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«١٣»؟ ال الشياطني هم من

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

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

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

الكبري. العربي الوطن يف بلدك





القصة هذه أبطال

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

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

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

الكويت. من «خالد» :«٩» رقم

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

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





إهلام! اختفاء لغز

ردَّ للغاية! خطريًا موقَفنا يجعل الغامضة الطريقة بهذه «إلهام» اختفاء إن «زبيدة»: قالت
يكن لم إن يشء، خلَفه يكون أن بد فال عاديٍّا؛ اختفاءً ليس هذا أن أتصور عمري»: «بو

فعًال. يشء وراءه
تُرسَل حتى أو واحًدا، أثًرا ترتك أن دون «إلهام» تختفَي أن يمكن كيف «باسم»: وقال

إشارة؟
نعتمد أن يمكن واحًدا تفسريًا يقدِّموا لم أيًضا، «صفر» رقم عمالء إن «ريما»: أضاَفت

عليه!
حَدث الذي «إلهام» اختفاء حول يتحاورون الرسي املقر يف يجلسون الشياطني كان
وصولها بعد لكنها «سويرسا»، يف رسيَّة ة مهمَّ يف خرَجت قد «إلهام» كانت يومني. منذ
آخَر وكان «بوارو». الكيمياء عاِلم عىل التعرَُّف هي تُها مهمَّ كانت تماًما. اختَفت بأسبوع
ثم ثقته، محلَّ تكون أن أوشَكت … وأنها فعًال، عليه تتعرَّف أن استطاعت أنها لها، تقرير

اختفت. فجأًة
بعد اختفت إنها تقاريرهم: يف قالوا قد «سويرسا» يف «صفر» رقم عمالء أن ورغم

لغًزا. اختفاؤها وأصبح شيئًا، يُضيفوا لم أنهم إالَّ «بوارو»، مع األخري لقائها
بيته؟ من خروجها بعد اختَفت أنها أو «بوارو»، عند اختفت فهل

عن اختَفت وهل فلماذا؟ … املعروف العاِلم بيَت دخولها بعد اختَفت قد كانت فإذا
قد كانت وإذا اختطاُفها؟ تمَّ ثم «بوارو»، بيت يف ينتظرها كان َمن هناك أن أم طريقه،

اختفت؟ وأين وكيف؟ اختطَفها؟ الذي فَمن به، لقائها بعد اختُطَفت
األسئلَة لكنَّ البعض، بعضهم مع حوارهم يف الشياطني طرَحها كثرية، األسئلة كانت

واحدة. إجابًة تجد لم كلَّها
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بطريقة يفكِّر كان «بوارو» الكيمياء عاِلم أخباَر يُتابع كان الذي «أحمد» أن غري
أن «أحمد» رأْي كان «إلهام»، اختفاء يف رأيَه ليعرف «صفر» رقم استدعاه وعندما أخرى،
«إيطاليا»، يف املنترشة العصابات إحدى بواسطة تمَّ االختطاف وأن اختُطفت، قد «إلهام»
لكنهم «إلهام»، يعرفون ال أنهم ح يرجِّ وأنه «سويرسا»، فيها بما كلها، املنطقة هذه يف أو
الرتكيبة لتلك الكيميائي العاِلم اكتشاف بعد خصوًصا … «بوارو» ل مساِعدة أنها يظنون
هذه وأن تفاصيلها، عن يُعلن ولم الحياة» «رس اسَم عليها أطلق التي الجديدة، الكيميائية
«إلهام» اختطاف أو اختفاء، وأن األدوية، رشكات بالتأكيد تُفيد الجديدة الكيميائية الرتكيبة

الجديد. االكتشاف هذا رسِّ إىل الوصوَل العصابُة تستطيع أن يعني
أيًضا إنه له: قال إنه حتى «أحمد»، تفكري بطريقة إعجابَه «صفر» رقم أبَدى لقد
يف العمالء تقارير ينتظر يزال ال لكنه الطريقة، بهذه اختَفت قد «إلهام» تكون أن ح يُرجِّ
مغامرتهم يبدءوا أن بعدها الشياطني ويستطيع أكثر األمور تتضح حتى «أوروبا» وسط

أيًضا. «بوارو» إلنقاذ وربما «إلهام»، إلنقاذ
كيف يرى أن يريد كان فقد … للشياطني نظره وجهة يرشح لم «أحمد» أن إال
شيئًا «أحمد» نظر وجهة إىل تُضيف مفيدة، نظر وجهُة ألحدهم كانت وربما يفكِّرون،
عالقة له «إلهام» اختفاء إن «رشيد»: فقال فقط. مستمًعا معهم يجلس كان ولذلك جديًدا؛

«بوارو». الكيمياء بعاِلم مؤكدة
كيف؟ لكن كذلك، يكون أن الرضوري من «مصباح»: ردَّ

بواسطة اختَفت قد «إلهام» أن أظن ال قال: ثم لحظة، التفكري يف «رشيد» استغرق
الذي هو — الكيميائي بالعاِلم له عالقة ال — آخر شخٌص يكون أن املحتمل ومن «بوارو»،

«إلهام». اختطاف عملية بتنفيذ قام
فعًال؟ اختُطفت قد أنها تعني «مصباح»: سأل

ذلك. ح أُرجِّ «رشيد»: ردَّ
يُخفي «أحمد» أن يبدو قال: الذي «عثمان»، نظَر ابتسامتُه فلفتَت «أحمد» ابتسم
لم للمناقشة جلسنا أن ومنذ «صفر»، رقم من الخرب عرفنا منذ يتكلم لم فهو ا؛ هامٍّ شيئًا

واحدة. كلمة يَُقل
«رشيد». نظر وجهة مع فعًال أتَّفق إنني هدوء: يف «أحمد» قال

«إلهام» جعل حَدث، قد ما ً خطأ هناك أن أيًضا ح أرجِّ إنني برسعة: «رشيد» أضاف
تختفي.
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تعني؟! ماذا «زبيدة»: سألت
رأيك؟ ما «أحمد»: إىل ينظر وهو «رشيد» ردَّ

تكون فربما نظرك؛ وجهة رشح من تنتهَي أن انتظار يف إنني قائًال: «أحمد» ابتسم
تماًما. نظري وجهة مع متشابهًة

سماء يف تردََّدت قد إشارة كانت نظره، وجهة عرض يف «رشيد» يبدأ أن قبل لكن
«صفر». رقم مع رسيع الجتماٍع مدعوون الشياطني أن تعني الغرفة،

االجتماع. أثناء اآلن يشء كلَّ نعرف سوف أننا أظن يقول: وهو «أحمد» ابتسم
الصحيحة. هي تكون «رشيد» نظر وجهة ولعل أضاف: ثم

معلومات. لديك أن يبدو وقال: «عثمان» ابتسم
اآلخرون؛ يعرفها ال معلومات يملك الشياطني من أحًدا أن أظنُّ ال برسعة: «أحمد» ردَّ
فعَلت كما عنده، ما تفسريَ يحاول منَّا كالٍّ أن هو الفارق لكن مًعا، يشء كلَّ نعرف فنحن

يشء. إىل الوصول محاولة يف «رشيد» فعل وكما أسئلتها، بداية من «زبيدة»
سوفيخرجون أنهم تعني التي االجتماعات، قاعة إىل طريَقهم أخذوا فقد أحد يردَّ ولم

.«١٣» ال الشياطني أعضاء أحَد وليُنقذوا مغامرتَهم ليبدءوا منها،
االجتماعات قاعة يدخلون الشياطني بدأ عندما صباًحا العارشة تدقُّ الساعة كانت

الضوء. يف تَْسبح كأنها القاعة تغطِّي األضواء كانت الكربى،
أماكنهم أخذوا يشء. كل يُحيط الصمت وكان ُمضاءة، اإللكرتونية الخريطة تكن ولم

خاليًا. «إلهام» مقعد كان بينما هدوء يف
الخط هو يكون يكاد «رشيد» إليه ل توصَّ ما إن يقول: «صفر» رقم صوت جاءهم

أكثر. بتفاصيل كان وإن النتيجة، نفس إىل «أحمد» ل توصَّ وقد تفكرينا، يف الرئييس
بينما … لهم ابتسم الذي «أحمد» إىل الشياطني أعنُي فاتَّجهت «صفر»؛ رقم صمت
ما إن يُضيف: «صفر» رقم صوت جاء أخرى مرة اآلخر. هو بالزهو يشعر «رشيد» كان
إشارة أية هناك كانت ولو تظهر، لم «إلهام» أن هو — «رشيد» قال كما — الخطأ يؤكد

عرفنا. قد لُكنَّا … الشياطني من كعضو صفتها اكتشفوا قد املختطفني أن تُفيد
أكون سوف قال: فقد طويًال؛ تستمرَّ لم سكوته لحظة لكن الثانية، للمرة سكت
الرسي. املقر خرباء أيدي بني وهي … وصَلت قد جديدة أنباء فهناك دقائق؛ بعد عندكم

كانت لو وحتى خطر، يف ليست «إلهام» أن يعني فهذا باالنتعاش؛ الشياطني شعر
هل وسألت: «أحمد» إىل «زبيدة» نظرت عملهم. وهذا الشياطني، مهمة هذه فإن خطر، يف

العصابات؟ إحدى اختطَفتها قد «إلهام» أن هذا يعني
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املشكلة. بهذه خاصة الجديدة األنباء تكون وربما ح، املرجَّ هو هذا «أحمد»: ردَّ
كاملة. نظري وجهة أرشح لم إنني رشيد: قال

إىل التوصل هي محددة، ة مهمَّ يف «إلهام» ذهبت لقد فقال: إليه، الشياطني نظر
وأنها ثقتَه اكتسبَت أنها … أخبارها آخر وكانت «بوارو»، اكتشفه الذي الجديد االكتشاف
عن اإلعالن بعد خصوًصا «بوارو»، أهمية نفس يف أصبحت «إلهام» أن يعني هذا كثريًا، تراه
العالم عصابات أن نعرف ونحن أطماع، أليِّ ُعرضًة يجعلنا وهذا الحياة»، «رس اكتشاف

الكثري. ورائها من تربح التي الجديدة، االكتشافات هذه مثل دائًما تنتظر
سليم منطقي تحليل هذا يقول: «صفر» رقم صوت فجأة، الكالم. عن «رشيد» ف توقَّ

