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 "للنرش و التوزيع 2000دار أدباء "

 -منعاً باتاً بدون إذن خطي معتمد من النارش:�نع 

با  أي جزء من هذا الكتاب بأي وسيلة تصويرية أو إلكرتونية أو ميكانيكية نسخ أو إستع�ل
رشطة أو أقراص صلبة أو مرنة مقروءة أو النرش عرب ل الفوتوجرايف و التسجيل عىل أي أ سجيالتا فيه

 إسرتجاعها. حفظ املعلومات و أدواتاننرتن  أو أي برنام  إلكرتو  أو أي وسيلة نرش أرر  با فيها 

 >."التوزيع للنرش و 2000دار أدباء " إن اآلراء الواردة يف هذا الكتاب ال تعرب بالرضورة عن رأي

mailto:Odabaa2000@gmail.com
http://entashaaer.wix.com/odabaa2000
https://www.facebook.com/Odabaa2000/


 ,،,،,،أكـــــوان  ,،,،,،

- 3 - 

c‚{{{{{{]Ç<
 .هدتنا حياتهاأ من  إىل

 .حب الحياة �ان وهدتنا اإلأ من  إىل

 .الكتب هدتنا حب القراءة وأ من  ىلإ

 .و  عمل تتاب لناأ روحها  إىلنهدي 

 ا ......ـــمنأ  إىل

  .قل ما نقدمه لكأ هذا 

 .فهذا هو حصاد ما زرعتيه فينا طيلة عمرك

 .نهديه ليديك ا ولكم تنينا أن تكو� بينن و

 .لكن ال �لك إال أن نهديه لروحك و

 .فتقبليه منا

 .أبنائك

  محمود وائل و

 ,,,,,,,,,,, أمنـــا شكـــراً 
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c‚{{{{{{]Ç<
 .شجعنا تل من وقف بجوارنا و إىلالرواية  هذهنهدي 

 .دمحم سماح وعزاء ألشقائنا اأ إىلنهديها 

،,،,،,،,،,،,،,،,،,،,،,،,،,،,،,،, 

 .بنائيأ زوجتي و إىلء هداإ

 ب. لكمالرواية مصدر فخر  ذهن تكون هأ أتنى

 .هديهاأليكم فإ

 .وائل عبد الرحيم

،,،,،,،,،,،,،,،,،,،,،,،,،,،,،,،, 

 إبني نور الدين و ةتي العزيزلى زوجإإهداء خاص 

 .ن ينال إعجابكمأأتمنى  أهدي هذا العمل و

 .محمود عبد الرحيم

,،,،,،,،,،,،,،,،,،,،,،,،,،,،,،,، 
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c‚{{{{{{]Ç<ÌÈëÁí§]<ÇËÇç<
 .املكان الذي شهد مولد تتاباتناإيل 

ª^œn÷]<ÖÁ�â<hÊÜq<

 الرائعة التي أظلتنا تحت جناحها الفكرة ذلك املكان العظيم و

 نغ� مفاهيم خاطئة نتثقف و نتعلم و نقرأ و لنكتب و

 م عيل يد خرباء يف جميع املجاالتنعلم تل يو  و

 .تزيد من مخزوننا الثقايف ديدةمعلومة ج

 فلهذا الكوتب العظيم

 .. كوكب سطور ..

 ا األو  الذي شهد الجروب مولدهنهدي عملن

 .نتمني أن يكون عملنا هذا جديرا بأن يهدي إيل هذا الرصح العظيم و

 .لمة تحمل تل إمتناننا وتقديرناألعضاءه ت نحن إذ نهديه هذا العمل نقو  له و و

 ,,,,,,,,, شكرا          

 

 

 

،,،,،,،,،,،,،,،,،,،,،,،,،,،,،,،, 
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 حقه المهضوم األدب من نوع لهو العلمي الخيال أدب إن

 ى.األخر الكتابة أنواع منبغ�ه  مقارنة العربي األدب في

 محاوالت من جزءا تلك محاولتنا تكون أن فلنأمل

 األدب. فروع من الهام الفرع هذا إحياء

 هذا ........... نتمنى

 انـــالمؤلف

 
< 
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زرق غامق أتطفو فوق سائل  ةقاعه هوائيفداخل  ااملقام نوردان جالس كان

املناسب جميل ال هيوم يف هو يفكر الشمس الزرقاء و والس�ء الحمراء  إىلتطلع ي

 .ل يكن الجو رائعا ت� هو اليوم ةفمنذ فرت ، سرتخاء لإل 

نظر   مجلسه وعتد  يفإفحمر قاتم أ لق سوار حو  معصم يده بلون أ فكاره تأ قاطع 

 .ةمعتد  القام ليقفسفلها أ املاء الذي  و ةختفت الفقاعإاليم� ف إىلبطرف عينه 

نها سقف مرتفع ختفت الس�ء الحمراء ليحل مكاإ حمر ثم ون األ للق جسده بالأ ت

 حتى هآ ب شفاف يجلس خلفه رجل بجرد أن ر مكتظهر مامه أ  و ةبزخارف حمراء عجيب

 .النصف املرت و ىحيث طوله ال يتعد ةقامته الصغ�  تث لتبدوأته فيف وقعتد  إ 

 .سرتح مقام نوردانإ  :صوت يف داخله ىدو 

 ةتيف حا  اللغ: ئ بقائده يقو  له بصوت مسموعفوجنه أ ال إ قليال نوردان سرتاح إ 

 ؟ لديك

ستخدام الكالم املسموع بدال من التخاطب إ � احب أ تعلم  :مندهشا جابه نوردانأ 

خمسة يف املائة ن قرابه الأ  ىنقراض حتاإل عىل الذي قارب م املسموع ذلك الكال ، العقيل 

 .التحدث بالكل�تفقط من عاملنا من يستطيعون 

 ة.لذلك يف مهمتك التالي حتجناإ حسنا فربا : جابه القائدأ 

 ؟ة ي مهمأ  :ةالغريي ةبنفس اللغ قا  نوردان

ظهر بها  و ةاملجسم ةشاشما يشبه ال إىليتحو   الحائط ليتموج و إىللتفت القائد إ

 .داالي ةاملنطق :هو يقو  خرضاء اللون لها نفس الس�ء الحمراء و ةمنطق

 !!!! داالي :هو يردد نوردان وعىل  ةخفيف ةرتجافإبدت 

لقد  ، نت تعرف ماذا تعني لنا، أ داالي  ةاملنطق ، نعم :جابه قائده عن طريق التخاطرأ 

مع  خال  اليوم� املاضي� و نتظامإا يتكرر بمغناطيسيا بهرو الحظ عل�ئنا نشاطا ته

 .زيرو ةاملنطق إىلللولوج  ةمحاول نهأ  اتحليل هذا النشاط وجدو 
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 .شادو :هو يقو  رتجف نوردان وإهنا 

 .2 �ا هي بالنإ فقد تم قفل بوابتهم  ةال ليس شادو هذه املر  :قائده جابهأ 

 ة.تلك املرحلاملطلوب ل ىل يبلغ املستو  2 لكن بالن و :وردانقا  ن

نهم بذلك أ  و ال يعلمون ماذا يفعلون 2هل بالن أ ،  ةهذه هي املشكل و :اب القائدجأ 

يجب منعهم من بلوغ هذا ، جميعا  علينالكن  فقط و عليهمهنم ليس بواب جأ ون يفتح

 .ناآل  ىاملستو 

مع  ةفراء زاهيشمس ص لس�ء زرقاء و ةلتحل محلها  صور  ةاملجسم ةالصور  ختفتإ  و

هلها ال أ ض ت� يطلق عليها ر و األ أ  2هل بالنأ ن إ  :القائد يتابع و س�ويه اللونبحار 

 .هذه مهمتك و، بدا مه� تان الثمن أ زيرو  ةاملنطق ان يبلغو أ يجب 

 .الن يعربو  :هو يقو  عتد  نوردان يف وقفته وإ 

 ........ مه� تان الثمن: هو يقو  رض ورسم األ  إىللتفت إ و

،,،,،,،,،,،,،,،, 

داخل و  يف مكان ما باملحيط تانت ثالث سفن تبحر بجوار بعضها �بل ذلك بيومق

 .ستمتاعإب ةاء الصافيالس�ء الزرقإحداها وقف رجل يتأمل 

 و ةنتهاء من التجرباإل عىل وشكنا أ دتتور بال  لقد  :له قا  خر وآ قرتب منه شخص إ

 ة.النهائي ةقرتب موعد املرحلإ

 ةبحاث عىل الطاقأ واصل أ  تدري يا عامر ما جعلنيأ : قا  له لتفت اليه الدتتور بال  وإ

 ؟ االتي نعمل عليه ةالنظري وراء هذهفني عمري أ  تخصص بها وأ  مغناطيسيه والكهرو 

 .دريأ لست : قا  عامر

مام إ ن شيخ قريتنا ولقد تا، والدي رحمه الله : قا  نظر للبحر و بتسم الدتتور بال  وإ 

يأتون  ةتان أهل القري، الشفاء عىل  ةلذلك تان �لك قدر  ةلكنه باالضافالجامع فيها 

 نه الأ تان يقو   ، ال يأخذ منهم ما  و ةالرقي بنائهم عن طريق القرآن وأ إليه ليعالج 

لكني ل  عرف رسه وأ ن أ  ةمر تث من أحاولت ، إال ذهبت قدرته  يستطيع أخذ املا  و

عىل ذلك ،  تان يشجعني قرأ تث�ا وتنت ا صغري و ذهوايتي من ةالقراءتانت ، ستطع أ 



 ,،,،,،أكـــــوان  ,،,،,،

- 9 - 

يأخذ  ذا به يغضب ت� ل أره من قبل وإ  و برموداقرأت تتاب عن مثلث  ةذات مر 

إياك أن تقرأ  :لكنه تان يقو  ن أفهم منه السببأ حاولت  ، يحرقه و الكتاب من يدي

 .عن مثلث الجحيم هذا

 .بأ لكنه ليس مثلث جحيم يا : قلت له

 جد فيه وبليس يو إ ن قرص أ ن و قد�ا تانو يقول،  لجحيم عينهبل هو ا: تان يرد عيل

جعل إبليس حمل وديع إن ما يوجد به ي، لعن أ  و أسو أ نه ، إ  ليتهم تانو محق� يف ذلك

 .أجمع ةالبرشيعىل ال جلب الويالت إ  يجب عدم االقرتاب منه وو به  ةمقارن

 ةيمور العلمتجعل من األ  التي ةالبسيط ةقلت إنها العقلي وتالمه ل يقنعني  بالطبع

قرأت تث�ا رسا فال أن تالمه حرك داخيل روح املعرفة إ خرافات  ساط� وأ لها  ةاملجهول

تشف أن أ ريد أ� أ وجدت  ختفاءات التي تحدث به واإل  و هحوادث و برموداعن مثلث 

ن م د�أ و أ قاب قوس� نا ذا أ ها  ترست حيات لهذا الغرض و رتانه وأحل أ  هذا اللغز و

 .ةشهر للبرشيتتشاف اللغز األ و إتحقيقه 

 .برمودامثلث  ةمعرفه حقيق

،,،,،,،,،,،,،,،, 

 ة.تان تل شئ يبدو داتنا داخل تلك القاع

 .جدران سوداء

 ة.ضاءه زرقاء داتنإ 

 بني اللون  أثاث

  ةداتن ةن له برش يون جلس شخص ضخم طوله يتعدي املرتفوق عرش تب� أسود الل و

 .للقائد هوالك ةتحي :هو يقو  اللون و ةس مالبس رماديدخل عليه شخص يلب

 .ل يرد العرش و أشار له الجالس عىل

 .مغناطييس صادر من املنطقه زيرولقد تم رصد تردد تهرو ، يها القائد أ  :قا  القادم

 ؟ املنطقه زيرو :هو يقو  إعتد  القائد و
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نهم أ يبدو ، رجح األ  عىل 2من بالن  ة صادر �ملده يوم ةم ترددات منتظمنع :أجابه

 .ه زيرونطقيحاولون التحكم بامل

تث أال نهم يستكشفون أ يبدو ،   يعرفون بعد مع ماذا يتعاملوننهم ال، إ ال  :جابه قائدهأ 

زيرو  لمنطقةالولوج ل و ةتساعدنا يف فتح البوابسفمحاولتهم هذه  تناهذا ملصلح و

 .نسيطر من جديد لنسود و

 .ليحكم عال شادو من جديد :هو يقو  و ةته العمالققام عرشه لتبدو عنثم نهض 

ن أ يجب ، عليك فعله يجب نت تعرف ما أ : قا  مه وماأ الشخص الذي  إىلالتفت  و

 زيرو مه� تان الثمن  املنطقة إىليف الذهاب  2هل بالنأ ينجح 

 أمرك سيدي. :هو يقو  مامه وأ الشخص الواقف  إىلنتقل ح�سه إ 

،,،,،,،,،,،,،,،, 

د لق جت�ع ليدوي صوت قوي يقو :ان اإل حيث ت ةجنبات القاعبالن�ان تحيط تانت 

 ةجتمع قادإ د لق، إنهم ال يعرفون ويالت ما يفعلون ة ، تجاوز البرش حدودهم هذه املر 

 .العشائر لتحديد ما يجب عمله

 أتث منن هذا ال يعدو إ  ةشغفهم باملعرف تدخل قائل: سيدي إنك تعرف أهل االرض و

 .يجرونها ةجربت مجرد

 ةبالقو  ةرادفرض اإل عرف ميولهم للعنف وأ  عرف البرش جيدا وأ بل إ�  ، جابه: خطأأ 

 نهم يلعبون بالنار وأ  ةاملر  ةلكنهم اليدرتون هذ و ةنهم �لكون املعرفأ نهم يظنون إ 

نهم سوف يعيدون الحرب ، إ  يفعلونس لنتيجة ما ةطفا  بالنسبأ  ةالنار تبدو لعب ىحت

 .ىخر أ  ةمر 

 .جامشيد: هو يقو  ثم التفت و

شئت من  منجمع إ ، ن هذه هي مهمتك إ ، مشيد احد الحضور ليتابع القائل: جأ عتد  إ 

 يقافإ نريد ،  ةابرض يفتحون البو هل األ أ  تجعل لكن ال وستعن بن تريد إ  ر وئالعشا

 .توانحرب األ ..........  أن تبدأ الحرب قبل 

،,،,،,،,،,،,،,،, 



 ,،,،,،أكـــــوان  ,،,،,،

- 11 - 

تان  مرتبه يف املحيط وعىل لفريقه العلمي  ةلقاء محارض إقوم ببال  ي تان الدتتور

هي  و ةمغناطيستعرفون طبعا الكهرو : هو يقو  حرتام وإ  هت�م وإر اليه بالجميع ينظ

 ةهو يدرس العالق و ةاملغناطيسي ةلكهربائيا الطاقةزياء يهو ف زياءيفرع من فروع الف

 ةالقو ،  ةالكهربائي ةالشحنعىل غناطييس م حيث يؤثر مجا  ةاملغناطيسي ب� الكهرباء و

 ناءبإستث ةعمليا عن تل مظاهر حياتنا اليومي ةاملسؤل ه هيهذ ةمغناطيسيالكهرو 

 ةمغناطيسيالكهرو  إىلرات بعضها ببعض يرجع ذب� ربط ال ةاملؤثر  ىفكل القو  ة ،الجاذبي

 ةالنفسيمراض بعض األ  تالصداع و ةنه �كن عالج بعض الحاالت املرضيأ  اثبتو أ حديثا ، 

هي  ةمغناطيسيالكهرو  ةن الطاقإ ،  املخعىل  ةمغناطيسيتهرو  ةعن طريق تسليط جرع

هي  و ةالشديد ةالنووي ةالقو ،  تتحكم يف عاملنا املادي ةرئيسي ىربع قو أمن  ةواحد

 و ةالضعيف ةالنووي ةالقو  و وتوناتالرب  تربط ب� النيوترونات و و ةالذر  ةالتي داخل نوا

هي تعمل ب� الكتل  و ةالجاذبي ةقو  و ةعن النشاط االشعاعي داخل الذر  ةلئو هي املس

ن أ حيث تس� برسعه الضوء و مغناطيسيه الطاقه الكهرو  و ةالنهاي يبلغ مداها ما و

 ةالواحد ةمرات يف الثاني 7 ةرضياأل  ةالكر  يدور حو ن أ �كن  الشعاع الكهرو مغناطييس

 ىهم القو أ من  ةالكهرومغناطيسي ةن الطاقأ قو  أ ن أ ردت أ�ا إ  و ةعذرا لطو  املقدم، 

ن ما اتتشفت إالعام  ةمنذ قراب،  طالقاإل عىل همها أ ن ل تكن إ التي تتحكم بعاملنا 

ن أ د حيث مر الجديهو ليس باأل  و ةيرسل موجات تهرومغناطيسي برمودايعرف بثلث 

سبب يف هو ما يت وتقو  أنه يوجد بأسفله جبل مغناطييس حت�الت بعض اإل 

 التي تعلمونها جميعا و ىخر ذلك بجانب التكهنات األ  بعض الحوادث و ختفاءات واإل 

 تكرر نفسها بعد  ثابت و بل و ةن تلك املوجات منتظمأ درتت أ � أ لكن الجديد هنا 

بحاث � مع بعض األ أ تتشفت إ و ةطقن تكون لطبيعه املنأ ت� يجب  ةليست متغ� 

الذتر م�  ةالسالف ةبطل عمل املوجي ةمغناطيسيرو ته ةطو  موج إىلصل أ ن أ ستطيع أ 

تتشاف إل  ةرسا  الغواصات العلميإ ع�ق بل واأل  الكشف و ةجهز أ يرتتب عليه عمل 

لدينا ،  ةها قد حانت اللحظ و،  ةهرامات الجيز أ بعد لغز بناء  ةترب لغز يف تاريخ البرشيأ

شكرتم � أل إ و برمودامثلث حل لغز  و ةد تلك الطاقيلتحي �ما يقل قليال عن اليوم

 .ةتام التجربذي بذلتموه إل لجهود اامل التعاون وعىل جميعا 

ستوقفه رجل إ ثم  ةهو يهم باملغادر  والدتتور بال   ةنتهاء تلمإ ون مع صفق الحارض 

 ة.عظيم ةخطبت تان ، حسنت دتتور بال أ  :ك املالمح قا  له� مأ 
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مور باأل  ةنها مليئهأ رغم  ، مارك ا القائديهأ شكرك أ  :هو يقو  بتسم الدتتور بال  وإ 

عرف سبب أ � حقا ال إ ؟تدريأ ،  مثالك فهمهاأ العسكري� عىل التي يصعب  ةالعلمي

 .ةبحت ةعلمي ةتجرب قارسا  زورق� حربي� ل�افإ

، ه هن تواجأ تدري ماذا �كن  ال لنا و ةن تجربتك لهامإ  :هو يقو  مارك و القائدبتسم إ 

 .ل نتدخل يف تجاربك يتك وننا هنا لح�إ ثم 

 .نعم :قا  دتتور بال 

نك لن أ عد� : والده ه مع والده قبل وفاته حيث قا  لهخر لقاء لآ ثم رشد ببرصه ليتذتر 

 .برموداتبحث خلف مثلث 

 ؟ الديو يا ن ما جعلك تقو  هذا اآل  و :قا  دتتور بال 

 نت تخفيها عني وتتبك التي ت علم شغفك به وأ  تنت تحسبني الأ :والده أجابه

 .لك تعرف عنه تخصصت فيهاراستك التي د

و أ جاهل  ةصغ�  ة� من قريتحسبني ألأ  :يكمل أبيه و ه وقتهاهوجعىل بدت الدهشه 

نت أ تعرفه  ال عرف ماأ  دراتك براحل وإ يفوق  � قرأت من الكتب ما، إال  ؟متخلف

 .يا ولديفعد� 

 .قدرأ سف يا والدي لن آ  :قا  دتتور بال 

ال تصل أ تني أ  لن ترتاجع ونك أ عرف أ  دك واعرف عنأ � إ :هو يقو  عينيه و باهأ غمض أ 

 .ال ترتتها و تباعهاإ منك رجو أ ةشار تتك اإل آ  ت ون وصلإ لكن  و ليشء

 ؟ ي تتكلم عنهلذما ا :قا  دتتور بال 

 ترتني قليال. أ ن اآل  و ، ستعلم حينها :أجابه والده

 و فكرت ةوشك تجربعىل  ناأ  ذلك و تتذتر ، عات سا بعد ذلك ببضع والديثم تويف 

 .لن يحدث ل يحدث يشء و، نك تنت مخطئ يا والدي أ يبدو : لتق و تتبسم

 .ن تراهأ مرا يجب أ هناك  ، دتتور بال  :هو يقو  فكاره مساعده عامر وأ قاطع 

 ؟ ما هو هذا االمر: قا  دتتور بال 
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 اها ويإ عطيتنا أ ي بالرتددات الت ةغناطيسيمرسا  املوجات الكهرو إلقد بدأنا ب :قا  عامر

تفسد يف بعض  ا وتينأ ت ةجهزتنا ترصد موجات بديلأ ن إ ،  مرا غريباأ ن ا نرصد اآل نلكن

 .حيان تردداتنااأل 

 .تلك الرتددات ةننا نرصد منذ فرت إ  ؟ ما العجيب و :قا  الدتتور بال 

� مع تل تردد نرسله تبدو ن الرتددات التي نرصدها تتغ، إ ليس هذا ما اقصد  :قا  عامر

 ......نها أ ت و

 ؟ نها ماذاأ ت :توقف عن الكالم ليقو  الدتتور بال 

 .ما ةشار إ و هي أ ئ ن تبلغنا شأ تانها تحاو   :قا  عامر

 !!! ال ال �كن :ليهتفة شار خربه به والده عن اإل أ   ما هنا تذتر الدتتور بال

 ؟ ما هو الذي ال �كن :قا  عامر

 .درسهأل  مرترك يل األ أ  ، ئال ش: هو يقو  بال  و عتد  الدتتورإ 

 ؟ ربةالتج و :قا  عامر

 .ئلن يوقفنا ش، تستمر ت� هو مخطط لها  :قا  الدتتور بال  يف رصامه

 .خرآ هناك شئ : تردد عامر قليال ثم قا 

 ؟ما هو : قا  الدتتور بال 

ع ما تصدر من موجات م ةتتوافق فيها طو  موجاتنا السالب حظات التيللايف : قا  عامر

ستمر لثوان لقد إ مرا غريبا أ جهزتنا أ يحدث الحياد لقد رصدت  ةالتجرب عمن موق ةموجب

 تم رصد فراغ هائل.

 .لكن هذا مخالف للدراسات و ؟ فراغ :هو يقو  نعقد حاجبا الدتتور بال  وإ 

 .مراأل  ةدراسعىل ل�ء يعكف حاليا ن فريق من العإ  نعم و :قا  عامر

قليال  ةيالنهائ ةجل املرحلؤ ن نأ فضل ليس من األ أ  :قا  يف خفوت يال وثم سكت قل

 ؟ ةاملعطيات الجديد ةلدراس
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ن بعدما بلغت توقف اآل أ ن ل،  ةلنستمر يف التحرب، ال  :صمت الدتتور بال  قليال ثم قا 

 .ما بلغت

 .مركأ  :قا  عامر

غادر املكان قد  يكن ذي للا مارك للقائدن ينتبه أ   دون نرصف ليتبعه الدتتور بالإ  و

، مور أ مور قد جدت يف اال سيدي ل: يقو  تصا  برقم خاص وإ جري و يليخرج هاتفه 

 .إىلستمع إ 

محدثه ثم  إىلنتهي ليستمع إ ن أ  إىلعامر  الدتتور بال  وخذ يحك ما سمعه من أ  و

 .ستعداداإل  ةهبأ عىل رجايل  و، علم سيدي : يقو 

التي من  ةيفكر يف التعلي�ت الجديد  و� الحربي�قالزور  إىلينهي مكاملته ليلتفت ثم 

 .عقبعىل سا أ مور ر ن تقلب األ أ مكن امل

،,،,،,،,،,،,،,،, 

نه لن �كن أ  ةرض واثقخارج الغالف الجوي لأل  ةتدور بثق ةالعجيب ةتانت تلك املرتب

 .للبرش ةمعروف ةجهز أ ي أ رصدها ب

 الهواء لتظهر لوحه مفاتيح ار يفشأ  و ةالقياد ة غرفيفجلس شخص  ةداخل تلك املرتب و

 و ةماضي ةرضياأل  ةن التجربإ  :ةعربي ةعليها لتكتب بلغ ةصابعه الطويلأ تحرتت  ةمجسم

 .امليض قدماعىل نهم مرصون أ يبدو ل تقف 

،  الن يرتاجعو  ىن علموا حتإ  هم ال يعلمون مع ماذا يتعاملون ونإ  :يكتب له من يحدثه

ن إ يتعلق بهم  مر الاأل  ةلكن هذه املر ، هالتهم  إىلا هكذا هم البرش دائا �ضون قدم

 .مر يخصنا جميعااأل 

نرجو  علم ذلك سيدي وأ تصا  ليحدث قائده: �سك بجهاز إ  هو و ةقا  له قائد املرتب

 ة.ال نصل لتلك النتيجأ 

 ؟ نو خر ماذا بخصوص املراقبون اآل  وا : ق ثم صمت قليال و

يحاولون  مر وباأل  ان اهل عال شادو علمو إ ، ئا يرسلون لنا التطورات دا :قائده جابهأ 

 إىل ةن هذا يعني فتح البوابتام تجربتهم أل جيوشهم دارك ليساعد البرش إل  قائدرسا  إ
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هل عال أ ن يغلق عليهم أ القدم قبل  ذفعله من لونما تانو يحاو ليتموا زيرو  ةاملنطق

 بةبالنس و،  ىخر أ  ةمر  ةالعود تعني لهم ةلتجربتلك ا زيرو و ةاملنطق إىلالهور الطريق 

 و ىخر أ  ةهل شادو مر أ  ةمنع عود و ةيقاف التجربقائدهم نوردان إل ارسلو ألعال الهور 

القائد  اتلفو يضا أ نهم إو ما يطلقون عليهم البرش الجن فأ هل العشائر أل  ةبالنسب

يف امليض عىل نفسهم فالدتتور بال  مرص أ للبرش  ةما بالنسبأ  يقاف البرشإلجامشيد 

 لحراسته ةلف ظهره القائد مارك يبدو يف مهملكن من خ مر ومه� تلف األ  ةالتجرب

 ةالعسكري ةستفادلإل  ةالتجرب ةراقبب ةداره االمريكيلكنه يف الحقيقه مكلف من قبل اإل 

 مبكرا.  أن الرصاع سوف يبدأ يبدو ، ملا تسفر عنه 

 ؟ ما دورنا نحن يف هذه االحداث و :ةقا  له قائد املرتب

همتنا هي ن مإ في� يحدث  اال نستطيع التدخل مطلق ، نت تعرف التعلي�تأ  :جابه أ 

 .تثأالتسجيل ليس  و ةاملراقب

 .عاملناعىل أيضا البرش ربا يؤثر لكن ما يفعله  و :قا  له

، ا وصل اليه مفكرينا بهذا الخصوص ال يحدث هذا لكنك تعرف مأ  ىتنأ  :هقائد قا  له

 .ختيار مص�همة يف إ م مطلق الحريلههل تل عال أ  نإ 

 .خرينلآل  ن تان هذا االختيار فيه هالك لهم وإ  و :ةقا  له قائد املرتب

ن أ عرف ما �كن ت نت تعرف مدي تقدمنا و، أ ن تان إ  و :صمت محدثه قليال ثم قا 

هي  ن تدخلنا لذلك تابع مهمتك إ  ةتوني ةبحذترب مأ ، ن حاولنا التدخل ستكونإ يحدث 

 .وافنا بالتطورات يحدث ورصد ما 

رض يف الفضاء توتب األ  إىل ةيلتفت قائد املرتب و ةلتغلق الشاشه املجسمتصا  ي اإل هنتإ 

جحيم  أي و يها البرشأ ماذا سوف تفعلون بفضولكم  :ةخالص ةعربي ةيقو  بلغهو  و

 ؟؟ رجلكمأ ه بيإلذاهبون 

 ،,،,،,،,،,،,،,،, 
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I02I 

 .هولةهناك تلك املنطقة املج كان 

 ورتفاع إ عرض و طو  و، ي منطقة تكون لها ابعاد أ ف،  ل تكن منطقة باملعني املفهوم

 .طقة العجيبة تانت الفراغ بعينهلكن هذه املن و،  حدود

 .خرآ و  له وال أ سواد شديد ال 

 .سواد يحيط بجميع االتجاهات

 .واد الرسمدي املميز حتي للفضاءسواد يفوق ذلك الس

 .اي بادرة ضوء سواد ال تبدو به

 .نه سيدوم للنهايةأ بدا صمت رهيب  و

 .شق ذلك السواد والصمت رشارة ولكن

دا اشبه بفجوة صغ�ة خري مع بدء ما بأ ة نبتت من الفراغ تلتها رشارات رشارة صغ� 

 .خذت يف االتساع تدريجياأ وسط الفراغ 

 ا التي امتزجت بهافجوة سوداء ايضا تانت لتختفي وسط ذلك السواد النهائ لوال اطرافه

 .تلك الرشارات بلون ازرق باهت

 .سطها وبعد اتت�لها عرب نوردانمن و  و

يش� اليها بجهاز معه ضاغطا زره  يل الفجوة وإن يلتفت أ بعد عبوره توقف قليال قبل  و

 .خذ يتلفت حوله متوتراأ ثم يعود الظالم من جديد  تدريجيا و لتختفي الفجوة

هل أ حربهم مع أثناء املنطقة تث�ا خال  مه�ته وخصوصا  هذه إىلنه برغم ولوجه إ 

 .ذلك الفراغ العجيب عتياد قط عىلدو فانه ل يستطع اإل شا

 .سواد رهيب يحيط به من تل جانب

 .خلفه مامه وأ من 
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 .سفلهأ  عاله وأ  و

 ,ماذا يقفعىل نه حتي ال يعلم إ 

 .و طائراأ ن تان واقفا بالفعل ما إ  و

 .السقوط يف تل لحظةنه يخيش أ  ىحتسفله أ ما  ىنه ال ير إ 

 !!!! ينأ  ىلإالسقوط 

 .ال يدري

 !! ن الرؤية واضحةأ ن هو اآل  ىمازا  يث� دهشته حت غرب ما يف هذه املنطقة وأ لكن  و

و معه يف هذا أ و شئ قد يتواجد بجواره أ ي شخص أ  ىير  نفسه و ىن ير أ نه يستطيع إ 

 اإلجابة عنههذا ما ل يستطتع ؟ لسوادف هذا مع تل ذلك الظالم واتي،  املكان العجيب

 .بداأ تطيعوا ايجاد تفس� لها فهي ظاهرة ل يس حتي عل�ء تونه

هو يشغل جهازا اخر معه مهمته  تمحرتف نفض عنه تلك االفكار رسيعا و لكنه و و

 .يبدو انها ستشعل الحرب من جديدالبحث عن مدخل تلك االرض التي 

 .2مدخل بالن

..  ىمرح ىمرح: سمع يف عقله صوتا ساخرا يقو دأ بتشغيل جهازه قبل ان يب لكن و و

 ؟ هو صديقي القديم نوردانأ  ؟ ريأمن 

يبدو انه مصدر الصوت بالرغم من انها يف الواقع تانت رسالة عقلية  ما إىلالتفت مرسعا 

يحمل سالحا  انطلقت من شخص طويل القامة يرتدي زيا رماديا من قطعة واحدة و

 .هو ينطق بالعبارة السابقة نوردان و إىلوبه عجيبا تان يص

 ؟ نت يا داركأ هو أ : هو يقو  وجه نوردان وعىل بدت مالمح الرشاسة 

نك نسيت يا صديقي القديم أ يبدو : خري بصوت دارك قائالأ رسالة عقلية ساخرة تته آ 

دام التواصل العقيل الذي ستخنك مضطر إل أ يبدو  ن الصوت العادي ال ينتقل هنا وأ 

 .رههتك
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 إىلعقليا هذه املرة ناظرا  دارك يخاطبهو  انعقد حاجبا دارك يف غصب متزايد و

 .لكرتونية ال تعمل هنان االسلحة اإلأ ك نسيت نأ يضا أ يبدو  و: سالحه

غمده موجها  إىليده ن يعأ سالحه مغتاظا قبل  إىلالذي نظر  دارك إىلانتقل غضبه 

ننا سنتحدث حديثا أ حسنا يبدو : ا سخريتهقائال مستعيد نوردان إىل ىخر أ رسالة عقلية 

 .وديا هذه املرة

 .حديث ودي يا هذا يأ بدا أ ل يكن بيننا : جابه نوردانأ 

بدا أ ال تتميز  ،نت أ ستظل ت� : هو يقو  سه ضحكة عقلية اطلقها دارك وأ انطلقت يف ر 

 .بروح الدعابة

 لهذا افوز دوما .. و: قا  نوردان

 .ليس هذه املرة: يقو  ودت دارك مالمح الغصب وهوعا

لو  منعك وأ س بدا وأ اك لكنك لن تنا  مبتغ بك و أتب هو ما  تأ ن ما أ يبدوا : نوردان

 .تلفني هذا حيات

 .ت� تريد ،حسنا : قا  دارك

 يك ان تحاو  منعي عىلأ ما ر : هو يقو  مه سيفا عاديا قد�ا وستل فجأة من حزاإ ثم 

 ؟جدادكأ  جدادي وأ طريقة 

هو يقو   قبضه وشكل م ختلف يف لونه وإ ن إ  ن رسيعا سيفا م�ثال وستل نورداإ 

 .لكن ال تلومن اال نفسك و، ت� تريد : مبتس� الو  مرة

 .دارك وهجم عىل

 .لتقت السيوفإ و

 ..بدأ الرصاع و

 .وسط منطقة الغموض

 ..!!املنطقة زيرو

،,،,،,،,،,،,،,،, 
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داء التجربة يتطلع صامتا من أ كلفة برفته يف سفينة االبحاث املمام شباك غأ وقف مارك 

 مواج املحيط الهادئة يف تلك الساعة من الصباح وقد بدا عليه الرشود وأ  إىلخاللها 

 إىلفنجاحه فيها قد ينقله ان هذه املهمة تعني الكث� لديه حيث التفك� العميق 

التي ال  فحسب الدراسات الرسية لعل�ئه وقادة العظ�ء يف الجي  االمريك مصاف ال

 .ن هذه املنطقة تحوي طاقة هائلةإال  شيئا عنها فبيعلم دتتور 

 ى.خر أ نها قد تعود ببالد العم سام مرة إتطويعها ف طاقة لو امكن استخدامها و

 .املقدمة م إىلتعود به

صارت  التيسيادة العال فعليا بدال من تلك السلطة املزعومة  نعم املقدمة الحقيقية و

تث�ة وليدة  ىخر أ تهددها قوي  السياسية و قتصادية وزمات اإل غمرها األ مرتجفة مهتزة ت

 ال العمالق اليابا� باقواها. ليس التن� الصيني و

مكن بالده يوما من امتالك زعامة العال ل يعد ذا قيمة أ حتي السالح النووي الذي 

صبحت أ  تحاد السوفيتي وباالخص بعد سقوط اإل  خصوصا بعد امتالك الكث� له و

 .لنووية تباع لكل من �لك ثنهاسلحة ااأل 

 !!!!ناآل  و

 .يدةن هم بصدد الكشف عن قوة جداآل 

 .سالح جديد و

 .ربا قرون وح قد �نح لهم التفوق العوام سال 

من ثم  جهزته فور نجاح التجربة وأ  بحاثه وأ  ال  وبدتتور  مهمته هي السيطرة عىل و

عندها سوف  وا تيفية استغالله لة فحص تلك الطاقة ومر تله لعل�ء دولته ملحاو ترك األ 

 وتتافه بالنياش� أستمتلئ  ويف الجي  االمريك تث�ا  شأنه سيعلو و يعود عودة االبطا 

 نه قد يتويل منصب ......أ بل  منصبا رفيعا قد يتوىل

 ......... سيدي
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 حالمهأ تنتزعه من قد دخل الغرفة للتو ل تانو حد رجاله أ انطلقت الكلمة السابقة من 

يرتاجع يف ذعر رجله يف غضب جعل الرجل  إىللتفت يف حدة لينظر إ نتفض يف مكانه وإف

 ....... مر عاجل واأل  ل تسمعني و لكني قد طرقت الباب تث�ا و عفوا سيدي و: قائال

 .قل ما عندك: قاطعه مارك يف عصبية

ن الوقت املحدد أ ال  يقو  بتور دت ،وشك البدء  عىل وىلالتجربة األ : قا  الرجل مرسعا

 .بعد خمس دقائق

 فلقد حانت اللحظة .. رجله إىلهو يستمع  لقت عينا مارك وأ ت

،  مصدر القوة فيه تحدد مستقبله و و تغ� من شكل خارطة العال تله اللحظة التي قد

 .نها اللحظة الحاسمةإ 

لتجربة تان حالة نجاح االحدوث يف  عىل وشكين ما إف تان محقا ىي مدإىل أ ل يدري  و

 توان غامضة.أ و يلكن لعوال اخر  و، ليس لالرض فقط ، بالفعل لحظة حاسمة 

 .يضا يعلم انها قد تكون البدايةل يكن ا و

 .ال يعلم مداها اال الله وحده بداية حرب

 .حرب قد ال تطيح بدولته فقط

 .رض تلهاتطيح باأل  قد بل

 رضنا ..!! أ

،,،,،,،,،,،,،,،, 

الجراء ال  بنشوة عارمة وهو يتابع بنفسه جميع التجهيزات واالستعدادات بتتور شعر د 

ن التجربة أ تدت حساباته أ الدراسات و جميع الحسابات و ىجر أ لقد ، تجربته االويل 

 .كهرومغناطيسية ملدة ثالث دقائقستعطل املوجة ال وىلاأل 

 .ثالث دقائق فقط

املعدات املمتلئة بها  حدث االجهزة وأ طقة بن تافية ليستطيع دراسة املنلكنها ستكو  و

 وى ، خر أ ن تعود املوجة مرة أ جزء من الغموض املحيط بها قبل  السفينة ملحاولة ازالة
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سوف يحقق حلم  و، ملدة اطو   مع معطياتها سوف يعيدها و يف حالة نجاح التجربة و

