعضهم عىل اطمأنوا فقد بغبطة، الشياطني فيه شعر
كان الذي الوقت يف مختلفة، اتجاهاٍت يف رصاصاٍت يُطلق أخذ البَدين «الرجل» أن إال
… الرجل بساق فجأة أمسك حتى اللنش، سطح فوق … بطنه عىل يزحف «أحمد» فيه

37



املستحيلة املهمة

تطوق الرصاصات فانهالت جَلبة، ُمحِدثًا الخليج، مياه يف ليسقط بقوة، للخلف وسحبها
جنونية، برسعٍة انطلق ثم اللنش محرك وأدار … القيادة بغرفة «أحمد» احتمى اللنش،
صوت من وجودهم أماكن حدَّد وقد نريانهم، مرمى عن مبتعًدا السفينة، حول يحوم
للباخرة، األول بالدور والفرعي الرئييس املدخل عىل يسيطرون أنهم فعرف الرصاصات،

القيادة. وغرفة العلوي الدور عىل يسيطرون والشياطني
الشياطني أطفأها أم أصيب؟! التيار مولد هل أنوارها؟! أطفئوا ملاذا تساءل ولكنه

العصابة؟! رجال َلنْشات تطاردهم ال حتى
… املاء يف جَلبًة سمع بعدها أخرى، مرة اللنش بصفري … الشياطني «أحمد» راسل
إطالق ينقطع لم ذلك ومع «تونج»، أنا يقول: رجلهم أعقبه … رصاصات صوت سمع ثم

… النار
وعجلة بيد، الرشاش أمسك … أخرى ومرَّة بعصبية، فون يترصَّ أنهم «أحمد» فعرف
املدفع وطلقات … الباخرة بجوار يسري اللنش كان وبأقىصرسعة … باألخرى اللنش قيادة
بدًال يده يف ولكن الطريقة، بنفس عائًدا استدار ثم نوافذها، زجاج تحطم «أحمد» يد يف

التأثري. شديدة ولكن الحجم، صغرية للدموع، مسيلة قنبلة … املدفع من
… اللنش رسعة مع لتطري … هيسرتيا يف تنطلق العصابة رجال رصاصات كانت
فيه أغلق الذي الوقت يف السفينة، داخل بالقنبلة «أحمد» ألقى الفرصة، حانت وعندما

الطابَقني. بني الباب «عثمان»
الفزع بينهم وزاد … العصابة رجال سعال صوت وعال … القنبلة من الدخان فانبعث
ويف اآلخر، تلو الواحد املاء يف بأنفسهم يلقون رآهم عندما سعيًدا «أحمد» وكان والذعر،
تُضاء السفينة مصابيح كانت حتى … دقائق تُمرَّ ولم … اللنش صفري عال الهدوء وسط
يده ويف مرسًعا نزل ثم العلوي، الطابق رشفة من عليه يطلُّ «عثمان» ورأى أخرى، مرَّة
ثم إليه، ينتقل أن «عثمان» استطاع حتى الباخرة، من باللنش «أحمد» اقرتب طويل، حبل
يف السابحني العصابة لرجال يقول ًزا متحفِّ ووقف … الرشاش املدفع يَديه بكلتا أمسك
بنظام ولكن … اللنش سطح إىل يعلو أن الصباح حتى املاء يف البقاء يريد ال مَلن أرجو املاء:

اآلَخر. تلو الواحد يُقيِّدهم «عثمان» وبدأ املاء، يف جَلبٍة صوت سمع ثم … وهدوء
السلكي طريق عن امليناء برشطة اتصلت لقد «أحمد»: ل قال قيدهم من انتهى أن وبعد

اآلن. إلينا الطريق يف وهم السفينة،
رسية. هنا مهمتنا ولكن «أحمد»: قال

يصلوا. أن قبل سنرحل «عثمان»:
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«صفر»؟ رقم وميعاد «أحمد»:
«كولون». جزيرة إىل فيه نصل وقت فلدينا … أكدته لقد «عثمان»:

يقول وهو إليه «أحمد» نظر «إلهام»، عليه فردَّت … ُمتقطًِّعا صفريًا «عثمان» أطلق
ا. حقٍّ العصفور صوت هو هذا مبتسًما:

«إلهام» ليجد اللنش إىل عاد ثم ُمقيَّدين، الباخرة إىل العصابة أفراد «عثمان» نقل
«أحمد». مع «واو» ومسرت

«إيربدين»، ميناء إىل العودة اتجاه يف السري وبدأت … الباخرة محرِّكات جَلبة عَلْت
كان جديد، يوم فجر نسائم ومع الشياطني. ويحيُّون سطحها رشفات من يطلُّون وركَّابها
امليناء حرس لنشات بُعٍد عن ويرون … «كولون» جزيرة اتجاه يف يسري الشياطني لنش

بالباخرة. تحيط
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فيه خبَّأوا الذي املكان نفس إىل اتجهوا «كولون»، جزيرة إىل الشياطني وصل عندما
بعيد، من يقرتب هليكوبرت طائرة محرِّك صوت سمعوا أنهم إالَّ الحفر، وبدءوا معداتهم
مروحة كانت قليل، وبعد معداتهم، ليخرجوا كبرية برسعٍة الحفر و«إلهام» «أحمد» واصل
بُعد عىل األرض عىل استقرَّت أن إىل تهبط، وهي حولهم هوائية أمواًجا تصنع … الطائرة

منهم. قليلة أمتار
«صفر». رقم من رسالة «أحمد» ل سلم ثم الشياطني، فحيَّا الطائرة قائد نزل

بالتوفيق. تمنياتنا طلبت، ما ولك … رسالتك وصلتنا فيها: له يقول
كان وبرسعة … قنديل» «هاني يجدا أن قرَّرا قد و«ريما» «خالد» كان األثناء تلك يف
«خالد» فقرَّر الربج، عن املتنقل السلم أبعد لكنَّه مفتوًحا، املكتب باب ترك قد «توماس»

النزول. يستطيعا حتى فيها ويقيِّداه املكتب، غرفة إىل «توماس» يحرضا أن و«ريما»
فتطايرت الزجاجية، الحوائط به يرضب وأخذ املكتب، غرفة مقاعد أحد «خالد» رفع
يفتح «توماس» وكان إال دقائق تُمرَّ لم شديدة، جَلبًة ُمحِدثة لتسقط الربج، حول شظاياها

«خالد»؟ أين «ريما»: سأل ثم فيه، ببرصه ويدور غضب، يف املكتب باب
عن يبحث وظلَّ «توماس» إليها فجرى مفتوحة، كانت التي النافذة إىل «ريما» نظرت
أنه لوال إليه يلتفت أن «توماس» كاد املقاعد، أحد وراء مخبئه من خلفه قفز الذي «خالد»،

الشباك. خارج العلوي نصفه ليصبح عليه؛ الشبَّاك ضلفتَي أغلق
كبري. واالرتفاع … سأسقط «خالد»، يا ال «توماس» رصخ

قنديل»؟ «هاني أين «خالد»: سأله
أنت. ارحل به، شأن لك ليس هلٍع: يف فرد
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تستطيع لن وحشيٍة: يف «توماس» فرصخ … أكثر الشبَّاك ضلفتَي «خالد» ضغط
قوية. هنا فالحراسة تخليصه،

وبرضبة «ريما»، ل وأشار «هاني» مكان يعرف أن استطاع فقد … «خالد» ابتسم
يف التليفون بسلك «توماس» ربطت ثم الهواء، يف الشباك زجاج تطاير بقدمها، صاروخية
بجوار حديديٍّا مقبًضا فوجدا السحاب، ناطحة سطح إىل السلم أنزال … وبرسعة النافذة،
ويف … املصعد إىل نزل ثم … أسفل إىل السلم قمة فدارت املقبض، «خالد» حرك السلم،
من أخذه كارتًا بها وضع عريضة، فتحًة فوجد … األزرار لوحة «خالد» تفحص املصعد