النهاية. يف ا محقٍّ يكون سوف أنه وأعتقد تماًما،
القاعة. الصمُت ومأل «صفر»، رقم صوُت اختفى

نظر وجهة عن يخرج لم الذي وتحليله «رشيد» نظر وجهة يف يفكِّرون الشياطني كان
… أيًضا «أحمد»

َفِهم فشيئًا. شيئًا تَخِفُت اإلضاءُة بدأَت فجأة، الصمت. يف غارقة والقاعة دقائق، مرَّت
… كالعادة يرتدد لم قدَميه صوَت أن إالَّ الطريق، يف «صفر» رقم أن الشياطني

لوال الظالم يف تغرق القاعة وبدأت اإللكرتونية، الخريطة ظهَرت أخرى، مرة فجأة
الخريطة. شاشة فوق الالمع النور

جبال سلسلة فوقها وتحدَّدت كاملة. «أوروبا» ظهرت … الخريطة إىل الشياطني اتجه
املنطقة هذه هناك. تكون سوف املغامرة أن الشياطني ذهن يف تردَّد ظهورها ومع «األلب»،
ال كله ذلك لكن تماًما، باردة منطقة أنها بجوار االرتفاع، الشاهقة الجبال وهذه الصعبة،

صعوبة. أكثر أماكن يف كبرية انتصارات قوا حقَّ ما فكثريًا الشياطني؛ يُخيف
لحظة مرَّت ف، توقَّ حتى ويقرتب، يقرتب ظلَّ «صفر»، رقم أقدام صوُت تردََّد فجأة

بكم. مرحبًا يقول: أن قبل
رسالة تسجيَل استطاعوا قد «أوروبا» وسط يف عمالءَنا إن أضاف: ثم قليًال، سكت
… إلينا فأرسلوها مبارشة، حلَّها يستطيعوا لم لكنهم و«إيطاليا»، «سويرسا» بني شفرية
ما وهذا الرسالة، أرسار بكشف الرسي املقر يف الشفرة بحل الخاصة األجهزة عكَفت وقد
تعرفونها. سوف جديدة أنباء أن أُخربكم أيًضا جعلني ما وهذا قليًال، عليكم ر أتأخَّ جعلني
ولم «إلهام». باختفاء خاصة شفرية رسالة هناك إن قال: ثم الوقت بعض سكت
الشياطني. يف تأثريها تُحِدث قالها التي الكلمات ترك فقد أخرى؛ كلمة «صفر» رقم يُِضف
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إلهام! اختفاء لغز

ولكنها اختفاء ليست أنها — الرسالة من يتضح كما — الحقيقة لحظة: بعد أضاف
و«رشيد». «أحمد» َع توقَّ وكما عُت، توقَّ كما تماًما اختطاف،

سوف الزعيم: فقال ما، رسالًة هناك أن الشياطني َفِهم متقطِّع، صوٌت تردَّد فجأًة،
لحظة. أتغيب

تبتعدان. قدماه أخذت ثم
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أيًضا! بوارو…خيتفي

بني مرسلًة الشفرية الرسالة كانت إذا «عثمان»: قال «صفر»، رقم أقداُم اختَفت عندما
شيئًا يعني هذا فإن «سويرسا»، من اختَفت قد «إلهام» كانت وإذا و«إيطاليا»، «سويرسا»
كانت الرسالة وأن اآلن، «إيطاليا» يف موجودة «إلهام» اختطَفت التي العصابة أن واحًدا،

االختطاف. عملية من االنتهاء تعني
نَْقل حول تكون فسوف جديدة، معلومات هناك كانت وإذا تماًما، «أحمد»: أضاف

«إيطاليا». إىل «سويرسا» من «إلهام»
أمامنا فالخريطة ذاتها؛ «إيطاليا» يف تكون لن العصابة أن أعتقد عمري»: «بو قال
جيدة منطقٌة أنها وأظن ذاتها، «األلب» جبال يف العصابة مقرُّ يكون ربما آخر، شيئًا تعني

عصابة. ألي مقرٍّا تكون لكي
صوت جاء فقد ف؛ يتوقَّ جعله «صفر» رقم صوت أن إالَّ شيئًا، يقول أن «فهد» أوشك

… حاًال بينكم أكون وسوف املائة، يف مائة سليمة عاِتكم توقُّ إن يقول: الزعيم
الشياطني: إىل يتحدَّث وبدأ مكانه، إىل عاد قد «صفر» رقم كان حتى دقائق تمِض ولم
بعد الشفرية الرسالة تقول وكما إلهام، خطَفت التي هي الحديدية»، «القبضة عصابة إن
خارج ونُقلت «بوارو»، الكيميائي العاِلم بيت من اختطافها تم قد «إلهام» إن رموزها: حلِّ

«إيطاليا». إىل ترحيلُها تم حتى «سويرسا»
يف ليس العصابة مقرَّ إن عمري»: «بو قال وكما أضاف: ثم قليًال، الزعيم سكت
لكنَّ اآلن، حتى محددة غري منطقة ويف «األلب»، جبال يف مقرَّها إن ذاتها، «إيطاليا»
يُرسلون التي املوجة وإن وقتًا، يستغرق لن املنطقة هذه عىل التعرف إن يقولون: عمالءَنا

مقرَّهم. تُحدِّد سوف الشفرية رسائلهم عليها
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دقيقتان مرَّت ينتظرون. كانوا الشياطني أن حني يف الكالم، عن «صفر» رقم ف توقَّ
العمالء يستطيع أن فقط يبقى كافية، تكون تكاد اآلن حتى املعلومات إن يقول: أن قبل
ا؛ جدٍّ ا هامٍّ شيئًا يعترب اآلن «سويرسا» يف «إلهام» وجود فإن ولذلك العصابة؛ مقرِّ تحديَد
إنقاذ عليكم يكون سوف املقر، مكاَن العمالء د يُحدِّ وعندما بجوارها، تكونون سوف ألنكم

ًعا. متوقَّ يكن لم ما يحدث أن قبل الوقت، نكسب أن نريد إننا «إلهام».
و«عثمان» و«فهد» «أحمد» هي باملغامرة ستقوم التي املجموعة إن قال: ثم قليًال سكت

و«مصباح». و«قيس»
التوفيق. للمجموعة أتمنَّى يقول: أن قبل لحظة مرَّت

كان الوقت نفس يف تماًما، اختفت حتى فشيئًا شيئًا تبتعد «صفر» رقم أقدام أخذت
باملغامرة. املكلَّفة املجموعة تستعدَّ حتى القاعة يغادرون الشياطني

السيارات. مقر يف ساعة ربع بعد موعُدنا لهم: «أحمد» قال القاعة باب عند
ضغط وهناك املعلومات، قسم حيث إىل طريَقه أحمد أخذ غرفته، إىل منهم كلٌّ اتجه
دقائق عدة مرَّت كبرية شاشة أمام املقاعد، أحد يف مكانه أخذ ثم كبري، تابلوه يف زرٍّ عىل
أخذ … طلبها التي املعلومات ظهرت ثم «األلب»، لجبال كامل منظٌر الشاشة عىل ظهر ثم
مرَّت، قد دقائق عرش كانت غرفته، إىل مبارشة املكان غادر انتهى وعندما … برسعة يقرؤها
غادر ثم عَرفها، التي للمعلومات تبًعا يحتاجه، ما بعَض الرسية حقيبته يف يضع أرسع
يف مكانها أخذت قد املجموعة كانت وصل وعندما اللقاء. مكان حيث إىل … برسعة غرفتَه

وصوله. انتظار يف وكانوا السيارة،
انطلق حتى السيارة، باب «أحمد» أغلق إن وما القيادة، عجلة إىل يجلس «فهد» كان
من اقرتب عندما الرسي، املقر وبوابات السيارات مقر بني الواسعة املسافة متجاوًزا «فهد»

مكتوم. صوت يف انغلقت … تجاوزها وعندما تلقائيٍّا، انفتحت البوابات
خاص جهاز شاشة عىل السيارة انطالق يشاهدون الشياطني بقية كان الوقت نفس يف

املتابعة. غرفة يف
الشياطني مجموعة كانت فقد داخلها أما رهيبة، رسعة يف تنطلق السيارة كانت
فقد يقال؛ ما هناك يكن لم … السيارة راديو من منبعثة موسيقى ه تلفُّ هدوء يف مستغرقة

«إلهام». بشأن قلقني الجميع كان
يف قال ساعة. بربع عرشة الحادية تجاوزت قد كانت يده، ساعة يف «أحمد» نظر

مناسب. وقت يف يكون سوف املطار إىل وصولنا إن نفسه:
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املجموعة. بني «رشيد» يخَرت لم الزعيم أن يُدهشني قائًال: الصمت «عثمان» قطع فجأة
يقصد الزعيم أن أظن «فهد»: بجوار األمامي املقعد يف يجلس كان الذي «أحمد» قال

تماًما! ذلك
نتيجة. إىل أَِصل لم لكني كثريًا فكرت أنني الحقيقة عثمان: سأل

الزعيم. تسأل أن تستطيع وقال: «أحمد» ابتسم
هذا؟ نظَرك يلفت ألم «عثمان»: قال

تماًما. يفعل ماذا يعرف دائًما فالزعيم لحظة؛ فيه فكَّرت أنني أظن ال «أحمد»: ردَّ
أفهَم. أن أحاول كنت فقط إنني أعرتض، ال أنا «عثمان»: قال

املغامرة. تنتهي عندما تفهم سوف أنك أظن مبتسًما: «أحمد» ردَّ
أن غري الصمت، إىل فلجأ نهاية؛ لها ليست حكاية يف نفسه أوقع أنه «عثمان» شعر
أنها أظن أخرى ملغامرة «رشيد» ب احتفظ قد الزعيم أن أعتقد يقول: وهو ابتسم «فهد»

طويًال. تتأخر لن
تعني؟ ماذا «قيس»: فيه تساءل الذي الوقت يف يعلِّق، ولم مبتسًما «أحمد» له نظر

«إلهام» اختطاف أن أعتقد «فهد»: فقال ضحَكه، «أحمد» وشاركه «فهد»، ضحك
بدايتها. إنه بالعكس القضية، نهاية هو ليس
«بوارو»؟ تعني يقول: «مصباح» أرسع

