




األصغر األخ

تأليف
دوكتورو كوري

ترجمة
الصادق عبد عيل أمرية

مراجعة
فؤاد محمد مصطفى



Little Brother األصغر األخ

Cory Doctorow دوكتورو كوري

هنداوي النارشمؤسسة
٢٦ / ١ / ٢٠١٧ بتاريخ ١٠٥٨٥٩٧٠ برقم املشهرة

املتحدة اململكة ،SL4 1DD وندسور، سرتيت، شييت هاوس، يورك
+ ٤٤ (٠) ١٧٥٣ ٨٣٢٥٢٢ تليفون:

hindawi@hindawi.org اإللكرتوني: الربيد
https://www.hindawi.org اإللكرتوني: املوقع

مؤلفه. آراء عن الكتاب يعربِّ وإنما وأفكاره، املؤلف آراء عن مسئولة غري هنداوي مؤسسة إنَّ

الطوبجي محمد الغالف: تصميم

٩٧٨ ١ ٥٢٧٣ ٠٩٤١ ٨ الدويل: الرتقيم

.٢٠٠٨ عام اإلنجليزية باللغة األصيل الكتاب صدر
.٢٠١٤ عام هنداوي مؤسسة عن الرتجمة هذه صدرت

لنص العربية والرتجمة الغالف، وتصميم الكتاب، هذا بتصميم الخاصة النرش حقوق جميع
الرتخيص تجاري، غري امُلصنَّف، نَْسُب اإلبداعي: املشاع رخصة بموجب صة ُمَرخَّ الكتاب هذا
اإلنجليزية باللغة األصيل العمل بنص الخاصة النرش حقوق جميع .٤٫٠ اإلصدار باملثل،
باملثل، الرتخيص تجاري، غري امُلصنَّف، نَْسُب اإلبداعي: املشاع رخصة بموجب صة ُمَرخَّ

عام. ٢٫٥ اإلصدار



املحتويات

7 الرواية عن ِقيل ما أفضل من
11 إهداء
13 الكتب ملتاجر اإلهداءات حول نبذة
15 وتقدير شكر
17 مقدمة
21 األول الفصل
35 الثاني الفصل
47 الثالث الفصل
61 الرابع الفصل
77 الخامس الفصل
97 السادس الفصل
111 السابع الفصل
125 الثامن الفصل
137 التاسع الفصل
153 العارش الفصل
167 عرش الحادي الفصل
183 عرش الثاني الفصل
199 عرش الثالث الفصل
213 عرش الرابع الفصل
229 عرش الخامس الفصل



األصغر األخ

247 السادسعرش الفصل
261 عرش السابع الفصل
277 عرش الثامن الفصل
293 عرش التاسع الفصل
311 العرشون الفصل
333 والعرشون الحادي الفصل
343 خاتمة
351 شناير بروس بقلم أخرية كلمة
355 بوكس إكس نظام مخرتقي أحد هوانج، «باني» آندرو بقلم أخرية كلمة
359 املراجع قائمة

6



الرواية عن ِقيل ما أفضل من

وخطورتها أهميتها يف تضاهي بالتكنولوجيا، املولعني تمرد عن مثرية رواية
متن عىل املعبَّأة املياه وزجاجات التعبري، وحرية امللفات، مشاركة قضايا

الطائرات.
و«املغمورون» «القبحاء» روايتي مؤلف ويسرتفيلد، سكوت

الثاقب السيايس منظورها ناحية من األصغر» «األخ رواية عن التحدث يمكنني
الكتاب هذا قراءة من يجعل وكالهما — للتكنولوجيا الرائع استخدامها أو
ملاركوسورصاعه، الفكري النضوج عاملية هو ا حقٍّ يأرسني ما لكن — رضورة
تختار التي اللحظة الحايل؛ العرص يف مراهق أي سيدركها التي الخربة وهي

إليه. ستصل وكيف حياتك معنى فيها
و«االنعكاس» «القافز» روايتي مؤلف جولد، تشارلز ستيفن

العام، هذا قرأته آخر كتاب أي من أكثر األصغر» «األخ رواية بقراءة أُوِيص
الثالثة ذوي املراهقني من ممكن عدد أكرب أيدي إىل يصل أجعله أن أودُّ وَلَكم

إناثًا. أم كانوا ذكوًرا ربيًعا، عرش
بعض وألن يقرؤه، من حياة تغيري شأنه الكتابمن هذا أن أعتقد ألنني ذلك
فربما قراءته؛ بعد كانوا كما يصريوا لن — فقط منهم القليل ربما — الشباب
الرواية هذه ستكون وربما التكنولوجي، أو السيايس املستوى عىل سيتغريون
يخفونها التي الغريبة ذواتهم تخاطب أو حبهم تنال التي نوعها من األوىل
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سريغبون وربما معها، واالختالف بشأنها النقاش يف سريغبون ربما داخلهم.
جعلتني فقد أعلم؛ ال بها. ما ورؤية بهم الخاصة الكمبيوتر أجهزة تشغيل يف
ثم األوىل، للمرة وقراءتها ثانيًة عرشة الثالثة لسن العودة يف أرغب الرواية هذه

تفرًدا. أكثر أو غرابة أكثر أو أفضل مكانًا وجعله للعالم الخروج

أنانيس» «أبناء رواية مؤلف جايمن، نيل

كيف حول تدور مخيف، بشكل واقعية مغامرة األصغر» «األخ رواية إن
يف األبرياء باألمريكيني للزج القومي األمن تكنولوجيا استغالل إساءة يمكن
بطل إىل بعد فيما يتحول مراهق كمبيوتر قرصان وبهتانًا. ظلًما السجون
التي باألحداث زاخر كتاب إنه األساسية. حرياته عن دفاًعا الحكومة يتحدى
لالحتجاج كوسيلة الرقمي، العصيان ومظاهرات والتكنولوجيا بالشجاعة تتعلق

التكنولوجيا. ملحبي املدني

بوكس» اإلكس «قرصنة كتاب مؤلف هوانج، باني

الواقع ألعاب تفاصيل بجميع وعي عىل الذهن متقد نشط راٍو دوكتورو كوري
أن األلعاب لهذه يمكن كيف حول مذهلة جديدة رؤية تقديمه مع البديل،
األصغر» «األخ إن إرهابي. لهجوم باملخاطر الزاخر السياق يف نفسها تفرض
ومحرتيف الكمبيوتر قراصنة أن وهي جريئة؛ مناقشة تطرح عبقرية رواية

املستقبل. يف لبالدنا أمٍل أكربَ يكونون ربما ألعابه

بيز» لوف «آي لعبة مصممة ماكجونيكال، جني

بحتة مصادفة ليست … املناسب الكاتب بقلم املناسب الوقت يف املناسب الكتاب
اآلن. حتى اإلطالق عىل دوكتورو لكوري رواية أفضل تكون أن

العجوز» «حرب رواية مؤلف سكالزي، جون

امليضبالطريق يف األمور تستمر حيث القريب املستقبل يف النضج عن رواية إنها
املقام يف تتعلق لكنها ذهنية، كعادة القرصنة عن رواية إنها اآلن. فيه تسري الذي

8



الرواية عن ِقيل ما أفضل من

يحدث ما بشأن فعله يمكنك عما والتساؤل للعالم والنظر والتغري بالنضج األول
من تركها من أتمكن لم صادًقا. املراهقني صوت عن فيها التعبري وجاء به،

أحببتها. لقد منها. انتهيت حتى يدي
«فارذينج» رواية مؤلف والتون، جو

جورج لرواية الصغرى الشقيقة تكون بأن جديرة األصغر» «األخ رواية إن
مخيفة أنها واألهم الفكري، والنضج بالحيوية تتسم فهي «١٩٨٤» أورويل

اليشء. بعض

األخري» الرجل «واي: رواية مؤلف فون، كيه برايان

الحالية األحداث تستقرئ إنها إذ متفائًال؛ تحذيًرا األصغر» «األخ رواية تمثل
يف تشري لكنها للحرية، باستمرار املتزايدة بالتهديدات لتذكرنا منها وتستنتج
ويف الفردية. وتوجهاتنا أفعالنا يف جوهريٍّا تكمن الحرية أن إىل نفسه الوقت
والشباب املراهقون يقرأ أن خاص بوجه آمل استبداده، يف املتزايد عاملنا ظل

أيًضا. بذلك ومعلميهم وآباءهم أقرانهم يقنعون ثم الرواية، هذه الصغار
اإلعالم» «نحن كتاب مؤلف جيلمور، دان
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إهداء

تكملني. التي آليس، إىل





الكتب اإلهداءاتملتاجر حول نبذة

حبٍّا، له أُكنُّ متجر إما وهو مختلف؛ كتٍب ملتجِر ُمهًدى الرواية هذه فصول من فصل كل
مسريتي يف أعانني أو مداركي، توسيع يف الفضل لها كان كتب اكتشاف يف ساعدني أو
لم إنني بل — اإلهداءات هذه مقابل مالية مبالغ أي املتاجر هذه يل تدفع ولم املهنية.
تقرأ أن يف أطمح فإنني النهاية، ويف صوابًا. يل بدا ما هذا لكن — أيًضا بشأنها أخربها
أقرتح أن املنطقي من لذا منه؛ الورقية النسخة رشاء تقرر ثم اإللكرتوني، الكتاب هذا

فيها! عليه العثور يمكنك التي األماكن بعض عليك





وتقدير شكر

الذين واألبطال واملرشدين واألصدقاء الُكتَّاب من للعديد كبري بفضل الكتاب هذا يف أدين
ممكنًا. أمًرا منه جعلوا

والخصوصية: األمن عىل الحفاظ يف التشفري بأهمية واملؤمنني الكمبيوتر لقراصنة
يريمجينكو، وناتايل وجويدز، هالدرمن، وأليكس فيلتن، وإد شون، وسيث هوانج، باني

سوارتز. وآرون جولدستني، وإيمانويل
وشاري ليسيج، والري بارلو، بريي وجون جيلمور، وجون كابور، ميتش لألبطال:
هوفمان، وآبي أورويل، وجورج بويل، وجامي لومن، فون وفريد كون، وسيندي ستيل،

أوراييل. وتيم كوبيتو، وهاري داوسون، وروس شناير، وبروس تريبي، وجو
الربليستري، وجاستني ويسرتفيلد، وسكوت كوجا، وكاثي ستريلينج، بروس للُكتَّاب:
ووندي بوسلني، وكيفني بينكووتر، ودانيال جيلمور، ودان نويتس، وآنايل يورك، وبات

روسينبوم. وبن ليك، وجاي جروسمن،
بويد، ودانا جيلربت، وجون أوبراين، وداني نورتن، وكوين روميو، فيونا لألصدقاء:
وشيني فوبيسرت، وآماندا هينسون، وجون كون، وجراد هريسون، وإيميل هانا، وزاك
وكيت ليفيسك، وكارل باتيل، وجون بيسكوفيتش، وديفيد فراونفيلدر، ومارك جاردين،

سنايدر. وكني دورنفيست، ورايل دوكتورو، وتارا-يل ونيل مايلز،
كييل، وجيم وولف، وهاريت دوكتورو، وجورد وروز مرييل، جودي للمرشدين:

إدملن. وسكوت نايت، وديمون
والتعبري األفكار هذه يف التفكري من مكنتني التي األدوات منحي عىل جميًعا لكم شكًرا

كتابًة. عنها





مقدمة

اعرتتني املتأجج اإلبداعي الحماس من حالة ظل يف األصغر» «األخ لرواية كتابتي جاءت
أسابيع ثمانية كتابتها استغرقت أي ٢٠٠٧؛ يوليو و٢ ٢٠٠٧ مايو ٧ بني ما الفرتة يف
فيه تأليفها أنهيت الذي اليوم حتى الفكرة فيه راودتني الذي اليوم من بدءًا بالضبط،
األخري الفصل نهاية أسطر وأنا يل تحمُّ — الكتاب هذا إليها أُهدي التي آليس— عىل (وكان
زواجنا). بذكرى لالحتفال روما يف به نقيم كنَّا الذي بالفندق صباًحا الخامسة الساعة
جلبة أو عرق دون النهائية صيغته يف ويكون يدي بني من الكتاب يخرج أن أحلم كنت
فوصل عليها، سيكون أنه ظننت التي املتعة من تقريبًا نفسه بالقدر يكن لم األمر لكن …
طويلة لساعات فيها انحنيت كلمة، آالف عرشة إىل األيام بعض يف كلمات من كتبته ما عدد
الكتابة يمكنني مكان وأي األجرة وسيارات األنفاق ومرتو املطارات يف املفاتيح لوحة عىل
أتناول وال طويًال، أنام ال فرصت ثمن؛ بأي رأيس من الخروج يحاول الكتاب كان فيه.

ال. أم يرام ما عىل كنت إذا عما يتساءلون أصدقائي بدأ أن إىل كثريًا الطعام
القليلني ضمن كان املايض، القرن ستينيات يف جامعيٍّا طالبًا والدي كان عندما
الكمبيوتر فكان جيد، يشء الكمبيوتر أن يرون كانوا الذين السائدة» الثقافة عىل «املتمردين
الجامعات طالب يحوِّل إذ البرشية؛ صفته من للمجتمع تجريًدا آنذاك الشباب أغلب نظر يف
أو تخرمها أو البطاقة هذه تثِن «ال عليها: مكتوب ُمثقبة بيانات بطاقات عىل أرقام إىل
تثِنني ال طالب: «أنا عبارة: تحمل شارات الرتداء بعضالطالب دفع ما تتلفها»؛ أو تطِوها
قدرة لزيادة وسيلة أنه عىل للكمبيوتر يُنَظر كان تتلفني». أو تطِوني أو تخرمني أو

إلرادتها. وإخضاعهم الناس عىل صارم نظام فرض عىل الحكومية السلطات
مزيد نحو طريقه يف العالم وكأن بدا عمري، من عرشة السابعة يف كنت حني
التي — الكمبيوتر أجهزة وانترشت السقوط، وشك عىل برلني حائط فكان الحرية، من
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«املودم» وكان مكان، كل يف — وعجيبًا غريبًا شيئًا قليلة بسنوات الحني ذلك قبل كانت
بالعالم آنذاك يصلني املحلية النرشات لوحات بأنظمة لالتصال أستخدمه كنت الذي
افتتاني وازداد جيني. خدمة مثل إلكرتونية، تجارية وخدمات اإلنرتنت شبكة عرب أجمع
الرئيسية املشكلة أن كيف رأيت عندما النشطاء بقضايا — حياتي طوال الزمني الذي —
الربق برسعة يتزايد نحو عىل أيرس غدت التنظيم، وهي عملهم؛ النشطاء ممارسة يف
الربيدي الدمج بنظام بيانات قاعدة الستخدام فيها تحولت التي األوىل املرة أذكر أزال (ال
استُخِدمت اليد). بخط مكتوبة عناوين استخدام مع بالربيد اإلخبارية الرسائل إرسال من
أقايص إىل — والثورة — املعلومات لتوصيل االتصال أدوات السوفييتي االتحاد يف كذلك

اإلطالق. وجه عىل األرض شهدتها التي االستبدادية الدول أكرب
الكمبيوتر أجهزة األنظمة فاستوعبت كليًة؛ األمور اختلفت عاًما، ميض١٧ بعد أنه بيد
تت فتنصَّ بنا. والوشاية فينا، والتحكم علينا، للتجسس تُستخَدم وصارت أحبها، التي
مخالفة يف املتحدة الواليات بسائر الهاتفية الخطوط عىل األمريكية القومي األمن وكالة
املرور وهيئات السيارات تأجري رشكات كذلك وتراقبنا العقاب. من وأفلتت للقانون، منها
ورجال للمتطفلني ببياناتنا موشيًة مؤتمتة، تذاكر لنا وترسل ذهبنا، أينما العام والنقل
الخاصة البيانات لقواعد القانوني غري الوصول من يتمكنون الذين واملجرمني الرشطة
من «للممنوعني بقائمة األمريكية النقل أمن إدارة احتفاظ عن فضًال هذا الجهات. بهذه
أمًرا جوٍّا سفرهم يَُعد ذلك ومع جريمة، بأية إدانتهم تسبق لم أفراًدا تضم جوٍّا» السفر
واملعايري رسي، يفرضتطبيقها الذي والقانون رسية، بالقائمة األسماء إن الخطورة. بالغ
أربعة العمر من يبلغون أطفاًال القائمة هذه فتضم رسية. إليها األفراد إضافة تحكم التي
أبطال أي أوسمة؛ عىل حائزين قدامى ومحاربني األمريكي الشيوخ بمجلس وأعضاءً أعوام

حقيقيني. حرب
ينطوي أن يمكن ما اإلدراك تمام يدركون ربيًعا عرش السبعة ذوي من أعرفهم َمن
القرن من الستينيات حقبة شهدته الذي — االستبداد فكابوس خطر، من الكمبيوتر عليه
هؤالء مكاتب عىل املوجودة املغرية الصغرية الصناديق إن جديد. من عاود — العرشين
منظم نحو عىل إياهم مجرِّدًة وتطوقهم، تحركاتهم جميع تراقب جيوبهم يف أو الشباب
الشباب. مرحلة يف استغاللها وأحسنت بها، أنا تمتعت التي الجديدة الحريات تلك من

تكنولوجية لدولة تجارب كحقل الشباب لهؤالء الواضح االستغالل عن فضًال هذا
ما صورة التقاط فيها يَُعد التي الدولة وهي نحوها؛ الطريق نميضيف كلنا جديد نوع من
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مقدمة

إرهابًا أو أيًضا)، واملقاهي بل املتاحف، أو السينما دور (يف اآلخرين ملصنفات قرصنًة إما
مئات نفعله ما وتسجيل وتعقبنا لنا صور التقاط فيها يمكن بينما العامة)، األماكن (يف
ديكتاتور أو بريوقراطي، مسئول أو ضابط أو متجر صاحب أي جانب من اليوم يف املرات
بهجمات بالتذرُّع — التعذيب ذلك يف بما — إجراء أي تربير فيه يمكن عالم إنه حقري.
كافة. املعارضون يصمت حتى املتحدة بالواليات ٢٠٠١ عام من سبتمرب عرشمن الحادي

الطريق. هذا يف االستمرار علينا ليس لكن
يف حقه وكذلك كرامته، اإلنسان تمنح الخصوصية أن وتعتقد الحرية، تحب كنت إذا
يُلحق أال رشيطة غريبة أفكار من بذهنه يِرُد ما وتجربة أحد، من تدخل دون يريد ما فعل
تصفح برامج تُستخَدم الذين الشباب أولئك مع مشرتكة قضية فلديك باآلخرين؛ الرضر

مكان. كل يف ومالحقتهم لتتبعهم خاصتهم املحمولة والهواتف الويب
— الرقابة وليس — الكالم من املزيد هو السيئ الكالم عىل الرد بأن تؤمن كنت إذا

إذن. معركتك فهذه
يف لها ويخضعون القواعد، علينا الحكام فيه يفرض قانون بمجتمع تؤمن كنت إذا
بحقهم يطالبون عندما الشباب هؤالء يخوضه الذي الرصاع من جزء فأنت نفسه، الوقت

الراشدون. له يخضع الذي ذاته الحقوق ميثاق وفق العيش يف
هل املعلومات: مجتمع يعنيه ما حول النقاش من جزءًا يكون ألن الكتاب هذا يَهُدف
يشء … فعل بل فحسب، اسًما ليس إنه قبل؟ من تُعَرف لم حرية أو الكاملة املراقبة يعني

تفعله.
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لكتب متجر أقدم هو بكندا. تورونتو يف بوكس باكافينيكس ملتجر الفصل هذا أهدي
للمرة متجوًال دخلته اآلن. عليه أنا فيما الفضل له ويرجع العالم، يف العلمي الخيال
صحبتني قراءته. يمكنني ما بشأن النصح ملتمًسا تقريبًا العارشة سن يف األوىل
بعُد أصبحت قد تكن لم آنذاك لكنها الشهرية، هاف تانيا (نعم، هاف تانيا يومها
رواية من نسخة يدي يف ووضعت القديمة، الكتب قسم إىل آنذاك!) املعروفة الكاتبة
وببلوغي األبد. إىل حياتي بذلك لتغريِّ بايرب، بيم هنري للكاتب الصغري» «املزغب
تقاعدها عند تانيا بعمل اضطلعت حيث — املتجر هذا يف أعمل كنت عرشة، الثامنة
الناس رشاء كيفية حول حياتي طوال تفارقني لم دروًسا وتعلمت — للكتابة للتفرغ
(وقد للكتب متجر يف العمُل كاتٍب لكل ينبغي نظري، وجهة ومن وملاذا. للكتب
الثالثني الذكرى ويف السنني! مر عىل باكا متجر يف الُكتَّاب من العديد بالفعل عمل
ُكتَّاب ألفها التي للقصص مختارة أدبية مقتطفات عليه القائمون جمع للمتجر،
هاف، وتانيا ويست)، ميشيل باسم أيًضا (املعروفة ساجارا ميشيل وهم: به، عملوا

وأنا). … تاالن وتارا هوبكينسن، ونالو

∗∗∗

بمدينة املشمس ميشن حي يف الثانوية شافيز سيزار بمدرسة النهائية السنة يف طالب أنا
أُدَعى العالم. يف للمراقبة خضوًعا الناس أكثر من واحًدا يجعلني ما فرانسيسكو؛ سان
ويُنَطق w1n5t0n باسم أُعَرف كنت القصة، هذه بدأت حينما لكن يالو، ماركوس

«وينستون».
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بشئون معنيٍّا موظًفا ُكنَت إذا إال إن»، زيرو تي فايف إن وان «دابليو يُنَطق وال
اإلنرتنت عىل تطلق زلت ما إنك حتى املعارصة، ركب عن متخلًفا املعرفة إىل يفتقر التأديب

الرسعة». فائق املعلومات «طريق
الثالثة النواب أحد وهو بينسان، فريد يُدَعى الجهل من القدر هذا عىل أعرفشخًصا
ان، سجَّ من بد ال كان إذا لكن للغاية. الحيلة قليل شخص شافيز، سيزار مدرسة ملدير

لألمور. جيًدا املدرك من أفضل الحيلة فقليل
هذا يالو.» «ماركوس الصوت: مكرب عرب بينسان قال الجمعة، أيام أحد صبيحة يف
الناتج الصوت يكون املعتادة، بينسان بغمغمة اجتماعه وعند األساس، يف ليسجيًدا املكرب
بيد مدرسيٍّا. إعالنًا كونه من الصنع، سيئ محشو بوريتو لهضم يصارع بشخص أشبه
البقاء. سمات إحدى إنها … الصوتي التشوش وسط اسمه إىل االنتباه يجيد اإلنسان أن
أرد لم إذ للنهاية؛ ليس لكن املحمول الكمبيوتر شاشة وأنزلت حقيبتي، التقطُت

املحتوم. لقدري وتأهبت أجريها، كنت التي التنزيل عمليات إفساد
فوًرا.» اإلدارة مكتب إىل «احرض

استغراب، بنظرة االجتماعية، الدراسات ملادة معلمتي جالفيس، السيدة رمقتني
جدران اخرتاقي هو دوًما بينسان عليه يعاقبني الذي السبب فكان إياها، فبادلتُها
باملشية، األفراد التعرفعىل لربنامج وخداعي برباعة، للمدرسة اإللكرتونية الحماية (نظم)
أية عىل القلب، طيِّبة جالفيس بها. يتتبعوننا التي اإللكرتونية التتبُّع لرشائح وتخريبي
مع التعامل يف أساعدها أنني سيما (ال أبًدا األفعال هذه ملثل عيلَّ تتحامل ال فهي حال؛

العراق). يف املجند أخيها مع التحدث من لتتمكن بها الخاص الويب بريد حساب
الطفولة، منذ داريل أعرف به. مروري عند مؤخرتي عىل داريل صديقي رضبني
منها. وأخرجه مشكالت يف أدخله دائًما وأنا الحني ذلك ومنذ الحضانة، من مًعا نهرب فكنا
االجتماعية، الدراسات حصة من وخرجت املحرتفني، كاملالكمني رأيس فوق ذراعيَّ رفعت

األنظار. إليه املوجهة كاملتهم املكتب نحو سريي وبدأت
األخرى املحظورة األمور أحد ذلك كان هاتفي. رنَّ عندما الطريق منتصف يف كنت
ذلك يوقفني ملاذا لكن — الثانوية شافيز مدرسة يف باتٍّا منًعا ممنوعة فالهواتف —
الحمام يف نفيس عىل الباب وأغلقت املياه، دورة يف األنظار عن اختفيت استخدامها؟ عن
يف منهم أمًال مبارشة إليه الكثريين لتوجه األقذر؛ دائًما يكون (فاألبعد باملنتصف املوجود
األكثر هو باملنتصف املوجود فالحمام لذا االشمئزاز؛ يثري وما الكريهة الرائحة من الهروب
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باملنزل املوجود املكتبي الكمبيوتر جهاز أن فوجدت الهاتف؛ من تحققت ونفًعا). نظافة
فان «هاراجوكو لعبة يف مستجد بأمر للتنبيه لهاتفي اإللكرتوني بالربيد رسالة أرسل قد

اإلطالق. عىل األفضل اللعبة تكون أن تصادف وهي مادنس»،
الجمعة أيام قضاء من أسوأ هو ما فليسهناك وجهي؛ عىل عريضة ابتسامة ارتسمت

للهروب. عذر من يل تسنى ما أسعدني ولذلك حال؛ بأية املدرسة يف
دخويل أثناء بيدي له ولوحت بينسان، مكتب إىل الطريق من تبقى ما متمهًال رست

الباب. من رسيًعا
بينسان فريدريك كان إن»؟» زيرو تي فايف إن وان «دابليو اسمك «أليس قال:
اسم ،١٩٦٢ أغسطس ١٥ امليالد تاريخ ،٥٤٥-٠٣-٢٣٤٣ االجتماعي الضمان رقم —
ال قصري فأنا بكثري، طوًال يفوقني — بيتلوما الرأس مسقط بونا، دي الزواج قبل األم
وقد مرتين، حوايل الطول من هو يبلغ حني يف سنتيمرتًا، وسبعني مائة نحو طويل يتجاوز
صدره عضالت ترهل عن أسفرت طويلة، فرتة الجامعة يف السلة لكرة ممارسته عىل مر
عرب مجانًا عليها يحصل التي األكمام قصرية القمصان أسفل مخجل نحو عىل تظهر التي
استعداد عىل وهو مؤخرتك، عىل بقوة يرضبك أن وشك عىل َمْن بمظهر دائًما بدا اإلنرتنت.
فعاليتهما فقدان يف السمتان هاتان بدأت وقد درامي. تأثري إلحداث صوته لرفع باستمرار

التكرار. بفعل
دي تو «اآلر الفضائي الروبوت شخصية عن قبل من أسمع لم لألسف. «ال، أجبته:

عنها.» تتحدث التي هذه تو»
بنظرة ورمقني إن»، زيرو تي فايف إن وان «دابليو قائًال: أخرى مرة االسم تهجى
كان وطاملا بالطبع، اسمي، ذلك كان خوًفا. أرتعد أن مني وانتظر جبينه، فيها قطَّب شك
التي الرسائل بمنتديات األفكار نرشي عند استخدمتها التي الهوية إنه لسنوات. كذلك
وتعطييل املدرسة من هروبي مثل التطبيقي، األمن أبحاث مجال يف عربها أساهم كنت
يف يعرفه لم اسمي. ذلك أن يعرف يكن لم بينسان لكن هاتفي. عىل املفكرات تعقب آلية

عمياء. ثقة فيهم أثق الذين الناس من قليل عدد سوى الواقع
الرائعة العمليات من عدًدا ذت نفَّ قد كنت يشء.» بأي يذكرني ال … «امممم له: قلت
للقضاء أدوات عىل عميل شديد بفخر يشعرني وما — االسم هذا مستخدًما املدرسة بأرجاء
لم مشكلة. يف فسأقع الهويتني، بني الربط من بينسان تمكن وإذا — التتبع رشائح عىل
أصدقائي. ذلك يف بما وينستون، حتى وال االسم، بهذا املدرسة يف قبل من أحد ينادني

فقط. ماركوس فاسمي
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بعصبية بالتخرج الخاص بخاتمه ورضب املكتب، خلف كرسيه عىل بينسان اسرتاح
العبو يطلق له. بالنسبة تسوء األمور بدأت متى ذلك يفعل كان أمامه. املوجود الدفرت عىل
يدور ما بمعرفة لك يسمح الذي اليشء أي «األمارة»؛ الترصفات هذه مثل عىل البوكر

قلب. ظهر عن بينسان أمارات أعلم كنت وقد آخر. شخص برأس
عنه.» نتحدث ما خطورة مدى مدرًكا تكون أن أرجو «ماركوس،

ألفراد دائًما «سيدي» أقول سيدي.» عنه، نتحدث الذي ما يل ح توضِّ عندما «سأفعل
«أمارتي». وهذه معهم. أعبث عندما السلطة

أية يف بوجهي الصياح يف اآلن سيبدأ أخرى. أمارة … ألسفل ونظر رأسه، بينسان هزَّ
نتهاون لن وأننا تفعله، كنت بما معرفتنا حقيقة لتواجه األوان آن فتى! يا «اسمع، لحظة.
التخرج؟» يف ترغب هل االجتماع. هذا انتهاء قبل تُفَصل لم إن محظوًظا ستكون هذا. يف

«… املشكلة بعُد يل توضح لم بينسان، «سيد
هي يالو، سيد يا «املشكلة، وقال: إيلَّ، بإصبعه أشار ثم املكتب، عىل بعنف يده رضب
الطالب زمالءك وعرَّفت األمني، املدرسة نظام لتخريب إجرامية مؤامرة يف اشرتكت أنك
املايض األسبوع أوريارتي جراثيال فصلنا قد أننا تعلم أنت لألمن. مضادة بإجراءات
فقد إليها؛ نُِسبت التي التهمة من بريئة أوريارتي كانت أجهزتك.» أحد الستخدامها
متعاطي تهمُّ التي األدوات بيع يف متخصص متجر من السلكيٍّا تشويش جهاز ابتاعت
إجراءات يف الجهاز ذلك وتسبب ،١٦ بشارع بارت محطة من بالقرب يقع املخدرات

معها. بالتعاطف شعرت لكنني السبب، أنا أكن لم املدرسة. رواق يف لألمن مضادة
ذلك؟» يف يًدا يل أن تعتقد «وهل

زيرو تي فايف إن وان «دابليو أنك إىل تشري موثوقة استخباراتية معلومات «لدينا
«وان» الرقم أن بعد أدرك قد يكن لم إذا ما أتساءل وبدأت ثانيًة، االسم تهجى — إن».»
حديثه: بينسان استطرد «س». للحرف يشري «فايف» والرقم «ي» الحرف إىل يشري
أكن لم املايض.» العام القياسية االختبارات رسقة عن مسئولة الشخصية هذه أن «ونعلم
من بيشء وشعرت بارعة، عملية كانت لكنها الواقعة، هذه عن الحقيقة يف املسئول أنا
لم ما سنوات عدة للسجن عرضة فأنت ثم، «ومن إيلَّ. منسوبة أنها لسماعي اإلطراء

معي.» تتعاون
أراها.» أن أود موثوقة»؟ استخباراتية «معلومات «لديك

يساعدك.» لن هذا «موقفك وقال: وجهي، يف حملق
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لهم؛ وتسليمي بالرشطة، االتصال عليك أن فأعتقد سيدي، يا دليل، لديك كان «إذا
السلطات تجريه مناسب تحقيق طريق يف أقف أن أود وال للغاية، خطريًا األمر فيبدو

املختصة.»
بالرشطة؟» أتصل أن «أتريدني

ذلك.» تقتيض فاملصلحة — أعتقد ما عىل — «ووالديَّ
هذا إياي إبالغه فور أنهار أن متوقًعا كان أنه الواضح من اآلخر. يف منا كلٌّ حدق
بالتحديق بينسان أمثال عىل االنتصار يف أسلوب لديَّ كان أفعل. لم لكنني الصادم، الخرب
أيرلندية أغاني كلمات يف وأفكر رءوسهم، يسار ناحية قليًال بنظري أتوجه فكنت فيهم؛
ومتزنًا هادئًا أبدو يجعلني ذلك وكان بيت. ثالثمائة من املكونة النوعية من قديمة شعبية

تماًما.
عىل والعش العش، عىل والبيضة البيضة، عىل والطائر الطائر، عىل الجناح «وكان
الغصن عىل الصغري والغصن الصغري، الغصن عىل والغصني الغصني، عىل والورقة الورقة،
أووه! … بالوادي واملستنقع … املستنقع يف والشجرة الشجرة، عىل الكبري والغصن الكبري،

«… أووه … بالوادي جميل! مستنقع من له يا
مستعدة الرشطة تكون عندما وسأستدعيك اآلن، للفصل العودة «يمكنك بينسان: قال

معك.» للحديث
اآلن؟» بهم ستتصل «هل

رسيًعا األمر تسوية من نتمكن أن أتمنى كنت معقدة. بالرشطة االتصال «إجراءات
«… مصمم أنك طاملا لكن وبهدوء،

ذلك.» يف لدي مانع ال بهم، االتصال لحني االنتظار «بوسعي له: قلت
جانبه. من عنيف لهجوم فتأهبت ثانيًة، بخاتمه رضب

«… البائس اللعني الفتى أيها مكتبي من لتخرج «اذهب! بينسان: صاح
االتصال ينوي يكن لم وجهي. عىل تعبري أي أبدي أن دون املكتب، من خرجت
البداية. من بهم التَّصل للرشطة، لتقديمها األدلة من يكفي ما لديه كان فلو بالرشطة؛
املؤكدة غري اإلشاعات بعض سمعه إىل تناهى قد أنه وأعتقد شديًدا، كرًها يل يُِكنُّ كان لقد

له. ألؤكدها تخويفي يف ورغب عني،
ومدروسة موزونة مشيتي عىل الحفاظ مع والمباالة، بنشاط الرواق يف أسري أخذت
وقد واحد، عام منذ الكامريات هذه تركيب جرى املشية. عىل التعرف لكامريات مراعاًة
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عام مكان بكل الوجوه عىل للتعرف كامريات السابق يف لدينا كان املطلق. لغبائها أحببتها
بينسان أنفق لذا، ذلك؛ دستورية بعدم حكًما أصدرت املحكمة أن غري املدرسة، يف تقريبًا
مقابل دفعناها التي أموالنا االرتياب املرىضبجنون اإلداريني املوظفني من غريه والكثريون
بمشيتهم! األفراد تميز أن املفرتض من التي الغبية الكامريات هذه عىل املدرسية الكتب

أدوات أخرجت جالفيس. السيدة من حار ترحيب مع ثانيًة وجلست الفصل، إىل عدت
اإلطالق عىل األدوات هذه أفضل كانت الدرايس. الفصل ألجواء وُعدت املعتادة، املدرسة
مفتاح، ضغطة كل تسجل فهي املحمولة؛ املدرسية الكمبيوتر أجهزة هي التجسس يف
كل وتحسب مريبة، أساسية كلمات أي عن للكشف الشبكة استخدام صور كل وتراقب
السنة يف األجهزة هذه عىل حصلنا الشبكة. عىل تنرشها خاطفة فكرة كل وتتعقب نقرة،
فحسب؛ أشهر بضعة غضون يف يل بالنسبة بريقها الفكرة وفقَدِت باملدرسة، النهائية قبل
فكانت — للسلطة املصلحة لتحقيق تهدف «املجانية» األجهزة هذه أن اكتُِشف إن فما
بأنها فجأة يشعرون الطالب بدأ حتى — البغيضة اإلعالنات من سلسلة أيًضا تعرض

ا. جدٍّ ومرهقة ثقيلة
االخرتاق صيغة فتوفرت سهًال، بي الخاص املحمول املدريس الكمبيوتر اخرتاق كان
فعله عليك ما كل تماًما، بسيطة وكانت الجهاز، ظهور من شهر غضون يف اإلنرتنت عىل
أثناء وتشغيلها الكمبيوتر، إىل إدخالها ثم ونسخها، رقمي، فيديو قرص صورة تنزيل هو
الرقمي الفيديو قرص وسيتوىل املختلفة، املفاتيح من مجموعة عىل ذاته الوقت يف الضغط
الربامج وهي الجهاز، عىل الخفية الربامج من مختلفة مجموعة فيثبت املهمة؛ من تبقى ما
بُعد عن اليومية السالمة فحوص إجرائه عند التعليم ملجلس حتى خفية ستظل التي
املجلس، اختبارات أحدث لخداع الربنامج تحديث واآلخر الحني بني عيلَّ ب وتوجَّ لألجهزة.

الجهاز. يف التحكم بعض مقابل بسيًطا ثمنًا كان ذلك لكنَّ
كنت رسي فورية مراسالت برنامج وهو بارنويد»، إم «آي اسمه برنامًجا بدأت
داريل كان الدراسية. الحصص أثناء مسجلة غري محادثة إجراء يف أرغب عندما أستخدمه

آنذاك. بالفعل متصًال

صاح! يا مادنس»، فان «هاراجوكو لعبة يف حدث كبري يشء مستمرة! «اللعبة
معي؟» ستأتي هل

أنت فسأُفَصل. الهرب، أحاول وأنا الثالثة للمرة بي أُمِسك إذا «مستحيل!
املدرسة.» دوام بعد سنذهب ذلك! تعلم
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ساعتان؛ ذلك مجموع كذلك؟ أليس الدراسة، قاعة ثم الغداء، وقت «أمامك
غيابنا. أحد يالحظ أن قبل والعودة اللعبة، يف حدث ما الكتشاف وفري وقت أي

معنا.» يخرج الفريق كل سأجعل

أرشت قد أنني أعلم اإلطالق. عىل عت اخُرتِ لعبة أفضل هي مادنس» فان «هاراجوكو
وتدور البديل، الواقع ألعاب إحدى إنها التكرار. تستحق معلومة لكنها مسبًقا، لذلك
قوة ذات شافية جوهرة يكتشفون املعارصين اليابانيني املراهقني من عصابة حول فكرتها
كل الرائعون اليابانيون املراهقون فيه ابتكر الذي املكان وهو هاراجوكو، يف معبد يف خارقة
والياكوزا أرشار، رهبان يطاردهم املاضية. العرشة األعوام يف ظهرت مهمة ثانوية ثقافة
خبيث. اصطناعي وذكاء وآباء، رضائب، ومفتشو فضائية، وكائنات اليابانية)، (املافيا
للتوصل ويستخدمونها فكها، علينا يلزم التي املشفرة الالعبني رسائل األعداء هؤالء يحل

واألدلة. املشفرة الرسائل من مزيد إىل بدورها تؤدي أدلة إىل
مدينة بشوارع التجول يف اإلطالق عىل الظهرية بعد فرتة أفضل تقيض أنك تخيل
الشوارع، ومجانني باليد، ع توزَّ التي العجيبة واإلعالنات األطوار، غريبي متفحًصا ما،
قديمة وأفالم أغاٍن يف البحث منك تتطلب مطاردة عن فضًال هذا التقليدية. غري واملحال
مسابقة وهي واألماكن. األزمان كل ومن العالم، أنحاء جميع من مراهقني وثقافة عجيبة،
قضاء وهي رائعة؛ جائزة عىل — أفراد أربعة من واملكون — بها الفائز الفريق يحصل
توصلت ما بأحدث ويستمتعون جرسهاراجوكو، عىل فيها يتنزهون طوكيو، يف أيام عرشة
صورة تحمل التي الطعام منتجات جميع ويشرتون أكيهابارا، منطقة يف التكنولوجيا إليه

اليابان. يف أتوم» «الفتى باسم يُعَرف أنه غري الكرتونية، أسرتو» «الفتى شخصية
يمكنك لن اثنني، أو لغًزا تحل وعندما مادنس». فان «هاراجوكو لعبة هي تلك

أبًدا. ذلك بعد الرتاجع

ثانيًة.» ذلك حتى تطلب ال ال، أفعل. لن «ال،
عىل سأحرص بأنني لك أقسم رفاقي. أفضل أنت دي. يا إليك بحاجة «أنا
كذلك؟» أليس بإمكاني، ذلك أن تعلم أنت أحد. يعلم أن دون وخروجنا دخولنا

بإمكانك.» أنه «أعلم
ستأتي؟» «إذن،

«كال!»
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الحصص من مزيًدا تحرض أن قبل مت إذا تندم لن داريل! يا عليك «باهلل
املدرسة.» يف

ألعاب إحدى لعب يف الوقت من مزيًدا أقيض أن قبل مت إذا أندم «ولن
أيًضا.» البديل الواقع

أليس باك، فانيسا مع الوقت من مزيًدا تقِض لم إذا تندم قد لكنك «نعم،
كذلك؟»

إيست منطقة يف للفتيات خاصة بمدرسة التحقت وقد فريقي، أعضاء أحد فان كانت
بها معجبًا داريل كان معي. املهمة وتنفذ إيلَّ لتنضم ستهرب أنها أعلم كنت لكنني باي،
حب يف داريل وقع البلوغ. مرحلة بوصولها العديدة مفاتنها تتبدى أن قبل حتى لسنوات،

ا! حقٍّ محزن أمر عقلها.

الحقري!» «أيها
«ستأتي؟»

بباقي االتصال بدأت ثم له، بعيني غمزت موافًقا. بها أومأ ثم رأسه، وهزَّ إيلَّ، نظر
الفريق. أعضاء

ألعاب عىل اعتدت أنني وهو خطري، رس فلدي البديل، الواقع بألعاب ولًِعا دائًما أكن لم
ففيها بالضبط؛ األلعاب هذه طبيعة االسم هذا ويعكس طبيعي. إطار يف األدوار تقمص
بأنه متظاهًرا غريبة، بلكنة ويتحدث التمثيل، أزياء مرتديًا األرجاء يف الالعب يجري
«اإلمساك لعبة تشبه وهي الوسطى. القرون فارسمن أو مصاصدماء أو جاسوسعظيم
التي تلك وأفضلها التنني، محاربي وألعاب الدرامية األدوار لعب بعضمالمح مع بالعلم»
أن املمكن من وكان الجزيرة. شبه أو سنوما يف املدينة خارج الكشافة مخيمات يف لعبناها
األقدام عىل السري رحالت مع للغاية، خطريًة أيام، ثالثة تستمر التي املالحم، هذه تصري
الزبدي، واملطاط الخيزران من املصنوعة السيوف باستخدام امللحمية واملعارك نهاًرا،
نارية!» «كرة والصياح بالحبوب مملوءة صغرية أكياس برمي السحرية التعاويذ وإلقاء
غرابة من نفسه القدر عىل ليست لكنها بعضاليشء. بلهاء كانت وإن ممتعة، لعبة وهكذا.
مملوءة مائدة عىل جلوسك أثناء به تلعب الذي الصغري الجني له يخطط عما التحدث
نشاًطا أكثر وهي امللونة؛ الصغرية واملجسمات السعرات، منخفضة الغازية باملرشوبات
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من كبري عدد فيها يشرتك لعبة أمام بالفأرة ممسك وأنت غيبوبة يف الدخول من بدنيٍّا
املنزل. يف الالعبني

مشكالت، يف أوقعتني ما هي الفنادق يف نمارسها كنا التي املصغرة األلعاب كانت
يف تقمصاألدوار مماريسألعاب أحد كان املدينة، إىل العلمي للخيال مؤتمر أي وصول فمع
املصغرة األلعاب بعضمن بممارسة لنا بالسماح املؤتمر عىل القائمني يقنع طبيعي إطار
تواجد وكان للمكان. تأجريهم قيمة عىل متطفلني املؤتمر، يف ساعات ست مدتها تبلغ التي
حيوية يضفي تمثيل مالبس مرتدين األرجاء يف يركضون املتحمسني الشباب من مجموعة

منَّا. االجتماعية الناحية من انحراًفا أكثر حتى أفراد وسط نستمتع وكنا الحدث، عىل
وإنما فحسب، العلمي الخيال هواة عىل يقترصون ال زوَّارها أن الفنادق عيب لكن
تبدأ واليات من عاديون، أشخاص األلعاب. هذه يمارسون ال ممن الكثري كذلك تضم

إجازاتهم. يقضون متحركة، بحروف وتنتهي أسماؤها
األلعاب. طبيعة فهم األفراد هؤالء ييسء األحيان، بعض ويف

حسنًا؟ الشأن، هذا يف الحديث من القدر بهذا لنكتِف

كانت لالستعداد. الوقت من الكثري ذلك يل يرتك ولم دقائق، عرش بعد الحصة انتهت
قبل، من أرشت ومثلما املزعجة. املشية عىل التعرف كامريات مع التعامل هي األوىل املهمة
دستورية بعدم حكم صدر لكن الوجوه، عىل للتعرف البداية يف الكامريات هذه كانت
كامريات كانت إذا ما بشأن قرار إىل بعُد محكمة تصل لم علمي، حد وعىل استخدامها.

معها. التعامل من مفر ال تفعل، أن إىل لكن ال. أم قانونية هذه املشية عىل التعرف
عند الطريقة. هذ تحديد يف الناس ويربع بها، تسري التي الطريقة هي املشية
اقرتاب أثناء اليدوي املصباح ضوء اهتزاز الحظ القادمة، املرة تخييم لرحلة انضمامك
الضوء حركة من عليه التعرُّف من تتمكن أن املرجح فمن نحوك، بعيد من آٍت صديق
برسالة تبعث أن يمكن والتي وأسفل، أعىل إىل بها يهتز التي املميزة الطريقة أي فقط؛

منَّا. يقرتب شخًصا هناك بأنَّ لعقولنا
كصورة الصور يف عزلك ويحاول لحركتك، صوًرا املشية عىل التعرف برنامج يلتقط
القاعدة هذه كانت إذا ما ملعرفة بيانات بقاعدة الظلية الصورة هذه مطابقة ثم ظلية،
األصابع، بصمات مثل الحيوي، القياس معرفات من نوع إنه ال. أم هويتك عىل ستتعرف
األخرى. املعرفات هذه بكثري تفوق تناقضات عىل ينطوي لكنه العني، شبكية مسح أو
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فال شخصواحد؛ من أكثر مع القياس يتطابق عندما الحيوي القياس «تناقض» ويحدث
كثريون. فيها فيشاركك املشية أما إصبعك، بصمة يف معك أحد يشرتك

يشرتك غريك أحد وال وحدك، بها تنفرد بحذافريها فمشيتك بالطبع، تماًما، ليس
شعورك ملدى وفًقا املشية هذه عىل تطرأ التي التغريات يف تتمثل املشكلة أن بيد فيها. معك
أثناء كاحلك أجهدت قد كنت إذا وما عليها، تميش التي األرضية تتكون ومما باإلرهاق،
صورتك ما بشكل النظام يشوش ثَمَّ، ومن مؤخًرا؛ حذاءك استبدلت أو السلة، كرة لعب

مثلك. يسريون أفراد عن باحثًا الجانبية،
تغيري عليك السهل من أنه ذلك إىل أضف مشيتهم، يف معك الناس من الكثري يتشابه
هذه يف الحذاء. فردتي إحدى تخلع أن ذلك عىل مثال وأبسط بها، تسري التي الطريقة
ستكشف وبالتايل حذائك، فردتي إحدى خلع عند دائًما تفعل مثلما بالطبع ستسري الحالة،
الذي األسلوب عىل العشوائية بعض إضفاء ل أُفضِّ ولهذا، هويتك. عن النهاية يف الكامريات
حذاء. فردة كل يف الحىص من حفنة فأضع املشية؛ عىل التعرف تقنية خداع يف أتبعه
عىل حصولك جانب إىل هذا متماثلتني. خطوتان فيها تبدو وال ورخيصة، فعالة وسيلة
القدر عىل املنعكسات فعلم أمزح! (إنني املنعكسات علم بتطبيق للقدمني رائع تدليك

املشية). عىل التعرف كتقنية العلمية الفائدة من نفسه
إىل عليه تتعرف ال شخص فيها يدخل مرة كل يف إنذار إصدار الكامريات اعتادت

املدرسة. حرم
نفًعا. يُجِد لم ذلك لكن

أحد وصول وعند الربيد، ساعي مجيء عند دقائق؛ عرش كل يصدر اإلنذار فكان
حذاءً الطالب أحد ارتداء وعند السلة، كرة ملعب إلصالح العمال ذهاب وعند األمور، أولياء

جديًدا.
من ما شخص خرج وإذا ومتى. أين يوجد من ب تعقُّ حاليٍّا تحاول فإنها ثم، ومن
مشية تطابق كانت إذا ما ملعرفة تُفَحصمشيته املدرسية، الحصص أثناء املدرسة بوابات

الفور! عىل اإلنذار يصُدر كذلك، األمر كان وإن الطالب. من أيٍّ
االحتفاظ دائًما وأحب الثانوية، شافيز مدرسة بالحىص املغطاة املمرات ق تطوِّ
لداريل مرَّرت احتياطي. كإجراء بي، الخاصة الظهر حقيبة يف الحىص هذا من بحفنتني
حذاءينا. يف ووضعناها األطراف، مستدقة صغرية حصاة عرشة خمس أو عًرشا هدوء يف

30



األول الفصل

لعبة موقع من بعُد أتحقق لم أنني حينها وأدركت االنتهاء، عىل الحصة أوشكت
بالكامل تركيزي كان فقد التايل! الدليل مكان ملعرفة اإللكرتوني مادنس» فان «هاراجوكو

إليه. سنهرب الذي املكان باكتشاف نفيس أزعج ولم الهروب، عىل منصبٍّا
املفاتيح. لوحة عىل وضغطت بي، الخاص املحمول املدريس الكمبيوتر إىل توجهت
بربنامج مزود ن مؤمَّ إصدار وهو استخدامه، علينا الذي الويب تصفح بربنامج مزوًدا كان
األعطال الكثري الحقري الربنامج ذلك إكسبلورر»، «إنرتنت التصفح برنامج من تجسس

طوًعا. عاًما األربعني دون أحد يستخدمه ال والذي مايكروسوفت، رشكة تنتجه الذي
يف امُلدَمج إسبي اليو محرك عىل «فايرفوكس» التصفح برنامج من نسخة لدي كانت
املدريس الكمبيوتر تشغيل نظام كان فقد كافيًا؛ يكن لم ذلك لكن بي، الخاصة اليد ساعة
اإلداريني إليهام مصمم عتيق تشغيل نظام وهو سكولز»، فور «فيستا هو املحمول

تشغيلها. للطالب يمكن التي الربامج يف يتحكمون بأنهم باملدارس
الكثري فيوجد أعدائه؛ أسوأ ذاته حد يف هو سكولز» فور «فيستا التشغيل نظام لكن
ضغطات رصد برامج مثل إغالقها، من تتمكن أن يف النظام هذا يرغب ال التي الربامج من
مرئية غري يجعلها خاص وضع يف تعمل الربامج وهذه الرقابة. وبرامج املفاتيح، لوحة

األول. املقام يف بوجودها تعرف ال ألنك منها التخلص يمكنك وال للنظام،
قوائم يف يظهر فال التشغيل، لنظام مرئي غري يكون $SYS$ ب اسمه يبدأ برنامج أي
«الفايرفوكس» نسخة حمَلْت لذا، العمليات؛ مراقبة أداة يف وال الصلبة، األقراص محرك
لنظام مرئية غري صارت إياها وبتشغييل .$SYS$Firefox اسم أستخدمها كنت التي

بالشبكة. املوجودة التجسس لربامج وبالتايل ويندوز،
اتصال عىل الحصول ولزم مستقل، ويب تصفح برنامج اآلن الجهاز عىل يعمل صار
يعد ما وخارجه، النظام داخل نقرة كل تسجل كانت املدرسة فشبكة أيًضا؛ مستقل شبكة
للحصول اإللكرتوني مادنس» فان «هاراجوكو موقع لتصفح تخطط كنت إذا سيئًا أمًرا

الدرايس. املنهج عن بعيًدا املتعة بعض عىل
وموجه املجهول). االتصال ه ُموجِّ (أو «تور» اسمه بارع يشء املشكلة هذه وحلُّ
عىل معينة لصفحات الوصول طلبات يتلقى اإلنرتنت عىل موقع هو املجهول االتصال
هذه أحد يقرر حتى وهكذا، نفسه، النوع من أخرى هات موجِّ إىل يمررها ثم الويب،
واالنتقال إليك. تصل أن إىل املوجهات عرب وتمريرها الصفحة إىل الوصول أخريًا املوجهات
تطلبه، ما رؤية يمكنها ال املدرسة أن يعني ما مشفر، املجهول االتصال موجهات بني
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وضع فَمن هنا؛ العقد من العديد ويوجد له. تعمل من هوية معرفة يمكنها ال واملوجهات
من اإلفالت يف به العاملني ملساعدة البحرية لألبحاث األمريكي املكتب هو الربنامج هذا
مع تماًما يتالءم تصميمه أن ذلك ومعنى والصني. سوريا مثل دول يف الرقابة برامج

عادية. أمريكية ثانوية مدرسة حدود يف التشغيل
اإللكرتونية العناوين من محدودة سوداء الئحة لديها املدرسة ألن «تور» ينجح
أمام سبيل من ما ثم ومن باستمرار؛ تتغري العقد وعناوين زيارتها، الطالب عىل املحظورة
الخفي الرجل إىل و«تور» «فايرفوكس» برنامج من كلٌّ حوَّلني كلها. لتعقبها املدرسة
فان «هاراجوكو لعبة موقع من بحرية ويتحقق التعليم، مجلس بتجسس يتأثر ال الذي

به. يستجد ما عىل ويتعرف مادنس»،
الدليل هذا ينطوي مادنس»، فان «هاراجوكو أدلة جميع ومثل جديد. دليل ذا هو ها
لغز هو اإلنرتنت عىل املوجود املكون ذهني. وثالث اإلنرتنت، عىل وآخر مادي، مكون عىل
هذه تضمنت الغامضة. األسئلة من ملجموعة أجوبة عن البحث ويتطلب حله، لك ينبغي
القصص كتب وهي الدوجنيش؛ يف الدرامية الحبكات حول األسئلة من عدًدا املجموعة
تصل أن ويمكن اليابانية. املصورة القصص وهي املانجا؛ هواة يرسمها التي املصورة
أكثر أنها غري منها، أفكارها تستلهم التي املصورة القصص لحجم حجمها يف الدوجنيش
ا، حقٍّ سخيفة وأغاٍن أحداث األحيان بعض ويف متداخلة، روايات وجود مع منها، غرابة
األلعاب يف املفضلة شخصياتهم رؤية الجميع فيحب بالطبع؛ الحب قصص من والعديد

الحب. يف وقعوا وقد
حلها األيرس فمن املنزل، إىل أعود عندما الحق، وقت يف األلغاز هذه حل عيلَّ سيلزم
بحثًا رسيًعا وتصفحها الدوجنيش، ملفات من العديد تنزيل مع بالكامل، الفريق برفقة

لأللغاز. أجوبة عن
الجرس، دق حينما القصاصات سجل يف كلها األدلة تجميع من لتوي انتهيت قد كنت
حذاءً كان القصري، البوت حذائي جانب يف الحىص خفيًة دسست الهروب. يف ورشعنا
والتسلق، الركض يف رائع الكاحل، إىل ارتفاعه يصل «بالندستونز» طراز من أسرتاليٍّا
أجهزة مع مالئًما يجعله وخلعه ارتدائه يف يساعد الذي األربطة من الخايل وتصميُمه

اآلن. مكان كل يف املنترشة املعادن عن الكشف
مرة كل يف أيرس يصري ذلك أن بيد املادية، املراقبة تجنب بالطبع، أيًضا، علينا لزم
والصفارات األجراس فكل املادي؛ التجسس أساليب من جديدة طبقة فيها يضيفون
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مألت التي الجموع بني أرسعنا باألمان. تماًما خاطئًا شعوًرا الحبيبة املدرسني هيئة تمنح
عندما الطريق نصف تجاوزنا قد كنا لدي. املفضل الجانبي املخرج إىل متوجهني األروقة،

املكتبة.» من كتاب الحقيبة يف معي نسيت. لقد «اللعنة! خفيض: بصوت داريل قال
سيئ؛ أمر املكتبة كتب «أتمزح؟!» بها: نمر مياه دورة أول إىل أسحبه وأنا له قلت
وتكون الالسلكية، املوجات باستخدام الهوية لتحديد برشيحة مزود منها كتاب فكل
بتمريرها الكتب من التحقق املكتبة ألمناء يتيح ما الكتاب، بتجليد ملصقة الرشيحة هذه
الكتب أحد تكون عندما بالتنبيه املكتبة ألرفف ويسمح الرشائح، لهذه قارئ جهاز عىل

أماكنها. غري يف عليه املوجودة
الثغرات من واحدة وهي الدوام، عىل أثرك باقتفاء للمدرسة كذلك تسمح لكنها
الهوية تحديد رشائح باستخدام «الطالب» بتعقب للمدارس املحاكم تسمح فال القانونية؛
واستخدام املكتبة»، «كتب تعقب املدارس بإمكان لكن الالسلكية، املوجات باستخدام

املكتبة. كتب من أيٍّا يحمل األرجح عىل َمن إلخبارها املدرسية السجالت
من بشبكة محشوة صغرية محفظة وهي فاراداي؛ محفظة حقيبتي يف أحمل كنت
تحديد رشائح مفعول مبطلًة الالسلكية، الطاقة بفاعلية تحجب التي النحاسية األسالك
مفعول إلبطال م ُصمِّ املحافظ من النوع هذا أن بيد الالسلكية. املوجات باستخدام الهوية
وليس الرسوم، تحصيل أكشاك يف املستخدمة اإلرسال/االستقبال وأجهزة الهوية بطاقات

… قبيل من لكتب
القاموس. بحجم الكتاب كان الفيزياء؟» يف «مقدمة ممتعًضا: قلت
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اإلنرتنت عىل الكتب لبيع موقع أكرب اإللكرتوني، أمازون ملوقع الفصل هذا أهدي
نُِرش كتاب أي عىل فعليٍّا منه الحصول يمكنك متجر فهو مذهل؛ إنه العالم. يف
املحمول الكمبيوتر أجهزة من بدءًا تقريبًا، آخر يشء أي إىل (باإلضافة اإلطالق عىل
كبري، مستوى إىل بالتوصيات وصل الذي املكان وهو الجبن)، َمباِرش إىل ووصوًال
الدائم باالبتكار ويقوم البعض، بعضهم مع املبارش بالتواصل للعمالء يسمح والذي
أمازون موقع معي تعامل ولطاملا بالكتب. الُقرَّاء لربط فاعلية وأكثر حديثة ألساليب
مراجعة أرسل — املوقع مؤسس — نفسه بيزوس» «جيف إن حتى وجه؛ أفضل عىل
(بالنظر املوقع هذا عىل بالتسوق مولع فإنني كذلك، األوىل! لروايتي كقارئ نقدية
أيام ستة كل أمازون موقع من ما شيئًا أشرتي أنني يتضح بياناتي، جداول إىل
يليق الكتب لبيع متجًرا يكون أن يعتزم ما ابتكار إلعادة املوقع ويعمد هذا تقريبًا).
القائمني من أفضل أفراد مجموعة يف التفكري يمكنني وال والعرشين، الحادي بالقرن

املشكالت. من الشائكة املجموعة هذه مثل مواجهة يف عليه

∗∗∗

أستاذًا والده كان بريكيل.» إىل ذهابي عند الفيزياء يف التخصص يف «أفكر داريل: قال
التحاقه عند التعليم رسوم من سيُعَفى داريل أن يعني ما بريكيل؛ يف كاليفورنيا بجامعة

أرسته. داخل نقاش محل قط يكن لم الذي األمر وهو بالجامعة،
اإلنرتنت؟» عىل الكتاب هذا عن تبحث لم ملاذا لكن «حسنًا،

اليوم.» جرائم أية الرتكاب أخطط لم أنني كما قراءته، يل ينبغي إنه والدي «قال
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كل مختلفان أمران وهما للقانون، مخالفة وإنما جريمة، ليس املدرسة من «الهروب
االختالف.»