املصعد. أبواب فأغلقت «توماس»، جيب
أين؟ إىل «ريما»: له قالت

قنديل». «هاني إىل «خالد»: فرد
«خالد» فخرج بابه، وانفتح توقف ثم املصعد، مفاتيح لوحة عىل أخرض ضوءٌ ظهر
الرجال أحد اعرتضهم املسلحني، بالرجال يزدحم طويل، ممرٍّ إىل «ريما» وتبعته بحذٍر

أين؟ إىل قائًال:
«سوبتك». ثقة: يف «خالد» رد وبذكاءٍ

كبرية، قاعٍة إىل وصلوا أن إىل يتبعوه، أن لهم فأشار «سوبتك»، اسم الرجل سمع
المٍع حديديٍّ باب وجود «خالد» نظر لفت أتى، حيث من عاد ثم فيها، يبقوا أن لهم فأشار
تُفتح نة، ُمحصَّ غرفة أنها فعرف مفاتيح، لوحة له املجاور الحائط وعىل الغرفة، نهاية يف
ببعض وعبث أخرى، مرًَّة «توماس» كارت فجرب ممغنط، كارت بواسطة … إلكرتونيٍّا
رأى بُعٍد وعن تلقائيٍّا، خلفهم الباب أغلق دخولهم، وبمجرد الباب فانفتح بخربة، األزرار

كبرية. تليفزيونية شاشة وأمامه لهم، وظهره يجلس رجل
وأجهزة السلكي، تليفون بالرجل ويحيط فخم، أثاٌث وبها واسعة، الغرفة كانت

القادم. القرن حياة يعيش إنه «ريما»: فغمغمت كمبيوتر، أزرار ولوحة ريموت،
«ريما». يا تعايل «خالد»، يا ادخل وقور: بصوٍت قال الرجل، إليهم يلتفت أن ودون
ملعرفة ولهفة ب ترقُّ يف وتحركا سليمة، عربية لغٌة إنها … لسانهما الدهشة عقدت
الكريسنصف دار الرجل، عليه يجلس الكريسالذي من اقرتبا وعندما الصوت، هذا صاحب

مواجهتهما. يف فأصبح … دورة
صوته «خالد» رفع دميٌة، إنها قائلة: «خالد» ل ونظرت رأت، ِلَما «ريما» فدهشت
سأجيبك قائًال: أكمل بل اإلجابة، ينتظر ولم أنت؟ وأين أنت؟ َمن الصوت: صاحب سائًال

قنديل». «هاني أنت … أنا
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كريسضخم، يجلسعىل قنديل» «هاني عليها وظهر الشاشة، أُضيئَت اللحظة هذه يف
أريد. وقتما أريد، كما أتحرَّك أنا ُمختَطًفا، لسُت أنا … «خالد» يا اسمع قائًال:

سامًلا. تخرج ولن العنكبوت، بيت دخلَت فقد خدعوك، لقد «خالد»: له قال
غري خفيٍّ باٍب إىل تؤدي الغرفة، أرض عىل للغاية خفيفة أقدام آثار «خالد» نظر لفت
أن ينوي وهو عليها، يعمل وبدأ الشاشة، أمام املوجودة األزرار لوحة إىل فتقدَّم ظاهر،

للخروج. «هاني» يدفع
ولكن … بكالمه يعبأ فلم علينا، خطورة هذا ففي بيشءٍ، تعبث ال قلق: يف «هاني» فقال
الذي الطاقة مصدر وتتبع «ريما»، ل األزرار لوحة «خالد» فرتك الشاشة، أظلمت … فجأة
الباب وبجوار كبريًا، جزءًا منه فاقتطع سلًكا، الجهاز خلف فوجد بالكهرباء، الشاشة يمد
مجموعة مع فخذه عىل مثبتًا صغريًا، مفكٍّا «خالد» خلع خفية، بمسامري مثبتًا غطاءً وجد
اإللكرتونية الدوائر من العديد فوجد الغطاء، ورفع … املسامري فك ثم الصغرية، أسلحته

مركزية. تحكم بوحدة موصلة أنها وعرف األبواب، يف بالتحكُّم الخاصة
الطرفني أوصل ثم قوي، كهرباء بمصدر خلعه، الذي السلك طرف «خالد» أوصل
تخرج كهربائية رشارات الوقت نفس يف «ريما» ورأت للَّوحة، اإللكرتونية باألجزاء اآلَخَرين