رقم إىل نُرسل عندما القادمة، املغامرة تبدأ فقد يدري وَمن بالتأكيد، «فهد»: أجاب
مغامرتنا. من انتهينا أننا نُعلن «صفر»

صحيًحا. هذا يكون أن املمكن من حق، عندك وقال: رأسه، «عثمان» هزَّ
للعصابة، «بوارو» تركنا إذا إالَّ الرضوري، من إنه املمكن، من فقط ليس «فهد»: ردَّ

الجديد. االكتشاف عىل االستيالء فرصة وأعطيناها
حق. عندك «عثمان»: قال

مضت و… الطريق يف جديدة مغامرة هناك أن إىل لوا توصَّ أن بعد الجميع، صمَت ثم
بعيد. من املطار ظهر ثم ساعات. ثالث

ساعة. ربع بعد تُقلع سوف الطائرة إن املناسب، املوعد يف وصلنا لقد «فهد»: قال
كان الرئيسية، الصالة إىل املطار بوابة يقطعون الشياطني كان دقائق، خمس وبعد
ثم وشكره، «أحمد» تسلَّمها بالسفر، الخاصة التذاكر يِده ويف انتظارهم يف يقف َمن هناك
انفصل الذي الطائرة ُسلَّم يصعدون كانوا دقائق، ويف مبارشة، الداخل إىل جميًعا اتجهوا
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تحرَّكت ثم أخرى دقائق … انتظارهم يف كانت وكأنها داخلها، أقدامهم وضعوا عندما عنها
الفضاء. إىل طريقها يف

هبوط فأول «سويرسا»؛ يف ينزلوا لن إنهم … تماًما ُخطَّتهم يعرفون الشياطني كان
«روما». مطار يف يكون سوف للطائرة

فهم للنوم؛ استسلموا ولذلك «صفر»؛ رقم بعميل اتصالهم يكون سوف وهناك
يستيقظ ولم مغامرتهم، يف تُفيدهم معلومات أية عىل يحصلوا لن أنهم اآلن يعرفون
خالل يهبطون سوف فهم … األحزمة ربط عن تُعلن الطائرة مذيعة كانت عندما إال أحدهم

«روما». مطار يف دقائق
يتحفزون كانوا حتى املطار، أرض الطائرة عجالت ملست إن وما الشياطني، استعد
الباُب، ُفتح إن وما الطائرة، باب عند وقف َمن أوَل كانوا تماًما، َفت توقَّ وعندما للنزول،
حتى أخرى دقائق تمرَّ لم ولذلك برسعة. يترصفون كانوا برسعة؛ يغادرونها كانوا حتى

املطار. يغادرون كانوا
يغادر وهو «أحمد» فعله ما أول وكان غزيرة، بأمطار الشوارع بَلَّلت قد السماء كانت
كانت فقد قليًال؛ فوا توقَّ الباب، عند كانوا وعندما اليوم، جرائد عىل الحصول هو املطار،

الفرح! بدموع تستقبلُنا السماء إن قائًال: ابتسم «فهد» إن حتى تُمطر، تزال ال السماء
انتظار مكاَن تمسح «أحمد»، عينَا كانت الذي الوقت نفس يف الشياطني، ضحك
يف إنها قال: عليها، عيناه وقَعت وعندما الشياطني، سيارة عن تبحث وهي السيارات

انتظارنا.
وكان اآلخر، بعد الواحد يدخلونها كانوا دقائق ويف السيارة، مكان إىل الشياطني أرسع
بهم، يرحب «صفر» رقم عميل صوت جاء السيارة، أبواب أُغلقت وعندما «عثمان»، آخرهم

املناسب. الوقت يف جئتم لقد ويقول:
الزرقاء»، «السماء أو «بلوساكي»، فندق يف تنزلون سوف أضاف: ثم لحظة سكَت

اآلن. أمامنا التفاصيل فكل كثريًا، تبقوا لن أنكم وأظن
مهمة إنها يُضيف: «صفر» رقم عميل كان بينما البعض، بعضهم إىل الشياطني نظر
قادرون أنكم أعرف كنت وإن املهمة، تنفيذ يف صعوبات ظهرت وقد النهاية، يف ة شاقَّ

عليها.
تقال أن يجب كثرية تفاصيل فهناك برسعة، تسريوا أن ينبغي ال قال: ثم لحظة سكَت

الفندق. إىل الوصول قبل … اآلن لكم
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يقول: «صفر» رقم عميل كان بينما البعض بعضهم إىل الشياطني نظر أخرى، مرة
مجهول. مكان إىل مشددة حراسة تحت مكانه من «بوارو» الكيميائي العاِلم نُقل لقد

يقول: جاء العميل صوت أن غري بالتساؤل، وربما بالدهشة، الشياطني وجوه امتألت
بني وهي صعبة، «إلهام» مهمة يجعل قد وهذا عليه، خوًفا اإليطالية الحكومة نقَلته لقد

العصابة. أيدي
تماًما. ة شاقَّ مهمة إنها لحظة: بعد أضاف ثم
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… ببطء السيارة يقود «فهد» كان بينما الشياطني، مالمح َدت تجمَّ
املساِعدة أنها تتصور وهي «إلهام»، تعذِّب سوف العصابة إن يفكِّر: «أحمد» كان
حياة تكون فسوف اختفى، قد «بوارو» أن العصابة تكتشف وعندما «بوارو»، ل الفعلية

خطر. يف «إلهام»
خط بني يقع الحديدية» «القبضة عصابة مقرَّ إن يقول: العميل صوُت أفكاَره قطع
والوصول «األلب»، جبال تنترشيف التي الهضاب من واحدة وهي وخطعرض٤٦، ١٠ طول

طائرة. لديكم تكن لم ما الوصول تستطيعوا لن وربما سهًال، ليس إليها
بعد! فيما بك نتصل سوف برسعة: «أحمد» فقال العميل، صوت توقَّف

االنتظار. يف إنني العميل: ردَّ
برسعة. الفندق إىل نَِصل أن ينبغي وقال: «فهد» إىل «أحمد» نظر

الفندق اتجاه حدد برسعة «روما»، ملدينة خريطة أمامه يبسط كان اللحظة نفس يف
مبارشة. «فهد» إليه اتجه الذي

املدينة، خارج يقع املطار ألن ذلك الفندق؛ إىل يصلوا أن قبل ساعة، نصف مَضت
نقل كان فقد بالحزن؛ يشعرون كانوا رسيع، اجتماع يف «أحمد» غرفة تهم ضمَّ وعندما

يقولونه. ما هناك يكن ولم لهم، مؤملة مفاجأة مكانه من «بوارو»
ما أمامنا فليس «صفر»، برقم نتصل أن ينبغي قائًال: صمتَهم قَطع «قيس» أن إالَّ

اآلن. عمله نستطيع
إىل نظر يقوله، أن يمكن ما هناك يكن ولم النافذة، من قريبًا يقف «أحمد» كان

… أوًال أنفسنا عىل نعتمد أن ينبغي الرسعة، بهذه ليس وقال: «قيس»،
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بهدوء، األمر نناقش أن اآلتي علينا إن أرى، كما صعبة ليست املهمة إن «عثمان»: قال
. حلٍّ إىل نَِصل أن الرضوري ومن

نفكر! أن نستطيع حتى الهدوء، بعض إىل حاجة يف أننا أعتقد «أحمد»: قال
ساخنًا. شايًا اطلب وقال: «عثمان»، إىل نظر ثم

إىل «أحمد» اتجه الوقت نفس يف الشاي. طلب ثم التليفون، سماعة «عثمان» رفع
التشغيل. زرَّ ضغط ثم الغرفة، يف املوجود التليفزيون جهاز

الربنامج ُقطع فجأة ثم الشاشة. عىل ظهر إخباريٍّا برنامًجا يشاهدون الشياطني أخذ
أحرضها قد كان التي الجرائد إىل أرسع فجأة ثم بالنرشة، «أحمد» اهتم جوية. نرشة لتظهر

يقول: منشور خرب عىل عيناه فوقَعت صفحة، أول ح وتصفَّ املطار، من
قائدها واضطر األمطار، غزارة أمام طريَقها الخاصة الطائرات إحدى أمس فقَدت
واثنان وزوجته بروفيمو»، «جان امللياردير يستقلها كان الطائرة اضطراريٍّا، الهبوط إىل

كلبها. تصحب «بروفيمو» زوجة وكانت … أصدقائهما من
تليفزيوني تحقيق أعقبها ثم انتَهت، التي النرشة يشاهد التليفزيون إىل «أحمد» عاد
صور عدة وظهَرت والكلب، وزوجته بروفيمو» «جان وصاحبها املفقودة، الطائرة عن
تحذير جاء التليفزيوني، التحقيق انتهى وعندما الكلب. وبصحبتها زوجته ثم للملياردير
هذا يف الصغرية الطائرات طريان من تحذِّر املسئولة الطريان جهات إن يقول: املذيع من

املتقلب. الجو
قد «أحمد» وكان الساخن، الشاي يحتسون الشياطني أخذ حرض. قد الشاي كان

طويل. تفكري يف استغرق
ننتظر. أن وعلينا اآلن، التحرك نستطيع لن إننا قال: فجأة ثم

النوم، موعد حتى التليفزيون، مشاهدة سوى يفعلونه شيئًا الشياطني أمام يكن ولم
لنفسه: قال اضطراريٍّا. هبطت التي الطائرة هذه يف يفكر كان قلًقا. ظل «أحمد» أن غري
سليمة؟ تزال ال أنها أم فتحطمت كارثة حدثت وهل الطائرة؟ هذه استغالل يمكن هل
من أخرى: مرة لنفسه قال ثم زواياه، كل من األمر يُقلِّب ظل عليها؟ العثور يمكن وكيف