 .يزيل الغموض و، حياته 

 ...... و

 .بال دتتور 

تم : هو يساله لهفته ال تقل عنه و مامه وأ حب العبارة ليجد مارك صا إىل بال لتفت إ

 ؟بدء التجربة عىلبقي 

 .ن تل شئ جاهزإ  ،باقي دقيقة واحدة  :الح�س �لؤه و بال قا  

 مرا لهم باالنتشار وآ رجاله  إىلهو يلتفت  لهفته داخله و ىخفأ ن إ  تالقت عينا مارك و

مام شاشة الكمبيوتر أ هو يجلس  ال  تاما وب مر طارئ بين� تجاهلهأ ي أل  اإلستعداد

دقات قلبه تتزايد مع تل  خذا يف التناقص وآ ا بدأ من العرشين الرئييس متابعا عدا تنازلي

 .ثانية

١٩ 

١٨ 

١٧ 

 .لقد اقرتب الحلم

١٢ 

١١ 

١٠ 

 .اقرتبت لحظة الحقيقة

٥ 

٤ 

٣ 
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 .نها اللحظةإ 

 ... ـنإ 

طالق إجهزة مع غلب األ أ انطفأت  ار وانطفأت االنو  فجأة اختفي التوقيت و هنا و و

 وجهالصدمة  مارات الدهشة وأ   املكان لتعلوصافرات قوية انترشت يف ىخر جهزة األ األ 

 ؟ماذا حدث: ال  هاتفا يف مساعده عامرب دتتور

ما زلنا نبحث عن  لقد انقطع التيار الكهربائ الرئييس يا سيدي و: قا  عامر متوترا

 .السبب

 .بحثوا عن سبب الخلل حاالإ  ،ن يحدث أ مستحيل  ؟تيف هذا  !!!! ماذا: ال بهتف 

لكنه وقف  ا يتبخر وضيأ  هو هو يتابع حلمه غضب و انعقد حاجبا مارك يف عصبية و و

ال  بالدتتور  إىلصامتا يتابع محاولة الرجا  معرفة سبب الخلل قبل ان يات احدهم 

 .يلن تصدق ابدا يا سيد،  لقد عرفنا سبب الخلل: قائال

 .قل ما لديك فورا: بعصبية بال قا  

 السبب فأر ..!!: قا  الرجل

 فأر ..؟؟!! !!!ماذا 

: الرجل الذي تابع إىلهو يستمع  ال  بالعبارة يف ذهو  ل يقل عن ذهو  مارك وبنطق 

 .جهزةموقفا عمل األ  ياه وإ قرض تابل الطاقة الرئييس قاطعا  فأر ،نعم فأر 

لن يحدث هذا  ،ولكن ال  !!!حالمي بسبب فأر أ تنهار أ  !!!فأر : ال  يف ذهو  متزايدبقا  

 .صلحوا الخلل فوراا ،

 ......... لكن ويف ذلك خذ وقتا أ سن لقد بدأنا يف هذا بالفعل يا سيدي و :قا  رجله

 ايوجد اسوأ من هذا ؟ ؟لكن ماذا  و :ال بقا  

ي فأر يحاو  أ  ية جدا ون االسالك بها طاقة عالإ  ،مر غريب أ يوجد : قا  الرجل مرتددا

لكن الغريب  بعد قرض الواقي الخاص بها فانه سوف �وت محرتقا فورا و ىملسها حت
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سنانه واضحة أ ثار آ  رض واأل  ثار فأر عىلآ مع وجود  مقروضة ننا وجدنا االسالك نفسهاأ 

 .ثرأ و جثته أ ن نجد للفأر نفسه أ الغالف الواقي املمزق بدون  عىل

 .ال  شديدةبعىل تانت املفاجأة  و

 .مذهلة بل و

 .ةاقيص درج إىل

،,،,،,،,،,،,،,،, 

< 
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I03I 

ل يكن يف  ه� البعضدارك سيفيه� ملواجهه بعض شهر تل من نوردان و عندما

عندما التقي  و مه� تلف من االمر خراآل  عىلأحده� ن يقيض أ  إالي منه� أ با  

تل منه� االخر ليرتاجعا خطوه السيفان بدا ما يشبه الرشاره يف هذا الفراغ ليدفع 

دفعته�  يه�اال انه� شعرا برجفه عنيفه ترسي يف جسد ةه� ان يعيدا الكر ،  للخلف

 .ليسقط تل منه� للخلف

ليجد رشارات تبدو يف الفراغ ، يف هذا الفراغ  عىلأ ن تان هناك ، إ  عىلنظر نوردان أل 

 :ت دارك داخل راسه يقو سمع صو و تساع مع ظهور وميض يف منتصفها خذة يف اإل آ 

دو هل شاأ مام أ لن يكون هناك عائق  وابةا يف فتح البأو قد بد 2ن اهل بالنأ يبدو 

 ى.خر أ مره  ةالسيطر  و ةللعود

ظهر وسطها  خذت يف االتساع وأ الرشارات التي  إىلهو ينظر  ليه وإتان نوردان يستمع 

فجأه و  لتي �كن حدوثهاأ السيناريوهات اسو أ عقله يرسم  و ةالصغ�  ةيشبه الفجو  ما

دوت فرقعه مسموعه يف املكان رغم عدم نقل االصوات داخل املنطقه زيرو ليختفي 

 ما هذا : ليقو  دارك بغضب ةواحد ةلرشر مر بعده هذا ا

 .توقفت لسبب ما ةن التجربأ يبدو : جابه نوردان عرب عقلهأ 

 .ليس لوقت طويل: قا  دارك بغضب

 ةلقاك مر أ ن وقت مغادرت قد حان سوف أ يبدو : ه فقا ضاء مصباح صغ� بحزامأ  ناهو 

 ى.خر أ 

ختفي بعدها ليقف نوردان وحيدا داخل هذا الفراغ إ  و ةداتن ةم ظهرت حوله فقاعث 

هو يفكر يف هذه املنطقه التي ال تسمح بغادرتها اال برور ساعه من دخولها  املرعب و

 د سبقه دارك. ها ق :يحدث نفسهواخذ االبد  إىلال تاليش جسده إ  و

تري ماذا سوف : يغمغم نخفاض وخذ يف اإل هذا العداد اآل  حزامه و ألقي نظرة عىل

 ؟ يفعل دارك يف هذا العال
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 ة ؟الوقت املناسب اللغاء فتح البوابهل سوف يصل يف 

خذ يف عداد حزامه اآل  إىلهو ينظر  تث دارت يف عقل نوردان وأ تل تلك االسئله و

 .التناقص

،,،,،,،,،,،,،,،, 

قا   تباعه وأ حد أ يه تان القائد جامشيد يجلس داخل تلك القاعه الكب�ه عندما دخل عل

 .مريف هذا األ  ةنا فردا من العش� لكننا فقد و ةاالخ�  ةيف اللحظ ةلقد تم وقف التجرب :له

 .ن لكل حرب خسائرهاإ  :قا  و ةغمض جامشيد عينيه لحظأ 

  ةن نغرق سفنهم بلحظأ ننا قادرون إ  ة ؟ع مبارش ل ال ننهي هذا املوضو : قا  له تابعه

، غ�هم  غ�هم و و ةالتجرب اسوف يرسلون غ�هم ليعيدو  ؟ ماذا بعد و :جابه جامشيدأ 

هذا يضعف فتث منهم أمر خط� لنا ن هذا األ ، إ ن لنا قوانيننا يف التعامل مع البرش أ ثم 

هذا سوف يجعل  منهم واالحتكاك املبارش بيننا يجعل اجسادنا اضعف و  تكويننا

 ة.يضا سوف يعيدون التجربأ  و ةخسائرنا تب� 

  ؟وما العمل :قا  له تابعه

 .مخاطرها ان يدرتو أ و أ  ةفاشل ةن هذه التجربأ ال بد ان يدرتو  :قا  جامشيد

 ؟ تيف يحدث ذلك و :قا  له تابعه

نه ال بد من أ يبدو : هو يقو  بالنسبه لتابعه و ىجامشيد لتبدو قامته العمالقه حت وقف

 البرش. إىل ةزيار 

 .رسعان ما يختفي تتالق عيناه بوهج احمرو 

،,،,،,،,،,،,،,،, 

ن أ متي �كن  :ر بال  يقف داخل غرفه التحكم الرئيسيه بالتجربه وهو يقو تو تان الدت

  ى ؟خر أ  ةمر  ةالتجرب أنبد
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من التجربه   هذه املرحلهن قطع الكابل يفإ  ة ،و ثالثأ ليس قبل يوم�  :جابه مساعدهأ 

التي ال يتوفر  املعدات و بعض االجهزه و لتعط إىل ىدأ التي تانت به  ةالطاق ةمع تمي

 .هذا يتطلب بعض الوقت هنا و إىلسوف نحرضه بالطائرات  لدينا وبعضها 

 ؟ ختصار هذا الوقتإ ال �كن أ  ، لكن هذا وقت طويل و: بال  الدتتورقا  

ال  نفسها لن تصل قبل يوم نصف و ةجهز األ  � ون الرضر تبإ سف مع األ : جاب مساعدهأ 

 ....ذا...إ ال ، إ قبلها  ةيف التجرب ء�كن البد

 ؟ ذا ماذاإ ال إ بهفة:  قا  الدتتور بال 

لكن  يف غضون يوم و ةلتنفيذ التجرب ةتوجد طريق: هو يقو  قليال و تردد مساعده

 .خطر

 ؟تيف ذلك : قا  الدتتور بال 

 ةع�ق مخصصأ  ةغواص ةالباخر  توجد لدينا عىل ة ،اصغو لاعن طريق : قا  مساعده

بل الطاقه ا�كن من خالله ترير ت ةبمر من الباخر  ةهي متصل طالقها وإبحاث �كن لأل 

تكون فقد  جهزه املساعدةاأل  الربامج وودناها ببعض ذلو  ةجهز أ وجد بها ت البديل و

ن نكون فوق أ هذا يتطلب لكن  و التام التجربةالوصو  للرتدد املطلوب  عىل ةقادر 

الغواصه نزا  و إ  ةفوق مرتز التجرب برموداقلب مثلث  إىلن ندخل أ  أي ةالتجرب زمرت

 .الطالق الرتدد املطلوب

 ! برموداقلب مثلث  :وهو يقو  عقد حاجبا الدتتور بال إن

 نعم : قا  مساعده

 .ةجربهذا يعني دخولنا يف قلب الت، مر خط� ن هذا األ إ  :قا  الدتتور بال 

 مر مهم.أ حادثه يف أ ريد ان ، أمارك  القائدحرض يل أ : ثم صمت قليال ليقو  ملساعده 

 ة.مخاطر هذه التجرب هو يفكر في� قاله مساعده و قالها و

،,،,،,،,،,،,،,،, 
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I04I 

لية تلك آ فوق السفينة الرئيسية متفقدا يف حد الحراس من رجا  مارك أ  تحرك

ال يعلم شيئا عن  ، تانهو يشعر بامللل من هذه املهمة ا و املنطقة املكلف بحراسته

 -من وجهة نظره  -الهدف منها وال ملاذا يقومون برافقة ذلك العال املرصي املجنون 

 .نطقة التي تثار حولها االساط�تلك امل إىلوحراسته والتوجه معه 

 ..!! برمودامثلث 

و يواصل الحرتة متفقدا ه ر لها ومسك سالحه بعصبية ال مربأ توتر عند هذه النقطة ف

رتان أحد أ ن يلمح فجأة حرتة ما عند أ مر بعض الوقت بدون جديد قبل  واملكان 

هو يتقدم يف رسعة من تلك الزاوية التي ملح عندها الحرتة ليدور  زاد توتره و، السفينة 

 حولها ليجد املكان خاليا ..!!

نا متاتد من أ  !!غ� معقو  :   لنفسههو يقو  خذ يتلفت حوله يف توتر مديرا رأسه وأ 

 و شخص ما ..!!أ  رؤيتي لشئ ما

هل : مريكية سليمةأ بلغة  عىلنتفض مع س�عه لصوت ساخر يقو  له من األ إ هنا  و

 تبحث عن شئ ما يا هذا ..؟؟

تته فوجئ ن تكتمل حر أ قبل  لكن و رفع رأسه مع سالحه يف رسعة نحو مصدر الصوت و

 مفاجأة ..!!: قائال بنفس السخريةمامه أ بشخص طويل القامة يهبط 

لكن  هو يهم برفع سالحه و الصدمة تمحرتف تدرب رسيعا و حاو  الحارس التغلب عىل

جهاز لديه نحوه ليشعر الحارس مع شعة ما من أ هو يطلق  ترب وأمهاجمه تحرك برسعة 

حراك رضا بال أيسقط  رتطامها بجسده بشحنة تهربائية قوية تصيبه لينتفض جسده وإ

 .فاقدا للوعي

وصل أ من حزامه جهازا صغ�ا له سلك�  ن يخرجأ ليه لحظات قبل إتطلع مهاجمه 

 .ضغط زرا فيه ليبدأ شيئا عجيبا خر بزي الحارس واآل  حده� بزيه وأ 
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 زي و مالبسه يف التغ� رويدا رويدا لت�ثل مالمح و حجمه و مالمح املهاجم وبدأت 

ب�  حد ليستطع التفرقة بينه وأ � يفعله ل يكن نتهي مإ حتي عندما  حجم الحارس

قام بتشغيله  خر الصقه برأس الحارس وآ خرج جهازا أ نتهي إ عندما  و الحارس الحقيقي

عد ب ن واآل  و: رضية هذه املرةأبلغة غ�  يعتد  قائال يف سخرية و ن ينتهي وأ قليال قبل 

رسلك يف رحلة بال أسوف  لتافهايها أ ليك إذترياتك ل تعد يل حاجة  خذت مالمحك وأ ن أ 

ربا  ودائ مهمتي أ أثناء ن يعث زمالؤك عليك أ ريد أنني ال أ بعاد حيث حد األ أ  إىلعودة 

 ال تشهد عودة شادو ..!! ىيكون هذا من حسن حظك حت

اصابت ن أ لتنطلق منه اشعة زرقاء باهتة ما خر صوبه نحو الحارس آ خرج جهازا أ  و

 ختفي تاما ..إ حتي  التاليشجسده يف ن يبدأ أ جسد الحارس حتي ارتجف قبل 

ي أ و أ  ،ي بعد أ ن عودة شادو لن يفلت منها أ مع : مال جملتهعتد  مهاجمه مكإ هنا  و

 .تون

و  من تم الجزء األ  ،القائد دارك يتحدث : فمه قائال أمامخر رفعه آ خرج جهازا أ ثم 

 .جاري تنفيذ الجزء الثا� املهمة بنجاح و

شبه أ بتسامة وحشية جعلته إ شفتيه عىل  ترتسمإ هو يعتد  و غلق جهازه وأ ثم 

 .بشيطان

 حقيقي ..!!

،,،,،,،,،,،,،,،, 

 نت متأتد م� تقوله ..؟؟!!أ هل 

دتتور بال  يف  إىلهو ينظر  نطلقت تلك الكلمة بلهجة مستنكرة من ب� شفتي مارك وإ 

 ية ..!!ن ما تطلبه لهو مخاطرة تب�ة للغا: إ ن يتابع قائالأ عصبية قبل 

سوف ، نجاز املهمة برسعة ن هذا هو الحل الوحيد إل إ صدقني : جابه دتتور بال  رسيعاأ 

هذا بديال  و، شارة من قلبه طالق اإل نرسل غواصة السفينة إل  قلب املثلث و إىلندخل 

 .وصو  االجهزة الجديدة ىيام حتأ نتظار لعدة عن اإل 

 .نتظارفضل اإل أ � : إقا  مارك يف عصبية
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مناسبة  ن هادئة ون االجواء اآل إ  ؟ لكن من يدري و: قناعهإرصار محاوال إ  بقا  بال

 لست متلهفا مثيل لنجاح التجربة و، أ يام أ ما قد تكون بعد عدة ال نعلم  للتجربة و

 قامتها رسيعا ؟إ

ن يقو  أ تطلعاته قبل  حالمه وأ هو يتذتر  صمت مارك قليال عند هذه الكل�ت و

 ......ث ..لكن قد يحد و: مرتددا

اطمنئ لن يحدث شئ باذن الله ثم : لتقط بذتائه بداية موافقة ماركإقد  قاطعه بال  و

متأل بعرشات الروايات عن مغامرين إالتاريخ املثلث يختفي  إىلنه ليس تل من يدخل أ 

منازلهم محبط� تأنهم تانوا  إىلن يحدث لهم شئ ليعودوا أ خرجوا بدون  دخلوه و

ن اشارتنا ستوقف عمل إ ثم  ختفوا مثل الباق�إ و أ حدث لهم شئ سعداء لو  ليصبحوا

 .يكون السبب يف حوادث االختفاء املجا  الكهرومغناطييس الذي ربا

 وافق وأ حسنا  خوفه: حذره و لب طموحه مع تل�ت دتتور بال  عىلقد تغ قا  مارك و

 .منة رسيعااملنطقة اآل  إىلنعود  لكن فلتنجز تجربتك و

 .عدك بهذا: أ هو يقو  نتصار وإ بال  يف تالقت عينا 

 شفتيه ليعطي التعلي�ت لرجاله بتجهيز الغواصة و إىلرفع مارك جهاز الالسلك 

 .طالق مبارشة نحو منطقة االحداثناإل 

 .املثلث نحو

 .مثلث برمودا

 و مثلث الجحيم ..!!أ 

،,،,،,،,،,،,،,،, 

التطورات قائدها يتابع  و  االرض وتانت تلك املرتبة الغريبة ما زالت تدور يف مدارها ح

السفن  عندما تقدمتهو يالحظ تلك التحرتات االخ�ة  ن ينعقد حاجباه وأ خ�ة قبل األ 

 ؟ سيفعل هؤالء االغبياء التعساء ماذا: ن يقو  لنفسهأ نحو املثلث قبل 

ن نهم ال يعلمون ماذا يفعلو إ  ،لهي إيا : مامه ليهتف منزعجاأ مؤرش ما  إىلن ينظر أ قبل 

 بالفعل ..!!
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 ،القيادة معك : ه قائاللتقط مرسعا جهاز االرسا  متصال بقيادته ليسمع صوت قائدإ و

 .تحدث

 حدث تطور خط� ..!! ،سيدي : قا  مرسعا

 ؟ ماذا حدث: هو يقو  ظل صوت قائده هادئا و

 ن السفن تتحرك نحو قلب املثلث تاما ..!!إ  قا :

نت : هل أ صوته إىلقد تسلل شئ من التوتر  و ن يعود للتحدثأ صمت قائده قليال قبل 

 متاتد م� تقوله ؟

قلب  إىلن هؤالء التعساء متجهون إ  ،نك تعلم هذا التوقيت إ  ،نعم متاتد سيدي : قا 

 ذن بالتدخل ..!!طلب اإل أ سيدي  ،الجحيم 

 .غ� مسموح بالتدخل مه� حدثال فلتظل باملراقبة فقط : قا  قائده رسيعا

 ...... سيديلكن  و: قا  هو

 انتهي ..!! ،وامر ر هي األ واماأل : قاطعه قائده بصوت حازم

 مرك سيدي ..!!أ 

الشاشات التي تنقل له  إىلهو يعاود التطلع  لية مخفيا مشاعره وآ قالها هو بطريقة 

: ن يقو أ خر قبل ن يعود ملتابعة ذلك املؤرش اآل أ رار اقرتاب السفن من املثلث قبل استم

 .ناآل  ي جحيم ينطلقونأ  إىلنهم ال يعلمون إ  ،ي لهإيا  ،لهي إيا 

 ال يعلمون ابدا ..!!

 .االنزعاج �لؤه استمر يف املراقبة و و

 بال حدود ..!!

،,،,،,،,،,،,،,،, 

 .انتهت الساعة

 خ�ا ..!!: أ مؤرشات نوردان هذا فهتف محنقا علنتأ 
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لق نحوها فور ن ينطأ قبل  2بالن إىلجهزته رسيعا ليفتح تلك الفجوة أ حد أ خرج أ  و

ده عتاإ هو ما  جسده و عىلهو يشعر بلمس الشحنات الكهربائية  تت�لها ليعربها وإ

ية ذلك ناح عىلأ وجد نفسه يسقط من  ىن عربها حتأ ما و  من تثة رحالته ب� االتوان

حد أ هو يشغل  لكنه ل يهتز لثانية واحدة و و حداث بهاملحيط الذي تقع منطقة األ 

يعتد   ت للعمل بعد ترته للمنطقة زيرو ليتوقف سقوطه فجأة وجهزته التي عادأ 

 .جسده طائرا يف الهواء

حداث مشغال جهازا خاصا للتخفي هو ينطلق نحو منطقة األ  ل يضع ثانية واحدة و

 .هي تتحرك مامه من بعيد وأ بدت السفن  ىحت

نعقد إف،  نين يتجهو أ  إىلن يدرك مرة واحدة أ هو يتابع مسارها قبل  انعقد حاجباه و

 عداد خاص يف يده إىلثم نظر  الس�ء إىلهو ينظر  تث يف ذعر هذه املرة وأحاجباه 

ماذا سيفعل هؤالء  ،يا الهي  ،يا الهي : السفن قائال إىلهو يعاود النظر  ليزداد ذعره و

 .تاخرتقد نني أ يبدو ؟ نفسهم أ الحمقي ب

 تاخرت تث�ا ..!!

،,،,،,،,،,،,،,،, 

متجنبا يف  ال يث� الشبهات وأ اوال ال هيئة ذلك الحارس يف هدوء محتحرك دارك منتح

حد خارج موقع خدمة الحارس الذي قد عرف من خال  ذترياته أ ن يراه أ الوقت نفسه 

وجود بسبب فأر ليعلم بخربته  التي تعطلت التجربة عنما قد حدث يف الفرتة السابقة 

 .همتهبة م� قد يزيد من صعوبة ميف اللع ىخر أ طراف أ 

نجاح تجربته  سيساعد دتتور بال  عىل وسيكمل مهمته ، بدا أ لكن هذا لن يوقفه  و

 .السيطرة مرة اخري إىلهل شادوا أ ليعود 

هو  تصا  املحدود الخاص بالحارس وهذه اللحظة صوت مارك من جهاز اإل  ارتفع يف

 إىلن نتحرك اآل  نناإ  ، ىتنفيذ خطة الطوارئ القصو  ستعداد وفراد اإل جميع األ  عىل: يقو 

 .نتهيإ  ،خطاء باملرة أ ية أ ريد أمثلث برمودا .. ال 



 ,،,،,،أكـــــوان  ,،,،,،

- 34 - 

ينظر يف نفس الوقت  هو يتابع مسار السفن و نعقد حاجبا دارك عند هذه اللحظة وإ 

ماذا سيفعلون  ،االغبياء : ن يهتف يف عصبيةأ ا ما يف جهاز يرتديه يف يده قبل مؤرش  إىل

 .سوف يفسدون تل شئ! نفسهم أ ب

 الف لعنة ..!! ،اللعنة 

،,،,،,،,،,،,،,،, 

وصولهم  نتهاء تجهيز الغواصة وإ منتظرا  هاللهفة تأل  جلس دتتور بال  داخل تابينته و

 .مثلث الغموض إىل

 مثلث برمودا ..!!

 .لقد اقرتب حلمه من التحقق

 .اقرتب تث�ا

لو تان  و سيتم تنفيذ التجربة، لن يوقفه شئ هذه املرة فلكن ال يهم  لقد تعطل قليال و

 .خر ما سيفعله يف حياتهآ هذا 

 ذا استمريت يف ما تفعله دتتور بال  ..!!إ هذا ما سوف يحدث بالفعل 

  ن يرتاجع يف ذهو أ مصدرها قبل  إىللتفت إمذعورا عند س�عه لهذه الجملة ف انتفض

نيقا المعا نظيفا بدرجة غريبة يقف يف منتصف أ مع رؤيته لشخص طويل يرتدي زيا 

 .دوء ناطقا بالجملة السابقةه بهغرفت

م .. : الكل�ت من شفتيه بصعوبة قائالن تخرج أ لسان بال  قليال عن الكالم قبل  نعقدإ 

 هنا ؟؟ إىلنت .. وتيف دخلت أ ..  أمن .. 

ال يهم من  انك دعوت جامشيد ومكإ ب: حد املقاعد بهدوءأ  عىلهو يجلس  قا  محدثه و

 .ال تيف دخلت نا وأ 

يتم حراستها  ننا يف سفينة يف وسط املحيط محصنة وإ  !!!تيف ال يهم : ال  مرتجفاقا  ب

 تيف دخلت ؟ ،شداء أ بحراس 

 .مامناأ بدا أ شياء ل تكن عائقا ن هذه األ : إ قا  جامشيد ساخرا
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 من انتم ؟ !!!مامكم : أ قا  بال  يف دهشة

في عنك شياء تخأ خبارك بتيت إل أ لقد  ،لن نضيع الوقت يف هذا : قا  جامشيد يف حزم

 ليس عىل بواب الجحيم وأ ن تجربتك هذه سوف تفتح إ  ،تخص تجربتك  تخصك و

 عاملك وحده ..!!

 ي عوال هذه ؟أ  تيف تعلم هذا ؟ و ماذا ؟ ما الذي تقوله ؟ و: هتف بال  مذعورا

هو يتابع من الشباك مسار السفن  ن يصمت فجأة وأ فتح جامشيد شفتيه ليتحدث قبل 

نقلبت سحنته بشكل إ قد  بال  قائال و إىلملتفتا  وجهه يظهر الغضب عيلن أ ل قب

 ؟؟؟املثلث إىلتتجهون : أ رهيب

 ......ستك�  التجربة و...ليه إل إننا نتجه إ  ،نعم : قا  بال  مذعورا

 غبياء ..!!أ 

 رتد مصدوما وإجامشيد مقاطعا دتتور بال  الذي  نطلقت تلك الكلمة من شفتيإ 

هو  صوته و نعكس عىلإ قرتابه منه يف غضب إ مكانه و قيام جامشيد منمذعورا متابعا 

ن أ البد  ،خر آ حد أ ن تؤذوا أ نفسكم قبل أ ستؤذون  ،غبياء أ  و ىنكم بالفعل حمق: إ يقو 

 .فورا ن وتتوقفوا اآل 

 ما الذي سيحدث ؟ ؟ملاذا : قا  بال  يف رعب شديد

زدادت عالمات إفمرتبة ن يبرت عبارته مع اهتزاز شديد للأ هم جامشيد بالتحدث قبل 

 .مر بالفعللقد بدأ األ  ،خر الوقت أ سف تلأل : هو يقو  ووجهه  الغضب عىل

 ى.خر أ سوف تكون لك مني زيارة : مام  عيني بال  املذعور متابعاختفاء من اخذ يف اإل أ  و

قيد  عىلذا بقيتم : إ هو ينظر يف عيني بال  مبارشة نعقد حاجباه مع تلمته الصارمة وإ  و

 الحياة ..!!

 رتفاع بعض الرصخات من بعيد ليتجه بال  وإ تاما مع تزايد ارتجاج السفينة وتفي خإ 

ن تتسع عيناه يف أ الخارج قبل  إىليتطلع  شباك قمرته و إىلهتزاز السفينة إهو يرتنح مع 

 ؟اذا فعلتم ؟ماذا فعلت ،يا الهي : هو يهتف يف ذعر قمة الرعب مع ما يراه بالخارج و

 .خارج شيئا مفزعاد تان مايراه بالفلق
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 .مرعبا و

 .رهيبا و

 درجة ....... قىصأ  إىل

 ،,،,،,،,،,،,،,،, 

< 



 ,،,،,،أكـــــوان  ,،,،,،

- 37 - 

I05I 

 ما رأته�.صدق عينيه تل  ةالسفين ةنظر الدتتور بال  من نافذ عندما

تختفي يف تتابع  الصواعق تظهر وبشبه أ  ةتحيط بها رشارات تهربائي ةالسفين ىلقد رأ 

  تبدو مثل س�ئنا التي عهدهاتانت الس�ء ال ، �ءلكن هذا ل يكن يفزعه تالس و رسيع

م أ حمر أ هو أ ن تدري ما هو لونها أ �كنك  لوانها حيث الأ تم ترشيح  ةتانت تبدو تصور  ،

بالنسبه للبحر ، أما  بينهمرسيع م هي يف تغ� أ م هو مزيج ب� هذا أ م رمادي أ زرق أ

 .الربتقايل زرق واأل  حمر وتانت مياهه خليط عجيب ب� األ ،  ختلفمر ملم يكن األ ف

داخل قمرته يقيس الشحنات  ةجهز حد األ أ ندفع نحو إ  تراجع الدتتور بال  يف ذعر و

 ة.تب�  ةمؤرش العداد يدور حو  نفسه برسع الكهرومغناطيسيه ليجد

ي أ  !!!حدث بنا  ما ىتر ، أ دتتور بال   :هو يهتف و ةالحجر  إىلندفع مساعده عامر إ 

 !!!!اخله نفسنا دأ قحمنا أ جحيم 

 ةب� النافذ ب� مؤرش العداد و يتنقل بنظره ماخذ أ  ل يرد عليه و نظر له الدتتور بال  و

 تري ماذا يحدث ؟؟؟ :هو يتسائل داخل نفسه و

،,،,،,،,،,،,،,،, 

توقف  وغرفه مارك  إىلالحارس متجها  ةهذه االثناء يتحرك متوترا يف هيئتان دارك يف 

 ةشاش يضعه عىل يل ليضع قفاز غريب حو  يده واسب اآل الح ةجهز أ حد أ مام أ قليال 

تسليحها لتتالق عينا دارك يف ظفر ثم واصل  الجهاز لترتاص معلومات حو  السفينه و

مارك  إىلستأذن حراسها للدخو  إ ن أ ليها بعد إن دلف أ ما  وحجره مارك نحو تقدمه 

 ة.النافذمام أ وجده يقف مذهوال  ىمر هام حتأل 

 .ال بد من تصحيحه أرتكبنا خطإسيد مارك لقد  :لحارسقا  له بصوت ا

 ىلإبك  تأ ما الذي  ؟ تقصد أي خطأ  :رك ليبدو شاردا للحظات ثم يقو ليه ماإلتفت إ

 ؟جعلك ترتك موقع حراستك  هنا و

 .نك وقت البد من تفعيل السالح ج اآل ليس هناة: خارج النافذ إىلشار دارك أ 
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نه رسي اليعلم به إ  ؟مر هذا السالح أ تيف عرفت ب و: هو يقو  نعقد حاجبي مارك وإ 

 نه تجريبي و... أ ثم عدد محدود  ىسو 

ال هلكنا جميعا داخل إ  قو  وأ ن تسمع ما أ البد  ،ليس هناك وقت لذلك : قاطعه دارك

 ة.الكهرومغناطيسيه غ� املستقر  ةهذه املوج

 ىنت لست سو ، أ اجهه نت با نو أ دراك أ ثم ما !!!  ي تالم تتحدث بهأ : ةقا  مارك برصام

 ة.جندي حراس

 .لست مجرد حارسة: رهيب ةليتحدث دارك بصوته الحقيقي بنرب  تبد  صوت الحارس

 ةمتار بلحظأ الست  ةنذار ليجد دارك قد قطع قرابهم بضغط زر اإل  نظر مارك برعب و

 نك ل ترتك يل الخيار ..!!أ يبدو : يقو  �سك يده و مامه مبارشة فجأة وأ يصبح لواحدة 

مامها أ سفل الباب جعل الحارس الواقف أ ندفع دخان تثيف من إ مارك  ةخارج غرف و

 ؟نت بخ� هل أ سيد مارك  :هو يهتف يلتفت مذعورا ليطرق الباب و

اطفاء جهزه أ ل تعمل  حريق داخل الغرفه و :هو يهتف فجاه اندفع مارك من الباب و

 .الحريق

هناك : هو يهتف القائد مارك و ةن غرفلحريق الخارج مرسع عدد من الجنود يطفئون اأ 

 .ن تنقذوهأ  احاولو  ةحارس داخل الغرف

القبطان  ليجد الهرج سيد املوقف و ةالقياد ةقمر  إىل ةتوجه بخطوات رسيع ثم ترتهم و

ن دخلنا منطقه أ ننا ما إ  ؟ما هذا الذي يحدث  ، سيد مارك :قا  له ىه حتآ ن ر أ ما الذي 

 و ةبعضها يعمل بطريقه عكسي عن العمل و ةجهز أل غلب اأ فت توقى حت برمودامثلث 

 .تدور بشكل عبثي ةصلبو ال

هو أ  ؟ماذا عن السالح ج  و: هو يقو  للقبطان سمع ذلك وقد نه أ مارك  ل يبدو عىل

 يعمل ؟

نه أ ثم انه للطوارئ القصوي  ؟ن ملا اآل السالح ج ؟؟ : هو يقو  نظر له القبطان مذهوال و

التي نراها  ةانها تلك االشياء العجيب ،عداء ها هنا أ ال يوجد نه أ ت�  ةجربيف طور الت

 .حولنا
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 .ناآل طالق السالح إبدا تسلسل إ  ،هذا ليس من شأنك  ة:قا  له مارك برصام

 ةس القائد مارك الذي خدم معه قرابن من يحدثه ليأ  ةليه للحظإخيل  تراجع القبطان و

لتظهر  ةالقياد ةزرار يف لوحاأل  هو يضغط بعض فكاره وأ العرش سنوات ثم تراجع عن 

دورك  :يقو  ملارك الحروف و رقام وهناك ليدخل القبطان بعض األ  ةتانت مخبا ةشاش

 .طالقاإل  ةدخا  باقي شفر إل 

غيل السالح لكنه بدال من ضغط تش و ةليدخل باقي الشفر  ةالشاش ةندفع مارك ناحيإ 

ليدخل  ةالشاش عىل ةرهيب ةصابعه برسعأ خذ يتحرك بأ  ضغط تعديل املعطيات و

ما هذا الذي تفعله  :هو يقو  ليه بذعر حقيقي وإالقبطان يتطلع  و ةاملعطيات الجديد

 .سالح تجريبي ل يكتمل العمل بهنه من الخطر العبث بإ  ؟يا سيدي 

طفئنا الحريق سيد أ لقد : قا  حد مساعديه وأ �ه مارك اهت�ما حتي عندما دخل ل يع

نه من املستحيل أ  ىالحارس لقد تفحمت جثته تاما حت نقاذإ لكنا ل نستطع  مارك و

 .مح وجههمال  ةرؤي

ضغط زر التشغيل لرتتج ي نه ال يسمع ما حوله لينتهي م� يفعل وأ رك عمله تتمل ماأ

لتمعت إ مارك الذي ظل واقفا و الإ رضا أوقعت جميع من عليها أ  ةعنيف ةالسفينه رج

 .الرتقب عيناه بربيق عجيب ب� الخوف و

داخل  ام يهلكو أ ؟  ةستنجح تلك املحاول هلى تر  :غمغم ةرضيأغ�  ةبلغ بداخله و و 

 ؟املثلث 

،,،,،,،,،,،,،,،, 

هي تغوص يف قلب املثلث الوهمي  تان نوردان يندفع فوق املحيط خلف تلك السفن و

جسده يطفو فوق  ن يتوقف فوق املحيط وأ �ا يبغي اللحاق بها قبل أ ت برمودامثلث 

 .املاء

 .لكن عقله ظل يعمل سكن جسده و

 ةلهي منطق برموداداالي التي يسمونها مثلث  ةن املنطقإ  ؟الحمقي بجهلهم  ماذا يفعل 

غ�  ةن الشحنات الكهرومغناطيسيإ  ، ةدرك عل�ء عاملنا هذا منذ فرت أ لقد  وة متقلب

 و ةجهز حيان تفسد عمل بعض األ ففي بعض األ خطرا محدقا  ةتجعل املنطق ةمستقر 
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وجات جهزه تطلق مأ هؤالء البرش با يحملون من  و ةعكسي ةتعمل بصور  ىخر تجعل األ 

ملنطقه زيرو ا يف نهيارإ  يأدى أ ت يف هذا الجو الغ� مستقر ربا لو عمل ةتهرومغناطبسي

 بل بجميع العوال املرتبطة بها.ب الجحيم ليس لعاملهم فقط او أبم� يرتتب عليه فتح 

ويدا هي تختفي ر  هو يطفو فوق سطح املاء يتابع السفن و وتان نوردان يفكر بهذا 

 .رويدا داخل املنطقه داالي

 .ختيارانإ مامه أ تان 

و عملها أ  ةجهزته الحديثأ ربا يخاطر بعدم عمل بعض  ةيف هذه الحال ن يتبعهم وأ ما إ

 ة.عكسي ةبصور 

 .تسفر عنه االحداثس ما ان يقف منتظرا ماإ و

يف يده  مؤرش صغ� إىلمذهوال  حزامه لينظر ةجهز أ حد أ من  رتفع صوتإثناء األ  هيف هذ

 ما هذا ؟ :هتف و

تان  وتصدر من املنطقه داالي  ةتب�  ةعكسي ةرو مغناطيسيتان املؤرش يرصد طاقة ته

 حت� إ هو  مؤقتا و ةداالي مستقر  ةاملنطق ان البرش جعلو أ ما إ مرينيعني أحد األ هذا 

و حت�  الثا� اإل  ونهم ال يعلمون ما يواجهون أ  صعب بالنسبه لعلوم البرش خاصة و

 .نهارت تاماقد إ داالي  ةن تكون املنطقأ خطر األ 

 .سكان العوالعىل الجحيم جميعا هذا يعني فتح بوابات  و

 .يفكرهو  نطلق نوردان داخل املثلث وإ بدون تفك�  و

 حت�ل� حدث ؟؟اإل ي أ 

،,،,،,،,،,،,،,،, 

ثم  اذا يحدثميدريان ال و  األ  ةن داخل حجر اه عامر يقفمساعد تان الدتتور بال  و

رضا لتستقر أوقوعهم  إىل ىدأ م�  ةرتجاج العنيف داخل السفينحدث ذلك اإل ةفجأ 

 . يتغ� املنظر خارجها ع� تانن تان لإ  بعدها السفينه و

 ؟ماذا حدث  :قا  عامر 
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 .....لكن ... ال اعرف و :جابه الدتتور بال أ 

تان مجا   هنأ يبدو : وجده مستقرا فقا  ةهازه الذي يقيس الكهرومغناطيسج إىلنظر  و

 وقفتهأ  ةسلبي ةهناك شحن تهرومغناطييس عايل و

 ؟ ةطلق هذه الشحنأ من  و قا : نظر اليه عامر و

ك يريد التحدث معك دتتور ن القائد مار إ  :قا  حد جنود مارك وأ ن يجيب دخل أ قبل 

 .نبال  اآل 

 ,معه تل الحق و ةالعود و ةنه يريد وقف التجربأ البد  :غمغم الدتتور بال 

 .تيه حاالآ سوف  :ثم قا  للحارس

،,،,،,،,،,،,،,،, 

: غرفه القائد وهو يقو  إىلندفع جندي إ  ةمريكيرايض األ يف مكان ما رسي داخل األ 

 من شاشات الرادار ..!! ةن التجربختفت سفإ لقد ، سيدي 

 تيف ؟ !!ختفت إ  :هو يقو  توتر ولتفت اليه قائده بإ

ئهم ثم ثم اختفا برموداقلب مثلث  إىلخر رصد لهم هو توجههم آ لقد تان  :قا  له

لكن  مثل التي يطلقها سالحنا ج و ةسلبي ةجهزتنا شحنات تهرومغناطيسيأ رصدت 

 .ت مختلفه ثم ل نرصد يشء بعدهاموجا بعطيات و

حدث ما أ ذا السالح لهو ن هإ  ،ئ خط� ن هذا شإ  :هو يقو  نعقد حاجبا القائد وإ 

ا حتاجو إ ربا  و ةغناطيسيبالكهروم ةرتباط التجربال إلإ رسلناه أما  ليه عل�ئنا وإتوصل 

 .مر خط�ختفائه أل إ ن إ  ئ والدتتور بال  ال يعلم عنه ش ىحت ،ليه إ

مر أ لدي : قا  ن يطلب رقم وأ تحدث دون  حمر خاص رفعه وأ هاتف  إىلثم التفت 

 هام 

 .مر خط�أ  :تابع بتوتر و

 جدا ..!!