منها. كالصواعق
… متقطًعا يأتي قنديل» «هاني صوت وبدأ انفجارات، صوت سمعت بُعٍد وعن

غاضبًا، قنديل» «هاني منه وخرج الغرفة، يف داخيل باٌب وانفتح إال … ثواٍن تمِض ولم
جميًعا. ونموت املكان ران ستدمِّ يقول: وهو صوته وعال

يحاول قنديل» و«هاني مسدًسا، يحمل «هاني» إثر يف يخرج رجًال «خالد» رأى ثم
له. الوصول من منعه

كانت حتى إليها، يلتفت الحارس كاد ما «مسرت»، عليه: «ريما» نادت اللحظة نفس يف
برضبٍة لتلحقه قدمها مشط عىل كالنحلة دارت … كبرية وبرسعٍة كقنبلة، إليه تنطلق رضبة
… مسدسه أسقطت … قوية رضبًة فرضبه «خالد» ل تدخَّ وهنا توازنه، فتُفِقده أخرى،
وسيكون هنا، من اآلن تُخرجنا أن تستطيع أنك أعتقد له: وقال املسدس، «خالد» اْلتَقط

«هاني». معنا
إنكم وابنتي؟ زوجتي وأترك أخرج كيف غاضبة: بلهجٍة وصاح «هاني»، صرب نفد

للخطر. تُعرِّضوننا
اقرتبت وعندما السحاب، ناطحة حول تحلِّق الشياطني طائرة كانت اللحظة، هذه يف
أنه فظنوا بالنافذة، مربوًطا «توماس» رأوا الحديدي، الربج فوق … الزجاجية الغرفة من
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عىل الهبوط رسعة … الطائرة قائد من «أحمد» فطلب … شديد قلٌق وانتابهم «خالد»،
«خالد». إلنقاذ السحاب، ناطحة سطح

بدون الحديدي والربج املكتب، إىل الناطحة سطح من سنصعد كيف «إلهام»: فقالت
سلم؟!

اقرتاح. عندي الطائرة: قائد فقال
سمحت. إذا ُقله «عثمان»: رد

الربج فوق ارتفعنا ما فإذا الطائرة، مهمات ضمن … هبوط حبل لدينا الطائرة: قائد
والباقي «أحمد»: فأكمل املكتب. نافذة إىل الحبلني بأحد النزول أحدكم باستطاعة كان …

أعرفه.
للنزول الحبلني أحد «أحمد» فيه أعدَّ الذي الوقت يف … السماء إىل الطائرة ارتفعت
وجهاز اآلخر، الحبل ومعه … بطيئًا هبوًطا يهبط بدأ الطائرة» «قائد له أشار وعندما …
املفاجأة وكانت املكتب، نافذة مواجهة يف أصبح أن إىل يرتكه، ال الذي وسالحه … السلكي
«أحمد» يندهش لم «توماس»، هو النافذة يف املقيَّد وأن … خاٍل املكتب أن اكتشف فقد …
الالسلكي طريق عن الخرب وأبلغ … بارتياح شعر ولكنه الشياطني، عىل كثريًا هذا فليس …
الطائرة وتحركت … أكثر املكتب غرفة من االقرتاب الطائرة قائد من طلب ثم للشياطني،
أثار مما قليلة، سنتيمرتات إال يفصلهما ال لوجه وجًها و«توماس» «أحمد» وأصبح …

الحراس. ينادي هيسرتيا يف رصخ الذي «توماس»
«أحمد»: له فقال ُسًدى، صوته فذهب … املقر يف عالية االنفجارات أصوات كانت ولكن

«توماس». يا ألنقذك جئُت
كلكم. سأدمركم غيظ: يف «توماس»

وسطك. عىل الحزام هذا تثبِّت أن آمرك السالح بقوة بيدك، األمر يُعد لم «أحمد»:
ثبَّت أن بعد بالنافذة؟ مقيٌد وأنا هنا من تخرجني كيف عصبيٍة: يف «توماس» قال
إىل مسدسه صوَّب ثم رأسه، يخفض أن «أحمد» منه طلب وسطه، عىل الحزام «توماس»
فكَّت … ولكنها بعقله، ذهبت … «توماس» رأس فوق طلقٌة دوت … لحظاٍت وبعد قيده،