ماركوس؟» يا سنفعل «ماذا
عىل القضاء يَُعد املايكروويف.» يف وضعه عيلَّ سيلزم لذا إخفاؤه؛ يمكنني ال «حسنًا،
من فما واملخيفة، السيئة األمور من الالسلكية املوجات باستخدام الهوية تحديد رشائح
مجموعة خلفهم تاركني متجره، بأرجاء ماكرون زبائن يتجول أن يف يرغب متجر صاحب
الجهات رفضت ثم ومن الخاصبها، املرئي غري الباركود فقدت وقد املبعثرة البضائع من
إليقاف الهوية تحديد رشيحة إىل السلكيٍّا إرسالها يمكن تعطيل» «إشارة تطبيق امُلصنِّعة
أكره لكنني املناسب، الكمبيوتر باستخدام الرشائح برمجة إعادة يمكن أنه إال تشغيلها.
فعًال يزال ال لكنه الكتاب، من صفحات تمزيق األمر يشبه ال املكتبة. بكتب ذلك فعل
يمكن وال األرفف، عىل وضعه يمكن ال برمجتها امُلعادة الرشيحة ذا الكتاب ألن كريًها؛

القش. من كومة وسط كإبرة بالتايل ويصبح عليه. العثور
املايكروويف. يف اليشء ذلك وضع وهو أال واحد؛ خيار سوى بذلك أمامي يُعْد لم
السوق. يف هوية تحديد رشيحة أية تدمري شأنها من املايكروويف يف بالضبط ثانية ثالثون
وما اإلطالق، عىل للقارئ الرشيحة تستجيب لن املكتبة، إىل الكتاب داريل يعيد وعندما
فهرسة بمعلومات تشفريها وتعيد له، جديدة رشيحة تطبع أن إال املكتبة من سيكون

الرف. عىل أخرى مرة وأنيًقا نظيًفا األمر به وسينتهي الكتاب،
املايكروويف. هو إليه احتجنا ما كل

خالية.» ستكون املعلمني اسرتاحة وغرفة «دقيقتني لداريل: قلت
أن مستحيل األمر! «لتنَس قائًال: الباب صوب وتوجه يدي، من كتابه داريل نزع

الفصل.» إىل سأذهب ذلك. أفعل
سيسري داريل! يا «لتهدأ قائًال: ثانيًة الداخل إىل وسحبته رسيًعا، بمرفقه أمسكت

يرام.» ما عىل يشء كل
مرة بي أُمِسك إذا ماركوس. يا حديثي إىل تنصت لم لعلك املعلمني؟! اسرتاحة «غرفة

أُفصل.» أقول؟ ما أتسمع فسأُفَصل. فحسب، أخرى
هو الوقت هذا بعد معلم أي فيه يوجد أن يمكن مكان فآخر بك.» يُمَسك «لن له: قلت
جوانبها بأحد صغري مطبخ بالغرفة كان الخلفية.» الجهة من «سندخل االسرتاحة. غرفة
القهوة، من كوب عىل للحصول رسيًعا الدخول يف يرغبون الذين للمعلمني بمدخل املزود
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املسكوب والحساء الفشار رائحة دائًما منه تفوح الذي — املايكروويف يوجد كان وهنالك
الصغرية. الثالجة أعىل —

بالفعل، الجرس دق قد ها «انظر، له: وقلت رسيًعا، ففكرت مستنكًرا. داريل همهم
عىل تظهر أال األفضل من للتأخري، إنذار عىل فستحصل اآلن، الدراسة قاعة إىل ذهبت إذا
لقد داريل، يا خلسًة منها والخروج املدرسة هذه يف غرفة أية دخول بوسعي اآلن. اإلطالق

صديقي.» يا سأحميك قبل. من ذلك أفعل رأيتني
يكون الهمهمة، يف يبدأ عندما داريل؛ أمارات إحدى هذه كانت مستنكًرا. ثانيًة همهم

الرضوخ. وشك عىل
طريقنا. يف ومضينا ذلك، قلت «لننطلق!»

الطابق إىل الخلفية الساللم عىل ونزلنا الفصول، تجاوزنا أخطاء. بال الخطة نفذنا
ما بالضبط. املعلمني اسرتاحة غرفة أمام املوجودة األمامية الساللم صعدنا ثم السفيل،
أن قبل الداخل إىل داريل وسحبت بهدوء، الباب مقبض أدرت الغرفة، داخل صوت من

تام. هدوء يف الباب أغلق
مرة آخر عليه كان مما نظافًة أقل بدا الذي املايكروويف يف بالكاد الكتاب دخل
داخل أضعه أن قبل ورقية مناديل يف بعناية الكتاب لففت الستخدامه. هنا فيها دخلت
ظهر الذي داريل ينطق لم ا.» حقٍّ قذرون املعلمون إلهي! «يا أهمس: وأنا املايكروويف،

والشحوب. التوتر وجهه عىل
لم (وإن ا حقٍّ جميلة بدت التي الومضات من وابل يف الهوية تحديد رشيحة رت ُدمِّ
وهو املايكروويف، يف مجمد عنب وضع عند تراه الذي الجمال من نفسه القدر عىل تكن

لتصديقه). مشاهدته لك ينبغي ما
والهروب أحد، علينا يتعرف أن دون املدرسة من خلسة الخروج وقت حان واآلن،

املكان. من
يقف كان واحدة، ثانية وبعد أعقابه. يف وأنا الخروج، يف ورشع الباب، داريل فتح
للدخول للخلف الرجوع يحاول وهو بقوة، صدري يصدمان ومرفقاه قدمي، أصابع عىل

للتو. تركناه قد كنا الذي حجمه يف للخزانة املشابه للمطبخ أخرى مرة
تشارلز!» إنه … رسيًعا الداخل، إىل «ُعد إلحاح: يف همس

معرفتي ومىضعىل ذاته، الدرايس الصف يف كنا ووكر. تشارلز مع وفاق عىل أكن لم
فطاملا بيننا. الوحيدة التشابه أوجه هي هذه لكن بداريل، معرفتي عىل مىض مثلما به
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وحصوله القدم كرة بممارسته ضخامة أكثر اآلن وصار بسنه، مقارنة البنيان ضخم كان
إحدى فأفقدني الغضب؛ يف بالتحكم تتعلق مشكالت من يعاني كان وقد املنشطات. عىل
املشكالت تلك عن الناجمة املتاعب تفادي من تمكن لكنه الثالث. الصف يف اللبنية أسناني

املدرسة. يف نشاًطا الواشني أكثر أصبح بأن
مخالفات بأية املعلمني إبالغ يف كبرية متعة يجد واٍش متنمر سيئ! مزيج من له يا
غري مشكلة من يعاني أنه دوًما يدَّعي تشارلز وكان تشارلز، يحب بينسان كان يكتشفها.
عمن باحثًا شافيز مدرسة أروقة يف خلسة للتجول جاهًزا عذًرا منحه ما املثانة؛ يف محددة

به. الوشاية يمكنه
ممارسة عن بتوقفي األمر انتهى عيلَّ، الرتاب بعض تشارلز فيها الحظ مرة آخر
تشارلز بي يُمِسك ألن استعداد لدي يكن ولم طبيعي. إطار يف األدوار تقمص ألعاب

ثانيًة.
يفعل؟» «ماذا

يفعله.» ما هذا االتجاه، هذا يف قادم «إنه يرتعش: وهو داريل أجابني
هاتفي، وأخرجت الطوارئ.» لحاالت املضادة التدابري وقت حان «حسنًا، له: فقلت
بعثت ثانيًة. بي ليمسك تشارلز كان ما مقدًما، جيًدا تخطيًطا لذلك خططت قد كنت

العمل. يف وبدأ بمنزيل، املوجود للخادم إلكرتوني بريد برسالة
من اآلالف عرشات إليه أرسلت فقد تشارلز؛ هاتف جنون جن ثواٍن، بضع وبعد
يمكنه وطنني رنة كل يطلق جعله ما املتزامنة؛ العشوائية واملكاملات النصية الرسائل
شعرت الذي األمر نت، البوت تقنية باستخدام الهجوم ذ نُفِّ ذلك. يف واستمر إصداره،

جيًدا. كان منه الغرض أن بيد حياله، بالسوء
جهاز يصاب فعندما املصابة. الكمبيوتر أجهزة تضم شبكات هي نت والبوت
املحادثات نظام عىل محادثة لقناة برسالة يبعث متنقل، فريوس أو بفريوس كمبيوتر
الفريوس نرش من وهو — نت البوت سيد الرسالة هذه تخرب يس). آر (آي اإلنرتنت عرب
هائلة؛ بقوة الشبكات هذه تتمتع أوامره. لتنفيذ مستعدة الكمبيوتر أجهزة أن — املتنقل
أنحاء بجميع املنترشة الكمبيوتر أجهزة من اآلالف، مئات حتى بل اآلالف، تضم قد إنها إذ
الشخصية الكمبيوتر أجهزة عىل وتعمل الرسعة، عالية قوية باتصاالت واملرتبطة اإلنرتنت،
عندما لكن مالكيها، لحساب بطبيعتها الشخصية الكمبيوتر أجهزة تعمل الرسيعة. املنزلية

كالعبيد. أوامره لتلبية تهب نت، البوت سيد مهمة منها يطلب
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عىل اثنتني أو ساعة تأجري سعر إن حتى املصابة، الكمبيوتر بأجهزة اإلنرتنت يعجُّ
لصالح الغالب يف الشبكات هذه تعمل شديًدا. هبوًطا هبط قد نت البوت شبكات إحدى
صندوق تمأل الثمن، رخيصة موزعة عشوائي بريد كشبكات العشوائي الربيد مرسيل
شأنها من جديدة بفريوسات أو الجنيس الضعف معالجة أدوية عن بإعالنات بريدك

نت. البوت شبكة يف كعضو وتشغيله جهازك إصابة
شخيص، كمبيوتر آالفجهاز ثالثة من مكونة فحسبعىلشبكة استأجرتعرشثواٍن
عرب الصوت نقل بتقنية مكاملة أو نصية رسالة يرسل األجهزة هذه من كالٍّ وجعلت
عىل الصقة مالحظات ورقة من رقمه التقطُت الذي تشارلز، هاتف إىل اإلنرتنت بروتوكول

له. املشئومة زياراتي إحدى أثناء بينسان مكتب
الرسائل مألت أوًال، ذلك. مع للتعامل ا ُمعدٍّ يكن لم تشارلز هاتف أن القول عن غنيٌّ
مثل لفعلها، بحاجة كان التي الروتينية العمليات عطل ما هاتفه؛ ذاكرة القصرية النصية
من أنه تعلم (هل الواردة املكاملات لهذه الزائفة األرقام كل وتسجيل املتصل، مع التعامل
لفعل طريقة خمسني نحو يوجد املتصل؟ لهوية املحدد الرقم تزييف بالفعل» «السهل

املتصل»). هوية «تزييف عن جوجل عىل فقط ابحث ذلك؛
ويتلويان يعقدان وحاجباه بعنف، فيه يلكم وأخذ مشدوًها، الهاتف يف تشارلز حدق
حتى ينبغي كما تسري الخطة كانت الشخصية. أجهزته أعز أصاب ما مع رصاعه أثناء
أن املفرتض فمن ذلك؛ بعد يفعله أن املفرتض من كان ما يفعل يكن لم لكنه الحني، ذلك
الطبيعية. لحالته هاتفه إلعادة كيفية إىل التوصل ويحاول فيه، يجلس مكان عن يبحث

الباب. يف املوجود الشق عن عيني فأبعدت كتفي، داريل هزَّ
يفعل؟» «ماذا داريل: همس

لم بعيًدا.» يتحرك أن من بدًال فيه التحديق هو يفعله ما كل لكن هاتفه، خربت «لقد
من يصري حتى آخرها عن الذاكرة تُمَأل أن فما اليشء؛ ذلك تشغيل إعادة السهل من يكن
مزوًدا هاتفه يكن ولم الزائفة، الرسائل لحذف تحتاجه الذي الرمز تحميل عليها الصعب

يدويٍّا. كلها الرسائل آالف حذف عليه كان وبالتايل للرسائل، ع امُلجمَّ املسح بخاصية
يف كتفاه بدأت لحظات، وبعد الباب. من يحدق وأخذ الخلف، إىل داريل دفعني
للخلف، سحبته عندما لكنني بالذعر، أصيب قد أنه اعتقدت إذ الرعب؛ تملكني االرتعاش.

وجنتيه. عىل تسيل بدأت الدموع إن حتى بشدة، يضحك كان أنه رأيت
وإلخراج الدراسية، الحصص أثناء األروقة يف لوجوده للتو جالفيس به أمسكت «لقد

ا.» حقٍّ بذلك تستمتع كانت لقد عليه؛ انفعالها ترى أن عليك كان … هاتفه
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الخلفي، الباب من خرجنا ثم الساللم، عىل نزلنا الرواق، إىل وعدنا بجدية، تصافحنا
يف الظهرية بعد ما لفرتة الباهر الشمس ضوء إىل النهاية يف لنخرج السياج، وتجاوزنا
يدي، ساعة يف نظرت قبل. من الجمال من القدر بهذا فالينسيا شارع يبُد لم ميشن، حي

وِصحت:
دقيقة!» عرشين بعد الرتام عند األصدقاء مجموعة باقي سيقابلنا لنرسع! «هيا

أساليبها أحد يَُعد فيما الكوريني، السائحني من مجموعة وسط تسري كانت أوًال. فان ملحتنا
التدوين يمكن التي املدونات ظهرت أن منذ املدرسة. من هروبها عند للتمويه املفضلة
والعالم إذن، دون املدرسة عن بالتغيب تُعنَى والتي املحمولة، األجهزة خالل من فيها
لون يتكفَّ الذين املتطفلني بالصالح واملتظاهرين املتاجر بأصحاب مليئًا صار حولنا من
بعناية. فحصها باملدارس لإلداريني يمكن حيث اإلنرتنت؛ عىل وتحميلها لنا صور بالتقاط
داريل كان نحونا. رسيًعا وركضت وسطه، تسري كانت الذي الجمع من فان خرجت
بأنها تتظاهر جعلها اللطف من درجة عىل هي وكانت بعيد، زمن منذ مشاعر لفان يكنُّ
عىل رسيعة أخوية قبلة وقبَّلته داريل، إىل انتقلت ثم عانقتني، بمشاعره. علم عىل ليست

خجًال. يتورد بالكامل وجهه جعلت وجنته
وبرشته به، يليق ذلك كان وإن اليشء، بعض الوزن ثقيل فداريل عجيبًا؛ ثنائيٍّا كانا
منذ لحيته نمت ما. يشء أثاره أو ركض كلما األحمر للون وجنتاه معها تتحول وردية
قصرية فرتة بعد حالقتها يف — الرب نشكر — بدأ لكنه عمره، من عرشة الرابعة يف كان
كالعبي للغاية طويًال طويًال، وكان لينكن». «سنوات اسم األصدقاء مجموعة عليها تطلق

السلة. كرة
منسدًال أسوَد وشعُرها ونحيفًة، قليًال، مني أقرص فان كانت اآلخر، الجانب عىل
جميلة، نحاسية برشتها اإلنرتنت. عىل عنها تبحث الصنع متقنة عجيبة رشائط فيه تضع
عندما مًعا وتقرقع تطقطق التي الحجم كبرية الزجاجية األقراط تحب سوداوان. وعيناها

ترقص.
خولو؟» «أين فان: تساءلت

محادثة أية يف كلماته تتأخر طاملا فان؟» يا حالك «كيف مختنق: بصوت داريل سألها
فان. تضم

الوعي. يفقد داريل كاد قاسية! كانت كم إلهي، يا عنك؟» ماذا دي. يا حال «بأفضل
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بيسبول سرتة مرتديًا اللحظة، تلك يف فجأة بظهوره اجتماعي خزي من خولو أنقذه
للمصارع إعالن عليها شبكية خلفية ذات وقبعة أنيًقا، رياضيٍّا وحذاء املقاس، كبرية جلدية
العضو توريز، لويس خوسيه هو خولو االبن». سانتو «إل لدينا املفضل امُلقنَّع املكسيكي
منطقة يف الرصامة شديدة كاثوليكية بمدرسة خولو التحق بمجموعتنا. واألخري الرابع
ما دائًما؛ يفعل كان لكنه منها، الخروج عليه السهل من يكن لم ثم ومن ريتشموند، أوتر
ألسفل لتدليها سرتته خولو أحب صديقنا. خولو من التسلل يف أفضل هو َمن بيننا كان
السخيف الزي كل وإلخفائها — املدينة من األنحاء هذه يف األناقة من رضبًا يَُعد ما —
عن التغيب مدونة وضعوا الذين املتطفلني للحمقى هدًفا كان الذي الكاثوليكية، ملدرسته

بهواتفهم. مرجعية كإشارة املدرسة
هاتفي، أخرجت للذهاب؟» مستعد «من سألتهم: التحية، جميعنا تبادل أن بعد
عرب أنزلتها التي (بارت)» الخليج بمنطقة الرسيع النقل «نظام خريطة عليهم وعرضت
سكني بمربع تجاوزها ثم ثانيًة، «نيكو» إىل التوجه علينا إليه، توصلت ملا «وفًقا اإلنرتنت.
ما مكان ويف نيس، فان نصل حتى ذلك بعد يساًرا ونتجه «أوفرييل»، إىل وصوًال واحد

الالسلكية.» اإلشارة عىل سنعثر هناك،
أجادلها أن بإمكاني كان ما ِتندرلوين.» بحي خطري مكان «هذا وقالت: فان، تجهمت
األمامي، هيلتون فندق مدخل عرب تدخله فرانسيسكو، بسان غريبًا حيٍّا كان فقد ذلك؛ يف
عندما لكن العائالت. ومطاعم الرتام منعطف مثل السياحية، الجذب عنارص كل وبه
وتاجري العاهرات، وأفجر القوَّادين، أعتى مركز يف تصبح اآلخر، الجانب من إليه تدخل
أية له لتكون املناسبة السن يف منَّا أيٌّ كان ما املدينة. يف املحطمني واملرشدين املخدرات،
العاهرات من عدًدا تضم ِتندرلوين كانت (وإن الناس هؤالء يشرتيه أو يبيعه بما عالقة

سننا.) يف
لهذا الذهاب يف يرغب أحد من ما هنا؛ املرشق الجانب إىل «لننظر قائًال: فان أجبت
الغد حتى املكان اآلخرين الالعبني من أيٌّ يقرب لن وبالتايل، النهار؛ وضح يف إال املكان

األسبقية».» «ميزة البديل الواقع ألعاب يف عليه نطلق ما هذا باكًرا.
جيًدا!» أمًرا ذلك كان لو كما «تتحدث وقال: غاضبة، بنظرة خولو رمقني

البحر.» قنفذ سويش أكل من أفضل «هذا أجبته:
الالعبني أكثر — بعدي من — فان كانت نفوز؟» أو نتحدث سنظل «هل فان: فقالت

الفوز. بشأن الجدية شديدة وكانت منازع، بال مجموعتنا يف تحمًسا
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وخسارة … اللعبة يف الفوز وتحقيق اللغز، لحل مخلصني، أصدقاء أربعة انطلقنا،
لألبد. به اهتممنا ما كل

العاملي املواقع تحديد نظام إحداثيات من مجموعة هو اليوم لدليل املادي املكون كان
لعبة فيها تُماَرس التي الرئيسية املدن لجميع إحداثيات هناك كانت — إس) بي (جي
الالسلكية. الوصول لنقطة فاي واي إشارة سنجد حيث — مادنس» فان «هاراجوكو
يمكن ال حتى مخبأة قريبة أخرى فاي واي نقطة عمًدا تعرتضها اإلشارة هذه كانت
لك تشري التي األدلة وهي عليها، العثور املعتادة فاي الواي إشارات عن البحث لربامج
مجانًا. استخدامها يمكنك والتي ما، لشخص املفتوحة الوصول نقطة نطاق يف بمكانك

النقطة قوة قياس خالل من «املخبأة» الوصول نقطة عن البحث علينا سيكون
اآلخر. الدليل سنجد وهناك ضعًفا، أكثر فيها تكون التي املنطقة عىل والعثور «املرئية»،
«نيكو» فندق يف «أنزو» الراقي السويش بمطعم اليوم طبق يف الدليل كان األخرية، املرة يف
«هاراجوكو لعبة رعاة أحد اليابانية، الجوية للخطوط مملوك الفندق وهذا ِتندرلوين. يف
وقدموا الدليل، عىل أخريًا عثورنا عند ومرًجا هرًجا باملكان العاملون أحدث مادنس». فان
السائل، الُجبن قوام وله البحر قنفذ من امُلعدَّ السويش نجرب وجعلونا امليسو، حساء لنا
كنت فما داريل. أخربني هكذا أو رائًعا، ا» «حقٍّ كان طعمه لكن سائل. كالب روث ورائحة

اليشء. هذا ألتناول
إشارة التقطت بهاتفي، امُلثبَّت فاي الواي إشارات عىل العثور برنامج باستخدام
بالضبط، هايد شارع قبل أوفرييل، من سكنية مربعات ثالثة نحو بعد عىل فاي الواي
مكتوب األحمر بالضوء تومض الفتة نافذته عىل ُمعلَّقة مريب آسيوي تدليك مركز أمام
الصحيح. املكان يف أننا عرفنا وبالتايل إفإم»، «هاراجوكو الشبكة اسم كان «مغلق». عليها

أدخل.» فلن بالداخل، الدليل كان «إذا داريل: قال
فاي؟» الواي إشارات عىل العثور أجهزة جميًعا معكم «هل سألتهم:

يف فاي، الواي إشارات عىل للعثور مدمجة بربامج مزوَديْن وفان داريل هاتفا كان
يده خنرص من أكرب هاتف بحمل له لتسمح أناقته كانت ما الذي — خولو مع كان حني

منفصل. صغري توجيهي جهاز —
كلما سوءًا يزداد اإلشارة يف شديد ضعف عن نبحث أننا وتذكروا إذن، «لتنترشوا

تجاهه.» تحركتم
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أنثوي، صوت تأوَّه ما. قدٍم أصابع فوق واقًفا نفيس ألجد للخلف خطوة تراجعت
قدمها. أصابع لكرسي تطعنني مدمنة عاهرة أمامي أجد أن من قِلًقا فاستدرت

لون ذا كثٍّا شعرها كان عمري. نفس يف فتاة مع لوجه وجًها نفيس وجدت لكنني
هي كبرية شمس نظارة وترتدي بالقوارض، شبيًها املالمح حاد ووجهها فاتح، وردي
ضيًقا رسواًال وترتدي الجوية، القوات تستخدمها التي الواقية النظارات مثل الواقع يف
الصغرية اليابانية الزينة ُدمى من الكثري به معلق الطراز، قديم أسود فستان تحت مخطًَّطا

أجنبية. غازية ملرشوبات وشعارات قدامى، عامليني وقادة كرتونية، لشخصيات
فريقي. مع يل صورة والتقطت كامريا، الفتاة رفعت

املدرسة.» عن بالتغيب الخاصة الخفية الكامريا برنامج يف فأنتم «ابتسموا! وقالت:
«… لن «ُمحال! لها: قلت

ثالثني غضون يف املدرسة عن التغيب لضابط الصورة هذه سأرسل سأفعل. «بل
وصديقاتي أنا الطريق يل وتفسحوا الدليل، هذا عن األربعة أنتم تبتعدوا لم إن هذا ثانية،
ذلك أن أعتقد لكم. وسيكون واحدة، ساعة بعد هنا إىل املجيء يمكنكم عليه. للحصول

تماًما.» عادل
شعرها إحداهن مشابهة؛ مالبس يرتدين أخريات فتيات ثالث فرأيت خلفها، نظرت

كريم؟» اآليس مصاصات فرقة أنتن؟ «ومن أرجواني. والثالثة أخرض، والثانية أزرق،
فان «هاراجوكو بلعبة هزيمة رش فريقكم سيهزم الذي الفريق «نحن فأجابتني:
«مشاكل عليكم وأجلب اإلنرتنت، عىل صورتكم اللحظة» هذه «يف ل سأحمِّ من وأنا مادنس»،

«… عدة»
تذهب كانت التي البنات مدرسة اشتهرت لألمام. تتقدم وهي خلفي بفان شعرت

الفتاة. لهذه قوية لكمة لتوجيه تتأهب كانت بأنها موقنًا وكنت بالشجارات، إليها
لألبد. العالم تغري اللحظة، تلك يف

بديهيٍّا يعرفه والذي أقدامنا، تحت لإلسمنت للغثيان امُلسبِّب التمايل بذلك أوًال شعرنا
كعادتي — فيه فكرت يشء أول كان «زلزال». إنه … كاليفورنيا يف يعيش شخص كل
ِصح، دوائر، يف تحرك بالشك، الشعور أو مشكلة، يف الوقوع «عند الهروب: هو — دوًما
ينهار قد مبنى يف وليس أمنًا، األماكن أكثر يف جميًعا كنا أننا هي الحقيقة لكن وارصخ.»
جماجمنا. ليسحق يسقط أن ما إلفريز يمكن حيث الطريق منتصف يف أو رءوسنا، فوق
لم الزلزال هذا لكن — حال أية عىل البداية يف — مخيًفا هدوءًا هادئة الزالزل تكون
سمعته يشء أي من أعىل فهو يُصدَّق؛ ال نحو عىل مدوية جلبَتُُه صاخبًا، بل هادئًا، يكن
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يف وحدي أكن ولم ، ركبتيَّ عىل أسقط جعلتني لدرجة شدته يف الصوت وصل قبل. من
تظهر ضخمة سوداء سحابة حينها أبرصنا املباني. إىل وأشار ذراعي، داريل فهزَّ ذلك،

الخليج. اتجاه من الرشقي، الشمايل الجانب من
طاملا الذي املنترش األسود الشكل لتتخذ الدخان سحابة وتمددت أخرى، دمدمة دوت

األفالم. يف شاهدناه
هائًال. تفجريًا … تفجريًا أحدهم ذ نفَّ

الشارع، طول عىل النوافذ الرءوسمن وأطلت واالرتجاج. الدمدمة من املزيد ذلك تبع
صمت. يف املمتدة بالسحابة معلقة جميًعا وعيوننا

اإلنذار. صفارات انطلقت حينذاك،
الدفاع صفارات يختربون كانوا حينما قبل، من هذه مثل صفارات سماع يل سبق
يف إال قبل، من محدد موعد دون تنطلق أسمعها لم أنني بيد الثالثاء. أيام ظهرية املدني
فوق. من بالقنابل آخَر ما شخٌص فيها يقذف التي الفيديو وألعاب القديمة الحرب أفالم

اإلطالق. عىل حقيقية غري بدت الجوية. الغارات إنذار صفارات مثل كانت
هناك كانت ذاتها. اللحظة يف مكان كل من الصوت دوى فوًرا.» املالجئ إىل «توجهوا
قبل من مالحظته يل تسبق لم الذي اليشء الكهرباء؛ أعمدة بعض عىل صوت مكربات

واحد. وقت يف جميعها وانطلقت مطلًقا،
مالجئ؟ أية ارتباك. يف اآلخر إىل منا كلٌّ نظر مالجئ؟ فوًرا.» املالجئ إىل «توجهوا

األخرية؟ أنفاسنا نلفظ كنا هل نووية؟ كانت هل وتتمدد. تتصاعد، السحابة أخذت
محطة إىل عائداٍت التل، أسفل وانطلقن صديقاتها، الوردي الشعر ذات الفتاة جذبت

السفح. عند بارت
حولنا. من يركضون والكثريون اآلن، رصاخ هناك صار فوًرا.» املالجئ إىل «توجهوا
كاليفورنيا تعني من فهم السائحني؛ تحديد دائًما يمكنك — اتجاه كل يف السائحون تفرق
يرتدون وهم الربد من متجمدين فرانسيسكو بسان عطالتهم ويقضون الدفء، لديهم

قصرية. وبناطيل فانالت
التي الصفارات دوي وسط مسموًعا يكون ال يكاد بصوت أذني يف داريل صاح
سيارات عرشات أصوات علت نرحل!» أن «علينا املعتادة: الرشطة صفارات إليها انضمت

بجانبنا. تمر وهي فرانسيسكو سان رشطة
فوًرا.» املالجئ إىل «توجهوا
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من بعضنا اقرتب برءوسهم. فأوَمئُوا بارت.» محطة إىل «لننزل أصدقائي: يف صحت
التل. أسفل إىل رسيًعا التحرك يف ورشعنا بعض،
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املتخصص املدهش املستقل املتجر ذلك بوكس، بوردرالندز ملتجر الفصل هذا أهدي
شافيز سيزار مدرسة من املقابلة الجهة عىل بوردرالندز يقع العلمي. الخيال كتب يف
نواٍد من يقيمه ما عىل تقترصشهرته وال الرواية، هذه تتناولها التي الخيالية الثانوية
الصلعاء املرصية القطة كذلك وإنما فحسب، رائعة وفعاليات توقيع وحفالت للكتب
يكاد املتجر. مقدمة يف الكمبيوتر عىل كالتمثال الجلوس تحب التي ريبيل، املذهلة،
يمتلئ إذ تبغيها؛ أن يمكن التي للُقرَّاء امُلحبَّبة الكتب متاجر أكثر بوردرالندز يكون
عالقة له ما بكل االطالع واسعي ببائعني ويزخر والقراءة، للجلوس املريحة باألماكن
لكتبي الرشاء طلبات لتلقي دائًما استعداد عىل أنهم عن فضًال هذا العلمي. بالخيال
ثم إليهم، ذهابي عند عليها ع أوقِّ حتى عندهم وتركها الهاتف) أو اإلنرتنت (عرب

مجانًا! املتحدة الواليات داخل شحنها

∗∗∗

أو يركضون كانوا باول، بشارع بارت محطة إىل طريقنا يف الناس من بالكثري مررنا
مرتعدين املرشدون انكمش مذعورين. يرصخون أو صامتني، الوجوه شاحبي يسريون
شابني يف طويلة سمراء عاهرة صاحت حني يف يحدث، ما يشاهدون وأخذوا املداخل، عند

ما. يشء بشأن بشوارب
إىل وصولنا وعند سوءًا. حولنا األجساد تزاحم زاد بارت، محطة من اقرتبنا وكلما
طريقهم شق يحاولون كانوا هائجني؛ الناس احتشد باألسفل، املحطة إىل املؤدي السلم
بظهري. آخر ارتطم بينما ما، شخص بظهر وجهي اصطدم الضيق. السلم عرب ألسفل
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خولو، أما الناس. يدفعه أن من جسده ضخامة فحالت بجانبي؛ يزال ال داريل كان
وقد أمتار بضعة بُعد عىل فانيسا ملحُت بمعصمه. متشبثًا مبارشًة، داريل خلف فكان

الناس. من أكرب عدد حارصها
عني!» يديك ارفع املنحرف، أيها اللعنة! «عليك خلفي: تصيح سمعتها

أكرب رجل ناحية باشمئزاز تنظر فان فرأيت الحشد، اتجاه عكس ألستدير جاهدت
حقيبتها يف تبحث كانت متكلفة. ابتسامة وجهها يف ويبتسم أنيقة بذلة يرتدي سنٍّا منها

أعرفه. ما يشء عن
جميًعا.» فسيصيبنا النفس! عن الدفاع ببخاخ يه ترشِّ «ال الضجيج: وسط صحت

واختفى الرجل، وجه عىل الذعر بدا النفس»، عن الدفاع «بخاخ كلمة ذكر ومع
العمر منتصف يف سيدة أمامي رأيت لألمام. يدفعه الحشد ظل وإن للخلف، مرتاجًعا
النهوض، جاهدًة تحاول ورأيتها ترصخ، أخذت تسقط. ثم ترتنح غريبة، مالبس ترتدي
ألعينها انحنيُت منها، اقرتبُت وعندما للغاية. قويٍّا الحشد ضغط كان إذ جدوى؛ دون لكن
الحشد دفع مع بطنها فوق خطوت بأْن األمر وانتهى تحتي. أسحقها وكدت الوقوف، عىل

يشء. بأي تشعر كانت أنها أعتقد ال الوقت ذلك بحلول لكن إياها، متجاوًزا يل
وتزايد األرجاء، جميع يف الرصاخ عال حياتي. يف قبل من الذعر هذا مثل ينتبنِي لم
ذلك كان كالجرافة. رحمة دون متواصل الخلف من والضغط األرض، عىل الساقطني عدد

. قدميَّ عىل واقًفا للبقاء فعله بوسعي ما كل
الوضع يكن لم املحطة. لداخل العبور بوابة ماكينات حيث املكشوفة الباحة يف كنَّا
برأيس، طنينًا أحدث هدير يف حولنا من األصوات صدى أرجع ق املطوَّ فاملكان أفضل؛ هنا
أكن لم الذي املغلقة األماكن بُرهاب بها والشعور األجسام هذه كل رائحة أصابتني كما

اإلطالق. عىل له عرضة أنني أعرف
طريقها الناستشق من أكرب وأعداد ألسفل، املؤدية الساللم عىل متواصًال الزحام ظل
املحطة. أرصفة إىل وصوًال املتحركة الساللم عىل ثم العبور، بوابة ماكينات عرب بالدفع

سعيدة. تكون لن النهاية أن يل الواضح من كان لكن
ألعىل؟» العودة محاولة عن «ماذا لداريل: قلت

بشع!» فهذا بالتأكيد، «نعم، فأجابني:
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إخراج من تمكنت سماعي. من تتمكن أن املحال من كان … فانيسا إىل نظرت
نصها: رسالة إليها وأرسلت هاتفي،

هنا.» من «سنخرج

وأومأت نحوي، برصها وجهت ثم فيه نظرت هاتفها، باهتزاز شعرت وقد أبرصتها
باألمر. خولو أخرب قد داريل كان األثناء، تلك يف بقوة. برأسها

الخطة؟» «ما أذني: يف داريل صاح
للخلف!» العودة لنا «ينبغي الرحمة: عديم الحشد إىل ومشريًا صائًحا فأجبته

مستحيل!» «هذا قال:
انتظرنا!» كلما استحالة «وسيزداد

بداريل أمسكت بمعصمي. وتشبثت إيلَّ، وصوًال طريقها فان ت شقَّ المباالًة. كتفيه هز
الخارج. إىل طريقنا وشققنا األخرى، بيده بخولو بدوره أمسك الذي

ورصنا األمر، أول يف الدقيقة يف بوصات ثالث حوايل نتحرك كنا سهًال. األمر يكن لم
إلفساح لهم بدفعنا أيًضا سعداء بهم مررنا الذين الناس يكن لم الساللم. إىل بوصولنا أبطأ
تحرير من تمكن إذا سيلكمني كان أنه أحدهم عىل وبدا بالسباب، البعُض رَشَقنَا الطريق.
ملساعدتهم. أمامي سبيل من كان ما لكن األقدام، تحت ُدِهسوا أفراد بثالثة مررنا ذراعيه.
هو آنذاك تفكريي يشغل كان ما فكل أحد؛ مساعدة يف أفكر حتى أكن لم اللحظة، تلك يف
رسغي، عىل امُلحَكمة داريل وقبضة عربها، للتحرك أمامنا فارغة مساحات أية عن البحث

خلفي. بفان املستميت وتشبثي
الدهر، كأمد بدت فرتة بعد الخمر زجاجة كسدادة للخارج باندفاعنا أخريًا تحررنا
الجوية الغارات إنذار صفارات كانت بالدخان. املفعم الرمادي الضوء يف تطرف وعيوننا
صوتها عال قد ماركت شارع يف تندفع وهي الطوارئ عربات وصفارات تدوي، تزال ال
يائسة محاوالت يحاولون من سوى بها يعد فلم الناس؛ من تقريبًا الشوارع وخلت أكثر.
التي — الخالية املقاعد من مجموعة ملحت يبكون. أكثرهم كان األرض. تحت إىل للوصول

إليها. وأرشت — عليها الجلوس القذرون السكارى دأب
وصولنا وعند والدخان. اإلنذار صفارات بفعل لألمام منحنية وأكتافنا نحوها، تحركنا

وجهه. عىل داريل سقط إليها،
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باللون ملطًخا قميصه جانب كان وأدارته. به، فانيسا وأمسكت جميًعا، رصخنا
جانبه يف وطويل عميق جرح عن لتكشف قميصه فرفعت ينترش، أخذ الذي األحمر

البدين. القصري
مريع!» هذا إلهي، يا الزحام. يف أحدهم «طعنه قبضتيه: يضم وهو خولو قال

أخرى. مرة للوراء رأسه أرجع ثم ثانيًة وتأوه جانبه، إىل ثم إلينا، ونظر داريل، تأوه
أسفل ترتديه كانت بقلنسوة قطنيٍّا قميًصا نزعت ثم الجينز، سرتتها فانيسا خلعت
برأسه، «أمسك قائلًة: يل حديثها وجهت داريل. جانب عىل به وضغطت ته لفَّ السرتة،
وتحرك يشء.» أي أو معطفك لف … قدميه «ارفع لخولو: قالت ثم مرتفعة.» وأبقها
عىل املخيم يف صيف كل تحصل الفتاة وكانت ممرضة، فانيسا والدة كانت رسيًعا. خولو
األولية اإلسعافات يتلقون وهم الناس مشاهدة أحبت وقد األولية، اإلسعافات عىل تدريب

معنا. وجودها ا حقٍّ أسعدني منهم. والسخرية السينمائية، األفالم يف خاطئ بشكل
أنه عىل يرص وظل داريل، بجانب بالقميص ممسكني طويلة لفرتة هناك جلسنا
التحرك وعدم بالصمت تأمره فان ظلت حني يف بالنهوض، له السماح علينا وأن بخري،

مؤخرته. سرتكل وإال
بالنجدة؟» االتصال يف رأيكم «ما خولو: قال

عليه حصلت وما النجدة، رقم وطلبت رسيًعا، بهاتفي أمسكت أحمق، بأنني شعرت
الهواتف. شبكة عن صادر بأنني أشبه كان وإنما مشغول، الرقم بأن إشارة حتى يكن لم
يف نفسه الرقم يطلبون شخص ماليني ثالثة هناك كان إذا إال الصوت هذا مثل يُسَمع ال

إرهابيني؟ وجود يف نت بوت لشبكات بحاجة من ذاتها. اللحظة
ويكيبيديا؟» عن «ماذا خولو: سأل

بيانات.» ال هاتف، «ال فأجبته:
أنني معتقًدا أشار، حيث نظرت عنهم؟» «ماذا الشارع: إىل يشري وهو داريل، قال

أحًدا. أجد لم أنني غري مسعًفا، أو رشطيٍّا سأرى
فقط.» لتسرتح صديقي، يا بأس «ال له: قلت

هناك!» السيارات؟ يف الرشطة رجال … هؤالء عن ماذا األحمق. أيها «ال،
تمر مطافئ أو إسعاف، أو رشطة، سيارة كانت ثواٍن، خمس فكل ا؛ محقٍّ كان

أحمق! كنت كم املساعدة. ببعض يمدونا أن يمكن بالجوار.
ألحدهم.» ونلوح رؤيتك، يمكنهم حيث لنذهب إذن! بنا «هيا قلت:
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بقبعته يلوح لشاب ليقف كان ما رشطي أي أن رأيت لكنني لفانيسا، األمر يرق لم
تجادلت ينزف. داريل رؤية هو سيوقفهم كان ما وربما اليوم، ذلك يف ليس الطريق، يف
اتجاه يف بتثاقل والسري قدميه، عىل مرتنًحا بالوقوف األمر داريل حسم ثم لربهة، معها

ماركت. شارع
من حتى تهدئ لم — إسعاف سيارة وكانت — املدوية بصفارتها مرت سيارة أول
املطافئ، وسيارة بعدها، مرت التي الرشطة سيارة فعلت وكذلك مرسعًة، ومرت رسعتها
يلهث. وكان شاحب فوجهه جيدة؛ حالة يف داريل يكن لم التالية. الثالث الرشطة وسيارات

الدماء. يف غارق فان وقميص
سيارة فيها ظهرت التي التالية املرة ويف توقف، دون أمامي السيارات مرور سئمت
«ِقف!» أصيح: وأنا رأيس، فوق بذراعيَّ ملوًحا الطريق منتصف إىل تقدمت ماركت، بشارع
أو إسعاف، أو رشطة، سيارة تكن لم أنها الحظت فقط وحينئٍذ لتتوقف، السيارة دارت

مطافئ.
شارة أية تحمل لم أنها غري املصفحة، الهامر تشبه عسكرية، جيب سيارة كانت
وفقدت للخلف، فوثبت مبارشًة، أمامي لتتوقف بقوة السيارة رجعت عليها. عسكرية
رأيت ثم بجواري، تُفتَح باألبواب شعرت الطريق. عىل مرتميًا الحال بي لينتهي توازني
مجموعة فرأيت ألعىل، نظرت مني. بالقرب تتحرك البوت أحذية املنتعلة األقدام فوىضمن
كانوا بأكمله. الجسم تغطي رسوالية أردية يرتدون عسكري مظهر ذوي األفراد من
فاتحة للوجه بلوحات مزودة الغاز من للوقاية أقنعة ويرتدون ضخمة، بنادق يحملون

اللون.
يصوب لم نحوي. ُمصوَّبة البنادق هذه كانت إليهم، اإلشارة من أتمكن أن وقبل
عن تتوقف إنك صحيح. التجربة هذه عن سمعته ما كل لكن قبل، من نحوي سالًحا أحد
ثم أغلقته، ثم فمي، فتحت أذنيك. يف قلبك رضبات وتدوي الزمن، ويتوقف تماًما، الحراك

أمامي. يديَّ مددت شديد، ببطء
حني يف أتنفس، لم نحوي. موجًها سالحه والعينني الوجه املغطى امُلسلَّح الرجل أبقى
شخص وضع عندئٍذ لثانية، إليهما نظرت يصيح، خولو وكان ما، بيشء ترصخ فان كانت
وقوة برسعة ذلك فعل الهوائية. قصبتي حول بإحكام وأغلقه رأيس، فوق خشنًا كيًسا ما
نحو عىل ُدِفعت عيلَّ. يُغَلق أن قبل الهواء ألستنشق الوقت يسعني لم إنه حتى هائلتني
أُحِكم ثم ، معصميَّ حول مرتني ما يشء والتف بطني، عىل ذاته الوقت يف وفاتر قاٍس
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أرصخ، أخذت بشدة. ويوجع ِرَزم، يف األشياء بها تُحَزم التي األسالك ملمس له كان غلقه.
رأيس. فوق كان الذي الكيس بفعل ُكِتم صوتي أن غري

فسمعتهم ألصدقائي، يحدث كان ما سماع حاولت حويل، الدامس الظالم خيم
، قدميَّ عىل ألقف معصميَّ من ُسِحبت ثم للصوت، الكاتم الكيس قماش عرب يرصخون

بشدة. متأملتان وكتفاي ظهري، خلف مكبَّالن وذراعاي
داخل ذلك بعد ألصري ألسفل، بقوة رأيس ما يٌد دفعت ثم خطوات، لبضع تعثرت

جانبي. إىل بقسوة اآلخرين األفراد من العديد كذلك ُدِفع الهامر. السيارة
خولو سمعت آملتني. رأيس عىل قوية رضبة فتلقيت أصدقائي، عىل مناديًا صحت

كالجرس. تِطن رأيس أخذت مماثلة. رضبة تلقى بأنه شعرت ثم عيلَّ، يرد
أن وأردت الثانوية، باملرحلة طالب سوى لسنا «اسمعوني! الجنود: يف أصيح أخذت
كان عما فكرة أدنى لدي تكن لم تعرضللطعن.» لقد ينزف، صديقي ألن سيارتكم أوقف
ثمة «اسمعوني! الحديث: واصلت لكنني للصوت، الكاتم الكيس عرب الكالم هذا من يُسَمع

«… املستشفى إىل صديقي نقل يلزم هنا، فهم سوء
من شيئًا أو ِهراوة يستخدمون أنهم وشعرت رأيس، عىل أخرى رضبة شخصما ه وجَّ
عيناي، زاغت قبل. رأيسمن عىل تلقيتها رضبة أية من أقوى الرضبة كانت إذ القبيل؛ هذا
التقطت لحظات، وبعد التنفس. عىل القدرة بعدم ا حقٍّ وشعرت بالدموع، واغرورقتا

الدرس. تعلمت فقد أنطق، لم لكنني أنفايس،
أُومن لم إرهابيني! كانوا ربما شارات. أية يرتدون ال إنهم املهرجون؟ هؤالء كان من
إرهابيون هناك كان النظرية الناحية من أنه هو أعنيه ما … َقط قبل من ا حقٍّ باإلرهابيني
الطرق ماليني فهناك عيل، خطر أي الواقع يف يمثلون ال أنهم بيد بالعالم، ما مكان يف
يقودها مرسعة سيارة تدهسني أن مثل — العالم هذا يف بها حتفي ألقى أن يمكن التي
لقوا فمن اإلرهابيني. من ومبارشًة احتماًال األكثر الطرق وهي — فالينسيا شارع يف سكري
تعرضوا أو املياه، دورات يف السقوط جرَّاء ماتوا ممن بكثري أقل اإلرهابيني يد عىل حتفهم
التعرض من أكثر قلقي يثريون اإلرهابيون يكن فلم عريض. نحو عىل بالكهرباء للصعق

للربق.
ويداي الكيس، ذلك داخل ورأيس الهامر، السيارة بتلك الخلف يف بجلويس لكن
فجأة اإلرهاب بدا برأيس؛ الكدمات وتورم والخلف، لألمام وترنحي ظهري، خلف مكبلتان

بكثري. أخطر
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إىل متوجهون أننا واستنتجت التل، أعىل وصعدت والخلف، لألمام السيارة تأرجحت
انحداًرا؛ الطرق أكثر يف نميض أننا بها نسري التي الزاوية من وبدا هيل، نوب منطقة

أعتقد. ما عىل باول شارع
فقد الذهنية، خريطتي صحت وإذا االنحدار. من نفسه بالقدر ذلك بعد هبطنا
هناك قارب متن عىل الصعود يمكنك وارف. فيرشمانز منطقة باتجاه ألسفل نتوجه كنا
طالب من مجموعة اإلرهابيون يخطف ملاذا لكن اإلرهاب، فرضية ذلك ويناسب والهرب،