،,،,،,،,،,،,،,،, 
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 مجازا و ال ةنت تخرج من عينيه حقيقن الن�ان تاأ  ىتان جامشيد يستشيط غضبا حت

ن ما اآل أ لون تاما ما يفعلونه بعاملهم نهم يجهة إ قد تادو هذا املر البرش  هو يهتف:

 .هم هذاذا يقضون علينا جميعا بجهلنهم بهإ  ، مقصورا عليهم فقط مر ل يعداأل ف

 .سيدي ل ارك بهذا الغضب من قبل :قا  مساعده

 ايف وقت نشاطه دااليمنطقه  اهؤالء الحمقي دخلو : هو يقو  ليه جامشيد وإلتفت إ

 ةبواب الجحيم مر أ ن يعيد فتح أ و أ ن يذهب بهم من هذا العال أ هذا �كن  الدوري و

  ا.انت تعلم تم ضحينا ليبقي هذا الباب مغلق ،خرى أ 

 .مر للدتتور بال ل ل تحاو  رشح األ  و: مساعده قا  له

 تخذت شكل برشي وإ ليه إستطيع التحدث أ  ىنني حت، إ  ل اتن استطيع :قا  جامشيد

ترددات جسدي ليبدو مظهري الحقيقي  سوف يؤثر عىل املنطقة داالياملجا  داخل 

 .يجعله ينفر مني مر وهو ما قد يفسد األ  للحظات و

سيدي جامشيد   :نه قاطعه دخو  فرد من العش�ه ليهتفأ ال إ هم مساعده بقو  شئ 

 .ةمور جديدأ دثت لقد ح

 .جدا ةمورا خط� أ هو يكمل :  لتفت اليه جامشيد وإ

،,،,،,،,،,،,،,،, 

تان القبطان يتباد  ،  ن الجو متوترأ القياده وجد  ةحجر  إىلعندما دلف الدتتور بال  

 .ب� مارك بتوتر النظرات بينه و

 ة.خط�  ةنطقن هذه امل، إ دراجنا أ لنعد  قا  له: مارك و إىلدتتور بال  تجه الإ 

، ت� تان مخطط لها  ةسوف تستمر التجرب ؟ من قا  هذا: قا  له مارك بهدوء عجيب

 .ناآل  ةمور مستقر ن األ إ 

 ؟ما يحيط بنا  ما حدث و و ستغراب:إقا  الدتتور بال  ب

طلقت أ لقد ، ومغناطييس غ� مستقر عن مجا  تهر  ةن ما حدث هو عبار إ : قا  مارك

ما تراه خارجا لهو وهم  و بطلت مفعولهاأ نا فسالح جديد لدي من ةسالب ةعليه شحن

 .ما نراه ليس حقيقي مغناطييس واملجا  الكهرو  تحت تاث�
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تيف  هذا السالح و ما: قا  ملاركفه ينظر بعيدا بتوتر نظر الدتتور بال  للقبطان فوجد

 ة.علمي ةن لك خلفيأ � ل اعلم إطالقها ثم إطلوب عرفت الرتددات امل

تان  ةالعلمي ةللخلفي ةنسببال خربك به وأ ن أ ستطيع أ تن أح رسي ل سال  هنإ : قا  له مارك

ستطيع التعامل أ درست الطاقه الكهرومغناطيسيه ك الجهاز لذلك  تدرب عىلأ ن أ ال بد 

 .تم االمر بسالم و من غ� رام ةللرتدد تانت رمي ةبالنسب مع السالح و

 .مر غريبن األ أ شعر  ل يعلق و ليه الدتتور بال  وإنظر 

رسا  إل ةمرتز التجرب إىلسوف ننطلق  ، ةربجن نستمر يف التأ ن البد اآل  و :قا  مارك

  ةالغواص

 ةجهز أ  بالسفينت� التابعت� لنا و ىحت و ةلكنا فقدنا االتصا  بالقياد و :قا  له القبطان

 .ال تعمل ةالبوصل

ن إ  :قا  مارك ونكم  لها القبطان يف مكانه إ  ةناري ةرمقه بنظر  ليه مارك وإلتفت إ

ح جنوبا تحت تاث� املجا  صبأ  الش� أي أن تعمل بشكل عكيس  ةالبوصل ةجهز أ 

ن اآل  و،  سوف يستطيعون الترصف نهم بخ� وأ نا متاتد أ للسفينت�  ةبالنسب و العكيس

 ما هو قرارك ؟، دتتور بال  

 ... هو يفكر القائد مارك و ذ الدتتور بال  ينظر ب� القبطان وخأ 

ينظر ملا م ينظر ؟ أ  يصل ملا يبغي ليحقق حلمه و ةيكمل التجربهل  !!! ماذا يفعل

 ظهور هذا الشخص الغريب و ما حدث داخل قمرته و وحدث للتجربة بالخارج 

 مدادات وتظر اإل ود خارج مثلث الرعب هذا ينحداث ليعأ ما تبعه من  ختفائه وإ 

 ة.جهز األ 

 !!!!!!م يلغي التجربه من االصل أ 

 نيتوقف اآل هل خربه والده عنها أ شاره التي ن هذه هي اإل أ يوجد شعور بداخله يقو  

 ؟؟؟م يستمر أ 

رار الذي ربا تتوقف عليه هو الق هو يفكر ما وينتظر قراره  ةتان جميع من بالحجر 

 .ليه حياه عامله تلهربا تتوقف ع ن يدري انهأ حياته دون 
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 .عوال ةبل ربا حياه عد

 ؟؟؟؟؟ تري ماذا يختار

،,،,،,،,،,،,،,،, 

< 
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I06I 

مثلث  إىلمريكية تخر عباب املحيط متجهة أ ثالث سفن حربية  نطلق إ 

ها ذلك القائد االمريك الذي تلقي االخبار باختفاء امت احدعىل قد وقف  برمودا و

: حد رجاله قائالأ قرتب منه إ و سفن داخل املثلث و من معه من افراد دتتور بال  و

  .املثلث إىلسيدي لدينا نصف ساعة ونصل 

 .عظيم ،حسنا : قا  هو يف اقتضاب

 ،سيدي : تطيع اخفاء نربة الخوف يف صوتهتردد رجله لحظات قبل ان يساله دون ان يس

 هل سندخل املثلث اذا ل نجدهم خارجه ؟ ،هل 

البد من معرفة مص� بعثة  ،واضحة  االوامر رصيحة و:  يف حزمتفت اليه قائده قائالال

نفي اي شبهة تخريب او رسقة  يضا سالحنا الرسي وأ  رجالنا و مص� سفننا و التجربة و

 .ايضا معاونة البعثة اذا تانوا يواجهون اي مشكلة اخري للتجربة او السالح و

 فـ ......اذن : نربة خوفه تتصاعد قا  مساعده و

 .قلب املثلث ،اذا استلزم االمر سندخل قلب االحداث  ،نعم : عه قائدهقاط

 مثلث الغموض ..!!: االفق إىلمع استطرادته متطلعا انتقلت اليه رغ� عنه نربة متوترة  و

 .ل يتبادال بعدها حرفا واحدا و

،,،,،,،,،,،,،,،, 

 سنكمل التجربة ..!! ،حسنا 

ردد طويال بسبب خوفه من تل�ت ذلك الزائر نطق بها دتتور بال  يف حسم بعد ان ت

ولعه باتام تجربته تغلبا  لكن فضوله العلمي و و ايضا م� رآه داخل املثلث الغامض و

 معوجه مارك  ظهرت عالمات االنتصار عىليف ح�  عليه اخ�ا لينطق بالجملة السابقة

 بعيدا يف توتر و بتسامة وحشية رسيعة ل تخفي عن القبطان الذي ادار وجهه بعدهاإ 

 هو يصدر االوامر لرجاله بتجهيز الغواصة و مارك الذي اخذ يتحرك و إىلهو يستمع 

 .االدوات الالزمة الداء التجربة
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 ؟ هل انت متاتد من قرارك ،سيدي  من دتتور بال  قائال له يف توتر: بين� اقرتب عامر

من املخاطرة الشديدة تنفيذ انه  ىر أ� أ  غ� واضحة و مخيفة و ان تل االمور غامضة و

 .التجربة مع تل هذا الغموض من حولنا

 ،يبدوا مختلفا  ،حتي القائد مارك  اتة نحو مارك قبل ان يقو  مرتجفا:حانت منه التفو 

 .خرآ يبدوا يل تشخص  ،نني اشعر باحساس غريب تجاهه إ 

علم حجم املخاطرة ا اعلم يا عامر تل ما تقوله و هو يجيبه: تان توتر بال  ال يقل عنه و

شقاء سن� عمري الطويلة التي اضعتها يف هذا  لكني لن اجازف بخسارة مجهودي و و

ن مع تل ما حدث قد تجعل السلطات االمريكية تلغي التجربة او ان عودتنا اآل  ،البحث 

فرصة عىل من يعلم متي سوف نحصل  اجل غ� مسمي و إىلاقل تقدير تؤجلها عىل 

وجه الكرة عىل حل اترب لغز  فرصتي الثبات نجاح ابحاث و ،فرصتي  انها ،ثانية تهذه 

 ...... اما بالنسبة ملارك،  اال خرسنا تل شئ لكن البد منها و نعم انها مخاطرة و ،االرضية 

اتني ان نكون  فا� ينتابني نفس شعورك تجاهه و نظر اليه عندئذ يف توتر متزايد قائال:

 .ظهور ذلك السالح الجديد سبب هذا الشعور ث ويكون توتر االحدا مخطئ� و

اخذ يتطلع اليه� يف صمت  صمتا تاما عندما اقرتب منه� مارك يف هذه اللحظة و

 هو ينظر اليه جيدا: ه� يتحاشا النظر يف عينيه قبل ان يقو  لدتتور بال  و للحظات و

ن ان تبارش عملك عليك اآل  سوف تكون الغواصة جاهزة بعد نصف ساعة و، دتتور بال  

 .ال نريد اخطاء هذه املرة ،

 االو  يقو : عامر و خر حروف تلمته متعمدا فازداد ارتباك دتتور بال  وآ  ىلضغط ع

 .هيا يا عامر ،ال اخطاء  ،حسنا حسنا 

شفتي مارك مغمغ� عىل اثقة انرصف االثنان ملبارشة العمل بين� ارتسمت ابتسامة و 

 .اللحظة الحاسمة،  اللحظةلقد اقرتبت  ،حسنا  لنفسه:

،,،,،,،,،,،,،,،, 

رجله الذي اخربه بان رجالهم يف القيادة االمريكية اخربوهم  إىلاستمع جامشيد صامتا 

دام با وصل القيادة من اخبار بانطالق شحنة سلبية من اع�ق املثلث ناتجة عن استخ

 .سالحهم الرسي بعطيات مختلفة
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ان  معطيات مختلفة ؟ السالح الرسي ؟ :فسههو يقو  لن كت جامشيد مفكرا وس

اقحم  السالح الرسي يستطيع فعال ايقاف ذلك الخلل الدوري الذي تر به املنطقة و

 لكن من يعلم املعطيات الصحيحة ؟ و االرضيون انفسهم بداخله

 هل .....

هل من  ،سيدي : انه قد نيس وجوده فقا  مرتددا اخذ يفكر تث�ا حتي ان رجله تخيل و

 ؟ اوامر

هل استقرت املنطقة  و:   رجلهأ انتبه جامشيد عند هذه اللحظة من تفك�ه قبل ان يس

 االن ؟

 لكن .... نعم استقرت و: اجابه رجله

 لكن ماذا ؟ و: قا  جامشيد

 اننا ال نعلم قدرة ذلك السالح بالضبط و،  قد يعود الخلل يف اي لحظة: قا  رجله متوترا

 .ملوجة املسببة للخللاي مدي �كنه ايقاف ا إىل

تانه حسم امره مرة واحدة  عند هذه النقطة قبل ان يبدو انعقد حاجبا جامشيد يف توتر

ليس جامشيد الذي  ، يف اللعبة ىهناك اياد اخر  ال .. لن اقف موقف املتفرج و: قائال

 .هناك إىلسوف اذهب يف زيارة اخري  ، يهاب الخطر

لو عاد الخلل فربا لن يكتفي  ،ا مخاطرة تب�ة لكن يف هذ سيدي و: قا  رجله منزعجا

 .حياتك نفسهاعىل لكنه قد يقيض و  حسب حقيقتك وعىل باظهارك 

 امنع هذه الحرب الوشيكة و سوف اذهب و ،لكن هذا لن يثنيني  اعلم و: قا  جامشيد

 .لو تلفني هذا حيات

 و إختفى من أمام رجله.

،,،,،,،,،,،,،,،, 

لكن لدهشته ل يحدث  هو يتوقع توقف اجهزته او تلفها و ث واملثل إىلدخل نوردان 

خذ يقيس االشارات من حوله ليكتشف ان املنطقة حاليا مستقرة بدون اي أ ف شئ

رصدت اجهزته موجة سلبية قادمة من منطقة ما امامه حبذ انها سبب  اضطرابات و
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نظار حتي ملح سفن هو مازا  مخفيا عن اال  هناك و إىلفانطلق طائرا  استقرار املنطقة

 .التجربة متوقفة وسط املثلث واجهزته ترصد انطالق الطاقة من سفينتها الرئيسية

�كن ان تصدر اال من جهاز ان هذه املوجات ال : هو يسا  نفسه توقف قليال مندهشا و

املطلوب اليقاف معرفة الرتدد عىل حتي ان امتلكه البرش فهم غ� قادرين  وقوي 

 .اضطراب املنطقة

 دارك ..!!: باه يف غضب ناطقا بكلمة واحدةصمت قليال مفكرا قبل ان ينعقد حاج و

 السفن ..!! إىلدون تلمة اخري انطلق  و

،,،,،,،,،,،,،,،, 

تابع ذلك الشخص داخل مرتبته االحداث املتصاعدة داخل املثلث حتي عندما تم اطالق 

 اذن فقد نجوا  ..: يف هدوءسرتخي يف مقعده مغمغ� توقف الخلل ا الطاقة العكسية و

 بال  باستك�  التجربة و .ثم عاد يتابع يف اهت�م ما يفعله دارك من محاولة اقناع د

السالح الرسي الطالق املوجة العكسية عىل من قبله تلك املعطيات الغريبة التي ادخلها 

 .رشي حايل معرفتها او استنتاجهااي علم بعىل التي يستحيل  و

لكن هذا  و ،الدخو  يف اللعبة  ان االطراف االخري بدأت الرصاع و بدوي: فقا  لنفسه

 .شئ خط�

ي�ت لتلقي بشئ من امللل التع و بلغ التطورات االخ�ة لقيادتهأ  التقط جهاز ارساله و

يري  عدم التدخل ليعود ملتابعة املوقف و املعتادة باالتتفاء بتابعة املوقف و

تان من أتري :   سؤاال غريباأ لتجربة ليجد نفسه يسصاعدة لبدء ااالستعدادات املت

حروب ال هوادة  إىلاستمرارهم يف تلك التجربة املجنونة املؤدية حت�  االفضل نجاتهم و

 .تجربتهم فيها ام تان االفضل هالتهم بفردهم هم و

 .ل يحاو  الجواب و

 .مته اذنفليستمر يف مه، بدون اي شئ اخر  ن مهمته هي متابعة االحداث فقطا

 .ل�اقب و

 فقط ..
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 .عاد ملتابعة مهمته هنا اعتد  و و

 .بال تلل املراقبة

 او ملل ....

،,،,،,،,،,،,،,،, 

 .ق حو  الغواصة املكلفة بالتجربةقدم وساعىل تان العمل يجري 

 -الذي عاد اليه ح�سه  -ور بال  دتت مارك و يجيئون تخلية نحل و الرجا  يروحون و

 ك.هنا ت هنا ويلقون بالتعلي�

امامنا اقل من عرش  ما يرام وعىل سيدي تل شئ : عامر من دتتور بال  قائال اقرتب

 ؟اجراء التجربة عىل مازلت مرصا  هل ،دقائق 

 ....... لسوف ننجح و ا� متفائل بشدة هذه املرة و ،نعم ارص : قا  بال  متحمسا

واء بداخلها مع توقف بعض تذبذب االض برت جملته بغتة مع اهتزاز السفينة بشدة و

 .خرخلل اآل  االجهزة و

لقد تغ� تردد موجة  ،اللعنة : مارك مذعورا ليجده يهتف محنقا إىلنظر دتتور بال  

 .بد من تغي� معطيات السالح جال  ،الخلل 

 ......لكن  و

 ،نت أ : الجهات ىحدإ  إىلمش�ا  حد رجاله فجأةأ  املعطيات هتف قبل ان يتحرك لتغي�

 هنا ؟؟ الذي تفعلهماذا  ،دك قف عن

سلحتهم أ بين� يرفع الحراس  ر اليه الحارسلتفت الجميع عند هذه الجملة ل�وا ما ينظإ

 ل�وا شخصا ..!!ليها إالجهة التي ينظر  إىل

 .خصا قص� القامة يرتدي زيا عجيباش

 ..قد اوقفت املوجة الجديدة عمل اجهزة تخفيه  تان يحاو  االقرتاب من الغواصة و

 شخصا يدعي نوردان ..!!
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 تهتز بفعل املوجات الكهرو مغناطيسيه و ةالسفين، را الجو يبدو متوت كان

 .ظهور نوردان املفاجئ تان له االثر االترب

 .قضوا عليهأ : ذ هتف برجالهإ هوله هو مارك ذن و  من تخلص مأ تان 

ربا فال التطلقو النار : هتف الدتتور بال  ة يف ح�تجاه الغواصإتحرك نوردان رسيعا ب

 ة.تصيبون الغواص

 .اقبضو عليه: اخري ةقليال ليهتف بهم مارك مر الجنود  دترد

نوردان ثم انطلق  جنوده و إىلفنظر مارك ة هذه املر  ةينفحدث ارتجاج عنيف يف الس

تان ارسع منهم  نوردان اال انهعىل يف ح� تان الجنود يحاولون القبض ة القياد ةغرف إىل

الغواصه  إىلعندما وصل الجنود  خذ يتحرك رسيعا ليختفي خلف الغواصه  وأ براحل اذ 

 .اثرعىل ل يعثو له 

 .السفينهعىل فتشو عنه يف تل رتن  انترشوا و ،انه ل يذهب بعيدا : فقا  تب�هم

 .انترش الجنود يبحثون عنهو 

مذهوال يراقب هذه االحداث ليفيق    يقفعامر مساعد الدتتور بالتان االثناء  هيف هذ

 إىلالتفت اليه ليجده يتجه ،  جهزة والغواصة  عن حالة اال أ صوت الدتتور بال  يسعىل 

بجرد اقرتابه منها وجد شخصا  الغواصه ليطمنئ و إىلفاتجه هو  االجهزه ليطمنئ عليها 

 .بعيدقص� القامه يقف امامه بجوار زاويه الغواصه حيث يصعب رؤيته من 

ليسمع مالمحه الذهو  عىل ارتسمت  نوردان و إىلهو  ينظر  تسمر عامر يف مكانه و

 .يبدو ان املوجه انتهت االن يقو : صوت الدتتور بال 

 .مكان نوردان فلم يجد اثرا له إىلالتفت اليه ثم رجع ببرصه 

لقد  :ظر للدتتور بال  الذي تان يقو هو ين فتح فمه ليتحدث ثم اغلقه مره اخري و

تعود تل  انها بضع ساعات و ، لكن الرضر ليس تب�ا و تعطلت بعض االجهزه بالفعل

 ألوضاعها الطبيعية.االمور 
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 ؟من املمكن ان اذهب لغرفتي السرتح قليال بعد ما واجهناه، أ قا  له عامر : سيدي 

بدء  عند ارغم احتياجي اليك اال انه من االفضل ان تكون منتبه: قا  له الدتتور بال 

لغك عندما تنتهي جميع االصالحات سوف اب من املمكن لك ان تسرتح قليال و،  ةالتجرب

 .و عندما يجد جديدأ 

: ان فتح الباب سمع صوت داخل عقلهبجرد  غرفته و إىلذهب  ل يرد عليه عامر و

 .تد من انك لن تخرب احداأتنت مت

نه جميع الجنود واقفا يف ليجد الشخص الذي يبحث ع ةنظر داخل الغرف نتفض عامر وإ 

 .منتصف غرفته

 .شخص يدعى نوردان

،,،,،,،,،,،,،,،, 

شاشه السالح ج ليدخل املعطيات الجديده اليقاف عىل تان مارك يجري باصابعه منفعال 

تانت تلك املوجه يف مصلحتهم هل هو اليدري  تلك الصحوه الكهرومغناطيسيه و

 ؟ ذلك املتسلل ام هي ضدهم لتعطيلهم اليكشفو 

 .ن تتم هذه التجربه مه�تان الثمنالبد ا :ثم غمغم يف خفوت

ينتهي االرتجاج  ضغط انهاء لتستقر السفينه و من ادخا  املعطيات الجديده و ىنتهإ 

لقد  ، ذلك الشخص القص�ل اأثر  ، ل نجد سيدي يقو :هو  ليدخل عليه  احد رجاله و

 .تاما ىختفإ 

هو امام  يا لكم من حمقي تيف يهرب منكم و :هو يقو  التفت اليه مارك بغضب  و

 اعينكم

 غ� طبيعيه حتي اننا ... هلقد تان رسيعا رسع :قا  له الجندي بتوتر

 اغبياء :قاطعه مارك

لقبطان الذي تان ضاء بشكل متقطع ليقو  اأ  ةالسفين ةجهز أ حد أ ن أ ال إ ئ هم بقو  ش و

رسلت من أ ختفائنا وإ قد رصدت  ةدن القياأ يبدو ، نه جهاز التتبع إ  :متابعا للموقف

 .نهم قريبون مناأ شارة تعني هذه اإل ن إ  ، يبحث عنا
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عىل و أ  ةن فربا تلغي العملياآل  ةتت مساعدأ ن إ  :هو يفكر نعقد حاجبا مارك بغضب وإ 

 .هو ما لن يسمح به املعطيات و ةحسن تقدير تؤجلها لح� دراسأ 

 .ليالاترتو� لوحدي ق :هو يقو  القبطان و إىلالتفت 

 .ليكإترك مكا� حتي أ نه ممنوع ان أ لكنك تعلم  و :قا  القبطان

 .قلت اترتو� االن: هتف به مارك

 لوحه القياده  و إىلليلتفت مارك مساعديه  تردد القبطان قليال ثم غادر الغرفه هو و

 بد من تكمله التجربه مه� تان الثمنال : هو يقو 

،,،,،,،,،,،,،,،, 

تي تتجه ملوقع التجربه جلس ذلك القائد يراجع االحداث داخل داخل احدي السفن ال

اال ان االبحاث ل  برموداعقله بدايه من رصد العل�ء لطاقه تب�ه تقع في� يعرف بثلث 

تكن مكتمله نظرا لطبيعه املنطقه حيث انه تم ارسا  بعثات باحدث االجهزه ليعلنو انه 

طاقه هائله تكفي الناره  هزه ترصد نشاطا وان االج ااوقات اخري يعلنو  ال يوجد شئ و

 .التث من عرشه اعوامالعال 

اعلن انه يستطيع تشف اللغز عن طريق موجات  حتي جاء هذا العال املرصي و

سهيل تل السبل اليه ليواصل بحثه ت تالعاده تم احتضانه و تهرومغناطيسيه سالبه و

هو  ارسا  مارك و تجهيز وعىل اعىل  العميل تم ارسا  سفينت� حربيت� حتي عند الجزء

 ةيهو يف طور االختبار تحسبا أل  و، السالح ج ، معه سالح رسي   ومن امهر رجاله 

 .ظروف

د يتحي يقوم بتجربته و بال ترك الدتتور  ،تانت الخطه تيض ت� تان مخطط لها  و

مر للتخلص من التكتم عليه حتي ان وصل اال  املنطقه ثم تويل القوات االمريكيه االمر و

 .التعاون معهم امن معه ان رفضو  الدتتور بال  و

 ة.فجأ  إال أن األمور تعقدت

 !!! ةختفت السفن الثالثإ 
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ستع�  السالح ج مع خ�ا اأ  و من قلب املثلث ةعاليه صادر  ةطيسيموجات تهرو مغنا

انها  ايبدو  ناهيك عن معلومات وصلته من وتاله ناسا تفيد باعرتاض ما تغ� معطياته

اال انه يستبعد هذا  تفيد بانها غ� ارضيه املثلث يف نفس التوقيت و إىلاتصاالت من و 

 .انه تائنات فضائيهعىل ئ ل شاالحت�  ان اعضاء ناسا مجان� يفرسون ت

لقد توقفت اجهزه  ، سيدي هناك جديد :يقو  و هو قاطع تفك�ه دخو  احد رجاله

 .برمودااقرتبنا من حدود مثلث  البوصله ال تعمل بجرد ان السفينه و

 تيف ؟!! توقفت : انعقد حاجبا قائده وهو يقو 

 ؟ ما هذا :قائال هو يش� خلف قائده اتسعت ذعرا وعيناه  ال انإ هم رجله بالرد 

 .تراجع مذهوال مايش� و إىلنظر قائده خلفه 

 .يه يف وتاله ناسا سوف يتغ�أ ن ر أ يبدو 

 .حقعىل نهم أ يبدو 

 .حياناأ 

,،,،,،,،,،,،,،,، 

انه لن يخرب  الصوت داخل رأسه يخربه انه متاتدسمع  حجرته  و إىلعندما دلف عامر 

التخف : اخري ةل راسه مر دقيقه ليسمع الصوت داخ ةقف متسمرا يف مكانه ملد احدا و

 .اقرتب ، لن اؤذيك

رشته ب ةتان قص� القام ،اقرتب عامر قليال من نوردان ل�ي مالمحه الو  مره واضحه 

سه فيبدو تب�ا نوعا ما بالنسبه أ اما ر  ىجدا تكاد ال تر  ةاذنه صغ�  قليال و ةتيل للحمر 

 .لحجمه

ان مالمحك ال تبدو  ؟ نت فضائ من توتب اخرأ : هل قا  له ه وآ ارتجف عامر من مر 

 ة.برشي

 .انني من نفس الكوتب ، بعض ما تقوله خطأ: اجابه نوردان داخل راسه

 ا.أن تكون برشي مستحيل: قا  ذهل عامر و
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 .ان تنت من نفس الكوتب و اانني لست برشي :اجابه نوردان

 ؟ تيف يكون ذلك و: هو يقو  بخوف راجع عامر قليال وت

 ةلكني دائا ما استطيع قراء ، ربا ال تستطيع فهمي ان رشحت لك: أجابه نوردان

انني هنا لح�يتكم م� العكس عىل انني ال اريد ايذائك او ايذاء احدا بل  ، االشخاص

انكم ال تعرفون ما انتم  ، لغاء التجربه مه� تان الثمنإالبد من  ، تحاولون فعله

 .مقدمون عليه

تام التجربه مه� اعىل مرص  بال ان الدتتور ، الغاء التجربه مستحيل : هتف عامر

تقو  يف نفس الوقت  انت تقو  انك لست برشي و ثم تيف اثق بك و، تانت املخاطر 

 ؟ تيف اضمن انك تثل الجانب الطيب ؟ انك من نفس توتبنا

 ة.صدقه انه يقو  الحقيق: وي من جانب الحجره املظلم يقو هنا ارتفع صوت ق

من انت : لغ فيه قا  له عامر بتوترظهر شخص قوي املالمح ثيابه نظيفه بشكل مباثم 

 ؟ ايضا

 ى.اخر  ةمر  ا� رأيتك� سعيد القائد جامشيد ا: سمع صوت نوردان يهتف داخل راسه

 ة.يبدو ان االمر ل يعد تجربه علمي ، هو يدير االمر برأسه نظر لهم عامر برعب و

 .خطرأ  بل تحو  ملا هو اسوأ و

 .بكث�

،,،,،,،,،,،,،,،, 
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، ليه مساعده غ� مصدق ملا يراه ما يش� ا إىلالقائد االمريك مذعورا  نظر

السفن الثالثة مجموعة من االجسام الطائرة الصغ�ة ال عىل له رجا فلقد شاهد هو و

ارتفاع عدة امتار عىل هي تحلق  يتجاوز الواحد منها حجم تفاحة متوسطة الحجم و

نت� االخري� من السفي فوق مياه املحيط متألقة بربيق ازرق هادئ محيطة بسفينته و

 .جميع الزوايا

سام ال تقوم باي فعل عدا التحليق بهدوء حو  هذه االج لثوا� ظل املوقف متجمدا و

 السفن ..

هو نوع مصغر من ؟ هل ما هذه االجسام  و؟ ما هذا : نطق القائد اخ�ا بصوت مبحوح

 ؟ االطباق الطائرة

 ماذا سنفعل يا سيدي ؟: قا  له مساعده

ما تستطيع فعله  ال يتحرك احدتم حتي نعرف ماهية هذه االجسام و: قا  له القائد

قوة ال نستطيع تقدير ، ذه االجسام الصغ�ة قوة رهيبة فربا يختفي وراء هلضبط با

 .حجمها

تلك االجسام الطائرة  إىلالكل ينظر متوجسا  و ظل املوقف متجمدا بعد تلمته و

 .متسائل�

 تري ما مدي خطورتها ؟؟؟!!!

 بقي السؤا  معلقا مع تلك االجسام يف الهواء و

 بال اد� اجابة ..!!

,،,،,،,،,،,،,،,، 

جهاز الكمبيوتر الرئييس يف السفينة بعد ان الصق به جهازا غريبا جعل  إىلتطلع مارك 

تلك االجسام تحيط بها قبل ان يفرت  شاشته تعرض له مشهدا للسفن الثالثة االمريكية و
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لن تحبوا  ،من االفضل لكم ان تظلوا اماتنكم : ن ابتسامة شيطانية قائال لنفسهثغره ع

 .التعامل مع اجهزة حراسة شادو الدفاعيةبدا ا

 .سيد مارك

انطلقت تلك الكلمة من مدخل غرفة القيادة فانتزع مرسعا جهازه وهو يخفيه داخل 

ال باب الغرفة ناظرا اليه يف شك قائعىل القبطان الذي تان يقف  إىلمالبسه ملتفتا 

 ؟ماذا تنت تفعل يا سيد مارك : الكلمة السابقة قبل ان يردف

ان بعض ما افعله يندرج  ،ال تسل عن تل شئ  ال شأن لك يا هذا و: ابه مارك بخشونةاج

 .حت بند االرسار العسكريةت

ان  ،حسنا : تظم غيظه قائال لكنه تالك نفسه رسيعا و وجه القبطان وعىل بدا الضيق 

ام ؟ هل سنميض قدما يف تلك التجربة  ، يف طريقه الصالح خلل االجهزة بال دتتور 

 ؟ام سننتظر سفن االنقاذ ؟  رتاجعن

 .نال تنتظر سفن االنقاذ اآل : وجه مارك قائالعىل بدا شبح ابتسامة ساخرة 

 ماذا تقو  ؟: قا  القبطان مندهشا

خروا او تتعطل اجهزتهم او ال يستطيعوا أ قصد انه من املمكن ان يت: أ جابه مارك مرسعاأ 

 .بان الغموض يحيط بنا من تل جان ،الوصو  الينا 

 .....طلب الرتيث قليال حتي ... إىليدعو�  هذا ما و: قا  القبطان

 .تال: ه مارك يف رصامةقاطع

حتي سوف نكمل التجربة : مارك الذي تابع إىلانعقد حاجبا القبطان يف غضب مستمعا 

 .نهايتها

عىل هل نجح الحراس يف العثور : ان يعرتض مرة اخري سائال اياه ثم بادر القبطان قبل

 ك الدخيل ؟ذل

ا� يف االساس اتسائل  ،ال ل يعثوا عليه : صوته ل يتخيل عن ضيقه قا  له القبطان و

السفينة برغم تل التحصينات  إىلتيف استطاع التسلل  تيف وصل هذا الدخيل الينا و

 ؟تل الظروف املحيطة بنا  و
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ب مشتعل ينعقدان يف غض حاجباه الجزء االخ� من عبارته و إىلل يستمع مارك 

 .متسائال

 ين ذهب نوردان ؟؟أ تري 

 ين ؟؟!!أ 

،,،,،,،,،,،,،,،, 

تيف صعدا  و؟ من هذان : هو يتسائل جامشيد و نقل عامر يف توتر عينيه ب� نوردان و

 ؟ ما هذا الذي يقوالنه و؟ املرتبة  إىل

 و؟ هل يل ان اعلم من انتم : سؤا  مسموع اطلقه يف عصبية إىلقبل ان يرتجم افكاره 

 ماذا يحدث هنا ؟

 .ساحاو  تبسيطه لكلكني  و عقليتك فهمهعىل ان املوضوع صعب : اجابه نوردان

: نوردان الذي اردف إىلهو يستمع مع عامر  مام صدره صامتا وأ عقد جامشيد ذراعيه 

ال ما تستطيع  رؤيته بامكانيات إ نك ال تري إفليس تل ما ال تراه غ� موجود يا عامر 

خطر من تل أ  ترب وأن قد يكون ما ال تستطيع ان تراه لك و حسب وحواسك  و جسدك 

 .يع رؤيتهما تستط

نا اؤمن أ  ،لكني ال اؤمن بها  حسنا لقد سمعت نظريات تشبه تالمك هذا و: قا  عامر

 .باملاديات فحسب

ال تؤمن بالجن أ  ؟ملاذا : جامشيد نظرة ذات مغزي إىلهو ينظر  قا  نوردان مبتس� و

 مثال ؟

نهم يشغلون نفس أ و أ لكني ال اؤمن بوجودهم حولنا  اؤمن بهم و: امر برسعةقا  ع

 .ليس نفس العال خر بعيد عن عاملنا وآ ن لهم عاملا إ  ،الفراغ مثل� يقا  

 .نظريتك هذهعىل ال تعتمد : سمع هنا صوت جامشيد يقو  له

 هروا انفسكم ..!!ظأ : مش�ا بيده نظر له عامر مندهشا بين� تان هو يتابع ناظرا حوله و
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التجسد داخل الغرفة  مام عيني عامر املذهولت� بدأت اشكا  مختلفة يف الظهور وأ  و

 ساما اقلها يشيب من هو  منظره الولدان ..!!أج ةمشكل

 ؟؟!!نظريتك عىل اما زلت مرصا  ؟ما رأيك االن : هو يقو  نظر له جامشيد ساخرا و

ن تان يقلب نظريته اخل حلقه ف� يراه اآل قد انعقد لسانه د نظر له عامر يف رعب و

 .تاما

 عقب ..!!عىل رأسا 

،,،,،,،,،,،,،,،, 

 .الهادئ بالقرب من مثلث برمودا تان املوقف مازا  معلقا هناك يف قلب املحيط

 ة.لسفن االمريكية الثالثة متوقفا

 .تفزتكف عن التحليق يف هدوء مس هي ال وتلك االجسام الطائرة الغريبة تحيط بها و

تلك االجسام  إىلوجل  سطحها متطلع� يف خوف وأ عىل فراد السفن جميعا يقفون أ  و

 .لي�ت قائدهم بعدم التعرض لهامنفذين تع

وضع حل للخروج من هذا  عحاو  ادارة االمر يف رأسه ليستطيبين� تان قائدهم نفسه ي

 .املأزق

 .ل اعد استطع االحت�  ،هذا يكفي  ،حسنا 

 قد انهارت مقاومته و سطح احدي السفن وعىل ملة من احد الجنود تانت هذه الج

امطرها بوابل من  فقد اعصابه متبعا تلمته بان رفع سالحه تجاه تلك االجسام و

 .صاصات امام عيني القائد املذعورةالر 

 ماذا تفعل ايها االحمق ..؟؟!! هد ما فعله الجندي من سطح سفينته:قد شا هتف و

لكنه فوجئ مع الجميع بان رصاصات الجندي ل تؤثر يف تلك  و هم بقو  شئ اخر و

االجسام املحيطة بسفينته و التي تجمدت يف الهواء لحظة قبل ان يتغ� لون اضاءتها من 

 .االحمر إىلاالزرق 

 .انها تواجه السفينة بدات يف االستدارة في� يبدو و
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 .فعة واحدةنفتحت ابواب الجحيم دإ مام عيني القائد املذعورت� أ  و

 القوة ..!! ىبنته و

،,،,،,،,،,،,،,،, 

هو يتلفت حوله قبل ان  بحاث الرئيسية يف حذر وحد الجنود فوق سفينة األ أ تحرك 

يقف امام باب املخزن الرئييس يف نهايته  يدخل ممرا خاصا باحد مخازن السفينة و

الباب يف هدوء  يف فتحة بجوار الباب لينفتح اادخله ةصغ�  ةمغناطيسي بطاقةمخرجا 

هدوء  يف فتحة م�ثلة بالداخل لينغلق الباب يف البطاقة�رر  ليدلف الجندي داخال و

 .مع انارته البواب املخزن

احدي الشاشات التي  إىلتقدم بعدها عدة خطوات من شخص ما يدير له ظهره متطلعا 

  له ذلك دي يف خفوت ليقو تنقل له ما يدور يف غرفة القيادة قبل ان يتنحنح الجن

 .قل ما عندك: الشخص

 و ،هو االن ال يشك يف اي شئ مطلقا  لقد قمنا بتنفيذ اوامرك و: قا  الجندي يف احرتام

 .نحن يف انتظار اوامرك الجديدة

الدور مع مراقبة جميع  استمروا يف نفس: ت ذلك الشخص قليال قبل ان يقو صم

 .حرتاته

 :هو يتابع يف رشاسة جهه وثم التفت اليه ليظهر ذلك الحرق واضحا يف و 

 .ماذا يريد مدي قوته و البد ان نعلم من هو و

 اوامرك يا سيدي ..: هو يقو  رفع الجندي يده بالتحية العسكرية االمريكية يف قوة و

 اوامرك يا سيد مارك ..!!