سويٍّا. لتحملهما ترتفع الطائرة كانت اللحظة نفس ويف قيده،
والشياطني، «هاني» عن لإلفراج كرهينٍة «توماس» يستخدم أن قرَّر قد «أحمد» كان
سأل ثم السحاب، ناطحة فوق به يحلِّق أن الطائرة، قائد من الالسلكي طريق عن فطلب
… مني وبإشارة … واألرض السماء بني معلَّق إنك و«ريما»؟ «خالد» أين «توماس»:

أجنحٍة. بال الفضاء يف السباحة رائد سأجعلك
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يف أنهما أعتقد ولكن … هم أين أعرف ال أنا «أحمد»، يا ال خوف: يف «توماس» قال
قنديل». «هاني مكتب

«توماس»، ومعه الطائرة يف ُمعلًَّقا «أحمد» رأت قد «ريما» كانت اللحظة نفس يف
صوَّب مكانها، عىل لتدل الهواء؛ يف رصاصًة فأطلقت أيديهم، يف أصبح األمر أن فعرفت
أن إىل أخرى، مرًة به يهبط أن الطائرة قائد من طلب ثم الصوت، اتجاه يف عينيه «أحمد»

املحاولة. ففشلت … النافذة حافة عىل ليضعها قدمه فمدَّ «هاني»، مكتب أمام أصبح
عىل قدمه ووضع … أنفاسه حبس ثم … أكثر به فاقرتب الطائرة، لقائد «أحمد» أشار
الحراس كان نفسه الوقت يف املكتب، داخل إىل جذبه الذي «خالد» ل يده ا مادٍّ … حافتها
«أحمد» حيَّا متتابعة، تدوي أسلحتهم وطلقات الداخل، من املكتب باب فتح يحاولون
… وسطه حول يثبِّته أن «هاني» من طلب ثم … حزامه يفك وهو الغرفة يف املوجودين

وابنته. زوجته بدون املكتب من الخروج «هاني» دكتور فرفض
ذلك. يف الحق له وقالت: «أحمد» ل «ريما» نظرت

عليها ظهر التي «ليليان» إىل نظر ثم طلبت، ما لك قال: ثم قليًال، «أحمد» فتأمله
قاله ما سمعت أنك أظن لهما: فقال عنه، بعيًدا بوجهها وأشاحت … الشديد االضطراب

«هاني». دكتور
يهمك. أمره أن وأظن … معنا يزال ال «توماس» إن مهدًدا: لها فقال «ليليان»، ترد لم

طريقهما. يعرف الذي فهو … هو اسألوه «ليليان»: فقالت
«إلهام» «أحمد» حدَّث … اتفقا وعندما … صمت يف وتفاهما «خالد» ل «أحمد» نظر
«خالد» يد متناول يف «توماس» أصبح حتى … الناطحة من الطائرة فاقرتبت … السلكيٍّا
عليك رساحك، نطلق لكي له: وقال الداخل إىل فجذبه … النافذة حافة عىل واقًفا كان الذي

وابنتها. «جميلة» مدام عىل تدلَّنا أن
الوصول يستطيع فلن … مكانهما عىل أدلكم أن يشء يف يُجديكم لن «توماس»: فقال

باملوافقة. له فأشار «أحمد» ل «خالد» نظر غريي، أحٌد هناك إىل
ثم هما؟ أين فلنَر هيا قائًال: ظهره يف املسدس بفوهة دفعه ثم «توماس» حزام ففك

الطائرة. إىل «هاني» ودكتور أنت اصعدي «ريما»: ل قال
و«ليليان»؟ «ريما»:

مقيدة. هنا تظلُّ «أحمد»:
شيئًا تخَش ال «أحمد»: له فقال … خوف يف مستفًرسا «هاني» دكتور نظر … لحظتها