الثانوية؟! املرحلة
شخص جرَّني األبواب، ُفِتحت ثم املحرك، توقف منحدر، لتقفعىل السيارة تأرجحت
ثواٍن، بضع وبعد د. امُلمهَّ الطريق عىل أترنح وأنا دفعني ثم السيارة، خارج ذراعيَّ من ما
مرة خلفي املوجودتان اليدان دفعتني به. ساقيَّ قصبتا لرتتطم فوالذي بسلم تعثرت
الثالثة، الدرجة صعدت . يديَّ استخدام عىل قادر غري وأنا بحذر، السلم صعدت أخرى.
يدين أن غري ثانيًة، أسقط كدت هناك. تكن لم لكنها الرابعة، للدرجة قدمي ومددت
عىل للجلوس دفعتاني ثم فوالذية، أرضية عىل وسحبتاني األمام، من بي أمسكتا أخريني

خلفي. من ما بيشء يديَّ وكبلتا ، ركبتيَّ
وأصوات تأوهات … بجواري د تُصفَّ أخرى بأجسام وشعور الحركة، من مزيد
ما أستنشق بتان، معصَّ وعيناي الظالم من الدهر كأمد بدت فرتة ثم ضحك، … مكتومة

. أذنيَّ يف أنفايس صوت وأسمع أنفاس، من أخرجه

الدموية الدورة انقطعت وقد ركبتيَّ عىل جاثيًا املكان، ذلك يف النوم من الواقع يف تمكنت
من هائلة كمية أفرز قد جسمي كان الكيس. داخل برأيس يخيم والظالم ، بساقيَّ
املادة هذه بإمكان كان وملا دقيقة. ثالثني خالل بجسمي الدم مجرى يف األدرينالني
فما مرتفعة، بنايات فوق والوثب أحبائه، إنقاذ أجل من يشء أي لفعل القوة اإلنسان منح

بشًعا. دائًما يكون عنها يسفر
وال قساة يكونوا لم رأيس. فوق من الكيس تسحب ما شخص يد عىل استيقظت

الربجر. شطائر يصنع وهو باملطعم العامل مثل فحسب، فاترين وإنما حذرين،
تمكنت لكنني بقوة، عينيَّ لغلق اضطرني ما للغاية؛ ساطعة بالغرفة اإلضاءة كانت

حويل. ونظرت آخرهما عن ُفِتحتا أن إىل فشيئًا شيئًا فتحهما من
العجالت أماكن رؤية من تمكنت عجلة. ١٦ ذات ضخمة شاحنة مؤخرة يف جميًعا كنا
يشء إىل تحولت قد كانت الشاحنة هذه مؤخرة لكن النظر، بامتداد منتظمة أبعاد عىل
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تعلوها الجدران بجانب فوالذية مكاتب اصطفت متنقل. عسكري موقع أو بسجن أشبه
يف مواقعها بتغيري تسمح بمفاصل مزودة أذرع إىل ترتكز مصقولة مسطحة شاشات
من تُستخَدم بمقابض ُمحىل رائع مكتبي كريس مكتب كل وأمام مشغليها، حول دائرة

واالنحراف. واالنحدار االرتفاع وكذلك الجلوس، سطح من ميليمرت كل تعديل أجل
األبواب، عن نقطة وبأبعد الشاحنة، مقدمة يف بالسجن. الخاص الجزء ذلك بعد جاء
الفوالذية القضبان هذه ويف العربة، جانبي يف بمسامري املثبتة الفوالذية القضبان كانت

املساجني. ُقيِّد
بالخلف، هنا املوجودين املقيدين بني من كان داريل لعل الفور. عىل وخولو فان ملحت
حاجبني أمامي مرتهلني جلسوا منهم العرشات إن إذ مستحيًال؛ كان بذلك الجزم أن بيد

كريهة. وعرق خوف رائحة بالخلف املكان مألت الرؤية. عني
خولو؛ وكذلك شأني، شأنها الفزع، مألها فعل. رد أي تبِد ولم إيلَّ، فانيسا نظرت
كما مذعوًرا، كنت لقد بياضهما. وظهر اهتياج، يف مكان كل يف تدوران عيناه فأخذت

بشدة. التبول أردت
مثلما الحني، ذلك حتى إليهم النظر تجنبت قد كنت معتِقلينا، عن حويل بحثت
يف ترغب ال فأنت داخلها، عفريت وجود تتخيل عندما الخزانة يف الظالم إىل النظر تتجنب

حق. عىل أنك تعلم أن
فأردت اختطفونا، الذين الحمقى أولئك من أفضل نحو عىل التحقق عيلَّ كان أنه غري
الربامج فعلت وإن اإلرهابيون، يبدو كيف أعلم أكن لم ال. أم إرهابيني كانوا إن أعرف أن
ولًِحى داكنة، بَرشة ذوو عرب اإلرهابيني بأن إلقناعي وسعها يف ما أقىص التليفزيونية

كواحلهم. حتى تتدىل فضفاضة قطنية ومالبس مخيطة، وطواٍق طويلة،
عروًضا يقدمون الذين القدم كرة مشجعي بفرق أشبه فهم كذلك؛ معتقلونا يكن لم
عظام التحديد: وجه عىل تعيينه يمكنني ال نحو عىل أمريكيني فبَدوا املباريات، اسرتاحة يف
رجاًال جميًعا، ارتدوا اإلطالق. عىل عسكرية غري بدت أنيقة قصرية شعر وقصة جيدة، فك
جلوسهم أثناء البعض لبعضهم تحفظ دون وابتسموا اللون، وبُنية بيضاء مالبس ونساءً،
بالستيكية. أكواب يف القهوة ويرشبون املزاح يتبادلون وهم الشاحنة، من اآلخر بالطرف

نرباسكا. من سياًحا بدوا بل أفغانستان، من بعرب أولئك كان ما
بدت تقريبًا. عمري نفس يف بدت والتي بني وشعر بيضاء برشة ذات شابة يف حدقت
فسينظر طويلة، لفرتة ما شخص يف حدقَت إذا املخيف. العسكري الزي يف ما نوًعا فاتنة
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من تخلو تماًما مختلفة هيئة إىل فجأة وجهها وتحول فعلته، ما وهذا النهاية، يف ناحيتك
البرص. ملح يف البسمة وتالشت أيًضا، آلية بل املشاعر،

للذهاب ماسة حاجة يف لكنني هنا، يحدث ما أعلم ال «لتسمعيني، قائًال: خاطبتها
املياه؟» دورة إىل

تسمعني. لم أنها لو كما عني بوجهها فأشاحت
املكان سيصري وخيمة، العواقب فستكون اآلن، أذهب لم وإذا أقوله، فيما جاد «إنني

ا.» حقٍّ الرائحة كريه هنا
أتمكن لم منخفض بصوت الحديث تبادلوا ثالثة. وكانوا زمالئها، ناحية استدارت

الكمبيوتر. أجهزة مراوح بسبب سماعه من
حاجته.» لقضاء منكم كلٌّ وسيذهب عرشدقائق، «لتصرب وقالت: إيلَّ، للنظر عادت ثم
أكثر صوتي يف اإللحاح من شيئًا أظهرت دقائق.» عرش الصرب بوسعي أن أعتقد «ال

اآلن.» أذهب أن بد ال سيدتي! يا جد «عن الحقيقة. يف به أشعر كنت مما
أصدقائها مع تشاورت للشفقة. مثريًا فاشًال كنت لو كما إيلَّ ونظرت رأسها، هزَّت
املنكبني عريض الثالثينيات، بداية يف منها، سنٍّا أكرب كان لألمام، أحدهم تقدم ثم ثانيًة،
التمييز يمكنها ال نفسها فان — كوريٍّا أو صينيٍّا بدا للرياضة. ممارسته يعكس نحو عىل
نحو عىل «أمريكي» بأنه أوحت هيئته لكن — األحيان بعض يف والكوريني الصينيني بني

بالضبط. تحديده يمكنني ال
مسدًسا، فرأيت بجانبه؛ يعلقه كان ما أرى ليجعلني جانبًا الريايض معطفه أزاح

ثانيًة. معطفه ينزل أن قبل الحارة، التوابل أو للفلفل وبخاًخا كهربائيٍّا، وصاعًقا
املشكالت.» تُِثر «ال قال:

«بالتأكيد.» موافًقا: فأجبته
فجأة. خلفي ذراعاي وسقط ظهري، خلف األصفاد فُفكَّت حزامه، يف ما شيئًا ملس
للتحكم السلكي جهاز االستخدامات؛ متعدد الوطواط الرجل حزام بارتدائه أشبه األمر كان
االنحناء يف لرتغب كنت ما انًا، سجَّ كنَت فلو منطقيٍّا؛ كان ذلك أن أظن األصفاد! يف بعد عن
سالحك يسحبون قد إذ نظرهم؛ مستوى يف املميتة املعدات هذه كل لتصبح السجناء أمام

القبيل. هذا من يشء أو بألسنتهم الزناد عىل ويضغطون بأسنانهم،
عني ُفكَّت أن وبعد البالستيكي، بالرباط ظهري خلف مكبلتني تزاالن ال يداي كانت
واحدة. وضعية يف بمكوثي الفلني من كتلتني إىل تحولتا قد ساقيَّ بأن شعرت األصفاد،
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الوخز، مألهما اللتني ساقيِّ يف أرفسبوهن وأخذت وجهي، عىل سقطت حدث، ملا اختصاًرا
ألنهض. عليهما االستناد محاوًال

بمؤخرة أقىصنقطة إىل وصوًال أترنح وأخذت ، قدميَّ عىل ألقف بعنف الرجل جذبني
ربما لكنه طريقي، يف داريل عن البحث حاولت متنقل. صغري حمام ُوِضع حيث الشاحنة

منهم. أيٍّا ليس وربما برتهل، الجالسني الستة أو الخمسة األفراد أحد كان
«لتدخل.» الرجل: قال

كأصابع أصابعي كانت فضلك!» من هذا، «لتنزع له: وقلت بعنف، معصميَّ هززت
لساعات. البالستيكية باألصفاد ربطها جراء اللون أرجوانية السجق

ساكنًا. الرجل يحرك لم
«انظر، يسريًا): ذلك يكن (ولم غضب أو سخرية صوتي يف يبدو أال محاوًال له، فقلت
ال املياه لدورة فالذهاب حاجتي؛ قضاء يف لتساعدني معي تدخل أو ، معصميَّ تفك أن إما
مكبوتة. نصف ضحكة الشاحنة يف ما شخص أطلق األيدي.» استخدام دون يتم أن يمكن
يا فكيه. عضالت بها يرصُّ كان التي الطريقة من ذلك تبنيُّ من تمكنت للرجل، أَُرق لم

االستعداد! أهبة عىل الناس هؤالء كان كم إلهي!
سكينًا منها أظهر االستخدامات، متعددة رائعة زردية وأخرج حزامه، إىل يده مدَّ

يداي. لتتحرر البالستيكية األصفاد وقطع املظهر، َخِطر
شكرته.

من قطعتني كانتا لو كما منهما، فائدة ال يداي كانت املياه. دورة داخل فدفعني
ثم فيها، بوخز شعرت بصعوبة، أصابعي هززت وعندما . معصميَّ نهاية يف الصلصال
ثم رسوايل، وخلعت املرحاض، قاعدة أنزلت منه. أرصخ كدت شديد ألم إىل الوخز تحول

. قدميَّ عىل واقًفا الصمود بإمكاني أنه واثًقا أكن فلم جلست،
مع والخلف لألمام أهتز وأنا صمت يف أبكي فأخذت عيناي، وكذلك مثانتي، تحررت
النشيج؛ من نفيس ألمنع فعله بوسعي ما كل ذلك كان وجهي. عىل واملخاط الدموع نزول

ذلك. بسماع إرضائهم يف أرغب لم صوتي. وكتمت فمي، عىل يدي وضعت
بعنف. الباب ويرضب يناديني الرجل وكان حاجتي، قضاء من انتهيت وأخريًا،
وطردت املرحاض، يف وضعتها ثم الورقية، املناديل باستخدام اإلمكان قدر وجهي نظَّفت
مغطاة يدين م مُلعقِّ متينة زجاجة سوى أجد لم لكنني حوض، عن ذلك بعد بحثت املاء.
ببعض يديَّ مسحت إزالتها. عىل يعمل التي الجراثيم صغري بخط عليها مكتوب بالئحة

الحمام. من وخرجت منه،
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بالداخل؟» تفعل كنت «ماذا الرجل: سألني
بأصفاد فشعرت ، بيديَّ وأمسك أستدير، جعلني املرحاض.» «أستخدم فأجبته:
منهما، السابقة األصفاد فك منذ معصماي تورم حولهما. توضع جديدة بالستيكية
من أرصخ بأن الرضا أمنحه أن أبيت لكنني الحساسة، برشتي الجديدة األصفاد وأوجعت

األلم.
تلك يف يل اتضح الذي التايل بالشخص وأمسك مكاني، إىل وصلت حتى دفعني

وجنته. عىل كريهة كدمة هناك وكانت وجهه، انتفخ خولو. أنه اللحظة
عىل يده االستخدامات متعدد الحزام ذو الرجل فوضع بخري؟» أنت «هل سألته:
صوتًا محدثًة املعدني الشاحنة بجدار ارتطامها بعد رأيس لرتتد بقوة، ودفعني جبهتي،
الكالم!» «ممنوع نظري: تركيز إعادة جاهًدا أحاول كنت بينما وقال الساعة. دقِّ مثل

يفعلونه. ما كل ثمن سيدفعون أنهم اللحظة تلك يف وقررت الناس، هؤالء يرقني لم
وعند أماكنهم. إىل عادوا ثم اآلخر، تلو واحًدا املياه دورة إىل السجناء جميع ذهب
أنهم الحظت القهوة. من آخر كوبًا وتناول أصدقائه إىل الحارس عاد ذلك، من االنتهاء
عىل يتحدثون وأخذوا خزانة، يف موضوع «ستاربكس» من ضخم وعاء من يرشبون كانوا

الضحك. من كبريًا قدًرا تضمن تمييزه يصعب نحو
مثل الدخان يملؤه ال نقيٍّا، الهواء كان الشاحنة، مؤخرة يف املوجود الباب ذلك بعد ُفِتح
الباب يُغَلق أن قبل بالخارج رأيته الذي الجزء ويف األوزون. بعض يشوبه لكن قبل، ذي
فرانسيسكو، سان به اشتهرت الذي الرذاذ تمطر والسماء خيم، وقد الظالم ملحت ثانيًة،

رقيق. ضباب ويشوبه
ألقى أمريكيٍّا. عسكريٍّا زيٍّا … عسكريٍّا زيٍّا يرتدي الشاحنة إىل دخل الذي الرجل كان
أكن لم أنني علمت وعندئٍذ التحية، له وردوا الشاحنة، يف األفراد عىل العسكرية التحية

األمريكية. املتحدة الواليات سجني وإنما اإلرهابيني، بعض سجني

أصفادنا فكَّوا اآلخر، تلو واحًدا ليأخذونا جاءوا ثم الشاحنة، آخر يف صغريًا ستاًرا نصبوا
— رأيس يف الثواني أعد وأنا — استنتاجه من تمكنت ما الشاحنة. مؤخرة إىل وقادونا
وانسحاب الجفاف إثر رأيس ارتجفت دقائق. سبع استمرت منَّا كلٍّ مع املقابلة مدة أن

الكافيني.
قرب، عن التحقيق. مكان إىل القصري الشعر ذات السيدة قادتني الثالث، دوري كان

فمها. بجانبي تحيط كالحة وخطوط منتفختان، عيناها مرهقة: بدت
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بعد، عن التحكم جهاز باستخدام أصفادي تفك وهي «شكًرا!» عفويٍّا: لها قلت
مغروسة كانت لكنها العفوية، الدماثة لهذه نفيس كرهت . قدميَّ عىل ألقف سحبتني ثم

بداخيل.
الستار. خلف ثم الشاحنة، مؤخرة إىل وصلنا حتى أمامها رست ساكنًا. تحرك لم
السيدة وهما خاطفينا، من اثنان إيلَّ نظر عليه. جلست للطي قابل واحد كريس هناك كان
كرسيني عىل يجلسان كانا االستخدامات. متعدد الحزام ذو والرجل القصري، الشعر ذات

رائعني. مريحني
الظهر وحقيبة محفظتي محتويات عليها منثورة بينهما صغرية طاولة هناك كانت

بي. الخاصة
بعض عليك نطرح أن نريد ماركوس، «مرحبًا القصري: الشعر ذات السيدة قالت

األسئلة.»
تكن لم فإذا الجدوى، عديم سؤاًال ذلك يكن لم االعتقال؟» رهن أنا «هل سألتهما:
أوًال، فعله: يمكنهم ال وما معك فعله الرشطة لرجال يمكن ملا حدود فثمة االعتقال، رهن
بالتحدث لك والسماح هاتفية، مكاملة منحك مع اعتقالك، دون لألبد احتجازك يمكنهم ال

ليحدث؟! ذلك كان هل محاٍم. إىل
عند تظهر التي الخطأ رسالة الشاشة أظهرت هذا؟» «ما هاتفي: تمسك وهي قالت
بذيئة رسالة كانت الصحيحة. املرور كلمة إدخال دون الهاتف بيانات إىل الوصول محاولة
تخصيص أحب فأنا — الجميع يعرفها مهذبة غري حركة تؤدي متحركة يد — ما نوًعا

جهازي.
أسئلة أية عن اإلجابة عىل إرغامك يمكنهم ال االعتقال؟» رهن أنا «هل سؤايل: كررت
لهم ينبغي ال، أم االعتقال رهن كنت إذا ما تسألهم وعندما االعتقال، رهن تكن لم إذا

القانون. عليه ينص ما هذا اإلجابة.
الوطني.» األمن وزارة ِقبل من ُمحتَجز «أنت بحدة: السيدة ردَّت

االعتقال؟» رهن أنا «هل
قائلًة: تستطرد لم اللحظة.» هذه من بدءًا ماركوس، يا تعاونًا، أكثر «ستكون

ضمنيٍّا. مفهوًما كان ذلك لكنَّ «… «وإال
تحقيق أي أرى أن وأريد به، متهم أنا ما معرفة يف وأرغب بمحاٍم، االتصال «أود قلت:

لكليكما.» هوية

58



الثالث الفصل

لآلخر. منهما كلٌّ نظر
أسلوب يف النظر إعادة بك يجدر أنه ا حقٍّ «أعتقد القصري: الشعر ذات السيدة قالت ثم
األجهزة من عدد عىل عثرنا لقد اآلن. ذلك فعل عليك أن وأعتقد املوقف، هذا مع تعاملك
له تعرضت إرهابي هجوم أسوأ موقع من بالقرب ورشكاءك ووجدناك بحوزتك، املريبة
يا صالحك يف ليس الوضع أن يتضح الحقيقتني، هاتني بني وبالجمع اإلطالق. عىل البالد

هذا؟» ما واآلن، الندم. أشد فستندم وإال معنا، التعاون يمكنك ماركوس.
عرشة!» السابعة يف إنني إرهابي؟ أنني تظنون «هل

املثاليني الشباب تجنيد يفضل القاعدة فتنظيم تماًما؛ املناسبة السن هي «هذه
السيئة األمور من الكثري نرشت أنك ووجدنا جوجل، عىل عنك بحثنا لقد التأثر. رسيعي

اإلنرتنت.» عىل للغاية
محاٍم.» إىل التحدث «أريد

ً خطأ تظن «إنك قالت: ثم حرشة، كنت لو كما القصري الشعر ذات السيدة إيلَّ نظرت
محتجز فأنت الفكرة؛ هذه تتجاوز أن عليك ما، جريمة الرتكابك عليك قبضت الرشطة أن
لبذلت مكانك، كنت لو محتمًال. عدوٍّا مقاتًال بوصفك املتحدة الواليات حكومة ِقبل من
بوسعك ما أقىص … عدًوا مقاتًال لست بأنك إقناعنا كيفية يف للتفكري بوسعي ما أقىص
الظالم حالكة بعيدة أماكن فيها، االختفاء األعداء للمقاتلني يمكن مظلمة أماكن فثمة ا، حقٍّ
هذا تفتح أن أريدك الفتى؟ أيها تسمعني هل لألبد. … تماًما األنظار عن فيها يتغيبون
يف تواجدك سبب تربر أن وأريدك ذاكرته، يف املوجودة امللفات شفرة تفك ثم الهاتف،

املدينة.» هذه له تعرضت الذي الهجوم بشأن تعرفه ما وتوضح الشارع،
األغراض أنواع كافة هاتفي ذاكرة تضم أجلكم.» من هاتفي أفتح «لن حانًقا: قلت
كنت التي واأللعاب القرصنة برامج وبعض إلكرتوني، بريد ورسائل صور، من الخاصة

خاصة.» أغراض «هذه ثبَّتها. قد
إخفاءه؟» تود «ماذا

محاٍم.» مع التحدث وأريد الخصوصية، يف الحق «لدي
يخفونه.» ما لديهم ليس األمناء فتى، يا لك فرصة آخر «هذه

تكون أن بشأن املتكررة األسئلة أتعابه. والداي سيدفع محاٍم.» مع التحدث «أريد
االلتقاء طلب عىل املداومة هو فعله عليك ما كل النقطة، هذه يف واضحة االعتقال رهن
دون الرشطة مع فالتحدث يفعلونه؛ أو الضباط يقوله عما النظر برصف املحامني، بأحد
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يكن لم إذا لكن رشطيني، ليسا إنهما االثنان هذان قال إطالًقا. يفيدك لن محاٍم حضور
يكون؟ فماذا اعتقاًال، ذلك

لهما. هاتفي فتح يل ينبغي كان ربما أنه ذلك بعد أدركته ما
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اختفاء مع نوبل. آند بارنز األمريكية الكتب متاجر لسلسلة الفصل هذا أهدي
الضخمة القالع هذه تشييد يف نوبل آند بارنز متاجر رشعت الصغرية، الكتب متاجر
الكتب من اآلالف عرشات عىل احتوائها خالل ومن البالد. أنحاء بجميع للقراءة
البقالة بمتاجر الدوارة واألرفف الكربى التجارية باملراكز الكتب متاجر تضم (ال
تناسب طويلة لساعات أبوابها وفتح فحسب)، الكم هذا من صغرية نسبة سوى
آند بارنز متاجر سلسلة أبقت املحتملني؛ الُقرَّاء من وغريهم والعاملني، العائالت،
ل تحمُّ الصغرية للمتاجر يمكن ال كتبًا بضمها الُكتَّاب، من الكثري عمل عىل نوبل
برامج نوبل آند بارنز متاجر تبنت ولطاملا املحدودة. أرففها عىل بها االحتفاظ تكلفة
لكتبي التوقيع حفالت أفضل من بعًضا أقمت وقد هذا املجتمع. مع للتواصل فعالة
الضخمة الحفالت مثل املتاجر، هذه يف — التنظيم أو الحضور ناحية من سواء —
ُعِقد حيث بنيويورك؛ يونيون ميدان يف الكتب متاجر سلسلة بفرع أقيمت التي
استضاف الذي شيكاجو وفرع نبيوال، جوائز توزيع حفل بعد الضخم التوقيع حفل
نوبل آند بارنز يميز ما أهم سنوات. ببضع نبيوال جوائز توزيع حفل بعد الحدث
العلمي، بالخيال يتعلق فيما املعرفة من هائل بقدر يتمتعون «الخرباء» البائعني أن
الكتب، من ذلك شابه وما واأللعاب، املانجا، وقصص الهزلية، املصورة والقصص
للكتب الرائع االختيار يف يتجىل الذي األمر املجال، بهذا ومعرفة شغف ولديهم

املتاجر. واجهات يف املعروضة

∗∗∗

طويلة فرتة وبعد هناك. وتركوني رأيس، عىل أخرى مرة الكيس ووضعوا ثانيًة، قيدوني
. قدميَّ عىل ألقف ُجِذبُت ثم التل، أسفل متجهًة التحرك يف الشاحنة بدأت الوقت، من
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الثلج، من قطعتني كانتا لو كما تماًما َخِدرتني ساقاي كانت الفور. عىل أرًضا سقطت
التي الطويلة للساعات نتيجة اللمس عند مؤملتني وصارتا تورمتا اللتني ركبتيَّ عدا فيما

جاثيًا. فيها ظللت
بعض سمعت البطاطس. ككيس ورفعتني ، وقدميَّ كتفيَّ من األيدي بعض جذبتني

. يسبُّ وآخر يبكي أحد هناك كان تمييزها. من أتمكن أن دون حويل، من األصوات
عىل ركبتاي تقَو لم آخر. بقضيب تكبييل وأُعيد أُنِزلت، ثم صغرية، ملسافة ُحِملُت
كبسكويت األرض عىل ملتويًا الحال بي لينتهي لألمام، فانحنيت ذلك، من أكثر حميل

. بمعصميَّ وممسًكا األغالل اتجاه عكس ممدًدا الُعقديَّة،
فاألرضية شاحنة؛ داخل لسنا بأننا شعور راودني املرة، تلك ويف ثانيًة، نتحرك أخذنا
سفينة! متن عىل أننا فأدركت قوية؛ ديزل محركات بفعل وتهتز برقة، تتمايل كانت تحتي
هذا ما يدري ومن «آخر»، مكان إىل األمريكية الشواطئ من ل أُرحَّ إنني بالهلع، شعرت
بالشلل، وأصابتني روَّعتني، الفكرة هذه لكن قبل، من الفزع انتابني أن سبق املكان؟
ببعض بالفعل وشعرت أبًدا، ثانيًة والديَّ أرى ال قد أنني أدركت الكالم. عىل القدرة وعدم
قادًرا أعد ولم رأيس، عىل املوجود الكيس داخل باالختناق شعرت حلقي، يف يحرتق القيء

عليه. كنت الذي امللتوي الغريب للوضع نتيجة ازداد الذي األمر التنفس، عىل تقريبًا
ساعة، مىض قد وكأنه األمر بدا املاء. يف طويًال نمكث لم أننا األقدار رحمة من لكن
بأن شعرت ثم فحسب، دقيقة عرشة خمس سوى املاء يف نمكث لم أننا اآلن أعلم لكنني
قيودهم تَُفك اآلخرون واملساجني ظهرها، عىل حويل من خطوات وبوقع ترسو، السفينة
لم لكنني أخرى، مرة الوقوف حاولت دوري، حان وعندما بعيًدا. يُقادون أو ويُحَملون

شعور. أي من مجرد قاٍس نحو عىل ثانيًة فحملوني أستطع،
زنزانة. داخل كنت ثانيًة، رأيس عىل من الكيس رفعهم وعند

واحدة نافذة عىل احتوت البحر، هواء رائحة منها تفوح متهالكة قديمة زنزانة كانت
وعىل بالخارج، املكان عىل يخيم يزال ال الظالم كان َصِدئة. قضبان تؤمنها عاٍل، ارتفاع عىل
بالحائط. ومثبَّت قاعدة دون صغري معدني ومرحاض بطانية، وِجدت الزنزانة أرضية
الصلب الفوالذي الباب أغلق ثم وجهي، يف رأيس عن الكيس خلع الذي الحارس كرشَّ

خلفه.
ثانيًة. يديَّ وإىل إليهما تعود والدماء خفيًضا أنينًا ُمصِدًرا برفق، ساقيَّ أدلك أخذت
يتحدثون، آخرين أناًسا سمعت وذهابًا. جيئة السري ثم الوقوف، من أخريًا تمكنت
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أصوات رشعت فانيسا!» داريل! «خولو! أيًضا: أنا أصيح أخذت ويصيحون. ويبكون،
مطلقني أو أيًضا، أشخاص أسماء عىل منادين الصياح يف الزنزانات مجموعة يف أخرى
الخمر أفقدتهم الذين نوايصالشوارع عىل كالسكارى بدت مني األقرب واألصوات السباب،

أيًضا. حايل ذلك كان ربما صوابهم،
ويف أعىل. بصوت صياحنا عن إال يسفر لم الذي األمر لنهدأ، فينا الحراس صاح
لنخرسه؟! لدينا كان ماذا ال؟ ولم قوة، من أوتينا ما بكل ونرصخ نعوي جميًعا كنا النهاية،

فريق ضم وجائًعا. عطًشا، مرهًقا، قذًرا، كنت الستجوابي، فيها حرضوا التي التالية املرة
ِضخام رجال ثالثة جانب إىل القصري، الشعر ذات القاسية السيدة الجديد االستجواب
االثنان كان حني يف البرشة، أسود أحدهم كان لحم. كقطعة يديرونني أخذوا وقد الجثة،
إن أسلحة. جميعهم وحمل التينية. أصول من يبدو أحدهما كان وإن أبيضني، اآلخران
حربية. لعبة من جزء تخلله والذي املالبس رشكات كربيات إلحدى إعالنًا يشبه كان األمر
فسمعت سرينا، أثناء حويل ملا انتبهت وكاحيلَّ. معصميَّ وكبلوا زنزانتي، من أخذوني
وإن سجن، األمر نهاية يف فهو ألكرتاز، يف نكون ربما أننا وظننت بالخارج، مياه صوت
الذي املكان لرؤية إليه تذهب الذي السجن إنه طويلة. فرتة منذ سياحي معلم إىل تحول
زرت أن سبق لكنني عقوبتهم. مدة له املعارصون عصابته وأفراد كابوني آل فيه قىض
املكان، ذلك أما الطراز. عتيق َصِدئًا، قديًما، كان املدرسية، الرحالت إحدى يف ألكرتاز سجن

االستعمارية. الحقبة وليس الثانية، العاملية للحرب يعود تشييده تاريخ أن فيبدو
عىل وموضوعة الصقة، أوراق عىل بالليزر مطبوعة باركود رموز عىل املكان احتوى
ما أو َمن ملعرفة سبيل من ما ذلك، عدا فيما لكن األرقام، عن فضًال هذا الزنزانات. أبواب

الزنزانات. هذه أبواب خلف يوجد
بمقاعد ومزودة فلوريسنت، بأضواء ومنارة الطراز، حديثة االستجواب غرفة كانت
— للطي قابل بالستيكي حديقة كريس فمقعدي عليها، سيجلس من أنا ليس — مريحة
عىل معلقة مرآة هناك كانت االجتماعات. قاعات يف كاملستخدمة كبرية خشبية وطاولة
خلفها من يراقبنا ما شخًصا أن واستنتجت بالضبط، البوليسية املسلسالت مثل الحائط،
ضخم وعاء من ألنفسهم القهوة ورفاقها القصري الشعر ذات السيدة جلبت شك. بال
واالستيالء بأسناني، عنقها تمزيق بإمكاني (كان الغرفة جوانب بأحد مائدة عىل موضوع
تحرير دون بجواري، املاء من بالستيكيٍّا كوبًا وضعت ثم اللحظة)، تلك يف القهوة عىل

ا! حقٍّ مضحك أمر إليه. الوصول من أتمكن كي ظهري خلف املكبلني معصميَّ
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اليوم؟» لوضعك نظرتك عن ماذا ماركوس! يا «مرحبًا السيدة: قالت
أنطق. لم

اآلن من «أفضلها» وإنما األمور، إليه تصل أن يمكن ما أسوأ هذا ليس «أتعلم،
يف كنت بأنك إقناعنا يف ذلك نجح وإن نعرفه، أن نريد بما تخربنا عندما حتى فصاعًدا.
تذهب مكان أي يف سنراقبك اآلن. مشبوًها رصت فقد الخطأ، التوقيت يف الخطأ املكان
ذلك.» نحب ال ونحن تخفيه، يشء لديك كان لو كما ترصفت لقد تفعله. يشء وأي إليه،

عبارة هو آنذاك فيها التفكري بوسعي كان ما كل لكن للشفقة، مثريًا ذلك كان كم
اإلطالق. عىل يل حدث ما أسوأ هذا الخطأ.» التوقيت يف الخطأ املكان يف كنت بأنك «إقناعنا
الخمس الكلمات هذه كانت قبل. من الخوف أو السيئ الشعور هذا بمثل مطلًقا أشعر لم

يل. النجاة طوق بمثابة الخطأ» التوقيت يف الخطأ «املكان
«ماركوس، تقول: وهي وجهي أمام أصابعها القصري الشعر ذات السيدة طقطقت
نفيس أمقت جعلني ما بسيطة؛ ابتسامة وجهها عىل ارتسمت ماركوس؟» يا ذهبت أين
ماركوس. يا بكثري ذلك من أسوأ الوضع يصري أن «يمكن خويف. برؤية لها لسماحي
أسفل يدها مدَّت بكثري.» أسوأ هو ما هناك فيه، وضعك يمكننا مكان أسوأ هذا ليس
تصيد/تقليد وجهاز هاتفي، منها وأخرجت فتحتها جلدية، حقيبة وأخرجت الطاولة،
الواي إشارات عن البحث وجهاز الالسلكية، املوجات باستخدام الهوية تحديد رشائح

اآلخر. تلو واحًدا الطاولة عىل تضعها أخذت املحمولة. الذاكرة وأجهزة فاي،
فسنمنحك ذلك، فعلت إن اليوم. لنا الهاتف شفرة تحل أن عليك منك؛ نريده ما «إليك
فناء أرجاء يف والسري باالستحمام، لك سيُسَمح واالغتسال. الزنزانة من الخروج امتياز
أجهزة عىل املخزنة البيانات شفرة فكَّ منك ونطلب ثانيًة، سنستدعيك وغًدا، الرتيُّض.
سنطلب التايل، اليوم ويف الطعام. قاعة يف باألكل لك فسيُسَمح ذلك، فعلت إذا هذه. الذاكرة

املكتبة.» إىل الدخول امتيازات ستُمنَح وبذلك اإللكرتوني، بريدك مرور كلمات منك
لم لكنها فمي، من الخروج تحاول جشأة كانت لو كما «ال»، بكلمة أنطق كدت

«ملاذا؟» منها: بدًال وجاءت تخرج،
أنت ماركوس. يا سالمتك أجل من هذا بالفعل. عليه تبدو ما أنك من التأكد «نريد
كما بريء شخص يترصف ملاذا أفهم ال أنني غري ا، حقٍّ كذلك تكون ربما بريء، إنك تقول
عىل تكون أن املمكن من كان تدعيه؛ ما لنفرتضصحة لكن ليخفيه. الكثري لديه كان لو
هاجموا من نقبضعىل أن يف ترغب أال أصدقاؤك. أو والداك، أو انفجاره، عند الجرس ذلك

بالدنا؟»
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أصابني «امتيازات»، عىل حصويل ذكرت عندما أنها العجيب لكن مضحًكا، كان األمر
حيث بي ينتهي الحال جعل ما» «شيئًا فعلت بأنني فشعرت لالستسالم، دفعني خوف

يحدث. ما لتغيري ما يشء فعل وبوسعي ما، حد إىل املخطئ أنا كنت لو كما كنت،
املتعلق الهراء ذلك عن للحديث القصري الشعر ذات السيدة انتقلت إن ما لكن
سيدتي، يا تتحدثني، «إنك لها: وقلت الذهنية، قوتي استعدت حتى و«السالمة» «األمن» ب
ظننت مؤخًرا. عيلَّ اعتديتم من أنتم أنكم هو اآلن حتى أراه ما لكن بالدي، عىل االعتداء عن
عن الدفاع عن تتحدثني وأنِت «حقوق»، ب أتمتع حيث دستور بها دولة يف أعيش أنني

الحائط!» عرض الحقوق بميثاق الرضب خالل من حريتي
ماركوس! يا مبالغة من لها «يا تالشت. ما رسعان انزعاج ملحة وجهها عىل بدت
تفاصيل عىل للحصول منها سعيًا بالدك حكومة احتجزتك لقد عليك. اعتدى أحد من ما
الحرب هذه مجابهة يف مساعدتنا بوسعك أراضينا. له تعرضت إرهابي هجوم أسوأ بشأن
األرشار إليقاف ساعدنا الحقوق؟ ميثاق عىل الحفاظ أتبغي علينا. أمتنا أعداء يشنها التي
نرسلك أن قبل هاتفك شفرة لفك بالضبط ثانية ثالثون أمامك واآلن، مدينتنا. تدمري من

اليوم.» غريك كثريين مقابلة فعلينا أخرى، مرة زنزانتك إىل
دون حالت التي األصفاد فقعقعت ، معصميَّ أنا وحرَّكُت يدها، ساعة يف نظرت
… للحرية سبييل عن أخربتني لقد ذلك. سأفعل كنت نعم، شفرته. لفك للهاتف وصويل
عن وإبعادي ثانيًة، للزنزانة بإرسايل اآلن وهددتني األمل، ذلك ومنحني … لوالديَّ للعالم،

جديد. من أحييه كيف هو آنذاك تفكريي عىل سيطر وما األمل، فتبدد السبيل، ذلك
منها كان ما لكن أرادت، كما الشفرة وأفك هاتفي، إىل ألصل معصميَّ أحرك فأخذت

ساعتها. من التحقق مع بربود، إيلَّ تنظر أخذت أن إال
أنطق أن تريدني إنها «… هي املرور «كلمة فقلت: مني، تريده ما النهاية يف أدركت
شفرة أفك أن ترد لم سماعها. لزمالئها ويمكن تسجيلها يمكنها حيث هنا، املرور، بكلمة
كافة عن وأتخىل قبضتيها، بني أصري أن لها؛ تخضعني أن أرادت وإنما فقط، الهاتف
أن هللا ودعوت بها، أخربتها ثم «… هي املرور «كلمة ثانيًة: قلت وخصوصيتي. أرساري،

إلرادتها. خضعت لقد يعينني؛
وقادني االنتصار، لرقصة لديها الفاتر البديل أنها يبدو متكلفة ابتسامة ابتسمت
كلمة لتدخل الهاتف عىل تنحني رأيتها الباب، أُغِلق وعندما بعيًدا. ذلك بعد الحراس

املرور.
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مزيفة مرور كلمة وأنشأت ذلك، حدوث بإمكانية مسبًقا تنبأت إنني القول أتمنى
جنون من القدر بهذا أكن لم أنني بيد بهاتفي، اإلطالق عىل منه رضر ال قسًما تفتح

قبل. من الرباعة) باألحرى (أو االرتياب
الذاكرة وأجهزة هاتفي، عليها احتوى التي الغامضة األرسار ما اآلن: تتساءل لعلك

النهاية؟! يف شاب سوى فلست اإللكرتوني، وبريدي املحمولة،
الذاكرة وأجهزة هاتفي فباستخدام يشء؛ وال ألخفيه، يشء كل لدي أن الحقيقة
الحماقات وجميع فيهم، ورأيي أصدقائي، عىل جيًدا التعرف يمكن خاصتي، املحمولة
والتسويات أجريناها، التي اإللكرتونية املجادالت سجالت قراءة كذلك يمكن بها. قمنا التي

إليها. توصلنا التي
وال التكلفة، رخيص فالتخزين ذلك؟ أفعل وملاذا يشء. أي أحذف ال أنا ترى، كما
الشعور ذلك أتعرف منها. السخيف وبخاصة األمور، لهذه العودة ستحتاج متى تدري
فجأة تتذكر ثم معه، تتحدث أحد من وما األنفاق، مرتو يف جلوسك أثناء أحيانًا ينتابك الذي
تتذكره الذي بالسوء األمر ليس حسنًا، قلته، رهيبًا وشيئًا قبل، من لك وقع عنيًفا شجاًرا
الشخصالبشع لست بأنك لتذكريك رائعة وسيلة ثانيًة األمور لتلك العودة وإمكانية عادًة.
هذا عىل إحصاؤها يسعني ال التي الشجارات من الكثري وداريل أنا تجاوزت تظنه. الذي

النحو.
الذاكرة وأجهزة لهاتفي، خصوصية ثمة أن أعلم فأنا الوحيد؛ السبب ذلك ليس
الريايض واملنطق الرسائل. تعمية أي التشفري؛ علم إىل ذلك ويرجع بي، الخاصة املحمولة
تستخدمه الذي ذاته للتشفري نصل جميًعا ونحن ووجيه، جيد التشفري علم عليه القائم
شخص، أي يستخدمه التشفري من فقط واحد نوع يوجد القومي. األمن ووكالة البنوك

وظيفته. يؤدي أنه تعرف وهكذا استخدامه، أحد ألي يمكن عام تشفري أي
«وحدك»، خاصبك بحياتك جانب لديك يكون أن يف ا حقٍّ بحريتك يشعرك يشء ثمة
بني يتعرى منا فكل الحاجة؛ قضاء أو بالتعري، أشبه إنه سواك، رؤيته ألحد يمكن ال
أو مخجل، يشء من ما حاجته. لقضاء املياه دورة دخول عليه ويتحتم واآلخر، الحني
فصاعًدا اآلن من عليك حكمت إذا ماذا لكن األمرين، هذين من أيٍّ يف غريب أو منحرف،
يف موضوعة زجاجية غرفة يف ذلك فعل عليك سيتحتم حاجتك، قضاء أردت كلما أنك

مؤخرتك؟! فيها تتعرى تايمز، ميدان منتصف
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— أغلبنا به يتمتع ال الذي األمر — غريب أو معيب جانب بجسمك يكن لم وإن حتى
وهو املوقف من سيهرب معظمنا الفكرة. هذه لك راقت إن ا حقٍّ األطوار غريب فستكون

ينفجر. حتى داخله يف حبسها يحاول أو يرصخ،
تخصك حياتك بأن يتعلق إنه خاص، يشء وإنما مخٍز، يشء بفعل هنا األمر يتعلق ال

وحدك.
بأنني الشعور ذلك عاودني للزنزانة، عودتي أثناء فشيئًا. شيئًا ذلك يسلبونني كانوا
يف عقاب دون وأفلتُّ حياتي، طوال القوانني من الكثري خرقت فقد يل؛ يحدث ما أستحق
أتى ما النهاية، يف املايض. يف فعلته ما جزاء هذا لعل العدالة، هي هذه لعل األحيان. أغلب

املدرسة. من هروبي هو املكان لذلك بي
منها فاحت الذي الفناء السماء علت الفناء. بأرجاء والسري باالستحمام، يل ُسِمح
كنت الذي املكان عن فكرة أية لديَّ تكن لم ذلك، عدا فيما لكن الخليج، منطقة رائحة
شديد بضجر وشعرت الرتيض، فرتة أثناء اآلخرين السجناء من أيٍّا أَر لم فيه. احتََجز
املكان، ذلك ماهية فهم يف يساعدني قد صوت أي سماع حاولت هدف. بال تجويل أثناء
طائرة أو بعيدة، محادثات أو واآلخر، الحني بني ما مركبة صوت كان سمعته ما كل لكن

بالجوار. ما مكان يف تحط
هيل «جوت محل من بالبربوني بيتزا نصف الطعام، يل وقدموا الزنزانة، إىل أعادوني
رسم من عليها بما البيتزا، علبة ذكرتني هيل. برتيرو حي يف جيًدا أعرفه الذي بيتزا»
اآلن ورصت حر، بلد يف حرٍّا كنت فقط واحد يوم من بأنه ،٤١٥ الهاتف ورقم مألوف
أكرب قدًرا أبَدوا ربما اآلخرين، وأصدقائي داريل بشأن دائًما القلق يساورني كان سجينًا.
يف اتصاالتهما يجريان فأخذا حدث، بما والديَّ أخربوا ربما رساحهم، وأُطِلق التعاون من

جنون.
ال. وربما

أمام املوجود الحائط أن تخيلت كروحي. فارغة كانت محتويات، أية من الزنزانة خلت
الزنزانة. باب ألفتح اللحظة تلك يف القرصنة ممارسة بإمكاني وأن شاشة، عليه أنام ما
إىل أحوِّلها كنت التي القديمة املعدنية العلب مرشوعات: من عليه وما مكتبي، تخيلت
الكمبيوتر وجهاز أصممها، كنت التي الورقية الطائرات وكامريا الصوت، لتضخيم جهاز

املنزل. يف م امُلصمَّ املحمول
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أصدقائي، واستعادة املنزل إىل العودة أردت املكان. ذلك من الخروج أردت
أظل وال شئت، حيثما الذهاب عىل قادًرا أكون أن أردت وحياتي. ، ووالديَّ ومدرستي،

نفسه. املكان يف وذهابًا جيئة أسريُ

عىل األجهزة تلك احتوت خاصتي. بي إس اليو ألجهزة املرور كلمات عىل ذلك بعد حصلوا
وبعض اإلنرتنت، عىل النقاش مجموعات من تنزيلها يل سبق التي املثرية الرسائل بعض
بحاجة كنت التي املعلومات بمنحي بعضاألفراد فيها ساعدني وأمور املحادثات، سجالت
ذلك أن أظن ال لكنني بالطبع، جوجل عىل متوفًرا كان ذلك كل أفعله. كنت ما لتنفيذ إليها

صالحي. يف
بعض هناك كان املرة تلك ويف اليوم، ذلك ظهرية بعد أخرى مرة للرتيض خرجت
غريي كثريين أن أظن واألعراق. األعمار جميع من وسيدتان، رجال أربعة الفناء: يف األفراد

«االمتيازات». ِلَجنْي ما أوامر ينفذون كانوا
بدا من مع الحديث أطراف تبادل فحاولت الفناء، يف ساعة نصف بقضاء يل سمحوا
تقريبًا، سني نفس يف البرشة أسود شابٍّا كان والذي اآلخرين، السجناء بني طبيعية أكثر
عىل التفَت نحوه، يدي ومددت له نفيس قدمت عندما لكن مجعًدا. قصريًا شعره وكان
دون سريه وواصل الفناء، زوايا يف بالسوء ينذر نحو عىل املعلقة الكامريات ناحية الفور

وجهه. عىل املرتسم التعبري يف اإلطالق عىل تغيري أي يبدي أن
وخرجت الباب ُفِتح املبنى، إىل ثانيًة ويدخلوني اسمي، ينادوا أن وقبل حينذاك، لكن
وَغِضبة، مرهقة بدت القدر. بهذا صديق وجه برؤية قبل من أسعد لم فانيسا! … منه
اآلخر منَّا كلٌّ احتضن نحوي. وركضت باسمي، هتفت رأتني عندما إصابات. دون لكن

أيًضا. ترتعد أنها أدركت ثم أرتعد، كنت أنني وأدركت بقوة،
بخري؟» أنت «هل ذراعيها: مدى عىل بي تمسك وهي قالت

املرور بكلمات أخربتهم إذا رساحي سيطلقون إنهم يل قالوا بخري، «أنا فأجبتها:
بي.» الخاصة

وداريل.» أنت بشأنك باستمرار أسئلة عيلَّ «يطرحون
تجاهلناه. لكننا وامليش، الحديث عن بالتوقف يأمرنا الصوت، مكرب يف صوت دوى
إطالق سيضمن هذا كان إن أسئلتهم، كل عىل أجيبي «أجيبيهم. الفور: عىل قلت

رساحك.»
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وخولو؟» داريل حال «كيف
أرهما.» «لم

حني يف بي، اثنان أمسك البنية، ضخام حراس أربعة منه واندفع بعنف، الباب ُفِتح
لكنني فانيسا، عن بعيًدا رأيس وأدارا األرض، عىل دفعاني بفانيسا. اآلخران االثنان أمسك
جذباني ثم البالستيكية، باألصفاد معصميَّ تكبيل أعادا املعاملة. نفس تلقى سمعتها

زنزانتي. إىل أخرى مرة وأدخالني ، قدميَّ عىل ألقف
أحد يحرض لم التايل. الصباح يف أيًضا فطور وال الليلة، تلك يف عشاء عىل أحصل لم
البالستيكية. األصفاد تُنتَزع لم أرساري. من املزيد النتزاع االستجواب غرفة إىل ويصحبني
بيديَّ شعوري وفقدت أخرى، مرة وجع ثم تخدر، ثم ألم، ثم ، كتفيَّ يف بوجع شعرت

تماًما.
للتبول. حاجتي واشتدت رسوايل، سحاب فتح أستطع لم لكنني التبول، أردت

رسوايل. يف فتبولت
الجينز رسوايل جعل ما دبًقا؛ بارًدا البول صار أن بعد الصطحابي ذلك بعد حرضوا
الرواق عرب وقادوني الصطحابي، جاءوا . بساقيَّ يلتصق — بالفعل قذًرا كان الذي —
لسجني يشري باركود وكل باركود، عليه باب كل األبواب، جانبيه عىل املصطفة الطويل
مختلف بكوكب أشبه الغرفة كانت االستجواب، غرفة إىل بي وصلوا حتى ساروا مثيل.
بقذارة شعرت البول. رائحة منها تفوح ال طبيعية، فيه األشياء كل عالم دخلتها، عندما

يل. يحدث ما كل أستحق بأنني الشعور وعاودني عظيم، وخزي شديدة
مثاليٍّا: مظهرها كان الغرفة، يف بالفعل تجلس القصري الشعر ذات السيدة كانت
التي املواد رائحة شممت تجميل. ببعضمستحرضات وجهها زينت وقد مصفف، شعرها

داخيل. بالخزي وشعرت أمامي، أنفها جعدت شعرها. عىل وضعتها
القذارة؟» هذه ما كذلك؟ أليس للغاية، مشاغبًا فتى كنت لقد «حسنًا،

بكلمة إخبارها أردت ألعىل. النظر أحتمل لم الطاولة، نحو ألسفل نظرت للخزي! يا
املكان. ذلك عن واالبتعاد اإللكرتوني، لربيدي املرور
الفناء؟» يف صديقتك مع تتحدث كنت «عما

أن … أسئلتكم عن تجيب أن «أخربتها أجبتها: ثم الطاولة، إىل أنظر وأنا ضحكت
معكم.» تتعاون

األوامر؟» يصدر من أنت «إذن،
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اسمها مًعا»، «لعبة نلعب نحن عليِك! «باهلل وأجبتها: عروقي، يف يغيل بالدم شعرت
باملرحلة طالب نحن إرهابيني، لسنا الفريق». «قائد وأنا مادنس»، فان «هاراجوكو
حتى معكم «الصدق» تحري برضورة أخربتها لقد أوامر. أية لها ه أوجِّ ال وأنا الثانوية،

هنا.» من ونخرج شبهات، أية عنا ندرأ
للحظة. تنطق لم

داريل؟» حال «كيف سألتها:
«َمن؟»

بارت محطة يف طعنة تلقى وقد صديقي، إنه مًعا، علينا القبض ألقيتم لقد «داريل،
له.» املساعدة إلحضار ألعىل صعدنا لهذا باول؛ بشارع

بخري.» أنه يقني عىل فأنا «إذن، فأجابت:
هنا؟» موجوًدا أليس تعلمني؟ ال «أنِت أتقيَّأ. وكدت معدتي، اضطربت

لتعرف سبيل من ما أبًدا، معك، نناقشه لن أمر موجوًدا ليس ومن هنا، موجود «من
عندما يحدث ما ورأيت معنا، تتعاون ال عندما يحدث ما ماركوس، يا رأيت، لقد ذلك.
تستعيد قد التي للمرحلة تقريبًا ذلك وأوصلك قليًال، معنا تعاونت لقد أوامرنا. تعيص
عن باإلجابة تلتزم أن فعليك واقع، إىل االحتمال هذا تحويل أردت إذا حريتك. معها

أسئلتي.»
أنطق. لم

فضلك.» من اإللكرتوني، لربيدك املرور بكلمات لتخربنا واآلن، جيد. هذا تتعلم، «بدأت
املرور. وكلمة املستخدم، واسم الخادم، عنوان يشء: كل أعطيتهم لذلك، ا مستعدٍّ كنت
أنزلتها لقد الخادم. عىل إلكرتوني بريد رسائل بأية أحتفظ ال فأنا أهمية؛ لذلك يكن لم
كل ينزل والذي املنزل، يف بي الخاص املحمول الكمبيوتر جهاز عىل بها واحتفظت كلها،
بريدي؛ من يشء أي عىل يحصلوا لن ويحذفه. ثانية، ستني كل الخادم عىل من بريدي

املنزل. يف املحمول الكمبيوتر جهاز عىل وُخزِّن الخادم، عىل من ُمِسح فقد
رسواًال ومنحوني باالستحمام، يل وسمحوا ، يديَّ حرروا لكنهم الزنزانة، إىل أعادوني
فتى مثل وركيَّ فوق وتدىل للغاية، كبريًا مقاسه كان ألرتديه. السجن زي من برتقاليٍّا
… املتدلية الفضفاضة الرساويل صيحة تأتي هنا من ميشن. حي يف مكسيكي عصابات

املوضة. عن تعبريًا تكون ال عندما الحقيقة يف متعة أقل وهي السجن، من
من الحوائط كانت الزنزانة. يف آخر يوًما وقضيت بعيًدا، الجينز رسوايل أخذوا
للصدأ تعرض قد الفوالذ ألن ذلك اتضح الفوالذ، من شبكة فوق بالخدوش امليلء اإلسمنت
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األخرض. الطالء لون عرب األحمر إىل املائل الربتقايل بلونها ملعت والشبكة املالح، الهواء يف
ما. مكان يف بالخارج إنهما ، والديَّ وبني بيني تفصل النافذة تلك كانت

التايل. اليوم يف ثانيًة إيلَّ جاءوا
جهاز يتمكن ال حتى املرور كلمة غرينا وقد اآلن، حتى بريدك قراءة يف يوًما «قضينا

عليه.» الحصول من بمنزلك الكمبيوتر
عندما أدركته ما هذا أيًضا. ذلك لفعلت مكانهم كنت لو ذلك، فعلوا بالطبع حسنًا،

األمر. يف فكرت
لهذه حيازتك للغاية، طويلة مدة لسجنك تكفي ماركوس، يا عنك، معلومات «لدينا
من استعدناها التي «والبيانات … الصغرية أدواتي مجموعة إىل وأشارت «… األشياء
بال عليها سنعثر التي املخربة املواد إىل باإلضافة بك، الخاصة الذاكرة وأجهزة هاتفك
لسجنك يكفي ذلك كل بك. الخاص الكمبيوتر جهاز عىل وحصلنا منزلك، هاجمنا إذا شك

ذلك؟» تفهم هل العمر، بك يتقدم حتى
جريمة أية تشكِّل األشياء هذه بأن القول قاٍض ألي يمكن ال لوهلة، األمر أصدق لم

جريمة. وليست تكنولوجية، ابتكار ومحاوالت تعبري، حرية إنها حقيقية،
قاٍض؟ أي أمام أَمثُل األشخاصسيجعلونني هؤالء إن قال من لكن

وكيف تعمل، كيف نعلم نحن أصدقاؤك. هم من ونعلم تعيش، أين نعلم «نحن
تفكر.»