،,،,،,،,،,،,،,،, 
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حو  السفن  ةالطائر  ةجسام الغريبتلك األ  طلق ذلك الجندي النار عىلأ  عندما

االحمر مع  إىلهو يشاهد تغ� لون تلك االجسام  قائده و ىلد ةتوترت تل خلي

 ةحاطت بالسفينأ بعضها لتشكل شبكه  إىلنطالق خيوط من الليزر منها إ  استدارتها و

لق أ ليها ثم هدأ التإ�كن النظر  صار ال ىلقها  حتأ زادت من ت التي يوجد بها الجندي و

 نفسها ..!! ةمع السفين ةبتلك السفين ةجسام املحيطاأل  ختفاء تلكإ مع  ةفجأ 

ي عبث شيطا� أ  :قلب املياه الخايل عىل ةالسفين هو يحدق يف مكان هتف القائد و

 ؟هذا

ارع القائد قائال عرب ليس هو يهمون بفتح اسلحتهم خرت� والسفينت� األ  توتر جنوده عىل

 ..!! النار اال تطلقو  جهاز ارسا :

 فاقه عىلالنار بشكل عشوائ تبعه ر  ىخر األ  ةالسفين قليال ليطلق جندي عىللكنه تاخر 

 النار ..!! اوقفو أ  :قائدهم يرصخ و ةالسفين

التي  ىخر األ  ةما يجري عىل السفين إىلهم ينظرون بتوتر  و هسفينت توقف من عىل

 .هاختفاءها معإ   من تألق لالجسام املحيطة بها وتكرر معها ما حدث للسفينه االويل

هم خرب أ  و ةالقياد إىل ةستغاثإ  ةشار إ رسل أ: القائد للحظه ثم هتف بالقبطان وقف

، طائرات  ةسطو  البحري مدعم بحاملننا نحتاج لتدخل األ أ  بفقدنا سفينت� حربيت� و

 .حرب ةحال ، ج موجب ةن الحالأ اخربهم 

هي  فينته هو وحاطت بسأ جسام التي نظر القائد لتلك األ  مره وأ  ةرسع القبطان لتلبيأ 

 .حمراأل  إىليتغ� لونها  ليه وإتستدير 

 هو يتابع تالقها ..!! تسعت عيناه رعبا وإ  و

،,،,،,،,،,،,،,،, 

هو  و مع فريق من املتخصص� ةالتجرب ةجهز أ صالح إ  ةال  يتابع عمليبتان الدتتور 

 و ؟ دمنه ظهر من العأ ت و ةمام الغواصأ من هذا الشخص الذي ظهر  :مر برأسهيدير األ 
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فس نهم بالتأتيد ليسوا نإ  !!؟ ةفجأ  ىختفإ  ن ذلك الشخص الذي ظهر يف قمرته وم

، النصف  املرت و ىن طوله ال يتعدأ خر فيبدو ما اآل أ  ةو  يبدو طويل القامالشخص فاأل 

تيف  ؟ل يظهر له اثر  و القص� ختفيإ تيف  و؟  ليهم يف قلب املثلثإ او ثم تيف وصل

 ؟درب� مهر الرجا  املأ هرب من 

عطيات ليدخل امل ةجهزة التالفحد األ أ عىل هو يعمل  تل هذا يدور يف تفك�ه و تان

دتتور  قا : و ةمن العل�ء املشارت� يف التجرب عندما تقدم منه فردة املطلوبه للتجرب

  .ال ب

 ؟هناك يا دتتور  سميث ذاما قا : ليه وإلتفت إ

ن إ لكن  و ، صالحهاإ عىل نحن نعكف  و ةالثاني ةجهزتنا للمر أ لقد تلفت  قا  سميث:

 ة !!!م نلغي التجربأ  ن نصلحهاأ �كننا أ فلسنا ندري  ىخر أ  ةتعطلت مر 

ن ، إ  ةن وصلنا لتلك املرحلأ بعد  ةالتجرب مستحيل الغاء قا : ليه الدتتور بال  وإالتفت 

هل ليه إنحن ال نعرف بعد ما تعرضنا  و ، تجارب سن� بحاث وأ هذا يعني ضياع 

 ؟م ال أ  ةن نعيد التجربأ عىل فقون يوا

عىل رص مثلك أ  و ة� معك من البدايأ نت تعرف أ  تفق معك تاما وأ  قا  له سميث:

 .قرتاحإلذلك لدي  ة ،تام التجربإ 

 ؟ ما هو قا  له الدتتور بال :

ح�  ةما تفعله بالسفين و ةالكهرومغناطيسي ةتلك الطاق ن ما يحدث حولنا وإ : قا 

نه ل ال نحيط أ  إىلوحي ، أ بطا  مفعولها إ  فعله مارك من تحييد ومع ما  تنشط و

عبث لل ليهاإحد أ ي أ تنع وصو   ةناطيسيتهرومغ ةبطاق ةجهز التي تحوي األ  ةالغرف

 ة.باالجهز 

يتابع  من يديرها و إىل ةبحاح ةجهز لكن األ  و: هو يقو  د حاجبا الدتتور بال  ونعقإ 

 التجربه 

نحن نتابع  و ةسيكونون بداخل الغرف ةجهز األ عىل ن ن من سيعملو إ نعم : قا  له

 .تصا  بهمإ  ةجهز أ  عن طريق شاشات و ةالتجرب
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 ةخفاء سفينإ من قبل  واحاولقومك  نأ نت تدري ، أ ن ما تقوله خط� إ : قا  الدتتور بال 

 اعلنو أ نهم أ ال إ  ةخفائها لفرت إ  استطاعو إ نهم أ ع م و ةالكهرومغناطيسي ةعن طريق الطاق

 او خفأ  وة السفينعىل للطاقم  ةنهيارات النفسياإل  و ةالنفسي ةذلك للحال و ةربفشل التج

 .منع ظهورهم يف االعالم املعلومات عنهم و

 ةلكن مع معطياتنا الجديد يضا وأ طلعت عليها إ و ةعرف تلك التجربأ طبعا : قا  سميث

ثم  ، د املطلوببالرتد ةدرايعىل يجعلنا  ةجهز أ ما �لكه من  ليه من علم وإما وصلنا  و

 .قتحاملإل  ةفقط لجعلها غ� قابل ىبل نسع ةخفاء الحجر إل  ىننا ال نسعأ 

 ة.عداد تلك الحجر تم من الوقت يلزمنا إل  و: دتتور بال  يفكر قليال ثم قا  خذأ 

نتهاء من بجرد اإل ، تقدير  قىصأ عىل ساعتان  :هو يقو  لتمعت عينا سميث نرصا وإ

 ة.جهز صالح األ إ 

هم مقدمون  ما ةالعل�ء الذين سوف يدخلون الحجر  ن يدركأ كن يجب ل و قا  له:

 .رادتهمو إ ختيارهم إن يكون بأ  عليه و

 .طبعا حابه سميث:أ 

 ؟ماذا تفعل  قا : ذي يعمل عليه الدتتور بال  والحاسب ال ةشاش إىلثم نظر 

 بدال ةلي مرحأ يف  ةلغاء التجربإستطيع أ دخل برنامج خاص يجعلني أ � إ:  جابه د بالأ 

 .نهايتها إىلبجرد بدايتها  رتستم ةمن السابق الذي يجعل التجرب

 ؟ ا هذااذمل و قا  سميث:

 .الإ مجرد ض�ن ليس  ،فضل أ هذا  نأ بعد ما مررت به وجدت  أل�جابه: أ 

رتح إ مر وترك يل األ أ  ة ،نك ل ترتح منذ فرت ، إ دتتور بال   صمت سميث قليال ثم قا :

 .ون عليه يحتاج ترتيزك� نحن مقبلقليال ف

عىل هذه الراحه ل�يح عقله  إىل ةنه تان بالفعل بحاجأ ال إ عرتاض بال  باإل  الدتتورهم 

 .قلاأل 

عىل ضغط إ تت�  الربنامج إبمحرد ف مر شبه منتهي بالفعلن األ إ  :قا  سميث و إىلنظر 

 .حرضأ سوف  ساعتان و ،هو سيقوم بنفسه بالعمل  تحميل وزر 
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 .طمنئإهو يقو :  ي سميث وتشفعىل  ةبتسامإ بدا شبح 

 ؟ بارخهي األ  ما : ةهو يقو  بقو  و عندما دلف القبطان ةبال  باملغادر  الدتتورهم 

 تام :هو يقو  و غ� العادةعىل  نربة صوته القويةبال  مندهشا من  الدتتورليه إلتفت إ

 .مرأ خذ رأيه يف أ ريد ؟ أين القائد مارك أ  ة ،تتم التجرب بضع ساعات و، 

 ةمهدئ ةله حقن ىعطأ الطبيب  و ىصيب بنوع من الحمأ ن القائد مارك إ  قا  القبطان:

ماذا ، يل الحق يف الترصف  ةنا بصفتي قبطان السفينأ  و سوف يغفو بضع ساعات و

 ؟تريد

 ؟ ل تكن مع القائد مارك منذ قليلأ  ،سميث  .د قا : سميث و إىللتفت إثم 

 ةعطائ رسالدما شعر ببعض التعب طلب حضوري إل ننعم ع قا : ليه سميث وإلتفت إ

 ة.لزوجته فنحن نسكن يف نفس املنطق

لتفت إثم  ةبادله سميث نفس النظر  ن تتغ� مالمحه وأ سميث دون  إىلنظر القبطان 

 ؟ماذا تريد قا : بال  و الدتتور إىلالقبطان 

سوف  موافق ونه أ خربه القبطان فأ  يهأ ه عن ر ألنتهائه سإ عند  سميث و ةرشح له فكر 

 ة.مر رجاله فورا بتجهيز الحجر أ ي

تان مرتددا  عنه أنه عرفه  �هو م و ةالقبطان الرسيع ةبال  من موافق الدتتورتعجب 

تان عقله مشوش ،  ةسميث بح�  إىل ليه وإخذ ينظر ، أ  يف هذه الظروف ةالتجرب  ءلبد

 ة.الراح ةمن قل

البد من  ، خرب�أ نت عند التجهيز ا و رتاح قليالأل ذهب أ سوف  قا : سميث و إىللتفت إ

 .بنفيس ةالنهائي ةاملرحلعىل رشاف اإل 

 .طمنئإ قا  له سميث:

الجهاز الذي تان  ةشاش إىلنظر سميث  ةبال  الحجر  الدتتور عندما غادر القبطان و و

 ؟ م الأ  نعم ؟، ن اآل يعمل عليه الدتتور بال  فوجد عباره تم تجهيز الربنامج  تحميله 

الزر  ضغط، نت متاتد من عدم تحميل الربنامج أ هل  ةظهرت رسال،  )ال(ميث فضغط س

 .جاري حذف الربنامج، ل يتم التحميل  ةلتظهر تلم)  نعم (
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ي شخص  أ و أ ور بال  لن يستطيع الدتت ةفبهذا عندما تتم التجرب، بتسم الدتتور سميث إ 

 ة.التجرب ءلبد ةز الغرفهو يلقي تعلي�ته لتجهي تث وأبتسامته إ تسعت و إ  يقافهاإ 

 ة.للبرشية خطر تجربأ 

 .طالقاإل عىل خطرها أ 

،,،,،,،,،,،,،,،, 

 .نت من الجنأ ذا فإ  :هو يقو  ه وآ يرتجف من هو  ما ر  يزا  تان جسد عامر ما

  ! خرآ نت من توتب أ  و قا : نوردان و إىللتفت ثم إمشيد اتالمه لج وجه

 .نا من توتبكأ  ،خر آ من توتب لست ، تال  جابه نوردان عن طريق التخاطر:أ 

 !!!تيف  قا  عامر مندهشا:

يها البرش لستم تعيشون أ نكم إ  ، ن تستوعبأ رجو أ رشح لك وأ جابه نوردان: سوف أ 

نهم مخفيون أ  نكم تؤمنون بالجن مثال وأ تالمي عىل الدليل  و بفردتم يف هذا العال

 ةجسامهم مختلفأ ات ن ترددنهم مخفيون أل ؟ إ  لكن تيف يكونون مخفيون و، لكم 

دون  ةشعأ  و ةفوق بنفسجي ةشعأ ن هناك أ نك تعال تعرف ، إ بسط لك أ سوف ، عنكم 

 ؟ ن تراهمأ تستطيع هل  ،الحمراء 

 .ال قا  عامر:

هي  و ذا زادت من قوتها، إ ال تستطيع س�عها  ةيضا ترددات صوتيأ توجد  و جابه:أ 

و س�ع أ  ةنك ال تستطيع رؤينه أل أ  ن ارشح لكأ حاو  أ � بذلك ة ، إاملوجات فوق الصوتي

 .رؤيتهعىل ئ ال يعني عدم وجوده بل يعني عدم قدرتك شال

 !!!!نك أ تعني بذلك أ  ا  له عامر:ق

ننا م� تطلقون عليه إ لكن يف تردد مخالف  نني من نفس الكوتب وإ  : نعمنجابه نورداأ 

 .عال موازي

 .ل تثبت بعد ةال املوازيه نظريلكن العو  و قد تلكته الروح العلميه: جابه عامر وأ 
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نه ليس تل ما ال أ لك  لقد قلنا،  ناأ حدثك أ دعني  هنا تكلم جامشيد بصوته القوي:

 ة ؟الخفية ماذا تعرف عن املاد ،تعرفه غ� موجود 

نعلم لنكن ل  الكون و ةمن تتل ةباملائ تثل تسعون ةمجهول ةجابه عامر: هي مادأ 

 .جاذبيتها ةال لقو إ بوجودها 

 ن تكون يف عال موازي  وأ نها من املمكن أ بعض عل�ء عاملكم قالو و  :جامشيد قا  له

 ةيضا نظريأ  وجاذبيتها التي تعرب االتوان  ونرصدتلكن  ها وو ر ت نأ  ونستطيعتلذلك ال 

 ةالفيزيائي ىيضا تل القو أ  و لكل املواد ةساسين تل تتل البناء األ أ وتار التي تقو  األ 

 ةربطاأل  ههذه الكتل البنائ تشب و تحت الكم ىيف مستو  ةموجود ةيللكون مثل الجاذب

ن أ ي ، أ لهذا الكون  ةاملختلف ىنشوء القو  إىلدي ؤ وتار ياأل  تذبذب و وتارو األ أ  ةالرفيع

سب تلك ح به و ةتل عال له نغمته الخاص وة موسيقي ةعن معزوف ةتوننا تله عبار 

 .(*) ةل العوال املوازيتث ةموسيقي ةحد عرش معزوفأ توجد  ةالنظري

حد الجن أ   لكون لكني منده و عرف تلك النظريات بحكم عميلأ � طبعا إ قا  عامر:

 .من يرشحها يل

ذلك لحكمه ال  خر وتث عامل� قربا لآل أنحن ، نحن لسنا متخلف�  :ةقا  جامشيد بقو 

يف هذا الفراغ بل  ا ال نعي  بفردناننأ قصده هنا أ ما ،  تعاىل ال الله سبحانه وإ يعلمها 

قوانينها  ربا يختلف ترتيبها الجسدي و ةتعي  معنا تائنات يف عوال موازييضا أ 

هي  ومعا و تربط العوال ببعضها تجمعنا  ةلكن توجد نقط و ، زيائيه عن عاملنايالف

شبه بفناء تب� يحوي أ ختالف طبعا ليك مع اإل إستطيع تشبيهها أ هي لك  و املنطقه زيرو

 )واحد(نت ال تستطيع الخروج من باب أ ف ةماتن مختلفأ  إىلبواب تؤدي من األ  ةمجموع

ي انه ال يوجد عال ، أ  ةتلك املنطق خال ال من خال  العبور إ  )اثنان( دخو  باب مثال و

 .زيرو ةالعوال تت�س مع املنطق لكن تل خر ويت�س مع اآل 

 ؟ ذلك بتجربتنا ةلكن ما عالق قا  عامر: تل هذا جميل و

 ةهي نقط برموداالتي تدعونها مثلث  ةن تلك املنطقإ  !! تفهم بعد لأ  هنا قا  نوردان:

 .لهذا نريد منعكم زيرو و ةتاسكم مع املنطق

 .يه هي نظريات علمية موجودةوتار املوسيقنظرية األ  و تل  املعلومات الواردة عن املادة الخفية (*)
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ذلك  ال يجعلنا و تتشاف علميإمجرد و ال يعدو مر تذلك فهن تان األ ؟ إ ل  و قا  عامر:

 ة.نوقف التجرب

يضا أ اسد الف نتم البرش الصالح وأ فك� يوجد بينكم ، مر ليس تذلك ن األ إ  جابه نوردان:أ 

تتشف إ وة منذ فرت  ةتتشف عال يدعي شادو تلك املنطقإلقد ، العوال يوجد تذلك يف 

 اقد حاولو  عسكريا و قدم� تكنولوجيا وتانوا قوما مت و ةعل�ؤهم العوال املوازي

خر  آ عال عىل  ةقد نجحو بالفعل يف السيطر  و ، تلك العوالعىل  ةستغال  ذلك للسيطر إ 

قد علم مجلس  و عوالباقي العىل  ةيخططون للسيطر  اتانو  مالي� من جنسه و ابادو أ  و

عاملنا مع عال تحاد إ قد تطلب ذلك منا  مر وجتمع لتباحث األ إ  ذلك و حك�ء عاملي

زيرو  ةالخروج من النقط الدخو  وعىل  ىخر ذلك لقدرته وحده دون العوال األ  ن وجال

هو  ستخدام السيوف وإ  يضا ملهارتهم يفأ  توان ومثل باقي األ  ةنتظار ساعإ دون  ةبرسع

العرش  ةمر منا قرابقد تطلب األ  و يف املنطقه زيرو ستخدامه�كن إ الذي  السالح الوحيد

تعاويذ  بعض عل�ئنا و ةحتالله ثم بواسطإ تحرير العال الذي تم  لهز�ه شادو و سنوات

ظلوا  وظل قائا  ةلكن حلمهم بالسيطر  زيرو ةاملنطق إىلغالق معربهم إ الجن نجحنا يف 

نكم مع تجربتكم إ  ال يستهان بها و ةقو  اليص�و  ةالعلمي و ةينمون قدراتهم العسكري

فتح بوابتكم  إىلهذا يؤدي  ومغناطيسيا يحيد بوابتكم تنشئون مجاال تهرو هذه سوف 

 و  ىخر حداث خلل يف البوابات األ إ  إىليؤدي س�ا إ ليس ذلك فحسب و للمنطقه زيرو 

يف العبور من  اهم بقوتهم تلك لو نجحو  تحررهم و إىلشادو م� يؤدي  ةبنهيار قفل بواإ 

لكن الثمن تان  قبال و فناهموقأ د لق ، يقافهمإ حد العوال لن نستطيع أ  إىلزيرو  ةاملنطق

لقد شارتت يف هذه الحرب مع ،  من الهور زهقت من الجن وأ ةرواحا تث� ، أفادحا 

 .مه� تان الثمن ىخر أ  ةتكرار تلك الحرب مر سمح بأ لن  يت ويالتها ورأ  جامشيد و

نتم تخشون ذلك الكون أ ذا إ قا :  تلك الحقائق و إىلهو يستمع  و تان عامر مذهوال

 .ملدعو شادوا

 .ال يستهان بها ةقا  جامشيد: نعم نخشاهم طبعا فهم قو 

ذلك نخشاه  ربتكم سوف تحدث خلال يف جميع البوابات وجن تأ تابع نوردان: ثم  و

 .يضاأ 

 ؟ ل قا  عامر: و
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ال إ زيرو  ةاملنطق توان واأل  ةندرك طبيع ن تنا نفوقكم تكنولوجيا وإ  ننا وإ  قا  نوردان:

خر آ و عال أ تون  ةحدوث خلل ربا يفتح بواب و توانديدا عدد تلك األ ننا ال نعرف تحأ 

 .منه خطرأ غ� عال شادو ربا يكون 

ل عبورنا يعني  ، تعربونها املنطقه زيرو هذه و ةلكنكم تدرتون طبيع و قا  عامر:

 ؟خطر

م نتأ  بواب الجحيم وأ نتم تفتحون باب من أ بعكسكم ، ننا ندرك ما نفعله إ  قا  نوردان:

ن أل  ةلدخو  تلك املنطق ةعطيكم املعادالت الصحيحأ ن أ ستطيع أ نا ال أ  ىحت و ال تدرون

نكم أ ندرك  مراقبتكم و تصا  بكم وإ عىل تنا  لكنا عنكم و ةمختلف ةقوانيننا الفيزيائي

 ة.غ� مؤهل� بعد لتلك املرحل

 ؟ نما املطلوب مني اآل  و قا  عامر:

 وة تلك التجرببمن العل�ء املشارت� يضا أ  ر بال  ونك مساعد الدتتو أ قا  جامشيد: با 

فشا  تلك لذلك نحتاج ملساعدتك إل ، نك رجل صالح أ بعد سؤا  ع�ر املكان عنك علمنا 

 ة.التجرب

 ة.لغاء التجربإستطيع أ لكني ال  و قا  عامر:

هو  بالفعل قائد جيوشهم دارك و ارسلو أن شادو قد ، إ ال بد من ذلك  :دجامشيقا  

من شادو تجعله  ةجهز أ نه �لك إ  ي شخص هناأ ن يكون أ نه من املمكن أ  ل بارع ومقات

 .مه نفسها تعجز عن تعرفهأ ن أ  ىي شخص حتأ يتخذ شكل 

 ؟فعل أ ماذا ؟ ن ما العمل اآل  و و :هو يق رتجف عامر وإ

 نك سوف ....، إ تفعل  ماذاسوف نقو  لك  :قا  جامشيد

ن أ قا : يبدو  نوردان و إىللتفت إ  مرئ ونه يستمع لشخص غ�أ توقف  قطع تالمه و و

  ةلقد هاجمت سفن القوات االمريكي ة ،حدود املنطقعىل  ةدفاعي ةجهز أ دارك قد وضع 

 .ن تدمرهمهي اآل  و

 .بدأت يف هذا العال باترا ةن املواجهأ دان: يبدو غمغم نور 

 .ضغط زرا يف حزامه ليختفي و
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 ىحد حتأ يصدقك  لننه ما قلنا لك رسا أل بق إ  قا  له: عامر و إىللتفت جامشيد إ و

 .نخربك با يجب عليك فعله

الحرته محاوال عىل وقف عامر يف مكانه ال يقدر و  خرهو اآل ختفائه إاعقب قوله ب

 ةن التجربن يستعد أل أ شخص يخربه  بابه  وعىل طرقات عىل ل�تجف ماحدث استيعاب 

 .وشك البدءعىل 

ما ن أ صبح يدرك أ بعد ما عرفه ؟ ن ما العمل اآل  ! يتر  هو يقو  لنفسه : وقف مذهوال و

 .هو مقبل عليه ربا يدمر عامله

 .يضاأ عوال  ةربا عد، ليس عامله وحده  و

 تري ما العمل ؟؟!!!

،,،,،,،,،,،,،,،, 

نفعا  يف الجندي الواقف إهتف القائد مارك ب ةخل ذلك املخزن الخفي داخل السفيندا

 ؟؟تيف ذلك  !!!! ختفيإ  مامه:أ 

نه سيالزم أ  و ىن القائد مارك مريض بحمأ خربونا أ لقد  ، لسنا ندري حابه الجندي:أ 

 مرباأل  ةدرايعىل  ةحد حراس الحجر أ لكن  وحدا عليه أ ال يدخل أ  حجرته بضع ساعات و

 .يئال يجد ش و ةالحجر  إىلختلس النظر إ ، 

 واجد بقربهم خر من تآ من  قا : تحسس مكان الحرق يف وجهه و نعقد حاجبا مارك وإ 

 ....لكن غلب الوقت وأ تان وحيدا  قا  له الجندي:

بعدها دخل القبطان  ون يختفي زاره الدتتور سميث أ قبل سكت الجندي قليال ثم تابع: 

 .ه بعدهال نر  و

 ؟ ضهخربتم بر أ من  و؟ ل زاره سميث  !!! عجبا قا  مارك:

 .خربنا القبطان بذلكأجابه الجندي: أ 

 ؟ يا منكمأ  ىتر ، القبطان  سميث و قا : وقف مارك و

 .قطع تالمه و
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 ة.لقد طرأ تغ� يف الخط، سمعني جيدا إ  قا : و الجندي إىللتفت إ و

 .البد من وضع حد لذلك

 البد .....

،,،,،,،,،,،,،,،, 

< 
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I10I 

 .مرمي البرصعىل تلك الصحراء العجيبة تتد  كان 

رجوا� أفق جبل يبدو يف األ  اهية وصخورها حمراء ز  صحراء غريبة جدا رمالها زرقاء و

 .اللون

 .ل يكن هذا بشئ بجانب الس�ء و

 فيها بوضوح شمسان ..!! تبدو فلقد تانت الس�ء صفراء تاما و

واحدة جهة  نعم شمسان حمراوتان تب�تان مت�ثلتا الحجم واحدة جهة الرشق و

 الغرب.

 هذه الصحراء جي  عجيب. يحتشد يف تان و

زرقاء عليها  حمراء و مدرعات غريبة الشكل صفراء و طائرات و جيبة والت عسكرية عآ 

داخلها جي  من مخلوقات شبيهة  تان يحتشد حولها و و،  شعارات غ� ارضية رموز و

 .ترب قليال من رؤوس البرشأرؤوسهم  لكنهم خرض البرشة طوا  القامة و بالبرش و

شبه أ رضية أائال له بلغة غريبة غ� القوات قنه قائد هذه أ  عليه � يبدومحدهم أ تقدم 

 ستعداد وهبة اإل أ عىل  ن القوات جميعها جاهزة و، إ  سيدي القائد بفحيح االفاعي:

 .ي لحظةأ شارتك يف جاهزون إل 

ن يقو  له بلهجة م�ثلة بدا واضحا فيها أ قائد يف رصامة تليق بكانته قبل نظر له ال

 إىل الدرجة ستعداداإل  مع رفع حالة ماتنهمأ فليظلوا يف ، حسنا  شديدة:رصامته ال

 ي لحظة أ للتدخل يف  ىالقصو 

 تح� هذه اللحظة سيدي ؟ ىمت و: قا  له مساعده

س�اقب الوضع فقط  ،ن لن نخاطر بالتدخل اآل  :من الصمت ىخر أ قا  القائد بعد لحظة 

م و عشائر الجن يف منعهأ ور هل الهأ و ينجح أ رضيون يف مهمتهم ربا يفشل هؤالء األ  ،

فتحوا املعرب فسنتدخل فورا  و ىخر أ و بأ ذا نجحوا بطريقة إ ما أ  ،فنتجنب ويالت الحرب 

 .عاملنا رضنا وأعىل جل الحفاظ أ من 
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جميع الجنود هنا مستعدون للتضحية  ،وامرك يا سيدي أ  قا  له مساعده يف ح�سة:

 .ح�ية عاملنا بحياتهم ذاتها مقابل الواجب و

خبار أ ما  و ن يعود لرصامته سائال مساعده:أ القائد قبل   وجهعىل ظهرت عالمات الرضا 

 .سالحنا الرسي

حتياجنا إ من متأتد ، هل أنت سيدي  هو يجبب: وجه مساعده وعىل ظهر الرتدد 

 نت تعلم خطورته الشديدة ..!!أ  ؟ستخدامه إل 

 ىخر أ منطقة ما قائال بعد فرتة  إىلن يلتفت متطلعا أ صمت القائد تث�ا هذه املرة قبل 

 ريدأال  علم خطورته وأ يضا أ نا أ صدقني  صوته:عىل  جزء من التوتر يبدو من الصمت و

بنائنا أ  رسنا وأ من اجل حياة  عاملنا وعىل مر فسنستخدمه للحفاظ ذا لزم األ إ  ،ستخدامه إ 

 .رضنا باتملهاأ ،رضنا أ و

م صحرائهعىل أ منطقة يف الهواء  إىلهو يتطلع معه  صمت مساعده تاما عندئذ و

 .رشارات متقطعة ىخر الكربي تبدو فيها ب� الفرتة واأل 

 .الرشور الخطر و رضهم مع منطقة الغموض وأمنطقة تالقي 

 املنطقة زيرو ..!!

،,،,،,،,،,،,،,،, 

جهزة املراقبة بسفينته قبل أ شاشات عىل جلس ذلك املراقب الغامض يراقب ما يحدث 

هل الدلهار أ لقد حذا  ،القيادة  إىل 1ممن  تصا  متصال بقيادته قائال:ن يلتقط جهاز اإل أ 

تصالهم إ ن بحشد قواتهم عند منطقة يقومون اآل  رض الظال  وأ هلأ  حذو البوريون و

 .ة زيروقطنبامل

 هذا تل شئ ؟: أ تاه الجواب من قائدهأ 

 لقد احرضوا معهم سالحهم الرسي ..!! ،ال سيدي  جابه:أ 

 .بلغنا بالتطوراتأ  ر باملتابعة وستمإ  ، حسنا قا  قائده بعد لحظة من الصمت:

ذا إ نت تعلم ما قد يحدث أ  ،سيدي  :صوته إىلجزء من العصبية يتسلل  قا  املراقب و

 جميع العوال ..!!عىل عقباه  مدما ال يح إىلقد يؤدي هذا  ،ستخدموا سالحهم الرسي إ 
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 ..!! ىهذا املد إىلمور ال تتطور األ أ فلندعوا الله : قا  قائده

 ما يحدث يف ماذا عن التجربة و و عرتاض:ن �نح املراقب فرصة لإل أ بل ضاف قأ ثم 

 ؟2بالن

مضطرب  املوقف متوتر و لية:آ جاب يف أ لكنه  تان املراقب متضايقا من تغي� املوضوع و

ت من أ بادرة ضوء توحي با هو  ةيأ ن اآل  ىبدو يل حتتال  ومعقدة  مور متشابكة واأل  و

 ةيأ ستطيع تحديد أ ال  ستطيع تحديد موقع دارك وأ � ال إ ،ن تكون الغلبة مل حداث واأل 

بالغه� لعامر إ جامشيد فعله بعد  علم ما ينوي نوردان وأ يضا ال أ  ها وشخصية ينتحل

 .ن يفعلهأ ماذا يستطيع عامر نفسه  مر وبحقيقة األ 

 . و أ وال بأ بلغنا بالتطورات أ  ستمر باملراقبة وإ حسنا  قا  قائده نفس الجملة املكررة:

 .مرك يا سيديأ  قا  املراقب يف عصبية حقيقية:

 ماذا قد تسفر عنه الساعات القادمة ؟؟!!ترى  اد للمراقبة متسائال:ع تصا  واإل  ىنهأ ثم 

 ماذا ؟؟!!

،,،,،,،,،,،,،,،, 

 حمر واأل  إىلخذ لونها يتغ� تدريجيا أ جسام التي تلك األ  إىلمريك مرتعبا نظر القائد األ 

 .سفينتههي تلتفت لتواجه 

 ستغاثة ورسا  رسالة اإل إتان قبطان سفينته يهم ب ان يستوعب االمر دفعة واحدةقبل 

هو يجري عليه  مسامعه هتاف قائده و إىل ىقيادته عندما تناه إىلعالن حالة الحرب إ 

 .ال ترسلها ،ال ترسل الرسالة  قائال:

هو يأمر  اله وتصإ هو ينطلق ناحيته ممسكا بجهاز  و ليه مندهشا ليجدهإفالتفت 

 .رضاأسلحتهم أ لقاء إجميع الجنود ب

سلحتهم يف نفس أ لقوا ا مر ولية عسكرية نفذوا األ آ ب نهم وأ ال إ لجنود برغم دهشة ا و

ما هذا الذي !!! سيدي  ستنكار:إ القائد هاتفا يف  إىلالوقت الذي تان القبطان يتجه فيه 

 ؟تفعله 

 .نظرأ  ،حق عىل لقد تنت  :ن يقو أ جسام لحظة قبل األ  إىللتفت القائد إ



 ,،,،,،أكـــــوان  ,،,،,،

- 76 - 

اود هي تع زرق واأل  إىلقد عاد لونها  جسام ليجدها مع دهشته واأل  إىلنظر القبطان 

 .التحليق يف هدوء حو  السفينة

ي شئ أ تهاجم  فهمها و حاديثنا وأ تستطيع س�ع  ،نها تفهمنا إ  هنا قا  القائد الهثا: و

خرت� خفت السفينت� األ أ لقد  ،طقة املنعىل و أ و هجوم عليها أ قد يوحي ببادرة حرب 

 محاولتنا طلب النجدة سلحتنا وأ يضا عندما رأت أ حن تادت تخفينا ن نهم هاجموها وأل 

 .تراجعت عندما تراجعنا و

 حوا  ؟ملاذا ل تهاجمنا يف جميع األ  و: قا  القبطان يف دهشة

و أ ست بالخطر عليها حأ ذا إ ال إ ال تبدأ بالهجوم جهزة دفاعية أ نها أل ة: قا  القائد برسع

 .مهمتهاعىل 

 !نتبه لهذا أ تيف ل  ،حق سيدي عىل نك إ  ،هذا صحيح  قد بدأ يفهم: قا  القبطان و

هي  ما و؟ رسلها أ من صنعها و و ؟ جساملكن ما هذه األ  و ستدرك يف توتر:إ ثم 

 ؟مهمتها

 .جابة بسهولةننا لن نعرف اإل أ يبدو  وبدا أ علمه أ هذا هو ما ال  قا  قائده:

 .يف داخله�جسام متسائالن األ  إىله� يعاودان التطلع  ثنان عندها وصمت اإل 

 ماذا قد يحدث بعد ؟

،,،,،,،,،,،,،,،, 

جهزة املطلوبة تجهيز غرفة التحكم باأل  تجهيز الغواصة وعىل خذ القبطان يتابع العمل أ 

خذ أ بين�  ائك املجا  الكهرومغناطييس الوقحاطتها بذلجهزة اليها إل ضافة بعض األ إ  و

جهزة من داخل الغرفة يف م يف األ سميث يتحدث مع مجموعة العل�ء املختارين للتحك

 دخو  للتاريخ يف حالة نجاح التجربة هم مقدمون عليه من مجد و ح�س مبينا لهم ما

ح�سه  ندهاشهم من تغ� شخصيته فجأة وإ هم يوافقونه يف ح�س بالرغم من  و

ن نسبة فشل أ قلهم تحمسا لذلك حيث تان يري أ بعدما تان  نهاء التجربةئ إل املفاج

الذين تانوا  السفينة طاقم نفس االمر للجنود و و ترب من نسب نجاحهاأ التجربة

 تانن أ نهاء التجربة بعد إ رغبته يف  يضا من ح�س القبطان املفاجئ وأ مندهش� 
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 و ها يف تلك الظروفتامى مخاطرة يف إ نه تان ير أ ستك�  التجربة حيث إ عىل معرتضا 

 وامر القبطان الصارمة وأ مع ساق خصوصا  قدم وعىل لكن هذا ل �نعهم من العمل 

 .و موضوع معلقأ ي مشكلة أ نهاء إ براعته املفاجئة يف  يضا جهد سميث الشديد وأ 

جراءات لقد تت جميع اإل  القبطان قائال له بلهجة جامدة: إىلتجه سميث إ بعد فرتة  و

هبة أ عىل العل�ء املختارون  الت مستعدة وجميع اآل  واصة جاهزة ون الغإ  ،سيدي 

 .اد للبدء فورا يف التجربةدستعاإل 

 .عظيم قا  القبطان:

عىل مساعده للبدء  ال  وبستدعاء دتتور إ رسلوا يف أحد مساعديه قائال: أ  إىللتفت إثم 

 .الفور

 يضا ؟ أ هل نبلغ القائد مارك  قا  له مساعده:

 .ثناء التجربةأ مر� بحل محله القد  نه مريض و، إ ال  يعا:قا  القبطان رس

رسعان ما تان دتتور بال   و مرلكنه ذهب لتنفيذ األ  قتناع ومساعده اإل عىل  ل يبدو

عىل ن تل شئ أ جهزة التحكم للتاتد بنفسه من أ  إىليتجه من فوره  القاعة و إىليدلف 

بشأن التفاصيل الفنية  ليهمإللتحدث  طاقم  العل�ء املختار إىلن يذهب أ ما يرام قبل 

 .االرتباك عامر بعد قليل بادي التوتر و تأ بين�  هم لهايضا التاتد من جاهزيتأ  للتجربة و