أمينة. أيٍد يف وابنتك زوجتك أن وثِق …
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من الكثري به طويل، ممرٍّ يف «توماس» خلف يسري كان الذي «خالد» ب «أحمد» لحَق
نهاية يف صغري باٍب إىل وصال أن إىل … للناطحة الخلفي املسقط عىل تطل التي النوافذ
فكاد ليلحقه، «خالد» جرى فجأة، اختفى ثم … خاص بمفتاٍح «توماس» فتحه املمر،
املفاجأة وكانت الخلف، من بحزامه أمسك «أحمد» أن لوال … الناطحة أعىل من يسقط
وقد اإلطفاء، رجال يستخدمها كالتي أسفلها، حتى الناطحة أعىل من مثبتة ماسورة وجود

كبرية. رسعٍة يف أسفل إىل منزلًقا «توماس» عليها تعلَّق
منزلًقا وساَقيه، بذراَعيه يحتضنها املاسورة عىل بنفسه رمى بل «خالد» يرتدَّد ولم

األرضية. الجاذبية بفعل ألسفل
الذي «توماس»، اتجاه يف مسدسه بًا مصوِّ أعىل، من املطاردة يتابع «أحمد» وقف وقد
بينه واملسافة كبرية، برسعٍة ينزلق وهو … العصابة رجال من أعوانه مناديًا يرصخ كان
وترقبه «أحمد» انتباه أثار … وفجأة تدريجيٍّا، تقل كانت ولكنها طوابق، عدة «خالد» وبني
ثم … للحظات يحدث ما تتابع األوسط، الطابق نوافذ إحدى من تطل رأس خروج …
عليها املعلَّق املاسورة يقطع بدأ … صغري كهربائي منشار النافذة نفس من ليخرج اختفت

و«خالد». «توماس»
يحاولون العصابة رجال أن الواضح فمن «خالد»، يواجه بالخطر «أحمد» شعر
أعقبها … طلقة دوت ثم املنشار اتجاه يف مسدسه فصوَّب «توماس»، وإنقاذ منه التخلص
الذي «أحمد»، اتجاه يف … مجاور شبَّاٍك من طلقٌة بعدها دوت للحظات، املنشار اختفاء
«توماس»، اندفاع يوقف أن فقرر القطع، ويتابع أخرى مرة يخرج املنشار لريى تفاداها
«أحمد» أن إال متحرًكا، هدًفا كان أنه ورغم املاسورة، قطع قبل النزول من يتمكن ال حتى
فقد طويًال، هذا يدم لم ولكن االنزالق، عن وأوقفه … جحيًما أقدامه تحت املاسورة جعل
ثم اطمأن، حتى قليًال «أحمد» فانتظر املكان، عىل الصمت وخيَّم … «أحمد» مسدس فرغ
يف يحدث ما يتابع كان الذي «خالد» منه اقرتب وقد وبرسعة، أخرى مرًة االنزالق عاود
… القطع ليتابع املنشار خرج حتى … وَعَربها النافذة من «توماس» اقرتب إن وما ترقب،
ويصبح بعضهما، عن والسفيل العلوي ُجزؤها ينفصل أن وشك عىل املاسورة وأصبحت
تشبثه قوة من فقلَّل املوقف بحرج «خالد» وشعر واألرض، السماء بني معلًَّقا «خالد»

بأقىصرسعة. االنزالق عن ذلك يعوقه ال حتى باملاسورة،
اليد تصيب «أحمد» مسدس يف األخرية الرصاصة كانت … املنشار من اقرتابه وعند
الذي «توماس» خلف الطريق مكمًال «خالد» ويمر … رسعة يف لتبتعد باملنشار املمسكة
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… رسداب تحته … سفيل باٍب اتجاه يف وجرى … املاسورة عنده انتهت سطٍح عىل هبط
«أحمد». عني عن االثنان وتوارى … به لحق قد «خالد» كان الغطاء رفع أن وبمجرد