تلك يف الحجرة إضاءة بدت رساحي. سيطلقون يحدث؛ كان ما حينذاك أدركت
قصرية. أنفاًسا أتنفس وأنا صوتي سمعت سطوًعا. أكثر اللحظة

الجرس؟» إىل املتفجرات وصلت كيف فقط: واحًدا شيئًا نعرف أن «نريد
جديد. من الغرفة وأظلمت أنفايس، توقفت

«ماذا؟»
يف تكن ولم كله، الجرس بطول نرشها تم متفجرات عرشة هناك «كانت أجابت:

هناك؟» إىل وصلت وكيف هناك؟ زرعها من هناك، زرعها تم لقد السيارات، صناديق
«ماذا؟» ثانيًة: قلت

حسنًا بالءً أبليت لقد ماركوس، يا األخرية فرصتك «هذه حزن: يف إيلَّ تنظر وهي قالت
عىل الحصول يمكنك منزلك. إىل العودة حينها ويمكنك املعلومة، بهذه لتخربنا اآلن. حتى
استخدامها يمكنك مخففة ظروف شك بال هناك املحكمة. يف نفسك عن والدفاع محاٍم،

رساحك.» وسنطلق املعلومة، بهذه فقط أخربنا أفعالك. لتفسري
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النشيج دموعي خالط بذلك. حتى أهتم ولم أبكي، أخذت تتحدثني!» عما أعلم «ال
تتحدثني!» عما فكرة أدنى لدي «ليست والنحيب.

نحصل أننا اآلن تعلم فأنت نساعدك، دعنا ماركوس، يا «أرجوك وقالت: رأسها، هزت
نريد.» ما عىل دائًما

نفيس، شتات مللمت «مخبولون». إنهم يل يقول عقيل يف ثرثرة صوت هناك كان
أغرايض، يف بحثتم لقد لجنون، هذا إن سيدتي، يا «اسمعي دموعي. إيقاف جاهًدا وحاولت
ولست عمري، من عرشة السابعة يف الثانوية باملرحلة طالب أنا كلها. عليها واطَّلعتم

«… أنني تفكريك يف جادة تكوني أن يُعَقل ال إرهابيٍّا!
تحصل إنك جادون؟ أننا ماركوس، يا بعد، تدرك «ألم يل: تقول وهي رأسها هزت
الحراس ورفعني أصابعها، نقرت ذكاءً.» أكثر ظننتك دراستك، يف مرتفعة درجات عىل

. إبطيَّ من
«روح الفرنسيون عليه يطلق فيما عدة أحاديث برأيس ودارت زنزانتي، إىل عدت
عىل ونزولك للغرفة تركك بعد ذهنك عىل ترد التي الالذعة الدفاعية الردود أي لَّم»؛ السُّ
أحب مواطن أنني إياها مخربًا وواجهتها السيدة، تلك أمام وقفت قد أنني تخيلت السلم.
البالد لتحويلها أخجلتها قد أنني وتخيلت خائنة. ومنها وطنيٍّا، مني يجعل ما حريتي،

أبكيتها. إنني حتى حديثي يف وأملعيٍّا فصيًحا كنت وأنني ُمسلَّح، معسكر إىل
اليوم يف زنزانتي من لجرِّي جاءوا عندما الرائعة الكلمات هذه من أيٍّا أتذكر لم لكنني

. ووالديَّ … حريتي هو فيه أفكر كنت ما كل التايل،
حالك؟» كيف ماركوس، يا «مرحبًا السيدة: قالت

كوب جوارها وإىل الوثائق، من عدد أمامها تكوم قد كان الطاولة، إىل ألسفل نظرُت
أو بشكل الكوب ذلك رؤية يف الراحة بعض ملست لها. امُلالِزم البالستيكي ستاربكس

الجدران. تلك خلف بالخارج، ما مكان يف موجوًدا حقيقيٍّا عامًلا بأن ذكرني إذ بآخر؛
كانت ما ربما صمتت. ثم الحارض»، الوقت يف معك التحقيق من انتهينا «لقد قالت:
وجودي ونسيان لها، قرار ال هاوية يف إلقائي قصدت لعلها أو رساحي، ستطلق أنها تعنيه

لألبد.
أيًضا؟» «وماذا قائًال: نطقُت وأخريًا

ألسوأ بالدنا تعرضت لقد نفعله، فيما تماًما جادون أننا ثانيًة لك أؤكد أن «وأريد
أن تريدنا سبتمرب من عرش كالحادي حادث من كم اإلطالق. عىل أراضيها شهدته هجوم
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تحقيقات من نجريه ما تفاصيل إن معنا؟ للتعاون استعداد لديك يكون أن قبل نشهد
تفهم هل املشينة. الجرائم لهذه املنفذين املجرمني للقبضعىل جهًدا ندخر ولن رسي، أمر

أقوله؟» ما
«نعم.» تمتمت:

فوق لست أنك إىل توصلنا لقد اآلن. مشبوه رجل لكنك اليوم، منزلك إىل «سنعيدك
الوقت يف استجوابك من انتهينا قد أننا هو رساحك إلطالقنا الوحيد والسبب الشبهات،
زلة أية صدور وننتظر الدوام، عىل سنراقبك ِمْلكنا، أنت فصاعًدا، اآلن من لكن الحارض،

دوًما؟» كثب عن مراقبتك بإمكاننا أن تفهم هل منك.
«نعم.» تمتمت:

أمن مسألة هذه اإلطالق، عىل أحد ألي هنا حدث عما شفة ببنت تنبس لن «حسنًا،
اإلعدام؟» تزال ال الحرب وقت يف الخيانة عقوبة أن أتعلم قومي.

«نعم.» تمتمت:
«لدينا حديثها: استطردت ثم مطيع.» «فتى رضاها: عن ًة خفيضمعربِّ بصوت قالت
تجاهي. الطاولة عىل األوراق كومة ودفعت عليها.» توقع أن نريدك هنا األوراق بعض
أصفادي. الحراس أحد فكَّ هنا». ع «َوقِّ عليها مطبوع مالحظات ورقة منها كلٍّ عىل لُِصق
حاولت منها. أيٍّ فهم أستطع لم رأيس، ودارت عيناي دمعت األوراق، أتصفح أخذت
قد بأنني بيان عىل — يبدو ما عىل — أوقع كنت لقد القانونية. املفردات شفرة فك

الحرة. وبإرادتي طوًعا واستُجِوبت احتُِجزت
أوقع؟» لم إذا سيحدث «ماذا قلت:

ألقف بعنف الحراس فجذبني أخرى، مرة أصابعها ونقرت مني، األوراق انتزعت
. قدميَّ عىل

ما كل وكان الباب، إىل الحراس سحبني عليها!» سأوقع أرجوِك! «انتظري! صحت:
خلفي. إغالقه هو فيه التفكري بوسعي ما وكل الباب، ذلك هو رؤيته يمكنني

األوراق. بتوقيع يل ليُسَمح وأتوسل أبكي أخذت ، يديَّ بني من الفرصة أضعت

يشء. أي لفعل استعداد عىل جعلني فجأة مني وانتزاعها الحرية، من الحد هذا إىل اقرتابي
أفضل املوت إلهي! «يا يقول: ما شخًصا فيها سمعت التي املرات عدد تذكر يسعني ال
التي األوىل املرة هذه أن بيد أحيانًا، ردَّدتها نفيس إنني حتى ذاك»، أو هذا فعل من عندي
الزنزانة. إىل العودة من عندي أفضل املوت كان العبارة؛ هذه ا حقٍّ تعنيه ما فيها أدركت
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يشء. أي عىل سأوقع أنني وأردد الرواق، عرب يقودونني وهم أتوسل أخذت
أحدهم وضع وأجلسوني. إليها، ثانيًة جلبوني وتوقفوا. الحراس، السيدة فنادت

يدي. يف القلم
األوراق. كل عىل بالطبع، ووقعت،

وطيهما، غسلهما تم وقد شريت، والتي الجينز رسوايل وجدت الزنزانة، إىل عدت عندما
عليه أنام ما عىل جلست ثم وجهي، وغسلت ارتديتهما، امُلنظِّف، رائحة منهما فاحت
استعداد عىل كنت كرامتي. ثم حريتي، أوًال، يشء؛ كل سلبوني لقد الحائط. يف وحدقت

لينكون. أبراهام باغتيال اعرتاًفا كان وإن يشء؛ أي عىل للتوقيع
الدمع. بهما جف قد عينيَّ أن يبدو لكن أبكي، أن حاولت

الذي بالكيس شبيه بكيس الحراس أحد مني اقرتب أخرى. مرة الصطحابي حرضوا
أسابيع. ربما أو أيام منذ مرة أول بنا أمسكوا عندما رأيس عىل وضعوه

وكان حويل، الحالك الظالم خيم عنقي. عىل بإحكام وأُغِلق رأيس، عىل الكيس نزل
ورست ساللم، عىل صعدت ثم األروقة، عرب ورست قدمي عىل ألقف ُرِفعت خانًقا. الجو
خلف يداي ُكبِّلت الفوالذ. من سفينة سطح إىل ومنه خشبي، َمعَرب ثم حىص عىل ذلك بعد

الديزل. محركات لصوت واستمعت السفينة، ظهر عىل جثوت قضيب. يف ظهري
رذاذًا، السماء أمطرت الكيس. داخل إىل مالح هواء رائحة وتسللت السفينة، تحركت
العالم، يف بالخارج، أنا كيس. داخل رأيس كانت وإن بالخارج، إنني مالبيس. املاء وغمر

لحظات. حريتي عن وتبعدني
بعد صعدت مستوية. غري أرض إىل وصوًال السفينة عن بعيًدا وقادوني إيلَّ، جاءوا

رأيس. عىل من الكيس ونزعوا يديَّ قيود فكوا معدنية. درجات ثالث ذلك
املكتب أمام هناك تجلس القصري الشعر ذات السيدة وكانت الشاحنة، إىل عدت
هاتفي، بداخله اب بسحَّ كيًسا يدها يف حملت قبل. من أمامه تجلس كانت الذي الصغري
الكيس ناولتني بجيوبي. كانت التي النقود وفكة ومحفظتي، األخرى، الصغرية واألجهزة

بكلمة. تتفوه أن دون
إىل يشء كل عودة عند الغرابة شديد شعور وراودني جيوبي، يف أغرايض وضعت
األصوات سمعت الخلفي، الشاحنة باب خارج امُلعتادة. ملالبيس وارتدائي املألوف، مكانه

اعتدتها. التي ملدينتي املألوفة

74



الرابع الفصل

أن إال مني كان وما نحوي، يدها مدَّت ظهري، حقيبة الحارسات إحدى ناولتني
فمها إىل بيدها أشارت ثم متهكمة، ابتسامة وابتسمت فأنزلتها، فقط، الحقيبة إىل نظرت

الباب. فتحت ثم نحوي، وأشارت تماًما، فمي أغلق أن يعني بما
إىل أنظر وكنت رذاذًا، وتمطر بالغيوم ملبدة والسماء بالخارج، نهاًرا الدنيا كانت
الحركة عن عاجًزا وقفت والدراجاترسيًعا. والشاحنات السيارات فيه تندفع ضيق شارع

حريتي. نحو ًقا محدِّ بالشاحنة، العليا السلم درجة عىل
سيمسك ما ورسعان أخرى، مرة يخدعونني كانوا أنهم حينها فعلمت ركبتاي، اهتزت
متن عىل وأعود رأيس، عىل الكيس وسيوضع الداخل، إىل ثانيًة ويجرونني الحراس، بي
األسئلة من نهائي ال عدد سمعي عىل يُلَقى حيث السجن إىل وأُرَسل جديد، من السفينة

فمي. داخل قبضتي إقحام من بالكاد نفيس منعت لها. جواب ال التي
األخرية. ثم أخرى، درجة ثم لم، السُّ درجات إحدى نزول عىل ذلك بعد نفيس أرغمت
مكسور، زجاج الطريق: بأرضية القاذورات فوق صوتًا ُمحِدثًا الريايض بحذائي خطوت
صعدت وحينها الطريق، أول إىل وصلت حتى األخرى تلو خطوة أسري أخذت حىص. إبرة،

الرصيف. إىل
أحد. بي يمسك لم
حريتي. نلت لقد

أبكي. فكدت قويتان؛ ذراعان طوقتني حينذاك،
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املتجر ذلك أنجلوس، لوس يف هيدكوارترز سيكريت متجر إىل الفصل هذا أهدي
إن العالم. يف اإلطالق عىل نظري يف واألفضل الهزلية، املصورة للقصص الخالب
فيها، أدخله مرة كل كتب. من يضمه ما ينتقي صغري متجر هيدكوارترز سيكريت
لو كما األمر يبدو قبل. من عنها أسمع لم مجموعات أربع أو بثالث محمًال أخرج
عنه أبحث بما التنبؤ عىل خارقة بقدرة يتمتعان — وديفيد ديف — مالكاه كان
ثالثة نحو استكشفت لقد املتجر. دخويل من ثواٍن قبل أجيل من فيعرضانه بالضبط،
حيث املتجر؛ هذا أرجاء يف بالتجول لدي املفضلة الهزلية املصورة القصص أرباع
وعند هذا آخر. عالم إىل معها ألنتقل مريح، كريس يف وأغوص مثرية، بقصة أمسك
تعاقد امليقات»، «تعدي عنوان حملت والتي الثانية، القصصية مجموعتي صدور
صغرية هزلية مصورة قصة إلعداد سينريدا مارتن يُدَعى محيل رسام مع املتجر
لقد طباعة». «جريمة عنوان حملت والتي الكتاب، ذلك يف األوىل القصة عىل قائمة
سيكريت متجر هو فيها أفتقده ما وأكثر تقريبًا، عام منذ أنجلوس لوس عن رحلت

هيدكوارترز.

∗∗∗

التنفس. من أتمكن ال كدت حتى بقوة وتحتضنني تبكي، كانت فان، ذراعي كانتا لكنهما
شعرها. يف وجهي ودفنت بدوري، واحتضنتها أهتم، لم

بخري؟» «أنت قالت:
بخري.» «نعم، وأجبتها: نفيس تمالكت
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خولو همس هناك. االثنان كان خولو! إنه أخريان؛ ذراعان لتطوقني تركتني وأخريًا،
فانيسا. فعلت مما أقوى واحتضنني أخي»، يا سالم «أنت أذني: يف

داريل؟» «أين وسألتهما: حويل نظرت تركني، وعندما
الشاحنة.» يف يزال ال «لعله خولو: وقال لآلخر، منهما كلٌّ نظر

عجلة ١٨ ذات شاحنة كانت الطريق، بنهاية املوجودة الحافلة إىل ونظرنا استدرنا،
بالفعل، الشاحنة داخل إىل أُعيدت قد للطي القابلة والساللم وصفها، يتعذر اللون بيضاء
صوتًا مصدرًة اتجاهنا، يف للخلف وسارت األحمر، باللون لها الخلفية املصابيح توهجت

متواصًال.
الشاحنة، اقرتبت داريل؟» عن ماذا انتظروا! «انتظروا! نحونا إرساعها أثناء هتفت

داريل؟» عن «ماذا الهتاف: أنا وواصلت
الشاحنة خرجت أصيح. وأنا قاومتهما بعيًدا، وسحباني بذراعيَّ وفانيسا خولو أمسك
يف وانطلقت التل، أسفل توجهت ثم الشارع، إىل لتدخل واستدارت الضيق، الطريق من

منعاني. وخولو فان لكن خلفها، الركض حاولت طريقها.
عيناي تشهدها لم بحرقة أبكي وأخذت ، بذراعيَّ ركبتيَّ طوقُت الرصيف، عىل جلست

االرتجاف. أو البكاء عن التوقف من أتمكن لم صغريًا، طفًال كنت منذ
هناك كانت الطريق. عىل خطوات بضع والتحرك الوقوف، عىل وفانيسا خولو أعانني
اآلخر منا كلٌّ عانق أيًضا، يبكيان االثنان كان عليه. فأجلساني مقعد؛ بها حافالت محطة
ثانيًة يراه أن منا أيٌّ يتوقع لم الذي داريل نبكي كنا أننا حينها وعلمت الوقت، لبعض

أبًدا.

نوادي من بعدد يمتلئ الذي بيتش نورث حي يبدأ حيث الصيني، الحي شمال كنا
املناهضللثقافة األسطوري الكتب ومتجر النيون، بمصابيح املضاءة الالفتات ذات التعري
القرن من الخمسينيات يف الِبيت» «جيل شعر حركة تأسست حيث اليتس» «سيتي السائدة

العرشين.
وهو ، والديَّ لدى املفضل اإليطايل املطعم تضم إذ جيًدا؛ املنطقة تلك أعرف كنت
من الهائلة والكميات الضخمة، املكرونة أطباق لتناول إليه اصطحابي أحبَّا الذي املطعم

املركزة. اإليطالية القهوة ثم ، امُلحىلَّ والتني اإليطالية املثلجات
ما منذ مرة ألول الحرية طعم فيه تذوقت الذي املكان فهو اآلن؛ مختلًفا املكان صار

بعيًدا. أمًدا يل بدا
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افرتش إيطايل بمطعم مائدة لحجز املال من يكفي ما عىل وعثرنا جيوبنا، فتشنا
قداحة باستخدام الغاز سخان الجميلة النادلة أشعلت مظلة. تحت الرصيف عىل موائده
يفمصريي، والتحكم األوامر، بإعطاء شعوري الداخل. إىل ذهبت ثم طلباتنا، وتلقت الشواء،

اإلطالق. عىل راودني شعور أفضل كان
هناك؟» وجودنا عىل الوقت من مىض «كم سائًال: حدثتهما

أيام.» «ستة فانيسا: فأجابت
خمسة.» «أحصيتهم خولو: وقال

أحِص.» لم «وأنا
ينظران كانا االثنان لكن األمر، يف التحدث أرد لم بك؟» فعلوا «ماذا فانيسا: سألتني
ذلك يف بما يشء، بكل أخربتهما التوقف. عيلَّ تعذر حتى الحديث بدأت إن وما نحوي.
لحظات توقفت صمت. يف أقوله ما كل إىل يستمعان أخذا رسوايل. يف للتبول اضطراري
ثم السمع، مرمى عن ابتعدت حتى وانتظرت الغازية، للمرشوبات النادلة تقديم أثناء
يكن لم انتهائي، وعند الحديث، أثناء ذهني يف تتالىش الذكريات كانت حديثي. أنهيت
كانت سوئها. مدى من أقلل أم الحقيقة، عن التعبري يف أغايل كنت إذا ما القول بإمكاني
أحيانًا. قبضتي من وتتملص بها، اإلمساك أحاول التي الصغرية بالسمكة أشبه ذكرياتي
هناك؛ له حدث بما أخربنا صديقي.» يا بقسوة عاملوك «لقد وقال: رأسه خولو هزَّ
عما برصاحة وتحدث معهم، الصدق والتزم حويل، أغلبه دار الذي لالستجواب خضع
يمارسوا لم لكنهم وتكراًرا، مراًرا قاله ما يعيد جعلوه صداقتنا. وعن اليوم، ذلك يف حدث
آخرين، مع الطعام قاعة يف وجباته يتناول وكان معي. فعلوا كما الذهنية الحيل معه
العام أفالم أشهر ُعِرضت حيث تليفزيون بها غرفة يف الوقت بعض بقضاء له وُسِمح

فيديو. رشائط املايضعىل
مالبسها، أخذوا معي، حديثها بسبب أغضبتهم أن فبعد قليًال؛ فانيسا قصة اختلفت
يومني ملدة الزنزانة يف وتركوها اللون، الربتقايل الرسوال السجن: رداء ترتدي وجعلوها
قصتها كانت ذلك باستثناء بانتظام. الطعام لها قدموا وإن أحد، معها يتحدث أن دون

وتكراًرا. مراًرا عليها تُعاد أُخذت التي ذاتها األسئلة خولو: لقصة مشابهة
فلماذا؟» للغاية، عليك وقسوا ا، حقٍّ يبغضونك «كانوا خولو: قال

عبارة: ذلك بعد تذكرت لكنني ذلك، وراء السبب تصور يمكنِّي لم
الندم.» أشد فستندم وإال معنا، التعاون «يمكنك
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عن ميَّزوني ولهذا األوىل؛ الليلة تلك يف لهم هاتفي شفرة فك عىل أوافق لم «ألنني
محًضا. انتقاًما كان آخر. تفسري هناك يكن لم لكن ذلك، أصدق لم املعاملة.» يف اآلخرين

سلطتهم. لتحدي يل عقابًا كان فعلوه ما فكل بدوار؛ الفكرة أصابتني
انتقاًما ذلك فعلوا األوغاد! «هؤالء بهدوء: قلت غاضبًا. فرصت اآلن أما خائًفا، كنت

عاٍل.» بصوت رأيي عن لتعبريي مني
كانت الذي األمر بالكورية، الشتائم ترديد يف كذلك فانيسا واندفعت خولو، سبَّ

بشدة. حنقها عند فقط تفعله
منهم.» سأنال … منهم «سأنال الغازي: املرشوب تناول يف أرشع وأنا هامًسا قلت

ذلك.» مجابهة يمكنك ال تعلم. أنت يمكنك، «ال وقال: رأسه، خولو هزَّ

— ذلك من بدًال — نتحدث وأخذنا آنذاك، الثأر عن طويًال التحدث يف منا أيٌّ يرغب لم
هواتفنا، عن الشحن انقطع منازلنا. إىل الذهاب علينا كان بعد. فيما سنفعله ما حول
منازلنا إىل للذهاب بحاجة كنا سنوات. منذ العمومية العملة هواتف من الحي ذلك وخال
لفعل املال من يكفي ما بحوزتنا يكن لم لكن أجرة، سيارة استقالل يف حتى فكرت فقط.

ذلك.
صحيفة صندوق يف املعدنية العمالت بعض وضعنا الزاوية، وعند رسنا. ثم ومن
عىل أيام خمسة مرت األوىل. الصفحة لقراءة وتوقفنا كرونيكل» فرانسيسكو «سان

األوىل. الصفحة يحتل يزال ال الحدث لكن التفجريات،
كانت أنها حينها وافرتضُت «الجرس»، تفجري عن القصري الشعر ذات السيدة تحدثت
جرس هو اإلرهابيون فجره فما مخطئًا؛ كنت لكنني جيت»، «جولدن جرس عن تتحدث

«باي».
املطبوع هو جيت جولدن جرس باي؟ جرس يفجرون الجحيم بحق «ملاذا تساءلت:
عىل يعرف فرانسيسكو، سان زيارة له تسبق لم من وحتى الربيدية.» البطاقات كل عىل
يمتد الذي اللون الربتقايل الكبري امُلعلَّق الجرس ذلك فهو جيت؛ جولدن جرس شكل األرجح
مدن بجانب تقع حيث «سوساليتو»؛ إىل «برسيديو» تُسَمى قديمة عسكرية قاعدة من
والجرس امُلعطَّرة. الشموع ومتاجر فنية معارض من تحويه بما الباهرة كانرتي» «واين
الند «ديزني ملتنزه ذهبت إذا كاليفورنيا. لوالية رمًزا يكون يكاد وهو فنية، بصورة أشبه
أحادي حديد خط مع البوابات، عىل منه رة ُمصغَّ نسخة فستجد آدفنترش»، كاليفورنيا

فوقه.
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فرانسيسكو، سان يف هناكجرسليتفجر كان إذا أفرتضأنه أن الطبيعي من كان لذا،
الجرس. ذلك فسيكون

السيارات القومي الحرس فيفحص وخالفها؛ الكامريات أخافتهم «ربما خولو: قال
الناس اعتاد الجرس.» بطول وغريها االنتحار حواجز كذلك وهناك الجرس، بطريف دائًما
عدد إحصاء وتوقف ،١٩٣٧ عام افتتاحه منذ جيت» «جولدن جرس عىل من االنتحار

.١٩٩٥ عام يف األلف االنتحار حالة بعد املنتحرين
فيمتد بالفعل.» ما مكان إىل يؤدي باي جرس أن عن فضًال هذا «نعم، فانيسا: قالت
املناطق وهي بريكيل، إىل ثم ومن أوكالند، إىل فرانسيسكو سان وسط من باي جرس
املناطق من إنها املدينة. يف ويعملون يعيشون ممن الكثري ويقطنها الخليج رشق املوجودة
فيه بما كبري منزل تكلفة تحمل عادي شخص ألي يمكن التي الخليج منطقة يف الوحيدة
بارت شبكة تشق الخفيفة. الصناعات من ومجموعة الجامعة، كذلك وهناك بها، الكفاية
أغلب يشهد ما هو الجرس لكن أيًضا، املدينتني بني وتصل الخليج، منطقة تحت طريقها
منطقة يف تعيش ثريٍّا متقاعًدا أو سائًحا كنت إذا رائع جرس جيت جولدن املرور. حركة
عماد — كان أو — هو باي جرس أن حني يف كبري، حد إىل مزخرف لكنه كانرتي، واين

فرانسيسكو. سان
عىل يقترص األمر أن أظن ال لكنني حق، عىل «أنتما قلت: ثم األمر، يف لدقيقة فكرت
يكرهونها، ألنهم املهمة املعالم يهاجمون اإلرهابيني أن يف دائًما نفكر نحن فحسب. ذلك
هو فقط يريدونه ما إن الطائرات. أو الجسور أو املهمة املعالم يكرهون ال اإلرهابيون
باي جرس يستهدفوا أن املنطقي من كان ثم، ومن الذعر، نرش أي الناس؛ وإخافة اإلفساد،
الكشف بمعدات مجهزة الطائرات وصارت جيت، جولدن جرس الكامريات مألت أن بعد
السيارات يف ِبانِْشَداٍه محدًقا أكثر التفكري يف استغرقت السينية.» واألشعة املعادن عن
من بأكملها املدينة يف األرصفة، عىل يسريون الذين الناس ويف الطريق، عىل املتسارعة
لم كيف اإلرهاب.» يحبون وإنما الجسور، أو الطائرات يكرهون ال «اإلرهابيون حويل.
كافيًا كان أيام لبضعة كإرهابي معي التعامل أن أعتقد مطلًقا؟! قبل من ذلك يف أفكر

أفكاري. لتوضيح
باألشعة املتعلق الهراء هذا كل كذلك؟ أليس محق، «أنا وفانيسا. خولو يفَّ حدق

كذلك؟» أليس له، قيمة ال ذلك كل الهوية، بطاقات من والتحقق السينية
ببطء. برأسهما فأومآ
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فقد له، قيمة ال مما أسوأ «بل : أجشَّ عاليًا صوتي صار وقد حديثي، استطردت
ذهني إىل اآلن عاد جلوسنا، منذ داريل يف أفكر لم «… داريل مع السجن، دخلونا إىل أدت

. فكيَّ ورصرت الحديث، عن توقفت له. أثر ال الذي املفقود صديقي
والدينا.» إخبار لنا «ينبغي خولو: قال

محاميًا.» نقابل أن «يجب فانيسا: وردت
التي الفيديو مقاطع ويف معي، حدث بما العالم وإخبار قصتي، رسد يف فكرت

متذلِّل. كحيوان أبكي وأنا فيها وأظهر محالة ال ستظهر
يشء.» بأي إخبارهم يمكننا «ال تفكري: دون نطقت

تقصد؟» «ماذا فانيسا: ردت
إذا السيدة؛ تلك قالته ما سمعِت لقد يشء. بأي إخبارهم يمكننا «ال قلته: ما فكررت

داريل.» مع فعلوه ما بنا ويفعلون مجدًدا، علينا فسيقبضون حدث، عما أفصحنا
«… أن أتريدنا بالتأكيد! تمزح «أنت خولو: قال

أفشينا إذا ذلك. فعل من أتمكن حتى حرٍّا أبقى أن أريد مجابهتهم، «أريد له: قلت
أين نعلم ال أننا عن فضًال هذا الخيال. نسج من حديثنا صغار صبية عنا فسيُقال الرس،

علينا.» للقبض سيأتون األيام، أحد ويف أحد، يصدقنا لن احتُِجزنا!
الخليج، من اآلخر بالجانب املوجودة املخيمات أحد يف كنت أنني والديَّ «سأخرب
اليوم. سوى هناك املكان مغادرة من نتمكن ولم حورصنا حيث هناك للقائكم وذهبت
اآلن.» حتى املخيمات تلك من منازلهم إىل يعودون زالوا ما الناس أن إىل الصحف تشري
تفكر أن حتى يمكن كيف بك، فعلوه ما كل بعد ذلك. فعل يمكنني «ال فانيسا: قالت

ذلك؟» يف
عليهم، أتغلب سوف اآلن، وبينهم بيني األمر الفكرة. تكمن وهنا يل، ذلك حدث «لقد
أو أحد يصدقنا لن األمر. فسينتهي أهلنا، تدخل إذا أما بالهزيمة. أقبل لن داريل، وسأنقذ

الناس.» يهتم فسوف أقوله، ما نفذنا إذا لكن يهتم،
خطتك؟» وما ستفعل؟ «ماذا خولو: سأل

أنهما أعلم كنت األقل.» عىل الغد، صباح حتى فرصة أعطني بعد، أعلم «ال فأجبت:
فجأة «تذكرنا» إن أهلنا شكوك ستزداد لألبد. كذلك فسيظل واحد، ليوم ا رسٍّ األمر أبقيا إذا

املخيمات. أحد يف نكن ولم رسي، سجن يف محتجزين كنا أننا
لآلخر. منهما كلٌّ وفانيسا خولو نظر
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سنرويها التي القصة إىل األثناء تلك يف وسنتوصل فرصة، هو أطلبه ما «كل قلت:
فقط.» واحًدا يوًما واحًدا، يوًما امنحاني ونحبكها.

قاصدين ثانيًة التل أسفل مًعا وانطلقنا م، تجهُّ يف برأسيهما وفانيسا خولو أومأ
… فايل نو يف وخولو ميشن، نورث يف وفانيسا هيل، برتيرو حي يف أعيش كنت منازلنا.
سريًا دقائق بضع سوى اآلخر عن منها كلٌّ يبعد وال االختالف، تمام مختلفة أحياء ثالثة

األقدام. عىل
الشارع املتاريس طوقت صاعقة. أصابته كالذي وتوقفنا ماركت، شارع إىل انتقلنا
شاحنات بالكامل الشارع ومألت واحد، ممر إىل الطرق مفارق وتحولت زاوية، كل من
رءوسنا عىل والكيس حملتنا التي الشاحنة مثل واضحة معالم لها ليس عجلة ١٨ ذات

الصيني. الحي إىل وصوًال السفن أرصفة عن بعيًدا
بالنشاط وضجت منها، الخلفي الجزء يف معدنية درجات ثالث عىل شاحنة احتوتكل
شارات الِبذَل حملت منها. وخروجهم إليها، الِبذَل ومرتدي الرشطة ورجال الجنود بدخول
وخروجهم حامليها دخول أثناء الجنود قبل من فحصها يتم كان والتي طياتها عىل صغرية
فرأيت عليها، نظرة ألقيت الشاحنات، تلك بإحدى عبورنا عند ترخيصالسلكية. …شارات
فرمقني الشاحنة، يف تحديقي أثناء الجنود أحد ملحني الوطني. األمن لوزارة امُلعتاد الشعار

غاضبة. ُمحدِّقة بنظرة
نيس. فان عند وخولو فان عن انفصلت املسري. فواصلت النظرة، تلك معنى أدركت

البعض. ببعضنا االتصال عىل وتعاهدنا وبكينا، باآلخر منا كلٌّ تعلق
الطريق يمر َعِرس، واآلخر يَِرس أحدهما هيل؛ برتيرو إىل للوصول طريقان هناك كان
مطاردات عليها تقع التي التالل تلك املدينة، يف انحداًرا التالل أشد من ببعض الَعِرس
فوق تحليقها عند الهواء يف السيارات فيها تعلق والتي واإلثارة، الحركة أفالم يف السيارات
منازل تضم سكنية جميعها شوارعه املنزل، إىل الَعِرس الطريق أسلك دوًما كنت القمم.
من به تتسم ملا املتربجات»؛ «السيدات اسم عليها يُطَلق الفيكتوري الطراز من قديمة
تحدق الَعِطرة. واألزهار الطويلة بالحشائش زاخرة أمامية وحدائق ُمتَقن، صارخ طالء
من الشوارع تخلو وتكاد املنازل، هذه سياجات خلف من سريك أثناء فيك األليفة القطط

دين. ُمرشَّ أي
الطريق سلكت قد كنت لو أتمنى جعلني ما الشوارع؛ تلك عىل التام الهدوء خيم
بالحياة نابض فهو «صاخب»؛ أنه به يوصف ما أفضل لعل والذي ميشن، حي عرب اآلخر
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املخدرات ومدمني الحانقني، الكوكايني ومدمني املشاكسني، بالسكارى ويعج والضجيج،
عجائز وسيدات أطفال، عربات أمامها تدفع التي األرس من العديد وكذلك الوعي، فاقدي
مع جنب إىل جنبًا تسري منخفضة وسيارات املنازل، أعتاب عىل والقال القيل يف منهمكات
وطالب (هيبيز)، بوهيميني شبابًا أيًضا الشوارع ضمت كبرية. صوت بمكربات سيارات
بكروش ورجاًال أيًضا، القديمة روك» «البانك موسيقى عازيف وبعض بل اإليمو، موسيقى
يرتدون رجال عن فضًال هذا يرتدونها. التي كينيديز» «ديد فرقة قمصان تحت من تربز
القديمة املباني ومطوري جرافيتي، وفناني غاضبني، عصابات وشباب النساء، مالبس

العقارية. استثماراتهم تنفيذ أثناء للقتل التعرض تفادي يحاولون الذين املرتبكني
ذكَّرني الذي بيتزا» هيل «جوت مطعم بجانب ومررت هيل، جوت حي إىل وصلت
حتى املطعم أمام املوجود املقعد عىل للجلوس اضطررت فيه. احتُِجزت الذي بالسجن
عجلة ١٨ ذات شاحنة التل، أعىل الشاحنة حينها أبرصت االرتعاش، عن جسدي توقف
بعيون شعرت املسري. وواصلت وقفت، معدنية. درجات ثالث لها الخلفي الجانب من تنزل

اتجاه. كل من تراقبني
ذات املنازل إىل أنظر لم املنزل. إىل وصوًال الطريق من تبقى فيما الخطى أرسعت

األرض. عىل من عيني أرفع فلم األليفة؛ القطط أو الحدائق، أو الصارخ، الطالء
كان أنه بيد النهار، منتصف يف كنا أننا رغم املنزل، أمام املمر يف والديَّ سيارتا وقفت
االنتهاء حني إىل املنزل لزم وبالتايل الخليج، رشق منطقة يف أبي يعمل إذ منطقيٍّا؛ أمًرا

املنزل. يف والدتي كانت ملاذا أدِر لم حسنًا، … أمي أما بالجرس. العمل من
أجيل. من املنزل يف كانا لقد

وقف مرصاعيه. عىل وُفِتح ، يديَّ بني من بقوة ُسِحب الباب، فتح من أنتهي أن قبل
ثالثتنا ر تسمَّ عيونهما. وانتفخت واإلنهاك، الشحوب عليهما بدا وقد يفَّ، يحدقان والداي
من أقع كدت حتى بقوة املنزل داخل إىل وسحباني نحوي، اندفعا ثم للحظة، أماكننا يف
ثرثرة هو سماعه بإمكاني كان ما وكل عاٍل، وبصوت رسيًعا يتحدثان أخذا أيديهما. بني
يف الحال هذه عىل وقفنا أيًضا. أنا وبكيت وبكيا، احتضناني الكلمات. فيها تتضح ال هادرة
املطبخ. وقصدنا قوانا، أُنِهكت أن إىل مبهمة بكلمات وننطق نبكي ونحن الصغرية الردهة
الفلرت من املاء من لنفيسكوبًا أحرضت املنزل؛ إىل عودتي عند دوًما كعادتي ترصفت
أرسلتها التي البسكويت» «علبة من البسكويت من قطعتني وأخرجت الثالجة، يف املوجود
دقاته، هدأت الذي قلبي عىل أثرها االعتيادية الترصفات لهذه كان إنجلرتا. من خالتي لنا

املائدة. عىل جالسني ثالثتنا كان ما ورسعان عقيل، مع تواصله واستعاد
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ُكنت؟» «أين تقريبًا: ذاتها اللحظة يف سأالني
يف ُحوِرصت «لقد فأجبتهما: للمنزل؛ عودتي طريق يف ذلك يف فكرت قد كنت
الحجر علينا وأُقيم املرشوعات، أحد عىل نعمل بعضأصدقائي، برفقة هناك كنت أوكالند.

الصحي.»
أيام؟» خمسة «ملدة

واقتبست الصحيفة، يف الصحي الحجر عن قرأت ا.» حقٍّ سيئًا أمًرا كان «نعم، فأجبت:
يف ُوِضع التفجريات إثر عليه ُقِبض من كل «نعم، حديثي: واصلت خجل. بال نرشته مما
للمضادات املقاومة البكترييا أنواع بأحد لهجوم تعرضنا أننا اعتُِقد فقد الصحي؛ الحجر
حرارة الرسدين؛ كسمك السفن إرساء مناطق يف شحن حاويات داخل فكدسونا الحيوية؛

أيًضا.» الطعام من وقليل الحاويات، داخل شديدتان ورطوبة
أيام ثالثة بريكيل يف والدي يُدرِّس املائدة. عىل يه بكفَّ ورضب إلهي!» «يا أبي: قال
الوقت، باقي أما املكتبات. علم برنامج يف الخريجني من عدد مع يعمل حيث األسبوع؛ يف
الجديد الجيل إنرتنت رشكات من الجزيرة، شبه ويف املدينة يف للعمالء استشارات فيقدم
لكنه املكتبات، أمانة يف عمله لطبيعة بالِحلم اتسم بالسجالت. كثريًا عملها يرتبط التي
أن سبق الثانوية. املدرسة يف قليًال املصارعة ومارس الستينيات، يف أصيًال متطرًفا كان
— األحيان بعض يف الحنق هذا مثل يف تسببت بل — آلخر حني من حنقه شدة يف رأيته
إحدى يف خطري. نحو عىل صوابه يفقده أن يمكن له مدى أقىص إىل غضبه وصول وعند
عدة مرات تفكُّكها بسبب جدي حديقة عرب إيكيا رشكة صنع من بأرجوحة قذف املرات،

إياها. تجميعه محاولة أثناء
غري املراهقة، مرحلة منذ أمريكا يف والدتي عاشت «همجيون!» فقالت: أمي، أما
الرعاية يف العاملني أو الرشطة، ضباط مقابلتها عند دوًما تظهر الربيطانية أصولها أن
كلمة تظهر اللحظات، تلك ويف األمريكان. من دين املرشَّ أو املطارات، أمن أو الصحية،
وال عائلتها، لزيارة مرتني لندن إىل ذهبنا بقوة. الربيطانية لكنتها وتعود «همجيون»
ازدحاًما. أكثر لكنها ال، أم فرانسيسكو سان من تحًرضا أكثر كانت إن القول يمكنني

االرتجال. يف بدأت وهنا اليوم.» هنا إىل باملراكب ونقلونا عنا، أفرجوا «لكنهم
جوعان؟» موجوع؟ أنت «هل أمي: سألتني

«نعسان؟»
الُعطاس» و«كثري و«الرزين»، «البليد»، وكذلك … قلتماه ما كل أنا «نعم،
ابتسامة ارتسمت السبعة. األقزام قصة حول األرسة يف النكات تبادل اعتدنا و«الخجول».»
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ُجنَّا لقد ا، حقٍّ عليهما أشفقت الدموع. تبللها تزال ال عيونهما لكن وجهيهما، عىل بسيطة
شك.» بال الطعام، أتناول أن «أود املوضوع. تغيري فرصة وأسعدتني القلق، من بالتأكيد

هيل.» جوت مطعم من بيتزا «سأطلب أبي: قال
هيل؛ جوت بيتزا عشقت فلطاملا شديد، باندهاش إيلَّ نظرا ذاك.» ليس «ال، له: فقلت
وقلت أبتسم، أن حاولت باالمتالء. أشعر أو تنتهي أن إىل أزدردها بنهم، ألتهمها كنت فأنا
رأيكما؟» ما بالكاري، الطعام بعض لنطلب البيتزا، تناول يف بالرغبة أشعر «ال ضعف: يف

الرسيعة. الوجبات مركز فرانسيسكو سان أن هلل حمًدا
االعتيادية الترصفات من (مزيد الرسيعة الوجبات مطاعم قوائم درج إىل أمي ذهبت
قضينا فيها. تقلب وأخذت متوجع)، جافٍّ حلق يف نزوله عند املاء كوب أثر لها كان التي
شارع يف الحالل الباكستانية الوجبات مطاعم أحد بقائمة أمرنا من حرية يف دقائق بضع
ممزوجة بالقشدة وسبانخ متنوعة، تندوري مشويات عىل خياري واستقر فالينسيا،
وبعضاملعجنات يبدو) قد مما بكثري أفضل (مذاقه اململح املانجو اليس ومرشوب بالجبن،

السكر. رشاب يف ة املحالَّ املقليَّة الصغرية
وخولو فان بأرس والداي اتصل مجدًدا، األسئلة بدأت حتى الطعام طلبنا إن ما
أن غري األسماء، تسجل الرشطة كانت فقداننا. عن اإلبالغ وحاولوا (بالطبع)، وداريل
أيام. سبعة غيابه عىل مر إذا إال ألحد ملًفا لتفتح الرشطة كانت وما كثًُرا؛ كانوا «الغائبني»
بعضها اإلنرتنت، عىل املفقودين» عن «البحث مواقع من املاليني ظهرت األثناء، تلك يف
كل يف جديدة فرصة ورأت أفلست، قد كانت سبيس ماي بموقع شبيهة قديمة مواقع
رءوس أصحاب من األرس بعض فقدت النهاية، ففي املفقودين. عىل املنصب االهتمام
املواقع تلك فستجذب عادوا، إذا ولعلهم الخليج، منطقة يف أفرادها بعض املغامرة األموال
أتصفح وأخذت يديه، بني من املحمول أبي كمبيوتر انتزعت الجديدة. االستثمارات بعض
من أغلبها كان التي املفقودين وصور بالطبع، باإلعالنات، امتألت وجدتها املواقع. هذه

بشًعا. أمًرا كان شابه. ما أو الزفاف أو التخرج حفالت
نموذج هناك كان وداريل. وخولو فان بصور مرتبطة ورأيتها صورتي عىل عثرت
املفقودين. اآلخرين األفراد حول املالحظات لتدوين وآخر عليهم، ُعِثر من لتحديد صغري

فارًغا. بداريل الخاص الجزء وتركت وفان، ولخولو يل البيانات حقول مألت
املرات إحدى ففي كثريًا؛ داريل يحب أبي يكن لم داريل.» نسيت «لقد أبي: قال
خاصته، الخمر خزانة يف املوجودة الزجاجات إحدى من رشب ما شخًصا أن اكتشف
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مًعا، نلهو كنا — بالطبع — أننا هي الحقيقة دائم. بخزي أشعرني ما داريل؛ فأدنُت
طوال استمرت التي اللعب جلسات إحدى أثناء الغازية باملياه الفودكا خليط ونجرب

الليل.
معنا.» يكن «لم فمي: يف مرير طعمه والكذب أبي، أجبت

أنكم للمنزل عودتك عند افرتضنا «لقد مًعا. يديها واعترصت إلهي!» «يا أمي: قالت
مًعا.» جميًعا كنتم

مطلًقا. نره لم لكننا نقابله، أن املفرتض من كان «ال، األكاذيب: من بمزيد أجبتها
إلينا.» بارت قطارات أحد سيستقل كان بريكيل. يف األرجح عىل حوِرص لقد

بارت؟» يف حدث ما تعلم «أال قال: ثم عينيه، وأغلق رأسه أبي وهزَّ أمي، أنَّت
بي. يضيق املكان بأن وشعرت الحديث، هذا إليه سيفيض ما توقعت رأيس، هززت
الجرس.» فيه فجروا الذي نفسه الوقت يف األوغاد رها فجَّ تفجرت، «لقد أبي: قال

قطارات محطة انفجار لكن «كرونيكل»، صحيفة من األوىل الصفحة يف ذلك يرد لم
نفق الخليج. عىل متكًرسا يتدىل جرس كصور لألنظار ملفتة بصورة ليس املاء تحت
ويست محطة إىل وصوًال فرانسيسكو سان يف إيمباركديرو محطة من بارت قطارات

بالكامل. املياه غمرته أوكالند

يكن لم وإن باآلالف، القتىل أُحيص الرئيسية. العناوين وتصفحت أبي، كمبيوتر إىل عدت
قدًما ١٩١ عمق إىل سقطت التي السيارات بني ما تزايد يف األعداد تزال وال مؤكًدا، ذلك
هويات» «مزور ب التقى قد أنه الصحفيني أحد ادَّعى القطارات. يف غرقوا ومن البحر، يف
بعد االختفاء خالل من القديمة حياتهم من الهروب يف الناس من «العرشات» ساعد
وديون سيئة، زيجات من بذلك ليخلصوا مزورة هوية بطاقات عىل والحصول الهجمات،

بائسة. وحياة مرتاكمة،
أخرى، مرة كالهما احتضنني تبكي. أمي أخذت حني يف أبي، عينَْي الدموع بللت
يرددان أخذا ا. حقٍّ معهما أنني نفسيهما يُطمئنان كانا لو كما بأيديهما عيلَّ يربِّتان وأخذا

الحب. أبادلهما أنني فأخربتهما يحبانني، أنهما سمعي عىل
الخمر، من كئوس بعض وأمي أبي من كلٌّ ورشب الدموع، صحبته عشاءً تناولنا
حقيقة كان ما — بالنعاس أشعر أنني أخربتهما بعادتهما. مقارنًة كثريًا يعد ما وهو
كنت فقد للنوم؛ ذاهبًا أكن لم لكنني العلوي، بالدور غرفتي إىل وانسحبت — بالفعل
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وفانيسا، خولو إىل التحدث عيلَّ كان يحدث. كان مما والتحقق اإلنرتنت، لتصفح بحاجة
داريل. عن البحث يف والبدء

دهًرا. يل بدا ما منذ رسيري رأيت قد أكن لم الباب، وفتحت غرفتي إىل صعدت
املحمول الكمبيوتر وجذبت للرسير، املجاورة املنضدة إىل يدي مددت عليه، استلقيت
لهزه بحاجة الكهربائي الشاحن — بالكهرباء جيًدا أوصله لم أنني بد ال بي. الخاص
وانتظرت املقبس، يف وضعه أعدت غيابي. أثناء الشحن من فرغ ثم ومن — اليشء بعض
خلع يف الوقت ذلك واستغللت جديد، من تشغيله أحاول أن قبل ليشحن اثنتني أو دقيقة
ورسواًال شريت، تي ارتديت أبًدا. ثانيًة رؤيتها يف أرغب ال القمامة؛ يف بها واإللقاء مالبيس،
ومريح، مألوف ملمس األدراج من لتوها الخارجة املغسولة للمالبس كان نظيفني. قصريًا

. والديَّ حضن مثل
اعتدلت الرسير. أعىل خلفي الوسائد من عدًدا ودسست املحمول، الكمبيوتر شغلت
مرحلة يف يزال ال كان . فخذيَّ عىل ووضعته الكمبيوتر، غطاء فتحت للخلف، جلستي يف
بدأ ثم جميعها، ظهرت ا، حقٍّ جميلة الشاشة عىل تظهر التي الرموز بدت التشغيل، بدء
أخرى، مرة الطاقة كابل من تحققت الطاقة. بانخفاض تحذيرات إعطائي يف الجهاز

ا. حقٍّ األطوار غريب الكهربائي املقبس كان التحذيرات. فاختفت وهززته؛
أترك مرة كل ويف يشء، أي فعيل دون حالت لدرجة سيئًا األمر كان الواقع، يف
من الشكوى يف بدوره يبدأ الذي بالكمبيوتر اتصاله ينقطع يدي، من الطاقة كابل فيها

كثب. عن فحصته البطارية. طاقة انخفاض
الشق وعند األصيل، مكانه عن اليشء بعض أُزيح قد بأكمله الكمبيوتر صندوق كان

الخلف. اتجاه يف يتسع ثم ضيًقا يبدأ بزاوية تجويف هناك كان جزئيه، يفصل الذي
كان «هل فيتساءل: كهذا، شيئًا ويكتشف ما، جهاز إىل املرء ينظر األحيان، بعض يف

قبل. من فقط يالحظه لم ربما دوًما؟» حاله ذلك
لقد بي، الخاص املحمول الكمبيوتر جهاز مع ذلك يحدث أن املمكن من ليس لكنه
املحمولة الكمبيوتر أجهزة جميًعا علينا التعليم مجلس وزع أن فبعد بنفيس؛ صممته
املدريس املحمول الكمبيوتر كان وإن كمبيوتر، جهاز يل ليشرتيا والداي كان ما املدرسية،

عليه. تعديل أي إجراء أو برامج بتثبيت يل مسموًحا كان وما فعليٍّا، يخصني ال
وأعياد كريسماس، وأعياد بها، عملت غريبة وظائف من املال بعض ادَّخرت قد كنت
معي صار جمعها، وعند باي. إي موقع عىل الحكيمة التجارية املعامالت وبعض ميالد،

أعوام. خمسة استعماله ومىضعىل مزرية حالته جهاز لرشاء يكفي ما
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املحمول، للكمبيوتر صناديق رشاء يمكنك آخر. جهاًزا داريل مع مت صمَّ ثم، ومن
الكمبيوتر أجهزة من تخصًصا أكثر كانت وإن الشخيصاملكتبي، الكمبيوتر صناديق مثل
عىل داريل مع بالتعاون الشخصية الكمبيوتر أجهزة بعض صممت لقد العادية. القديمة
املستعملة األغراض بيع وعروض كريجزليست موقع عىل قطعه عن بالبحث األعوام، مر
عثرنا الذين التايوانيني البائعني من ا جدٍّ الثمن األغراضرخيصة بعض ورشاء املنازل، يف
للحصول سبيل أفضل هو محمول كمبيوتر تصميم أن إىل توصلت وقد اإلنرتنت. عىل عليهم

له. تحمُّ يمكنني الذي بالسعر أردتها التي اإلمكانيات عىل
كامل غري محمول «كمبيوتر رشاء أوًال عليك بك، خاص محمول كمبيوتر لتصميم
الفتحات وجميع األجزاء، من فقط قليل عدد عىل إال يحتوي ال جهاز وهو األجزاء»؛
أخف جهاز لديَّ صار حتى تصميمي من انتهيت إن ما أنه األمر يف الجيد الصحيحة.
تكلفته وتبلغ وأرسع، رشائه، يف أرغب كنت الذي «ديل» جهاز من جرام كيلو نصف بنحو
محمول كمبيوتر تجميع أن فهو السيئ، الجانب أما «ديل». جهاز يف سأدفعه كنت ما ثلث
فيه تستخدم دقيق عمل فهو زجاجات؛ داخل توضع التي السفن تلك بتصميم أشبه
داخل مكانها يف تتالءم قطعة كل لجعل محاولة يف ة امُلكربِّ والنظارات الصغرية املالقط
كل — أغلبه الفارغ — الكامل الشخيص الكمبيوتر عكس وعىل الصغري. الصندوق ذلك
مشكلة ثمة أن أظن مرة كل ويف ما. قطعة تشغله املحمول الكمبيوتر من مكعب ملِّيمرت
بإحكام، إغالقه دون يحول كان ما شيئًا أن ألكتشف وأعيدها أجزاءه أفك الجهاز، يف ما

جديد. من إصالحه يف فأبدأ
املحمول الكمبيوتر يف الشق عليه يبدو أن املفرتض من ما «بالضبط» علمت ثم، ومن
عليه. يكون أن املفرتض من الذي الشكل هو هذا وليس مغلًقا، يكون عندما بي الخاص
لتشغيل فرصة أمامي كانت ما جدوى. دون لكن الكهربائي، الشاحن يف أهز أخذت

صباًحا. سأفحصه الرسير. بجانب ووضعته تأففت، أجزائه. فكِّ دون الجهاز

أزال ال كنت ساعتني، مرور بعد أنه هو حدث ما لكن حال، أية عىل فيه فكرت ما هذا
ندمي أثار ما وكل فعله يل ينبغي كان وما بي، فعلوه ما كل وأتذكر السقف، يف أحدق

قوله. بي يجدر كان وما
للنوم يخلدان والديَّ سمعت الليل، منتصف تجاوز قد الوقت كان الرسير. من نهضت
مصابيح ثبَّتُّ مكتبي، عىل مساحة أفرغت املحمول، بالكمبيوتر أمسكت عرشة. الحادية يف
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وأخرجت ة، امُلكربِّ النظارة بذراعي الحجم صغرية للضوء الباعثة الثنائية الصمامات
وأخرجت الجهاز، صندوق فتحت قد كنت دقيقة، بعد الدقة. بالغة املفكات من مجموعة
املضغوط الهواء من عبوة استخدمت الداخلية. مكوناته يف أحدق وأخذت املفاتيح، لوحة

الجهاز. وفحصت التقطته، الذي الرتاب من املروحة تنظيف يف
الصندوق ذلك أفتح لم أنني تذكرت لكنني تحديده، أستطع لم غريصحيح، يشء ثمة
كنت ثانيًة، إلغالقه وجاهدت فيها فتحته التي الثالثة املرة يف الحظ، ولحسن شهور. منذ
لكنني الصحيح. مكانه يف منها جزء وكل الداخلية ملكوناته صورة فالتقطت فطنة؛ أكثر
ولم الصلبة، األقراص محرك عىل الصورة تركت فأوًال، الفطنة؛ من الكايف بالقدر أكن لم
لكنني مفكَّكة. املحمول الكمبيوتر أجزاء تكون عندما إليها الوصول بالتايل بوسعي يكن
الضمان، بطاقات بجميع ألقي حيث املبعثرة األوراق درج يف ووضعتها ذلك، بعد طبعتها
فوضوية أكثر بدت — فيها أقلِّب أخذت الكاملة. الدوائر مسامري لتوصيل البيانية والرسوم
كل يف النظر ق أدقِّ وأخذت الكمبيوتر، بجانب وضعتها الصورة. وأخرجت — أتذكر مما

مكانه. غري يف يبدو ما إىل الوصول محاوًال األجزاء
باللوحة املفاتيح لوحة يصل الذي الرشيطيُّ الكابل يكن لم أخريًا. املشكلة حددت
املكان، ذلك يف دوران عزم هناك يكن لم إذ غريبًا؛ ذلك كان سليم. نحو عىل موصًال األم
الضغط حاولت للجهاز. املعتاد العمل أثناء مكانه عن الكابل ذلك ليزيح يشء كان وما
فحسب، سيئ نحو عىل ُمثبَّتًا يكن لم القابس أن فاكتشفت ثانيًة، مكانه إىل ليعود عليه
عليه وسلَّطت بامللقط، اليشء ذلك أخرجت أيًضا. اللوحة وبني بينه يشء هناك كان وإنما

الضوء.
سمكها يبلغ الحجم صغرية سميكة قطعة املفاتيح؛ لوحة يف غريب يشء هناك كان
بعبارة املفاتيح؛ بلوحة موصلة كانت عالمات. أية عليها وليس البوصة، من فقط ١ / ١٦
الكمبيوتر. عىل كتابتي أثناء مفتاح ضغطة كل لتسجيل متميز مكان يف ُوِضعت أخرى،

تجسس! أداة كانت
ظالًما يكن لم لكنه املنزل، عىل والهدوء الظالم خيم . أذنيَّ يف قلبي رضبات علت
لحقت املدرسة يف واجهتها التي الرقابة تراقبني. وآذان عيون بالخارج، عيون ثمة مريًحا.
وإنما خطواتي، يتتبع من وحده التعليم مجلس يكن لم املرة هذه لكن املنزل، يف بي

أيًضا. الوطني األمن وزارة إليه انضمت
سيعلم املكان ذلك يف وضعها من كان أيٍّا أن فكرت لكنني التجسس، أداة أُخِرج كدت

بالغثيان. أشعرني ما ُوِضعت، حيث فرتكتها بإزالتها،
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عدم ذلك يعني هل لكن يشء، إىل أتوصل لم بالجهاز؛ أخرى عبث آثار أي عن بحثت
املحمول الكمبيوتر أجزاء فكَّ لقد الجهاز؛ ذلك وزرع غرفتي، إىل أحدهم تسلل وجودها؟
بأجهزة تركيبها يمكن التنصت وسائل من الكثري هناك تجميعها. وأعاد بي الخاص

قط. كلها إليها التوصل بإمكاني كان وما الكمبيوتر،
لكن املرة، تلك جيًدا الصندوق يُغَلق لم َخِدرة. بأصابع الجهاز أجزاء تجميع أعدت
ُمعتِقًدا املفاتيح لوحة عىل أصابعي ووضعت الجهاز، شغلت بالداخل. الطاقة كابل ظل

يحدث. كان ما وأرى الفحص عمليات بعض سأجري أنني
أستطع. لم لكنني

تلك يف عيلَّ تتجسس كامريا هناك لعل تنصت. بوسائل مزودة الغرفة لعل اللعنة!
اللحظة.