جميع  ن جميع املعطيات مبرشة وإ  ،هيا بنا ، عامر  هتف به: ىن رآه بال  حتأ ما 

 دخا  املعطيات وإ سنبدأ يف  ،جهزة جاهزة لبدء التجربة جميع األ  العل�ء متحمسون و

 .لن يوقفنا شئ هذه املرة ون دقيقة يبعد عرشلعد التنازيل إشارة البدء لنعطي 

 .مرا ماأ قد قرر يف نفسه  ليه عامر متوترا وإستمع إ 

 .مور تلهامرا قد يقلب األ أ 

 عقب ..!!عىل رأسا 

،,،,،,،,،,،,،,،, 

لنسبي يف ن الهدوء اخارج مثلث برمودا مستغال حالة م إىلتان نوردان يتجه طائرا 

 .ختفائه العودة للعملإ  جهزة ط�انه وتاحت أل أ املجا  الكهرومغناطييس 
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 قع السفن االمريكية متمت� لنفسه:مو  إىلتجه من فوره إ  ىن عرب خارج املثلث حتأ ما 

 .بداأ ي برئ .. أ  ذاءإيلن اسمح ب

 .الفورعىل فهم املوقف  ىقرتب حتإن أ ما  و

 لكن ل وعية متالقة بذلك الضوء االزرق جسام الدفاحارصتها األ د ق سفينة القائد و ىرأ 

� لقد شاهد سطح املاء بدون موجات يف منطقت،  خرآ مرا أ يضا أ عينه الخب�ة عىل  ىيخف

 .واسعت� بجانب سفينة القائد

 .رضيت�أجسام الدفاعية سفينت� خفت هذه األ أ ذن فقد إ  قا  لنفسه:

� اخذت أ من حسن الحظ  حزامه قائال لنفسه: راج جهازين منخإتبع قوله بأ  و

 .ياطي للتعامل مع مثل هذه املواقفحتإ 

نتشارها إ شعة غ� مرئية تعاظم أ جسام الطائرة لتخرج منه تجاه األ إو  جهاز بأ سلط  و

هي تتجمد  سفينة القائد برآها وعىل تحيط بها ليفاجأ من  جسام فجأة واأل عىل لتهجم 

 .ملحيط دفعة واحدةمياه ا إىلتسقط جميعها ن أ يف الهواء لحظة قبل 

 .تث غرابةأن يختفي ذهولهم فوجئوا بشئ أ قبل  و

يف نفس موضعيه� مع  ىخر أ قد عادتا للظهور مرة  السفينت� املختفيت� و ىفوجئوا برأ 

 .طاقميه�عىل التخبط واضحة  ظهور عالمات التوتر و

 ما هذا الذي يحدث ؟ قا  القائد مندهشا:

 .ذهب من هناإ  خذ رجالك و :بصوت يحدثه قائالفوجئ 

 من يتحدث ؟؟! ،من  ،ما  :هو يتلفت حوله قائال ذهل القائد و

لقد ساعدتكم هذه  ،نج برجالك إ  ذهب وإ  هو يقف بجواره متخفيا: جابه نوردان وأ 

� تخر يضا رجالك يف السفينت� األ أ  و ،لقد حذرتك  ،ضمن املرة القادمة أ لكني ال  املرة و

 .نظر اليهمأ  ،رعاية صحية عاجلة  إىليحتاجون 

هم  ت� ليجد رجاله فعال وخر السفينت� األ  إىلمر نظر القائد برغم عدم فهمه لأل  و

 :هو يتلفت حوله فقا  و بعضهم مغشيا عليه بالفعل رض واأل عىل يقعون  يتخبطون و

 من انت ؟ ،لكن  و
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ملتابعة   هذه اللحظةتعد طائرا يففلقد تان نوردان يب جابة لسؤالهإ لكنه ل يجد  و

 .مهمته داخل املثلث بين� ظل القائد حائرا

 ؟تيف يترصف  ىتر 

 ؟م يرتاجع ؟ أ يستمر يف مهمته هل 

 ختيار صعبا للغاية ..!!بدا اإل  و

،,،,،,،,،,،,،,،, 

هو يراجع ما طلبه  جاك و مساعده وقف مارك داخل مخبأه الرسي منتظرا جنديه و

و  القبطان مخفيا أ تيد قد تنكر يف هيئة سميث أك املزيف بالتن مار أ بخربه أ منه فلقد 

مره بتفتي  حجرته جيدا بحثا عن اي أ لقد  و من تنكر يف هيئته بداخل غرفته جسد

 .هذا الغريب يف جسده هذه املرة مخبأ رسي قد يكون به جسد من تنكر

 يفكر جديا يف الخروج وبدأ  القلق قد زادا عليه و ن التوتر وأ  ىغاب جنديه تث�ا حت

هو  دخو  جاك منه و فكاره صوت الباب يفتح وأ لكن قاطع  و مر بنفسهالتعامل مع األ 

 مريكية قائال:مامه مؤديا التحية العسكرية األ أ ن يقف أ بخطوات ثابتة قبل  يتقدم نحوه

 .خ� سيديأ التعىل عذرا 

هو أ  ؟شخص وجدت  ي؟ أ ماذا وجدت يف الغرفة  ،ال عليك  قا  له مارك يف لهفة:

 م سميث ؟أ القبطان 

ن أ عقب بدون عىل لقد قلبت الحجرة تلها رأسا ، سف سيدي لأل  سف:أ قا  جاك يف 

 .� قد بحثت تث�ا جداأ حيث خ�ي أ هذا هو سبب ت حد بداخلها وأ ي أ عىل عث أ 

 تيف هذا ؟ !!عجبا  هو يقو : نعقد حاجبا جاك وإ 

 .دري سيديأ لست  قا  جاك:

خفاء جسد إ البد له من ، عجبا  قائال: هو يتحرك يف الغرفة مفكرا و ك ظهره ودار له مار أ 

يفسد عليه مهمته فكيف ال يوجد  ي لحظة وأ ال يظهر يف  ىمن ينتحل شخصيته حت

 ن ؟؟!! ين هو اآل أ  ي جسد ينتحل وأ  ىتر  و ؟حد بالغرفة أ 

 .يا هذاليك م� تتصور إقرب أ ن ربا يكون اآل  :جابه صوت ساخرأ 
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خر شخص من آ نطلقت من فم إ ن الجملة السابقة قد أ فت مارك يف ذهو  ليفاجأ بلتإ

 .ن يتخيلهأ املمكن 

 .من فم جنديه املخلص

 جاك ..!!

،,،,،,،,،,،,،,،, 

< 
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 ةفوق عرشه العظيم داخل تلك القاعامللك هوالك ملك عال شادو  جلس

 .مفكرا صامتا و ةمظلم ةالشب

 .للملك هوالك ةتحي قا : ه وتباعأ حد أ دخل عليه  بعد فرتة

 ما االخبار ؟ قا  له: و ليه هوالكإلتفت إ

سلحه التي حدث األ أ ب ىمستو عىل أ عىل تجهيزها  لقد تم حشد القوات و   له تابعه:اق

 املنطقه زيرو  إىل سوف يعربون ةبجرد فتح البواب،  ستعداداإل  ةهبأ عىل هم  لدينا و

 ؟ خبار منهأ توجد  ال، أ ماذا عن دارك  و قا  له هوالك:

رسلوا قائدهم أهل الهور أ ن أ  هيفخربنا  أ الذي  تصا  له وإ خر آ قا  له: ال جديد بعد 

جهاز   عن طريق الوضععىل نه مسيطر أ يضا أ خربنا أ  يقاف هؤالء البرش ونوردان إل

 .ودناه بهز تبديل الحمض النووي الذي 

   .عظيم قا  هوالك:

 ؟ ماذا  هناك تردد تابعه قليال فقا  له هوالك:

نهم  أ  إىلرض الظال  تش� أ البوريون و لقد رصد عل�ؤنا ترددات يف عوال الدلهار و قا :

مع  ان يحدث لو تدخلو أ تعرف ماذا �كن  مكجاللت و مرن يتدخلوا يف األ أ من املمكن 

نقضيها داخل املنطقه زيرو بدون  ةنه لدينا ساعأ سيدي  تفوقهم ثم ال تنىس قوتهم و

 ة.البدائي ةسلحال األ إ نه ال تعمل هناك أ حيث  ةسلحأ 

ننا ندرب أ  ال تنىس ، ةسلحفضل من يقاتل بتلك األ أ جنودنا هم  و قا : زمجر هوالك و

 .نعتربها جزءا من برنامحنا العسكري جنودنا عليها منذ هز�تنا و

 ؟ عل�ؤنا أيما ر  و قا : لتفت اليه وإثم 

لكنها لن تعمل  و ليس ملنعهم لتعطيلهم قليال و ةنه توجد طريقأ يقولون  :قا  له تابعه

 .ذا فتحت بوابتناإ ال إ 
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عىل  اليعملو  ، ةبعد فتح البواب ةواحد ةن تل ما نحتاجه ساع، إ  عظيم: قا  له هوالك

 هي تل ما نريد ةواحد ةساع ،ن يحاولوا تعطيلهم أ عليهم  ةبجرد فتح البواب فكرتهم و

 .ث�تأ  د�أ بعدها  ال يكون لتدخلهم  و

،,،,،,،,،,،,،,،, 

 :يقو  و مرت األ يرشح لهم تطورا العشائر ةثناء مع قاديجتمع يف هذه األ  تان جامشيد

 ة.تجهيز جي  تب� من جميع العشائر تحسبا لفتح البواب من البد

ال  ةحربا جديد ضن نخو أ نت تطلب منا أ  ، جدا ن ما تطلبه خط�إ قا  له قائد عش�ة: 

تم خرسنا يف حربنا السابقه مع عال  تعلمال أ  ،فيها  ةن تكون الغلبال الله وحده ملإ يعلم 

 !!!شادو 

ا ال نلكن و حاربت بجانبهم عملت و صدقاء وأ غلبهم أ  علم تاما وأ جامشيد:  قا 

 .حتال  العوالزيرو إل  ةن نسمح لشادو بالعبور من املنطقأ نستطيع 

لنرتتهم  ، ىن البرش حمقإ  ؟مر األ نفسنا نحن بهذا أ ل نتعب  و :ةقا  له قائد العش� 

 ؟ ل نتدخل  لننقذهم ، ملص�هم

العوال لن  حتال إوا بأ ن بدإ ن عال شادو إ  ،مر ل يعد خاصا بالبرش ن األ إ قا  جامشيد: 

ن إنتقام لذلك فسيحاولون اإل  و تيد هز�تنا لهمبالتأنهم ل ينسوا أ يكتفوا بعال واحد ثم 

ستخدام إ زيرو حيث لن �كنهم  ةاملنطق يف ةفتحت البواب و ةن تت تلك التجربإ فرصتنا 

ثم  ،نحن ملوك ذلك  و ةالقد� ةالطريقعىل يكون القتا   هناك و ةونيلكرت سلحتهم اإلأ 

ستعدادا إ بدأت بحشد قواتها  مر وعلمت باأل  ىخر أ وجد عوال تنه أ ن معلوماتنا تفيد بإ 

ن عربوا إ توان خاصا ب� األ  ةن يؤدي لنشوب حرب شاملأ هذا من املمكن  للتدخل و

ذلك  فناء إىل ن يؤديأ خر فذلك من املمكن آ ال ي عأ  إىل ةنقلوا املعرت و زيرو ةاملنطق

 ةجميعنا هنا نعرف نتيج و سلحة خط�ة للغايةأ طراف من تلك تلك األ  مع ما العال

لفت يف ختإ ن إ  ن تل العوال وإ  ،اء باقي العوال با فيها نحن تعني فن ، حدوث ذلك

فناء باقي  ةتدم�ه يعني بالتبعي ي عال وأ ن فناء أ ي أ رض الرتدد ترتبط تلها بنفس األ 

الننا بذلك ندافع عن  ن حكمت الظروفإ ن نخوض تلك الحرب أ لذلك يجب ، العوال 

 .وجودنا
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 ؟ طلبكعىل ن وافقنا إ ماذا تقرتح  و قا  له تب�هم:

طلب أ  و ىل ةتلها تابع لكتائبمقسم عداد جي  تب� إ ن يتم أ طلب أ قا  جامشيد: 

ننا الوحيدون من أ خاصة  ي تطور وأ زيرو لتبلغنا ب ةاملنطق إىلستطالع تذهب إ  ةمجموع

تتجه معي  أحد الكتائب نتظار الوقتإل  ةالخروج منها بدون الحاج الدخو  و ة�لك مزي

ما أ ب املحيط التي بقل ةتراقب السفن الحربي ةتتيب و ةمنع التجرب ةاملثلث ملحاول إىل

  .عال شادو يف حا  فتح بوابتهم ةمواجه زيرو و ةنتظرون لدخو  املنطقباقي الكتائب في

 يقو : بعدها وتم جامشيد تالمه ليتكلم تب�هم أ ن أ القاعه صمت تام بعد عىل ران 

 ؟قرتاح جامشيد إعىل من منكم موافق ، لنأخذ التصويت 

ن ل إ الدخو  يف الحرب عىل اهم يوافقون تر أ  هو يقو  لنفسه: ليهم جامشيد وإنظر 

 ؟ م تراهم يرفضونأ  ؟ يكن هناك بد من ذلك

 ة.مور لتلك املرحلال تصل األ أ  ىيتمن ةيف قرار  خذ يرتقب وأ 

 .الحرب ةمرحل

 حرب االتوان ..!!

،,،,،,،,،,،,،,،, 

 .ساق قدم وعىل تان تل شئ يجري 

تان عامر بين�  قتحامهاإث ال يتم عدادها بحيإ تم  ةالحجر  و ةلعل�ء يجهزون الغواصا

عىل مور ن تل األ إ  سده مع صوت الدتتور بال  يقو  له:لينتفض ج يتابع تل ذلك قلقا

 ة.ما يرام  لبدء التجرب

 ة ؟مر قبل التجرباأل  ةن ننتظر قليال لدراسأ ال تري معي أ قا  له عامر: 

 و ةربتام التجإ د يعني عدم ق ةن وصلنا لتلك املرحلأ نتظار بعد ن اإل إ  قا  الدتتور بال :

ن تل املعطيات أ تاتد  و الربنامج الرئييسعىل  ةذهب لتلقي نظر إ  ، سمح بذلكأ لن 

 ة.ريد خطأ يف تلك املرحلأال  ، ةسليم

تابعه فوجد حدا يأ ن تان إ  ىل�  ةرسيع ةنظر  ىلقأ  الحاسوب و ةجهز أ  إىلذهب عامر 

الحاسوب ليغ�  ةشاش عىلصابعه رسيعا أ خذ يحرك أ تل شخص مشغو  بعمله ف
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لتفت حتى إنتهي من ذلك إ ن أ ما  و الكهرومغناطيسية ةلطو  املوج ةساسيملعطيات األ ا

 ؟ ما يرامعىل هل تل شئ  يقو : ليجد الدتتور سميث ينظر له مبتس� و

 ة.نعم تل شئ جاهز للتجرب هو يقو : رتبك عامر وإ

 .زاتهاتجهي و ةالغواصعىل طمنئ إ ذهب وإ قا  له سميث: عظيم 

 .تيدبالتأفعل ذلك أ سوف  قا  له عامر:

ماذا  ىيقو : تر  الحاسوب و إىلهو ينظر  بتسامته وإ هو يبتعد لتختفي  راقبه سميث و

 ؟يها املرصي أ تنت تفعل 

غمغم: البد  سفل الجهاز الرئييس وأ لصقها أ  و ةليكرتونيإ ةخرج رقاقأ تلفت حوله ثم  و

 .نجحت و ةن تت تلك التجربإ تب� لقد وعدو� بنصب ،  ةن تتم التجربأ 

 .ن تتمأ بد ال 

 ....... البد

،,،,،,،,،,،,،,،, 

 نت ؟أ هو أ مستحيل  هو يقو : مام مساعده جاك وأ تراجع مارك مذهوال 

 ؟ نك تختبئ هناأ عرف أ نني لن أ تحسب ، أ نعم  :قد تغ� صوته قا  له مساعده و

 خرآ تيف تتحو  لشكل شخص  !!!لكن تيف ذلك  و: ةمتص الصدمإقد  قا  له مارك و

 .خرب�أ  !!م هم الصينيون ؟ أ من قبل الروس  هد يتم تجربتهذا سالح جدي؟ هل 

مر ال يتعلق ن األ إ طمنئ ! إم الروس أ الصينيون  !!هذا ما تفتق عنه ذهنك أ قا  له جاك: 

 .بهم

 ؟ ذاإ يتعلق بن  مارك:

 .حتاج اليكأ  ننيإ جاك: ال يوجد وقت لنضيعه  ةقا  له دارك من خال  شخصي

 .ن قتلتنيإ  ىعاونك حتأ ن أ مستحيل  قا : عتد  مارك يف وقفته وإ 
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عرف أ  و ةنتحلت شخصيتك لفرت إ نني أ  ال تنىس ،قتلك أ لن  ، طمنئإ :قا  بتسم دارك وإ 

عىل أ ن تص� يف أ تريد  ،املجد  و ةنك تريد الشهر إ  ،ليه إمن ذترياتك ما تحاو  الوصو  

 .حتال  العالإ ياه بجرد إ  هذا ما سوف �نحك و املناصب

 ؟ نتم أ كن من ل و !!! حتال  العالإ  :قا  مارك

 ةصغ�  ةلقد رأيت تجرب و نحن من سيحكمكم ،نحن مستقبلكم الذي ال مفر منه  قا :

 .ال قبل لكم بنا نهأ علمت ب ولتقدمنا العلمي 

 نتم غزو فضائ ؟هل أ  قا : رتجف مارك وإ

 .يحك فنحن تذلكن تان هذا القو  يرإ  قا  دارك:

 ؟عاملي  خون بلدي وأ ن أ تريد�  و هتف مارك:

نك تريد إ م أ  ؟ما فعلته هناك  واشنطن و ةيتذتر عملهل  ؟ول تفعل قبال أ  قا  له دارك:

 ؟رقم الحساب الرسي  ن نتحدث عن الرشاوي التي تتقاضاها وأ 

 ؟ تيف عرفت تل هذا قا : رتجف مارك وإ

ن تكون أ ما أ ن اآل  و ؟تخذت شكلك إ ذت ذترياتك عندما خأ � أ ل اقل أ قا  له دارك: 

 .بكم ةعالم الخاصرش هذه املعلومات يف تل وسائل اإل و ننأ معي 

 .عاملي بلدي و ةلكنكم تطلبون مني خيان و هو يقو  يف خفوت: رتجف صوت مارك وإ

شخص  ،مر هنا نحن نحتاج لشخص يدير األ  ،خر آ مر من منظور نظر لأل أ  قا  له دارك:

 رضانا حيث ال يناله غضبنا و ئهم شأ  و ،املا   و ةالقو  و ةالسلطعىل نكم يحصل م

 .ن غضبنا شديدإ صدقني 

ظهر أ تيف ، نني نجوت من الحريق أ املفروض  ؟لكن تيف  و قا : رشد مارك قليال و

 ؟ بحروق تتلك نآل ا

 .لبه منكطأ ن تنفذ ما أ ن مر املهم األ قا : ال تشغل بالك باأل  نتصارا وإ بتسم دارك إ 

 .خذ يقو  له ما يجب فعلهأ  و

 .تسعت عينا ماركإ  و
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 .ف� يقوله له خط�

 .......خط� جدا ..

،,،,،,،,،,،,،,،, 

ح� تقدم منه  ةظهور السفن املختفي ةعادإ يقف متوترا بعد  ةتان قائد القطع الحربي

 ؟ن ماذا نفعل اآل و ؟ ماذا يحدث ، سيدي  هو يقو : و ةقبطان املرتب

 ةسلحمن �لك تلك األ  ،قبل من مثله  ىر أنه سالح غريب ل ، إ دري أ لست  القائد:جابه أ 

 ؟م ال أ ا يد منهزهل يوحد م و ؟ ىتر  املتقدمه يا

و أ روس ى للتر ة ؟ أ وقعت يف امليا ل تهاجمنا و ل ؟وقف عملها أ من  و قا  القبطان:

  دور يف ذلك ؟�الصيني

رجالنا لديهم يخربونا  ع� يبتكروه و تاما ةيا مختلفتلك التكنولوج ، إنال  قا  له القائد:

 .بكل جديد

 ؟ نماذا نحن فاعلون اآل  و قا  القبطان:

ما  ةال بد من معرف، لن يوقفنا شئ و سوف �يض قدما  قا : صمت القائد قليال و

 ة.العجيب ةسلحملن تلك األ  ينتظرنا و

 ؟ن نرسلها اآل أ  ة ،الرسال و قا  القبطان:

قل للرجا   ،بذلك  ةوال مع من نتعامل ثم نبلغ القيادأ لنعرف ، ال ترسلها  قائد:قا  له ال

 .للتحرك داخل املثلث ان يستعدو أ 

 .مرك سيديأ  قا  له: و ةالعسكري ةالتحي ىدأ لكنه  رتجف القبطان وإ

 ؟لديك  رخباما األ  قا  فيه: تصا  وإ خرج جهاز أ  حجرته و إىلدلف القائد 

بشكوك تجاهه   خربتكأ ن أ تم تخدير مارك بعد  ،مرت به أ يذ ما قا  له محدثه: تم تنف

مرت أ ت�  ةستمرار يف التجربباإل  مرألا تم و � القبطانأ يل با  ةالقياد آلت ةبالتبعي و

 .سوف يبدأون ع� قريب سيدي و
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ن أ  إىلمور تس� ت� هي  دع تل األ  ،حسنا سوف نلحق بكم ع� قريب  قا  له القائد:

 .ليكمإنصل 

ن تدخل أ بجرد  ةتجاهات معكوسن اإل أ  لكن ال تنىس مرك سيدي وأ  قا  له محدثه:

 .قتتصاالت ال تعمل طوا  الو اإل  املثلث و

 .علم ذلكأ قا  له القائد: 

،  لقد دخلنا املثلث بالفعل من قمرته ليجد  القبطان يقو  له: خرج تصا  واإل  ىنهأ ثم 

 .يحدث انك لن تصدق مإ 

 بدا ..!!أ لن تصدقه 

،,،,،,،,،,،,،,،, 

خذ أ  جلس قليال و تصاله الرسي مع ذلك القائدإ  ةالتجرب ةقبطان مرتب ىنهأ ن أ بعد 

ما جعله يتصل رسا بذلك  بكل تلك املعلومات تأ ين أ من  يسرتجع شكوته حو  مارك و

عتبار خذ يف اإل يذاء مارك مع األ إ خ� بدوره بعدم مره هذا األ أ القائد يبلغه بشكوته ف

تام إ  ةخربه برضور أ  ن تتم وأ  إىل ةالتجرب ةقياد ا طلب منه تخدير مارك وشكوته لذ

ربا هي التي تسبب ما يحدث ،  ةيف تلك املنطق ةمهول ةطاقملا تم رصده من  ةالتجرب

نه أ حيث  ةق�ر الصناعيبه عن طريق هذا الخط املرتبط باأل ن يتصل أ خربه أ  و لهم

 .ال التشوي  ناخ وثر بتغ�ات املأ تصا  ال تتإ حدث وسيله أ 

 .وشك البدءعىل  ةن التجرب، إ سيدي  فكاره صوت مساعده يقو  له:أ قاطع 

 .حرض حاالأ نني سوف أ قل لهم  هو يقو : نعقد حاجبا القبطان وإ 

 .ل يدر لكم تان محقا يف قلقه وة ام تلك التجربإتبداخله تزايد قلقه من  و

 .جداتم تان محقا 

،,،,،,،,،,،,،,،, 

ساق  قدم وعىل العمل يجري  و ةلبدء التجرب ةخ� تور بال  يتابع التجهيزات األ الدتتان 

 ؟ خبارما األ  :قا  عندما دلف القبطان و
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صالحها إ تم  ةجهز األ  و ةالعل�ء داخل الغرف ، نهاكمتل يف  قا  له الدتتور بال  يف توتر:

 .نبعد خمس دقائق من اآل  ةسوف نبدأ التجرب ،تعمل بشكل طبيعي  و

 .عظيم ا  له القبطان بتوتر:ق

نزا  لإل  ةهي جاهز  و ةعداد الغواصإ  لقد تم :هقا  ل قرتب عامر من الدتتور بال  وإهنا 

مرت  عن طريق ممر قطره ةبالسفين ةهي متصل و ةزمال ال ةجهز تم تجهيزها بكل األ  و

خرتاقها إ  يصعب ةصلب ةهو مصنوع من ماد شارات واإل  و بالكابالت ةليغذي الغواص

 .س�ك القرشأ من قبل  ىتح

 ة.تجربمر منك بالبدء يف الستدرك بتوتر: فقط ننتظر األ إ ثم 

 ة.فت الدتتور بال  للقبطان ثم قا : دعهم ينزلون الغواصلتإ

  ةيف مرتز التجرب ةعندما تستقر الغواص و ره ليقو  بعدها:أمتحرك بعض الرجا  لتنفيذ 

 .الفورعىل نبدأ 

هو يتسائل يف نفسه عن سبب  تلفت حوله و بال  و رتجف عامر مع قو  الدتتورإ

ذي وضعه لتغي� الرتددات هل برنامجه ال نوردان يف ذلك الوقت و ختفاء جامشيد وإ 

 من الدتتور بال  سيعمل ؟ ةيف غفل ةللتجرب ةاملطلوب

 الحرب ؟ ةم تراه سيفشل ليفتح بذلك بوابأ 

 .لعوالحرب ا

،,،,،,،,،,،,،,،, 

 ىتر أ ب� نفسه  هو يتسائل بينه و و ةكل قوته داخل هالته املخفيندفع بتان نوردان ي

 ؟ هصحيحا ما فعلتان 

ترتهم في� هم عىل نه ل يكن ليقدر ، إ نقاذ تلك االرواح إل  ةساسيلقد ترك مهمته األ 

ال  يف ترددهم تخإ  إىليؤدي تان سبعاد ب� األ  ةتب�  ةختفائهم لفرت إ ن إ  ،عليه  اتانو 

ن أ مر فظيع ال �كن أ ذلك  مخفي� نهائيا و نيكونو تانوا سرسعان ما ذ إ املادي الحايل 

 .مرتم يف األ  ما ىها هو يعود رسيعا ل�  و همنقاذيسمح به لذلك ذهب إل 

 .نزالها يف املياهإ يتم  ةالغواص ىرأ  و ةالحت له من بعيد سفينة التجرب
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 .خرت قليالأ � تأ قا  لنفسه: يبدو 

 .جهزتهمأ عامر يراقبون  ال  وبالدتتور  و ةخل الغرف�ي العل�ء دال ةصل للسفينو 

 ة.مفر من املواجهنه ال أ يبدو  غمغم نوردان:

صوت الدتتور بال   ندفع بكل قوته نحو العل�ء وإ  زرار يف حزامه وضغط بعض األ  و

 :يقو 

5 

4 

3 

2 

1 

بدأ إ  تتور بال  يقو :د مامه مع صوت الأ هو يفرد قبضته  زاد نوردان من رسعته و

 ... ةلتجربا

،,،,،,،,،,،,،,،, 
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I12I 

ليه إمستمعا  -لك الذي تان جاك و ذأ  -جنديه جاك  إىلمارك يف ذهو   تطلع

وم ن اقأ قبل  لكن و و: لعابه قائالن يزدرد أ لب منه طلبا يف شدة الغرابة قبل هو يط و

يف  ملاذا ل تستمر و إىلعرف تيف وصلت أ ن أ ريد أبتنفيذ تعلي�تك الرهيبة تلك 

 ؟نتحالك شخصيتي مثل� تنت تفعل إ 

ضطررت إ لكني  و حلت شخصيتك مسبقانتإ لقد  هو يقو : و فلنقل دارك وأ بتسم جاك إ 

بوضع املخدر يف تأس قام  حمق بالشك يف ون قام ذلك القبطان األ أ ستغناء عنها بعد لإل 

لك رشبه مثعىل الذي واظبت  رشبه تل عدة ساعات وعىل نت أ عتدت إ الرشاب الذي 

غ�ء يف جلت مفعو  املخدر فتظاهرت باإل أ لكن بنيتي القوية  و ال يتم الشك يف ىحت

م� حد عل�ؤتم أ ستدعاء إ قد سبق يل  �أ ينرصف غ� عال ب م� جعله يطمنئ و البداية

غريته بالتعاون معي تحسبا أ  و املا  بحب السلطة وعلمت من سجالت سفينتكم ولعه 

مقابل ما سنعطيه له حا  نجاحنا يف مهمتنا من لفور اعىل قد وافق  وي طارئ أل 

جهزة التنصت التي أ القبطان تابعت ما يحدث عن طريق  نرصافإ بعد  و املا  السلطة و

يف شخصية  ىخر أ ال حاجة لتنكري مرة  نه سوف يكمل التجربة وأ علمت  ذرعتها و

د بعيدا عن عن جسد جدي بحثأ ن أ ال إ يل ساعتها  ىل يتبق و نظارتكون عليها األ 

ختبأت خلف إ رضية دمت ترياقا معينا ضد عقاق�تم األ ستخإ ن أ بعد  هكذا و و الشبهات

لقد  و شخاص للبحث عني حا  اختفائحد األ أ ن يحرض أ  نه البد وأ نا متاتد أ  الباب و

 .ختباؤكإ مكان  علمت من ذترياته تل شئ و تان جنديك املسك� جاك هو الضحية و

 ؟ ىخر أ تنتحل شخصيتي مرة لهذا ل  و قا  مارك:

جديدة قبل  ةي شخصيأ نتحا  إ  ستطيعأ سف ال لكن لأل  ليس هذا فحسب و قا  دارك:

هنا تان البد من طلب تعاونك  و ي شخصيةنتحايل أل إ قل من األ عىل مرور ساعت� 

 .شخصيا هذه املرة

 .تطلبه مني فظيع بالفعل لكن ما و قا  مارك:
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علم أ � إ ، ال ستكون العواقب عليك وخيمةإ  به و مركآ ستنفذ ما  :زمجر دارك قائال

تصاالت تصبح مسؤال مسؤلية قائد من نقطاع اإل إ نك يف حالة إ  وامر التي لديك واأل 

 .وامرك مه� تانت ستنفذ بدون نقاشأ ن أ ي أ عن العملية  وىلالدرجة األ 

 ....... لكن و ،علم أ نعم  قا  مارك:

 م ......أ هل ستنفذ  دارك:

لكن  و :هو يقو  بتلع لعابه يف صعوبة وإ مارك الذي  إىلته ليصل التهديد برت عبار  و

التي هاجمة سفن بالدي بمر سفني آ ن أ تيف تطلب مني  ؟تيف تطلب مني هذا 

 تيف ؟؟!! ؟ ىخر أ  سوف تدخل املثلث ب� لحظة و

 سوف تدفع الثمن ..!! رفض وأحسنا  قا  دارك:

 .سافعل ،حسنا  حسنا  قا  مارك برسعة:

 لكنهم و مر السابق الذي تلقوه بدهشة عارمة ومرا قواته باأل آ تصا  تناو  جهاز اإل  و

 .يستعدوا مضطرين للمعرتة القادمةوامر ل يستطيعوا رفضه لطبقا لأل 

زيز خفيف من أرسيعا مع صدور  ىختفإ تصا  مع ملعان ع� دارك الذي مارك اإل  ىنهأ  و

فلتظل هنا  هو ينرصف: ن يقو  وأ هت�م قبل إشاشته يف  إىلجهاز يرتديه يف يده لينظر 

ود تفويت أ ال  ن لدي تجربة ستبدأ حاال وأ حيث  الذهابعىل ف وامريأ نتظار إ يف 

 .وىللحظاتها األ 

فليسامحني  ؟ماذا فعلت  ،لهي إيا  سف:أ ف بين� تان مارك يقو  لنفسه يف نرص إ  و

 فليسامحني الرب ..!! ،هذا عىل الرب 

رضا أدت لسقوطه أ ة مع حدوت رجة شديدة يف السفينة الغرف ضاءةإ هنا تذبذبت  و

لهي إيا  ن يهتف:أ ينظر من خالله قبل  شباك املخزن و إىليهرع  ن يعتد  رسيعا وأ قبل 

 لقد بدأت التجربة ..!!، 

،,،,،,،,،,،,،,،, 

 .تحدث ؟مريك يف وجه قبطان سفينته: ماذا حدث يا رجل هتف  القائد األ 
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بجرد دخولنا املثلث  ، إنها سفننا التابعة للتجربة :نفاسه الالهثةأ ط قا  القبطان من وس

 ،إال  وجه قادتها لنا تحذيرا بالرتاجع و و تأنها تانت تنتظرنا فوجئنا بها بواجهتنا و ىحت

 .. ...إال . و

 .تحدث ؟ال ماذا يا رجل إ  و: هتف القائد

 سيدي ..!!ال قاموا بهاجمتنا إ  و الذهو  يقطر من تل حرف من تل�ته: قا  القبطان و

ماذا  ؟يحدث هنا بالضبط  ماذا ،يا إلهي  هو يستمع  إليه مرددا: إرتد القائد مذهوال و

 يحدث ؟

 .وامركأ يف إنتظار  لقد أمرت السفن بالتوقف و، سيدي  قا  له القبطان:

 .وامركأ ر نتظاإننا بإ  ، سيدي نه ل يسمعه فكرر القبطان:أ قد بدا عليه  نظر له القائد و

لكن قاطعته رجة عنيفة  وجوده بغتة ففتح فمه ليجيب و إىلنتبه إ تأ�ا  ائدبدا الق

 .زيز عنيف بالخارجأرضا مع صوت أالقبطان  لقت به وأ 

 ي صوت هذا ؟أ  ماذا حدث و هتف القبطان مذعورا:

 .نه صادر من قلب املثلثإ  قا  له القائد رسيعا:

 و يادة ناظرا ناحية سفن التجربةمن تابينة الق تبع تالمه بأن نهض رسيعا ليخرجأ  و

عىل وجهه بنفس مالمح الذهو  املرتسمة عىل إمتزجت مالمح الذهو  التي ظهرت 

جميعهم  سفينة التجربة نفسها و ت� ويضا السفينت� األخر أ  سفينته وعىل وجوه رجاله 

 .نقطة ما يف قلب املحيط إىليتطلعون 

 .جدا جيباع ف� يحدث هناك تان مذهال و

 أقيص درجة ..!! إىل

،,،,،,،,،,،,،,،, 

 .جميع طلباتك أيها القائدعىل نوافق ، حسنا 
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، حسنا  :هو يقو  جامشيد هذه الكل�ت بنظرة إنتصار واضحة تألقت بها عيناه و ىتلق

تكون جميعها جاهزة تحت إمرت يف أن عىل لتأمروا برسعة إعداد القوات املطلوبة ف

 .رسع وقتأ 

ن يكون أ عىل لكن إحرص  و لك هذا أيها القائد جامشيد أحد قادة العشائر: قا  له

 .رجالك هي هدفك الثا� سالمة رجالنا و تجنب الحرب هو هدفك األو  و

 .لكم هذا أيها السادةقا  جامشيد يف قوة: 

 معذرة أيها السادة و التوتر باديا عليه بوضوح قائال: القاعة و إىلدخل هنا أحد رجاله 

 .ن األمر عاجللك

 .تحدث ؟ك ئماذا ورا قد عاد إليه توتره: قا  له جامشيد و

 .األمور عند املنطقة زيرو تخرج عن السيطرة يا سيدي قا  له رجله برسعة:

قادة العشائر  إىلهو يلتفت  شتعلت عينا جامشيد غضبا وإتمل ما لديه برسعة فأ و

تذهب تل ل عوا بإعداد القوات وفلترس  مالمحهم بوضوح قائال:عىل الذين بدا القلق 

 .موقعها يف إنتظار أوامري إىلمجموعة 

 ين تذهب أنت ؟أ  إىل و قا  له أحد القادة:

 رجايل و سأخذ حريس الشخيص و!! يا له من سؤا   هو ينرصف: قا  له جامشيد و

 .ربا ل يفت األوان بعد فربا نستطيع عمل شئ و قلب األحداث إىلنذهب 

 تناه ..!!أ أو هذا ما  هو يكمل لنفسه: لقاعة وخرج من باب ا و

،,،,،,،,،,،,،,،, 

عميق إستغرق فيه بكيانه  هو منهمك يف تفك� جلس هوالك ملك شادو فوق عرشه و

 .بأتمله

 تيف تان عبارة عن قبائل ورض شادو منذ نشأة الحضارة به أتان يتذتر بداية تاريخ 

 جميع القبائل وعىل أجداد قبيلته باإلغارة أن قام  إىل متناثرة متخلفة ال يربطها شئ

 .قوية جمعها جميعا تحت قيادة واحدة صارمة إحتاللها و
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 تانت بداية حضارة شادو الحقيقية.هنا  و

 شجعوا العل�ء و البحث العلمي و التقدم وعىل فلقد رتز أجداده بعد توحيد القبائل 

طفرة رهيبة يف العلوم  إىل� أدي مكانيات التي يطلبونها ماإل  منحوهم تل الصالحيات و

يتقدم تقدما  -بالنسبة لتاريخ الشعوب  -التكنولوجيا يف عاملهم جعلته يف قرون قليلة  و

 يا رهيبا خصوصا يف مجا  التسليح.تكنولوج علميا و

ترسوا  إهتم قادة العال باألمر و هنا إتتشف أحد عل�ؤهم نظرية العوال املوازية و و

هي منطقة  ملنطقة زيرو وإىل لوصو  لم ليستطيعوا خال  فرتة قص�ة هله تل إمكانيات

  عسكريا فكروا يف إحتال تعادة أي قوة متقدمة تكنولوجيا و و إلتقاء جميع العوال

تلك  إىللقد نجحوا يف إخرتاع أجهزة تتيح لهم فتح املعابر  و العوال األقل منهم تقدما

 أيها يصلح إلحتالله و معرفة تقدمها و راقبتها ومل زرعوا جواسيسهم داخلها العوال و

 إستغال  موارده.