فأمسك النافذة، هذه حكاية يعرف أن يريد كان فقد … بالفضول «أحمد» شعر
فرأى النافذة، مواجهة يف أصبح أن إىل هو، انزلق «خالد» انزلق وكما حذٍر، يف باملاسورة
مفتوح، باٌب نهايتها ويف ومكتب، املقاعد بعض بها خالية غرفة وخلفها حديدية، قضبانًا
فقرَّر ، هنيِّ غري أمٌر القضبان هذه ونَْزع كيف؟ ولكن الغرفة، هذه يدخل أن «أحمد» قرَّر
حبًال له وتُسقط … فوقه تحلِّق الطائرة كانت دقائق وبعد «إلهام»، ب السلكيٍّا يتصل أن
قدميه ثبَّت ثم آخرين، بقضيبني يديه بكلتا أمسك ثم النافذة، قضبان أحد يف ربطه …
كان الذي الوقت يف ألعىل، الحبل لتشد فارتفعت للطائرة، اإلشارة وأعطى الحائط، يف
لتظلَّ النافذة من نُزعت قد القضبان كانت محاوالٍت وبعد … للخارج القضبان يشد هو
تارًكا نفسه سحب ثم النافذة من قدميه أدخل الذي «أحمد»، بها ومعلَّق … بالحبل معلَّقة
وجد وبتتبعها كثرية، دم قطرات النافذة حافة عىل فلمح الغرفة، داخل قافًزا … القضبان
حتى الدم قطرات خلف «أحمد» سار وحذر وببطءٍ الباب، حتى الغرفة أرض تغطِّي أنها
مسدس وفوهة إال يدِر ولم حذر، يف سريه فأكمَل خاٍل، طويل ممرٍّ إىل ومنها الغرفة، باب
نحيٌف رجٌل خرج جانبي ممرٍّ ومن السري، أكِمل له: يقول وصوٌت بظهره التصقت قد
الذي الرجل سأل حتى «أحمد» رأى إْن ما ذهبية، ونظارًة … فاخًرا زيٍّا يرتدي … وقور

هذا؟ َمن يقوده:
وابنته؟ «هاني» دكتور زوجة عىل الحصول أجل من جئت أنا «أحمد»: فرد

أكمل: بل إجابته ينتظر ولم كذلك؟ أليس … الطائرة أصحاب أنتم الرجل: فقال
يرام. ما عىل يشء وكل معنا وأنت سيطرتنا، تحت الطائرة

أعصابه. قوة من النيل يحاول أنه «أحمد» فهم
نجحت وقد أرسته، عىل بحصولنا إال عليه تحصلوا ولن معنا، «هاني» دكتور له: فقال
دكتور أرسة حيث إىل «أحمد» باقتياد فأمر الصفقة، الرجل أعجبت فقد «أحمد»، حيلة

«هاني».
أن إىل الرجل، يقوده «أحمد» سار الناطحة، أسفل إىل ثم األسانسري، إىل املمر ومن

سوداء. فان سيارة فوجد … خارجها أصبحا
إليه ودفع فتحه وعندما … الخلفي بابها حتى «أحمد» يقود الذي الرجل إليها سار

السيارة. بداخل «هاني» دكتور أرسة وجد فقد كبرية، دهشته كانت «أحمد»،
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يجلس كان رجًال وجد أنه إال عنهما، الترسية ومحاولة بتحيتهما، «أحمد» انشغل
للغاية، متقدمة السلكي اتصال معدات هنا أمامك قائًال: إليه اْلتَفت القيادة، عجلة خلف
للحفاظ تُناور أال وأرجو الصفقة، وإتمام «هاني» دكتور إلنزال بالطائرة االتصال وعليك

الواضحة. اإلنجليزية باللغة الحديث يكون وأن حياتكم، عىل
الشياطني أيدي عىل له حدث ما ينَس لم الذي «كيم» هو كان فقد … «أحمد» اندهش
الطائرة، مع بها سيتحدث التي املوجة عن يبحث وهو غيٍظ، يف «أحمد» ل ينظر فأخذ …
وكان العصابة، مع عقدها التي وبالصفقة حدث، بما أخربها «إلهام» صوت سمع وعندما
كانت ولكنها … يلحظها أن دون «كيم» عىل مرَّت التي العبارات بعض متضمنًا حديثهما
بإنزال ستقوم وأنها النفاد، من اقرتب الطائرة وقود بأن «إلهام» فأخربته لهم، الكثري تعني
وبهذا «عثمان»، حراسة يف السوداء الصخرة بجوار … «فيكتوريا» قمة عىل «هاني» دكتور