إليها؟ الوصول يف أرسع نكون أن يمكن فهل تتم، سوف بحث عمليات أن املؤكد
لو فكَّر: بغزارة، تنزل األمطار كانت الزجاج، خالل من ونظر النافذة، إىل وذهب قام
شيئًا. نفعل أن نستطيع فإننا — ساعدتنا الظروف أن ولو — الصباح يف التحرك بدأنا أننا
حتى النوم من قسًطا ينال أن يريد كان رسيره، عىل «أحمد» استلقى النهاية، يف
لكنه برسعة، النوم يف استغرق ولذلك النهار؛ طوال العمل يستطيع وحتى مبكًرا، يستيقظ
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ابتسم الغزارة. بنفس ينزل يزال ال املطر كان النافذة، إىل أرسع استيقظ. َمن أوَل كان
فرصتنا. هذه لنفسه: وقال

جاهزين. كانوا أنهم إالَّ الشياطني، بقية إليقاظ أرسع
اآلن؟ وجهتنا هي ما «عثمان»: سأل

منطقة من الهبوط إىل اضطرت أنها إىل تُشري الطائرة، حادث تفاصيل إن «أحمد»: رد
الوصول يف سبَّاقني سنكون هل … هي اآلن املسألة أن غري إليها، الوصول ويمكن جيدة،

يسبقنا؟ سوف أحًدا أن أم إليها،
املنطقة؟ حددت هل «فهد»: فسأل «أحمد»، إىل يستمعون الشياطني كان

نعم. برسعة: «أحمد» ردَّ
هذه قال: ثم معينة، نقطة عند تقاطَعت خطوًطا يمدُّ بدأ ثم أمامه، الخريطة بسط

هي.
برسعة. ننطلق أن علينا إذن برسعة: «فهد» ردَّ

وإمكانياتنا أخرى، سيارة كأيِّ ليست الشياطني سيارة إن أضاف: ثم لحظة، سكت
غرينا. من أكثر فرصة تُعطينا سوف

كانت وبرسعة السيارات، انتظار مكان حيث إىل الفندق غادروا قد كانوا دقائق ويف
الخريطة. عىل «أحمد» حدَّده الذي االتجاه إىل طريقها يف تتحرك الشياطني سيارة

الشياطني؛ سيارة يعطِّل يكن لم ذلك أن غري شديدة، بغزارة يتساقط املطر كان
تأخذ أن تستطيع وهي سائق، إىل حاجة دون تنطلق يجعلها كمبيوتر بجهاز مزودة فهي

يشء. يعوقها أن دون طريقها
وحدَّد رضورة، بال القيادة عجلُة فأصبحت التشغيل، جهاز زرِّ عىل «فهد» ضغط

«فهد». يُوقَفها أن إالَّ يعوقها يشء هناك يَُعد فلم املطلوب، االتجاه «أحمد»
كانت املدينة. من يخرج حتى املطلوبة الرسعة جهاز «فهد» ضبط الوقت نفس يف
متوسطة، برسعة تنطلق وهي السيارة، زجاج خالل من للشياطني تظهر السيارات أشباح

الشارع. يف يميش أحَد وال
الرسعة جهاز «فهد» ضبط «روما»، مدينة خارج الشياطني سيارة أصبَحت وعندما

الساعة. يف كيلو مائتي برسعة فانطلقت أكرب؛ رسعة عىل أخرى مرة
بمياه اغتسَلت وقد ممتدة الخرضاء الحقول فقط كانت الطريق، يف يشءٌ هناك يكن لم

األمطار.
قبلنا. الطائرة إىل يصل أن يمكن أحًدا أن أظن ال «قيس»: قال
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إليها. نَِصل أن استطعنا إذا هذا وقال: «عثمان»، ابتسم
وجودها. يكشف أن يمكن قويٍّا رادار جهاَز نملك أننا تنَس ال «أحمد»: ردَّ

أمزح! فقط إنني يقول: وهو رأَسه، «عثمان» هزَّ
كان الذي «أحمد» إالَّ يتحدثون، والشياطني العالية، برسعتها منطلقًة السيارة ظلَّت
ضغط ساعة، مرَّت يشء. عن يبحث وكأنه له، املجاورة النافذة زجاج من النظر دائَم
وأعلن املوسيقى فت توقَّ قليل بعد هادئة. موسيقى فانطلَقت الراديو، تشغيل زرَّ «أحمد»
قدَّم النهاية، ويف الطريق، أحداث ثم الجوية، بالنرشة بدأها التي األخبار، نرشة عن املذيع

املفقودة. الطائرة عىل تعليًقا
يبدو قائًال: «مصباح» علَّق انتهت، وعندما باهتمام، النرشة يتابعون الشياطني كان

تماًما. تساعدنا السماء أن
من نقرتب إننا «أحمد»: فقال باملطر، أشجارها اغتسَلت وقد الغابات، منطقة فظهَرت

الجبال. منطقة
يشء. يفوتَنا ال حتى السيارة رسعة من نُبطئَ أن ينبغي أضاف: ثم لحظة سكت

انتظر. رصخ: فجأًة
الخلف إىل ُعد «أحمد»: قال فت. توقَّ حتى السيارة، رسعة من «فهد» خفض وبرسعة
تعود السيارة كانت كتَفيه، فوق وألقاه للمطر، واقيًا معطًفا أخذ الوقت نفس يف برسعة.

… برسعة
قف. قال: فجأًة

يفهمون ال وهم يراقبونه، الشياطني كان مرسًعا. «أحمد» فنزل السيارة «فهد» أوقف
بني دخل حتى ُخطاه، يتتبَّعون وهم يبتعد «أحمد» أخذ يراقبونه. كانوا لكنهم شيئًا،
يقول: وهو «عثمان» عينَا ملَعت فجأة، الغزارة. بنفس تهبط تزال ال األمطار كانت األشجار.

الكلب.
الشياطني، نزل وبرسعة أوقفها، حتى الطريق، جانب إىل بالسيارة «فهد» تقدَّم
املطر، بلَّله أبيَض كلبًا حمل وقد الشجرة، تحت يقف كان … «أحمد» اتجاه يف واتجهوا

بشدة. يرتجف وكان
السيدة! كلب إنه «عثمان»: هتف

قريب! مكان يف الطائرة أن بد ال أضاف: ثم
كثريًا. عنَّا تبتعد ال أنها أعتقد قال: ثم املبتل، الكلب شعر ف يُجفِّ «أحمد» أخذ

26



هناك! إىل يقودهم … الدليل

بعيدة. منطقة يف أنها يعني وهذا أمس، أول هبَطت الطائرة لكن «مصباح»: قال
سوفيحاولون إنهم هبوطهم، بمجرد الكلب يرتكوا سوفلن فهم أظن، ال «أحمد»: ردَّ
بجانب وجودهم، عىل كدليل الكلب، إطالق فكرة إىل يهتدون سوف وأخريًا كثرية، محاوالت

عنهم. يُرشد أن يمكن أنه
ربما. «مصباح»: علَّق

الغابات. منطقة داخل يكون لن الطائرة هبوط إن قال: ثم قليًال، حوله «أحمد» نظر
سوف لكننا الجهد بعض إىل منَّا يحتاج سوف ذلك إن بعَدها. يكون أن الرضوري من

نرى.
حتى بالسيارة يستمر فريق فريقني؛ إىل ننقسم أن أقرتح لحظة: بعد «فهد» قال

نهايتها. حتى سريًا الغابة وسط املسافة يقطع وفريق الغابات، منطقة انتهاء
طيبة. فكرٌة هذه «قيس»: ردَّ

ومجموعة و«مصباح»، و«قيس» «أحمد» ت ضمَّ مجموعة قسمني؛ إىل الشياطني انقسم
«أحمد» تقدَّم الوقت نفس يف السيارة. إىل الثانية املجموعة اتجهت و«عثمان». «فهد» ت ضمَّ

تماًما. مرتفعة أشجارها كانت التي الغابة، داخل مجموعته يقود
برسعة، أكلها الذي للكلب وقدَّمها حقيبته، من البسكويت ِقَطع بعَض «أحمد» أخرج
ما وإالَّ طويلة، مدة منذ غادرهم أنه ويبدو طويلة، مسافة الكلب مىش لقد قائًال: فعلَّق

الدرجة. هذه إىل جائًعا كان
نعرف ال إننا «قيس»: فقال بالدفء، يشعر حتى «أحمد» بِحْضن يلتصق الكلب كان

أخرى. منطقة إىل متجهني نكون فقد اآلن؛ الصحيح االتجاه
يدلَّنا. أن يمكن الكلب أن غري حقيقة، هذه قال: ثم لحظة، «أحمد» فكر

… أخرى مرة حمله ثم «أحمد»، ابتسم ينبح. وكأنه فصاح األرض، إىل الكلَب أنزل
إليه. يتَّجهوا أن يمكن اتجاه أيِّ إىل يعرفون ال وهم ووقفوا
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قائد يكون فربما االستقبال، جهاز استخدم قائًال: «قيس» إىل نظر ثم قليًال «أحمد» فكَّر
بعيدة. مناطق إىل تَِصل ال إشارات، إرسال حالة يف الطائرة

يمكن التي املوجات جميع مع يحاول وبدأ االستقبال، جهاز «قيس» أخرج برسعة
وجذبها بأسنانه، «أحمد» ثياب الكلب أمسك فجأة، شيئًا. ل يسجِّ لم الجهاز لكن التقاطها،

اتجاه. يف
االتجاه. هذا إىل يُشري فالكلب صحيح اتجاهنا إن وقال: ابتسم، ثم «أحمد» له نظر

وعَلت ف، توقَّ فجأة … االستقبال جهاز مع يحاول يزال ال «قيس» كان الثالثة. م تقدَّ
هناك؟ ماذا متسائًال: «أحمد» له نظر وجَهه. الدهشُة

اآلن. الجهاز لها يسجِّ شفرية، رسالة برسعة: «قيس» رد
«فهد». من تكون قد شفرية؟! «أحمد»: همس

كان الحركة. عىل القدرة أفقَدته قد الرسالة وكأن يتحرك، ال واقًفا «قيس» ظل
الرشيط يُعيد «قيس» فأخذ الرسالة، انتهت باندهاش. «قيس» وجه مالمح يتابع «مصباح»

يستمعون. الشياطني وأخذ الصوت، رفع ثم عليه، الجهاز سجلها الذي
– ٩ – ٥ – ٧ – ٢٩ وقفة ،١ – ١٠ وقفة ،١ – ٥ – ٥ – ٢٩ تقول: الرسالة كانت
٢٩ وقفة ،٢٨ – ١٢ – ١٦ وقفة ،١٠ – ٩ – ٣ – ٦ – ٧ – ٢٩ وقفة ،٤ وقفة ،٤ – ٢٤