�تلئ باملوارد  تكنولوجيا بقرون و همعال يتخلف عنعىل بالفعل وقع إختيارهم  و

 لكنهم فوجئوا بقاومة عنيفة من أهله ضد غزوهم و و الطبيعية فقاموا بالهجوم عليه

لكن بعد أن أبادوا املالي� من  عليه وتكنوا من السيطرة  ىواجهوها هم بعنف أشد حت

 لعوال جمعاء.بناءه يف أترب مذبحة شهدتها تواريخ جميع اأ 

تلكهم فيها غرور العظمة فوجئوا بقيام أهل  منوا فيها بقوتهم وآ لتي ايف اللحظة  و

بعد علمهم با حدث لذلك  ذلك بعض العوال األخري و الهور باإلتحاد مع قبائل الجن و

الف من تبدأ حرب عنيفة مات فيها مئات اآل مهاجمتهم ليف  ابدأو  و بناءهأ  و العال

 و العار عاملهم يجرون أذيا  الخيبة و إىلعودتهم  الجهت� قبل أن تنتهي بهز�ة قومه و

الجن يف إغالق معرب قومه من ناحية واحدة بحيث ال يستطيعون  نجح أهل الهور و

هذا ال  و شخص� يف املرة وأ ا يسمح بعبور شخص هم أبدا إال بإعادة فتحه من ناحيت

 غ�هم من العوال.عىل يكفي طبعا إلعادة محاوالتهم للسيطرة 

ال يحمل معه إال  هو ليحكم عامله و أت ىحت سنوات عديدةهذا عىل لقد مرت  و

 ىحت -من وجهة نظره هو  -أمجاد أجداده  حلم بإعادة تاريخ و ذتريات عرص بائد و

طبق من ذهب عن طريق تجربة أهل االرض عىل أتت إليه الفرصة  و أتت اللحظة

قرر هو إستغال  الفرصة فبعث  و حالمهأ  محاولته لتحقيق الذين ساعدوه بجهلهم يف
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 و التجربة ليعود عرص شادو الذهبيإنجاح عىل قدرته  هو متأتد من براعته و بدارك و

 أمامه هو ليكون ملك تل العوال. لتصبح الفرصة

 ..... يكونل و

 .موالي

مواجها مساعده  إنتزعته تلك الكلمة من أفكاره ليعتد  يف جلسته مستعيدا رصامته و

 هو يدخل عليه قاعة العرش. الذي نطق بالجملة السابقة و

 .كئماذا ورا

عداد إ عل�ؤنا من  ىلقد إنته يف رصامة ليجيبه مساعده يف رسعة: نطق بهذه الكلمة

هم جاهزون لتشغيله فور فتح بوابتنا عن  و ىلعوال األخر تعطيل فتح بوابات ا جهاز

 .طريق تلك التجربة األرضية

ايس يحدثني بأن فإحس إلستخدامه فور فتح البوابة فليستعدوا،  عظيم قا  هوالك:

 .اللحظة قد إقرتبت

 هو يقو : لتقطه هذا بحرتة رسيعة وإصوت جهاز اإلتصا  الخاص بتابعه فإرتفع هنا 

 .يبدو أن هناك أخبارا مهمة ، عذرا موالي

هو  أذنه و إىلهو يعتد  يف إهت�م فرفع الجهاز  اإلتصا  وعىل ليه ملكه بالرد إأشار 

حسنا  ن يقو :أ وجهه قبل عىل عالمات اإلهت�م  محدثه قليال و إىليفتح الخط ليستمع 

 .سوف أعاود اإلتصا  بكم تعلمون ما  عليكم فعله و ،حسنا 

 ةطقإنهم رجالنا عند من ملكه قائال بإبتسامة تب�ة: إىلهو  يلتفت  وتصا  اإل  ىثم أنه

 .بدأ فتح الفجوة يبدوا أن القائد دارك نجح يف مهمته و ،إتصالنا بالنقطة زيرو 

 ألو  مرة يف تاريخه امللك هاتفا:هو يهب واقفا  تألقت عينا هوالك عند س�عه هذا و

امل مع إستخدام جهاز التعطيل فلقد جوة بالكمر الرجا  بالعبور فور فتح الف، أخ�ا 

 حانت اللحظة.

 لحظة العودة.

 عودة السيطرة.
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 .سيطرة شادو ه تتألقان تألقا غ� عاديا مكمال:عينا متأل صوته بنربة مخيفة وإ و

 هو ينظر إليه. رغ� عنه إرتجف مساعده و و

 حقيقي ..!!  هذه اللحظة يبدو له أشبه بشيطان لقد تان ملكه يفف

،,،,،,،,،,،,،,،, 

ه يف نذلك أل  و غصة شديدة تجتاح تيانه ينطلق ناحية العل�ء و و هو رفع نوردان يده

 تث شئ يكرهه يف  حياته.أهذه اللحظة تان يتأهب لفعل 

 هو القتل. أال و

وان إيقافه بشكل سلمي قد أدرك أن أ  بنظرة رسيعة أدرك األمر و القاعة و إىللقد وصل 

األجهزة  أسلحته لتدم� قىصأ إستخدام  هو أال و كن أمامه إال حل واحدلذا ل يى إنته

 يبدأ العد التنازيل لها بالفعل. ور بال تدتال ىقبل لحظة البدء التي رأ 

 .مع قوة الجهاز  يعني إنفجارها لكن هذا و و

 .العل�ء الذين يجاورونهاعىل ما معناه القضاء 

 .ةتان  يحاو  تجنبه منذ البدايهذا ما  و

 ة ل تكن بفردها أبدا يف أي وقتلقد تان يستطيع فعل هذا من البداية لوال أن األجهز 

 .ال بالنهار ال بالليل و

 .ولها العل�ء أو جنود الحراسةإما يكون ح

 .لكن و

 .األن ل يعد لديه خيار

 .ن مه� تلفه هذا من أرواحالبد أن يدمر األجهزة اآل 

 .املحكعىل ي� من تافة العوال ستصبح فإن ل يفعل هذا فإن حياة املال 

 .ن �وت القليلأ فإما 

 .أو �وت املالي�
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 .ل يعد لديه الخيار إذن

ال  األزرار املثبتة بذراعه قبل هو يقوم بضبط سالحه من خ تداعت تل هذه األفكار و

ع العد تور بال  يتابدت املثبت بها السالح يف إتجاه الغرفة و ن يقوم برفع ذراعه نفسها وأ 

 .التنازيل

 .إبدأ التجربة قام بإطالق سالحهقبل أن يهتف دتتور بال  بكلمة  مع نهاية العد و و

مع تلمة دتتور بال  ببدء التجربة إنطلقت من ذراع نوردان املختفي عن األنظار  و

 .املوجود بها العل�ء واألجهزةطاقة هائلة متوجهة نحو الغرفة 

ببعض من حولها أو  ربا يطيح من فيها و يطيح بالغرفة و توقع نوردان إنفجارا تب�ا و

 .به هو نفسه

ند الغرفة مخلفة إنفجارا ع مة عندما فوجئ بطاقة سالحه تتالىشإال أن دهشته تانت عار 

منهم دتتور بال  نفسه دون  طاح ببعض الرجا  خارج الغرفة ليسقطوا أرضا وأ محدودا 

طون أزرار بدء التجربة ن العل�ء بداخلها يضغالغرفة نفسها التي تاعىل أن يؤثر هذا 

 .بالفعل

العنة عليك يا  ،مغناطييس تهرو إنهم يحمون الغرفة بجا   ،اللعنة  :هتف نوردان محنقا

 .دارك

من حوله من ذلك اإلنفجار الغامض تانت الغواصة  ذهو  دتتور بال  و مع هتافه و و

عىل فتغلب دتتور بال   ية املطلوبةوجة الكهرومغناطيسمصدر التجربة تبدأ يف بث امل

ض ملتابعة أجهزته يف هو ينه تساؤالته عن ذلك اإلنفجار الغامض و ىتجاهل حت المه وآ 

 .شغف رهيب

 محاولته التفك� يف خطة بديلة و توقعه ببدء فتح الفجوة و وسط يأس نوردان و و

 شئ ..!! العل�ء يف إنتظار نتيجة التجربة ل يحدث  بال  ودتتور وسط شغف 

 .تغ�أي و أ ي شئ أ نعم ل يحدث 

 .وجوه الجميع با فيهم نوردان ي تغ�ات من أي نوع لتعلوا الدهشةأ ل تسجل األجهزة 
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ليس  ؟تيف حدث هذا  :جهزته يف جنونأ يراجع  هو بال  يهتف ودتتور بين� تان  و

 ى.ليس مرة أخر  ، ىمرة أخر 

عامر الذي تان يتنفس الصعداء  إىلتفاتة تان نوردان يفهم املوقف عندما حانت منه إل

بين�  و وجة الكهرومغناطيسية املطلوبةحينها محاوال إخفاء سعادته بنجاحه يف تغي� امل

اول� معرفة سبب فشل التجربة من حوله يف حالة من الذهو  مح تان دتتور بال  و

 .ظني بك ل يخب ،أشكرك يا صديقي  :دان يتقدم من عامر هامسا يف أذنهنور  تان

قد  هو يتلفت حوله محاوال تحديد مصدر الصوت قبل أن يهدأ و إنتفض عامر لحظة و

 .عامليعىل الحفاظ  فقط إ� أحاو  :حدثه فتمتم يف خفوتيعلم من 

جميع الحارضين برجة عنيفة يف  لكنه فوجئ مع عامر و فتح نوردان فمه للرد و

 إىلهو يتطلع  هتف مذهوال و نوردان الذي لسفينة أسقطت الجميع أرضا ما عداا

 ؟ تيف تم هذا ،لقد تم تشغيل املوجة املطلوبة ، يا إلهي  :الشاشات

هو يراجع أجهزته التي أعلنت  سعيدا يف نفس الوقت و تان دتتور بال  أيضا مذهوال و

عىل بدء التجربة بين� تانت عينا نوردان تجري رسيعا  عن الوصو  للموجة املطلوبة و

هو يعبث بجهاز ما يف  سميث الذي إتخذ أحد األرتان وعىل بل أن تستقر املوجودين ق

 إنه دارك ..!!  ،جهاز تعديل املوجات  :الفور فقا  لنفسهعىل يديه تعرفه نوردان 

 أنظروا ..!!  ،يا إلهي  :هو ينظر من النافذة هنا هتف أحد العل�ء و و

هو  عدا نوردان الذي نهض واقفا و النوافذ ملشاهدة ما يش� إليه ما إىلإنطلق الجميع 

طا إياه يلكنه فوجئ بأحد الجنود ينطلق ناحيته مح ينطلق نحو سميث يف رسعة و

تل هذا برسعة شديدة ألجمت نوردان الذي فوجئ  أحد املمرات و إىل يدفعه بذراعيه و

 ية:يلتفت إليه قائال يف سخر هو يغلق بابه خلفه� و بهاجمه يدفعه أرضا داخل املمر و

 يا صديقي العزيز ..!!  ىلقد تقابلنا مرة أخر  ى ،مرح

 نت يا دارك ..!! أ نه إ ن إذ ن من سقطته ليقو  بكل غضب الدنيا:نهض نوردا

 .يبدوا أنك ال تتعلم أبدا غضبه يتزايد: ثم إستل سيفه بغتة قائال و

 :هو يقو  ضغط عليه ليخرج منه نصله مع أزيز قوي و إستل دارك مقبض سيفه و

 .هز�تكم هز�ة األرض و ىتر  ىلن تحيا حت أنك عدكأ 
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 س�ي ..!! : قا  نوردان

 ..!!  ىإلتقت السيوف مرة أخر  و

،,،,،,،,،,،,،,،, 

لظاهرة التي بدأت يف فاجئوا مع الجميع بتلك اتاملثلث لي إىلوصل جامشيد مع رجاله 

يد حاجبيه يف بين� عقد جامش و ام سميث بإطالق املوجة املطلوبةن قأ الحدوث فور 

 وجه تل برشي باملنطقة من القائد األمريك وعىل غضب شديد تان الذهو  يرتسم 

 سفنها الثالثة. سفنه الثالث لجميع أفراد التجربة وعىل رجاله 

يف  ةواصة بها بدأت املياغالنقطة التي تم إنزا  العىل أ بالتحديد  ففي مياه املحيط و

قرر  املحيط و ة قد قام من سباته أخ�ا تحت مياامالتأن برتانا خ الغليان و الفوران و

ن تبدأ فجوة عجيبة يف أ  إستمر هذا االمر حوايل دقيقة قبل ون يبعث بحممه اليها أ 

 ة الفوران بالضبط.طقمنعىل التكون يف الهواء أ 

خذة يف آ هي  و اللون يبدو داخلها أسود فجوة تحيط بأحرفها رشارات متقطعة و

 اإلتساع تدريجيا.

 .سننطلق لنقوم بواجبنا ،ن ل يعد لنا دور هنا اآل  :تباعهأل هنا قا  جامشيد  و

 ؟أين أيها القائد  إىل :مرافقيهقا  له أحد 

 .الشجعانإستعدوا للحرب أيها  ،املنطقة زيرو  إىل قا  جامشيد يف رصامة:

 حرب األتوان ..!!  :إزدادت الرصامة يف صوته و هو يقو  و

،,،,،,،,،,،,،,،, 

لس ذلك املراقب الغامض يف هدوء عجيب داخل سفينته يتابع األحداث املتصاعدة ج

نجح دارك  ، خر التطوراتآ  لقيادته بنفس الهدوء:قبل أن يلتقط جهاز اإلتصا  قائال 

نوردان  أما دارك و،  بدأت الفجوة بالتكون بعاونة األريض سميث يف إنجاح التجربة و

 افحشدو  شادو عالأما  و خل أحد ممرات السفينةاع رهيب دافيدور بينهم اآلن رص 

موا بتعطيل بعد أن قا يعربوإتت�لها ل مام الفجوة من ناحيتهم يف إنتظارقواتهم اآلن أ 

 املنطقة زيرو ملحاولة منعهم و إىلبرجاله اآلن  ينطلق جامشيد و ىبوابات العوال األخر 
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،  لقائه يف نفس النقطةتحرك اآلن لمع جيشه الصغ� الذي ي ىلست أدري تيف حت

 .التقرير ىإنته

 .إستمر باملراقبة ،تاه صوت قائده بعد فرتة من الصمت: علم أ 

 .عالء صدر صوت قائده: ىخر أ ثم بعد لحظة صمت 

 ؟ نعم يا سيدي ندهشا من مناداة  قائده له بإسمه:قا  املراقب م

 ؟نك هادئ أتث من الالزم أ ملاذا أشعر  القائد:

بدأت  ىد تعقدت األمور تث�ا يا سيدي حتلق ن يقو  يف تأثر:أ قبل صمت عالء قليال 

تنت  لكني تذترت القو  ( ضاقت فل� إستحكمت حلقاتها فرجت و شعر باليأس وأ 

بأنه  الثقة بالله تعاىل أحسست بشئ من الط�نينة و فهدأ بايل و أظنها ال تفرج )

 .سيجعل لنا مخرجا

 .لنأمل جميعا خ�ا ستمر يف مهمتك يا ولدي وإ  ،نعم بالله  و قا  قائده يف تأثر:

هل حقا سيكون هناك مخرج من هذا  :نفسههو يتسائل يف قرارة  عالء اإلتصا  و ىأنه

 ؟؟؟؟ هل؟ املوقف املتشابك 

 هي تتسع. هو يتابع تلك الفجوة و بقي السؤا  داخله بال إجابة و و

 تتسع. و

 .......تتسع و

،,،,،,،,،,،,،,،, 
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I13I 

ك القائد خلف مكتبه يف يف عال الهور حيث جلس ذل ةاألجواء متوتر  كان 

تيف هي  :عن طريق التخاطر العقيل ملساعده هو يقو  الحمراء و ةتلك الغرف

 ؟ن ستعدادات اآل اإل 

الفعل لدخو  املنطقه زيرو لقد إستعدت قواتنا ب، باملرة  ةأجابه مساعده: غ� مطمئن

ن عل�ؤنا رصدوا ترددا أ غ� بالفعل تفتح  ةبدأت البواب و ةالبرش للتجرب ءبعد بد

 .زيرو ةاملنطق إىلمعاتسا من عال شادو �نعنا من اإلنتقا  

 يما رأ ، أخذ إحتياطاته  و ةهذه املر  ةيبدو أن هوالك قد أعد العد قا  له القائد:

 عكس مفعولها ؟ و ةأال يستطيعون تحييد تلك الشورش  ؟عل�ؤنا 

 .للوقت ةلكنهم يقولون أنهم بحاج نهم يحاولون بالفعل وإ قا  مساعده: 

 .قل لهم أن يرسعوا ،لذي ال �لكه هذا ا و قا  قائده:

 ؟خر أخبار نوردان آ ما هي  و ثم أتمل:

إتصاالتنا به نقطعت إ لتدم�ه ثم  ةمرتز التجرب إىلخر ما وصل إلينا أنه يتجه آ  أجابه:

 الصادرة منها تنع اإلتصاالت ةت الكهرومغناطيسيذلك ألن املجاال  و ةعند بدأ فتح البواب

 .أن يكون قد فشل ألن التجربه تت لكن خرباؤنا يقولون أنه البد و

ترب أمل لنا أنه إ  ،أتعشم أن يكون بخ�  هو يقو : بدا صوت قائده داخل عقله متوترا و

 .السيطرة قبل أن يتمكن عال شادو يف العبور و ةن يف إيقاف التجرباآل 

 هي قواته و زيرو و ةهي تنقل له مدخل املنطق و ةشاشته املجسم إىلتطلع  الها وق

 ةإال ستكون العواقب تارثي أتني أن ينجح و تتم: وة تستعد للعبور بحرد فتح البواب

 .لكل العوال

،,،,،,،,،,،,،,،, 

 ةاطبس أهلها و ةيف بساط ىأخر  ةيف صعيد مرص ال تختلف عن أي قري ةتانت تلك القري

فالح بسيط لديه إبن  ،شئ يف كن بيت الفالح جال  ليختلف عنهم ل ي و معيشتهم
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من التعليم فألحقه بكتاب  رغم فقر جال  إال أنه ل يحرم إبنه و هو أحمد واحد و

أنهم  ىنا  ثناء مشايخه حت لكم برع أحمد يف ذلك و وة الكتاب لتعليم القرآن و ةبالبلد

 .دتنبأوا بستقبل باهر ألحم

 .لكن ليس تل ما نخطط له يحدث و

التي إلتحق بها ليعمل  ةإال أن يرتك املدرس ل يكن ألحمد رقد يف فراشه و مرض جال  و

خ سال خاصه دروس الشي لكنه ل يرتك دروس الجامع و عالج أبيه و أمه وعىل يرصف  و

يحرض حيان تان يف بعض تلك األ و  يشفي املس من الجن و ةالذي تان يعالج أهل البلد

 .معه جلسات العالج بالقرآن

 ةعن عدم قدر  أنه أحيانا تان يحدثه عن إبنه و ىتتان الشيخ سال يعترب أحمد إبنا له ح

 .إستبعاب أنه يعالح من دون مقابلعىل إبنه 

زداد إحرتاما للشيخ إتل� ترب أحمد تل�  ويعمل نهارا  ظل أحمد يدرس القرآن ليال و

 و ليقرأهانه شئ من معرفة باالضافة للكتب التي تان يع�ها ألحمد ل �نع ع سال الذي

 !!! فقط أم هناك رس ةهل هي رقي و � سأله أحمد عن مداواته للمرىضتان تل

 .الشيخ باس�: ال تستعجل يا ولدي تل شئ بأوان تان يجيبه

 ......ن تان ذلك اليومأ  إىل

،,،,،,،,،,،,،,،, 

 .ةالتجرب ءببد إلقائه األمرتتور بال  مع الد  دداخل جس ةرتجفت تل خليإ

 ىلقد تحد ، تتشاف علميإتعني له الكث� فهي ليست مجرد  ةلقد تانت تلك التجرب

نه أ نه ل يدر أ إال  برمودايبحث خلف مثلث  الأ خربه أ والده الذي يحرتمه تث�ا عندما 

ابه هذا ل يكن كمل تتربا لو ترته لي ،فاملمنوع مرغوب  ،أثار روح التحدي بداخله 

ن لكل شئ أ لوالده  ن يثبت لنفسه وعىل أ رص أ والده تلك  ةنه مع ثور أ ليحدث شئ إال 

 .ساط�تفس� علمي بعيدا عن األ 

 .ةستفهام تث� إ والده نفسه تانت تحيط به عالمات ن أ ثم 
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هو ل  و يف يعالج والده شيخ الجامع املرىضن يفهم تأ نه ل يستطع أ رغم قربه منه إال 

ربا تان ذلك بفضل تلك الكتب التي  ، جرا مقابل ذلكأ ل ال يأخذ  و س الطبيدر 

 لذلك ..!! نه ليس مهيئاأ  ةن يقرأ  بعضها بحجأ التي رفض  يقرؤها و

 .ين ذهبتأ  دأحال يعرف  ختفت بجرد موته وإ ن تلك الكتب أ الغريب  و

 .ي الناسهو من يشف ن والده يتعامل مع الجن وأ قاويل التي تقو  ثم تلك األ 

تث ما ألكن  وبالخرافات  عتقادهمإ  ريف ل يصدقها تعود لجهل الناس وتلها تخا بالطبع

 ةه بعلمه بدراسته الكهرومغناطيسيخرب أ خر طلب لوالده عندما آ تان يضايقه هو رفضه 

 .نه تان يقرأ عن املثلث منذ زمنأ معرفته  تتشاف املثلث وإل 

والده  ةنده  من معرفإ  و ما رفضه لحظتها وه مر وطلب منه والده عدم التعمق باأل 

 تتشاف حديث وإنه أ رغم  برمودابا يحدث بثلث  ةالقع ةالكهرومغناطيسي ةن للطاقأ 

خر طلب له يف آ غم ذلك رفض ر  لقد تان يحب والده تث�ا و،  والده ل يغادر قريته قط

 .ليكمل افعله الد ىعطأ ربا هذا ما  حياته و

 .نه ل يعيص والدهأ  و يريح ضم�ه ل يكن له ما يربره و ليثبت لوالده أن خوفه

 ةمور العلميتان يتوقع تث�ا من األ ة التجرب ء  الدتتور بال  مع بددار تل ذلك يف با

 ةالعل�ء املحاط ةخارج غرف نفجارنتفض مع صوت اإل إ نه أ ال إ  ةالتجرب ءتتأث� لبد

ثم تلك الرجة  ةمنهم خارج الغرفهو  وقوع بعض الرجا  و باملجا  الكهرومغناطييس و

 .ةالعنيفه للسفين

جهزته أ علنت أ  جهزته عندما وقفت الرجة وأ يتابع شاشات تان قد نهض من سقطته 

مالمح  توقف عند وجه مساعده عامر و عدم الوصو  للرتدد املطلوب فتلفت حوله و

 .حدا خفياأ نه يكلم أ ت ده يتمتم بشئ وجو  وجهه وعىل  ةالبادي اإلرتياح

تي جهزته الأ  اتشاش إىلفنظر  ةللسفين ىقو أ  ىخر أ  ةهم بناداته عندما حدثت رج

، هو يتلفت حوله  ل يخف عليه تجهم وجه عامر و و ةاملطلوب ةعلنت الوصو  للموجأ 

جهزته أ تانت شاشات  الوقوع وعىل وشك أ نه أ  ىرتجاف حتتستمر يف اإل ةتانت السفين

 ة.  سنوات دراسته العمليمثلها طوا ىتعطي معطيات غريبه ل ير 

 ا.نظرو أ  :قا  حد رجاله وأ هنا صاح 
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فوقها يف  نها تغيل وأ تانت مياه البحر تفور ت ، ليهإيش�  ما إىللتفت الدتتور بال  إ

أخذت يف  ةعن رشارات تهربائي ةسوداء يف التكون حوافها عبار  ةالس�ء بدأت فجو 

 .تلحظها الع� ةتساع بطريقاإل 

عىل فاق أ لكنه  ما يحدث و الس�ء و البحر و إىلمذهوال يتطلع  وقف الدتتور بال 

نك ال إ  ، لغاءهاإ و ةيقاف التجربإ البد من  ، دتتور بال  به: هو يهتف صوت عامر و

 .تدري مايحدث

هو  هنا تدخل سميث و، هو غ� مصدق ملا يحدث  ليه الدتتور بال  برشود وإلتفت إ

البد من  ةعلمي ةظاهر  و ةثر للتجربأ مامنا لهو أ راه ن ما نة ؟ إ ل نلغي التجرب و يقو :

تأترب  ةعلمين تكتب يف املراجع الاآل س�ءنا أ   أرى�إ ، تدوين نتائجها تسجيلها و

 .املكتشف�

 ىن فهي تكتب يف التاريخ تأترب حمقن تانت تكتب اآل إ س�ءنا أ ن إ  رد عليه عامر:

 .يتسببون يف حرب ال يعرف إال الله وحده نتائجها

 ؟حرب  ةي!!! أ حرب  هو يقو : هنا إلتفت إليه الدتتور بال  و

تراه  ن ماإ  ، العوال حرب ب� تساع تدريجيا:خذة يف اإل اآل  ةهو يراقب الدائر  قا  عامر و

 .بوابة تربط عدة عوال بعضها ببعضن لهو أمامك اآل 

 .فالم الخيا  العلميأ  ةنك من هواأ يبدو  !!!! ةبواب عوال و هتف سميث:

 و ةخارج السفين إىلحد الرجا  يش� أ لكنه سمع صوت  هم الدتتور بال  بالتحدث و

 ؟ هذا الجنون ما هو يهتف:

 .م جميعاهما اذهل االخارج ل�و  إىلنظرو جميعا 

،,،,،,،,،,،,،,،, 

ته لرؤيتة سفينت� ل يفق بعد من صدم ما زا  مذهوال و ةالسفينعىل تان ذلك القائد 

قد  السوداء يف الس�ء و ةظهرت تلك الفجو  لتفت لتهاجمه إال وت ةمن سفن التجرب

 ةجهزتنا ترصد طاقأ إن  هو يقو : حد مساعديه وأ سمع صوت  تساع وخذت يف اإل أ 

 ....تيه من ....آ ا  ةرهيب
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ماذا  هو يهتف: سلحتها نحوهم وأ السفن التي تصوب  إىلهو ينظر  و ةبرت عبارته فجأ 

 ؟ يحدث

ماتن أ لتزام إمر الرجا  ب هو يقو : مساعده و إىللتفت إ وفاق القائد من ذهوله أ 

 .مر مبارش منيأ ال مع إ عدم التعامل  القتا  و

ن تل محاوالته باءت أ إال  ةلتجربا ةتصاله بقبطان سفينإ غرفته ليجري  إىلندفع إ  و

 .بالفشل

تا  مر بقحيث صدر اليهم األ  ت� تواجهه�لللسفينت� ال ةيختلف بالنسب مر التان األ 

فقد تم التنفيذ  ةالطاععىل وامر التي لديهم تجربهم ن األ أ حيث  لدولتهم و ةسفن تابع

بقي  و ةسلحاأل  ىلسفن الثالثه التي دخلت نطاق مرما إىلسفنهم  ةسلحأ تم توجيه  و

اء يف السود ةن ظهور تلك الفجو أ ال إ مر عطاء األ إالسفن ب قادةهم  طالق النار وإمر أ 

 .مرعطاء هذا األ إ ون عن الس�ء جعلهم يرتاجع

قائد  ىعطأ لذلك ة تصاالت تانت مقطوعن جميع اإل أ ال إ تصا  بالقائد مارك اإل  احاولو 

ن أ إال  ةوامر جديدأ نتظار إ  بعدم التحرك ومرا لرجاله عرب مكرب صوت أ السفينت�  ىحدإ 

فراد السفينت� أ حد أ عصاب أ جعلت  ةث التي يرونها منذ بدء هذه الرحلحداتلك األ 

 .يطلق النار نحوها السوداء و ةتلك الفجو  إىليصوب سالحه  فلت وت

 .لكن صوته ذهب مع صوت الرصاص ن يتوقف وأ هتف به قائده 

حوافها بتلك  متصت الرصاص بداخلها مع تألقإالتي  ةالس�ء نحو الفجو  إىلنظر 

تصيب من تلك الرشارات ل ةنطالق رشار إ تسعت عيناه رعبا مع إ  و ةالرشارات الكهربائي

عصاب الجنود أ نفلتت إ  اذإ  ةشار إ تأن تلك تانت  تصعقه معها و ذلك الجندي و ةبندقي

مروا بتوجيه أ تي تجاه سفن بلدهم الإسلحتهم بأ لتنطلق  ةالسفين ةسلحأ الواقفون خلف 

 .ليهاإسلحتهم أ 

 .ن السفن تهاجمنا، إ سيدي  مرتب القائد:عىل هتف جندي 

 مساعده يقو : القذائف يدوي حوله و صوت يفعل ويدري ماذا  نعقد حاجبا القائد الإ 

 .من سفننا ةصيبت سفينأ لقد ، سيدي 
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لهجوم مع مر جنودنا برد ا و ةغاثطلق يف الحا  طلقات اإل أ  :قا  يه قائده وإلفت إلت

 .ستطعتمإ إن  ةشل قدرتهم الهجومي احاولو  ،ترب قدر من الحذر أ

طالق النار إبتباد   ةأ السفن االمريكيوامره عرب مكرب للصوت لتبدأ رسع مساعده يعطي أ 

 .حرب قد بدأت بهم همالتأ�ا  و

،,،,،,،,،,،,،,،, 

 .... جزء من مذترات أحمد جال 

 حيات تلها. ىذلك اليوم الذي غ� مجر  تان

ف ر ماذا تع زيارته عندما قا  يل فجأة:عىل واظب أ يضا عندما تنت تان الشيخ سال مر

 عن الجن يا ولدي ؟

ديان مخلوقات بحسب األ  هم و ) مفردها جني جنة و سم جمع جان وإ  لجن (ا جبته:أ 

هي خارقة للطبيعة لها عقو   لكن ال �كننا رؤيتها عادة و تعي  يف ذات العال معنا و

عتقد اإلسالمي عىل فلم ينكر امل ال ترى يقا  إ�ا سميت بذلك ألنها تتقي و فهم و و

س� يتحدث عنها يف النصوص الدينية اإلسالمية بل أَفرد جزءا ليس بي العرب وجودها

يعتقد  و الجنة الجن و ) و أي الناس أو البرش مزاوجا يف تث� من األحيان ب� اإلنس (

لها  ، و بأنها هوائية قادرة عىل التشكل بأشكا  مختلفة الكث� من الناس بوجودها و

 أن النبي محمد مبعوث ت� أجمع املسلمون قاطبة عىل قدرة عىل عمل األع�  الشاقة

سمها سورة إ  أن هناك سورة تاملة يف القرآن ت� إىل الجن ت� هو مبعوث إىل اإلنس

 .الجن

منه  ؤمن ومن هو املن الجن يوجد به أ  ىبعن،  صبتأ  هو يقو : بتسم الشيخ سال وإ 

 .امللحد تاما مثل البرشمن هو 

 ؟ ن نتكلم عن الجنملا اآل لكن  نعم و قلت للشيخ:

ولدي  رحل قريبا وأ� سوف بأ  أشعرنني إ  ،خربك برسي أ سوف  قا  الشيخ سال باس�:

 ةمور بنظر تلك األ  إىلن توجهه للعلم جعله ينظر إ  ةمانحمل هذه األ عىل غ� قادر 

 ة.مختلف
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 ؟ مور تتكلمأ ي أ عن  :قلت للشيخ

 ؟تلك الكتب هناك  ىتر أ قا  يل:  لتفت الشيخ وإ

 . تسمح يل بقرائتها قبل ذلكنعم تلك الكتب ل قلت له:

ن تأخذها معك عند أ ريد منك أ ، نن تص� ملكك اآل أ وان ن األ ، آ نعم  قا  الشيخ:

 .بنيحتي إ ال  عطيتها لك وأ � أ حدا أ ال تخرب  رحيلك و

 ؟ن اآل  ل ملاذا و: قو أ نا أ  تعجبت و

 منذ لقد تنت تلميذا يل ،ستمع يل جيدا إ  هو يقو : و ةعتد  الشيخ سال بصعوبإ 

 .خلفي ةماننك خ� من يصلح لتحمل تلك األ أ ري أ سنوات و

 ؟ تتكلم عنها ةمانأ ي أ قلت له: 

 .ناأ  حد غ�نا:أ التي ل يكن بها  ةهنا جاء الصوت من الحجر 

وجهه يتقدم عىل  ةالجامد ةالنظر  و ةس النظيفذلك الرجل ذو املالب ىر لتفت مذعورا أل إ

 .من عشائر الجن املسلمنا جامشيد أ  يقو  بصوت قوي: نحوي و

 .رض مغشيا عيلاأل عىل وقعت  هنا ل تستطع قدمي حميل و و

،,،,،,،,،,،,،,،, 

بطلت املوجات أ ن أ بعد ذلك دارك حاميه الوطيس  ب� نوردان وما  ةتانت املعرت

 ترددات غالف نوردان الخفي. ةمن التجرب ةعثاملنب ةالسالب ةالكهرومغناطيسي

 .ن منظرهمان من يراهم ليستغرب مت

التي  ةدارك بقامته العمالق نصف و املرت و ىالتي ال تتعد ةنوردان بقامته القص�  

الليزر يتطاير يحمالن سيفان من و ه� صيل شكله األ  إىلن رجع أ ن بعد ياملرت جاوزتت

 .لتقياإمنه� الرشر تل� 

ل أ  :ةيقرش ةنحنائإطيف الليزر ب ىهو يتفاد تان دارك يخاطب نوردان داخل عقله و

عندها  تفتح و ةها هي البواب قد تت و ةن التجربإ  ، لقد فشلت مهمتك ؟ تفهم بعد

 .لباقي العوالنتحرك منه  وال وأ حتال  هذا العال إسيعرب جي  شادو لنبدأ ب
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نك ل تستوعب درس املايض أ يبدو ، نت أ هم او  :هو يتلقي سيف دارك جابه نوردان وأ 

 .ن تدرتهأ رح بالنرص قبل ال تف ،عندما تت هز�تكم 

وشك طعنه عىل هو  قا  و شل حرتته و رض واأل عىل يقاع نوردان إ هنا نجح دارك يف 

 ؟ ن ل يكن نرصاإ ماذا تسمي هذا  و بسيفه :

ليقف نوردان رسيعا رضا أوقعته أ  ةهزت السفين ىخر أ  ةعنيف ةن رجفأ ال إ هم بطعنه  و

 ة.ملعرت ةرد بدايجنها مأ يعني  هو يقو : و

 ة.سفل السفينأ  ةالبحر الفائر  ةليغوص يف ميا هبجوار  ةن قفز من نافذأ عقب قوله بأ  و

نها إ  ،صدقت  هو يقو : التي قفز منها نوردان و ةالنافذ إىلقف دارك يتطلع غاضبا  و

 .نسود العوال لنا لنحكم و ةلكنها البداي و ةالبداي

 .من هذا العال ةبداي تمل:أ و ةسطح السفين إىللتفت إثم 

 ..........رض األ 

،,،,،,،,،,،,،,،, 

من مرارا  برغم عبور جامشيد لتلك املنطقه املنطقه زيرو و إىلجيشه  ذهب جامشيد و

صدار مجلس عشائر الجن ذلك إل  و تانت املره االو  لهمفراد جيشه أ غلب أ ن أ ال إ قبل 

 .ةاملنطق مرسوم بنع الولوج لتلك

تلك إىل هو ينظر  القتا  وعىل فراده أ شجع ي سلحته وأ  خذ جامشيد يتفقد جيشه وأ 

هي  و – ةيف هذه املنطقعىل أ ن تان هناك إ  -عىل البيضاء التي ظهرت يف األ  ةالفجو 

محاوالت فتح بوابات عىل تختفي حولهم دليال  خذت تظهر وأ الرشارات التي  إىل تكرب و

عن طريق   له يقو  مساعده و إىلن ينظر أ التفك� قليال قبل ستغرق يف إ  العوال و

بالهجوم  اتبدأو  ىن يظهر جي  شادو حتأ ما  ،مؤقتا  ةالقياد ن تتوىلأ ريدك أ التخاطر:

 .الحرب ىن تغ� مجر أ ممكن  ةمهم ،قوم بها أ ن أ يجب  ةنا فلدي مهمأ ما أ  ،دون انذار 

عندما قا  لهم ، العشائر  ةقيادخر تالم له مع مجلس آ هو يتذتر  ختفي وإ  قالها و

 جسده عىل  ذستحوااإل  بس برشي وذن طلب اإل أ 

 .هذا الفعل لدينا محرم ننا مسلمون وأ لكنك تعلم  و :قا  له تب�هم



 ,،,،,،أكـــــوان  ,،,،,،

- 111 - 

ت� ، بعد موافقتكم  البرشي و ةرغبعىل ن يتم بناء أ نه من املمكن أ يضا أ علم أ  قا : و

 .يل ةو  مر أ نها لن تكون أ 

عندما ال  البرشي و ةلكن بعد موافق ذن ولك اإل ، نا حس  :صمت تب�هم قليال ثم قا

 .عليه نت تعرف مخاطر ذلك عليك وأ  ،خر آ يكون هناك سبيال 

 ....علمها تاماأ  ،علمها أ  قا  له جامشيد:

،,،,،,،,،,،,،,،, 

 .السالم عليكم قرأ القرآن عندما سمع من يقو  له:حمد يجلس داخل غرفته يأ تان 

؟ تيف حالك يا جامشيد  ،ه برتات الله و ةرحم عليكم السالم و و قا : حمد وأ بتسم إ 

 ؟ ةين تنت مختفي منذ فرت أ 

ن هناك حربا إ  ،مر مهم العشائر أل  ةلس قيادججتمع مع مأ لقد تنت  قا  له جامشيد:

 .شارك بهاأ سوف  قد بدأت و

 ؟ ي حرب تلكأ قا  له: 

عىل  ةذي يريد السيطر ال عن عال شادو و زيرو و ةله جامشيد عن املنطق هنا حك و

خر قا  يل هذا آ حدا أ ن أ لو  قا : و ىنتهإ ن أ  إىلليه مذهوال إحمد يستمع أ  العوال و

 تعامل معك منذ سنوات وأ نا أ  نت من تقو  هذا وأ نه أ  ال وإ تهمته بالجنون الكالم إل 

 .صدقكأ ن أ ال إ يدا فال يسعني جعرفك أ 

 .ساعدتكريد مأ ن الحرب قد بدأت بالفعل وإ  قا  له جامشيد:

 ؟ فعلأ ن أ ماذا �كنني  و !!! ناأ مساعدت  حمد:أ قا  

 .عليك ذستحو أ و ت� تقولونها أ  ، مسكأ ن أ ريد أ قا  له جامشيد:

 .......... ل يعقب حمد برعب وأ ليه إنظر 

،,،,،,،,،,،,،,،, 

ليه الجندي هتف القبطان الذي تان إما يش�  إىلمن معه  لتفت الدتتور بال  وإعندما 

 ماذا يحدث بحق الجحيم ؟ :منذ البدايةيتابع املوقف صامتا 
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سفن تحمل شعار  تهاج�ن ثالث تلتفتان و ةمامه السفينت� التابعت� للتجربأ لقد شاهد 

خراج جهاز إرسع بأ فة توابيسه بشاع تثأيف مشهد ل يكن يتخيله يف  ةالبحريه االمريكي

 .تصا  غ� ممكنتصا  بسفنه فوجد اإل حاو  اإل  تصا  من مالبسه وإ 

عىل  ةمبارش  ةالتجرب ءتصاال قبيل بدإ لقد تلقينا ، سيدي  حد الجنود:أ هنا هتف به 

 .سفن اسطولنا ةيأمر السفينت� بهاجم ةموجاتنا الخاص

 ل تخربو� ؟ ل تصا  واإل  ىجر أ من  هو يقو : ليه القبطان وإلتفت إ

ن قائدي أ ثم  ةثناء التجربأ زعاجك إنت من طلبت عدم أ  هو يقو : رتبك الجندي وإ

 .مرا من القائد ماركأ  يان يعصأ فينت� ل يكن له� الس

 .ن القائد مارك يف غرفته مريضإ  ؟ تيف ذلك!!! مارك  قا  القبطان:

لتي تستخدم ا ةالرسي ةالشفر  يضاأ  توده الشخيص و ىعطإ  تصل وإ لقد  قا  له الجندي:

 .يف حاالت الطوارئ فقط

 الدتتور بال  و إىلامر علتفت إهنا  وقيادته ل�ى ماذا يفعل  ةغرف إىلندفع القبطان إ 

ن هذا إ  ،بين� نستطيع هذا  ةيقاف التجربإ البد من  ؟أرأيت ماذا يحدث  هو يهتف:

يوجد من يحتل جسد القائد مارك  ة ،تلك التجرب من نتائج ن لهو الجنون الذي تراه اآل 

 .وامرهو من يعطي تلك األ  و

 :قا  سميث

 .لقد جننت تاما يا هذا ؟ي جنون تتحدث به !!! أ حتال  جسد إ 

 .عليه عندما دوى صوت الدتتور بال : تفيهم عامر بالرد 

ا العرشون مرت  ىالتي صار قطرها يتعد ةتلك الفجو  إىلهو يتطلع  ثنان وليه اإل إلتفت إ

 .تساعيف اإل  ةخذآ  و يف تلك اللحظات

لكن ما نراه  و ةبربا تان نتاج طبيعي للتجر  و مامنا لهو غريب بالفعلأ ن ما نراه إ قا : 

 .شكأ ن يجعلني اآل  إىل و ةالتجرب ةمنذ بداي

يف الوقت  ةلغاء التجربإال إ مامنا أ نه ال سبيل أ يبدو  :هو يقو  غمض عينيه بمل وأ  و

 .قلاأل عىل الراهن 
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 ة !!!!ن وصلنا لتلك املرحلأ بعد  ةلغاء التجربإ به سميث: هتف

ن إ لكن  ن تتكرر وأ �كن  ةالتجرب ر جهازه:زراأ تقفز فوقصابعه أ  قا  له الدتتور بال  و

 .خطرأ مر تان األ 

 طلب منك تفس� ماو أ ن يل معك حديث طويل ، إ نت أ  و قا : عامر و إىللتفت إ و

 .نقلته اآل 

يبدو  ةلغاء التجرببعد تفعيل برنامجي إل هو يقو : و ىخر أ  ةشاشته مر  إىللتفت إثم 

 ..... ـيقاف التجإ عىل قدر أ ضع برنامج يجعلني أ ن أ  ةجيد ةنه تان فكر أ 

 .غ� معقو  هو يقو : و ةقطع تالمه فجأ 

 نه ال وجود للربنامج املطلوب ..!!أ جهازه تخربه  ةتانت شاش

 ة.نفس النتيج ةلتظهر له الشاش ىخر أ  ةحاو  مر 

 تيف يكون ذلك ؟ الدتتور بال : هتف

 .بت منك تثبيتهلقد طل ،نت من حذف الربنامح أ نه إ  هو يقو : سميث و إىللتفت إثم 

صبح رجل أ لسوف  و ن املجد ينتظرنا؟ إ  ةيقاف التجربإ ل تريد  و :ةهتف سميث بعصبي

 .و  يف النظام الجديدالعلم األ 

 ؟ ماذا تقصد بذلك!! الجديد  النظام : هتف الدتتور بال

 .الف مع عال شادوحت لقد باع عامله تله و ؟ ل تفهم بعدأ  هتف عامر:

عندما تصبح تل مقاليد العلم تحت يدي ستأتون ، فت معهم هتف سميث: نعم تحال

 .إىلراتع� 

 .الرتوع ال يكون إال لله وحده يا هذا :يف رصامةدتتور بال  لهتف به ا

 ، ةالتيار الرئييس عن الغواص افصلو إ :قا  و ة�ء داخل الغرفتصا  بالعلمسك جهاز اإل ا و

 .وقفوه حاالأ 

 .شاشته يواصلون عملهمعىل هم آ ر  حدا ملا قاله وأ نه ل يستمع أ بدا للدتتور بال  
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 ةتصا  عن الحجر لقد وضعت برنامحا يقطع اإل  هو يقو : ضحك الدتتور سميث و

 .ن تتمأ البد لها  ةذا التجربإ من الخارج  ةفتح الحجر  ةستحالإ مع  و ةالتجرب ءبجرد بد

 ةحيث تانت الفجو  الس�ء إىلهو ينظر  ليه ال يدري ماذا يفعل وإنظر الدتتور بال  

يف  و ةفها زادت بها الرشارات الكهربائيحوا ن مرتا وو الخمس ةتساعها قرابإ صبح أ التي 

 .الق النار ب� السفن االمريكيةطإوات تباد  أص ةالخلفي

 .ليتني سمعت تالمك ،حق يا والدي عىل نك تنت أ يبدو  ائال:غمغم ق

،,،,،,،,،,،,،,،, 

ه عندما دخل عليه مساعده يتحرك بتوتر يف قاعه عرش تان امللك هوالك ملك عال شادو

ن أ مكان جنودنا إ يصبح ب ال لحظات وإ ما هي  و ةلقد تم فتح البواب، موالي  يقو  له:

 ة.شار ن تعطي لهم اإل أ رد بج  ايعربو 

 ةتل لحظ ، ي تأخ�أ دون  فورا و ان يعربو أ  ةمر القاد هو يقو : تالقت عينا هوالك و

 .ن لها ثنهااآل 

من عشائر  ةعداد تب� أ لقد رصد عل�ؤنا دخو  ، سيدي  ردد مساعده قليال ثم قا :ت

 .زيرو ةاملنطق إىلالجن 

 ل يعلموا تم عددهم ؟أ  صمت هوالك قليال ثم قا :

 .لفأ العرشين  ةقراب قا  له:

طلب من أ  ، من تتائب جيشنا ةقل من تتيبأ نهم إ هو يقو :  ضحك امللك هوالك و

 ان يقضو أ  همقل ل،  ىرس أ ال ،  سحق هؤالء بجرد العبور و ةللمعرت القوات االستعداد

 .عليهم جميعا

 .صداها ةعقب قوله بضحكه رددت جدران القاعو أ 

،,،,،,،,،,،,،,،, 

صوت القتا  الدائر  إىلهو يستمع  و ةيدور داخل تلك الحجر تان مارك يف هذا الوقت 

التي  ةالعجيب ةتلك الفجو  إىلحجرته  ةخر ينظر من نافذآل ح�  ، و منب� سفنه 

 .صيلدارك بشكله األ  ةقتحم الغرفإعندما هي تتسع  تكونت يف الس�ء و
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 نت ؟أ من  هو يقو : نتفض جسد مارك وإ 

لكن  لقد تقابلنا عدة مرات قبل ذلك و ، نني داركإ  عميق: قا  له بصوت قوي و

 ي.حمل مالمح جنديك الغبأ خرها عندما تنت آ بهيئات غ� هيئتي تلك 

مالمحه  برشته الداتنه و قامته التي تتعدي املرتان و إىل ليه برعب وإتطلع مارك 

 ؟ ما جعلك ترتك تنكرك و، نعم سيدي  هو يقو : و ةالغريب

،  ن تظهرأ ريدك أق مجاالت تبطل عمل التحويل لذلك تطل ةن تلك البوابإ  قا  له دارك:

تقنعهم  و ةسطح السفين إىلف تصعد سو  ، ةالنهاي إىل ةن تتم التجربأ طلبه هو أ تل ما 

 .جربهم عليهأ بذلك  ان ل يقتنعو إ  و ةيف التجرب ان يستمرو أ ب

تم ن تأ هو يقو : البد  رفعه يف الهواء ليواجه وجهه و مسك بارك من مالبسه وأ ثم 

 .نتأ إال تانت نهايتك  نهايتها و إىل ةالتجرب

 نت ؟أ ين ستكون أ  لكن و، مرك سيدي أ  هو يقو : تث وأرتجف جسد مارك إ

 .نظهر اآل أ ال أ من املصلحة  ،تون بجوارك أسوف  هو يقو : رضا وأفلته دارك ليسقط أ 

 .ذهبإ ن اآل  و ثم هتف يف مارك:

 .قحمت نفيس بهأ ي جحيم أ  ، رباه :هو يقو  و ةنطلق مارك نحو سطح السفينإ 

،,،,،,،,،,،,،,،, 

 .عبارة عن فوىض حقيقيةن اآل  ةتان سطح السفين

هي تقاتل  يرونه من سفنهم و الجنود هالهم ما،  محددة ةلكل يتحرك بال وجهتان ا

تكفلت  و أو يغرقون يف مياه املحيطحرقون هم ي صدقاءهم وأ يرون  بعضها البعض و

ترتيزهم الذي  عصابهم وأ  االس�ء بالباقي ليفقدو  ما يحدث يف املاء و و ةتلك التجرب

 .تدربوا عليه

القبطان الذي يأس من  و غ� هدىعىل تحرتون يف السفينه ي اخذو أ  ترتو مراتزهم و

ن يبقوا أ خرج يرصخ برجاله  و ىخر السفن األ  ىو حتأ  ةتصا  بالقيادمحاولته اإل 

 .بواقعهم
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 ؟امه فهتف به: ماذا فعلت يا رجل مأ عندما وجد مارك  ةتان يتحرك ب� رجاله بعصبي

 تأمر رجالك بقتا  جنود بالدهم ؟أ 

ن تكتمل أ تل هذا سوف ينتهي قريبا بجرد  النظر اليه: يتحاىشهو  قا  مارك و

 ة.التجرب

سفننا  ؟جواء من حولك تيف هي األ  ىال تر أ  !!!تتحدث  ةي تجربأ عن  هتف القبطان:

صبحت غ� أ الس�ء  بون م� يرونه حولهم ووجنودنا مرع و ضالبع تهاجم بعضها

 !!! ةتتحدث عن تلك التجربة اللعين تل هذا و ، البحار ىال حت الس�ء التي نعرفها و

مر لتدم� األ  ىدأ ن إ  و ةلغاء تلك التجربإقوم بأ سوف  ، تجربتك تلكعىل  عليك و ةاللعن

 .بن فيها ةتلك الحجر 

عفيك من أ ن أ �كنني  نني القائد هنا وأ  ال تنىس ،غاء شئ لإلن يتم  قا  له مارك:

 ةقيادتك للسفين

عىل  ةننا فقدنا السيطر أ  ىل تر أ  ؟ماذا عىل قائد  هو يقو : و ةضحك القبطان بعصبي

نا بحكم القانون أ ن اآل  ،تهورك  ونك ونتل هذا بسبب ج و ؟ ىرجالنا حتعىل  و ةالسفين

 .هل لهأ نك غ� عفيك من منصبك أل أ 

  هذه االثناءيف ةصابت جانب السفينأ ن قذيفة أ ال إ هم بقو  شئ  مارك و ةنتصبت قامإ 

 .نفجاراإل  ةالن�ان تندفع من جهثنان ليجدا لتفت اإل فإ

 ؟ نظر ماذا فعلت: أ لقبطان يف مارك وسط تخبط رجالههتف ا

ال  حمل بحكم التعلي�ت منصبا �اثل منصب وزير الدفاع وأ ن نا اآل أ  قا  له مارك:

 .تستطيع عزيل

 .ستطيع قتلكأ لكني  و قا  القبطان يف غضب:

 .ن تدفع الثمنأ البد  يكمل:هو  شهر سالحه يف وجهه مارك وأ عقب قوله بأن أ 

 ةالرصاصة بانحنائ ىذ تفادإ ن مارك ل يكن بالخصم اله� أ ال إ طلق النار نحو مارك أ  و

ه يف قتا  عنيف ن يلتحم معأ  قبل ةقوي ةرضب املسدس من يد القبطان برتل رشيقه و

 .وسط دهشه رجالهم
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 .ذهولهم و

،,،,،,،,،,،,،,،, 

، خرب� أ  ،مر يا عامر ما األ  هو يقو : عامر و إىلينظر يف هذه االثناء تان الدتتور بال  

 ماذا تعرف ؟

نه إ  نوردان ليقو  الدتتور بال : خربه به جامشيد وأ ما  ةخربه عامر بكل�ت مخترص أ 

 ل ل تخرب� من قبل ؟ ،ختفي إ  الرجل الذي وجدته يف غرفتي و نفس وصف

خر آ مر أ ي أ تفوق  ةم التجربتاإ تانت رغبتك يف  ، قا  له عامر: ل تكن لتصدقني

 .ترصفأ ن أ فحاولت 

طاح أ بجوارهم  ةنفجار يف جانب السفينإ ن دوي أ ال إ هم الدتتور بال  بقو  شئ 

 .ل يسقط و ةمسك الدتتور بال  بحاجز السفينأ  ةعوببصو  بالدتتور سميث داخل البحر

 .خذ الخائن ما يستحقأ قا : لقد  و ةنظر عامر داخل امليا

 ن ما العمل ؟اآل  و هو يقو : ور بال  وثم نظر للدتت

 ال �كننا دخولها و،  ةمحمي ةن الغرف، إ دري أ ست ل هو يقو : ليه الدتتور بال  وإتطلع 

 .....ال ...إ مل لتعطيل التجربه أ ي أ  ىر أال ،  الربنامج الذي وضعته تم مسحه

 ال ماذا ؟إ  عامر يسأله: برت عبارته و

ستقر حجمها ليقارب حجم قد إ  ةن الفجو أ ر بال  فوجد ليه الدتتو إلتفت إما إىللتفت إ

 .ةرتجاج السفينإتوقف  زاد تألق حوافها و قدم و ةملعب تر 

 ماذا حدث ؟ ؟ ما هذا هتف عامر بتوتر:

تتملت إلقد ،  املطلوبة ةاملوج الرتدد و إىللقد تم الوصو   برشود: جابه الدتتور بال أ 

 .التجربة

 .عامر رعبا جسد يف ةرتجفت تل خليإهنا  و

،,،,،,،,،,،,،,،, 

 .ال شئ زيرو حيث تل شئ و ةاملنطق
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 .و الخلفأ مام حيث ال وجود لأل 

 .سفلأ و أ عىل أ 

 .و يسارأ �� 

 .سود هو تل شئن اللون األ أ حيث 

ن ينقص أ خر دون آ سود أ ي يعطي السواد أل  اتأ�ا هو م و سود بكر ل تره من قبلأ لون 

 .منه سواده

 .ن بعد مكانهإ  ي شئ دخيل عليه بوضوح وأ يظهر  نهأ ال إ رغم سواده  و

 .الحرب ءلبدم هم ينظمون صفوفه و ةن عشائر الجان املقاتلتاما ت� يظهر اآل 

 .ما يقفونعىل يقفون داخل الالمكان ال يظهر 

 .بدون ضوء ةمالمحهم واضح

 .ضد شادو ةخ� ن بعضهم خاض بالفعل الحرب األ أ مهر مقاتيل الجان بل أ تانو من 

 .من يراهم يحسبهم تاثيل ،تختلف وقفتهم من وقت عبورهم  ل

عىل أ  ةلو تان لكلمعىل يف األ  ةالبيضاء الظاهر  ةتلك الفجو  إىلتانو جميعا يتطلعون  و

 .مدلو  هنا

زيرو سمع  ةنتقا  الصوت داخل املنطقإ رغم عدم  و تساععن اإل  ةأه توقفت الفجو فج و

 .صوت تانفجار مكتوم

 .حرابهم سيوفهم و امسكو أ  الجن يف وقفتهم و تد  جنود عشائرعإ 

 .زيرو ةسود هو اللون السائد للمنطقل يعد األ  ةفجأ  و

ال  تختفي و شكل متقطع تظهر وعىل تومض  ةلوان املختلفمن األ ةظهرت مجموع

بالسطوع  خذأ  و ةبالبداي ازرق ظهر متقطعأعينهم بضوء أ تعلقت  يع�ها الجن باال و

 .عزرق تتسع بشكل رسيء األ ليشكل فجوة من الضو 
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و  جنود شادو أ التي عرب منها  و ةتلك الفجو  إىللتفت الجن إالكالم  ان يتبادلو أ دون  و

 .ليتبعه باقي جيشه

 .جنود شادو لتبدأ الحربعىل نقضوا إ  تسمع و طلق جنود الجن رصخه لأ 

 .االتوانحرب 

،,،,،,،,،,،,،,،, 

 قحمت نفيس وأ ي جحيم ؟ أ ماذا فعلت  :هو يقو  رض واأل عىل نهار الدتتور بال  إ 

 !!!! عاملي فيه

عىل نت من يقدر أ  نك من بدأ هذا وإ  ، نحن نحتاجك، ن تنهار اآل  ال، ال  هتف به عامر:

 .فقط فكر ،نهاءه إ 

ن والدي تان محقا عندما أ يبدو  !!فكر يف ماذا أ  هو يقو : ليه الدتتور بال  وإت لتفإ

 .و تان هناكأ ربا تان يدرك هذا  و بليس حمال وديعاإ ن ما يوجد باملثلث يجعل أ قا  

 .نه بالفعل تان هناكإ 

جامشيد واقفا  اليجدو  ةذلك الصوت القوي الذي نطق العبار مصدر  إىلثنان لتفت اإل إ

 .التي ل يره عليها عامر من قبل و ةه الحقيقييهيئت

 ماذا قلت ؟ نت وأ من  هو يقو  بخوف: تراجع الدتتور بال  و

نا من حذرتك أ  ،دعي جامشيد قائد جيوش الجان أ  عامر: إىلهو ينطر  ه جامشيد وقا  ل

 ة.ال تجري التجربأ قبال 

 ؟ صيلن بشكلك األ ل تظهر اآل ، جامشيد  هنا هتف عامر:

نا أ  ن هذا يجعلني ضعيفا وأ ثم ، جواء ن مع هذه األ جامشيد: ال�كنني التشكل اآل جابه أ 

 .ريد تل قوت للحربأ

هل  و؟ماذا تنت تقصد بكون والدي تان هناك  و !!!ور بال : الحرب هتف الدتت

 تعرف والدي ؟ تعرفني و
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الشيخ بن إ  ،حمد جال  أ الدتتور بال  ، عرفك أ بالطبع  :هو يقو  ليه جامشيد وإلتفت إ

تان له فضل يف فوزنا  عظم من تعاملت معهم وأ ن والدك تان من إ  ،حمد جال  أ 

 .عال شادوعىل السابق 

 والدي الذي ل يخرج من قريته قط ؟ تيف ذلك ؟   الدتتور بال :قا

عىل والدك تنا  � وأ  ن تعلمأ لكن يكفي  ن للرشح وقا  جامشيد: ليس لدينا وقت اآل 

نه وجدك غ� مستعد لحمل ل يخربك والدك أل  ،تان الشيخ سال  من قبله تصا  دائم وإ 

 .العهد

 .قالها عامر ؟ ي عهدأ 

 ةالبواب اعال شادو عربو  ون ن الحرب بدأت اآل إ  ،هذا هو املهم  ليس قا  جامشيد:

،  معي من الجنود ال يكفي ملنعهم من و ىخر املعابر األ  ةغالق تافإ من  اتكنو  بالفعل و

 .باقي العوال معنا ةمؤازر عىل عتمد أ لقد تنت 

 ما العمل االن ؟ و قا  عامر:

 لكنها لن تستمر طويال زيرو و ةملنطقا إىللوقف تقدم شادو  ةلدي طريق قا  جامشيد:

 .من هنا ةغالق البوابإ يجب  ،

 .مه� تان الثمن الدتتور بال : إىللتفت إ و

 .مور من يديلقد خرجت األ ، الترصف عىل قدر أ � ال ؟ إتيف ذلك  و قا  الدتتور بال :

منا بك تان مؤ  ،رصار التي داخلك روح اإل و بلكم تان يفتخر بك والدك  قا  له جامشيد:

خربك أ  مور وظهر لك عندما تسوء األ أ ن أ قا  يل  ،خرب� شيئا قبل موته أ لقد  ،بقدراتك  و

 .نه سامحكأ 

خرب� أ التي  ةشار ذا فأنت اإل إ ،  ةشار هو يقو : اإل  لتمعت عينا الدتتور بال  بالدموع وإ

 نها.والدي رحمه الله ع

 معه ةعجيب ةحس بألفأ خف بل ل ي ةنه هذه املر أ العجيب  و جامشيد قليال إىلنظر  و

 .يقاف التجربةإل ةنه يوحد طريقأ البد  هو يقو : جهازه و ةشاش إىللتفت إثم 
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 ة.معادالت التجرب ةنهمك يف مراجعإ  و

 .نتأ ن دورك اآل  و هو يقو  له: عامر و إىللتفت جامشيد إهنا 

 ؟ ماذا تريد مني و قا  عامر:

 و ةجساد طاقنها تنح األ ، إ رض بكر أنها أ رو زي ةن ما التعرفه عن املنطقإ  قا  جامشيد:

 داخلها ةتحس برسيان الطاق مراضك شفيت وأ ن جميع أ ليها تشعر إبجرد عبورك  ، ةقو 

 ةيف حربنا املاضي، لذلك تصبحون متعادل� يضا أ  ن هذا يحدث لعدوكأ هنا  ةاملشكل ،

بالك  ف� ةالقو عىل ن تان جسد واحد يحصل إ هي  و ةخاطر بتجربأ ن أ قررت 

 ؟بجسدين

 ماذا تقصد ؟ قا  عامر:

 ؟ تيف ستكون قوته� ، اعرب  معا و اتحدإ  برش و نه لو دخل جن وأ قصد أ  قا  جامشيد:

جسد منيع �كنني  و ةعظيم ةقو  ، ةرهيب ةتانت النتيج لقد جربت بالفعل ذلك و

 .هذا فرق معنا تث�ا داخل الحرب نأ  ةالقو  بثق

يف الدتتور بال  املنهمك  إىلخر نظر عامر هو اآل بين�  ال الدتتور ب إىللتفت إ قالها و

 ؟و مس أ ستحواذ إ تقصد و قا : أ  جهازه غ� متابع ةشاشعىل العمل 

 .نعم قا  جامشيد:

 .هذا الذي تتحدث عنه تان والد الدتتور بال  و قا  عامر:

 .يها الشابأ نك ذك إ  قا  جامشيد:

 ؟ نا بذلكأ ما دخيل  و :صوتهعىل الخوف يظهر  أقد بد قا  عامر و

 ةستأذنت مجلس قيادإ لقد  ن املس محرم علينا نحن الجن املؤمن وإ قا  جامشيد: 

 .رادتهإمر بكامل ن يقبل البرشي باأل أ ولها أ لكن برشوط  و امر فقبلو العشائر باأل 

 إذا ... مر برعب حقيقي:قا  عا

 ؟ نت تقبل بذلكأ هل ف، ستحوذ عليك أ  مسك وأ ن أ طلب منك أ � ، إنعم  :قا  جامشيد
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الجنود الذين يجرون يف  و ةور حوله من ن�ان مشتعله بالسفينيد ما إىلعامر بفزع  نظر

 ةشاش إىلهو ينظر  نفصل عن العال وإ نه قد أ الدتتور بال  الذي يبدو  تل مكان و

نك ستخرج أ من يضمن يل ، ن وافقت إ  و هو يقو : جامشيد و إىلرجع بنظره  وجهازه 

 ؟ امني بعده

نني إ  ،طلبي هذا هو  يضمن لك ذلك  ما هو يقو : جامشيد وعىل  ةبتسامإ بدت شبه 

ن أ لوال  ن هذا ممنوع لدينا وأ لكني قلت لك  و ةي البساطهبنت ن وستطيع فعلها اآل أ 

 من قبل و ةلقد فعلتها مر  ،تث منك أعىل ن هذا �ثل خطرا إ  ،هذا رضوري ملا فعلتها 

 ى.قو أ لكن نداء الواجب  وعىل لربا قضت  يل و ةحمل مخاطر لنا ت ةالثاني ةن املر إ 

 ؟ مر مؤلقا  له عامر: هل األ 

 صبعك جرح بسيط وإ ن تجرح أ طلب منك أ � أ  تل ما هناك، طالقا إ قا  جامشيد:

معي سوف  نك، إ قو  لك املخاطر أ ن أ وال البد أ لكن  مر ون هذا هو املؤل يف األ أ عدك أ 

 .مر مرتوك لكاأل  خر وحدنا يعني موت اآل أ موت  خر وآ تقاتل مقاتل� من عال 

 .وافقأ  صمت عامر قليال ثم قا  بحزم:

 .� مستعدإ قا  لجامشيد: صبعه جرح صغ� وأ خرج من مالبسه مطواه جرح بها أ  و

 ة.الغواص هنا هتف الدتتور بال :

 ةالغواص ةضعف التجرب ةهي نقط ةالغواص هو يكمل بح�س: ثنان وه اإل ليإلتفت إ

عن طريقها  و ةطالق الرتدات الكهرومغناطيسيإله عن ئو املس ةالرئيسي ةجهز يوجد بها األ 

 .طالق الرتدداتإ  عن ئو الجهاز الرئييس املس ةوحدها �كننا قفل طاق

 ع�ق البحر ؟أ هي يف  و ةيف �كننا الوصو  للغواصت و قا  عامر:

نه بكابل المدادها بكابالت يبجسم السف ةمتصل ةن الغواصإ  قا  الدتتور بال  بح�س:

الجهاز الرئييس سوف تلغي  يغلق ن �ر من هذه الكابالت وأ حد مكن أل أ ذا إ  ، ةالطاق

 .تتوقف و ةالتجرب

ن اآل  ان عال شادو بالفعل عربو إ  ،تي حدثت ثارها الآ لكن هذا لن يلغي  و :قا  جامشيد

 .املنطقه زيرو إىل
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ها تعمل بشكل اجعلن الغلق و ةيف مرحل ةبذا عكسنا التجر إ ليس  قا  الدتتور بال :

 .هذا سيعكس النتائج، عكيس 

 .ذهبأ نا سوف أ قا  عامر: حسنا 

نني أ ثم  ، ن ينهيهأ نا من يجب أ  تل هذا و أنا من بدأ  ، ناأ قا  الدتتور بال : ال بل 

ي تغ� أ ا التعامل مع أيض�كنني  نبوب و�كنني املرور من خال  األ  نحف منك وأ 

 .فحسب الظرو 

مع هذا  ةرتتب عليه وجودك داخل تلك الغواصال تعرف ما قد يأ لكن  و قا  عامر:

 .ةتيت ذرات جسدك مع بدء عكس العمليكفيل بتشلن هذا إ  ؟املجا  الكهرومغناطييس 

 .من الوجود تالىشست ةنك ببساط، إ 

  ن جامشيد يعتمد عليك يف مهمتهأ  ثم ال تنىس ، علم ذلك تاماأ قا  الدتتور بال : 

 تنت تسمعنا ؟أقا :  ليه وإنظر عامر 

لسوف  ن و� لفخور به اآل إ ب ل يكن مخرف وأ ن أ ن درك اآل أ  قا  الدتتور بال : نعم و

 .ها هي جاءت و ، ةشار تبع اإل إ ا قا  يل مخر طلب طلبه مني عندآ نفذ أ 

 .فعل ماتراه صواباإ ،ثق بك يا دتتور بال  أ � إقا  جامشيد: 

أن  تعني ةتل لحظ ن واآل  ةن الحرب دائر إ  ،ليس لدينا وقت  قا : وعامر  إىللتفت إ و

 .رواحا نخرسهاأ هناك

 .ال تقلق بشأ� حارب و ذهب وإ  ت عامر للدتتور بال  الذي قا  له:لتفإ

 .بعيدا عنهمعقب قوله بعدوه أ 

 لنلتفت نحن لحربنا. ترته لقدره الذي تتب عليه وأ  قا  جامشيد لعامر:

 .مةالحاسللمواجهه  و

 األخ�ة........ و

،,،,،,،,،,،,،,،, 

< 
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I14I 

 .التي صبغ بها تل شئ باألبيض هناك تلك القاعة الواسعة و كان 

 .اإلضاءة تانت بيضاء ىحت األرض بيضاء و السقف أبيض و فالجدران بيضاء و

من هيئته  ة المعة بيضاء أيضا جلس شاب يبدوتأنه عرش صنع من ماد يبدو ماعىل  و

 .يضاأ بيضاء  هو يرتدي مالبس تأنه ملك ما و رهمنظ و

لكنه يتمتع بالج�  الشديد حيث تانت عيناه  أما عن مالمحه فكانت شبه أرضية و

مالمحه الشابة قوية  تبدو تتفيه وعىل شعره أشقر ذهبي ينسد  بنعومة  زرقاء و

 .وجهه الحليق شفتيه الورديت� و وسيمة بأنفه الصغ� و

تان  السا يفكر يف عمق ح� دخل عليه أحد أتباعه وجمللك أو األم� لقد تان هذا ا و

يف  ىإنحن التي بدا أنها سمة يف جميع بني جنسه و يتميز أيضا بالوسامة الشديدة و

 .ألم� سيباأخبار جديدة أيها ا :لألم�إحرتام قائال 

جة املعطلة لفتح هل نجح عل�ؤنا يف إعرتاض املو  هو يقو  له: إعتد  األم� يف إهت�م و

 بوابتنا ؟

 إىلأصبح بإمكاننا األن الولوج  نعم يا سيدي و هو يقو : إبتسم تابعه لفطنة أم�ه و

 .النقطة زيرو يف أي وقت

 ؟ ما األخبار هناك و ،عظيم عظيم  هو يقو : تألقت عينا األم� يف سعادة واضحة و

تانت يف إنتظارهم  ت تب�ة والولوج بالفعل بقوايف د نجح أهل شادو قأجابه مساعده: ل

 .ر بينهم اآلن معرتة حامية الوطيستدو  تلك الكتيبة من الجن و

 .فلتتابعوا األمر بدون أن تتدخلواحسنا  قا  األم�:

أل يتم إتخاذ قرار سابق  ؟رس إهت�مك بهذا املوضوع  ما ،سيدي : سأله مساعده يف تردد

خصوصا  ؟التدخل يف مايحدث وراءها  بعدم فتح هذه الفجوة نهائيا أو حتي محاولة

طريقة لقفلها من ناحيتنا بحيث ال يتمكن أي عال من الدخو   إىلبعد توصل عل�ؤنا 

 !!!إلينا أو مهاجمتنا 
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يف لهجة �تزج فيها يسرتجع ذتريات بدت له قريبة ثم قا   وه صمت األم� قليال و

هدفا واحدا لقراري بفتح  إن هناك ،ما حدث  لكني ل أنىس نعم و الحزن بالغضب:

قد حان الوقت لتعرفها  مهمة شديدة الخصوصية و مراقبة ما يحدث خلفها و الفجوة و

 .عة التي ستختارها بنفسك لتنفيذهاتبلغها للمجمو  و

 !!أي مهمة موالي  :هت�مإقا  مساعده يف 

 :ل قوةهو يهتف بك ح�س شديد و إىلن أبلغه أم�ه باملهمة حتي إنقلب تردده أ ما  و

 .سنقوم بتنفيذ املطلوب مه� تلفنا هذا ،أوامرك يا موالي 

إن لكم مهمة  ،لكن حذاري بأي شكل من األشكا  التدخل في� يحدث  و :قا  له أم�ه

 .مهمة واحدة فقط ،محددة 

 .أوامرك يا موالي هو ينحني : قا  له مساعده و

 ىإحد إىليتجه  من مقعده وإنرصف بين� تان أم�ه بتابعه يف صمت قبل أن ينهض  و

هو  إن تان أتربا سنا و تظهر رجال له نفس هيئتهم و الحوائط وعىل الصور املعلقة 

لقد إقرتبت اللحظة يا  الغضب تتزايد يف صوته: نربة الحزن و يقو  مخاطبا إياها و

 .إقرتبت جدا ،والدي 

 .ل ينطق بعدها بحرف و

،,،,،,،,،,،,،,،, 

 و ىتال منهم تحاو  إصابة األخر  الوطيس ب� السفن االمريكية وتانت املعرتة محتدمة 

ملاذا  علوه ويا من أفرادها ما الذي يفأ انها يف نفس الوقت بدون أن يفهم اإلفالت من ن� 

 .يهاجمون بعضهم البعض

القبطان أمام دهشة  محتدمة ب� مارك و ىناك معرتة أخر يف نفس الوقت تانت ه و

 الذي هم ال يعلمون من تيف يتدخلون و عوا التدخل ورجالهم الذين ل يستطي

خر اقبة يف دهشة بين� تان البعض اآل لذا إتتفي بعض الرجا  باملر سيقفون يف صفه 

بأس تال من مارك  بشدة قوة و بدا واضحا و و سهمكا يف معرتة السفن حامية الوطيمن

رة تظهر ترجيح أي باد يبدواللك�ت بقوة دون أن  القبطان الذين تبادال الرضبات و و

 .الكفة نحو أحده�
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فزمجر  أثرها هذا األخ� أرضاعىل سقط  ملارك يف فكهلكمة صائبة القبطان   لكن تا و

أن سقطته أوقعته بجانب سالح القبطان الذي فقده  إىلغاضبا يف أل قبل أن ينتبه فجأة 

هذه  قائال له :و ينهض ه ويف وجه القبطان يف بداية الرصاع ليلتقطه مرسعا شاهرا إياه 

 .نه ليس أمرا شخصياإ  ،أنا مضطر  ،املعذرة  ،هي نهايتك 

دي الطلقة املنتظرة أدرك القبطان مع بعد املسافة بينه� عدم إستطاعته الهجوم أو تفا

 ىحدإ مسامعه صوت إنفجار عايل أت من ناحية  إىللكن تناهي  و فتأهب للموت

قد أصابتها  سفن القائد و ىإحد واليجدمصدره  إىلالرجا   مارك و السفن ليلتفت هو و

عىل تبدا يف الغرق بين� يلقي من بقي  رضبة صائبة يف مؤخرتها لتندلع فيها الن�ان و

يتوقفون  ىين� تان زمالؤهم يف السفن األخر املاء ب إىلقيد الحياة من بحارتها بأنفسهم 

 .لنجاة إليهم إلنتشالهم رسيعاب ايبدأون بإلقاء قوار  عن إطالق النار ملعاونتهم و

 :هو يقو  ة املصوبة إليه منه وتلمارك غ� عابئ بالفوهة القا إىلإلتفت القبطان غاضبا 

تيف ستعي   ،أنت السبب  رواح رجالنا تزهق بأيدي زمالؤهم وأ ؟أتري ماذا فعلت 

 تيف ؟؟   !!!أرواح هؤالء الجنود الشجعان معلقة برقبتك  بعد هذا و

هو مازا  يتابع بعينيه غرق السفينة  ته تخرتق أذ� مارك تطلقات الرصاص وتانت تل�

أي  ،رباه  ،رباه  ن يتمتم:أ النجاة بأنفسهم قبل  قيد الحياةعىل محاولة من بقي منها  و

 !! يس فيهفأي مستنقع أوقعت بن !!أي فظاعة فعلتها  !!جرم إرتكبت 

تان متأتدا من  د له أي وجود يف عامله وأيقن ساعتها بإنهيار جميع أحالمه حيث ل يع و

 .ظلم يف حالة إنتصار العال األخرمص�ه امل

 .ل يعد أمامه إال حل واحد فكر تث�ا و

رجاله  القبطان و عيونرأسه هو أمام  إىل سالحهقام بإدارة فوهة  بيد مرتعشة و

هو  زز وضغط الزناد لتنفجر جمجمته يف مشهد مق دبدون ترد املذعورة املندهشة و

 .السفينة جثة هامدة يةأرضعىل  ىيتهاو 

ربا تان هذا أفضل ما  :يتمتم يف خفوتدهشة قبل أن جثة مارك يف  إىلالقبطان  رنظ

 فعلته منذ بدء هذه األحداث يا مارك 
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توليه القيادة بعد  معلنامرا إياهم بإيقاف إطالق النار آ رجاله  إىلثم إلتفت رسيعا 

 .مرصع مارك

 .الفورعىل قاموا بتنفيذه  له األمر يف إرتياح شديد وإلتقط رجا و

 .الرهيبة املتوالية معلنة بذلك إنتهاء سطر من سطور هذه الحربتوقفت الرضبات  و

،,،,،,،,،,،,،,،, 

 أجاهز أنت ؟ هو يسأله: نظر جامشيد لعامر و

 .قا  له عامر بعد لحظة تردد: نعم جاهز

 .حسنا قا  جامشيد:

سبح يف الهواء للحظة قبل أن يتجمع  دخان خفيف إىليا يف التحو  ثم بدأ جسده تدريج

يقوم بالدخو  منه بحرتة رسيعة إنتفض لها جسد  جرح إصبع عامر النازف و إىليتجه  و

 .قوة قبل أن يسقط أرضا عامر يف

ستطيع إستمر الوضع صامتا للحظات قبل أن يعتد  عامر واقفا بحرتة حادة غريبة ال ي

لوح واحدة تأنه  مرةحيث أن وضعه تغ� من الرقود للوقف  لقيام بهاأي جسد برشي ا

 .طرفهعىل حدهم أ من الخشب ضغط 

 .وتانت عيناه تتألقان بربيق عجيب

 ه بن�ان.ببريق أش

 ن�ان متأججة ..!!