ا. جدٍّ مذعوًرا رصت اللحظة، تلك يف لكن املنزل، إىل عودتي منذ االرتياب جنون الزمني
لسلطتها أخضعتني كيانات تالحقني االستجواب، غرفة وإىل للسجن، عدت أنني شعرت

البكاء. يف برغبة أشعر ذلك جعلني بالكامل.
فقط. واحد حل ثمة

أخرى ة لفَّ منها بدًال ووضعت املرحاض، ورق ة لفَّ ونزعت املياه، دورة إىل ذهبت
من فيها تبقى مما تخلصت االنتهاء. عىل قاربت قد القديمة كانت الحظ، لحسن جديدة.
بالستيكي مظروف عىل عثرت أن إىل بي الخاص الغيار قطع صندوق يف وبحثت ورق،
نزعتها قد كنت السطوع، أبيضشديد لون ذات للضوء باعثة ثنائية بصمامات ميلء صغري
بعناية، الكرتونيِّ األنبوب يف الصمامات هذه موصالت أدخلت قديمة. دراجة مصباح من
باستخدام سلسلة يف كلها وأوصلتها سلًكا، جلبت ثم الثقوب، لصنع دبوًسا مستخدًما
فولتات. تسعة طاقتها ببطارية وربطتها املوصالت داخل األسالك لويت معدنية. مشابك
السطوع شديدة توجيهية للضوء باعثة ثنائية بصمامات مطوق أنبوب لديَّ صار وبذلك،

عربها. والنظر عيني أمام رفعها بإمكاني
ُطِردت الذي العلوم، بمعرض مرشوعي ليكون املنرصَم العاَم كهذا أنبوبًا صممت
الثانوية. شافيز مدرسة فصول نصف يف مخبأة كامريات وجود عن كشفت عندما منه
ومن حاليٍّا، جيد بمطعم عشاء وجبة من تكلفة أقل الصغر بالغة الفيديو كامريات إن
غرف يف املحالت يف العاملني من النظر مختلسو يضعها مكان. كل يف تظهر فهي ثم
مع الجنيس انحرافهم ويمارسون البرشة، سمرة اكتساب صالونات أو املالبس، تغيري
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معرفة إن اإلنرتنت. عىل فقط ينرشونها وأحيانًا … لعمالئهم يسجلونها التي اللقطات
الدوالرات من حفنة تتكلف املستعملة األغراض وبعض مرحاض ورق ة لفَّ تحويل كيفية

الذكاء. من رضبًا تَُعد الكامريات عن للكشف جهاز إىل
عىل الكامريات هذه تحتوي إذ التجسس؛ كامريات عن للكشف وسيلة أبسط هذه
يف نحو أفضل عىل الوسيلة هذه تعمل بقوة. الضوء تعكس لكنها الصغر، بالغة عدسات
التي األماكن من وغريها الجدران وفحص األنبوب، يف بالتحديق فعليك املظلمة؛ الغرف
أثناء االنعكاس استمر وإذا انعكاس، ومضة ترى أن إىل ببطء كامريات فيها توضع قد

عدسة. هذه فتكون تحركك،
الكشف يمكنني كامريات أية من خلت باألصح أو كامريات، أية من غرفتي خلت
الكامريات، من أفضل نوع وربما بالطبع، سمعية، تجسس أجهزة عىل احتوت ربما عنها،
انتابني؟ الذي االرتياب جنون عىل يلومني أن ألحد يمكن هل اإلطالق. عىل يشء ال وربما
يعني الذي وهو «ساملجندي»، وأسميته بي، الخاص املحمول الكمبيوتر أحببت لقد

غيار. قطع من مصنوع يشء أي
وثيقة عالقة ثمة أن فاعلم بك، الخاص املحمول الكمبيوتر عىل اسًما تطلق عندما
أن أردت أبًدا، ثانيًة ملسه يف أرغب ال أنني اللحظات تلك يف شعرت ذلك، رغم بينكما. ا حقٍّ
التنصت؟ أجهزة فيه زرعوا كيف يدري من به؟ فعلوا ماذا يدري من النافذة. من به ألقي
متأخًرا، الوقت كان السقف. إىل ونظرت األدراج، أحد يف ووضعته عليه، الغطاء أنزلت
يتجسس بل عيلَّ، يتجسس من هناك اآلن، أنام أن هيهات لكن للنوم، الخلود عيلَّ ووجب

لألبد. العالم تغري لقد الجميع. عىل
علمت نفيس، عىل قطعته عهًدا كان منهم.» لالنتقام سبيًال «سأجد نفيس: حادثت

قبل. من عهًدا أقطع لم أنني رغم سمعته، عندما ذلك
ما. فكرة إىل توصلت أنني عن فضًال هذا ذلك، بعد النوم أستطع لم

عىل يشتمل بالستيكي بغالف ُمغلَّف صندوق هناك كان خزانتي، داخل ما مكان يف
بوكس» «إكس أجهزة بيعت امُلغَلقة. عبوته يف يزال ال يونيفرسال» بوكس «إكس جهاز
من أموالها أغلب تجني مايكروسوفت فرشكة تكلفتها؛ من بكثري أقل بسعر جميعها
طراز أن بيد بوكس». «إكس ألعاب بيع حق عىل للحصول الرشكات عىل رسوم فرض
تقديمه مايكروسوفت قررترشكة الذي «إكسبوكس» جهاز من األول كان «يونيفرسال»

اإلطالق. عىل مقابل دون
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املثريين الفشلة من مجموعة األنحاء بجميع انترشت املاضية، امليالد أعياد فرتة يف
أجهزة تحوي حقائب يوزعون وأخذوا «هالو»، بلعبة املحاربني زي يرتدون للشفقة
باعوا إنهم الجميع فيقول نجح؛ قد األمر أن وأعتقد وسعهم. يف ما بأرسع هذه األلعاب
يحصل َمن أن من للتأكد مضادة إجراءات بالطبع هناك كانت األلعاب. من هائًال عدًدا
رشكة من تراخيص اشرتت رشكات أصدرتها التي األلعاب سوى يلعب ال األجهزة عىل

لصنعها. مايكروسوفت
من فتى ففكَّ الحائط؛ عرض املضادة اإلجراءات بهذه الكمبيوتر قراصنة رضب
أعىل حقق كتابًا وألَّف بوكس»، «إكس جهاز شفرة للتكنولوجيا ماساتشوستس معهد
بوكس «إكس بعده ومن ،«٣٦٠» طراز نهاية كانت ثم ومن املوضوع؛ هذا حول املبيعات
لطراز املفرتض من وكان أرطال!) ثالثة يزن كان (والذي طويًال يُدم لم الذي املحمول»
الثانوية باملرحلة طلبة شفرته فكَّ وَمن االنتهاكات. هذه وجه يف يصمد أن «يونيفرسال»

العشوائية. الفقراء أحياء أحد يف يعيشون لينكس لنظام قراصنة كانوا الربازيل، من
املال. يف ونقص الوقت، يف وفرة لديه شاب بعزيمة واالستهانة إياك

ما ورسعان جنوننا، ُجنَّ حتى الشفرة فك صيغة الربازيليون الطلبة نرش إن ما
املفضل كان يونيفرسال»، بوكس «إكس لجهاز البديلة التشغيل نظم من العرشات ظهرت
«بارانويد لينكس». «بارانويد نظام صور أحد وهو بوكس»، إكس «بارانويد هو لديَّ
خصوًصا ُمَعدٌّ (وهو الحكومة من مراقب مشغله أن يفرتض تشغيل نظام هو لينكس»
اتصاالتك رسية عىل للحفاظ بإمكانه ما كل ويفعل والسوريني)، الصينيني للمعارضني
أن املفرتض من التي «التافهة» االتصاالت من مجموعة أيًضا ينشئ إنه بل ووثائقك،
منها حرف كل سياسية رسالة تتلقى بينما لذا، رسي؛ يشء ألي فعلك حقيقة تخفي
واملغازلة االستبيانات، وملء الويب، بتصفح لينكس» «بارانويد نظام يتظاهر حدة، عىل
يكون تتلقاه حرف خمسمائة كل بني من واحد حرف األثناء، هذه ويف املحادثة. بغرف

قش. كوم وسط إبرة أي حقيقية؛ رسالة
للمرة ظهوره عند بوكس» إكس «بارانويد لنظام رقميٍّا قرصفيديو نسخت قد كنت
املوجودة بوكس» «إكس جهاز عبوة محتويات إلفراغ قط الفرصة يل تسنح لم لكن األوىل،
بما مزدحمة فغرفتي ذلك؛ إىل وما به، لتوصيله تليفزيون جهاز عن والبحث خزانتي، يف
عميل مكان تشغل األعطال الكثرية مايكروسوفت برامج لجعل حاجة من وما الكفاية، فيه

القيِّم.
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الجزء كمن دقيقة. عرشين للعمل والتأهب االستعداد استغرق الليلة. لكننيسأضحي
بروجيكتور لديَّ أن النهاية يف تذكرت لكنني تليفزيون، جهاز امتالكي عدم يف األصعب
قمت الخلف. يف قياسية تليفزيونية إيه يس آر بموصالت مزودة يسدي إل بشاشة صغريًا
الغرفة، لباب الخلفي الجانب عىل وسلَّْطتُه بوكس»، «إكس العرضبجهاز جهاز بتوصيل

لينكس». «بارانويد نظام وثبَّتُّ
أجهزة عن البحث يف لينكس» «بارانويد نظام وبدأ للعمل، تأهبت قد أكون وبذلك
يونيفرسال» بوكس «إكس جهاز كل معها. ليتواصل أخرى يونيفرسال» بوكس «إكس
باستخدام بجريانك االتصال يمكنك وبذلك الجماعي، للعب مدمج السلكي بنظام مزود
ثالثة عىل عثرت السلكي. إنرتنت اتصال لديك كان إذا باإلنرتنت وكذلك الالسلكي، الرابط
يونيفرسال» بوكس «إكس جهازا يتصل اثنان منهم بي، املحيط املجال يف مختلفني جريان
فبإمكانه اإلعداد؛ هذا بوكس» إكس «بارانويد نظام يفضل باإلنرتنت. بهما الخاصان
من اإلنرتنت عىل الدخول يف واستخدامها جرياني، لدى اإلنرتنت اتصاالت بعضمن اسرتاق
باإلنرتنت؛ التصالهم اسرتاقي بسبب شيئًا ليخرسوا الجريان كان ما األلعاب. شبكة خالل
الثانية يف اإلنرتنت الغالب يف يتصفحون وال اإلنرتنت، التصال ثابتًا سعًرا يدفعون إنهم إذ

صباًحا.
بزمام املمسك أنني وهو ذلك؛ كل إياه منحني الذي الشعور هو األمر يف ما أفضل
تتجسس وليست تحميني، تخدمني، أجيل، من تعمل أستخدمها التي التكنولوجيا األمور.
تمنحك أن يمكنها الصحيح، النحو عىل استخدمتها إذا التكنولوجيا: أحببت لهذا عيلَّ؛

والخصوصية. القوة
«بارانويد نظام لتشغييل أسباب عدة هناك كانت بأقىصطاقته، آنذاك يعمل عقيل بدأ
ملحاكي منفذ بالفعل هناك كان له. األلعاب صنع يمكنه أحد أي أن أهمها بوكس»؛ إكس
عىل مت ُصمِّ لعبة أية ممارسة من فعليٍّا املرء فيتمكن املتعددة؛ اآلركيد ألعاب أنظمة
كوليكوفيجن نظم وألعاب املنزلية أبل أجهزة وألعاب بونج ألعاب من بدءًا اإلطالق،

وهكذا. كاست ودريم إس إي إن نظم وألعاب
خصوًصا م تُصمَّ التي الالعبني متعددة الرائعة األلعاب كل هو سبق مما األفضل
وعند تشغيلها. أحد ألي يمكن مجانية هواة ألعاب وهي بوكس»، إكس «بارانويد لنظام
يمكنها التي املجانية باأللعاب ميلء مجاني ألعاب نظام لديك يصبح ذلك، كل بني الجمع

لإلنرتنت. مجانيٍّا وصوًال منحك
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بوكس» إكس «بارانويد نظام أن فهو — يعنيني ما بقدر — اإلطالق عىل األفضل أما
لكنك تشاء، كما اسرتاقه يمكنك الحال، يف البيانات كل يشفر إذ االرتياب؛ بجنون مصاب
إلكرتوني وبريد شبكة َمن. مع أو يتحدث، ا عمَّ أو املتحدث، هوية إىل أبًدا تصل لن

إليه. بحاجة كنُت ما بالضبط وهذا الهوية، مجهولة فورية ومراسالت
باستخدامه. أعرفهم من جميع إقناع هو اآلن فعله يل انبغى ما كل
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يف املوجودة األسطورية الكتب مدينة بوكس، باولز متجر إىل الفصل هذا أهدي
األطراف مرتامي كيان العالم، يف للكتب متجر أكرب هو أوريجون. بوالية بورتالند
الجديدة الكتب أرففه تعلو الورق، برائحة ويعبق الشاهقة األرفف من الطوابق متعدد
عدًدا حوى فيها، عليه عرَّجت مرة وكل — أحببته طاملا الذي األمر — القديمة بجوار
التوقيع مني طلبوا طاملا إذ الشديد؛ بالكرم عليه القائمون واتسم كتبي، من هائًال
منفذ وجود عن فضًال هذا مذهلة، والكتب ودودون، به املوظفون لديهم. أعمايل عىل
اعتقادي! يف باملطارات الكتب متاجر أفضل فهو ثَمَّ ومن بورتالند؛ مطار يف لهم

∗∗∗

يغلبني لم التايل، اليوم يف املدرسة إىل الذهاب عىل أرغماني والديَّ أن عقل يصدقه ال ما
يهددني الرسير بجوار يقف أبي كان السابعة ويف صباًحا، الثالثة يف إال العميق النوم
— قاتلة فمي من املنبعثة الرائحة وكانت — النهوض من تمكنت كاحيلَّ. من بسحبي

لالستحمام. والدخول
يل يسمح أن بشدة وتمنيت موز، وثمرة محمص خبز قطعة تعطيني أمي جعلت
طريقي يف خلسًة منها كوب عىل الحصول بوسعي كان املنزل، يف القهوة برشب والداي
وأنا املنزل بأرجاء قدميَّ يف أجرُّ بينما قهوتهما يرشفان وهما رؤيتهما لكن املدرسة، إىل

مؤملة. كانت الحقيبة؛ يف الكتب وأضع مالبيس، أرتدي
ونزلت التالل صعدت مختلًفا. كان اليوم لكن قبل، من املرات آالف املدرسة إىل رست
استشعار أجهزة رأيت األرجاء. الشاحنات مألت حيث ميشن حي إىل وصوًال عليها من
أحد ورأيت التوقف، عالمات من الكثري يف مثبَّتة املرور حركة ملراقبة وكامريات جديدة،
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الهجوم كان فرصة. أول مع تركيبها انتظار يف املراقبة، معدات من العديد حوله األفراد
يحتاجونه. ما كل هو باي جرس عىل

ِمصعد داخل املرء يكون أن مثل خضوًعا، أكثر تبدو املدينة جعل إىل ذلك كل أدى
من به املحيطة والكامريات له، املجاورين من فيه النظر تدقيق بسبب باإلحراج ويشعر

مكان. كل
ن تحسَّ والذي الرتكية القهوة من كوبًا ،٢٤ يفشارع الواقع الرتكي، القهوة محل يل أعد
ملعقة بإيقاف تسمح لدرجة سميكة فهي الطني؛ مثل سميكة الرتكية والقهوة مزاجي. به
ومثلما بول. ريد مثل الخفيفة املرشوبات من بكثري أكثر الكافيني من قدًرا وتحوي فيها،
ُجنَّ فرسان العثمانية: اإلمرباطورية عىل النرص تحقق هكذا ويكيبيديا، موسوعة تذكر

القوية. الداكنة بالقهوة تزودوا جنونهم
«لم وقال: املحل، صاحب وجه تغري لكن القهوة، ثمن ألدفع السحب بطاقة أخرجت

بها.» نقبل نعد
املحل، هذا يف لسنوات البطاقة هذه باستخدام القهوة ثمن دفع اعتدت ِلَم؟» «ماذا؟
وكان القهوة، رشب عىل جدٍّا صغري أنني إياي مخربًا الرجل هذا معي تشاجر وطاملا
املدرسة، من أهرب كنت بأنني القتناعه الدرايس، الدوام ساعات أثناء يل تقديمها يرفض

التفاهم. بعض وبينه بيني تطور السنني، مر عىل لكن
بني.» يا املدرسة إىل اذهب تفهم. «لن وقال: حزن، يف رأسه هزَّ

وطلبت تملقته، أفهم. لن أنني إخباري من الفهم يف رغبًة أكثر تجعلني وسيلة من ما
يظن كان إذا ما سألته عندما لكنني الخارج، إىل بي سيقذف أنه عليه بدا يخربني. أن منه

يعلمه. بما أفصح باملحل، للتسوق كاٍف بشكل جيًدا لست أنني
الجافة، والحبوب أحواضالبذور من يحويه بما الصغري محله بأنحاء ينظر وهو قال
يف ذلك ورد اآلن، جميًعا تراقبنا الحكومة … األمن «إنه الرتكية: بالبقالة املليئة وأرففه
بإمكانهم وصار باألمس، الثاني اإلرهاب مكافحة قانون الكونجرسعىل صادق الصحف.
محيل يساعدهم أن أرفض ذلك، أرفض وأنا بطاقتك، فيها تستخدم مرة كل مراقبة اآلن

عمالئي.» عىل التجسس يف
الدهشة. من فاهي فغر

للقهوة؟ برشائك الحكومة تعلم أن يف املشكلة فما كبرية، مشكلة ذلك يف ترى ال «لعلك
تعيش عندما اعتقادك؟ يف تركيا تركت ملاذا كنت. وأين أنت أين تعرف الطريقة بهذه ألنها
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منذ هنا إىل انتقلت جيًدا. ذلك يكون ال الناس، عىل دائًما الحكومة فيها تتجسس مكان يف
سلبها.» يف أساعدهم ولن … الحرية عن بحثًا عاًما عرشين

وأصافحه، بطل، أنه أخربه أن أردت املبيعات.» من كثريًا «ستخرس قائًال: انفجرت
السحب.» بطاقات يستخدمون «فالجميع فمي. من خرجت التي هي الكلمات هذه لكن

يعلمون ألنهم هنا إىل سيأتون العمالء لعل اآلن، بعد كثريًا يستخدموها لن «لعلهم
نهجي. ستتبع أخرى متاجر ولعل مخرج، إىل بذلك أشري إنني أيًضا. الحرية أحب أنني

يفعلونه.» ملا سيقاضيهم املدنية للحريات األمريكي االتحاد أن سمعي إىل تنامى لقد
يدي ووضعت فصاعًدا.» اآلن من سواك أحد مع أتعامل «لن أقوله: ما أعني وأنا قلت

سائلة.» أموال أي أملك ال «لكنني وقلت: جيبي، يف
قهوة ثمن فلتعِط بأس، ال كثريون، يقوله ما «هذا قال: ثم برأسه، وأومأ شفتيه، زمَّ

املدنية.» للحريات األمريكي لالتحاد اليوم
حديث أي من أطول حديثًا الرتكي البائع مع تبادلت قد كنت دقيقتني، غضون ويف
املشاعر، هذه كل يكِّن أنه فكرة أدنى لدي تكن لم املحل. لهذا مجيئي منذ بيننا دار آخر
وعندما صافحته فقد اآلن، أما الحي. يف الودود الكافيني تاجر أنه عىل له نظرتي واقترصت

رسيٍّا. فريًقا … مًعا فريًقا شكَّلنا قد بأننا شعرت املحل، غادرت

املدرسة أغلقت فقد الدروس؛ من الكثري يُفتني لم أنه يبدو لكن يومني، املدرسة عن تغيبت
اليوم أما الطبيعية. أحوالها اسرتداد املدينة محاولة أثناء اليومني هذين أحد يف أبوابها
نرشت حتفهم. لقوا أنهم اعتُِقد ومن ُفِقدوا َمن عىل للحداد ص ُخصِّ قد أنه فيبدو التايل،
بالنَّعايا اإلنرتنت زخر عنهم. شخصية تذكارية وبيانات للمفقودين، الذاتية السري الصحف

منها. اآلالف املخترصة،
دون املدرسة فناء داخل إىل خطوت املنعيني. هؤالء أحد كنت أنني األمر يف امُلحِرج
عىل يربتون املئات، حويل التف قد كان لحظات وبعد صياًحا سمعت ثم ذلك، أعرف أن
ودودة قبالت من أكثر وكانت أعرفهما، ال فتاتان وقبَّلتني بل ويصافحونني، بقوة، ظهري

شهري. روك نجم بأنني شعرت فحسب؛
أمي، بكت ما بقدر جالفيس السيدة فبكت كبري؛ حد إىل معلميَّ عىل الحال انطبق
يشء هناك كان عليه. وأجلس مقعدي إىل ألذهب ترتكني أن قبل مرات ثالث واحتضنتني
فأعطتني فيها، أحدق وأنا جالفيس السيدة ملحتني كامريا. إنها الفصل، مقدمة يف جديد

رة. امُلصوَّ املدرسة أوراق إحدى عىل مطبوعة إذن ورقة
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نهاية يف طارئة جلسة عقد قد املوحدة املدارس لقطاع فرانسيسكو سان مجلس كان
لوضع املدينة يف طفل كل والَدي من إذن طلب عىل األصوات بإجماع واتفق األسبوع،
عىل القانون ينص باملدرسة. رواق وكل فصل كل يف مغلقة تليفزيونية دوائر كامريات
يذكر ال لكنه مكان، كل يف الكامريات مألتها وقد املدارس إىل الذهاب عىل إرغامنا عدم
لديه املجلس أن الخطاب ذكر الدستورية. حقوقنا عن للتخيل «تطوعنا» بشأن يشء أي
لتعليم الرتتيبات سيعد لكنه املدينة، يف اآلباء من كاملة موافقة عىل سيحصل أنه يف ثقة
الخاضعة «غري الفصول من منفصلة مجموعة يف ذلك عىل والداهم يعرتض الذين الطلبة

للحماية».
ألحد اإلرهابيني فتفجري بالطبع؛ … اإلرهابيون اآلن؟ فصولنا يف كامريات توجد ملاذا
توصل التي النتيجة هذه كانت التايل. الهدف هي ستكون املدارس بأن تلميح الجسور

حال. أية عىل املجلس إليها
يدي. رفعت ثم مرات، ثالث املذكرة هذه قرأت

ماركوس.» يا «نعم
«… املذكرة هذه بشأن … جالفيس «سيدة

ماركوس.» يا «نعم
أليس إرهابًا، ى يُسمَّ لهذا نفوسنا؟ يف الرعب بث هو اإلرهاب من الهدف «أليس

كذلك؟»
أحب كنت لكنني املدرسة، طالب أفضل أكن لم يفَّ. الطلبة حدق ذلك.» «أعتقد

ذلك. بعد سأقوله كنت ما سماع فانتظروا الفصل، داخل الجيدة املناقشات
ووضعنا فزعنا، إذا لهم النرص يكون أال اإلرهابيون؟ منَّا يريده ما ننفذ ألسنا «إذن،

ذلك؟» إىل وما املدرسية، الفصول يف كامريات
تشارلز. وكان يده، آخر طالب رفع العصبية. الفاترة الضحكات بعض سمعت

بالحديث. جالفيس السيدة له سمحت
بالخوف.» شعورنا من يقلل الذي األمر يؤمننا، الفصول يف الكامريات «وضع

ماذا؟» من «يؤمننا بالحديث: يل بالسماح االنتظار دون — سألته
برءوسهم. اآلخرون وأومأ اإلرهاب.» «من فأجاب:

«… جميًعا وفجرنا هنا، إىل انتحاري ر مفجِّ اندفع إذا ذلك؟ يكون «وكيف
نمزح أن املفرتض من ليس املدرسة. سياسة ينتهك ماركوس إن جالفيس، سيدة «يا

«… اإلرهابية الهجمات بشأن
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يمزح؟» الذي «َمن
باألسف شعْرُت اإلطالق. عىل سعيدة غري بدت لكما.» «شكًرا جالفيس: السيدة قالت
إلحدى تأجيلها أود لكنني ا، حقٍّ مثرية املناقشة هذه «أرى فصلها. عىل سيطرتي لفرض
لنا تسمح ال بدرجة ا جدٍّ لالنفعال مثرية األمور هذه أن فأظن املستقبلية، الحصص

ذلك؟» أيمكننا االقرتاع، يف املرأة بحق املنادين إىل لنعد واآلن، اليوم. بمناقشتها
االقرتاع، يف املرأة بحق املنادين عن التحدث يف الساعة من تبقى ما قضينا ثم، ومن
أعضاء من عضو كل إىل سيدات أربع إليصال جديدة ضغط اسرتاتيجيات من ابتكروه وما
إنكاره يف استمر إذا السيايس بمستقبله سيصري ما بإخباره عليه والضغط الكونجرس،
يجربون ضعفاء أفراد ا: حقٍّ أحببته ما الحال، بطبيعة ذلك، كان االقرتاع. يف املرأة حق
السبب أن بد ال اليوم، ذلك يف الرتكيز أستطع لم لكنني الصدق. عىل األقوياء الكبار
املدريس الكمبيوتر جهازي نخرج كنا االجتماعية، الدراسات كالنا أحب داريل. غياب هو
الدرس. عن مًعا لنتحدث جلوسنا من ثواٍن بعد الفورية الرسائل عرب ونتواصل املحمول
كلها وجلبتها املاضية، الليلة بوكس» إكس «بارانويد لنظام قرًصا عرشين نسخت
جهاز جميعهم امتلك ا. حقٍّ األلعاب يعشقون أنهم أعلم كنت من عىل وزعتها حقيبتي. يف
استخدامه؛ عن توقف أغلبهم أن بيد املايض، العام اثنني أو يونيفرسال» بوكس «إكس
بني انفراد عىل كلمتهم املتعة. من كبرية درجة عىل وليست التكلفة باهظة فاأللعاب
إكس «بارانويد ألعاب بمزايا وتغنينا الدراسة، قاعة ويف الغداء، فرتة ويف الحصص،
األفراد من الكثري يلعبها إدمانها، يسهل ممتعة مجانية اجتماعية ألعاب فهي بوكس»؛

العالم. أنحاء بجميع الرائعني
تمنحك إذ الحالقة»؛ شفرات «صفقة عليه يُطَلق ما هو آخر لبيع ما التخيلعنيشء إن
الشفرات. رشاء تكلفة بتحميلك تخدعك ثم مجانًا، حالقة ماكينات جيليت مثل رشكات
ما إذا رخيصة تَُعد العالم يف الشامبانيا أنواع فأغىل ذلك؛ من أسوأ الطابعات وخراطيش

عليه. تحصل حتى الكثري يكلف الذي للحرب القاذفة الطابعات بحرب قوِرنت
من الشفرات عىل الحصول عن املستهلك عجز عىل الحالقة شفرات صفقات تعتمد
لالستبدال قابلة شفرات من دوالرات تسعة جني جيليت بإمكان كان فإذا أخرى، جهة
بيع من فقط دوالرات أربعة لجني منافسة رشكة تُقام فلماذا دوالرات، عرشة سعرها يبلغ

ويثريه. أعمال رجل أي يبهر ما هو باملائة ٨٠ البالغ الربح هامش إن مماثلة، شفرة
— مايكروسوفت مثل — العمل يف األسلوب هذا تمارس التي الرشكات تبذل لذا،
حالة ويف قانونية. غري و/أو صعبة «الشفرات» عىل معها املنافسة لجعل كبريًا جهًدا
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من املستخدم ملنع مضادة إجراءات عىل بوكس» «إكس جهاز كل ينطوي مايكروسوفت،
«إكس برامج بيع حق مقابل ملايكروسوفت أمواًال تدفع لم جهات أصدرتها برامج تشغيل

بوكس».
غري األلعاب أن أخربتهم عندما وابتهجوا األمر، بهذا كثريًا يهتموا لم قابلتهم من
أوًال: البغيضة. األمور صور بكافة مليئة حاليٍّا اإلنرتنت عىل لعبة فأية للرقابة؛ خاضعة
ضحيتهم لتصري بعيد ملكان منزلك من إخراجك يحاولون الذين جنسيٍّا املنحرفون هناك
بالسذاجة يتظاهرون الذين الرشطة رجال أيًضا وهناك الِحمالن»، «صمت فيلم يف كما
عىل التجسس يف وقتهم أغلب يقضون الذين املراقبون هم األسوأ لكن باملنحرفني. لإليقاع
عدم عىل تنص التي الخدمة» «رشوط النتهاكنا عنا ويبلغون نجريها، التي املحادثات
أي إىل مهني نحو عىل تشري ضمنية أو رصيحة «لغة استخدام أو السباب أو املغازلة

الجنيس.» التوجه أو بالجنس يتعلق جانب
عمري من أيًضا عرشة السابعة يف شاب لكنني دوًما، جنسيٍّا امُلثار بالشخص لست
أثناء محادثة عىل طرأ إذا لكنه آلخر، حني من محادثة أية عىل يطرأ موضوع والجنس
بوكس» إكس «بارانويد ألعاب تخضع ال يشء. كل يخرب إنه الرب، فليساعدك اللعب،
الكمبيوتر قراصنة صممها ألعاب سوى ليست فهي رشكة؛ بواسطة تدار ال ألنها للرقابة

ذاتها. أجلها من
األقراص، عىل تهافتوا لأللعاب، العاشقني الشباب لهؤالء الفكرة راقت ثم ومن
مع لعبها عند تكون األلعاب من األكرب فاملتعة ألصدقائهم؛ منها نسخ بإعداد ووعدوني

األصدقاء.
املدرسة إدارة مجلس قاضوا قد اآلباء من مجموعة أن قرأت للمنزل، عودتي وعند
قضائي إنذار عىل الحصول محاولة يف فشلوا لكنهم الفصول، يف املراقبة كامريات بسبب

ضده. مبدئي

ففي شائًعا؛ صار لكنه املوسعة)، (الشبكة نت» «إكس مصطلح ابتكر من أعلم ال
كنت إذا عما لتسألني فان بي اتصلت عنه. يتحدثون الناس تسمع العامة، املواصالت
بدأت التي األقراص إن عنه؛ تتحدث كانت ما اكتشايف عند أختنق وكدت به، سمعت قد
أسبوعني. خالل يف أوكالند إىل وصلت حتى ونُِسخت تُنوِقلت قد املايض األسبوع توزيعها
الوطني األمن ووزارة ما، قانونًا خرقت قد كنت لو كما حويل أتلفت الخرب ذلك جعلني

لألبد. العتقايل ستأتي
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األجرة عىل الحصول عن تماًما توقفت قد بارت محطات كانت عصيبة. األسابيع مرت
باستخدام الهوية تحديد بتقنية تعمل التي التالمسية» «غري البطاقات إىل وتحولت نقًدا،
للدخول. الدوَّارة العبور بوابة ماكينات عند املستخدم بها يلوح والتي الالسلكية، املوجات
نرششخص للمراقبة. خضوعي يف أفكر أستخدمها، مرة كل يف لكن ومريحة، رائعة كانت
حول اإللكرتونية الحدود مؤسسة عن صادر لتقرير رابًطا نت» «إكس شبكة عىل ما
التقرير ن وتضمَّ الناس، لتعقب بها البطاقات هذه مثل استخدام يمكن التي الطرق

بارت. محطات يف تظاهرت التي الصغرية الجماعات بعض عن مخترصة قصًصا
إلكرتوني بريد عنوان فأنشأت تقريبًا، يشء كل يف نت» «إكس شبكة أستخدم رصت
اإلنرتنت، عىل الرقابة يمقت سيايسسويدي حزب وهو القراصنة»، «حزب خالل من مزيًفا
عليه دخلت الرشطة. ذلك يف بما الجميع، من الربيد حسابات رسية عىل باملحافظة ويعد
الحفاظ مع لآلخر، لجار إنرتنت اتصال من متنقًال نت»، «إكس شبكة عرب حرصيٍّا
اسم أستخدم أعد لم السويد. إىل وصلت أن إىل — تمنيت هكذا أو — هويتي رسية عىل
اسمي كان ذلك. فعل أحد ألي يمكن اكتشافه، من تمكن قد بينسان كان فإذا «وينستون»؛
اإللكرتوني الربيد رسائل من الكثري وصلني «مايكي». هو ارتجلته الذي الجديد املستعار
يف مساعدتهم بوسعي أن الرسائل ومنتديات املحادثة غرف يف سمعوا أشخاص من

وإصالحها. نت» «إكس شبكة عىل واالتصاالت التهيئة بعمليات األخطاء استكشاف
ى، ُمسمٍّ غري ألجل اللعبة الرشكة علَّقت فقد مادنس»، فان «هاراجوكو لعبة افتقدت
ليس عنها، للبحث أفراد إرسال ثم أشياء، إخفاء أن — أمنية ألسباب — ترى إنها وقالت
املكان يف قنبلة ما شخص وضع إذا ماذا قنبلة؟ أنها أحدهم ظن إذا ماذا الجيدة. بالفكرة

ذاته؟
إذن! املظالت استخدام لنحظر بمظلة؟ ممسًكا السري أثناء الربق أصابني إذا ماذا

الربق! تهديدات ونهاجم
مرة كل يف بدني يف بقشعريرة إصابتي رغم املحمول، الكمبيوتر استخدام واصلت
فتوصلت له، استخدامي عدم سبب عن سيتساءل عليه يتنصت من كان أيٍّا فيها. أستخدمه
يوميٍّا، تصفحي مقدار تقليل مع يوم، كل عليه العشوائي التصفح بعض أجري أن إىل
مفاجئ. نحو عىل وليس تدريجيٍّا، عاداتي من أغريِّ بأنني يراقبني كان من بذلك ليظن
من اآلالف … اإلنرتنت عىل نُِرشت التي املروعة النعايا قراءة هو الغالب يف أفعله ما وكان

الخليج. قاع يف حتفهم لقوا وجرياني أصدقائي
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فشيئًا شيئًا بالفعل يقل أخذ مدرسية واجبات من أؤديه كنت ما أن هي والحقيقة
إكس «بارانويد من جديدة نسًخا أعد كنت آخر. مكان يف عمل لدي كان إذ األيام؛ بمرور
برغبتهم سمعت وقد املدينة يف ناس عىل وأوزعها ستني، أو خمسني نحو يوم، كل بوكس»

أصدقائهم. عىل وتوزيعها بأنفسهم نسخة ستني إعداد يف
التشفري، من جيد قدر يحميني كان إذ ذلك؛ لفعل عيلَّ القبض بشأن كثريًا أقلق لم
كان (باألصح الروماني العرص إىل تاريخه ويرجع الرسية»، «الكتابة يعني والتشفري
نستخدمه بعضها به، خاصة شفرات ابتكار وأحب للتشفري، قويٍّا قيرصمناًرصا أغسطس

اإللكرتوني). الربيد يف النِّكات جوهر تشفري يف حاليٍّا
بالتفصيل؛ رشحه أحاول لن معقد. نوع … الرياضية العمليات من نوع والتشفري
موسوعة تصفح يمكنك لذا جيًدا؛ بفهمه يل يسمح ما به املعرفة من لديَّ ليس ألنه

ا. حقٍّ معرفته أردت إذا ويكيبيديا
بعض الدراسية: نوتس» «كليفس أدلة سلسلة يف التشفري تعريف ييل فيما لكن
تنفيذها للغاية يصعب حني يف واحد، اتجاه يف للغاية تنفيذها يسهل الرياضية العمليات
الصعوبة من لكن ضخم، عدد إىل والتوصل أوليَّني عددين فيسهلرضب املغاير؛ االتجاه يف

ضخم. محدد عدد عىل للحصول با ُرضِ اللذين األوليَّني العددين معرفة بمكان
أعداد برضب ما يشء لتشفري طريقة إىل الوصول بإمكانك كان إذا أنه ذلك ويعني
األعداد هذه معرفة دون شفرته فك الصعب من يكون البعض، بعضها يف كبرية أولية
أجهزة لكل املتواصل العمل من عام تريليون أن بمعنى للغاية؛ صعب هذا … األولية

ذلك. فعل يمكنها لن اإلطالق عىل عت اخُرتِ التي الكمبيوتر
غري «النص ى وتُسمَّ األصلية، الرسالة أجزاء: أربعة عىل رة ُمشفَّ رسالة أية تشتمل
«الشفرة». ويُسَمى التشفري، ونظام ر»؛ امُلشفَّ «النص ى وتُسمَّ رة، امُلشفَّ والرسالة املشفر»؛
إلنشاء املشفر غري النص مع الشفرة يف تضعها التي الرسية األشياء وهو املفتاح، وأخريًا،

ر. امُلشفَّ النص
ذلك. كل شخصعىل أي إطالع عدم الشفرة واضعو يحاول أن العادة جرت وقد هذا
يرغبوا لم والحلفاء النازيون بها. الخاصة واملفاتيح الشفرات وحكومة هيئة كل تمتلك
يمكن التي املفاتيح عن ناهيك لرسائلهم، تشفريهم كيفية اآلخر الطرف يعرف أن يف

كذلك؟ أليس جيدة، فكرة هذه تبدو فكِّها. يف استخدامها
خطأ.

104



السادس الفصل

قلت هذه، األولية العوامل تحليل من النوع هذا عن فيها سمعت التي األوىل املرة يف
إجراء بالتأكيد الصعب من أنه هو عنيته ما كان هراء. هذا بالطبع «كال، الفور: عىل
اإلنسان عىل أيًضا املستحيل من كان أنه بيد نوعه. عن النظر بغض التحليل، هذا مثل
من قليل عدد من ألكثر يسع أقراصصلبة محرك امتالك أو للقمر، الصعود أو الطريان،
الرسائل.» هذه شفرة لفكِّ وسيلة إىل توصل قد ما شخًصا أن بد ال الكيلوبايت. وحدات
يقرءون وهم القومي األمن لوكالة التابعني الرياضيات بعلماء مليئًا مجوًفا جبًال وتخيلت

خافتة. ضحكات ويضحكون العالم يف إلكرتوني بريد رسالة كل
كثريًا الحياة تشبه ال ولذلك، الثانية؛ العاملية الحرب إبَّان حدث ما هذا كان الواقع، يف

النازيني. فيها أطارد أياًما قضيت التي ولفنشتاين» «قلعة لعبة
من الكثري عىل تنطوي فهي رسيتها؛ عىل الحفاظ يصعب الشفرات أن هي الفكرة
يحافظ أن يستخدمها من كل فعىل واسع، نطاق عىل استُخِدمت وإذا الرياضية، العمليات

جديدة. شفرة عىل العثور عليك فسيكون موقفه، أحد غريَّ وإذا أيًضا. رسيتها عىل
صغريًا ميكانيكيٍّا كمبيوتر استخدموا وقد «إنيجما»، اسم النازيني شفرة عىل أُطِلق
ومحطة وسفينة غواصة كل واحتاجت شفرتها. وفكِّ الرسائل لتشفري إنيجما جهاز ى يُسمَّ
عىل أيديهم النهاية يف الحلفاء يضع أن الحتمي من كان ثم ومن األجهزة؛ هذه من واحًدا

أحدها.
اإلطالق عىل األول بطيل العمل ذلك قاد الجهاز. شفرة فكَّوا ذلك، فعلوا وعندما
الكمبيوتر اخرتاع يف كبري حد إىل الفضل له يرجع الذي — تورينج آالن يُدَعى رجل وهو —
أجربته أوزارها، الحرب وضعت أن بعد لذا، مثليٍّا؛ كان حظه، لسوء لكن اليوم. نعرفه كما
ثم املثليَّة، من «عالجه» أجل من بهرمونات يُحَقن أن عىل الغبية الربيطانية الحكومة
يف مغلفة وكانت عرش— الرابع ميالدي عيد يف الذاتية تورينج سرية داريل أهداني انتحر.
— الهدايا مع كعادته الوطواط، الرجل سيارة لعبة يف وموضوعة الورق من طبقة عرشين

الحني. ذلك منذ لتورينج عاشًقا ورصت
من الكثري سبيل اعرتاض بإمكانهم وصار إنيجما، جهاز الحلفاء امتلك وبذلك،
رسي مفتاح لديه قائد كل إن إذ ا؛ مهمٍّ يكن لم الذي األمر الالسلكية، النازيني رسائل

ليفيدهم. الجهاز امتالك يكن لم مفاتيح، أي يمتلكون ال الحلفاء كان وملا به. خاص
فحصها إن وما معيبة. إنيجما شفرة كانت فقد التشفري، الرسية تعرتض وهنا
رياضيٍّا. ً خطأ ارتكبوا قد النازيني التشفري علماء أن إىل ل توصَّ حتى جيًدا تورينج
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رسالة أية شفرة فك كيفية إىل التوصل من تورينج تمكن إنيجما، جهاز عىل وبالحصول
تستخدمه. الذي املفتاح عن النظر بغض نازية،

كلمة لتأخذها فهمي. تُِسئْ ال جيدة، أخبار تلك أن وأعني الحرب. النازيني ذلك كلَّف
هذا النازيون يحكم أن يف ترغب لن فأنت ولفنشتاين»؛ «قلعة لعبة يف محنك العب من

البلد.
أن املشكلة كانت ذلك. يف يفكرون طويًال وقتًا التشفري علماء قىض الحرب، وبعد
شخص هناك يكون ما، شفرة وضع فعند «إنيجما». جهاز اخرتع ممن ذكاءً أكثر تورينج

لفكها. وسيلة إىل يتوصل ذكاءً أكثر
ال أمني نظام إىل التوصل يمكنه أحد أي أن أدركوا ذلك، يف التفكري أطالوا وكلما
شخص يفعله قد ما إىل التوصل يمكنه أحد من ما لكن خرقه. كيفية إىل التوصل يسعه

ذكاءً. أكثر
عدد أكرب إخبار وعليك ال، أم تعمل كانت إذا ما لتعلم الشفرة نرش لك وينبغي هذا
أمنها. مدى الختبار بوسعهم ما كل فعل من ليتمكنوا عملها بكيفية الناس من ممكن

أمانًا. أكثر كنت فيها، عيب عىل أحد يعثر أن دون مىضوقت وكلما
فيها فكَّر شفرة تستخدم أال فيجب آمنًا، تكون أن أردت إذا حاليٍّا. يفيد ما وهذا
فرتة ألطول يستخدمونه الناس ظل ما استخدام عليك وإنما املايض، األسبوع ما عبقري
حكومة، أم إرهابيٍّا، أم مرصًفا، أكنت وسواء اخرتاقه. كيفية إىل أحد يتوصل أن دون ممكنة

ذاتها. الشفرات تستخدم فإنك مراهًقا، أم
عيب إىل ما أحد يتوصل أن احتمال فثمة الخاصة، شفرتك استخدام حاولت إذا
والضحك «الرسية»، رسائلك جميع شفرة فك خالل من تورينج فعل كما وسيفعل أغفلته،

عسكرية. وأرسار مالية ومعامالت ساذجة نميمة من تفعله ما عىل نفسه وبني بينه
بعد ا مستعدٍّ أكن لم لكنني املتطفلني، من سيحميني التشفري أن علمت ثم، ومن

التكرارية. اإلحصائية املدرجات مع للتعامل

أثناء الدوَّارة العبور ماكينة عىل ببطاقتي ولوحت بارت، محطة قطارات أحد من نزلت
والسكارى، األطوار، بغريبي املحطة امتألت وكاملعتاد، .٢٤ شارع محطة إىل توجهي
شباب وبعض األرض، يف يحدقون متوترين مكسيكيني ورجال دينيٍّا، املتعصبني وبعض
السطح. إىل وصعدت الساللم، إىل وصويل عند عنهم بعيًدا بوجهي أشحت العصابات.
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الحمل خفف ما بوكس»؛ إكس «بارانويد ألقراص توزيعي بعد اآلن فارغة حقيبتي كانت
يمارسون يزالون ال املبرشون كان الشارع. إىل خروجي عند خطاي من وأرسع ، كتفيَّ عن

ذلك. إىل وما يسوع عن واإلنجليزية باإلسبانية الناس ينصحون عملهم،
تغني آلية كالبًا يبيعون أفراد محلهم حلَّ لكن املقلدة، الشمس نظارات بائعو اختفى
أن بد ال الدن. بن أسامة صورة لها أظهرت إذا أرجلها رفع وبإمكانها الوطني، النشيد
أشرتي أن نفيس وبني بيني العزم وعقدت الصغرية، عقولها يف يجري كان رائًعا شيئًا
وقد األلعاب، يف للغاية جديًدا أمًرا الوجوه عىل التعرف كان بعد. فيما وأفككها بعضها
… الغش عمليات لكشف القمار نوادي إىل العسكرية الجهات من فقط مؤخًرا انتقل

القانون. لتنفيذ
تشم وأنفي مائلتان، كتفاي واملنزل، هيل برتيرو حي نحو ٢٤ شارع يف السري بدأت

العشاء. يف يفكر وعقيل املطاعم، من تنبعث البوريتو رائحة
يتعلق يشء لعله فعلت، لكنني خلفي، خاطفة نظرة ألقي جعلني الذي ما أعلم ال

يتتبعني. من هناك أن علمت لقد بالالوعي. املتعلقة السادسة بالحاسة
أشعر جعلتني خفيفة وشوارب قوي وبنيان بيضاء ببرشة يتمتعان رجلني رأيت
حي يف وهبوًطا صعوًدا الدراجات ركوب رياضة يمارسان مثليَّان أو رشطيان إما أنهما
قصريتني سرتتني ارتديا أفضل. نحو عىل عادًة شعرهم يقصون املثليِّني أن بيد كاسرتو،
الحزامني. اختفاء مع أزرق، جينز من ورساويل القديم، اإلسمنت بلون للمطر مضادتني
االستخدامات متعدد الحزام متذكًرا حزامه، يف رشطي يضعه أن يمكن يشء كل يف فكرت
رأس سماعات كالهما ارتدى وقد الشاحنة. يف الوطني األمن وزارة رجل يرتديه كان الذي

بلوتوث.
أفعله. فيما رشعت منذ ذلك توقعت ضلوعي. بني ينتفض وقلبي املسري، واصلت
السيدة لكن االحتياطات، جميع اتخذت أمري. اكتشاف الوطني األمن وزارة من توقعت
انتظار يف أنني أدركت شخصمشبوه. وأنني سرتاقبني، أنها أخربتني القصري الشعر ذات
ما ال؟ وأنا السجن، يف داريل يكون ملاذا ال؟ ولَِم السجن. يف بي والزج عيلَّ القبض إلقاء
حدث بما — والديه أو — والديَّ إلخبار الشجاعة أملك لم إنني إليه؟ نفيس أوصلت الذي

ا. حقٍّ لنا
ما حد إىل … حقيبتي يف قانونًا يدينني يشء من ما أفكر. وأخذت الخطى، أرسعت
بإجراء يل يسمح الذي االخرتاق برنامج عليه املحمول املدريس فالكمبيوتر حال؛ أية عىل
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وقد هذا نفسه. الربنامج لديهم املدرسة طالب نصف لكن ذلك، إىل وما الفورية املراسالت
مزيف قسم بالفعل اآلن لدي فصار هاتفي؛ عىل املوجودة األشياء تشفري كيفية غريت
مخبَّأة، املهمة األمور كل لكن واحدة، مرور بكلمة مشفر غري نص إىل أحوله أن يمكن
فعند — عشوائي مهمل ككم املخفي القسم ذلك بدا لتُفتَح. أخرى مرور كلمة إىل وتحتاج
يمكنهم ولن — العشوائية املتداخلة األمور عن تمييزها العسري من يصبح البيانات، تشفري

بوجودها. العلم مطلًقا
دليل أي من الخاصبي املحمول الكمبيوتر جهاز وخال أقراص، أية حقيبتي تحِو لم
الخاص بوكس» «إكس لجهاز دقيق فحص إجراء يف بالطبع، فكروا، إذا لكنهم يدينني.