انتهى. .٦ – ٢٩ – ٤ – ٧ –
عيونهم. يف الفرحة ملَعت ثم الشفرية، الرسالة الشياطني ترجم

«إلهام». أخريًا «مصباح»: وهمس
بعيدة. مسافة عىل تقع «إلهام» حدَّدتها التي «ه» النقطة إن «أحمد»: قال
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أخذ املطر. يبلَلها ال حتى «قيس»، فوقها ظلَّل ثم جيبه، من خريطة أخرج برسعة،
إننا قال عندما ا، محقٍّ كان «صفر» رقم عميل إن قال: وأخريًا «ه». النقطة يحدد «أحمد»
هضاب إحدى يف توجد العميل حددها كما فهي «إلهام»، إىل للوصول طائرة، إىل نحتاج

«األلب». جبال
يتحكم كان رسعتهم أن غري الكلب، حدده الذي االتجاه يف برسعة، الشياطني تحرك

املاء. بلَّله الذي الطني فيها
– ١٦ – ٣ تقول: الرسالة كانت أخرى. شفرية رسالة االستقبال جهاز ل سجَّ فجأة،
– ١١ – ٧ – ٢٩ وقفة ،٤ – ١ – ٢٩ – ٤ – ٥ وقفة ،١ – ٧ – ٢٩ وقفة ،٢٩ – ٥ – ٧
– ١ – ١٨ وقفة ،٨ – ٢٩ – ٥ – ٤ وقفة ،٣ – ٢٢ – ٢٨ – ١ – ٢ وقفة ،٤ – ٢٨ – ٢٩

انتهى. …٢٩
يعني ال هذا لكن شيئًا، يجَدا لم إنهما بأس ال «أحمد»: فقال الرسالة، «قيس» ترجم

أملنا. هو الكلب يزال ال األمل، فقدنا أننا
رسالة، الكلب مع تكون أن الرضوري من قال: فجأة لكنه للتعبري، «مصباح» ابتسم

مثًال. رقبته طوق يف
اإلطالق. عىل طوٍق بال إنه مبتسًما: «أحمد» قال

شعره. يف مخبأة تكون ربما أخرى: مرة «مصباح» قال
سقطت. قد تكون فإنها رسالة، هناك كانت ولو املطر، بلَّله لقد «أحمد»: فأجاب

«فهد» إىل رسالة أرسل ِمه: تقدُّ يف مستمر وهو «أحمد» قال السري. يف يجدُّون أخذوا
«ج». النقطة يف لنلتقَي

فعًال. «ج» النقطة يف نحن يقول: مبارشة الردُّ وجاءه برسعة، الرسالة «قيس» نفذ
وقال: «قيس»، ضحك الثلج. من صغرية كرات أصبح فجأة لكنه يزداد، املطر أخذ

الثالجة. يف وَقعنا لقد
وقٌت هناك يكن فلم حماس، يف يتقدمون الشياطني كان الثلج سقوط برغم أنه إال

نفسها. الحركة َف توقُّ يعني الثلج وأن خصوًصا لتضييعه،
شيئًا. نفعل أن نستطيع فلن الطريقة، بهذه الثلج هبوط استمر لو «مصباح»: قال

يستمر. سوف أظنه ال «أحمد»: ردَّ
يدري؟ َمن «قيس»: أضاف

تحجب األشجار كانت فقد السري؛ من يمنعهم لم ذلك لكن ازداد، الثلج هبوط أنَّ غري
الكثري. عنهم
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انتظارهما. يف و«قيس» «فهد» كان حيث الغابة، نهاية إىل وصلوا فرتة، بعد
وكأنهما يقفان و«عثمان»، «فهد» وكان الثلج، من كتلة أصبحت قد السيارة، كانت

الثلج. من مصيدة يف وقعنا أننا يبدو وقال: «مصباح»، ابتسم … أبيضان تمثاالن
منها. يُنقذنا َمن نجد ولن «قيس»: علَّق

الشياطني. اجتمع كثيفة. «كشبورة» تبدو أنفاسهما كانت و«عثمان». «فهد» تحرَّك
نستمر؟ أن نستطيع هل «عثمان»: فتساءل

ما نملك ونحن الجو، هذا يف يتحرك لن أحًدا فإن فرصتنا، هذه برسعة: «أحمد» ردَّ
الحركة. عىل قادرين يجعلنا

مكيَّفة، معاطف يملكون فهم «أحمد»؛ إليه أشار ما فعًال يملكون الشياطني كان
متجمد يشء أيَّ تُذيَب أن يمكن خاصة ُكرات لديهم كانت الوقت، نفس يف ببطاريات. تعمل
الظروف، هذه ملثل اخرتاعها الرسي املقر علماء استطاع غريهم، يملكها ال كرات وهي …
هل يقول: وهو بعضها، أخرج ولذلك الرسية؛ حقيبته يف يحملها الذي وحده «أحمد» وكان

الخاصة؟ العمليات كرات نسيتم
منها. بعًضا تعطيَني أن وأرجو فعًال، نسيتُها لقد «مصباح»: قال

ا هامٍّ عامًال كانت أنها ويبدو الشياطني. عىل الصغرية الكرات «أحمد» ع وزَّ وبرسعة
نرتك هل متسائًال: قال «عثمان» أن غري برسعة، يتحركون أخذوا فقد نشاطهم؛ عوامل من

السيارة؟
أن ينبغي ولذلك لنا؛ ر يتوفَّ ال قد خاص، ملساٍر تحتاج السيارة إن برسعة: «أحمد» ردَّ

أقدامنا. عىل نتحرك
نفس يف … املنطقة يف يتجمد سوف يشء كلَّ وكأنَّ بَدا حتى يزداد، الثلج نزول كان

… مكشوفة وجوههم ألن بالربد؛ يشعرون الشياطني كان الوقت
واحدة، حبًة منهم لكلٍّ وقدَّم الطبية، بعضالحبوب حقيبته من «أحمد» أخرج برسعة،
كلُّ تغريَّ فجأة لكن رائع، بدفء يشعرون كانوا حتى دقائق تمِض ولم يستحلبها، أخذ
تحدث. ثلجية انهيارات هناك كانت املكان. يف صداه تردَّد مخيف صوٌت دوَّى فقد يشء؛

شيئًا. يروا لم لكنهم االنهيارات، حركة لرصد محاولة يف الشياطني ف توقَّ
اآلخر. الجانب من انهيارات أنها يبدو «عثمان»: علَّق

سوف فإننا ذلك، حدث ولو انهيارات، منطقة يف أننا يعني هذا برسعة: «أحمد» ردَّ
… صعب موقف يف نكون
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إىل وصَلت االنهيارات أن لو أكثر، املشكلة تتعقد وسوف أضاف: ثم لحظة، سكت
إىل باإلضافة تماًما، فتختفي يُغطيها، سوف الثلج فإن الطائرة؛ فيها توجد التي املنطقة

نهايتهم. هذه تكون سوف املوجودين أن
أنه غري جديد، من االنهيارات صوُت تردَد حتى كلماته، من ينتهي «أحمد» يَكد ولم
يَرون الشياطني كان تماًما. فيها يقفون التي املنطقة يف كان فقد بعيًدا؛ يكن لم املرة هذه

اتجاههم. يف بقوة متدحرجة تسقط وهي الضخمة الثلج كتل
الُكتل هذه عنَّا تحجز سوف فاألشجار برسعة؛ للغابة نعود أن ينبغي «قيس»: قال

الثلجية.
برقبة يتعلَّق الصغري الكلب كان الوقت نفس ويف مرسعني، عادوا البرص، ملح ويف
الغابة داخل أقدامهم وضعوا وعندما اآلخر. هو سيحدث ما يخىش كان وكأنه «أحمد»،
مجموعة بأول اصطدمت قد الثلجية الُكتل إحدى كانت حتى الضخمة، العالية بأشجارها
تُمطر األشجار وكأنَّ فروعها، بني من تساقط الثلج إن حتى بعنف، فهزَّتها األشجار من

األخرى. هي ثلًجا
«أحمد» له نظر بمعطفه. يغطِّيه كان «أحمد» أن من بالرغم بشدة يرتجف الكلب كان

استعطاف. يف اآلخر هو له ينظر الكلب كان لحظة
الكلب أخذ الكلب، فم يف وضعها صغرية، حبة جيبه من أخرج ثم لحظة، «أحمد» فكَّر
اآلخر هو شعر فقد املعطف؛ فتحة من رأسه يُخرج كان قليل، وبعد الحبة. يستحلب
سدٌّ وكأنها أمامهم تبدو وهي الغابة، نهاية إىل ينظرون مكانهم يف الشياطني ظل بالدفء.