،,،,،,،,،,،,،,،, 

هو يعالج قفل تلك الفجوة التي  هذا الذي يحدث خلفه و إىلل يلتفت دتتور بال  

عىل األنبوب الواصل للغواصة مدخال رق� رسيا خاصا تان حريصا   السفينة وتصل ب�

قام بفتح  ىتح ىن إنتهأ ما  ال يقوم أحدهم بتعطيل التجربة و ىأال يعرفه أحد غ�ه حت

لكنه ل يتوقف عند هذا  وأ بعدم وجود عامر أو جامشيد نظر خلفه ليفاج الفتحة و
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وضعه خصيصا داخل مر بأ من الحبا  تان قد  سلمعىل هو يبدأ يف النزو   تث�ا و

 .ي طارئاألنبوب تحسبا أل 

من  قام بإغالقها برتاج م�ثل يف نفس اللحظة التي أغلق فيها الفتحة من خلفه و و

 دفعةهي تغلق فيفهم األمر  الفتحة و ىتان دارك يندفع داخل الغرفة ل� ى الجهة األخر 

قبل إغالقها فزمجر  اليها  يستطع الوصو لكنه ل  تجاهها وإواحدة فيقوم بالرتض ب

 .ن ليفسد جميع ما فعلناهلن يأت هذا األريض املخبو  اآل  ،اللعنة  هو يقو : ا واضبغ

 :الخارج إىلهو يتحرك برسعة  ن يقو  لنفسه وأ بل وقف يفكر قليال ق و

 .البد من منعه

 البد .!!

،,،,،,،,،,،,،,،, 

 عاليا و و لبدا صوت صليل السيوف واضحا ولو تان الصوت ينتقل داخل املنطقة زير 

 .جنود شادو هي تلتقي يف تلك املعرتة الحامية ب� الجن و

لقد بدت براعة الجن واضحة يف تلك املعرتة بالرغم من مهارة جنود شادو التي  و

 و ام السيف تحسبا ملثل هذه اللحظةإستخدعىل إتتسبوها من فرتات التدريب الطويلة 

التي  الجن أبرع بكث� يف هذا املجا  خصوصا مع أشكالهم املرعبة ولكن تان أفراد 

من ستثناء إليس جنود شادو ب   تث� الرعب يف نفوس أي تائن يواجههم واال تز  تانت و

 .هذه القاعدة

 لكن .... و

 .ا تث�ا أن الكثة تغلب الشجاعةقالو 

 .هو ما قد بدا واضحا هنا و

سقوط العرشات من جنود شادو  الجن الواضحة ومهارة جنود  فبالرغم من شجاعة و

حيث أن  ن هذا لن يستمر تث�اأ بدا واضحا  إال أنهمقابل عدد محدود جدا من الجن 

ن يف إزدياد متصاعد احة الخاصة بهم تان ال يتوقف بل تتدفق جنود شادوا من الفت

تان  بحيث أصبح تل مقاتل من الجن يواجه لوحده خمسة أو أتث من جنود شادو و
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بدا أن تفوق الجن يف املعرتة لن يستمر طويال حيث أخذوا يف الرتاجع  و العدد يف تزايد

 .تتزايد جحافل شادوا تتزايد و و

هو يحمل سيفا قويا  تلتمع عيناه و جن بظهور شخص إنيس وسطهملكن فوجئ ال و

ستخدامها وبة يف إ تعرفه الجنود فورا فهتف تب�هم بلغة التخاطر التي ال يجد الجن صع

 .نه القائد جامشيدإ منذ قديم األز : 

لكن صداها تردد يف  ن يفتح شفتيه وأ امر بصوت جامشيد رصخة قوية بدون رصخ ع

هم  جنود شادو الذين أخذتهم املفاجأة وعىل هو يهجم  عقو  جميع املوجودين و

إزدادوا يسارا يتبعه جنوده الذين  هو يطيح بهم �ينا و يرون سيف جامشيد بيد عامر و

لته يقيض يف عبتلك القوة الرهيبة التي ج قوتهم مع ظهور قائدهم وسطهم وعىل قوة 

 .ئة مقاتل من شادو بفردهاأتث من معىل لحظات 

إن فكرة  ،أيها القائد  ىمرح :هو يقو  له  رأسه صوت مساعده ويفجامشيد سمع 

 .اإلستحواذ حقا لفكرة رائعة

 .أنها ليست تافية لكني أخىش نعم و :ملقاتل�هو يرصع أحد ا جامشيد و رد عليه

 تيف يا سيدي ؟ :يطعن صاحبها يتفادي رضبة سيف وهو  قا  مساعده و

ا مع قوتكم فإنها لن تنجح يف إيقافهم طويال خصوص مه� بلغت قوت و :جامشيد

 .يقافهمإ لن نستطيع  و سيتكاثر علينا جنود شادو ،إقرتاب الساعة من نهايتها 

 ما العمل ؟  و :حد مقاتيل شادوأ هو يطعن  ه وقا  مساعد

 :أس صاحبها برضبة واحدة من سيفهر  قطعيثم رضبة سيف  ىهو يتلق قا  جامشيد و

 أو .....  ،سيعربوا فوق جثة أخر مقاتل فينا  ،نحن أحياء  لن يعربوا و

 أو ماذا ؟ :قا  مساعده

أو ينجح  :هو يقو  زيرو و ة للمنطقةالفتحة يف الس�ء الوهمي إىلرفع جامشيد عينيه 

 و ؟لكن هل فعال يستطيع  و ،ذلك الدتتور البرشي يف غلق الفتحة قبل وصولهم إليها 

 يف الوقت املناسب ؟ 

 .ؤا تان فعال هذا هو الس و
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 هل يستطيع دتتور بال  إغالق الفجوة ؟؟؟

 .السؤا  األهم و

 هل يستطيع فعلها يف الوقت املناسب ؟؟؟

 هل ؟؟؟

،,،,،,،,،,،,،,،, 

 توتره يتزايد و لغواصة وا املؤدي إىلأخذ دتتور بال  يهبط سلم الحبا  داخل األنبوب 

يستطيع إيقاف التجربة قبل أن يحدث ما  هو يدعي ربه أن يصل يف اللحظة املناسبة و

ه للتكف� عن ساعتها لن يكفيه ندم العمر تل يعرب الغزاة للفجوة و حذره منه جامشيد و

 .برشيةخطأه يف حق ال

 قيد الحياة ساعتها ..!!عىل هذا لو ظل 

هو  السلم قبل أن يتوقف فجأة وعىل هو يزيد من رسعة هبوطه  تث وأزاداد توتره إ

 .الشفاف يف ذعر شديدنقطة ما خارج األنبوب  إىلينظر 

عة وجهه يتقدم ناحيته من داخل املاء برس عىل فلقد شاهد شخصا ما يرتدي قناعا 

تان يحمل يف يديه ما بدا تأنه  و ة الغطس املعروفةيردأرتدي أيا من شديدة بدون أن ي

 .هو يقرتب منه شيئا فشيئا سالح يصوبه إليه و

تان يعلم ، ذلك القادم  إىلهو يتوقف عن الهبوط متطلعا يف ذعر  إرتجف دتتور بال  و

 ضغظ وال اإلنفجارات و مقاومة للصدمات و ن املادة املصنوع منها األنبوب منيعة وأ 

لكنه تان غ� متأتدا  ط وغع�ق السحيقة حيث يزيد الضتتحمل العمل يف األ  ىذلك حت

 .بطما الذي يستطيع فعله بالض من ماهية ذلك السالح الذي يحمله هذا الغريب و

أجهزة  هو يرتدي قناعا خاصا للغطس و من ناحيته تان دارك يتقدم ناحية األنبوب و و

هو يحمل سالحه قائال لنفسه:  حت املاء برسعة شديدة وة تسمح له باإلنطالق تثنفا

 ،أنكم تستطيعون منعي أو عاملي من تحقيق ما نصبوا إليه  مأغبياء أيها البرش إذا ظننت

 سأقوم بتدم�ه و و ، يستطيع الصمود أمام أسلحتنا لكنه ال ربا تان أنبوبكم منيعا و

لكنها اللحظة  و يف تحقيق حلمنا عرتف بفضلهأ ذلك العال األريض الذي عىل القضاء 



 ,،,،,،أكـــــوان  ,،,،,،

- 132 - 

صحيح أن هذا �نع  ،سأدمر األنبوب  ،ل أحدا �نعنا من وصولنا إليها لن أجع و املنتظرة

 لكنه لن يغلق الفجوة التي أصبحت مناسبة تاما لعبور جنودنا و إستمرار اإلشارة و

إيقافنا بعد عىل جميع العوال التي لن تقدر من بعده  ام هذا العال وعىل السيطرة 

لن نسمح  ها قد فتحت و و ةتنا نحتاج فقط لفتح الفجو  ، تطورنا العسكري الهائل

 .بإغالقها أبدا

 أبد هو ينطلق ناحية األنبوب مقرتبا منه و تانت جميع هذه األفكار تدور برأسه و

هو يشعر  دتتور بال  الذي تسمر مذعورا و اإلستعداد إلطالق سالحه ناحية األنبوب و

 .ا النهايةبأنه

 .ليست نهايته فقط

 .بل نهاية العال

 بأتمله ..!!

،,،,،,،,،,،,،,،, 

 .سيدي القائد

عىل هو يقف أمام القائد األمريك الذي صعد  نطق القبطان بهذه الكلمة يف إحرتام و

إنتشا   مت السفينة الرئيسية بعد إقرتاب سفنه من سفن التجربة عقب إنتهاء املعرتة و

الناج� من سفينته الغارقة  ضحايا وال صاب� واملوده من إنتشاله من من إستطاع جن

 .إتتمل غرقها بالكامل منذ لحظات التي

أتدري تم من أرواح ؟ أتدري ماذا فعلت  هو يهتف: القبطان غاضبا و إىلنظر القائد 

ة ي من املفرتض أن أعدمك ميدانيا اآلن بتهمة الخياننأتدري أن ؟أمريكية ذتية أزهقتها 

 العظمي ..!!

سيدي لست أنا  يستمع لهذه الكل�ت قبل أن يهتف: هو توتر القبطان بشدة و

 .نه القائد ماركإ  ،املسؤو  ع� حدث 

 أين هو اآلن ؟؟  مارك ؟؟؟ و هتف القائد:

 إنتحر ..!!  ،مات يا سيدي  هو يقو : إزدرد القبطان لعابه يف صعوبة و
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: أريد رشحا رسيعا للوضع ن يعتد  قائالأ كار قبل إنتحر ..!! هتف بها القبطان يف إستن

 .رس هذه الفجوة العجيبة يف الس�ءما  ماذا حدث يف التجربة و هنا أيها القبطان و

 .سأخربك ،سأخربك يا سيدي  قا  القبطان رسيعا:

 .عيناه تتسعان يف دهشة تب�ة القائد يستمع إليه و وأخذ يتحدث با لديه  و

،,،,،,،,،,،,،,،, 

قائدهم يقف  خر ما زالت تحتشد عند الفجوة وانت تلك القوات يف ذلك العال اآل ت

يف الس�ء قبل  الذبذبات إىلهو يتطلع  وسطهم عاقدا ذراعيه خلف ظهره يف غضب و

 .سيدي ، سيدي هو يقو  له: أن يقرتب منه مساعده مرسعا و

 ؟ نا مشكلة الفجوة املغلقةئحل عل�هل  ، ماذا هناك تفت إليه قائده يف لهفة قائال له:إل

 .لسوف يقومون بفتحها قريبا بشدة يا سيدي و لقد إقرتبوا و أجابه مساعده:

 عظيم عظيم  قا  قائده يف ظفر:

يف حالة فتح  ، ل يعد هناك وقت ،إسمعني جيدا  :أتمل قائال للمساعد يف حزمثم 

 .حنا الرسي مبارشةلسوف نستخدم سال إذا تان املوقف مازا  خط�ا خلفها ف الفجوة و

عىل فتح أبواب الجحيم لت و هو يتابع يف قوة: هو يستمع إليه و إتسعت عينا مساعده و

 .ناءالجميع بال استث ،الجميع 

 .إزداد إرتجاف جسد مساعده و

،,،,،,،,،,،,،,،, 

 ور بال  ينتظر نهايته املحتومة.يف املقابل تان الدتت ه وتتان دارك موقنا بنجاحه يف مهم

 .ال تدخل شخص مالو 

ياه خارج مساره لحظة إ هو يندفع ناحية دارك دافعا  شخص ما ظهر بغتة تحت املاء و

 الزناد لتنحرف األشعة املنطلقة من فوهة سالحه بعيدا عن األنبوب وعىل ضغطه 

 .تتشتت داخل املياه
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س نف،  تان شخصا قص�ا بدون أقنعة ، هو يري مهاجم دارك إتسعت عينا دتتور بال  و

زدادت دهشته عندما إ و،  الشخص الذي رأه سابقا بجوار الغواصة عيل سطح السفينة

تمل مهمتك يا دتتور بال  ودعه أ: ما يقو  له صوت إىليه ليستمع نظر ذلك الشخص إل

 .يل

يواصل الهبوط داخل األنبوب بين�  تذتر دتتور بال  مهمته عندئذ ليرتك دهشته جانبا و

 .مسكا بهالذي تان ما زا  ممهاجمه  إىلنظر دارك 

 .نوردان :بكل غضب الدنيادارك هتف 

أنت تتحدث بصوتك  ،عجبا للزمن  :قلية هذه املرة يف سخرية قائالأتته رسالة نوردان الع

قنعة حيث أن أ أنا أتحدث عقليا أل� ال أرتدي  بسبب ذلك القناع الذي يتيح لك ذلك و

 .سفلهأ كننا ال نستطيع التحدث ل جنيس يستطيع الغطس تحت املاء بسهولة و

 :التي بدا أنها أقوي من تل مرة هو يحاو  التخلص من قبضة نوردان هتف دارك و

 .بداأ لن تنترصوا  ،أترتني أيها الحق� 

  ىأقو  تحت املاء نحن أفضل و ،ال تحاو  املقاومة  :تف دارك داخل عقله يف رصامةه

 .لكن ليس أمهر و :هتف دارك

الذي إستطاع أخ�ا الوصو  إليه بأصابعه ضاغطا زره  ثغيل جهازه النفاأتبع قوله بتش و

نه لن يستطيع أ هو يدرك  لينطلق بغتة من ب� ذراعي نوردان الذي تحرك رسيعا و

 .يرتديه هذا األخ� اللحاق بدارك هذه املرة ليجذب شيئا ما

 .روبه فوجئ با فعله نوردانقبل أن يفرح دارك به و

هو يف اإلحساس  أه مستغال رسعته يف اإلنطالق ليبدوجهعىل من  نتزع قناعهلقد إ 

السطح  إىليتجه  يف أع�قه بسبة بذيئة بلغة عامله قبل أن يكتم أنفاسه و فهتفبالغرق 

 .نفذ الهواء من صدرهرسعة يسمح بها جهازه قبل أن ي بأقىص

يف مهمتك يا دتتور ن تنجح أ أرجو  :األنبوب قائال إىلبل أن يلتفت تابعه نوردان ببرصه ق

 .بال 

،,،,،,،,،,،,،,،, 
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 .الغواصة أخ�ا إىلوصل دتتور بال  

لحسن الحظ تانت فتحة دخو  الكابالت واسعة بالدرجة التي سمحت له بالعبور من 

 .لغواصةا إىلالدخو   جوارها و

هو يعمل  املعدات املسؤولة عن إطالق اإلشارة و إىلهو يتجه  ل يضع ثانية واحدة و

تنغلق الفجوة قبل أن يفت  هو يأمل أن تنجح الخطة و ها رسيعا لعكس اإلشارة وعلي

 .ذلكعىل األوان 

 .ثناء عمله هذاأ خذت ذتريات تث�ة تطوف بعقله أ  و

 .ذتريات طفولته

 قريته العزيزة. و

 .ذتريات أصدقاءه و

 .أهله و

 .زمالء الطفولة و

 .أيام الجامعة ذتريات شبابه و و

 .اثهأبح طموحاته و و

 .بعثاته املتكررة و

 الجوائز التي حصل عليها. و

 .حلمه و

 .تابوس إىلحلمه الذي يتحو  اآلن 

 .أن يؤدي لتدم� البرشية جميعها تابوس مطلوب منه هو إنهاءه قبل

 .تذتر والده و

 .سامحني يا والدي :هنا هتف من أع�قه و
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وجهه مرشقا متألقا ت� ل  يض والده أمامه مرتديا زيا أب هنا خيل إليه أنه يري شبح و و

اآلن  و ،ل أغضب منك قط  ،هو ينظر إليه قائال: لقد سامحتك يا ولدي  يكن من قبل و

 .أنا فخور بك

 ؟أحقا سامحتني  ؟ي أحقا يا والد هتف من ب� دموعه:

 .يكفيني فخرا ما أنت بصدده اآلن و ، نعم يا ولدي :قا  له

هو يتذتر تحذير عامر  توقف قليال عند زر اإلدخا  و خر معادالته وآ أنهي دتتور بال  

شبح  إىلما قد يؤدي لتشتيت ذراته قبل أن يرفع عينه  حياته وعىل من خطورة هذا 

أنا  إفعل ما �ليه عليك ضم�ك يا ولدي و :مشجعة قائال له ةبتسم إبتسامإ والده الذي 

 .ىظارك لننعم بالقرب سويا مرة أخر يف إنت

يضغط زر اإلدخا  بكل  الكمبيوتر الرئييس و إىلت تردده ليلتفت حسمت هذه الكل�

 .قوة

 .حسم و

،,،,،,،,،,،,،,،, 

ذن فدارك هو املسؤو  إ  ن يقو :أ حديث القبطان ذاهال قبل  إىلإستمع القائد األمريك 

 و ؟اذا فعلوا ذلك مل و ؟من أيضا تان خائنا من رجالنا  و ،سميث أيضا  و ،عن تل هذا 

مارس هذه الفجوة العجيبة يف  و ؟مساعده  و بال أين دتتور  و ؟اآلن أين سميث 

 الس�ء ؟

قبل أن يجيبه القبطان فوجئ الجميع برجة عنيفة ترضبهم ليسقطوا جميعا أرضا مع 

 أذانهم يف أل.عىل إرتفاع صوت أزيز عنيف جعلهم جميعا يضعون أياديهم 

لسفينة تسلقه لجانب ا و ةفل امليااألثناء صعود دارك من أسل يلحظ أحدهم يف هذه 

هي تهتز بشدة  �سك بحاجزها و متنها وعىل يصعد بإستخدام قفاز الصق خاص ل

الس�ء قبل أن يطلق  إىلاألزيز الذي ل �نعه من النظر  بسبب تلك الرجة العنيفة و

 .ضاع صداها وسط ذلك األزيز الرهيبعالية غاضبة رصخة 

،,،,،,،,،,،,،,،, 
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مص� عىل إنطالق األزيز إندفع نوردان بإتجاه الغواصة ليطمنئ  الرجة و بجرد حدوث

تل األشياء  السفن و و ةهي تهتز بشدة مثلها مثل امليا وصل إليها وو  دتتور بال 

خال  نافذتها  لكن هذا ل �نعه من النظر من و ةب هذه الرجة العنيفاملحيطة بسب

جميع ما داخل الغواصة ل يعث للدتتور بال  مع رؤيته ل لكنه و و  بحثا عن دتتور بال

 .أثرعىل 

 أثر ..!! أد�

،,،,،,،,،,،,،,،, 

 .أعدادهم تتزايد سيدي .. إن تفوقنا يرتاجع و

لو تانوا  ،ت� قلت لك : جامشيد بصوت مساعده ل�د عليهاعقل  إىلوصلت الرسالة 

 .أجسادنا إذنعىل سيعربون فاليعربوا 

فوجئ الجميع برجة عنيفة تحدث باملنطقة زيرو ه مساعده قبل أن يرد علي لكن و و

الفجوة التي تألقت أطرافها ثم بدأت يف  إىلالجميع ينظر  جعلت القتا  يتوقف و

 .ملحوظ اإلنك�ش بشكل واضح و

 .لقد فعلها البرشي ،سعادة سمعها الجميع داخل عقولهم: عظيم  هتف جامشيد يف

 و رسالة عقلية جمدت الدم يف عروقهم:قائال يف جنود شادو املذهول�  إىلثم إلتفت 

 .خر محطة لكمآ هذه  ،فلتالقوا مص�تم أيها األوغاد  اآلن

قد أعطاهم  يتبعه رجاله و جنود شادوعىل أتبع قوله بالهجوم بقوة متصاعدة  و

 .قوتهمعىل إنك�ش الفجوة قوة 

،,،,،,،,،,،,،,،, 

األزيز  قبل أن تبدأ الرجة يف الهدوء و األزيز مدة خمس دقائق تاملة إستمرت الرجة و

 إىلهم يتطلعون  مت السفن األمريكية من سقطتهم وعىل يف الخفوت لينهض الرجا  

  ! أنظروا عىل:األ  إىلبعضهم يف دهشة قبل أن يهتف أحدهم مش�ا 

 .هي تنكم  الفجوة يف الس�ء و ىيفاجأوا برأ و لينظر الجميع معه 

 الذي يحدث هنا بالضبط ؟ ما قا  القائد يف ذهو :
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ا شاهدوه منذ غرب مأ هو يشاهد معهم  ترب مع رجاله وأثم إرتفع حاجباه يف ذهو  

 حيث بدا لهم بوضوح جسدان شبه برشيان أحده� قص� القامة وبدء هذه األحداث 

خر لتتابعه� عيون أحده� يتبع اآل  بشكل ملحوظ يط�ان يف الهواء و خر طويلاآل 

 .غلقت بعدها تاماأ ه� يختفيان داخل الفجوة التي    والجميع يف ذهو 

 .نهائيا و

 .معلنة إنقاذ األرض من مص� مظلم

 رهيب ..!! و

،,،,،,،,،,،,،,،, 

ينيه حلم عامله يتبخر أمام ع هو يري حلمه و تان دارك واقفا يرصخ يف غضب وذهو  و

ئرا بإتجاه الفجوة جسد نوردان يندفع من املياه طا ىمع إنك�ش الفجوة قبل أن ير 

 ،سأقتلك  ،لن تفلت بفعلتك يا نوردان  :هو يرصخ د حاجباه يف غضب أتث ولينعق

 .خر ما أفعله يف حياتآ لو تان  سأقتلك و

 .داخل الفجوة إىلتبع قوله بتشغيل أجهزة ط�انه ليتبع نوردان أ  و

 .يختفي اإلثنان داخلها و

 تاما ..!!

،,،,،,،,،,،,،,،, 

 ار سيئة !!أخب، موالي  

ك لينتفض هو يندفع داخل قاعة العرش املل بهذه الكلمة و هتف مساعد ملك شادو

 .تحدث !!!ماذا هناك ياهذا  :هو يقو  ملكه واقفا و

أغلقت الفجوة قبل عبور  ،لقد فشلنا  :طر من حروف تل�تهاملرارة تق قا  مساعده و

 أغلقت تاما ..!!' ،جنودنا 

 ؟تيف هذا  ؟تيف هذا  !!!أغلقت  :هو يردد ذهو  و عرشه يفعىل لكه إنهار م
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 و اآلن ىل يظهر القائد دارك حت لقد أغلقت الفجوة و ،هذا ما حدث  :قا  مساعده

 .لو إنترصوا ىال يعلمون ماذا سيفعلون حت جنودنا مشتبكون مع الجن و

هم مر  ،ال فائدة من إستمرارهم إذن  :مرارة الدنيا تقطر من تل�ته و قا  ملكه

 .لقد خرسنا هذه الحرب ،باإلنسحاب 

 : خرسناها تاما ..!!هو يتابع إستعاد ذترياته و و

،,،,،,،,،,،,،,،, 

 .جنود شادو يرتاجعون

أمر رجاله بإيقاف بالفعل بدء إنسحاب جنود شادوا ف جامشيد ليتابع إىلوصلت الرسالة 

رجاله إنسحاب جنود شادو يتابع مع أخذ  و لبقاء يف أماتنهم ملتابعة األمرالقتا  مع ا

 إىل ىمع إنسحاب أخرهم ليلتفت مرة أخر  أغلقت الفتحة ىناحية فتحة عاملهم حت

 مالمحه إبتسامة واسعة وعىل الفجوة األرضية ليتأتد من إنغالقها نهائيا قبل أن تظهر 

 ال تنسوا حمل عاملنا و إىلعودوا سامل�  ،لقد إنترصنا  ،أحسنتم أيها الجنود  :هو يقو 

 .جثث قتالنا مصابينا و

 ؟أنت يا سيدي  و :ون يف تنفيذ األمرأ الرجا  يبد وقا  مساعده 

 .عامله بالطبع إىلسأعيد هذا البرشي  :تتزايدإبتسامته  قا  جامشيد و

ل يبقي  م وجثث قتاله أن أخذوا معهمجميع الجن من املكان بعد  ىبعد فرتة إختف و

 إىلهو يهبط  ئا للحظات قبل أن يظهر نوردان وظل املكان هاد و إال جثث جنود شادو

ادوا قبل أن يبتسم قائال جثث قتيل ش إىليتلفت حوله ناظرا  أرض املكان الوهمية و

 .أتمل وجهعىل أن رجا  الجن قاموا بواجبهم هنا  يبدو  :لنفسه

 .يا هذا فلسوف تلحق بهم بعد قليلال تفرح تث�ا  :ه يقو  يف غضبفسمع صوتا من خل

 .دارك الذي تان شاهرا سيفه أيضا هو يستل سيفه ليواجه فت نوردان خلفه رسيعا وإلت

 .ىبدأ الرصاع مرة أخر  و

 الرصاع األخ� ..!!
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،,،,،,،,،,،,،,،, 

األرضية األنيقة أمامه جامشيد بهيئته  مت السفينة وعىل أفاق عامر فجأة ليجد نفسه 

 .مبتس� يف هدوء

ماذا  :قائال لهء السفينة ليعود ببرصه بعدها إيل جامشيد أخذ يتلفت حوله ناظرا يف أرجا

 ؟حدث 

 .لقد أغلقت الفجوة لقد إنترصنا أيها البطل و :قا  له جامشيد

 ؟ماذا عن دتتور بال   و !!حقا  :قا  عامر

بنفسه  ىضح لقد فعل دتتور بال  الصواب و ،لألسف يا عامر  :قا  جامشيد يف حزن

 .طأهإلصالح خ إلنقاذنا جميعا و

 .يا إلهي ،يا إلهي  ، دتتور بال  :هتف عامر يف ذهو 

 و إنها الحرب يا عامر :نه جامشيد مربتا عليه قائال لهفاقرتب م عيناه تدمعانبدأت  و

ا ال تقارن لكنه إن تانت فادحة و خسائرنا وأن حمدا لله  لكل حرب ضحاياها و

اآلن فلتستمع ملا هو  و ،ساحقا  � أعترب نجاحنا هذا نجاحاإ ، ىبخسائرنا يف حروب أخر 

 .أهم

 ؟معلمي  هل هناك ما هو أهم من فقد أستاذي و و :قا  عامر من وسط دموعه

ن أعرض عليك حمل ما أ ررت ق نعم فلقد فكرت و :هو يقو  و شد جامشيد قامته

 .الد دتتور بال  رحمهم الله جميعاالشيخ أحمد و  حمله من قبلك الشيخ سال و

 حمل العهد ..!!  :مر الذاهلة أتمل جامشيد بقوةعاأمام نظرة  و

د عرش دقائق هذه القاعة بع إىلعندما وصل الجنود األمريكان عند تشيطهم املكان  و

 .تان عامر يقف وحيدا

 .مع ذلك تان مبتس� لكنه و دموعه ل تجف بعد و لدهشتهم رأوه واقفا و و

 .يف قوة

 .يف ثقة و
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 .دارك يف قوة داخل املنطقة زيرو نوردان وسيفا  ىإلتق

يناوران تث�ا  يحاوران و يتبادال الرضبات و احيث أخذلقد تان اإلثنان بارعان بحق  و

لقد  :امللل يشعر بالتعب و أقد بد ان وقا  نورد ىحت النرص ألحده� بدون أن يبدو

 إىلعد تال منا فلي ،ملثل هذا الرصاع  يل يعد هناك داع خرست و ،خرست يا دارك 

 .عامله

ا بدون أن اقتلك أو أهلك دون لن أرحل من هن ،ال يا هذا  :لكن دارك قا  يف غضب و

 .هذا

 .هذا دانت من من أر ، أ حسنا  :قا  نوردانهنا  و

جسده يف حرتة  إىلقام بتسديد سيفه  بها سيف دارك و ىقام بناورة بارعة تفاد و

 .صل القاتلق ليستعد إلستقبا  النباغتت دارك بح

 الجثث لتطي  رضبته و ىحظ نوردان أن تعثت قدمه يف إحد من سوء لكن و و

 .يسقط سيفه من يده يسقط أرضا و

ها قد حانت نهايتك أخ�ا يا صديقي  :هو يتقدم منه قائال رك يف ظفر وعينا دا إلتمعت

 ك ..!! رأس ،معي تذتار بسيط  عود وأ س ،لن أعود لعاملي خارسا من جميع النواحي  ،

عىل يهبط به  هو يرفعه عاليا و األسفل و إىلأمسك سيفه بكلتا يديه موجها نصله  و

 .تردان الذي إستعد إلستقبا  املو جسد نو 

جسده فوجئ بشبكة معدنية تحيط  إىلقبل أن يصل النصل القاتل  فجأة و لكن و و

 ن إت�  رضبته وبسيفه مانعة إياه م الشبكة تحيط به و بدارك الذي أخذته املفاجأة و

بدا واضحا من محاوالته الفاشلة للتخلص منها أنها ليست شبكة عادية حيث أنها 

 .باحثا عمن ألقاها عليه هو يزمجر غاضبا و أحاطت بجسده إحاطة تامة و

 هو و أإطالق الشبكة ليفاجهو يبحث بعينيه أيضا عن مصدر  نهض نوردان يف دهشة و

بيضاء بدت  يدي الوسامة يرتدون جميعهم مالبسددارك بظهور عدد من املخلوقات ش
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 إىلأحدهم يقو  موجها حديثه  غريبة للغاية وسط تل هذا السواد الذي يحيط بهم و

 .وصلنا يف الوقت املناسبأن حمدا لله  ،مرحبا بك أيها القائد العظيم نوردان  :نوردان

 .رض البيضاءهال بأهل األ أ  أهال بك و ؟أهو أنت يا جيد  :قا  نوردان يف فرح

ماذا تريدون  و؟ ملاذا أتيتم  ؟أنتم  :هو يقو  دارك يف فزع مع مرآهم وإتسعت عينا 

 ؟ مني

إن أم�نا  ،لتاتيد تعلم ملاذا أيها الحق� با :طلعا إليه يف غضب قائالإلتفت إليه جيد مت

ما  جزاؤك تجاه تل ىعاملنا لتلق إىلهي اإلتيان بك  أرسلنا يف مهمة محدودة واحدة و

 أبدتم املالي� من جنسنا تحت قيادتك و طويال و قمتم بإحتاللهفعلته يف عاملنا الذي 

عىل الدماء التي أريقت  أبدا املجازر البشعة و لن ننىس ،حكمك لعاملنا طوا  هذه املدة 

برود  عصاب هادئة وأ ملكنا ب أم�نا قتلك لوالده و ل ينىس أبدا ذلك و ل ننىس ،يديك 

ثأرا يف تل بيت من بيوت عاملنا  عليكإن  ،الرغم من تونه أس�ا أعز  أمامك عىل رهيب 

زرقاء  أراض إىلخال  سيطرتكم عليها  تحولتتورا أو ت� تدعونه األرض البيضاء التي 

 .بني جنسك نت وأ بلون دماؤنا التي أرقتها 

ن الشبكة و  اإلفالت مهو يحا تان نوردان يتابع يف هدوء بين� رصخ دارك يف ذعر و

 .ليس من حقكم ،ال ال أترتو�  املحيطة به:

فإنها تعمل بتقنية خاصة غ� إلكرتونية تتيح لها  ال تحاو  اإلفالت من شبكتنا :قا  جيد

 عاملنا  إىلنأخذك  ىلن تستطيع اإلفالت منها أبدا حت تقنية ،العمل داخل املنطقة زيرو 

  ؟هل ستقتلو� ؟ماذا ستفعلون  :قا  دارك يف فزع

لقد إحتفظنا  ؟أل أخربك  ؟نفسد متعتنا  و :هو يقو  مبتس� يف سخرية جيد و ما  عليه

لسوف نجربها عليك  التي لطاملا عذبتهم بها شعبنا و بجميع أدوات التعذيب خاصتكم و

 .واحدة واحدة

 .خذوه: تد  جيد قائال لرجاله يف رصامةإتسعت عينا دارك يف ذعر ال محدود بين� إع

نوردان  إىلهو يرصخ يف رعب شديد بين� إتجه جيد  به باقي الرجا  يحملونه وأحاط 

إن  ،يا صديقي  ىتسعد� رؤيتك مرة أخر  :هو يصافحه يف حرارة قائال بابتسامة تب�ة و

 .بطولية تجاهه إبان الحرب الفائتةأبدا مواقفك ال شعبنا لن ينىس
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أنا  مت برد الجميل للتو يا صديقي ولقد ق و :هو يقو  ترب وأنوردان بإبتسامة صافحه 

 .أيديكمعىل جزاءه العاد   ىواثق من أن دارك سيلق

 .سنفعل ما بوسعنا ،إطمنئ  :قا  جيد

يذهب   ضاحك� قبل أن يستاذن جيد منه و�ينه عند هذه الكلمة لينفجر اإلثنغمز بع

 .ليلحق برجاله

إذن  :شفتيه قائال لنفسهعىل إبتسامة قف نوردان قليال يتابعه ببرصه قبل أن تظهر  و

يام بأجازت التي إنتظرتها أخ�ا أستطيع الق زا  الخطر أخ�ا و فلقد تت املهمة بنجاح و

 .طويال

 .عامله إىل منهايعرب  قام بإستخدام جهاز فتح بوابته لتنفتح الفجوة و و

هنئك سيدي إن امللك ي :ح أحد مساعديه يهرع إليه قائالبجرد أن عرب مل لكنه و و

 إىللكنه يريدك أن تتجه  بنجاحك الساحق حيث رصدت أجهزتنا قفل الفجوة أخ�ا و

 .ترويع املواطن� فلقد عاودت عصابات اله�ا إثارة القلق هناك و ،النقطة د برسعة 

ألمن أخذ راحة أبدا يف أال يستطيع فرد ا ،تبا  :هو يقو  و ظهر الضيق عىل وجه نوردان

 ..!!هذا الكون

 .وراء رجلهذهب  و

 الجديدة ..... يف مهمته

،,،,،,،,،,،,،,،, 

ن أ داخل مرتبته يتابع ما يحدث قبل  يف الفضاء جلس ذلك الفضائ عالء هناك و و

قيادته  إىليتحدث  تصاله وإ يلتقط ميكروفون جهاز  بتسامة راضية وإ شفتيه عىل ترتسم 

 .غلقت املنطقة زيروأ  ملهمة وتت ا: قائال

 واقف األفرادم و: قا  قائده

وطنه  إىلبنفسه من أجل إصالح خطأه أما نوردان فعاد  ىدتتور بال  ضح :قا  عالء

 أيدي ألد اعداءه وعىل دارك يواجه مص�ه العاد   لي�رس حياته العادية تفرد أمن و

عامر الذي ل يستطع األمريكان عىل عامله أيضا بعد عرضه حمل العهد  إىلجامشيد عاد 
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من  ل يري أي شئ و ت منه حيث أخربهم بأنه تان فاقدا للوعي وأخذ أي معلوما

مستوي باعتبار عىل أ عىل جانبهم فلقد إنسحب األمريكان من املثلث مع صدور أوامر 

تت  حد سواء وعىل العل�ء  العسكري� و املدني� وعىل هذه املنطقة محظورة لألبد 

أما باقي العوال لو بالخطأ  وإحاطتها بسياج أمني قوي ملنع أي شخص من ولوجها 

د نجت جميع العوال لق، األرضية  ةتراجعوا عند إنغالق الفجو  فسحبوا قواتهم و ىاألخر 

 .من حرب طاغية

 .ماذا عن الخسائر يف األرواح و: قا  قائده

نتحدث عن مصائر  ليس مه� حجم الخسائر حين�: ن يقو أ صمت عالء قليال قبل 

 أتوان بأتملها.

 .زا  الخطر ،ترر أ ،الخطر  لقد زا 

 رسل تقريرك النهائ وأ ،نتهت مهمتك ، إ حسنا  ن يقو :أ صمت قائده قليال بدوره قبل 

 .الوطن إىلعد 

 .ينفذ علم و :عالء

 .توتبه إىلعائدا  دار مرتبات سفينته منطلقا وأ  و

 .توتب األرض

 .تواناأل رصاع معلنا نهاية 

،,،,،,،,،,،,،,،, 

يط بشكل يبدو تانه خاىل من ندفع جسد برشي مع أمواج املحإ حيط هناك ىف قلب امل و

 ة.الحيا

 ىف صدره ملح من بعيد جسدا يقرتب.نفاس أ سط وعى يترسب منه مع ما تبقى من و  و

 ة ؟م انه خياالت النهايأ  ؟ اه حقيقىهل ما ير 

 ة.مرأه تأت نحوه عائإىل شكل لكن هناك مالك ع ال يرى بوضوح و

 ان!!ترى هل هو الهزي
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 طرافها تنتهى بزيل!!أ ن إ 

ه أن هناك  خيل ل حساسه باقرتاب نهايته وإ  قرتابها وإختلطت الرؤيا ىف عينه مع إ 

 .يادى تتلقفهأ  ةمجموع

 غمض عينيه .....أ  ب وعيه نهائيا وعندها ترس  و
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