محالة. ال أمري فسينتهي بي،
قدري. ملواجهة الوقت وحان نفيس، لتأمني وسعي يف ما فعلت لقد مكاني. يف وقفت
وصلصة الصغرية الخنزير لحم بقطع واحًدا وطلبت البوريتو، يبيع مطعم أقرب دخلت
األورتشاتا، مرشوب من كوب عىل أيًضا حصلت ممتلئة. ومعدتي عيلَّ يُقبَض لكي إضافية
الوصف). من أفضل (مذاقه امُلحىل شبه السائل األرز بودينج يشبه مثلج أرز مرشوب وهو
ارتكبته ملا السجن دخول وشك كنتعىل السكينة. عيلَّ ونزلت الطعام، ألتناول جلست
أعد ولم مؤقتة، إجازة سوى اعتقلوني أن منذ حريتي تعد فلم ال، ربما أو «جرائم»، من
عليها. االنتصار من أبًدا أتمكن لن أنني وأدركت عدوين، رصنا بل صديقني، وبالدي أنا
التشورو بعض لطلب وأنهض البوريتو، أنهي كنت بينما املطعم إىل الرجالن دخل
أنهما أعتقد للتحلية. — بالقرفة مخلوط سكر إليها مضاف جيًدا مقلية عجائن وهي —

للوقت. تضييعي من وتعبا الخارج، يف ينتظران كانا
العجوز السيدة من التشورو حلوى أخذت يدفعانني. البيع نافذة عند خلفي وقفا
تناول األقل عىل أردت أستدير. أن قبل قضمتنيرسيًعا تناولت ثمنها. لها ودفعت الجميلة،

طويلة. لفرتة عليها أحصل حلوى آخر تكون فقد الحلوى؛ من القليل
وجنة عىل املوجودة البثرة أرى جعلتني لدرجة مني مقربة عىل كانا استدرت، عندما

اآلخر. أنف عىل الجاف واملخاط اليسار، عىل وقف َمن
ليحجب أنفه عىل املخاط ذو الرجل فتحرك فضلكما!» «من تجاوزهما: محاوًال قلت

طريقي.
املطعم. باب إىل وأشار هنا؟» من والخروج إلينا االنضمام «أيمكنك قال:
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كان صدري. عىل يده املرة هذه فوضع ثانيًة، وتحركت آكل»، فأنا «آسف، قلت:
كانت أيًضا أنا أنفايس أن أعتقد يهتز. الجاف املخاط جعل ما أنفه؛ من رسيًعا يتنفس

العنيفة. قلبي دقات مع بذلك الجزم الصعب من لكن قوية،
وقال: فرانسيسكو، سان رشطة شارة عن ليكشف بسرتته جيبًا اآلخر الرجل فتح

فضلك.» من معنا، تعاَل «رشطة!
فقط.» أشيائي أحرض «دعني له: قلت

ووضع مني، أنفه عىل الجاف املخاط ذو واقرتب األمر.» بهذا «سنهتم فأجابني:
بمعرفة لك يسمح إذ أيًضا؛ القتالية الفنون بعض يف األسلوب هذا يُتَّبَع . قدميَّ بني قدمه

ال. أم للتحرك استعداد يف جسمه ينقل أمامك الذي الشخص كان إذا ما
القدر. من الهروب أستطيع ال أنني أعلم فأنا الهروب؛ أعتزم أكن لم لكنني
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كتب متجر وأضخم أقدم نيويورك، بمدينة بوكسأوفواندر ملتجر الفصل هذا أهدي
بوكس» «تور مكاتب من سكنية مربعات بضعة بُعد عىل يقع مانهاتن. يف أطفال
لزيارة دائًما خلسة أنسل بوكس»، «تور إىل فيها أذهب مرة وكل فالترين. مبنى يف
ونادرة. وقديمة جديدة أطفال كتب من به يزخر ما عىل لالطالع واندر أوف بوكس
متجر يكف وال العجائب»، بالد يف «آليس لقصة النادرة اإلصدارات جمع أعشق
املتجر ينظم القصة. لهذه جميل محدود بإصدار إبهاري عن واندر أوف بوكس
جاذبية األجواء أكثر من بواحد ويتمتع لألطفال، الفعاليات من هائًال عدًدا كذلك

دخلته. للكتب آخر متجر بأي مقارنًة

∗∗∗

تحمل ال رشطة سيارة وقفت حيث الشارع ناصية إىل وصلنا حتى الخارج إىل قاداني
رشطة؛ سيارة كانت أنها اكتشاف الحي ذلك يف أحد عىل يصعب لم لكن عالمات، أية
وصل أن بعد اآلن كبرية فيكتوريا» «كراون سيارات تقود التي هي وحدها فالرشطة
يمكنهم الذين هم وحدهم الرشطة رجال أن كما دوالرات، سبعة إىل البنزين جالون سعر
سيارات ُقطعان سياراتهم تَسحب أن نيسدون فان منتصفشارع يف ثانيًا ا صفٍّ االنتظار
االنتظار قواعد تطبيق عىل وتقوم األرجاء تجوب التي باملرور، الخاصة الضارية السحب

سحبها. بعد سيارتك رساح إلطالق الغرامات وجمع فرانسيسكو، بسان املفهومة غري
أما برفقته. الخلفي املقعد يف جلست أنفه. الجافعىل املخاط كان الذي الرجل امتخط
ُمجدَّد قديم محمول كمبيوتر عىل واحد بإصبع يكتب وأخذ األمامي، املقعد فجلسيف زميله،
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— الحجري العرص من التي الكرتونية الشخصية — فلينستون» «فريد كان لو كما بدا
له. مالك أول

نطرح أن سوى نريد «ال وقال: ثانيًة، بعناية هويتي بطاقة املخاط ذو الرجل فحص
الروتينية.» األسئلة بعض عليك

يرض لن لكن رشطيان، أنهما الواضح من كان شارتيكما؟» رؤية يمكنني «هل قلت:
حقوقي. أعرف أنني يعلمان أجعلهما أن

لكن عليها، جيدة نظرة ألقي أن أستطع فلم رسيًعا، أمامي بشارته املخاط ذو ح لوَّ
قسمهما، رقم رأيت جيًدا. شارته رؤية يل أتاح األمامي املقعد جلسيف الذي البثرة ذا زميله
قراصنة يستخدمه إذ ١٣٣٧؛ سهًال: كان أرقام. أربعة من املكون الشارة رقم وتذكرت

«الصفوة». يعني ما أي «لييت»؛ لكتابة الكمبيوتر
وزارة ضباط فعل مثلما إرهابي منهما أيٌّ يحاول ولم الشديد، باألدب كالهما اتسم

االعتقال. رهن كنت عندما الوطني األمن
االعتقال؟» رهن أنا «هل

العام.» واألمن أمنك لضمان للغاية قصرية ملدة االعتقال رهن «أنت املخاط: ذو قال
عىل ببطء بها ما نقل الذي البثرة، لصاحب بي الخاصة القيادة رخصة ناول
من أنه ذلك بعد رأيت لكنني له، أصحح وكدت الكتابة، يف يخطئ رأيته الكمبيوتر.

صامتًا. أظل أن األفضل
مارك؟» ينادونك هل ماركوس؟ يا به إخباري تود يشء من «هل

لطيًفا، رجًال — يبدو ما عىل — املخاط ذو كان ماركوس.» مناداتي «يمكنك فأجبته:
سيارته. ألدخل يل اختطافه بالطبع عدا فيما

ماركوس؟» يا به إخباري تود يشء أي هناك «هل
االعتقال؟» رهن أنا هل ماذا؟ «مثل

كذلك؟» تكون أن تود هل اآلن، االعتقال رهن «لست املخاط: ذو فقال
«كال.» فأجبته:

بك الخاصة باس» «فاست وبطاقة بارت، محطة مغادرتك منذ نراقبك نحن «حسنًا،
املعتادة.» غري األوقات من العديد يف غريبة أماكن لعدة القطار ركبت قد أنك إىل تشري

لقد اإلطالق. عىل نت» «إكس بشبكة إذن األمر يتعلق فلم باالرتياح؛ كلماته أشعرتني
مؤخًرا. بالغرابة اتسامه سبب يعرفوا أن وأرادوا األنفاق، ملرتو استخدامي يراقبون كانوا

مطبق! غباء من له يا

112



السابع الفصل

غريب؟ رحالت تاريخ ولديه بارت محطات من يخرج من جميع تتبعون فأنتم «إذن،
ا.» حقٍّ مشغولون أنكم بد ال

رحالت تاريخ له شخص أي يخرج عندما تنبيه يصلنا ماركوس. يا الجميع «ليس
حالتك، ويف ال. أم األمر يف للتحقيق بحاجة كنا إذا ما تقييم يف ذلك ويساعدنا معتاد، غري
كهذا.» عجيبًا رحالت تاريخ مثلك ذكي فتى امتالك سبب معرفة يف لرغبتنا إليك جئنا

ال غضبي. ازداد أمامي، يلوح كان الذي السجن دخول شبح اختفى أن وبعد هكذا،
«مساعدتهم» حقها من ليس بارت محطة إلهي! يا … عيلَّ التجسس الناس لهؤالء يحق
املعتاد»؟ غري رحالتي «نمط عن خاصتي األنفاق مرتو مرور بطاقة أبلغت أين ذلك. يف

اآلن.» اعتقايل يتم أن يف أرغب أنني «أعتقد لهما: قلت
حاجبيه. أحد رافًعا إيلَّ ونظر الخلف، إىل بظهره املخاط ذو الرجل رجع

التهمة؟» وما ا؟ «حقٍّ
جريمة؟» ليس معتاد غري نحو عىل العامة املواصالت ركوب أن تعني أنت «حسنًا،

بإبهاميه. وفركهما عينيه، البثرة ذو أغمض
فيما نؤيدك نحن ماركوس، يا «انظر وقال: مصطنع، نحو عىل املخاط ذو تنهد
لعلك املخدرات. وتجار واإلرهابيني املجرمني عىل للقبض النظام هذا نستخدم إننا تقول.
املدينة أرجاء يف للتنقل جيدة وسيلة باس» «فاست وبطاقة مخدرات، تاجر نفسك أنت

هويتك.» عىل التعرف دون
توماس الرئيس ذلك من استفاد لقد الهوية؟ مجهول أكون أن يف الخطأ «ما

االعتقال؟» رهن أنا هل وباملناسبة، جيفرسن.
والديه.» مع ونتحدث املنزل، إىل «لنأخذه البثرة: ذو قال

أموال تُنَفق أين ملعرفة يتوقان والديَّ أنَّ موقن فأنا رائعة، فكرة هذه أن «أعتقد قلت:
«… يدفعانها التي الرضائب

استدار لكنه الباب، مقبض إىل الوصول يحاول املخاط ذو كان حديثي. يف تماديت
خياًرا ذلك يزال وال اآلن تخرس ال «ملاذا الخافقة. أوردته وجهه يف برزت وقد نحوي،
أتعلم، معنا. التعاون كثريًا يرضك لن املاضيني، األسبوعني يف حدث ما كل بعد أمامك؟
عنك يبحث بينما السجن يف اثنني أو يوًما تقيض أن يمكن عليك. نقبض أن ينبغي لعله

رأيك؟» ما الكثري. … الوقت ذلك يف يحدث أن يمكن والكثري محاميك.
فزًعا. مخبوًال ورصت والغضب، الدوار أصابني أنطق. لم
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بها. لنطقي الثانية للمرة نفيس وكرهت آسف»، «أنا قول: من أخريًا تمكنت
٢٤ شارع يف منطلًقا السيارة البثرة ذو وأدار األمامي، املقعد إىل املخاط ذو انتقل

هويتي. بطاقة من عنواني عرفا لقد هيل. برتيرو حي إىل ثم
خاطفة نظرة ألقت مغلقة. السلسلة إبقاء مع الجرس، ا دقَّ عندما الباب أمي فتحت

الرجالن؟» هذان من «ماركوس؟! وقالت: فرأتني ورائه، من
جيدة نظرة بإلقاء لها السماح مع لها، شارته وأظهر «رشطة»، املخاط: ذو أجاب

الدخول؟» يمكننا «هل معي. فعله الذي النحو عىل رسيًعا يستلها أن دون عليها
ورمقت للداخل، قاداني بالدخول. لهما وسمحت السلسلة، وفتحت الباب، أمي أغلقت

أعرفها. التي نظراتها بإحدى ثالثتنا أمي
يحدث؟» «ماذا

بشأن الروتينية األسئلة بعض ابنك عىل نطرح أن «أردنا وقال: إيلَّ، املخاط ذو أشار
هنا.» إىل إحضاره األفضل من أنه ورأينا عليها، الرد رفض لكنه تحركاته،

العجوز! والدتي يا أحسنِت حادة. والدتي لهجة جاءت االعتقال؟» رهن هو «هل
سيدتي؟» يا أمريكية مواطنة أنِت «هل البثرة: ذو قال

رهن أنا هل «بالطبع! قوية: جنوبية بلهجة وقالت الغضب، يملؤها بنظرة رمقته
االعتقال؟»

لآلخر. أحدهما النظر الرشطيان تبادل
ابنك أن إىل توصلنا لقد سيئة. بداية بدأنا أننا «يبدو قائًال: الحديث البثرة ذو بادر
لتنفيذ وقائي جديد برنامج إطار يف وذلك معتاد، غري نحو عىل العامة املواصالت يستخدم
مثري شخص مع يتشابه أو معتاد، غري رحالت نمط لهم أشخاًصا نحدد وعندما القانون،

األمر.» يف التحقيق نواصل للشبهات،
العامة؟» للمواصالت ابني استخدام بكيفية علمتم كيف «انتظر! أمي: قالت

الرحالت.» تتعقب فهي باس»؛ «فاست «بطاقة قائًال: أجابها
لذراعيها والدتي وطيُّ «فهمت.» صدرها: عىل ذراعيها تطوي وهي والدتي فقالت
عند — لهما الشاي تقديمها لعدم بالفعل سيئًا األمر كان سيئة. عالمة صدرها عىل
األمر أن معناه كان لذراعيها طيها لكن — بهما ترحيبها عدم يعني هذا كان والدتي،
لها. الورود من كبرية باقة لرشاء الذهاب أردت اللحظة، تلك يف لهما. سيئة نهاية سينتهي

النحو.» هذا عىل تحركاته بسبب إخبارنا ماركوس «رفض
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املواصالت؟» ركوب يف نهجه بسبب إرهابي ابني أن تعتقدان أنكما تعنيان «هل
الطريقة، هذه باتباع عليهم نقبض من وحدهم اإلرهابيون «ليس البثرة: ذو قال
الكايف بالقدر هم ممن املتاجر وسارقو بل العصابات، وشباب املخدرات تجار أيًضا هناك

مرة.» كل يف مختلف حي يف جرائمهم الرتكاب الذكاء من
مخدرات؟» تاجر ابني أن «أتعتقدان

إلسكاته. أمامه والدتي قت فصفَّ «… نقوله ما هذا «ليس الحديث: يف البثرة ذو رشع
خاصتك.» الظهر حقيبة رجاءً ناولني «ماركوس،

ففعلت.
لنا. ظهرها أدارت أن بعد وفتشتها، الحقيبة، والدتي فتحت

أية أو متفجرات أو مخدرات من ما أنه اآلن لكما أؤكد أن أستطيع الرشطيان، «أيها
بصدده. نحن مما انتهينا قد نكون أننا بذلك أعتقد ابني. حقيبة يف مرسوقة رخيصة ُحيلٍّ

فضلكما.» من تغادرا، أن قبل شارتيكما رقَمْي عىل االطالع أريد
للحريات األمريكي االتحاد «يقايض لها: وقال استهزاء، بنظرة املخاط ذو رمقها
عليِك ثَمَّ، ومن سيدتي؛ يا فرانسيسكو سان رشطة جهاز من رشطي ثالثمائة املدنية

دورك.» انتظار

الفالفل. بإعدادها علمي رغم العشاء لتناويل ووبختني الشاي، من كوبًا أمي يل أعدت

حدث. بما إخباره أمي مع وتناوبُت املائدة، عىل نزال ال كنا بينما املنزل إىل والدي حرض
رأسه. والدي هزَّ

والرسوال الزرقاء السرتة يرتدي يزال ال كان ليليان.» يا فحسب عملهما يؤديان «إنهما
حديثه استطرد السيليكون. وادي يف كمستشار عمله أثناء ارتداءهما اعتاد الذين الكاكي

املايض.» األسبوع كان كما العالم يعد «لم قائًال:
إرهابيٍّا، ليس ابنك سخف! هذا «درو، ترشبه. كانت الذي الشاي كوب والدتي أنزلت

له.» الرشطة الستجواب سببًا ليس العام النقل لجهاز واستخدامه
استخدام يمكن فهكذا العمل، يف دوًما نفعله ما «هذا وقال: سرتته، والدي خلع
الكمبيوتر من نطلب والنتائج. الشاذة والحاالت األخطاء كافة إىل للوصول الكمبيوتر
السجالت عن الكشف منه نطلب ثم البيانات، قاعدة يف عادي لسجل تعريفي ملف إنشاء
بتحليل يعرف مما جزء إنه عادي. هو عما تماًما البعيدة البيانات قاعدة يف املوجودة

«… العشوائي الربيد تصفية يمكننا ال ودونه طويلة. فرتة منذ يُستخدم الذي بايزي،
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تصفية أداة تفعل مثلما بنا تفعل أن يجب الرشطة أن هو تقوله فما «إذن، سألته:
العشوائي؟» الربيد

لم ذلك، رغم تزايد. يف توتره بدا الليلة لكن معه، جدايل عند قط والدي يغضب لم
الرشطة! ينارص فوالدي املقاومة؛ أستطع

بالتنقيب تبدأ بأن تحقيقاتها الرشطة تجري أن تماًما املنطقي من أنه هو أقوله «ما
الخروج سبب إىل للتوصل البرشي العنرص يتدخل حيث املعلومات جمع ثم البيانات، يف
يساعدها وإنما تعتقله، بمن الرشطة يخرب أن يجب الكمبيوتر جهاز أن أرى وال املعتاد. عن

إبرة.» عن بحثًا القش كوم تفتيش يف فحسب
يخلقون فإنهم النقل، نظام من البيانات من الكم هذا كل عىل بحصولهم «لكن قلت:
وجهة من فيه، عنه البحث يستحق يشء من وما البيانات، من هائل كم إنه القش. كوم

للوقت.» تامة مضيعة إنه الرشطة. نظر
من لكنك ماركوس، يا لك إزعاج من النظام هذا فيه تسبب عما رضاك عدم «أتفهم
إنهما بل كذلك؟ أليس وقع، رضر من ما املوقف. خطورة تقدر أن عليك الناس كل بني

أيًضا.» املنزل إىل أوصالك
ذلك. لذكر داعيًا أجد لم لكنني بالسجن، هدداني أنهما يف فكرت

املعتاد غري النمط هذا لك ليصبح ذهبت أين بعُد تخربنا لم فإنك ذلك، إىل «باإلضافة
التحركات.» من

الكلمات. هذه أخرستني
«هل ذلك. يقول كان ما كثريًا عيلَّ.» تتجسس لم ولذلك ُحكمي، يف تثق أنك «أعتقد

بها؟» قمت رحلة كل أفرس أن ا حقٍّ تريدني

جهاز ثبَّتُّ قد كنت بوكس». «اإلكس جهاز التقطُت حتى غرفتي إىل وصلُت إن ما
اللوحة إنزال عيلَّ (لزم رسيري فوق الحائط عىل بإضاءته ليلقي بالسقف الربوجيكتور
الهاتف خطوط أعمدة عىل من أزلته الذي روك، البانك موسيقى إلعالن الرائعة الجدارية

األبيض). الورق من كبرية ألواح عىل وألصقته
سأرسل كنت الشاشة. عىل يظهر وهو وشاهدته بوكس»، «إكس جهاز بتشغيل قمت
وضعت إن ما لكن الرشطيني، مع شجاري بشأن ألخربهما وخولو فان إىل إلكرتونيٍّا بريًدا

تراجعت. حتى املفاتيح لوحة عىل أصابعي
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جهاز حوَّلوا أنهم أدركت عندما به شعرت ما يشبه شعور داخيل إىل تسلل
شبكة بأن شعوًرا كان املرة وهذه خائن. إىل بي الخاص املسكني القديم «ساملجندي»

الوطني. األمن لوزارة يستخدمها من كل بموقع تيش قد العزيزة نت» «إكس
تعريفي ملف إنشاء الكمبيوتر من «نطلب والدي: قاله ما هو الشعور ذلك يف والسبب
قاعدة يف املوجودة السجالت عن الكشف منه نطلب ثم البيانات، قاعدة يف عادي لسجل

عادي.» هو عما تماًما البعيدة البيانات
وإنما باإلنرتنت، مبارشًة يتصلون ال مستخدميها ألن نة مؤمَّ نت» «إكس شبكة كانت
ثم باإلنرتنت، متصل جهاز عىل يعثروا حتى آلخر بوكس إكس جهاز من يتنقلون كانوا
حزم يحدد أن ألحد يمكن وال شفرتها. لفكِّ قابلة غري رة ُمشفَّ كبيانات لديهم ما يُدِخلوا
رصيحة اتصاالت سوى تمثل ال التي واألخرى نت، إكس شبكة تمثل التي اإلنرتنت بيانات
يمكن فال رة. املشفَّ االتصاالت من ذلك غري أو اإللكرتونية التجارة أو املرصفية للعمليات

يستخدمها. ن عمَّ ناهيك ببعض، بعضها نت إكس شبكة يربط من إىل التوصل
بهذه التالعب يل سبق أبي؟ عنها تحدث التي البايزية» «اإلحصائيات عن ماذا لكن
عشوائي بريد تصفية أداة إنشاء املرات إحدى يف وداريل أنا حاولت قبل. من التحليالت
البايزية. اإلحصائية للعمليات تحتاج العشوائي الربيد تصفية وعند بنا، خاصة أفضل
إال اهتماًما أحد يُِعره لم عرش، الثامن القرن يف عاش بريطاني ريايض بايزي توماس
تحليل يف أسلوبه أن الكمبيوتر علماء أدرك عندما وذلك وفاته، من عام مائتي نحو بعد
املعلومات تالل مع مذهلة فائدة له يكون أن يمكن إحصائيٍّا البيانات من الهائلة الكميات

اآلن. نعارصها التي
لديك أن لنفرتض البايزية. اإلحصائيات عمل كيفية حول املعلومات بعض إليك
عدد وتحيص الرسائل هذه يف كلمة كل تأخذ العشوائي، الربيد رسائل من مجموعة
احتمالية ويوضح الكلمات»، لتكرار اإلحصائي «املدرج باسم هذا يُعَرف ظهورها. مرات
الربيد من هائًال ا كمٍّ فلتأخذ واآلن، عشوائيٍّا. بريًدا الكلمات من مجموعة أية تكون أن

قبل. من فعلته ما وتكرر العشوائي، غري اإللكرتوني
فيها. تظهر التي الكلمات وأحِص جديدة، إلكرتوني بريد رسالة تصلك حتى انتظر
احتمالية لحساب حة امُلرشَّ الرسالة يف الكلمات لتكرار اإلحصائي املدرج ذلك بعد استخدم
بريد أنها اتضح وإذا العشوائي»، غري «الربيد أو العشوائي» «الربيد ملجموعة انتمائها
من العديد هناك لذلك. وفًقا العشوائي» «للربيد اإلحصائي املدرج بتعديل فقم عشوائي،
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البيانات من التخلص مع أزواج، يف الكلمات عن البحث مثل التقنية، هذه لتحسني الطرق
تبدو التي الرائعة البسيطة األفكار تلك إحدى إنها عملها. جوهر هو هذا لكن القديمة،

عنها. سماعك بعد واضحة
الخطوط يحيص أن الكمبيوتر من تطلب أن فيمكنك التطبيقات؛ من العديد ولها
أم «قطة» لخطوط تكراري إحصائي بمدرج أشبه كانت إذا ما وترى الصور، إحدى يف
منتدى يف عدائية رسائل أو مرصيف، احتيال أو إباحية، مواد عن تكشف أن ويمكن «كلب».

بالطبع. مفيدة أشياء كلها … شابه ما أو إلكرتوني
اإلنرتنت عىل تتجسس كنت فإذا نت»؛ «إكس بشبكة يتعلق فيما سيئ أمر وهذا
يمرر من تحديد يمكنك فال — الوطني األمن وزارة تفعله ما بالطبع وهذا — بالكامل
التشفري. بفضل وذلك الحزم، هذه محتويات يف النظر خالل من نت» «إكس بيانات حزم
مقارنة مشفرة معلومات نسبة أكرب يرسل من معرفة هو ا حقٍّ فعله بإمكانك ما
منها باملائة ٩٥ األرجح عىل يكون العادي للمتصفح اإلنرتنت عىل العمل فجلسة باآلخرين؛
شخص به يرسل مما باملائة ٩٥ كان إذا ، ثَمَّ ومن ًرا؛ ُمشفَّ ا نصٍّ باملائة و٥ مشفر، غري ا نصٍّ
البثرة وذي املخاط ذي الرشطيني معرفة نفس يف رشطيني تُرِسل فقد ًرا، ُمشفَّ ا نصٍّ ما
ال. أم إرهابيٍّا أو مخدرات تاجر إكسنت شبكة مستخدم كان إذا عما لسؤالهما بالكمبيوتر
االلتفاف بشأن فكرة إىل األذكياء املعارضني أحد يتوصل الصني. يف دوًما ذلك يحدث
اتصاالت عىل للرقابة املستخَدم الجدار وهو الصني، يف العظيم» الحماية «جدار حول
دولة يف كمبيوتر بجهاز ر ُمشفَّ اتصال استخدام خالل من بأكملها، الدولة يف اإلنرتنت
اإلنرتنت؛ عىل املعارض يتصفحه ما تحديد هناك الشيوعي الحزب يستطيع وال أخرى.
يف صديقته من جنسية رسائل أو القنابل، لصنع إرشادات أو إباحية، موادَّ يكون فربما
كل يعرفوا، أن عليهم ليس الِعلمولوجيا. عن جيدة أخباًرا أو سياسية، موادَّ أو الفلبني،
من بكثري أكثر الشاب هذا من للشبكة ر املشفَّ االستخدام نسبة أن هو معرفته عليهم ما
عندما لآلخرين عربة ليكون القرسيِّ العمل معسكرات أحد إىل يرسلونه عندئٍذ جريانه،

أذكياء. أنفسهم يظنون ملن يحدث ما يرون
خاضعة نت» «إكس شبكة أن عىل للمراهنة استعداد عىل كنت الحني، ذلك حتى
من متأكًدا أكن لم الليلة، وبعد لألبد. يدوم لن الحال هذا لكن الوطني، األمن وزارة لرقابة
تلك عىل بالدخول يقومون من كل أعرِّض إنني معارضصيني. أي من حاًال أفضل أنني
استعداد عىل ورجاله ا، حقٍّ جرًما ترتكب كنت إذا بما يأْبَه ال فالقانون للخطر؛ الشبكة
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إيقاف بيدي كان وما إحصائيٍّا. غريبًا سلوكيٍّا نمًطا تتبع أنك ملجرد امِلجهر تحت لوضعك
. مستقالٍّ كيانًا صارت نت»، «إكس شبكة تشغيل فبعد ذلك؛

أخرى. بطريقة ذلك إصالح عىل عزمت
توفري رشكات إحدى لدى يعمل خولو كان الشأن. هذا يف خولو مع التحدث تمنيت
عرشة؛ الثانية سن يف وهو وظفته قد والتي نت»، «بيجسبلني اسم تحمل اإلنرتنت خدمات
عن بعيًدا نظل كيف يعرف من هناك كان وإذا بكثري. أعرفه ما باإلنرتنت معرفته ففاقت

هو. فسيكون السجن،
مكاننا يف التالية الليلة القهوة لرشب لاللتقاء وخولو وفان أنا خططت الحظ، لحسن
األسبوعي االجتماع موعد — رسميٍّا — ذلك كان املدريس. الدوام بعد ميشن حي يف املفضل
األمر يتعدَّ لم داريل، وغياب اللعبة إلغاء مع أنه بيد مادنس»، فان «هاراجوكو لفريق
من يوميٍّا فورية ورسائل هاتفية مكاملات ست نحو تصحبه للبكاء، أسبوعيٍّا تجمًعا كونه
نتحدث آخر شيئًا نجد أن األفضل من كان بالفعل؟» ذلك حدث هل بخري؟ أنت «هل قبيل:

عنه.

ماذا؟» أم كليًة، مجنون أنت هل صوابك. فقدت «لقد فانيسا: قالت
الصعب من كان ألنه وذلك ترتديه؛ كانت الذي الفتيات مدرسة بزي فان جاءت
أعىل بها تسري التي املدرسة حافلة يف منزلها إىل للعودة الطويل الطريق تقطع أن عليها
املدرسة بزي عامة أماكن يف الظهور كرهت لقد املدينة. إىل تعود ثم ماتيو سان جرس
وسرتة، بثنيات، تنورة من املؤلَّف مون» «سيلور املصورة املانجا قصص بطلة بزي األشبه
الذي املقهى إىل وصولها منذ سيئة مزاجية حالة يف كانت وقد للركبتني. تصل وجوارب
خافتة ضحكات أطلقوا الذين سنٍّا، منها األكرب الجذابني اإليمو موسيقى بطالب يعج كان

املقهى. دخولها عند يرشبونها التي القهوة عىل مثبتة وأنظارهم
تعد لم أيًضا. أنا يتملكني الغضب بدأ فان؟» يا أفعل أن تريدينني «ماذا سألتُها:
الحصصاملدرسية، أثناء اليوم وطوال داريل. وغياب اللعبة إلغاء بعد اآلن تُحتَمل املدرسة
فنحن اآلن، أما منه. تبقى َمن باألصح أو … بفريقي التقائي يف بالتفكري نفيس أعزي كنت

نتشاجر.
كنا الهلع. من رأيس شعر حينها وقف مايكي.» يا املجازفة عن تتوقف أن «أريدك
اسمي صار أن وبعد اآلن لكن اجتماعاتنا، يف الفريق أسماء دوًما بالطبع، نستخدم،

عام. مكان يف املأل عىل سماعه أفزعني نت»، «إكس لشبكة باستخدامي أيًضا مرتبًطا
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ثانيًة.» املأل عىل االسم هذا تستخدمي «ال بحدة: رددت
ملا السجن مآلك يكون قد عنه. أتحدث ما بالضبط «هذا وقالت: رأسها، فان فهزت
حدث ما بعد الناس، من العديد بل وحدك، عليك ذلك يقترص وال ماركوس، يا تفعله

«… لداريل
إلينا، للنظر مقاعدهم اإليمو موسيقى طلبة أدار داريل!» أجل من ذلك «أفعل
بكل باإلفالت لهم السماح هو البديل ألن ذلك «أفعل واستطردت: صوتي، فخفضت

فعلوه.» ما
الحكومة.» إنهم صوابك. فقدت لقد إيقافهم؟ بإمكانك أن تعتقد «هل

ذلك.» فعل حقنا من يزال ال بالدنا. هذه تزال «وال فأجبت:
«آسفة، قالت: ثم ونهضت، عميقني نفسني التقطْت البكاء. عىل أوشكت وقد فان بدت
تحطم بمشاهدة أشبه إنه ذلك. تفعل وأنت مشاهدتك يمكنني ال ذلك، فعل يمكنني ال
وهو ذلك مشاهدة من يمنعني لك وحبي نفسك، ستدمر البطيء. بالتصوير سيارة

يحدث.»
فمي، من فيها اقرتبت وجنتي عىل قوية قبلة وطبعت بشدة، عانقتني عيلَّ، مالت
قبَّلْت منه. شفتيها باقرتاب فمي يف النار اشتعلت ماركوس.» يا بنفسك «اعتِن قالت: ثم

غادرت. ثم مبارشًة، وجنته عىل لكن أيًضا، خولو
رحيلها. بعد اآلخر يف منا كلٌّ وخولو أنا حدقت
«اللعنة!» قلت: وأخريًا وجهي، عىل يديَّ وضعت

عىل الحال «سيكون وقال: القهوة، من آخر كوبًا يل وطلب ظهري، عىل خولو ربَّت
يرام.» ما

كوريا يف تعيش فان عائلة نصف ستتفهم.» — الناس كل دون — فان أن «اعتقدت
حكم ظل يف يعيشون الذين ذويهم من الكبري العدد قط والداها ينَس ولم الشمالية،

هما. فعال مثلما أمريكا إىل الهروب يملكون وال َخِبل، ديكتاتور
يمكن التي الخطورة مدى تعلم فهي أفزعها؛ ما ذلك «لعل وقال: كتفيه، خولو هزَّ

األمر.» إليها يصل أن
ثانيًة يظهرا ولم السجن، يف فان أعمام من باثنني ُزجَّ عنه؛ يتحدث كان ما علمت

مطلًقا.
أعلم.» «نعم، فقلت:
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أمس؟» ليلة نت إكس شبكة عىل تكن لم «ملاذا
التحليل ذلك يف بما بالكامل، املوضوع له رشحت املوضوع. لتغيري باالمتنان شعرت
التعرض دون اعتدنا كما نت إكس شبكة استخدام من تمكننا عدم من وخويف البايزي

باهتمام. إيلَّ استمع لالعتقال.
من كبريًا قدًرا ما لشخص اإلنرتنت اتصال تضمن لو أنه املشكلة تقوله. ما «أفهم
األرشار عىل اليسري من يصري التشفري، استخدام عدم حال ويف غريبًا. فسيَُعد التشفري،

عليك.» التجسس
عىل ونرشه االتصال، إبطاء يمكننا ربما لحل. الوصول اليوم طوال حاولت «نعم،

«… األفراد حسابات من أكرب عدد
البيانات وسط لالختفاء الكايف بالقدر االتصال إلبطاء ذلك. يفيد «لن فأجابني:
اختياًرا.» يَُعد ال الذي األمر الشبكة، تشغيل إيقاف األساس يف عليك سيكون املتداخلة،

ذلك؟» غري فعله بأيدينا ماذا لكن حق، عىل «أنت له: قلت
«عادي»؟» كلمة تعريف غرينا إذا «ماذا

فعندما عرشة؛ الثانية سن يف وهو معها للعمل خولو «بيجسبلني» رشكة عينت لهذا
استبعاد عىل قائم تماًما مختلف ثالث حل إىل يتوصل سيئان، ن حالَّ لها مشكلة أمامه تكون

عندك.» ما هاِت «استمر، له: وقلت بقوة، برأيس أومأت افرتاضاتك. كافة
العادي استخدامه ينطوي فرانسيسكو بسان العادي اإلنرتنت مستخدم كان إذا «ماذا
نسبة تكون بحيث التوزيع تغيري من تمكنا إذا التشفري؟ من أكرب قدر عىل لإلنرتنت
مثل نت» «إكس شبكة مستخدمو فسيبدو متعادلة، ر امُلشفَّ النص إىل املشفر غري النص

العاديني.» املستخدمني
بتصفح بقيامهم خصوصيتهم بشأن كثريًا الناس يأبه ال ذلك؟ نفعل كيف «لكن
عنه يبحثون ما سون املتجسِّ يعلم أن يف أهمية يرون وال ر، ُمشفَّ رابط خالل من اإلنرتنت

جوجل.» عىل
جعلنا وإذا البيانات. استخدام من صغرية نسبة تمثل اإلنرتنت صفحات لكن «نعم،
من اآلالف ر امُلشفَّ النص فسيبلغ يوميٍّا، ضخمة رة ُمشفَّ ملفات بضعة دوًما ينزلون الناس

اإلنرتنت.» صفحات
مستقلة.» شبكة عن «تتحدث له: قلت

أقصده.» ما فهمت «لقد فأجابني:
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توفري رشكات أكثر من واحدة نت» «بيجسبلني رشكة جعل ما هي املستقلة الشبكة
املوسيقية التسجيالت بدأتكربىرشكات عندما العالم. يف نجاًحا املستقلة اإلنرتنت خدمات
منرشكات الكثري الذعر أصاب بها، الخاصة املوسيقية املقاطع لتنزيل عمالئها مقاضاة يف
الرشكات تجني فكيف فنانني. من معها يتعاملون ومن املستقلة املوسيقية التسجيالت

عمالئها؟ بمقاضاة املال
مع اتفاًقا فعقدت السؤال؛ هذا عن اإلجابة إىل «بيجسبلني» رشكة َسة مؤسِّ توصلت
«بيجسبلني» رشكة أعطيت إذا محاربتهم: من بدًال معجبيه مع التعاون يف يرغب فنان أي
حسب االشرتاك رسوم من نسبة تمنحك فسوف عمالئها، عىل موسيقاك لتوزيع ترصيًحا
عدم وإنما القرصنة، ليست املستقل للفنان الكربى املشكلة إن موسيقاك. شعبية مدى

لرسقتها. بألحانك الكفاية فيه بما أحد يهتم أال بمعنى الشهرة؛
رشكة مع والفنانني املوسيقى إنتاج رشكات من املئات عت وقَّ إذ الفكرة؛ ونجحت
خدمة عىل يحصلون الذين املعجبني عدد زاد باملوقع، املوسيقى زادت وكلما «بيجسبلني».
خالل ويف الفنانون. عليه يحصل الذي املال مقدار وزاد «بيجسبلني»، رشكة من اإلنرتنت
من أكثر أي عميل؛ مليون اآلن لديها وصار جديد، عميل ألف مائة الرشكة حصدت عام،

املدينة. يف النطاق واسعة االتصاالت عمالء نصف
الربامج ُكِتبت اآلن. لشهور املستقلة الشبكة كود تطوير عىل «عملت خولو: قال
لكنني العمل، من بقليل كفاءة أكثر جعلها ويمكن للغاية، وسيئ رسيع نحو عىل األصلية
تفضل ترودي ألن االتصاالت؛ تشفري يف املهام أهم إحدى تمثلت فحسب. الوقت أجد لم
روك البانك أسطورة سبق فيما كانت «بيجسبلني». رشكة سة مؤسِّ هي دو ترودي ذلك.»
وكان «سبيدهورز»، الفوضوية النسوية الفرقة يف الرئيسية املغنية فرانسيسكو، سان يف
خدمات من تقدمه ما تشفر أنها تصديق بوسعي كان الخصوصية. بشأن ولع لديها

عامة. مبادئ عىل بناءً موسيقية
الوقت؟» من سيستغرق كم أعني صعبًا؟ ذلك سيكون «هل

اإلنرتنت، عىل مجانًا رة املشفَّ األكواد من هائل قدر يتوفر «حسنًا، خولو: أجاب
براحتيه ونقر بذهنه، رشد معقد: كود مشكلة حل محاولته عند فعل مثلما وفعل بالطبع.»
قد الضحك. يف برغبة شعرت الفنجان. صحن يف القهوة بعض فانسكبت الطاولة، عىل

الكود. ذلك سيكتب خولو لكن ومخيًفا، مدمًرا يشء كل يكون
املساعدة؟» بوسعي «هل
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األمر؟» تدبر عىل قادر غري أنني أتعتقد «ماذا؟ وقال: إيلَّ، نظر
«ماذا؟»

أن دون … تخربني أن دون بالكامل نت إكس شبكة عىل العمل أنهيت أنك «أعني
األمر.» هذا يف مساعدتي إىل تحتج لم أنك اعتقدت معي. تتحدث

الجيل من كان اآلن. ا حقٍّ حانًقا خولو بدا «ماذا؟» قويل: وكررت كلماته، أخرستني
«… «خولو طويلة. فرتة منذ صدره يف يعتمل ذلك أن

أكون إلهي! يا لذلك؟ أنتبه لم كيف الشديد. غضبه رؤية من وتمكنت نحوي، نظر
يقصد كان — املهم باألمر هذا ليس صديقي، يا «انظر قال: األحيان. بعض يف ا حقٍّ مغفًال
وزارة أكره إنني قط. املساعدة تطلب لم أنك هنالك ما كل — للغاية مهم أنه واضح بشكل

ذلك.» يف املساعدة ا حقٍّ بإمكاني كان أيًضا. صديقي كان وداريل الوطني، األمن
مني غباءً ذلك كان خولو، يا «اسمع له: وقلت نفيس، من شديد بخجل شعرت
أتمكن لم «… إنني حينها. خبًال كنت تقريبًا. صباًحا الثانية يف األمر نفذت لقد ا. حقٍّ
كان لكن صباًحا، الثانية كانت املشكلة. هي وهذه حق، عىل كان لقد نعم، التفسري. من
كنت ألنني أفعل لم يليه. الذي أو التايل اليوم يف األمر يف معه التحدث ذلك مع بإمكاني
النظر إلعادة بحاجة وإنني باملخاطر، محفوف عمل إنه سيقول كان سيقوله، كان ما أعلم
حقيقي، كود إىل صباًحا الثانية يف أفكار من يراودني ما تحويل من خولو تمكن طاملا فيه.
أردت لقد إليه. أتوصل كنت عما اليشء بعض مختلًفا دائًما كان إليه يتوصل كان ما لكن

تماًما. مايكي شخصية وتملكتني لنفيس، املرشوع
وكان فقط، فزعت لقد الحق. كل معك فأنت ا، حقٍّ آسف إنني «آسف، أخريًا: قلت

بدونك.» العمل هذا تنفيذ يمكنني وال ا، حقٍّ ملساعدتك بحاجة إنني أحمق. ترصيف
تقوله؟» ما تعني «هل

خولو، يا ا حقٍّ لعبقري إنك رأيته. أكواد مصمم أفضل فأنت أعنيه. «بالطبع
ذلك.» يف تعينني أن وسيرشفني

الشخص وفان القائد، إنك تعلم. أنت … فقط «إنه قال: ثم أكثر، بأصابعه ينقر أخذ
فهذه الربمجة، أما التفاصيل. ويراقب يشء كل ينظم من نائبك، … كان وداريل الذكي،

إيلَّ.» بحاجة لست إنك تقول أنك لو كما شعرت لذا، مهمتي؛ كانت
ذلك. فعل يف — خولو يا — كفاءة أعرفهم من أكثر إنك أحمق! من يل يا إلهي! «يا

«… ا حقٍّ ا، حقٍّ إنني
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بالطبع يمكنك لذا له؛ يُرثَى اآلن وضعنا أصدقك. إنني كفى، بأس. ال «حسنًا،
للمربِمجني صغرية ميزانية فلدي خدماتك؛ مقابل أيًضا لك ندفع أن يمكننا وربما املساعدة،

الخارج.» من املتعاِقدين
قبل. من األكواد تصميم مقابل املال أحد يل يدفع لم ا؟» «حقٍّ

عريضة، ابتسامة ابتسم لذلك.» تؤهلك التي بالكفاءة األرجح عىل فأنت «بالتأكيد،
حدث ما كثريًا أفزعني ولذلك األحيان؛ أغلب يف هادئ بطبع خولو يتسم كتفي. يف ولكمني

قليل. منذ بيننا
أفعله. كنت بما وأعَلمتهما ، بوالديَّ اتصلت املقهى. وغادرنا القهوة، ثمن دفعت
الكمبيوتر جهاز مع غرفته يف أنفسنا حبسنا لنا. الشطائر إعداد عىل خولو والدة ت أرصَّ
ما التاريخ. يف الربمجة عمليات أعظم من واحدًة وبدأنا املستقلة، الشبكة وكود الخاصبه
اختطاف من تمكنَّا حتى تقريبًا والنصف عرشة الحادية يف للنوم خولو أرسة خلدت إن

السحري. البن مخزون من نرتشف وأخذنا غرفته، إىل القهوة ماكينة
يف يضاهيها يشء من ما تفعل، أن بك يجدر كمبيوتر، برمجة لك تسبق لم إذا
بتصميم أشبه إنه بالضبط. عليه تمليه ما ينفذ فإنه كمبيوتر، تربمج عندما أجمع. العالم
باستخدام وذلك باب، مفصل أو صنبوًرا، أو سيارة، أكانت سواء كانت؛ أيٍّا ماكينة؛

بالرهبة. قلبك يمأل أن ويمكن ا؛ حقٍّ مذهل األمر إن واإلرشادات. الرياضية العمليات
من مؤلَّف فهو اإلطالق؛ عىل تعقيًدا تستخدمها قد التي األجهزة أكثر الكمبيوتر
برنامج أي لتشغيل تهيئتها يمكن التي غر الصِّ متناهية الرتانزيستور أجهزة من الباليني
هذه تنفذ الكود، من سطًرا وتكتب املفاتيح، لوحة أمام تجلس عندما لكن تتخيله، قد

عليها. تمليه ما األجهزة
أو مبنى تصميم أو طريان، نظام أو سيارة، صناعة مطلًقا له يتسنى لن معظمنا

مدينة. تخطيط
الكمبيوتر لكن وقدرتك، قدرتي نطاق خارج وتقع معقدة، أشياء أو ماكينات فهذه
بسيط كود كتابة تعلم يمكنك تعزفها. نغمة أي عىل يرقص ذلك ومع بكثري، تعقيًدا أكثر
وسيلة املربمجني غري ملنح ُكِتبت التي اللغة وهي بايثون، مثل بلغة لتبدأ وجيزة. فرتة يف
إال الربمجة تمارس لن كنت وإن ذلك، فعل عليك رغباتهم. يلبي الكمبيوتر لجعل أيرس
أو فيك، تتحكم أن الكمبيوتر ألجهزة يمكن الوقت. من وجيزة لفرتة أو فقط، واحد ليوم
األكواد. كتابة تتعلم أن فعليك أجهزتك، يف التحكم أردت إذا لكنك عملك؛ عبء من تخفف

األكواد. من الكثري كتابتنا عن الليلة تلك أسفرت
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جميع يف املوجود الكتب لبيع العاملي العمالق ذلك بوردرز، ملتجر الفصل هذا أهدي
يف أورشارد شارع يف الضخم بوردرز متجر دخول أبًدا أنىس لن العالم. مدن
يف املتجر هذا استضاف عدة، لسنوات برواياتي! ل محمَّ رف واكتشاف سنغافورة،
حيث العلمي؛ للخيال الشهرية كاديجان بات أمسيات بلندن أكسفورد شارع يف فرعه
ويلتقون العلمي، الخيال عن ويتحدثون أعمالهم، والزائرون املحليون املؤلفون يقرأ
رائع لكتاب وأحتاج كثريًا)، يحدث ما (وهو غريبة مدينة يف أكون عندما بمعجبيهم.
املذهلة. بالخيارات زاخًرا وأجده بوردرز متاجر أحد أدخل ما دائًما التالية، لرحلتي

فرانسيسكو. بسان يونيون ميدان يف لفرعه خاص بوجه متحيز وأنا

∗∗∗

التحرك فأنماط للمشكالت؛ التكرارية اإلحصائية املدرجات عرَّضته الذي الوحيد لسُت
بل الشائع، هو الطبيعي غري النمط صار الناس. من الكثري لدى طبيعية غري واالستخدام

العادي». أو «الطبيعي عمليٍّا أصبح إنه
األخبار ونرشات الصحف وكذلك القصص، بهذه نت» «إكس شبكة امتألت
ألزواجهن، خيانتهن تُكتَشف وزوجات لزوجاتهم، خيانتهم تُكتَشف أزواج التليفزيونية.
لم شباب لهم، رفقاء أو رفيقات مع رشعية غري عالقات وإقامتهم خروجهم يتضح شباب

األدوية. عىل للحصول للمستشفى ذهابهم يُكتَشف باإليدز بإصابتهم آباءهم يخربوا
وهناك أرسار. لديهم وإنما مذنبني، ليسوا إخفاءه، يريدون يشء لديهم من هم هؤالء
القبض من يستاءون لكنهم اإلطالق، عىل يخفونه ما لديهم ليس الناس من أكرب عدد
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وطلب الرشطة، سيارات إحدى مؤخرة يف حبسك ما شخًصا أن تخيل ومساءلتهم. عليهم
إرهابيٍّا. «لست» أنك إثبات منك

منطقة يف السائقني أغلب يحتفظ فحسب. العامة املواصالت عىل األمر يقترص لم
هي و«فاسرتاك» بسياراتهم. الشمس من الواقي يف «فاسرتاك» مرور ببطاقة الخليج
عبور عند عنك بالنيابة الرسوم وتدفع الالسلكية باملوجات تعمل صغرية «محفظة»
وقد املرور. رسوم دفع ساحات يف لساعات طابور يف الوقوف عناء إياك ُمجنِّبًة الجسور،
من دوًما، بذلك يتالعبون كانوا (وإن الجرس لتجاوز مرات ثالث نقًدا الدفع تكلفة زودوا
دافعه يكون الذي — نقًدا الدفع أن وليس تكلفة، أقل «فاسرتاك» بأن الترصيح خالل
الدفع حارات ُخِفضعدد عندما تماًما املعارضة واختفت تكلفة). أكثر — الهوية مجهول

أطول. صارت نقًدا الدفع طوابري أن عليه ترتب ما جرس؛ لكل واحدة حارة إىل نقًدا
محلية، وكالة من مؤجرة سيارة تقود أو املحليني، املواطنني أحد كنت إذا ثم، ومن
الذي الوحيد املكان ليست املرور رسوم دفع ساحات لكن «فاسرتاك». بطاقة فستحمل
البطاقات هذه لقراءة أجهزة الوطني األمن وزارة وضعت لقد «فاسرتاك». بطاقة فيه تُقَرأ
عىل لتعكس هويتك بطاقة ورقم الوقت تسجل تتجاوزها، وعندما املدينة؛ أنحاء بجميع
الرسعة»، مراقبة «كامريات تعززها بيانات قاعدة يف ومتى، وأين، ذهب، َمن أفضل نحو
السيارات أرقام لوحات رصد كامريات من وغريها الحمراء»، اإلشارة تجاوز و«كامريات

مكان. كل يف املنترشة
مالحظة يف جميًعا بدأنا الناس، انتبه أن بعد واآلن، األمر. هذا يف كثريًا أحد يفكر لم

إيقافه. يمكن ال «فاسرتاك» أن حقيقة مثل صغرية، تفاصيل
رشطة سيارات إحدى تستوقفك أن املرجح فمن ما، سيارة تقود كنت إذا ثم، ومن
مدينة إىل وذهابك مؤخًرا، ديبو هوم ملتجر زيارتك تكرار سبب لتعرف فرانسيسكو سان

املايض. األسبوع الليل منتصف يف سنوما
يف األسبوع، نهاية عطلة يف املدينة أرجاء يف اندلعت التي البسيطة، املظاهرات أخذت
املراقبة. هذه من أسبوع بعد ماركت بشارع مسرية يف فرد ألف خمسون فخرج التزايد؛
جيش إنهم أهلها، أراده بما يهتموا لم مدينتي احتلوا فمن اهتماًما؛ ذلك أُِعْر لم أنني بيد

ذلك. تجاه شعورنا علموا وقد ر، مظفَّ
سمعت تماًما، املحدد املوعد يف الفطور لتناول نزويل وعند األيام، أحد صبيحة يف
بطاقات يستخدمون ملن «خصًما» تقدم األجرة لسيارات رشكتني أكرب أن أمي يخرب أبي
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كم تقليل خالل من السائقني أمن من تزيد أن املفرتض من والتي األجرة، لدفع خاصة
استقل بمن املتعلقة املعلومات فيه تُستخَدم أن يمكن عما تساءلت يحملونها. التي النقود

إليه. توجه الذي واملكان األجرة سيارات
كتحديث الجديد املستقلة الشبكة عميل انترش الهدف. من اقرتابي مدى أدركت
رآها التي البيانات حركة من باملائة ٨٠ أن خولو وأخربني األحوال، تدهور بدء مع تلقائي
نت». «إكس شبكة إنقاذ تم قد يكون بذلك ولعله رة. ُمشفَّ اآلن صارت بيجسبلني رشكة يف

للجنون. يدفعني كان أبي لكن
تفتيش شهدت الذين الشباب بشأن أخربته األيام، أحد يف الفطور تناولنا أثناء
أصبت «لقد رده: فكان السابق، اليوم يف بارت محطات إحدى يف كامل بشكل لهم الرشطة

ماركوس.» يا االرتياب بجنون
يفعلونه ما كل كذلك؟ أليس إرهابيني، أي عىل يقبضون ال إنهم أبي، يا سخف «هذا