أمامهم. الطريق تَُسد التي الثلجية الُكتل تغطِّيه منيع،
شيئًا؟ نفعل أن دون الثلج إىل ننظر هكذا سنقف هل «فهد»: قال

نفعل؟ أن نستطيع وماذا «عثمان»: رد
االنهيارات. فت توقَّ فقد نتقدم؛ أن ينبغي «فهد»: قال

مصيدة يف وقعنا قد وكأننا اآلن، تماًما محاَرصين نكون نكاد إننا «مصباح»: وقال
فعًال. الثلج

املصيدة؟! يف وقعنا قد نحن كنا إذا الطائرة يف اآلخرين ي نسمِّ وبماذا «قيس»: علَّق
. يقلُّ املطر بدأ الوقت نفس يف فعًال. فت توقَّ قد االنهيارات كانت أحد. يعلِّق لم

فرصتنا وهذه نتقدم، أن فعًال ينبغي «فهد»، رأْي مع إنني قائًال: الصمَت «أحمد» قطع
أيًضا. املطر وتوقف االنهيارات، فت توقَّ فقد
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األشجار فوق الثلجية الُكتل اصطدام أن حظِّهم من وكان جديد، من الشياطني تحرَّك
تجاوزوا حتى اآلخر، بعد الواحد يتقدمون كانوا وبرسعة، منه. املرور يمكن طريًقا فتح قد

الثلج. حاجز
الجو أخذ يدور. ما كلَّ يفهم وكأنه هدوء، يف لهم ينظر الكلب كان الوقت نفس يف
بواسطة التقدم اتجاه يحدد «قيس» وكان يتقدمون، هم بينما فشيئًا، شيئًا يتحسن

عنيفة. رياح بدأت فجأة البوصلة.
جديدة. لعاصفة مقدِّمة أنها يبدو «عثمان»: فقال

مَضت الدفء. من بمزيد يشعرون جعلهم بحماس يتقدمون كانوا فقد أحد؛ يعلِّق لم
جبال سفح إىل النهاية يف وصلوا حتى الرياح، قوة برغم رسعتهم من يزيدون وهم ساعة،
يقف وهو إليه، ينظرون الشياطني أخذ األبيض. الثلجي باللون مكسوٍّا الجبل كان «األلب».
قرروا برسعة أنهم غري الجبل، نهاية إىل فعًال يصَل أن منهم أحٌد يستطع فلم نهاية، بال
طابور «أحمد» تقدم أن بعد واضحة، الطريق عالمات بعض كانت فقد فوقه؛ الصعود
للحذر، يحتاج الصعود كان «فهد». وأخريًا و«مصباح»، و«عثمان»، «قيس»، تَِبعه ثم السري،
أننا يبدو قال: «أحمد» إن حتى قويٍّا، نباًحا الكلب نبَح فجأة منهم. أحد قدُم تفلَت ال حتى

اقرتبنا! قد
إىل يشري هذا كان الطريق. يصعد أخذ ثم «أحمد»، من الكلب قفز أخرى، مرة فجأة
هناك هتف: ثم اإلشارات، استقبال جهاز «قيس» أدار بعيدة. منطقة يف ليست الطائرة أن
بدأ انتهى، وعندما يسجل، الجهاز ظل حوله، الشياطني ع تجمَّ الجهاز. يسجلها إشارات
إنهم وتقول وجودها، مكان تُحدِّد الطائرة، من رسالة كانت إليه. يستمعون الشياطني

الربد. من يتجمدون يكادون
الطريق. يف إننا لهم وُقل الرسالة، عىل ُردَّ برسعة: «أحمد» قال

كبريًا. انتصاًرا قوا حقَّ وكأنهم يشعرون الشياطني كان الرسالة، «قيس» أرسل وعندما
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مقر إىل للوصول الوحيد سبيلهم هي الطائرة ألن تُوصف؛ ال الشياطني فرحة كانت
ولهذا هناك؛ إىل الوصول أحد يستطيع لن الطائرة فبدون «إلهام»؛ توجد حيث العصابة،
منبسطة. منطقة قابَلته كلما الثلج فوق يجري كان «عثمان» أن درجة إىل سريهم يف أرسعوا
عىل ف يُخفِّ ذلك وكان … جرى كلما «عثمان» يُسابق الكلب كان الوقت، نفس يف
فال الفرصة. الستغالل أكثر يدفعهم والثلج املطر ُف توقُّ وكان … املكان صعوبة الشياطني

أخرى. مرة تُمطر أن يمكن متى يعرف أحد
تتحرك. بيضاء أجسام ظهرت ففجأة تكتمل. لم فرحتهم لكن

الرجال بعض هؤالء وهل األجسام؟ هذه ما يفكر: كان دهشة، يف إليها «أحمد» نظر
هذا فإن العصابة، من كانوا ولو العصابة؟ أفراد من أنهم أم األلب جبال يف يعيشون الذين

الهدف؟ من اقرتبوا قد الشياطني أن يعني
رصاص طلقة دوَّت فقد فجأة؛ فت توقَّ األسئلة لكن رأسه. يف تدور كثرية أسئلة كانت
برسعة نفسه ألقى املكان. صمت يف صداه تردَّد دويٍّا وأحدثت بالثلج، اصطدمت بجواره

الثلج. يغطيه بارٍز نتوءٍ خلف واختفى األرض، عىل
باإلشارات. يتفاهمون وبدءوا األسلوب، بنفس الشياطني ف ترصَّ الوقت، نفس يف

حال. كل عىل طيبة فرصة هذه لكن هؤالء، َمن نعرف ال نحن «أحمد»: قال
ِقَطٌع وكأنهم تجعلهم بيضاء مالبس يلبسون فهم يظهرون؛ ال إنهم «قيس»: علَّق

الثلج. من متحركة
املكان! سكان من لعلهم «مصباح»: وعلَّق

العصابة. مقر إىل الطريق يف حراسة نقطة أول هذه تكون ربما أظن. ال «فهد»: فعلَّق
كذلك. يكونوا أن نرجو «أحمد»: قال



الثلج مصيدة

خلف من رأسه «أحمد» أخرج صوت. أي يُسمع يكن ولم باملكان، يحيط الصمت كان
بلغة الشياطني إىل تحدَّث برسعة، فعاد تماًما، رأسه فوق رسيعة طلقة فدوَّت البارز، النتوء
ظهورنا. وينتظرون جيًدا، مكاننا يعرفون إنهم فقال: أحد، يسمَعهم ال حتى اإلشارات،

تكون أخىشأن تقول: الشياطني بقيُة َفِهمها إشاراٍت «فهد» يرسم أن قبل لحظة مرَّت
آخرون. يصطاَدنا حتى بعضهم يشغَلنا أن ُخطَّتهم

واحد. طريق سوى له ليس فاملكان يستطيعون؛ أنهم أظن ال «مصباح»: رد
نعرفها. ال أخرى طرق هناك يكون وقد منَّا، أكثر باملكان خبريون إنهم «قيس»: علَّق
لتحديد الوحيد الطريق هو فذلك وجودهم، بها يكتشف طريقة يف يفكر «أحمد» كان
يف طلقات مجموعة نُطلق سوف باإلشارة: إليهم تحدَّث ثم الشياطني، إىل نظر أماكنهم.
أماكن يكشف سوف علينا الردَّ إنَّ كاملة؛ دائرة تمثِّل متفرقة أماكن ويف واحد، وقت

وجودهم.
يده أنزل وعندما إشارة. أشار ثم يده، «أحمد» رفع مسدساتهم. الشياطني أخرج
ومع الشياطني. حول دائرة فعًال تمثِّل مختلفة اتجاهات يف طلقات مجموعة انطلَقت
املكان؛ محددة كانت أنها غري كاملطر، تنزل العصابة أفراد طلقات الرصاصكانت انطالق

األمام. من جاءت فقد
تماًما. اآلن وجودهم تحدَّد لقد اليمني. من طريق هناك إذن، «أحمد»: قال برسعة

املكان يغطي وكاد متفرًقا، يأتي كان العصابة طلقات صوت لكن «أحمد»، سكت
هذا عىل بقاءَهم إن … اآلن؟ عمله يمكن الذي ما يفكر: كان الشياطني. فيه يختفي الذي
إليه. فزحفوا للشياطني، أشار برسعة. للطائرة الوصول من بد فال ُخطتَهم. يعطِّل املوقف

فيه. هم الذي املوقف يخىش وكأنه بهم يلتصق الكلب كان
ركاب كان فإذا فرصتنا. نضيِّع ال حتى مواجهة، معهم نشرتك أن ينبغي «أحمد»: قال

نهايتهم. هذه أن يعني الوقت مرور فإن الربد، من يشكون الطائرة
العصابة أن املؤكد من قال: ذهنه، يف تردَّد قد جديٌد خاطٌر كان الكالم. عن فجأة ف توقَّ
فمكان هؤالء؛ وجود سبب هو وهذا إليها، رسالتنا التقطت أو … الطائرة رسالة التقطت

قريبًا. يكون أن يمكن الطائرة
لدينا. التي املعلومات تُشري كما قريبًا ليس العصابة مقرَّ لكنَّ

الرأي. هذا يف معك أتَّفق إنني «فهد»: ردَّ
الجبال؟ سكَّان من يكونون ال وملاذا «عثمان»: تساءل
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إذن؟ الرصاص علينا يُطلقون وملاذا «قيس»: ردَّ
«أحمد» له نظر الهواء. م يتشمَّ أخذ ثم «أحمد»، معطف من رأسه الكلب أخرج فجأة،

يقرتب! أحد هناك وهمس:
الكلب أن ويبدو صحيح، هذا برسعة: «أحمد» فعلَّق عاليًا، ليس صوتًا الكلب أصدر

فيه. غريزة أنها أو مدرَّب،
كان اللحظة نفس يف بقوة، ينبح الكلب أخذ فجأة حذٍر. يف حولهم الشياطني نظر
إنذاًرا، الشياطني أعطى قد كان الكلب، نباح أن إالَّ الشياطني. فوق يقفزون رجال أربعة

األربعة. الرجال وا فتلقَّ
رضبه الذي «قيس» من قريبًا كان الثلج. عىل األول الرجل فسقط «فهد» تدحرج

اه. فتلقَّ برسعة، وقف قد كان الذي «فهد» اتجاه يف يتدحرج جعَلته قوية، رضبة
حتى به أطاَحت قوية رضبة ورضبَه بآخر أمسك قد «أحمد» كان الوقت نفس يف
حول يدور الرجل جعَلت متتالية، برضبات اه تلقَّ ثم «أحمد» تابعه الجبل. بجسم اصطدم

نفسه.
ى يتلقَّ «قيس» كان اللحظة نفس يف َحراك. بال فسقط قوية، رضبة «أحمد» رضبه ثم
حتى ه وعضَّ الرجل، ساق إىل فقفز أرسع، كان الكلب أن إالَّ أبيض، عمالق من قوية رضبًة

رضبته. يُكمل ولم يرصخ، جعله
ملح يف ولكنه ينبطح، جعَلته الرجل إىل رضبة فسدَّد «قيس» أمام فرصة هذه وكانت
قفز فقد انتظاره؛ يف كان الكلب أن غري «قيس»، اتجاه يف أخرى مرة يقفز كان البرص،
وهو الرجل رصخ وْجهه. يف أظافره أعمل ثم العمالق، وجه إىل به وصل غريب ارتفاع إىل