الصفقة. إتمام يمكن
«أحمد» أن إال بذلك، رؤسائه إبالغ فطلب بينهما، الدائر للحوار يستمع «كيم» كان
«توماس»، من حدث ما يتكرر ال حتى ا، رسٍّ الصفقة إتمام مكان يكون أن وطلب رفض…

«ينج»؟ يا رأيك ما قائًال: بجواره يجلس كان لرجٍل «كيم» نظر
الصخرة من وبالقرب … موافقته أعلن ثم الوقت، لبعض مفكًرا برأسه «ينج» أطرق
حوله يتلفت … السيارة من نزل الذي و«كيم» «خالد» بني املقايضة لقاء كان السوداء،
القمة خواء يف صداه تردَّد صوت ناداه الصخرة خلف ومن و«هاني»، «عثمان» عن باحثًا
بإلقاء وعليكم أبوابها، تغلق وأن السيارة، يف َمن كل ينزل أن يجب … جيًدا اسمعني قائًال:
أين ولكن وتساءل «خالد»، صوت هو هذا كان فقد ارتياٍح، يف «أحمد» ابتسم أسلحتكم.

مفاجأة. هناك أن املؤكد من «عثمان»؟
السيارة، وأغلق هو نزل ثم «هاني»، دكتور وأرسة «أحمد» فأنزل «ينج» ل «كيم» أشار
مسدسه فوهة الصًقا «توماس» ب محتميًا الصخرة، خلف من «خالد» خرج اللحظة هذه يف
وأتمنى صفقتنا، يف كطرٍف الطفلة هذه تدخل أال أرى له: قال «ينج» رآه وعندما ظهره، يف
ال. حدَّة: يف له قال الذي «كيم» ل «ينج» نظر الصفقة. إلتمام كرشٍط أوًال رساحها تُطلق أن

للنهاية. ورقتنا ستكون الطفلة هذه
عصابات. أخالق فهذه قلوبهم، وقسوة لرشاستهم «خالد» يندهش لم

فانتظر الهواء، يف طلقة مسدسه من «خالد» أطلق «هاني»، دكتور عن «ينج» سأل وملا
«ينج» قائًال: يرصخ «كيم» ب فوجئ ولكن اإلشارة، هذه بعد قنديل» «هاني ظهور «ينج»

أخرى. مرًة هم إنهم
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فانتهز إليهم، الخفاشمتجًها بأجنحة الهواء يف يطري «عثمان» فرأى … «أحمد» اْلتَفت
هذه يف الهواء، يف مسدسه ليطري كالقذيفة قوية رضبًة وأطلق به، «كيم» انشغال فرصة
يَديه «كيم» رفع أيديكم. وارفعوا مكانكم قفوا قائًال: إليهم مسدسه «خالد» ه وجَّ اللحظة
جرى قد «أحمد» كان األثناء تلك يف ذهول. يف للشياطني ينظر وقف «ينج» أن إال ألعىل،
الباب فتح ثم السيارة مفاتيح منهما فطلب و«ينج»، «كيم» إىل وعاد فأخذه املسدس، إىل
عىل ونادى و«ينج»، «كيم» أدخل ثم … األبواب فتح مقابض كل بتحطيم وقام … األمامي
ثم السيارة، يف اآلَخر هو «أحمد» فأدخله حوله، يحدث مما هربًا مرسًعا فأتاه «توماس»،

الخروج. أو بها السري بمقدورهم يُعد فلم باملفتاح، أبوابها بإغالق قام
«هاني ودكتور الشياطني وحولها بالطائرة، «أحمد» فوجئ السوداء، الصخرة وخلف

بنجاح. املهمة النتهاء بالغة سعادة وكانت … رائًعا لقاءً كان … قنديل»
علم قد «صفر» رقم كان كونج»، «هونج سماء يف وحلَّقت الطائرة مروحة دارت وحني
وإعجابه. بتهنئته يبلغهم «صفر» رقم وكان … الالسلكي جهاز َعْرب حدث، بما «أحمد» من
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