الناس.» إرهاب هو
بالتأكيد الكثري عىل يقبضون لكنهم بعد، إرهابيني أي عىل القبض يلقوا لم «ربما
القبض أُلقي قد إنه فيُقال املخدرات؛ تجار ذلك عىل ومثال الشوارع، من املجرمني من
من عدد يد عىل للرسقة تعرضَت عندما أتذكر اإلجراءات. هذه بدء منذ منهم العرشات عىل
سوءًا.» األمور فستزداد لهم، املخدرات تلك يبيعون من نقبضعىل لم إذا املخدرات؟ مدمني
يل فقال ا؛ حقٍّ بالرقي اتسموا هاجموني من لكن السابق، العام لهجوم تعرضت قد كنت
لكنهما محفظتي. إعطاءه اآلخر مني وطلب سالًحا، يحمل إنه كريهة رائحته نحيف شاب
باس». «فاست وبطاقة السحب بطاقة أخذا وإن هويتي، ببطاقة باالحتفاظ يل سمحا
طوال خلفي وأنظر االرتياب بجنون أصاب وجعلني ا، حقٍّ الحادث ذلك أفزعني ذلك، رغم

أسابيع. مدى عىل الوقت
هل أنزعج، بدأت أبي.» يا خاطئًا شيئًا يفعلون ال يستوقفونهم من معظم «لكن قلت:
يعاقبون عليه، القبض يلقون مذنب شخص كل مقابل يف جنون. «هذا والدي؟! رأي هذا

جيًدا.» ليس هذا األبرياء. من اآلالف
األبرياء كل عن ماذا لكن هؤالء، عن تدافع مخدرات؟ تجار خائنون؟ أزواج «األبرياء؟

«… تخفيه يشء أي لديك يكن لم إذا حتفهم؟ لقوا الذين
التكرارية اإلحصائية املدرجات أثبتت داٍع.» دون استوقفوك إن يهمك فلن «إذن،

اآلن. حتى طبيعية لألسف أنها بوالدي الخاصة
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باألمان.» شعوري من ذلك وسيزيد بالفخر، سأشعر واجبي، «سأعتربه أجابني:
الفعل. من أيرس القول

إبعادها عيلَّ الصعب من جعلت به فطنتها لكن املوضوع، هذا عن تحدثي فانيسا تحب لم
أنتقل ثم ذلك، وغري واملدرسة الطقس عن ونتحدث دوًما، نلتقي كنا طويلة. لفرتة عنه
مني تغضب لم فهي — ذلك حدوث عند فانيسا تأبه لم املوضوع. هذا إىل ما بطريقة

يزعجها. هذا أن أرى أن بإمكاني كان لكن — ثانيًة
أكف. لم ذلك، ومع

بدخويل أخربه كدت إلهي! يا ذلك؟ تصديق أيمكنك واجبي»، «سأعتربه أبي: قال «ثم
«واجبنا»!» ذلك أن يظن كان إذا إياه سائًال السجن

الكالب نشاهد املدريس، الدوام بعد «دولوريس» متنزه يف النجيل عىل نجلس كنا
الطائرة. األطباق تطارد وهي

فرق إلحدى قديًما شريت تي لرتتدي مالبسها وبدلت منزلها، عىل فان عرجت
تعني والتي بروبياديو، كرييوكا وهي لديها، املفضلة الربازيلية بريجا» «التكنو موسيقى
الحفالت إحدى يف شريت التي ذلك عىل حصلت جانريو. دي ريو يف املولود املحظور الشاب
يف مذهلة مغامرة لخوض حينها هربنا إذ بعامني؛ الحني ذلك قبل جميًعا حرضناها التي
التي أصبح لذا الحني؛ ذلك منذ اثنتني أو بوصة نحو طولها زاد وقد باالس». «كاو ساحة

املسطحة. الصغرية تها ُرسَّ ُمظِهًرا بطنها عن ويكشف ضيًقا شريت
خلف عينيها وأغلقت املكان، عىل الهادئة بأشعتها ألقت التي الشمس يف فان استلقت
بعيد، أمد منذ فان أعرف الخفيف. حذائها يف تهتز قدميها وأصابع الشمسية، نظارتها
األساور من املئات ترتدي التي أعرفها، التي الصغرية الفتاة غالبًا أرى فيها، أفكر وعندما
عىل تعزف والتي قعقعة، من تحدثه وما الغازية املرشوبات علب أجزاء من املصنوعة
املتنزه، ذلك يف بجلوسها لكن ذلك. عىل حياتها توقفت وإن الرقص يمكنها وال البيانو،

حقيقتها. عىل فجأة رأيتها
صورة أنها ومالحظة مزهريَّة، صورة إىل بالنظر أشبه األمر كان للغاية. مثرية فتاة
هي كم رؤية أيًضا بإمكاني لكن تتغري، لم فان أن رؤية بإمكاني كان أيًضا. لوجهني

قبل. من قط ألحظه لم الذي األمر الجمال، باهرة
ذلك. إدراكي عند بالحزن شعرت أنني وأعتقد الوقت، طوال بالطبع ذلك داريل علم
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عينيها أغلقت للخطر.» جميًعا فستعرضنا والدك، تخرب أن يمكنك «ال فان: قالت
ا. حقٍّ محرج نحو عىل لالنتباه مشتِّتًا كان ما أنفاسها، مع ويهبط يصعد صدرها وأخذ

عىل يقوله ما يعني ال أنه أعلم أنني هي املشكلة لكن «نعم، عابس: بوجه قلت
باألطفال، متحرًشا ليس أنه إثبات عىل وأجربتِِه والدي، عىل القبض ألقيِت إذا اإلطالق.
يكره فهو السيطرة؛ خارج ويصبح جنونه يجن فسوف املخدرات، يف يتاجر إرهابيٍّا أو
شاحنة مؤخرة يف واحتجازه االئتمانية. بطاقته فاتورة عن لالستعالم اتصاله عند االنتظار

األوعية.» يف بتمدد سيصيبه ساعة ملدة واستجوابه
أكثر الطبيعيني األفراد أن هو العقاب من ذلك يفعلون من إلفالت الوحيد «السبب
يذهب لن كارثة. فستكون الجميع، عىل ُقِبض إذا الطبيعيني. غري من بأنفسهم اعتداًدا
حقيقية.» أزمة ستكون لهم. الرشطة استجواب جميًعا وسينتظرون مكان، أي إىل أحد

إلهي! يا
عبقرية!» إنِك «فان، لها: قلت

عىل مغمضتني شبه بعينني إيلَّ ونظرت هادئة، ابتسامة ابتسمت «بالطبع.» فقالت:
رومانسيٍّا. يكون يكاد نحو

وسيصبح بسهولة، التعريف ملفات يف التالعب يمكننا هذا. فعل يمكننا جد، «عن
يسريًا.» الناس عىل القبض إلقاء

يف بسيط باضطراب شعرت إيلَّ. ونظرت وجهها، عن شعرها وأزاحت فان، جلست
ا. حقٍّ بي منبهرة أنها معتقًدا معدتي،

اليسري من الالسلكية. باملوجات الهوية تحديد رشائح نسخ أجهزة «إنها لها: قلت
جهاز أمام (الفريموير) الثابت الربنامج تمرير هو فعله علينا ما كل صنعها. للغاية
بعد نتجول األمر. وينتهي شاك»، «راديو متجر من دوالرات عرشة بثمن كتابة/قراءة
باس» «فاست بطاقات أكواد تبديل مع عشوائيٍّا، بينهم البطاقات ونبدل الناس بني ذلك
سيبدون والجميع وحمقى، غرباء يبدون الجميع ذلك سيجعل بهم. الخاصة و«فاسرتاك»

حقيقية.» أزمة تحدث ثم ومن مذنبني؛
من لحالة وصلت أنها حينها أدركُت الشمسية. النظارة وأنزلت شفتيها، فان ت زمَّ

معي. تحدثها دون حالت الغضب
بعيًدا تسري كانت يحدث، ما أدرك أن وقبل ماركوس.» يا «وداًعا تنهض: وهي قالت

تركض. كانت لو كما مرسعًة
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انتظري!» فان! «فان! وراءها: وأركض أنهض وأنا قلت
بها. للحاق الركض عىل إياي ُمجِربًة خطاها يف أرسعْت

ألكم كدت حتى بعنف عنها أبعدتني فان!» «اللعنة، ذراعها: من أجذبها وأنا لها قلت
وجهي. يف نفيس

«إكس شبكة يستخدمون من كل حياة ستعرض ماركوس! يا نفسيٍّا مريض «أنت
بتهمة فيهم مشتبه إىل بأرسها املدينة ستحول ذلك، كل وفوق للخطر، صممتها التي نت»

الناس؟» بهؤالء الرضر تلحق أن قبل التوقف بوسعك أليس اإلرهاب.
أنا لست فيهم. بل فان، يا يفَّ ليست «املشكلة قلت: ثم مرتني، وأغلقته فمي فتحت
الوطني األمن وزارة يختفون، ويجعلهم السجون، يف بهم ويزج الناس، عىل يقبض من

لردعها.» أناضل وأنا ذلك، يفعل من هي
سوءًا؟» األمر بزيادة «كيف؟

إذا قلته؟ ما هذا أليس فان. يا ذلك بعد ليتحسن سوءًا األمر يزيد أن يجب «ربما
«… الجميع عىل ُقِبض

االحتجاج، أردت إذا الجميع. القبضعىل إلقاء يجب أنه أعِن لم أعنيه، ما هذا يكن «لم
داريل؟ من يشء أي تتعلم ألم إيجابيٍّا. شيئًا افعل االحتجاجات. لحركة باالنضمام فعليك

اإلطالق؟» عىل يشء أي
يف الوثوق يمكن ال أنه تعلمت تعلمت. «بالتأكيد، أعصابي: أفقد بدأت وقد أجبتها
إىل البلد سيحولون وأنهم نجابههم، لم إذا يفعلونه ما عىل نعينهم وأننا الناس، هؤالء
وتلتزمي دوًما، خائفة تظيل أن فان؟ يا أنِت تعلمِت ماذا بذلك. لهم سمحنا إذا سجن
إذا ستتحسن؟ األمور أن تعتقدين هل أحد؟ يالحظك أالَّ يف أمًال رأسك وتطأطئي الهدوء،
اآلن من ويسوء يسوء وسيظل اآلن، عليه نحن مما أسوأ األمر فسيكون يشء، أي نفعل لم

عليهم!» االنتصار يف إذن ساعديني داريل؟ مساعدة أتريدين فصاعًدا.
وإنما داريل، أحرر أال وهو جديد؛ من يظهر نفيس عىل قطعته الذي العهد هو ها
هذا لكن ذلك. علمت نفيس أنا الجنون، من رضب إنه بالكامل. الوطني األمن بوزارة أوقع

ذلك. يف شك وال لفعله، خططت ما
— املدرسية الرياضية األلعاب بفضل بالقوة تمتعت يديها. بكلتا بقوة فان دفعتني
بي وانتهى — األخرى الفتيات مدارس ألعاب وكافة والهوكي، واللكروس، الشيش، سالح
بها. ألحق ولم ابتعدْت، القذرة. فرانسيسكو سان أرصفة أحد عىل مؤخرتي عىل األمر
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تعطيلها.» كيفية وإنما عملها، كيفية األمن أنظمة يف املهم «ليس

رصيح)، تمرد (أي ريفولت» «أوبن بمدونة يل مشاركة أول يف األول السطر هذا كان
لخوض متأهبًا وكنت «مايكي»، باسم كتبت نت». «إكس شبكة عىل أنشأته الذي املوقع

املعركة.

ولعله اإلرهابيني، عىل القبض إلقاء هو اآليل الفحص من الهدف يكون «ربما
أيًضا، نحن القبضعلينا يلقي أنه املشكلة لكن عاجًال، أو آجًال ذلك سيفيضإىل

ُجرم.» أي نرتكب لم أننا رغم
ألقى إذا ضعًفا. النظام هذا ازداد عليهم، القبض يُلَقى من عدد زاد «كلما

نهايته.» فستكون ا، جدٍّ كبري عدد عىل القبض
واضحة؟» الفكرة «هل

باستخدام الهوية تحديد رشائح نسخ جهاز لتصميم بي الخاصة اإلرشادات شاركت
بطاقاتهم لقراءة الناس من كاٍف نحو عىل لالقرتاب النصائح وبعض الالسلكية، املوجات
السيارات سباقات سرتة جيب يف بي الخاص الرشائح نسخ جهاز وضعت ونسخها.
من تمكنت للمدرسة. وذهبت املخفية، الجيوب ذات خاصتي األنيقة السوداء الجلدية

الثانوية. شافيز ومدرسة املنزل بني ما الطريق يف بطاقات ست نسخ
إذن. الحرب هي فها الحرب؛ أرادوا

فإليك اإلرهاب، عن آيل كشف جهاز كتصميم ما حماقة ارتكاب عىل يوًما عزمت حال يف
اإليجابية النتائج «إشكال هو: الدرس عنوان أوًال. تعلمه لك ينبغي الرياضيات يف درًسا

صعب. درس وهو الخاطئة»،
املليون يف واحد سوى به يصاب ال إيدز» «سوبر اسمه جديًدا مرًضا هناك لنفرتضأن
نتيجة أن بمعنى باملائة؛ ٩٩ دقته نسبة املرضتبلغ هذا للكشفعن اختباًرا وطورت فقط،
يكون عندما إيجابية النتيجة (تكون الحاالت من باملائة ٩٩ يف صحيحة تكون االختبار هذا
مليون وأخضعت سليًما). يكون عندما وسلبية به، مصابًا لالختبار الخاضع الشخص

لالختبار. شخص
يخضعون مائة بني من وواحد إيدز، بسوبر مصاب شخص مليون بني من واحد
مصاب أنه إىل سيشري االختبار أن (بمعنى خاطئة» «إيجابية نتيجته ستظهر لالختبار
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إن أي باملائة؛ ٩٩ البالغة الدقة تعنيه ما هذا به). إصابته عدم رغم إيدز» «سوبر بمرض
خطأ. باملائة واحًدا

املليون؟ من باملائة واحد نسبة ما
١٠٠٠٠ = ١٠٠٠٠٠٠ / ١٠٠

مليون أخضعت إذا إيدز. بسوبر مصاب شخصواحد هناك شخص، مليون بني من
إيدز». بمرض«سوبر مصابة واحدة حالة األرجح عىل فستجد لالختبار، شخصعشوائيٍّا

شخص. آالف عرشة بل باملرض، فقط واحد شخص إصابة يحدد لن اختبارك لكن
باملائة. ٩٩٫٩٩ تبلغ دقة بعدم باملائة، ٩٩ دقته نسبة تبلغ الذي االختبار، سيعمل
ا، حقٍّ نادر يشء عىل العثور تحاول عندما الخاطئة. اإليجابية النتائج إشكال هو هذا
اإلشارة تحاول كنت وإذا عنه. تبحث الذي اليشء ندرة مع اختبارك دقة تتطابق أن يلزم
جيًدا؛ مؤًرشا الطرف حاد الرصاص القلم يعد شاشتك، عىل واحدة بكسل وحدة إىل
القلم طرف لكن البكسل. وحدات من دقة) (وأكثر بكثري أصغر الرصاص القلم فطرف
مؤرش الغرضإىل لهذا ستحتاج شاشتك. يف واحدة «ذرة» إىل اإلشارة يف يفيد الرصاصال

أقل. أو واحدة ذرة عرضطرفه يبلغ — اختبار —
اإلرهاب: عىل تطبيقه كيفية ييل وفيما الخاطئة، اإليجابية النتائج إشكال هو هذا

قد نيويورك، مثل مليونًا، عرشون سكانها تعداد مدينة ففي ا؛ حقٍّ نادرون اإلرهابيون
٠٫٠٠٠٠٥ = ١٠ / ٢٠٠٠٠٠٠٠ أي األكثر؛ عىل عرشة وربما اثنان، أو إرهابي هناك يكون

املائة. يف املائة من جزء ألف عرشين عىل واحد أي باملائة؛
السجالت جميع يف البحث يمكنه برنامًجا لديك أن اآلن لنفرتض للغاية. نادر هذا
أو العام، النقل سجالت أو بالطرق، الرسوم دفع ساحات من املرور سجالت أو املرصفية،
الحاالت. من باملائة ٩٩ يف اإلرهابيني عىل والقبض املدينة، يف الهاتفية املكاملات سجالت

مائتي عىل باملائة ٩٩ دقته تبلغ اختبار سيتعرف شخص، مليون عرشين بني من
عىل للقبض كذلك. سيكونون فقط منهم عرشة لكن إرهابيون، أنهم عىل شخص ألف

معهم. والتحقيق بريء شخص ألف مائتي عىل القبض سينبغي ا، حقٍّ اإلرهابيني
اإلطالق عىل دقتها يف تقرتب ال اإلرهابيني عن الكشف اختبارات أن بالذكر الجدير

األحيان. بعض يف باملائة ،٤٠ وحتى بل ،٦٠ نحو تبلغ فهي باملائة؛ ٩٩ من
تحاول فهي الذريع؛ للفشل نفسها عرَّضت قد الوطني األمن وزارة أن ذلك كل يعني
غري أنظمة باستخدام — إرهابيٍّا املرء كان إذا ما تحديد — للغاية نادرة أحداث اكتشاف

دقيقة.
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الفوىض. هذه مثل إحداث من نتمكن أن اإلطالق عىل إذن الغريب من ليس

أسبوع بعد الثالثاء أيام أحد صبيحة ر أَُصفِّ وأنا للمنزل األمامي الباب خارج خطوت
ملقطع أستمع وأنا الشديد باالستمتاع أشعر كنت الخاطئة». اإليجابية «النتائج عملية من
إىل الكثريون يرسل حيث السابقة؛ الليلة نت» «إكس شبكة من أنزلته جديد موسيقي

نفوسهم. يف األمل بث عىل لشكره صغرية رقمية هدايا «مايكي»
صخرية درجات من املكون الضيق الطريق بحذر وسلكت ،٢٣ شارع إىل انتقلت
أعرف لم دوج». «وينر بالسيد مررت الدرجات، نزويل وعند التل، جانب يف شقه تم الذي
أعىل الالهثة الثالثة «الوينر» كالبه يميشِّ وهو تقريبًا يوم كل أراه لكنني الحقيقي، اسمه
أمر الدَّرج عىل وكالبه دوج وينر السيد بجانب واملرور الصغري. املتنزه إىل وصوًال الدَّرج
األمامية الحدائق إحدى داخل أو أحدها، بسلسلة عالًقا دوًما الحال بي فينتهي مستحيل؛
الرصيف. طرف عىل حاجز بجوار املتوقفة السيارات إحدى ِمصد عىل جاثًما أو ما، ملنزل
دوًما ويرتدي فاخرة ساعة فبيده مهم؛ شخص دوج وينر السيد أن الواضح من

املدينة. وسط يف يعمل أنه افرتضت أنيقة. بذلة
تحديد رشائح نسخ جهاز بتشغيل قمت دوج، وينر بالسيد مروري وعند اليوم ذلك
نسخ الجلدية. سرتتي جيب يف بالفعل موجوًدا كان الذي الالسلكية باملوجات الهوية
سفره وجواز سيارته ومفاتيح به الخاصة االئتمان بطاقات عىل املوجودة األرقام الجهاز

محفظته. عليها احتوت التي دوالر مائة فئة املالية واألوراق
أُِخذت جديدة بأرقام األرقام هذه يُبدِّل كان — لذلك إجرائه أثناء — الجهاز أن بيد
بني األرقام لوحات بتبديل أشبه األمر كان قبل. من بهم مررت آخرين أشخاص من
للسيد اعتذار ابتسامة ابتسمت وفوري. مرئي غري بشكل لكن السيارات، من مجموعة
أرقام ملبادلة كافية فرتة سيارات ثالث عند توقفت الدَّرج. نزول وواصلت دوج، وينر
اليوم يف بها مررت التي السيارات جميع من املأخوذة األرقام مع بها الخاصة «فاسرتاك»

السابق.
وحريًصا حذًرا كنت لكنني ذلك، فعل أثناء اليشء بعض عدوانيٍّا كنت أنني تظن قد
الهندسة تدرسان فتاتان فتوصلت نت»؛ «إكس شبكة مستخدمي من بالكثري مقارنًة
أدوات من ضارة غري مادة تصميم طريقة إىل بريكيل يف كاليفورنيا جامعة يف الكيميائية
سرتات عىل املادة تلك نثرتا املتفجرات. عن الكشف أجهزة تشغيل شأنها من املطبخ
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األساتذة أولئك تراقبان وأخذتا اختبأتا ثم تفعالنه، بما مستمتعتني وحقائبهم، أساتذتهما
بعنف فيوقفهم الجامعي، الحرم يف واملكتبات املحارضات قاعات دخول يحاولون وهم

مكان. كل يف انترشوا الذين الجدد األمن رجال
أجهزة تجعل الخطابات أظرف عىل مواد لنثر كيفية إىل التوصل يف آخرون رغب
ولحسن مجانني. أنهم الجميع اعتقد لكن الخبيثة، الجمرة عىل احتوائها إىل تشري الكشف

ذلك. فعل بإمكانهم أن يبُد لم الحظ،
رأيت عندما رضا يف برأيس وأومأت العام، فرانسيسكو سان بمستشفى مررت
وكان للرشطة، تفتيش نقطة بالطبع، بها، كان األمامية. األبواب أمام الطويلة الصفوف
وعاملني مقيمني كأطباء يعملون نت» «إكس شبكة مستخدمي من كاٍف عدد هناك
الجميع شارات تعرض عن أسفر ما املستشفى؛ داخل أخرى وظيفة وأية بالكافيرتيات
الجميع، عمل ليوم ساعة أضافت األمنية التفتيش نقاط أن قرأت قد كنت والتبديل. للخلط

ذلك. حيال املستشفى يترصف لم ما باالحتجاج النقابات وهددت
رجال سار بارت. محطة لدخول أطول طابوًرا رأيت سكنية، مربعات بضعة بعد
جانبًا التنحي منهم وطالبني الطابور من للخروج للناس مشريين وذهابًا جيئة الرشطة
يفعلونه، ملا القضايا عليهم تُرَفع ظلوا الذاتي. والتفتيش الحقائب، وتفتيش لالستجواب،

خطاهم. من يعرقل ذلك أن يبد لم لكن
مررت القهوة. لتناول ٢٢ لشارع السري وقررت اليشء، بعض مبكًرا املدرسة وصلت

الثانوي. للتفتيش السيارات يوِقفون كانوا حيث الرشطة تفتيش نقاط بإحدى
املعادن عن الكشف أجهزة عند األمن حراس كان املدرسة؛ يف كثريًا الحال يختلف لم
الغريبة التحركات ذوي الطالب ويستبعدون املدرسية، هويتنا بطاقات من يتحققون
الحصص وإن للغاية، غريبة كانت جميًعا تحركاتنا إن للقول حاجة من ما ويستجوبونهم.

أكثر. أو ساعة بعد إال تبدأ لم
مصادفًة سمعت الرتكيز. بوسعه كان أحًدا أن أعتقد ال الفصول. الفوىض سادت
إىل املدرسة من رجوعهما استغرقه الذي الطويل الوقت عن يتحدثان املدرسني من اثنني

اليوم. ذلك يف مبكًرا خلسة التسلل واعتزامهما السابق، اليوم املنزل
يحقق الخاطئة اإليجابية النتائج إشكال الضحك. من نفيس منع جاهًدا حاولت

الثانية! للمرة النجاح
الطويل الطريق سلكت بأن للمنزل فتوجهت مبكًرا، باملغادرة لنا سمحوا بالتأكيد
طوابري بها. عجَّ التي الشديدة الفوىض عىل نظرة إللقاء ميشن حي أرجاء يف متجوًال
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… بارت محطات لدخول السكنية املربعات حول اصطفوا أناس … السيارات من طويلة
أرصدتهم تجميد بسبب املال؛ إخراجها لعدم اآليل الرصف ماكينات عند يسبُّون وآخرون
الجاري حسابك ربط خطورة تكمن (وهنا مريبًا نشاًطا يمارسون كانوا إذا مما للتحقق

باس»!) «فاست أو «فاسرتاك» ببطاقة
يوًما كان نت». «إكس شبكة عىل ودخلت شطرية، لنفيس أعددت املنزل، إىل وصلت
أصبنا لقد نجاح. من حققوه ما بشأن مبتهجني املدينة أنحاء جميع من والناس جيًدا،
وزارة بجنون ووصفته ذلك، اإلخبارية التقارير وأكدت بالشلل، فرانسيسكو سان مدينة
اإلرهاب. من يحمينا املفرتضأن من الذي الفاشل «األمن» عىل باللوم ملقيًة الوطني، األمن
األوىل صفحته كرونيكل» فرانسيسكو «سان بصحيفة التجارية» «األعمال قسم وخصص
والناتجة الوطني، األمن لوزارة األمنية لإلجراءات االقتصادية التكلفة لتقدير بالكامل
االقتصاديني أحد وأشار ذلك. وغري العمل ساعات بعض وضياع االجتماعات تعطل عن
جرس تفجري من تكبدته مما أكثر املدينة سيكلف الهراء هذا من أسبوًعا أن إىل بالصحيفة

باي.
األخبار! هذه أسعدتني َلَكْم

تأخر لقد … للغاية متأخًرا … الليلة تلك متأخًرا عاد والدي أن األمر يف ما أفضل
مرتني. … واالستجواب للتفتيش وتعرضه سيارته، األمن إليقاف ملاذا؟ ساعات. ثالث

مرتني! لذلك تعرض
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كتب متجر أقدم املحدودة، بوكس بوكس/رشكة كامبَس إىل الفصل هذا أهدي
سان يف كاليفورنيا أرجاء بجميع منترشة أفرعه املتحدة. الواليات غرب يف مستقل
هو اإلطالق عىل األفضل لكن ألتو، وبالو فيو، وماونتن وبرلينجيم، فرانسيسكو،
بمتنزه شديد ولع لديَّ أناهايم. يف ديزني» تاون «داون متنزه وسط الرائع فرعه
ما لتصدق الساحرة» اململكة يف «هائم األوىل روايتي عىل االطالع (عليك الند ديزني
ديزني لدخول سنوية بطاقة لنفيس أبتاع كاليفورنيا، يف أقطن مرة كل ويف أقوله).
ديزني». تاون «داون يف بوكس كامبَس فرع عىل أمرُّ فيها، أزوره مرة كل ويف الند.
ديزني، عن والخطرية) (بل املحظورة الكتب من رائعة بمجموعة املتجر هذا يزخر
الكابتشينو عن فضًال هذا العلمي، والخيال األطفال كتب من رائعة بمجموعة وكذلك

له. املجاور املقهى يعده الذي الرائع

∗∗∗

رباطة يفقد أره لم إنني قلت أن سبق سينفجر. أنه ظننت حتى والدي من الغضب تملَّك
قبل. من يفعل لم كما غضبًا استشاط الليلة، تلك يف لكن نَدر، فيما إال جأشه

أخذ عاًما، عرش ثمانية عمره يتجاوز لم الذي الرشطي، ذلك حدث. ما تصدق «لن
ظللت فيو؟» ماونتن يف عميلك كان إذا البارحة بريكيل يف كنت ملاذا سيدي، يا «لكن، يردد:
الكرَّة. نعيد ثم مستشاًرا»، تعمل أنك «ظننت يل: فيقول بريكيل، يف أُدرِّس أنني له أرشح

الرشطة.» رجال الغباء شعاع فيه أصاب كوميدي بمسلسل أشبه األمر كان
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أنكر، وظللت أيًضا، اليوم بريكيل يف كنت أنني أرصعىل أنه ذلك من «واألسوأ أضاف:
أشار والذي بي، الخاص «فاسرتاك» بطاقة استخدام بيان يل أظهر ذلك وبعد ُمِرص. وهو

اليوم!» ذلك يف مرات ثالث ماتيو سان جرس عىل سيارتي ُقدُت أنني إىل
يقترص «ال الغيظ: من يتميز أنه أعلم جعلني عميًقا نفًسا يأخذ وهو أبي أضاف
ليس أماكن وهي إليها، ذهبت التي األماكن عن معلومات فلديهم فحسب؛ ذلك عىل األمر
الشارع يف خاصتي املرور بطاقة يراقبون إنهم السيارات. عىل رسوم لدفع ساحات بها
حتى ذلك يفعلون وال جميًعا، علينا يتجسسون إنهم للهول، يا خاطئة! والنتيجة عشوائيٍّا.

بكفاءة!»
أشاهده اآلن ورصت له، حدث ما بحدة يدين أبي أخذ حيث املطبخ إىل دخلت قد كنت
«من نقول: كنَّا لو كما حاجبيه كالنا ورفع والدتي، نظرات مع نظراتي التقت املدخل. من
استخدام ألمي يمكن لها. برأيس فأومأت بذلك»؟» أخربتك أن «سبق عبارة له سيقول

كابن. به أتمتع ال نحو عىل المتصاصغضبه كزوجة قدراتها
ملوًحا املطبخ يف وذهابًا جيئة السري عن ليتوقف بذراعه وأمسكت باسمه، أمي هتفت

الشوارع. اظ كوعَّ بذراعيه
«ماذا؟» ة: بحدَّ أجابها

ملاركوس.» باعتذار مدين أنك «أظن واتزانه: صوتها هدوء عىل الحفاظ مع قالت
بالرزانة. فاتسمت أمي أما املنزل، يف األخرقني وأبي أنا كنت

عىل أنَت «حسنًا، أخريًا: قال ثم دقيقة، لتفكريه عيناه ضاقت وقد إيلَّ والدي نظر
كنَت بُني، يا آسف أنا هواة. سوى ليسوا أولئك لكن الفعالة، الرقابة عن أتحدث كنت حق.
متوقع. غري قويٍّا عناًقا عانقني ثم وصافحني، يده والدي مدَّ سخًفا.» ذلك كان ا. ُمحقٍّ

هو ما يرث أن جيلك يستحق ماركوس؟ يا البالد هذه يف نفعله الذي ما إلهي! «يا
وجهه؛ يف العميقة التجاعيد رؤية من تمكنت عناقي، من انتهى عندما ذلك.» من أفضل

قط. قبل من أرها لم خطوط
نت». «إكس شبكة عىل األلعاب بعض ومارست العلوي، بالدور غرفتي إىل ُعدت
يوم كل طلبًا تتلقى حيث الالعبني؛ متعددة جيدة آليني قراصنة لعبة الشبكة تضمنت
ثانيًة. والنهب السلب من تتمكن أن قبل سفينتك طاقم أعضاء جميع لتنشيط يومني أو
طلباٍت عىل تنطوي إذ لعبها؛ عن التوقف يسعني ال لكن أمقتها، التي األلعاب من كانت
ملعرفة شجار (أي الالعبني بني ونزاٍع إكمالها، يف متعة أية خاللها من تتحقق ال متكررة
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التي الرائعة األلغاز من الكثري تضمنها عدم عن فضًال هذا السفينة). قبطان سيصري َمن
«هاراجوكو للعبة بالحنني أشعر تجعلني الغالب يف اللعبة هذه وممارسة حلُّها. عليك يلزم
وإعداد اإلنرتنت، عىل األلغاز وحل الفعيل، العالم بأرجاء الركض تعني التي مادنس» فان

لفريقك. الخطط
بدون ترفيه … إليه احتجت ما كل هي القراصنة لعبة فكانت اليوم، ذلك يف أما

تفكري.
والدي! مسكني

رضائب من يدفعه ما أن يف واثًقا قبل، من سعيًدا كان له. حدث فيما امُلالم أنا
محلها، غري يف ثقة كانت أنها ريب ال الثقة. هذه دمرت وقد أمنه، عىل للحفاظ يُنَفق
أفضل: أيهما أتساءل ُمحطًما، بائًسا اآلن له رؤيتي عند حياته. مواصلة يف ساعدته لكنها
بالخزي الشعور عاودني األوهام؟ عالم يف العيش أم يأس، يف العيش مع الرؤية وضوح
ما — يل وإخضاعهم املرور، كلمات عن إفصاحي منذ يراودني ظل الذي الشعور ذلك —

فقط. نفيس من الهروب يف والرغبة بالفتور أصابني
وقد تشارجر»، «زومبي القراصنة سفينة عىل مالح دور اللعبة تلك يف أؤدي كنت
االتصال عيلَّ لزم ثم، ومن باإلنرتنت؛ متصل غري كنت بينما نشاطه املالح ذلك فقد
لتجديد استعداد لديه َمن عىل عثرت أن إىل الفورية باملراسلة سفينتي عىل الالعبني بباقي
شخص من خدمة تلقي بشأن رائع يشء فثمة الواقع. يف يل وراقت اللعبة، ألهتني نشاطي.
الغرباء جميع أن علمت فقد نت»، «إكس شبكة عىل اللعبة كانت وملا اإلطالق. عىل تعرفه ال

ما. بصورة أصدقاء، الواقع يف هم

موقعك!» «حدد

ذلك يعِن لم وإن أنثى، وهي ليزانيتور، هي نشاطي جددت التي الشخصية كانت
الفتيات. أدوار للعب غريب ميل لديهم فالفتيان فتاة؛ أنها

قائًال: السؤال عىل أجبت

فرانسيسكو.» «سان
فرانسيسكو؟» سان يف أنت أين أعني الغبي! أيها «ال

جنسيٍّا؟» منحرفة أنِت هل «ملاذا،
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باملنحرفني بالطبع، تمتلئ، لعبة فأية محادثة؛ أية إنهاء عادًة شأنه من السؤال هذا
بأنهم يتظاهرون الذين الرشطة أفراد إىل باإلضافة لألطفال، جنسيٍّا واملائلني جنسيٍّا
رشطيني أي هناك يكون أال يف — شك بال — أطمح كنت (وإن املنحرفني لهؤالء ضحايا
املائة. يف تسعني بنسبة املوضوع لتغيري كاٍف كهذا اتهام وأي نت»!) «إكس شبكة عىل

باي؟» إيست نوي؟ هيل؟ برتيرو «ميشن؟
شكًرا.» فحسب؟ نشاطي تجديد «أيمكنِك

وسألت: النشاط، تجديد عن توقفْت
خائف؟» أنت «هل

شأنِك؟» «وما
فضول.» «مجرد

مجنونًا اعتربني فقط. الفضول يكن لم دافعها أن الواضح من أمرها، يف ارتبت
بوكس». «إكس جهاز تشغيل وأوقفت اللعبة من الخروج سجلت لكنني باالرتياب،

أن يبدو األقل، «عىل وقال: املائدة، عىل جلوسنا أثناء التايل اليوم صبيحة والدي إيلَّ نظر
الثالثة. الصفحة عىل مفتوحة «كرونيكل» صحيفة وأعطاني للتحسن.» طريقها يف األمور

قد فرانسيسكو سان مكتب أن الوطني األمن وزارة باسم املتحدثني أحد «رصح
العاصمة.» مكتب من املائة يف ٣٠٠ بنسبة واملوظفني امليزانية يف زيادة طلب

ماذا؟

يف الوطني األمن وزارة بوحدة العمليات قائد ساذرالند، جرايام اللواء «أكد
يف تزايًدا أن إىل مشريًا أمِس، صحفي مؤتمر يف الطلب كاليفورنيا، شمال
لسانه: عىل وجاء الطلب، وراء الدافع هو الخليج بمنطقة املشبوهة األنشطة
يصممون املخربني أن ونعتقد الرسية، واملحادثات األنشطة يف ارتفاًعا «نتابع

جهودنا.»» إلحباط زائفة أمنية إنذارات

محال. هذا مشدوًها؛ الصحيفة يف حدقت
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والتي الكشف أجهزة عىل تشويش بمثابة الغالب يف هي الزائفة اإلنذارات «هذه
زيادة هو عليها للتغلب الوحيد والسبيل الحقيقية، الهجمات إلخفاء تهدف

شامًال.» تحقيًقا دليل كل يف التحقيق من لنتمكن وامُلحلِّلني العاملني أعداد
ويتعهد املدينة، تشهدها التي للتأخريات يأسف أنه إىل ساذرالند «أشار

عليها.» بالقضاء

أضعاف، خمسة أو أربعة فيها الوطني األمن ضباطوزارة عدد زاد وقد املدينة تخيلت
حق. عىل فان كانت الغبية. أفكاري فيه تسببت ما لتعويض الوزارة بهم دفعت ضباط

سوءًا. األحوال ازدادت لهم، مقاومتي زادت كلما
حمقى لكنهم حمقى، الناس هؤالء يكون «قد وقال: الصحيفة، إىل أبي أشار
ذلك. يف ينجحوا حتى املشكلة هذه لحل املتاحة باملوارد الدفع عن يكفوا لن منهجيون.
عىل القبض سيلقون دليل، كل تتبع مع باملدينة الخاصة البيانات جميع عن بالتنقيب

اإلرهابيني.»
التحقق عن يتحدثون إنهم تقوله؟! ما تسمع هل «أبي! أبي: يف وصحت جنوني، جن

فرانسيسكو!» سان مدينة يف فرد كل من
زوجته، نفقة يف يحتال خائن زوج كل عىل وسيقبضون صحيح، هذا «نعم، فأجابني:
أفضل هذا يكون وقد فقط، اصرب إرهابي. وكل حقري، مجرم وكل مخدرات، تاجر وكل

البالد.» هذه يف اإلطالق عىل يحدث ما
عن ماذا أجله؟ من الدستور وِضع ما ذلك أن تعتقد هل أرجوك. تمزح، إنك «قل

الحقوق؟» ميثاق
البيانات.» عن التنقيب يظهر أن قبل وِضع الحقوق «ميثاق

حرية يف «الحق قائًال: حديثه استطرد حق. عىل بأنه ومقتنًعا للغاية هادئًا كان
عما للكشف االجتماعية شبكتك يف بالتنقيب للرشطة يُسَمح ال ملاذا لكن جيد، أمر التجمع

جماعي؟» اغتصاب جرائم مرتكبي أو بإرهابيني عالقة لك كانت إذا
لخصوصيتي!» انتهاًكا ذلك يف «ألن فأجبته:

اإلرهابيني؟» عىل القبض عىل الخصوصية تفضل هل ذلك؟ يف املشكلة «وما
تلك يف القهوة لرشب بحاجة كنت النحو! هذا عىل أبي مع الجدال كرهت كم إلهي! يا
اإلرهابيني، عىل نقبض يجعلنا لن خصوصيتنا سلبُنا أبي! يا عليك «باهلل له: قلت اللحظة.

األبرياء.» الناس إزعاج هو عنه سيسفر ما كل بل
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اإلرهابيني؟» عىل للقبض يؤدي لن أنه تعرف أن لك «كيف
بفضله؟» عليهم ُقِبض الذين اإلرهابيون «أين

وسرتى!» انتظر قريبًا. اعتقاالت سنشهد بأننا موقن «أنا
لك الرشطة رجال إيقاف بشدة أغضبك لقد أمس؟ ليلة منذ بك حلَّ الذي ما «أبي!

«… البارحة
الفرصة أن هو أمس ليلة منذ بي حلَّ ما ماركوس. يا اللهجة بهذه تخاطبني «ال
الحديث: واصل ثم الصحيفة، وهزَّ هذا.» وقراءة األمر، يف التفكري إلعادة يل سنحت قد
لتعديل بحاجة وهم بفعالية، عملهم عىل يشوشون املجرمني أن هو يل إيقافهم يف «السبب
اإليقاف ذلك، يحدث أن وإىل سينجحون، لكنهم التشويش، هذا عىل التغلب يف أساليبهم
ميثاق عن للدفاع املناسب بالوقت اآلن ليس بسيط. ثمن واآلخر الحني بني الطريق عىل

مدينتنا.» أمن عىل للحفاظ التضحيات بعض إلجراء وإنما الحقوق،
األطباق، الة غسَّ يف الطبق وضعت املحمص. الخبز تناول من االنتهاء من أتمكن لم

هنا. من الخروج عيلَّ لزم املدرسة؛ إىل متوجًها املنزل وغادرت

ليذعنوا كانوا ما لكنهم الرشطة، رقابة بزيادة نت» «إكس شبكة مستخدمو يسعد لم
«كيه محطة عىل الهاتفية، باملداخالت تسمح التي الربامج، بأحد ما شخص اتصل لذلك.
النظام إفساد بوسعنا وإنه هدًرا، وقتها تضيع الرشطة إن وقال التليفزيونية، دي» إي كيو
نت» «إكس بشبكة التنزيل عمليات املداخلة هذه تسجيل وتصدر حلُّه. يمكنهم مما أرسع

الليلة. تلك يف
هاتف من يتحدث مجهول متصل ومعنا اليف»، «كاليفورنيا برنامج اآلن «تشاهدون
هذا شهدناها التي التأخري حاالت عن معلومات ولديه فرانسيسكو، سان يف عمومي

الهواء.» عىل أنت تفضل، املدينة. أنحاء بجميع األسبوع
الخنازير، ماليني ليعينوا مهده. يف عملنا يزال ال فقط، البداية سوى هذه «ليست
الحديث هذا كل وما جميًعا! عملهم عىل سنشوش زاوية. كل عند تفتيش نقطة ويقيموا
نكره ألننا النظام عىل نشوش نحن عليكم! باهلل إرهابيني! لسنا اإلرهابيني؟ عن الفارغ
«جهاد» كلمة تهجئة حتى يمكنني ال إرهابيون؟ املدينة. هذه ونحب الوطني، األمن وزارة

سالم.» …
كطفل بدا أيًضا. الشامتة للهجته وإنما كلماته، اتساق لعدم فقط ليس أحمق، بدا

بالفعل. كذلك كان وقد الئق، غري نحو عىل بنفسه يفخر
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عمًال مداخلته أن كثريون فرأى نت»؛ «إكس شبكة عىل ذلك حول الجدل احتدم
أثناء صورته قد ما كامريا تكون أن احتمال أقلقني بطًال. آخرون وجده حني يف أحمق،
لرشائح قارئ عىل به الخاصة باس» «فاست بطاقة مرت أو العمومي، للهاتف استخدامه
بصمات ملسح الكايف بالذكاء يكون أن وتمنيت الالسلكية، املوجات باستخدام الهوية تحديد
عىل يحتوي ما كل وترك رأسه، عىل القلنسوة وإبقاء الدوالر، ربع عملة عىل من أصابعه
يف قريبًا زيارة تلقيه يف وفكرت ذلك، يف شككت لكنني املنزل. يف الهوية تحديد رشائح

عليه. للقبض الرشطة من املنزل
من املاليني فجأة أتلقى عندما نت» «إكس شبكة عىل مهم حدث بوقوع أعلم كنت
املستجدات. أحدث عىل «مايكي» إطالع يريدون أشخاص من اإللكرتوني الربيد رسائل
تلقى عندما — جهاد كلمة تهجئة يعرف ال الذي — الفتى ذلك بشأن أقرأ أزال ال كنت
عىل جورنال لاليف رابط — يل رسالة الجميع حمل الرسائل. من وابًال بريدي صندوق
نرش نظام عىل قامت التي العديدة االسم مجهولة املدونات إحدى — نت» «إكس شبكة

الصينيون. الديمقراطية أنصار أيًضا استخدمه الذي نت» «فري برنامج عىل الوثائق

بنا.» يمسكون «كادوا
األنحاء يف تسكعنا إمباركديرو. منطقة تشويشيف إحداث إىل الليلة «عمدنا
أو باب مفتاح أو باس» «فاست أو «فاسرتاك» بطاقة كود الجميع مانحني
مأل الهواء. يف الزائف البارود مسحوق بعض ونثرنا جديًدا، سيارة مفتاح
ليلة، كل املكان ذلك عىل نرتدد كنا منهم؛ أمكر كنا لكننا املكان، الرشطة رجال

قبل.» من علينا القبض يُلَق ولم
وهو أيديهم، يف أوقعنا أحمق ً خطأ أخطأنا الليلة، بنا أمسكوا «لكنهم
عىل القبض رسي عميل ألقى البارود. بمسحوق متسخة كانت مالبسنا أن
وكانت طويلة، فرتة منذ مجموعتنا يراقبون كانوا جميًعا. علينا ثم صديقي،
فيها، منا أربعة أدخلوا املكان. من بالقرب الشاحنات تلك من واحدة معهم

الباقون.» وفلت
شيوخ، شباب، البرش: صنوف بكافة الرسدين كعلبة الشاحنة «ازدحمت
يحاوالن رشطيان هناك وكان فيهم، مشتبه كلهم فقراء، أغنياء، بيض، سود،
الشاحنة. إىل منا املزيد جلب الرسيون العمالء واصل حني يف علينا، أسئلة طرح
ثم ومن التحقيق، من لالنتهاء الصف أول إىل الوصول الناس معظم حاول
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شديد الجو كان ساعات، الشاحنة داخل بقاؤنا استغرق للخلف. نرتاجع أخذنا
العكس.» وليس ازدياد، يف واالزدحام الحرارة،

جديدان رشطيان ودخل املناوبة، تبدلت مساءً، الثامنة الساعة «نحو
وقت الشاحنة داخل بقائهما عىل مرَّ اللذين اآلخرين االثنني ليعنفا الشاحنة
االثنان وجلس القديمان، الرشطيان رحل ثم بينهم، الشجار احتدم طويل.

الوقت.» لبعض يتهامسان وأخذا مكتبيهما، خلف الجديدان
منازلكم، إىل جميعكم «لتعودوا الجميع: يف يصيح وأخذ أحدهما، وقف «ثم
ارتكبتم قد كنتم إن األسئلة. من بمزيد إزعاجكم من أهم هو ما فعل بإمكاننا

جميًعا».» لكم تحذيًرا ذلك وليكن تكرروه، فال ما، ً خطأ
يعد فيما الشاحنة، داخل الرجال من عدد من شديًدا استياء ذلك «أثار
احتجازهم، من يتذمرون كانوا دقائق عرش منذ إنهم إذ للغاية؛ مضحًكا موقًفا
«فليحدد يقول: حالهم لسان كان لو كما إطالقرساحهم، من غاضبون هم واآلن

موقفهم»!» الضباط هؤالء
لنكتب منازلنا إىل وعدنا الشاحنة، من وخرجنا رسيًعا، تفرقنا «لكننا
إحداث عىل تعمل كنت إذا بحق، مكان كل يف الرسيون العمالء الكلمات: هذه
أُلقي وإذا مشكالت. أية وقوع عند للهروب وتأهب الحذر، فتوخَّ تشويش،
عىل رساحك يطلقون وقد للغاية، مشغولون فهم بالصرب؛ فتحلَّ عليك، القبض

الفور.»
الشاحنة تلك داخل كانوا من كل الحد! هذا إىل انشغالهم وراء السبب «نحن

املسرية!» لنواصل لذا، عليهم؛ التشويش يف تسببنا ألننا هناك كانوا

كادوا — قط بهم ألتِق لم الذين الشباب — األربعة هؤالء التقيؤ. يف برغبة شعرت
بدأته. يشء بسبب معتقلني العمر من لهم تبقى ما يقضون

اإلرهابيني. عن كثريًا أختلف لم يفعلوه. أن أخربتهم يشء بسبب

شاشة عىل الرئيس وظهر امليزانية، زيادة عىل املوافقة عىل الوطني األمن وزارة حصلت
يف ذلك مشاهدة عىل أُجِربنا بثمن. يُقدَّر ال األمن بأن ليخربنا الوالية حاكم مع التليفزيون
رأيه وكان انتخابه، يوم منذ الرئيس كره لقد أبي، ابتهج املدرسة. يف التايل باليوم اجتماع
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عن يكف فال اآلن، أما محققة. كارثة بدوره كان الذي السابق الرئيس عن يختلف ال أنه
ونشاطه. الجديد الرئيس ذلك حزم مدى عن الحديث

التعامل يف حدتك من «لتخفف املدرسة: من عودتي بعد الليايل إحدى يف أمي يل قالت
«تبديل مجال يف حرة إخصائية فهي استطاعتها؛ قدر املنزل من أمي عملت والدك.» مع
املفوضية وكانت فرانسيسكو، سان يف االستقرار عىل الربيطانيني تساعد اإلقامة» محل
من املرَسلة اإللكرتوني الربيد رسائل عىل الرد مقابل املال لها تدفع الربيطانية العليا
من رزقها جنت الغريبة. األمريكيني طباع حريتهم البالد أنحاء جميع من بريطانيني
املنزل، من الراهن الوقت يف ذلك فعل األفضل من إنه وقالت األمريكيني، طباع تفسري

معهم. التحدث أو أمريكيني أي لرؤية تضطر ال حيث
يف دستورها لتجاهل استعداد عىل أمريكا تكون ربما بريطانيا، بشأن متوهًما لست
مادة يف املستقل مرشوعي من تعلمت لكنني البالد، الجهاديني أحد فيها يهدد مرة كل
لديهم ولكن دستور، لديهم ليس الربيطانيني أن التاسع الصف يف االجتماعية الدراسات
كانوا إذا كامل عام ملدة السجن يف وضعك يمكنهم إذ رأسك؛ شعر لها يشيب قوانني
هنا والسؤال ذلك. إلثبات كافية أدلة يملكون ال لكنهم إرهابي، أنك من تماًما متأكدين
هذا إىل وصلوا كيف لإلثبات؟ كافية أدلة لديهم تكن لم إذا متأكدين يكونون كيف هو

للواقع؟ أقرب حلم يف اإلرهاب جرائم ارتكابك شهدوا هل اليقني؟
بريطانيا؛ يف نظريتها بجانب هواة عمل تبدو أمريكا يف املراقبة أن عن فضًال هذا
يف سريه أثناء فقط يوميٍّا مرة ٥٠٠ صورته الكامريات تلتقط العادي لندن فقاطن
بدءًا — الجميع بالدولة. مكان أي يف سيارة أية تحملها أرقام لوحة كل وكذلك الشوارع،
ظنوا إذا بك والوشاية خطواتك، لتتبع متحمس — العام النقل لرشكة ووصوًال البنوك من

صغرت. مهما شبهة، أية محل أنك
الثانوية، املرحلة يف وهي بريطانيا عن رحلت فقد أمي؛ نظر وجهة تكن لم هذه لكن
ابنًا وتربيتها بيتلوما مدينة من شاب من زواجها رغم وطنها، أمريكا أن قط تشعر ولم

الوطن. هي وبريطانيا الهمجيني، أرض نظرها يف دوًما هذه ظلت هنا.
يجعل ما كل بذلك. علًما الناس أكثر تكوني أن املفرتض من أمي، يا مخطئ «أبي
أنهم الحظِت هل ذلك. عىل يوافق وأبي الحائط، عرض به ب ُرضِ عظيًما شأنًا البلد لهذا
نتمتع ألن بحاجة «نحن هو: أبي فيه يفكر ما وكل إرهابيني؟ أي عىل القبض يلقوا لم
الشعور هو علينا يغلب ما وأن باألمان، يشعر ال معظمنا أن يعلم أن يجب لكنه باألمان»،

بالخطر.» الدائم
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لكن البلد، لهذا يحدث ما يعجبني ال أنا وصدقني، ماركوس، يا ذلك كل «أعلم
«… ظن الهجمات، بعد املنزل إىل تعد لم «عندما وتابعت: لحظات، توقفت ثم «… والدك
باالنزعاج شعورها عند عادتها هذه كانت الشاي. من كوبًا لنفسها وأعدت نهضت، ثم

االضطراب. أو
أقوله؟ ما تعي هل ماركوس. يا حتفك لقيت قد أنك «ظننا قائلًة: حديثها استطردت
ألن ُقِتلت وأنك االنفجار، جراء املحيط قاع يف أشالء رصت أنك تخيلنا أياًما. نبكيك أخذنا

ما.» نظر وجهة إلثبات الغرباء من املئات قتل قرر ما حقريًا
كثريون مات فقد بالقلق؛ شعورهما أعي كنت أنني أعني ببطء، قالته ما استوعبت
أحًدا يعرف ال شخص من وما آالف. أربعة أنهم الحالية التقديرات وتشري االنفجارات، يف

اثنان. اختفى مدرستي، يف اليوم. ذلك يف منزله إىل يعد لم
بهذا قبل من تره لم جنونه. جن لقد أحد. أي قتل … للقتل استعداد عىل والدك «كان
السباب، يف ويستمر املائدة، هذه عىل يجلس كان تماًما. صوابه فقد كذلك. وأنا الحال،
األحداث بعد يوم ثالث — األيام أحد ويف قط. قبل من منه أسمعها لم سيئة بألفاظ والنطق
والدك فألقى الرقم؛ يف أخطأ شخًصا كان لكنه يتحدث، من أنك وظن الهاتف، رنَّ —
الجديد. املطبخ هاتف عن بالفعل أتساءل كنت القطع.» آالف إىل ليتحطم بقوة بالهاتف
وال حياتنا، يف يشء أهم أنت يحبك. كالنا يحبك، إنه والدك. داخل انكرس يشء «ثمة
لندن إىل أنا ورحلت عمرك، من العارشة يف كنت عندما تذكر هل ذلك. تدرك أنك أعتقد

ذلك؟» تذكر هل طويلة؟ فرتة
صمت. برأيسيف أومأت

يف سيئة مرحلة كانت اآلن. ذلك يف السبب يهم ال ماركوس. يا للطالق نستعد «كنا
عن منهما كلٌّ يتوقف عندما اآلخر أحدهما يحبان اثنني أي بها يمر التي كتلك حياتنا،
نحتمل لم أجلك. من بالعودة وأقنعني إيل، جاء والدك لكن سنوات، لبضع باآلخر االهتمام
اليوم.» مًعا بقائنا يف إليك السبب ويرجع مجدًدا، بيننا الحب وعاد بك. ذلك نفعل أن فكرة
األمر بهذا أحد يخربني لم ذلك. فيها أعرف مرة أول فهذه حلقي؛ يف ة بُغصَّ شعرت

قبل. من
الطبيعية. الذهنية حالته يف ليس فهو اآلن، عصيبة بمرحلة يمر والدك فإن «لذا،
بحاجة ونحن أحببته، الذي الرجل ويعود يتعاىف أن قبل الوقت بعض األمر سيستغرق

الحني.» ذلك حتى لتفهمه
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جلد وارتخى ذراعاها، نحل كم حينها والحظت طويًال، عناًقا ذلك بعد عانقتني
شاحبة برشة ذات بشوشة شابة امرأة صورة نظري يف والدتي صورة كانت طاملا رقبتها.
املعدني. اإلطار ذات نظارتها وراء من حادة بنظرة أمامها من ترمق ورديتني، ووجنتني
األمن ووزارة اإلرهابيون، وكذلك بها، ذلك فعلت من أنا عجوز. بسيدة أشبه فبدت اآلن، أما

اآلخر. الجانب يف لخداعنا تعرضوا من وكل وأبي وأمي جانب، يف جميًعا كنا الوطني.