سهًال. صيًدا كان أخرى ومرة وجهه، يغطي
«عثمان» أن إالَّ قوية، رضبًة رجٌل َرضبه فقد آخرين؛ مع اشتبك الذي «عثمان» أما
بني يُصبح «عثمان» جعَلت تماًما، قوية كانت التي الرجل بذراع وتعلَّق الرضبة من هرب
فوقع انزلقت، «عثمان» قدَم أن إالَّ للرضب، فرصًة يُعطيَه ال حتى «عثمان» احتضن يَديه.
«عثمان» ل «أحمد» نظر الجبل. أسفل إىل نزوًال برسعة، تدحرَجا الطريق والنحداِر االثنان.
يفعل أن يستطيع يكن لم الوقت نفس يف أنه إالَّ «عثمان»، بهزيمة املوقف ينتهَي أن وخَيش
ينادي جعله الذي ما يدري وال الكلب اتجاه يف نظر غريبة. برسعة ينزلقان كانَا فقد شيئًا؛

آخر. شخص مهاجمة يف «مصباح» مع يشرتك الكلب كان «سنوي». باسم الكلب
اتجاه يف إليه أشار يُناديه. «أحمد» أن َفِهم وكأنه الهجوم، عن الكلب ف توقَّ ثم
«أحمد» كان قفزاترسيعة. «عثمان» اتجاه يف يقفز «سنوي» البرصكان ملح ويف «عثمان».
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األرضيف إىل به وقع غريب ثقٌل فوقه فجأة سقط فقد تستمر؛ لم مراقبته أن إالَّ ذلك، يراقب
الجسم، ضخم عمالًقا رأى تأكَّد عندما لكنه الثلجية، االنهيارات أحد أنه ر تصوَّ البرص، ملح

الثلج. من مصنوع أنه أو فجأة، الثلج من خرج قد وكأنه الثلوج، غطَّته وقد
ألول وربما العمالق مع يشتبك أن استطاع فقد ولذلك مؤثًرا؛ «أحمد» سقوط يكن لم

القوة. هذه له برجل يلتقي حياته يف مرة
قمم إحدى من قفز قد العمالق كان . يهتزَّ لم العمالق أن إالَّ رسيعة، رضبًة رضبَه

العصابة. أفراد إىل وانضم الجبال
«أحمد»، بقدم أمسك الرجل أن إالَّ قوية، رضبة الرجل َرضب ثم الهواء يف «أحمد» طار
الدوار لحظة يف وهو — سمع حوله. من تدور الدنيا أن شعر وقد املرة هذه سقط إنه حتى

… الزعيم إن املسدس. تستخدم ال يرصخ: وهو الرجل صوَت —
كأنه كان «سنوي» فوجد عينَيه، فتح وجهه، يلعق دافئ بيشء «أحمد» شعر فجأة،

إليه. طريقها تأخذ العمالق قدَم رأى اللحظة نفس يف يوقظه،
وبرسعة الثلج. فوق العمالق قدُم فنزلت مناسب، وقت يف مكانه من تدحرج وبرسعة
يقع ثم نفسه حول يدور العمالق جعلت قوية رضبًة نائم وهو العمالق رضب أخرى مرة
واستقر العمالق، إىل قفز قد «سنوي» كان قدَميه، عىل «أحمد» يقف أن وقبل األرض، عىل

وجهه. فوق
بسبب شيئًا يرى أن يستطيع يكن لم الذي العمالق إىل «أحمد» قفز … فرصته كانت
مهاجمة يف مًعا واشرتَكا إليه، ا منضمٍّ ظهر قد «عثمان» كان الوقت نفس ويف «سنوي»،
يستطع لم حتى أحدهما، مع يشتبك ألن فرصة يجد فال ْرضبَه، يتبادالن كانَا العمالق.
كله املوقف وانتهى معركته، منهم كلٌّ أنهى قد الشياطني بقية كان انتهيَا وعندما الحركة.

الشياطني. لصالح
إليه ذراَعيه مدَّ الفرح، يُشبه ما وجهه وعىل يقف «سنوي» فرأى حوله، «أحمد» نظر

وقبَّله. إعزاز يف احتضنه الذي «أحمد» صدر عىل قفز حتى «سنوي»، فأرسع
تلقيُت قد لكنت ولواله بي، يفتك كاد الذي العمالق من أنقذني لقد «عثمان»: قال

ساخنة. َعْلقة
بالذات! االسم هذا له اخرتت ملاذا أدري ال كنت وإن «سنوي»، أدعوه إنني «أحمد»: قال

«سنو». باإلنجليزية فالثلج باملكان؛ تأثرت لعلك «مصباح»: علَّق
طيب. تعليل هذا «أحمد»: قال
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كثريًا. تعطلنا فقد نُرسع؛ أن ينبغي واآلن قال: ثم لحظة، سكت
نشاًطا أكثر جعلتهم قد دخلوها التي الرهيبة املعركة كانت بنشاط، الشياطني تحرك
ينزل أن حاول والذي «سنوي»، يحمل وهو يتقدَّمهم «أحمد» كان تقدَّموا. حماًسا. وأكثر

النزول. فرصة يُعِطه ولم به، أمسك «أحمد» أن إالَّ
هذا ففي اآلن؛ الساعة كم يفكِّر منهم أحد يكن ولم به، يشعروا أن دون انقىضالوقت
بدءوا وقٍت بعد لكن النهار. طوال يختلف الوقت يكن لم للثالجة الفريزر يُشبه الذي املكان
الظالم يبدأ سوف «أحمد»: قال يهبط. أن يوشك الليل وأن يختلف، الضوء أن يشعرون

جديًدا. عطًال لنا بالنسبة يشكِّل سوف وهذا أعلم، كما
طريقنا. يف نستمرَّ ألن تكفي نحملها التي البطاريات إن نتوقف. لن إننا «قيس»: قال
الطائرة؟ ركَّاب إىل إشارة نرسل هل لحظة: بعد «أحمد» قال ِمهم. تقدُّ يف استمروا

أن أكَّدت املعركة هذه وأن خصوًصا وجوَدنا، يكشف ذلك إن برسعة: «عثمان» ردَّ
أعينها. تحت تضعنا العصابة

فإن … تعرف العصابة دامت فما اإلشارة، نُرسل أن ينبغي السبب لهذا «أحمد»: ردَّ
مكشوفة. أصبحت قد املعركة

التقط التي للموجة تبًعا بإرسالها «قيس» وقام اإلشارة. إرسال عىل الشياطني اتفق
يائٍس، موقف يف إننا يقول: الردُّ جاءهم حتى دقائق تمِض ولم السابقة. اإلشارة عليها

االنتظار. يف لكننا
الليل. هبط … متوقع غري وبشكل … فجأة لكن
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يف الشياطني عاشه ليل أيِّ من وربما آخر، مكان أي من أكثر ربما ا، جدٍّ قاتًما الظالم كان
ُمتماسكني. يجعلنا ما هناك يكون أن ينبغي «أحمد»: همس مكان. أي

تعني؟ ماذا متسائًال: «قيس» ردَّ
يكون سوف نُصدره صوت وأي الظالم، يف بعض عن نتوه قد إننا «أحمد»: قال
الطريق. يف آخر كمنٌي هناك يكون أن فاحتمال نأمن ال ونحن الصمت، هذا يف مسموًعا

البعض. بعضنا بجانب دائًما يجعلنا ما معي إن «مصباح»: همس
الخيط، مقدمة اْمِسك قائًال: «أحمد» ل يده مدَّ ثم حقيبته، من رفيًعا حبًْال أخرج

دائم. اتصال عىل نظل وهكذا منَّا، كلٌّ يَمسكه وسوف
أنهم بجوار شيئًا، يرون يكونوا لم ألنهم بطيئة؛ حركتهم وكانت الشياطني، تحرُّك بدأ

وجودهم. ينكشَف ال حتى ضوء أيِّ إشعاَل يستطيعون ال
«إلهام»، من أنها ر فتصوَّ شفرية، رسالًة «قيس» مع االستقبال جهاُز التقط فجأة،
الجوَّ أن «أعرف تقول: الرسالة كانت «صفر». رقم من وجدها رموزها حلَّ عندما ولكن

اآلن؟» أخباركم هي ما يعطِّلكم. سوف
… متفائًال ا ردٍّ نردَّ أن ينبغي «أحمد»: فقال الشياطني، إىل الرسالة «قيس» نقل

الطائرة. إىل الطريق يف فعًال وأننا خصوًصا
نقول؟! أن تقرتح ماذا «قيس»: قال

اتصال عىل ونحن األخرية، قبل للخطوة الطريق يف إننا قال: ثم لحظة، «أحمد» فكَّر
«إلهام». ب

لكم أتمنَّى فيه: قال رسيًعا ردَّ الذي «صفر»، رقم إىل شفرية رسالة «قيس» أرسل
التوفيق!
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… أخرى شفرية رسالة يستقبل االستقبال جهاز كان حتى لحظات تمِض ولم
«إلهام». من أنها يعرف وهو «قيس» استقبلها

تحذروا أن ويجب العصابة، مقرِّ يف عادية غري حركة هناك تقول: الرسالة كانت
الطريق.

بسبب الحركة تكون ربما «عثمان»: فقال الشياطني، إىل الرسالة ترجمة «قيس» نقل
الطائرة.

املعركة. عن رسالة وصَلتهم وربما «فهد»: أضاف
الحركة. هذه إلحداث يصلحان السببان «أحمد»: علَّق

«إلهام» رسالة دامت ما الطريق، من حذرنا نأخذ أن هو املهم أضاف: ثم لحظة سكت
ذلك. تؤكد

يف تماًما «سنوي» عىل يعتمد كان فقد «أحمد»؛ ف فتوقَّ صوتًا، «سنوي» أصدر فجأة،
«أحمد» جذب إذا أنه عىل اتفاق هناك كان فقد الشياطني؛ بقية ف وتوقَّ الغريب، الظالم هذا

التقدُّم. فيعني مرتني جذبه وإذا التوقف، يعني فهذا مرًة؛ الحبل
من قفز … فجأة ثم أخرى. مرة الصوت فأصدر «سنوي»، رأس عىل «أحمد» مسح
رائحة شمَّ قد «سنوي» يكون أن ا إمَّ أمرين: ع توقَّ فقد املرة؛ هذه تركه الذي «أحمد» ِحْضن
وتاه غادرها قد الطائرة من أحًدا أن يعني وهذا أصحابه، رائحة شمَّ أنه أو الغرباء، أحد

تماًما. اقرتبت الطائرة أن أيًضا يعني وهذا الطريق، يف
ولم «سنوي»، نُباح عَال فجأة، يحدث. سوف ما انتظار يف مكانهم يف الشياطني ظل
سمعوا فجأة لكن برسعة، الشياطني فتقدَّم مرتني الحبل «أحمد» جذب بعيًدا. النُّباح يكن
شخص وجوَد اكتشف قد «سنوي» أن «أحمد» تأكَّد … قريبًا الرصاخ وكان … رجل ُرصاخ
الرجال من عدٌد وظهر الرجل، ُرصاخ منه صدر الذي املكان فكشف ضوء، ملع فجأة غريب.
يف ضوءُها ومَلع املكان، صمت يف صداها تردَّد طلقة صدرت اللحظة نفس يف املسلحني.

الظالم.
األبد. إىل «سنوي» من الخالص هو الطلقة بهذه املقصود إن برسعة: «أحمد» فكَّر

الرجال أطفأ فقد جديد؛ من عاد قد الظالم وكان االتجاه، نفس يف الشياطني أرسع
اللمس وبطريقة بالضبط. أماكنهم حدَّدوا قد كانوا الشياطني لكن أشعلوه، الذي الضوء

يفعلونه. سوف ما «أحمد» لهم حدَّد
منهم. لننتهَي عليهم نقفز ثم شديد، هدوء يف نفرتق سوف لهم: قال
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همساتهم. يسمعون بدءوا حتى … فأكثر أكثر اقرتبوا الخطة؛ ينفذون الشياطني وبدأ
الكلب. اختفى لقد يقول: أحَدهم «أحمد» سمع

مناطق يف أو الخالء، يف تعيش ال الكالب فهذه املكان، عن غريب كلب إنه آخر: ردَّ
هنا. غريبًا أحًدا أن بد وال الثلج،

املفقودة؟ الطائرة ألصحاب يكون ربما متسائًال: ثالث ردَّ
ربما. األول: رد

اللعني! هذا … تُصبه لم ألنك أخطأت؛ لقد أضاف: ثم لحظة، سكت
سمع الوقت، نفس يف رصاصهم. من «سنوي» نجا لقد بالسعادة، «أحمد» شعر

مكانه. تحديد أستطع لم ولهذا تماًما؛ الثلج لون يف إنه يقول: أحدهم
أن واحد كلِّ عىل «أحمد»: قال اللمس، وبلغِة … اآلن منهم قريبني الشياطني كان

املفاجأة. فرصة يُفقدنا سوف خطأ أيَّ فإن هدفه؛ من تماًما يتأكد
الذي «سنوي» أنفاس أنها عرف بشدة. تتدافع حارة بأنفاس «أحمد» شعر فجأة
الكمني هذا لهم «سنوي» كشف لقد واحتَضنه. قبَّله ثم حمله تماًما. «أحمد» ب التَصق

العصابة. أيدي يف لوقعوا ولواله الجديد،
الرعد دوَّى ففجأة جيًدا. حظهم وكان يستعدون، فيها الشياطني كان دقائق، مرَّت
حدوث يعني ذلك إن قال: الرجال أحد إن حتى تسقط، سوف «األلب» جبال وكأن …

… املخبأ من نقرتب أن وينبغي جديدة، ثلجية انهيارات
أحد. يظهر لم وأنه خصوًصا آخر: أضاف

وكانت كالنهار. كلها املنطقة جعل حتى شديًدا، ملعانًا الربق ملع أخرى، مرة فجأة،
فيما يقفون ثمانية وكانوا الرجال. عىل فجأة الشياطني قفز فقد املالئمة؛ الفرصة هي هذه
الطرفني رضبَا ثم مًعا، قفَزا الطرفني، يف و«فهد» «أحمد» كان ولذلك دائرة؛ نصف يُشبه
عىل الجميع … وسقط املجموعة، ببقية فاصطدم صائبة، «كاراتيه» حركة يف الداخل إىل
إليهم. قوة يف اندفعوا قد و«سنوي»، و«مصباح» و«عثمان» «قيس» كان وبرسعة األرض.
تدحرج فأعادته. إليه «عثمان» يد من خرجت قد رسيعة كانترضبة أحدهم يقف أن وقبل
فانقض منه، أرسع كان «سنوي» أن إالَّ مسدسه، يخرج أن يحاول وهو برسعة، أحدهم
فرضبه تابعه، قد «مصباح» كان الذي الوقت يف يرصخ، الرجل جعل مما يده؛ يعضُّ عليه

مختفيًا. يسقط ثم الجبل، حافة إىل يصل حتى برسعة، يتدحرج جعَلته قوية رضبة
املوقف فأصبح الرعد، حدوث مع يتواىل ظلَّ الربق أن أيًضا الشياطني حظِّ من كان
كان مًعا، منهم اثنني كلَّ يربطون و«عثمان»، و«قيس» «فهد» كان وبينما تماًما. أيديهم يف
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التي الكلمات أمام برسعة «أحمد» فكَّر فقد به؛ واحتفظ السابع، عىل قبض قد «أحمد»
املخبأ. من نقرتب أن علينا أحدهم: قال عندما منهم، سمعها

ثلجية. انهيارات يعني الرعد إن آخر: قال وعندما
… نهايتهم هذه تكن لم ما … كبرية ملصاعب يتعرضون قد فإنهم هذا حدث وإذا
ألقوهم ثم كبرية، حفرة وكأنه يبدو مكان، إىل جرُّوهم العصابة، أفراد ربط من انتهوا عندما
يشء. أيُّ يحدث أن قبل نتحرَّك أن ينبغي هيَّا، برسعة: «أحمد» قال الوقت نفس يف فيها.
الوقت نفس يف الدفء. منه ليستمدَّ «أحمد» ِحْضن إىل وقفز أرسع قد «سنوي» كان
يفهمها ال التي الشياطني بلغة «أحمد» تحدَّث املربوط. العصابة رجل يجرُّ «فهد» كان

ثلجية. انهيارات أيُة تفاجئنا ال حتى هنا الليلة نبيَت أن يف أفكِّر إنني قال: غريهم،
ذلك؟ يُعطِّلنا أَال «عثمان»: تساءل

أخرى؟! ليلة نرتكهم هل الطائرة وركاب «مصباح»: تساءل
إذا قال: ثم … و«مصباح» «عثمان» طرحه فيما يفكر «أحمد» كان دقائق. مرَّت

األبد. إىل ننتهَي أن من خريًا ذلك يكون فسوف ساعات، تأخرنا
العصابة رجل إىل «أحمد» نظر املكان. الربق ضوءُ وغطَّى جديد، من الرعد دوَّىصوت

الليلة؟ ثلجية انهيارات تتوقع هل وسأله:
الثلجية الِقمم يحرِّك الرعد هذا إنَّ رضورة. ولكنه ًعا، توقُّ ليس لحظة: بعد الرجل ردَّ

االنهيارات. لتبدأ فتتهاَوى الجبال، يف
تحدث؟ سوف متى ع تتوقَّ أن يمكن هل أخرى: مرة «أحمد» سأله

إىل تلجأ أن ينبغي الرجل: فقال بدأ، قد االنهيارات صوت كان الرجل، يُجيب أن وقبل
إلينا. االنهيارات تصل أن قبل اآلن، املخبأ
بعيد؟ املخبأ هل برسعة: عثمان سأله

فتُفاجئنا واإلجابات األسئلة يف الوقت تضيِّعوا أن ينبغي وال ببعيد، ليس برسعة: ردَّ
وننتهي. االنهيارات

أحد؟ هناك هل لحظة: «أحمد» له نظر
اثنان. قال: ثم الرجل د تردَّ

تفعل؟ سوف وماذا قال: ثم بقوة، الرجل ذراع عىل «أحمد» قبض
بما إليهما أتحدث وسوف اآلن، بنا هيَّا أترككم. سوف أنني أظن ال الرجل: ردَّ

بهما. رفًقا أكثر تكونوا أن تَِعدوني أن يجب فقط، يُطمئنهما.
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يشء. عىل يُقِدَما لم ما كذلك، نكون سوف «أحمد»: ردَّ
يبعد ال وهو االتجاه، هذا من املخبأ إن وقال: اليمني، اتجاه يف برأسه الرجل أشار

كثريًا.
بدأَت الثلجية. األمطار سقوط بدأ فجأة، ثم الربُق، وبََرق أكثر بعنف الرعد صوت تردَّد
مصيدة الشياطني حول تصنع سوف وكأنها بَدا حتى وتزداد، تزداد أخذَت ثم ضعيفة،

جديدة.
يعرفها لم بأغنية صوتُه ارتفع فجأة الرجل. حدَّده الذي االتجاه يف الشياطني أرسع
الجميلة، الطيور صيدي أحمل البيت، إىل عائٌد وأنا اآلن تقول: األغنية كانت الشياطني.

الشتاء. ليايل يف خصوًصا أيًضا، جميل وأكلها
تغنِّي؟! ملاذا برسعة: «أحمد» سأله

يشء كلَّ أنَّ يعرفان وسوف انتصاًرا، حققنا قد نكون عندما شفرة، إنها الرجل: ردَّ
بسالم. يمرُّ

سمعوا منها، انتهى وعندما … أخرى مرة األغنية غناء الرجل وأعاد أكثر، اقرتبوا
القارس، الشتاء ليل يف تقول: األخرى األغنية كانت الرجل. غناء عىل ردٌّ وكأنه يغنِّي صوتًا

اصطدناها. التي الطيور هو الشتاء، يف طعام وأحىل الساخن، الطعام يحلو
رجٌل بجواره وظهر ضوء، ملع فجأة، الثانية. أو األوىل، سواء فعًال رقيقة أغنية كانت

وحدك؟ أنت جاكو. وصاح: املخبأ. مدخل يف واقًفا يبدو كان
الضيوف. بعض معي الرجل: ردَّ

كانت وفجأة ذراَعيه. وكتَّف الرجل، عىل فجأة «عثمان» انقض تماًما اقرتبوا وعندما
جديدة. ثلج مصيدة يف الشياطني ووقع عنف، يف تسقط الثلج ُكتَل

القادمة. مغامرتهم هذه وكانت
القادمة. القصة يف اللقاء وإىل
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