وصامتًا متوتًرا أبي كان ذهني. يف ترتدد أمي كلمات ظلت الليلة. تلك يف النوم أستطع لم
أبي انزعاج إىل باإلضافة لساني، يزلَّ أال يف أثق لم إذ تقريبًا؛ نتحدث ولم العشاء، عىل
كانت التفجريات. عن شك دون املسئول هو القاعدة تنظيم أن وهي األخبار؛ آخر بشأن
نُِرش الذي الفيديو أن غري الهجوم، عن مسئوليتها مختلفة إرهابية جماعات ست أعلنت قد
إنها الوطني األمن وزارة تقول معلومات عن كشف الذي الوحيد هو اإلنرتنت عىل للقاعدة

قط. ألحد عنها تكشف لم
من متأخر وقت يف تُبَث التي اإلذاعية الربامج ألحد واستمعت الرسير، يف استلقيت
ومقدم الجنسية، املشكالت حول الحلقة موضوع دار الهاتفية. باملداخالت وتسمح الليل
وكان جيدة، لكنها فجة نصائح يقدم كان إليه. االستماع أحببت مثيلٌّ رجل الربنامج

للغاية. مضحًكا
مشكلة يف استشارته أرادوا املتصلني معظم الضحك. يمكنِّي لم الليلة تلك يف لكنني
حتى املوضوع ذلك طاردني الهجمات. وقوع منذ زوجاتهم مع عالقة إقامة عن عجزهم

الجنس. حول تدور التي اإلذاعية الربامج يف
الشارع. يف ُمحرِّك صوت وسمعت الراديو، تشغيل أوقفت

سقف الصارخ. الطالء ذات املنازل أحد وهو بمنزلنا، العلوي الطابق يف غرفتي تقع
عىل تطل إحداهما الغرفة؛ جانبي من جانب بكل نافذة وتوجد مائل، عليَّة سقف الغرفة
تمر السيارات كانت منزلنا. أمام املوجود الشارع عىل تطل واألخرى بالكامل، ميشن حي
سمعته. الذي املحرك ذلك صوت يف مختلًفا شيئًا ثمة لكن الليل، طوال الشارع هذا يف

بيضاء شاحنة باألسفل رأيت الستائر. وسحبت الشارع، عىل املطلة النافذة إىل ذهبت
عدد أي عددها فاق السلكية هوائي أجهزة سقفها ويعلو مميزة، عالمات أية تحمل ال
وطبق الشارع، يف شديد ببطء تسري أخذت سيارة. أية عىل رؤيتها يل سبق هوائي أجهزة

يدور. أعالها صغري
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منها خرج بها. الخلفية األبواب أحد فجأة وُفِتح توقفْت للشاحنة، مشاهدتي أثناء
األمتار. مئات بعد عىل عليهم التعرف بوسعي صار الوطني؛ األمن وزارة زي يرتدي رجل
الجريان مستكشًفا وذهابًا، جيئة يسري أخذ وجهه. عىل أزرق عكسضوءًا جهاًزا معه حمل
طريقة يف مألوف يشء هناك كان إلينا. توجه ثم جهازه، عىل مالحظات تسجيل مع أوًال

… ألسفل وبالنظر مشيته
الوطني األمن وزارة فاي! الواي إشارات عىل للعثور جهاًزا يستخدم كان أنه اكتشفت
جهاز عن الغرفة يف وبحثت يدي، من الستائر أفلتُّ نت». «إكس شبكة ُعَقد عن تبحث
التي الرائعة املتحركة الصور أفالم لبعض تنزييل أثناء التشغيل قيد تركته بوكس. اإلكس
تحقيق أن عن فيه تحدث الذي الرئيس لخطاب نت» «إكس شبكة مستخدمو صممها
وأحدثت النافذة، إىل عائًدا أرسعت ثم الحائط، من القابس جذبت بثمن. يُقدَّر ال األمن

الستائر. يف صغرية فتحة
جيئة يسري وهو مجدًدا، فاي الواي إشارات عىل العثور جهاز يف ينظر الرجل أخذ

مبتعًدا. وقادها الشاحنة إىل عاد لحظات، وبعد منزلنا. أمام وذهابًا
من عليها وما للشاحنة الصور من ممكن عدد أكثر والتقطت الكامريا، أخرجت
الصور لتحرير مجاني برنامج باستخدام الصور هذه فتحت ذلك، وبعد هوائي. أجهزة
يشء وأي الشارع فمسحت الشاحنة، عدا فيما الصور يف ما كل وحذفت «جيمب»، ى يُسمَّ

هويتي. يحدد أن يمكن
الشاحنة. عن كتابته يمكنني ما كل وكتبت نت»، «إكس شبكة عىل نرشتها ثم، ومن

ذلك. تخمني بوسعي نت»، «إكس شبكة عن شك بال يبحثون كانوا
تماًما. النوم جفاني وبذلك

الالعبني من العديد بوجود موقنًا كنت القراصنة. لعبة ممارسة سوى لذلك عالج وال
بالندر»، وورك «كلوك هو اللعبة لهذه الحقيقي االسم الليل. من املتأخرة الساعة رغم
ميتال. الديث بموسيقى مهووسون فنلندا من مراهقون صممه هواة مرشوع وكانت
أخرى لعبة أية تقدمه ما يماثل ما املتعة من وتقدم تماًما، مجانية بالندر» وورك «كلوك
كويست» إيرث و«ميدل يونيفريس» «إندرز مثل الشهر، يف دوالًرا ١٥ اشرتاكها يبلغ

دانِجنز». و«ديسكوورلد
تشارجر» «زومبي سفينة ظهر عىل أزال ال كنت اللعبة. يف أخرى مرة الدخول سجلت

اللعبة. من الجزء هذا كرهت نشاطي. يجدد من انتظار يف
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القراصنة: أحد مخاطبًا كتبت

نشاطي؟» تجدد هال صاح! «يا
قال: ثم إيل، ينظر وهو لحظات، فصمت

ذلك؟» أفعل «وملاذا
خربة.» نقاط ستجني أنك إىل باإلضافة واحد، فريق أعضاء «نحن

أحمق! من له يا
موقعك!» «حدد

فرانسيسكو.» «سان
مألوًفا. يبدو األمر بدأ

فرانسيسكو؟» سان يف «أين

اليف مدونات إىل انتقلت فيها. يجري غريب يشء ثمة اللعبة. من الخروج سجلت
الدماء د جمَّ عىليشء أعثر أن قبل مدونات ست نحو تصفحت أتصفحها. وأخذت جورنال،

عروقي. يف
تشبهك؟ التي الخيالية الشخصية ما االختبارات: جورنال اليف شبكة مدونو يحب
تظن التي السينمائية الشخصية من بك؟ شبًها أكثر الكواكب أي رائع؟ محب أنت هل
أصدقاؤهم، يفعل وكذلك األسئلة، هذه عن فيجيبون العاطفية؟ طبيعتك ما تشبهك؟ أنها

فيها. رضر ال متعة هذه النتائج. الجميع ويقارن
ما هو الليلة تلك يف نت» «إكس شبكة عىل املدونات بجميع انترش الذي االختبار لكن

فيها»: رضر ال التي «املتعة عن يكون ما أبعد كان فقد أخافني؛

نوعك؟ ما •
الدرايس؟ صفك ما •

إليها؟ تذهب التي املدرسة ما •
املدينة؟ يف تعيش أين •

املدارس إىل لإلشارة ملونة دبابيس عليها خريطة عىل النتائج االختبارات عيَّنت
وغريها. البيتزا رشاء ألماكن تافهة توصيات مع واألحياء،
عليها: إجاباتي يف وفكر األسئلة، تلك إىل انظر لكن

ذكر. •
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.١٢ •
الثانوية. شافيز •
هيل. برتيرو •

البيانات، هذه مع بياناتهما تتماىش فقط اثنني سوى بأرسها مدرستي يف يكن لم
شبكة مستخدمي هوية إىل التوصل أردت إذا املدارس. أغلب عىل نفسه األمر وينطبق

جميًعا. عليهم للعثور االختبارات هذه استخدام يمكنك نت»، «إكس
وزارة من ما شخًصا أن ضمنًا عنى أنه هو األسوأ لكن الكفاية، فيه بما سيئًا هذا كان
الخرتاق الشبكة تعرضت إلينا. للوصول نت» «إكس شبكة يستخدم كان الوطني األمن

الوطني. األمن وزارة جانب من
بيننا. جواسيس هناك كان

َمن عرفت آلخرين. بدورهم أعطوها الذين األفراد من للمئات نت» «إكس أقراص أعطيت
املنزل يف عشت فقد به؛ وطيدة عالقة عىل كنت وبعضهم جيدة، األقراصمعرفة أعطيتهم
يف بزمالئي بدءًا السنني، مر عىل الناس من املئات مع صداقات وكوَّنت عمري، طوال ذاته
ومن طبيعي، إطار يف تقمصاألدوار وألعاب القدم، كرة معهم لعبت من وحتى الحضانة،
البديل الواقع ألعاب يف فريقي أعضاء املدرسة. من عرفتهم ومن النادي، يف بهم التقيت
إلعطائهم الكفاية فيه بما فيهم ووثقت الناس من الكثري عرفت لكنني يل، األقرب كانوا

نت». «إكس أقراص
اآلن. إليهم بحاجة كنت

الرنة بعد السماعة وأغلقت املحمول، هاتفه عىل طلبته بأن النوم من خولو أيقظت
إجراء من وتمكنَّا نت» «إكس شبكة عىل كان دقيقة، بعد متتالية. مرات ثالث األوىل
الالسلكي، الهوائي ذات الشاحنات عن مدونتي يف نرشته ما يقرأ جعلته آمنة. محادثة

مذعوًرا. دقيقة بعد ملحادثتي وعاد

عنا؟» يبحثون أنهم من متأكد أنت «هل

لالختبار. وجهته سؤاله، عن وألجيبه

علينا!» ُقيض لقد إلهي! «يا
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به.» الوثوق يمكننا من ملعرفة بحاجة لكننا السوء، بهذا األمر ليس «كال،
«كيف؟»

عمياء؟» ثقة بهم تثق أن الناسيمكنك من كم … عنه سؤالك أردت ما «هذا
«.٣٠ أو ٢٠ «نحو

ثقة شبكة وإعداد ا، حقٍّ بالثقة الجديرين األفراد من عدد بني الجمع «أريد
املفاتيح.» لتبادل

أجربها لم لكنني عنها، قرأت التي الرائعة التشفري أدوات إحدى هي الثقة شبكة
بهم، تثق أفراد مع تتحدث أنك من تتأكد تجعلك الخداع من واقية وسيلة وهي قبل، من
فعليٍّا االلتقاء منك تتطلب أنها هي املشكلة إليكم. االستماع من أحد يتمكن أن دون ولكن

تبدأ. لكي األقل عىل واحدة مرة الشبكة يف املوجودين باألفراد

للتوقيع الجميع كيفستجمع لكن سيئة، فكرة ليست بالتأكيد. تعنيه ما «فهمت
باملفاتيح؟» الخاصة الشهادات عىل

القبض يُلَقى أن دون ذلك فعل يمكننا كيف … عنه سؤالك أردت ما «هذا
علينا؟»

مسح. ثم وكتب مسحه، ثم ما، شيئًا خولو كتب

فكتبت:

سيعرف.» كان «داريل
ا.» حقٍّ فيه يربع ما هذا كان إلهي، «يا

ثم: يشء، أي خولو يكتب لم

حفلة؟» إعداد يف رأيك «ما

واستطرد:

عذر لدينا يكون وبذلك مراهقني، حفلة كانت لو كما ما مكان يف جميًعا «نلتقي
نفعله.» عما يسأل أحد ظهر إذا جاهز

خولو.» يا عبقري أنت رائع! حل «هذا
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هذه إقامة يمكننا أين أيًضا أعلم أنني أكثر سيسعدك وما ذلك، «أعرف
الحفلة.»

«أين؟»
سوترو!» «مسابح
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أسطوري أطفال كتب متجر وهو بوكشوب، آندرسونز ملتجر الفصل هذا أهدي
الطراز قديم لألدوية كمتجر بدأ عائلة، تديره قديم متجر آندرسونز شيكاجو. يف
لكتب عظيمة إمرباطورية صار فقد اآلن، أما األسايس. عمله جانب إىل الكتب يبيع
بني التواصل تحقق الكتب لبيع مبتكرة بأساليب ويتمتع الفروع، متعددة األطفال
املتحركة معارضالكتب األساليب هذه وأفضل ا. حقٍّ رائعة بأساليب والكتب األطفال
أطفال بكتب مملوءة دوارة، ضخمة كتب خزانات فيها وتشحن املتجر، يقيمها التي
بني جاهًزا كتب معرض لألطفال لتجلب شاحنات عىل املدارس إىل وتتوجه رائعة،

أيديهم.

∗∗∗

به، واإلمساك اتهامه، يمكنك محيطك؟ يف جاسوس وجود اكتشفت إذا ستفعل ماذا
ويكون آخر، جاسوس بمواجهة األمر ينتهي قد حينئٍذ، لكن، املحيط. ذلك من وإخراجه

السهولة. بهذه عليه القبض من تتمكن وال سابقه، من حرًصا أكثر
وقادته هو وزوده الجاسوس، هذا اتصاالت باعرتاض ابدأ أفضل: فكرة إليك
يتتبعك، لتدعه تحركاتك. معلوماتعن لجمع هوه َوجَّ قادته لنفرتضأن بمعلوماتخاطئة.
مركز إىل يرسلها التي األظرف بالبخار افتح لكن يحتاجها، التي املالحظات كل ن ويدوِّ
أردت، وإن تحركاتك. عن كتبه الذي التقرير من بدًال آخر وهميٍّا تقريًرا وضع قيادته،
اصطناع أيًضا بوسعك منه. فيتخلصوا بالثقة، جدير وغري غريبًا يبدو تجعله أن يمكنك
أنت باختصار، آخرين. جواسيس هويات عن يكشف الجانبني من أيٍّا تجعل أزمات

ستهزمهم.
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يف يتدخل من للغاية. مخيًفا فستجده فيه، فكرت وإذا الدخيل، بهجوم ذلك يُعَرف
تُحَىص. ال بأساليب يخدعك أن يمكن اتصاالتك،

التشفري. استخدام وهي أال الدخيل؛ هجوم عىل للتحايل رائعة وسيلة بالطبع، يوجد،
وتغيريها، شفرتها، فك يمكنه لن ألنه رسائلك؛ رؤية بوسعه العدو كان إذا يهم ال بالتشفري،

التشفري. الستخدام الرئيسية األسباب أحد وهذا إرسالها. وإعادة
يف ترغب الذين لألفراد مفاتيح لديك يكون أن يلزم التشفري، ينجح لكي تذكر: لكن
التي املفاتيح بعض أي اثنني؛ أو رس تبادل املحادثة يف ورشيكك أنت عليك معهم. التحدث

عنكما. الدخيل إبعاد أجل من التشفري هذا وفك رسائلك لتشفري استخدامها يمكنك
متميزة لكنها اليشء، بعض معقدة فكرة وهي العامة. املفاتيح فكرة جاءت هنا ومن

نفسه. الوقت يف للغاية
سلسلتان وهما مفتاحني؛ عىل مستخدم كل يحصل العامة، املفاتيح تشفري يف
أنه وهي سحرية؛ شبه خاصية لهما ولكن الغامضة، الرياضية الرموز من طويلتان
فضًال هذا صحيح. والعكس اآلخر، خالل من تشفريه سيَُفك بأحدهما، تشفره ما كان أيٍّا
رسالة شفرة فك من تمكنت فإذا ذلك، فعل يمكنهما اللذان الوحيدان املفتاحان أنهما عن

صحيح). (والعكس شفرها الذي هو اآلخر املفتاح أن فستعلم املفتاحني، بأحد ما
علنيٍّا تجعله أي و«تنرشه»؛ أيهما) يهم (ال املفتاحني هذين من أيٍّا تأخذ ثم، ومن

العام». «مفتاحك عليه يطلقون ملاذا يخفى ال ولهذا الجميع. به وتُعِلم تماًما،
ما يعرف بأن أبًدا ألحد تسمح وال ألحد، به ترصح وال فتخفيه، الثاني، املفتاح أما

منطقي! أمر … الخاص» «مفتاحك عليه يُطَلق ما وهذا هو،
معروف العام مفتاحهم رؤسائك. مع التحدث يف وترغب جاسوس، أنك لنفرتضاآلن
أحد وال سواك، الخاص مفتاحك يعرف أحد ال حني يف العام. مفتاحك وكذلك للجميع،

سواهم. الخاصة مفاتيحهم يعرف
يمكنك الخاص. مفتاحك باستخدام ستشفرها أوًال: إليهم. رسالة إرسال يف ترغب
كيف؟ أرسلها. من أنك وصولها عند سيعلمون ألنهم األمر وسينجح مبارشًة، إرسالها
يمكن ال أنها ذلك فمعنى العام، مفتاحك باستخدام شفرتها فك بإمكانهم كان إذا ألنهم
توقيعك أو ختمك وضع ذلك ويشبه الخاص. مفتاحك باستخدام إال ُشفرت قد تكون أن
أحد يكون أن يمكن ال آخر. أحًدا وليس الرسالة، هذه كتب من «أنا لتقول: رسالة أسفل

ها.» غريَّ أو بها عبث قد
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بالفعل معروف العام مفتاحك ألن وذلك رسالتك؛ رسية عىل ذلك يحافظ لن لألسف،
عىل للرسائل إرسالك فسيقترص وإال كذلك، يكون أن بد (ال الناس من كبري لعدد جيًدا
الرسالة عليه تمر شخص وأي العام). مفتاحك يعرفون الذين الناس من الصغري العدد
إذا ثمَّ، ومن أرسلها؛ من أنت كأنك تبدو وجعلها تغيريها يمكنه لن لكن قراءتها، سيمكنه

أفضل. حل إىل فستحتاج تقوله، ما اآلخرون يعلم أال يف ترغب كنت
أيًضا بوسعك الخاص، مفتاحك باستخدام الرسالة تشفري مجرد من بدًال لذا،
األول التشفري مرتني: تشفريها تم قد يكون وبذلك العام، رئيسك بمفتاح تشفريها
والتشفري الخاص، رئيسك مفتاح باستخدام إال يفك ال — العام رئيسك مفتاح وهو —
عندما وبذلك، العام. مفتاحك باستخدام إال يفك ال — الخاص مفتاحك وهو — الثاني
سيتأكدون وبذلك املفتاحني، كال باستخدام شفرتها سيفكون الرسالة، رؤساؤك يتلقى

قراءتها. يمكنهم وحدهم أنهم و(ب) كتبتها، من أنك (أ) من:
يف شهوًرا وقضينا الفور، عىل داريل مع املفاتيح تبادلت اكتشفته، يوم رائع. أمر إنه
املدرسة، بعد التقائنا بمكان تعلقت التي الرسية شديدة رسائلنا بتبادلنا غامرة سعادة

ال. أم بها اهتمامه ستالحظ فان كانت إذا وما
بجنون املدفوعة االحتماالت أكثر يف بالتفكري فعليك األمن، فهم يف ترغب كنت إذا لكن
رئيسك مفتاح هو العام مفتاحي أن تظن جعلتك إذا ماذا املثال، سبيل عىل االرتياب.
أنا سأفك حني يف العام، ومفتاحي الخاص مفتاحك باستخدام الرسالة ستشفر العام؟
وأرسلها. لرئيسك، الحقيقي العام املفتاح باستخدام تشفريها وأعيد وأقرؤها، شفرتها،
سواك، الرسالة كتب قد يكون أن يمكن أحد من ما أنه هو العمل يف رئيسك يعرفه ما وكل

قرأها. قد يكون أن يمكن سواه أحد من وما
كل وتصبح الشبكة، داخل كالعنكبوت وأجلس الدخيل، دور لعبت قد أكون وبذلك

يل. ملًكا أرسارك
عىل العام مفتاحك نرش هي االحتمال هذا عىل للتغلب طريقة أيرس فإن ثم، ومن
الحقيقي، مفتاحك معرفة أحد أي عىل بالفعل اليسري من صار إذا ألنه وذلك واسع؛ نطاق
الحفاظ عن صعوبة يقل ال ما، يشء نرش أن غري الدخيل. عىل صعوبة األمور فستزداد
إلعالم وغريها الشامبو إعالنات عىل تُنَفق التي الدوالرات مليارات إىل مثًال لتنظر ا. رسٍّ عليه

به. إعالمهم يف ما ُمعِلن يرغب ما بيشء الناس من ممكن عدد أكرب
لنفرتض الثقة. شبكة وهي أال الدخيل؛ مشكلة عىل للتغلب تكلفًة أقل طريقة ثمة
منكم كلٌّ وأفصح القهوة، تحتسون رؤسائك مع جلست قيادتك، مركز مغادرة قبل أنك
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هوية من تماًما متيقنًا ستكون إذ دخالء! أي هناك يكون لن بذلك، مفاتيحه. عن لآلخر
إياها. أعطوك من ألنهم تعلمها؛ التي املفاتيح أصحاب

الناسيمكنك من كم وهو: هنا، طبيعيٍّا عائًقا ثمة لكن تماًما. جيد األمر الحد، هذا إىل
لعمل تكريسها يمكنك اليوم يف الساعات من كم معهم؟ املفاتيح وتبادل فعليٍّا بهم االلتقاء
الوقت هذا تكريس يف يرغبون الناس هؤالء من كم بك؟ خاص هاتف دليل كتابة يشبه

لك؟
قبل من العالم امتأل فقد الهاتف، دليل مثال منظور من األمر يف التفكري املفيد من
حالة يف لكن الدليل. يف عنه بحث رقًما، احتاج كلما املرء وكان الهواتف، أدلة من بالعديد
ظهر عن معرفتها إما عليك يلزم يوم، أي يف إليها الرجوع يف ترغب التي العديدة األرقام
هاتفي ومعي املنزل خارج أكون عندما أيًضا، وحاليٍّا عنها. آخر شخص سؤال أو قلب،
وأيرس أرسع فهذا عنه، أبحث الذي الرقم لديهما كان إذا داريل أو خولو أسأل املحمول،
كان إذا أيًضا. موثوقية أكثر سيكونان أنهما عن فضًال هذا اإلنرتنت، عىل عنه البحث من
أي االنتقالية»؛ «الثقة ب يُعَرف ما هذا أيًضا. الرقم ويف فيه، أثق فأنا الرقم، خولو لدى

عالقاتنا. شبكة بأنحاء تنتقل التي الثقة
وحصلت خولو، قابلت أنني لنفرتض أكرب. نطاق عىل لكن ذلك، تشبه الثقة وشبكة
التي املفاتيح مجموعة أي مفاتيحي»؛ «سلسلة يف املفتاح هذا وضع يمكنني مفتاحه. عىل
باستخدام املفتاح هذا تشفري فك يمكنك أنه ذلك يعني الخاص. بمفتاحي عليها وقعت
هذا «إن أقول — مفتاحي لديه شخص أي أو — أنني من متأكًدا وتكون العام، مفتاحي

الشخص.» هذا يخص املفتاح
كل صحة من وتتحقق ا حقٍّ لتقابلني يفَّ تثق كنت وإذا مفاتيحي، سلسلة فأعطيك
تقابل ثم، ومن مفاتيحك؛ سلسلة إىل وإضافتها أخذها يمكنك فيها، املوجودة املفاتيح
يف تثق كنت وإذا كربًا، السلسلة فتزداد بأكملها، املفاتيح سلسلة وتعطيه آخر، شخًصا
نًا مؤمَّ فستكون وهكذا، سلسلته، يف التايل الشخص يف يثق وهو السلسلة، يف التايل الرجل

تماًما.
بالضبط: اسمها إليه يشري ما تعني وهي املفاتيح، توقيع حفالت إىل نصل وبذلك
وداريل أنا تبادلت عندما اآلخرين. مفاتيح عىل منهم كلٌّ ويوقع الجميع، فيها يلتقي حفلة
يتسمان اثنني سوى يحرضه ال مصغر مفاتيح توقيع حفل بمثابة ذلك كان املفاتيح،
الثقة، شبكة أساس ن يتكوَّ الناس، من أكرب بعدد لكن بالتكنولوجيا. والولع بالحزن
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بمزيد والتقائه العالم إىل مفاتيحك سلسلة يف شخص كل وبخروج الشبكة. تتسع وهكذا
بأناس االلتقاء عليك ليس للسلسلة. األسماء من واملزيد املزيد إضافة يمكنه الناس، من
شبكتك يف الناس من عليه حصلت الذي عليه ع املوقَّ املفتاح أن يف الوثوق فقط عليك جدد،

صحيح.
األخرى. عن إلحداهما غنى ال والحفالت الثقة شبكة فإن لذلك،

للمدعوين إال بالدخول فيها يُسَمح ال ا، جدٍّ خاصة حفلة إنها فقط لهم «لتقل لخولو: قلت
بالدخول.» لهم يُسَمح فلن وإال معهم، أحد إحضار عدم منهم واطلب فقط،

الناس أخربت إذا كذلك؟ أليس تمزح، «أنت وقال: قهوته، خلف من إيلَّ خولو نظر
األصدقاء.» من املزيد فسيحرضون بذلك،

الكود عىل ألبقي خولو، عند األثناء تلك يف أسبوع كل ليلة وقضيت «اللعنة!» فقلت:
ذلك، لفعل املال من مبلًغا يل تدفع «بيجسبلني» رشكة وكانت املستقلة. الشبكة عىل ثًا محدَّ

األكواد. كتابة مقابل ماًال سأتلقى أنني قبل من ببايل يخطر لم ا. حقٍّ غريبًا يعد ما
فقط، فيهم نثق من سوى الحفلة يف أحد هناك يكون أن نريد ال إذن؟ نفعل «ماذا
من ونتمكن الجميع، مفاتيح عىل نحصل حتى السبب نذكر أن نفسه الوقت يف نريد وال

ا.» رسٍّ مراسلتهم
اسم ذلك عىل يطلق كان أتابعه. كنت بينما وصححها، األخطاء عن خولو بحث
«الربمجة» عليه فنطلق اآلن، أما اليشء. بعض املحرج االسم وهو القصوى»، «الربمجة
الربمجة مجال يف مقولة هناك األخطاء. اكتشاف يف واحد من أفضل وشخصان فقط.

سطحية.» أخطاؤها أصبحت األكواد، ومختربي مطوري عدد زاد «كلما تقول
تحديث تم الجديدة. حة امُلنقَّ النسخة إلنتاج ونستعد األخطاء، تقارير عىل نعمل أخذنا
سيجدون وإنما يشء، أي لفعل مستخدمونا يحتاج لن ثم ومن الخلفية؛ يف آليٍّا يشء كل
أن للغاية غريبًا شعوًرا كان أسبوع. كل أيديهم بني جاهزة الربنامج من أفضل نسخة

«غًدا»! البرش من اآلالف مئات سيستخدمه كتبته الذي الكود أن أعلم
الواقع لألمر سنستسلم أننا أعتقد فكرة. أية لدي ليست إلهي يا سنفعل؟ «ماذا

فحسب.»
التحديات من العديد واجهنا طاملا مادنس». فان «هاراجوكو للعبة ممارستنا تذكرت

اللعبة. من كجزء الناس من كبرية مجموعات تضمنت التي االجتماعية
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لتخرب الرس. هذا عىل الحفاظ نحاول األقل عىل دعنا لكن حق. عىل أنت «حسنًا،
يكون أن ويجب معهم، األكثر عىل فقط واحد شخص اصطحاب بإمكانهم بأنه الحضور

األقل.» عىل سنوات خمس به الشخصية معرفتهم مىضعىل قد شخًصا
أجزم أكاد الفكرة، هذه ستنجح إلهي! «يا وقال: الشاشة، عىل من عينيه خولو رفع
نفسه يظن «من بذهني: سريد ما فكل معي، أحد إحضار عدم مني طلبت إذا بذلك.
بوليسية بمغامرة أشبه فسيبدو النحو، هذا عىل طلبك تصيغ عندما لكنك الجحيم؟» بحق

مثرية.»
وورك «كلوك لعبة ولعبت للمنزل، عدت القهوة. بعض احتسينا خطأ. عىل عثرت
ثم املتطفلة، األسئلة ذوي النشاط مجددي يف التفكري عدم محاوًال الوقت، لبعض بالندر»

عميق. نوم يف غطْطُت

عام يف افتتاحها عند زائفة. رومانية أطالل عن عبارة فرانسيسكو بسان سوترو مسابح
زجاجي مشمس عن عبارة وهو العالم، يف داخيل مسابح مركز أضخم كانت ،١٨٩٦
مائي ومنزلق بل االستحمام، وأحواض باملسابح يمتلئ الفيكتوري الطراز عىل ضخم
مالكوها وأحرقها العرشين، القرن من الخمسينيات يف أحوالها تدهورت وقد أيًضا. قديم
املتأثرة الصخور من متاهة سوى منها يتبق ولم .١٩٦٦ عام يف التأمني مبلغ عىل للحصول
أجمع للعالم تبدو وهي املحيط. شاطئ عىل صلب جرف واجهة داخل الجوية بالعوامل
ويف البحر. عىل تطل الكهوف من مجموعة وخلفها وغامضة، متحطمة رومانية كأطالل
أنها عنها ُعِرف وقد األطالل. وفوق الكهوف عرب األمواج تندفع الهائجني، والجزر املد

واآلخر. الحني بني لزيارتها يأتون الذين السائحني تُغِرق
عليه تصطف مقفر جرف وهو جيت»، «جولدن متنزه عن كثريًا املحيط شاطئ يبعد
تنترش ضيق شاطئ إىل الجرفوصوًال عىل تنحدر التي التكلفة باهظة القباب ذات املنازل
ضخمة بيضاء صخرة وتوجد (املجانني). الشجعان األمواج وراكبو البحر قناديل عليه
(صخرة روك» «سيل عليها يُطَلق ما وهي الشاطئ، من القريبة الضحلة املياه من تنتأ
مالءمة أكثر لبيئة نُِقلت أن إىل البحر أسود فيه تحتشد الذي املكان دوًما كانت إذ الفقمة)؛

وارف. فيرشمانز منطقة يف للسائحني
الربودة قارس الجو ويصري مخلوق، أي من تقريبًا املكان يخلو الظالم، حلول ومع
صخوًرا املكان ويضم بذلك. له سمحت إذا عظامك إىل النفاذ يمكنه ملحي رذاذ تناثر مع

وهناك. هنا مستعملة مخدرات وإبر متكًرسا، وزجاًجا حادة،
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لالحتفال. رائع مكان إنه
خولو علم فكرتي. الكيميائية التدفئة وقفازات املشمع من التي األغطية إحضار كان
املرشوبات توصيل خدمة يقدم خافريصديق األكرب ألخيه كان فقد سنحرضالجعة؛ أين من
له، املال من يكفي ما دفع هو فعله عليك ما كل القانونية. السن دون هم ملن الكحولية
الجعة. زجاجات من تريده ما وكل الثلج صناديق حامًال حفلتك مكان إىل وسيحرض
املستقلة، الشبكة برمجة من عليه حصلت الذي املال من كبريًا قدًرا ذلك عىل أنفقت
أخرج الشمس. غروب بعد جيدة ساعة وكانت مساءً، الثامنة موعده: يف الرجل وحرض
معه وأحرض املسابح، أطالل إىل بها ونزل شاحنته، من الستة املثلجة الجعة صناديق

الفارغة. للزجاجات إضافيٍّا صندوًقا أيًضا
الحذر لتتوخوا «واآلن، يرتديها: كان التي البقر رعاة قبعة طرف يمسك وهو قال
ويرتدي عريضة، ابتسامة وجهه عىل ترتسم ساموا من بدينًا رجًال كان الشباب!» أيها
فئة أوراًقا أخرجت وكتفيه. وبطنه إبطيه شعر عربه ترى أن يمكنك أكمام بدون قميًصا
بنسبة السعر يرفع كان إياها. وأعطيته معي كانت التي املال رزمة من دوالًرا عرشين

جيًدا. ربًحا يَُعد ما باملائة، ١٥٠
أنه «أتعلم وجهه: عىل االبتسامة تزال وال — وقال ، يديَّ بني التي املال رزمة إىل نظر

النهاية.» يف مجرم فأنا بسهولة؛ منك املال هذا رسقة بوسعي
كنت ما له أظهر أن مني غباءً كان عينيه. يف مبارشًة ونظرت جيبي، يف املال وضعت
األحيان. بعض يف املواقف هذه مثل مجابهة يلزم أنه أعلم كنت لكنني مال، من أحمله

تظهرها ال األموال؛ هذه بشأن الحذر لتتوخَّ لكن معك. أمزح «إنني أخريًا: قال
هكذا.» للجميع

ظهري.» سيحمون الوطني األمن لكن لك. «شكًرا فأجبته:
تِعسة. بوليسية فرقة كونهم يتعدون ال إنهم «ماذا؟! وقال: اتساًعا، ابتسامته ازدادت

يشء.» أي يعلمون ال الُخرقاء هؤالء
واضحة «فاسرتاك» بطاقة األمامي السيارة زجاج من وملحت شاحنته، إىل نظرت

عليه. القبض يُلَقى حتى الوقت من سيمر كم وتساءلت للعيان.
هذه بكل أتيتم أنكم يف السبب هو أهذا كذلك؟ أليس الليلة، فتيات «سرتافقكم

الجعة؟»
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فعله عليه كان ما وهو شاحنته، تجاه يسري كان لو كما بيدي له ولوحت ابتسمت،
االبتسامة عنه تغيب أن دون مبتعًدا شاحنته فقاد له، أملح كنت ما أخريًا أدرك بالفعل.

للحظة.
املتحطمة، الصخور بني املثلجة املرشوبات صناديق إخفاء عىل خولو ساعدني
إن وما الرأس. بعصابات املثبتة للضوء الباعثة الثنائية الصمامات بمصابيح مستعينني
الباعثة الثنائية الصمامات مفاتيح بعضسالسل ألقينا حتى مكانها يف الصناديق صارت
الستريوفوم، من املصنوعة األغطية رفع عند لتتوهج صندوق، كل يف البيضاء للضوء

تفعله. ما رؤية لك وتُيرس
القصية. الشوارع مصابيح بالكاد لنا وأنارت القمر، عنها غاب معتمة ليلة كانت
من لنتمكن كنا ما لكن الحمراء، تحت األشعة مدى يف كوهج سيربز منا كالٍّ أن علمت
كمجموعة رؤيتنا فكرة قبول وبإمكاني نُالَحظ. أن دون مًعا الناس من مجموعة جمع

الشاطئ. عىل يحتفلون سكارى شباب من صغرية
الرابعة يف كنت منذ ارتدتها التي الحفالت تضمنت الحقيقة. يف الرشاب يف أُكِثُر ال
(وإن التدخني كرهت لكنني هلوسة، وعقاقري ُمسِكرة ومرشوبات جعة عمري من عرشة
وعقاقري آلخر)، حني من بالحشيش املحشو الرباونيز بكعك كبري حد إىل مولًعا كنت
كاملة أسبوع نهاية عطلة فتتطلب مفعولها؛ لتحدث طويلة فرتة تستغرق الهلوسة
يميزها. ما أرى ال لكنني بها بأس فال الجعة، أما مفعولها. من التخلص ثم بها لالنتشاء
شكل عىل الخزف أواني يف تقدم التي كتلك القوية الكوكتيل مرشوبات هو له أُفضِّ ما
إعجابي لكن الحافة. عىل بالستيكي قرد وبها النار، عىل طبقات ست من وتتكون بركان،

تقديمها. طريقة من نابع الغالب يف بها
أبًدا. منها أعاني ال كنت وإن ذلك، بعد آثاره أحب ال لكنني الواقع، يف ْكر السُّ أحب
شكل عىل التي الخزف أواني يف تُقدَّم التي املرشوبات لنوع يرجع قد ذلك ثانيًة لكن

بركان.
فوق الجعة من اثنني أو صندوق وضع دون حفل إقامة يمكن ال فإنه ذلك، رغم
بعد حمقاء أفعاًال الناس يرتكب القيود. من الحضور يحرر إذ ع؛ متوقَّ أمر فذلك الثلج،
يرتكبون الناس أن كما سيارات. يملكون ال أصدقائي لكن الجعة، من كبري قدر رشب
أو الحشيش تدخني أم الجعة رشب هو السبب أكان سواء حال، أية عىل حمقاء أفعاًال

يهم. ال غريهما،

160



العارش الفصل

الزجاجتني قرعنا يل. اليت» و«باد له، ستيم» «آنُكر جعة: زجاجتي وخولو أنا فتحت
الصخور. إحدى عىل وجلسنا مًعا،

كذلك؟» أليس مساءً، التاسعة املوعد أن «أخربتهم
«بىل.» فأجابني:

أيًضا.» «وأنا
محتواها يف تركيًزا الصندوق يف الجعة أنواع أقل اليت» «باد كانت صمت. يف رشبنا

الليلة. تلك يف صاٍف لذهٍن بحاجة كنت فقد الكحويل؛
بالخوف؟» أحيانًا تشعر «هل أخريًا: ونطقت

ال فالخوف دوًما؛ وإنما بالخوف، أحيانًا أشعر ال «كال، وقال: ناحيتي، استدار
األحيان بعض يف الذعر من درجة إىل أصل إنني بل التفجريات. وقوع منذ يفارقني

الرسير.» من النهوض يف أرغب ال تجعلني
إذن؟» ذلك تفعل «ملاذا

أن هو أعنيه ما اآلن. بعد ذلك يف أستمر لن باألحرى أو أفعل، لن «ربما وقال: ابتسم،
األهمية بهذه فعلته يشء أي أتذكر وال بالفعل، رائًعا أمًرا كان ا. حقٍّ تسعدني مساعدتك

الكالم. عن توقف ثم «… لك أقول أن يجب ماركوس، يا لكن، قبل. من
قول. من ذلك سيتلو كان بما علمي رغم «ماذا؟» سألته:

آخر. واحد لشهر حتى ربما لألبد، ذلك يف االستمرار يمكنني «ال قال: النهاية، ويف
وال الوطني، األمن وزارة إنها باملخاطر. محفوف أمر فهو ذلك؛ من انتهيت قد أنني أعتقد

الجنون.» من رضب ا حقٍّ فهو عليها، حرب شنُّ يمكنك
فان.» مثل تتحدث «إنك أبغيه: كنت مما أكثر املرارة من قدر فيه بدا بصوت له قلت
لكنني عظيم، أمر ذلك فعل يف شجاعتك أن أرى فأنا صديقي، يا انتقادك أقصد «ال

دائم.» رعب يف العيش يمكنني وال الشجاعة، بهذه أتمتع ال
تعني؟» «ماذا

يرام، ما عىل يشء كل بأن يتظاهرون ممن واحًدا سأصري اللعبة. خارج أنني «أعني
أفعل كنت مثلما اإلنرتنت الستخدام سأعود ما. يوًما لطبيعتها ستعود األمور كل وأن
بعد مخططاتك من جزءًا أكون لن فقط. لأللعاب إال نت» «إكس شبكة أستخدم وال دوًما،

اآلن.»
يشء. أي أقل لم
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األمر هذا عن تتخىل أن وأتمنى صدقني. ذلك، أريد ال وحيًدا. أتركك بذلك أنني «أعلم
به. ستفوز شجاًرا ليس إنه املتحدة. الواليات حكومة عىل الحرب إعالن يمكنك ال معي.
محاوًال وتكراًرا مراًرا بالشباك يرتطم طائر مشاهدة يشبه ذلك تحاول وأنت مشاهدتك

الخروج.»
جزيًال شكًرا خولو! يا عليك «باهلل هو: قوله أريد كنت وما يشء، أي أقول أن أرادني
قبل بالدنا عليه كانت ما نسيت هل اعتقالنا؟ عند حدث ما نسيت هل عني! تخليك عىل

وإنما: مني، سماعه هو أراد ما يكن لم ذلك لكن عليها؟» السيطرة فرضهم
اختيارك.» وأحرتم خولو، يا موقفك «أتفهم

قال: ثم وفتحها، أخرى واحدة وأخرج زجاجته، يف تبقى ما ارتشف
آخر.» سبب «ثمة

هو؟» «ما
أفعله.» ما وراء السبب تفهم أن أريدك أنني غري ألذكره، أكن «لم

هو؟» ما خولو! يا عليك «باهلل
البرشة بيض عىل القبض عند كذلك. لست وأنا «أبيض»، لكنك ذلك، أقول أن «أكره
البرشة ذوو أما التأهيل، إعادة مراكز يف الوقت بعض يقضون كوكايني، وبحوزتهم
يرى عاًما. عرشين السجن يف يُلَقون التهمة، بنفس عليهم القبض إلقاء فعند الداكنة،
فيتساءلون الداكنة، البرشة ذوو أما باألمان. شعورهم فيزداد الشارع، يف الرشطة البيض
طريقة أتزعجك ال. أم للتفتيش سيخضعون كانوا إذا ما الرشطة لرجال رؤيتهم عند

البالد.» هذه يف معنا دوًما القانون كان هكذا معك؟ الوطني األمن وزارة تعامل
شجاعًة أكثر أنني أظن ولم البرشة، أبيض كوني يف يد يل فليس بيِّنًا؛ ظلًما ذلك كان
الرشطة رجال أوقف إذا عنه. يتحدث خولو كان ما عرفت لكنني أبيض، أنني ملجرد
الشخص هذا يكون األرجح فعىل هويته، عىل االطالع وطلبوا ميشن حي يف ما شخًصا
كانت وأيٍّا منها. أكثر يواجه خولو فإن أواجهها، التي املخاطر كانت وأيٍّا أبيض. ليس

أشد. هو ما سيواجه فخولو سأواجهها، التي العقوبة
أقول.» أن يجب ما أعرف «ال له: قلت

موقفي.» لتتفهم السبب هذا تعرف أن فقط أردت يشء. أي قول عليك «ليس
فتيني خولو: أصدقاء كانوا اتجاهنا. يف الجانبي املمر يف يسريون أفراًدا رأيت
نظارة دوًما ترتدي األطوار غريبة قصرية كانت الجوار، من أعرفها وفتاة مكسيكيني
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مجتمعها نبذها للمراهقني فيلم يف فنون كطالبة تبدو جعلتها جميلة سوداء هويل» «بادي
مبهر. نجاح تحقيق بعد الظهور عاودت ثم

وأخرجت الزجاجة، الفتاة تأخذ لم جعة. زجاجات لهم وقدَّم عيلَّ، خولو عرَّفهم
رشفة أخذت يل. وقدمتها حقيبتها، من اللون فضية صغرية فودكا قارورة منها بدًال
برسم املزينة القارورة عىل وأثنيت — مرة أول من تستسيغه ال مذاق الدافئة للفودكا —

رابر». ذا «بارابا الفيديو لعبة لشخصيات متكرر
قارورة «إنها القارورة: عىل أخرى مفاتيح سلسلة أمرر كنت بينما — يل قالت
األطفال. لعب من مستمدة بشخصيات الخمر زجاجات اليابانيون هؤالء يزين يابانية،

تماًما.» منحرف أمر
دافئتنيجافتني، يداها كانت وصافحتني. «آنج» فقالت: هي؛ وكذلك نفيسلها، قدمت
يف الكمبيوتر معسكر منذ عرفهما اللذين صديقيه عىل خولو عرَّفني قصرية. وأظافرها
لتصري عرشون ثم عرشة، ثم خمسة، … الناس من املزيد إلينا انضم الرابع. الصف

للغاية. كبرية املجموعة
حتى وانتظرنا بالضبط، والنصف التاسعة الساعة الحضور املدعوين من طلبنا
كان جاء الذي العدد أرباع ثالثة نحو آخر. شخص أي لحضور الربع إال العارشة الساعة
خولو من تمييًزا أكثر كنت لعيل ا. حقٍّ فيهم أثق كنت من فدعوت أنا أما خولو، أصدقاء من
مني. تمييًزا أقل أنه أعتقد ذلك جعلني عني، بتخليه أخربني أن وبعد اآلن، شعبية. أقل أو
يف باآلخرين االختالط عىل بالرتكيز ذلك أظهر أال حاولت لكنني منه، للغاية غاضبًا كنت
جيد. أمر وهو يل، جليٍّا إحباطه وكان يعرتيني، كان ما وعرف غبيٍّا، يكن لم لكنه الحفل.
بالقرب كانوا بعضمن يل انتبه شباب!» يا «حسنًا، بعضالصخور: أتسلق وأنا قلت
املباريات كُحكَّام الهواء يف بذراعيَّ لوحت الثرثرة. يف فاستمروا بالخلف كانوا من أما مني،
سلسلة أيضء أن وهي فكرة، ببايل خطرت النهاية، ويف دامًسا. كان الظالم لكن الرياضية،
يف يتحدث من كل تجاه وأصوبها للضوء، الباعثة الثنائية الصمامات مصابيح مفاتيح

تجاهي. ثم اآلخر، تلو واحًدا الخلف
الجمع. هدأ تدريجيٍّا،

رشح من ألتمكن االقرتاب منهم طلبت ثم الحضور، عىل وشكرتهم بهم، رحبت
األمر، تحيط التي بالرسية اهتمامهم رؤية بإمكاني كان املكان. ذلك يف اجتماعنا سبب

الجعة. بفعل وتحمسهم وفضولهم،
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وظهور «إكسنت»، شبكة جميًعا تستخدمون هذا. اجتماعنا يف السبب إليكم «حسنًا،
مصادفة. ليس املدينة عىل سيطرتها الوطني األمن وزارة إحكام بعد للنور الشبكة هذه
ضباط من حمايتنا بهدف الشخصية للحرية جهودها تكرس منظمة نت» «إكس صممت
بالتعاون مسبًقا الخطاب هذا أعددت قد كنت الرسيني.» وعمالئها الوطني، األمن وزارة
ينطوي فهذا أحد؛ ألي ليس برمته، األمر هذا عن بمسئوليتنا لنعرتف كنا ما خولو. مع
عىل نعمل «مايكي» جيش يف مجندين سوى لسنا إننا سنقول لكننا كبرية. خطورة عىل

املحلية. املقاومة تنظيم
عىل يسهل إذ كامًال؛ تأمينًا نة مؤمَّ ليست نت» «إكس «شبكة قائًال: خطابي واصلت
الوطني األمن لوزارة جواسيس هناك أن نعلم بالضبط. مثلنا استخدامها اآلخر الجانب
عن نفصح جعلنا بغية االجتماعية الهندسة قرصنة أساليب يتبعون هم اآلن. تستخدمهم
معرفة فعلينا النجاح، نت» «إكس لشبكة أردنا وإذا علينا. القبض من ليتمكنوا هوياتنا

الشبكة.» داخل شبكة تكوين علينا علينا. تجسسهم دون نحول كيف
عىل بأنك العلم أن إىل خولو أشار قلته. ما الستيعاب فرصة ألمنحهم لحظات توقفت

اليشء. بعض صادًما يكون قد ثورية خلية يف الدخول وشك
هذا من يشء أي أو تشويش إحداث عليكم ليس يشء؛ أي فعل هنا منكم أطلب «ال
ما هي الثقة وهذه للثقة، وأهل رائعون، أنكم نعرف ألننا هنا إىل دعوناكم لقد القبيل.
املفاتيح، توقيع وحفالت الثقة بشبكة بالفعل علم عىل بعضكم الليلة. معكم مشاركته أريد

وفعلت. «… رسيًعا فسأوضحها يعلم ال ملن لكن
الوثوق يمكنكم مدى أي إىل ومعرفة التعارف، هو الليلة منكم أريده ما «واآلن

بينكم.» فيما ومشاركتها املفاتيح من أزواج إنتاج يف سنساعدكم بعض. يف بعضكم
املحمول الكمبيوتر أجهزة جلب الحضور من تطلب فأن بالصعوبة؛ الجزء هذا اتسم
لينجح كان ما معقد يشء لفعل بحاجة ظللنا لكننا لينجح، كان ما معهم بهم الخاصة

أبًدا. والقلم بالورقة
الصفر، من املاضية الليلة وخولو أنا عتُه َجمَّ الذي املحمول الكمبيوتر ألعىل رفعت
ثورية بنسخة ويعمل بأيدينا. صنعناه فيه ن مكوِّ فكل الجهاز؛ هذا يف أثق «إنني وقلت:
أي هناك كان إذا رقمي. فيديو قرص من عليه ُوِضع لينكس» «بارانويد لنظام حديثة

الجهاز.» هذا يكون فقد العالم، يف بالثقة جدير كمبيوتر
وإدخال هنا إىل املجيء منكم كلٍّ وعىل املفاتيح، إلنتاج برنامج الجهاز هذا عىل «يوجد
وسوف — الفأرة وحركوا املفاتيح من مزيج أي عىل اضغطوا — إليه عشوائية بيانات أي

164



العارش الفصل

منكم، لكلٍّ عشوائيَّني عام وآخر خاص مفتاح إلصدار كأساس ذلك الربنامج يستخدم
باستخدام الخاص ملفتاحه صورة التقاط منكم لكلٍّ ويمكن الشاشة. عىل ويعرضهما
القرص عىل يخزن لن فهو األبد؛ إىل منه للتخلص مفتاح أي عىل والضغط الهاتف، كامريا
تبادلهم من جميع تنادي حينئٍذ، العام. مفتاحك ذلك بعد لك وسيعرض اإلطالق، عىل
املفتاح.» صاحب بذلك ليعرفوا بجانبها تقف وأنت للشاشة صورة فيلتقطون هنا، الثقة
أن أخىش مفاتيح. إىل الصور بتحويل عليكم ملنازلكم، عودتكم «وعند قائًال: تابعت
توخي عليكم وسيكون فقط، واحدة مرة فعله عليكم سيلزم لكن جهًدا، سيتطلب ذلك
وسيلة لدينا الحظ، لحسن للخطر. لتعرضكم كاٍف واحد خطأ كتابتها؛ يف الشديد الحذر
رقم هناك مفتاح كل تحت ال؛ أم ينبغي كما األمر نفذتم قد كنتم إذا ما معرفة من تمكننا
منه بصمة إنتاج بإمكانك يصري حتى املفتاح تسجل إن ما «البصمة». ى يسمَّ أقرصبكثري

نجحت.» قد تكون متوافقتني، كانتا وإن األصلية. بالبصمة ومقارنتها
فعله. عليهم ظل لكن بالفعل، غريبًا طلبته ما كان حسنًا، أمامي. مرتبًكا الجميع بدا
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والذي واشنطن، جامعة يف بوكستور يونيفرستي كتب ملتجر الفصل هذا أهدي
كتب يف املتخصصة املتاجر من العديد به الخاص العلمي الخيال قسم ينافس
البصرية، حاد املخلص املشرتيات ملسئول ذلك يف الفضل يرجع العلمي. الخيال
األوىل للمرة به التقيت الكلمة؛ بمعنى العلمي للخيال عاشق دواين ويلكينز. دواين
يف العشق هذا ويتضح .٢٠٠٣ عام تورونتو يف الدويل العلمي الخيال مؤتمر يف
أي لعظمة املهمة املؤرشات وأحد املتجر. يف املعروضة املستنرية االنتقائية االختيارات
من صغرية قطع وهي األرفف؛ عىل امللصقة النقدية املالحظات جودة هو كتب متجر
تُعدِّد غالبًا) اليد (بخط املتجر يف العاملني مالحظات عليها مكتوب املقوَّى الورق
إذ دواين؛ توجيهات من باملتجر العاملون استفاد عليك. تفوت قد التي الكتب مزايا

اإلطالق. عىل األفضل هي املالحظات هذه تَُعد

∗∗∗

وقال: خولو، نهض
الخروج يف ترغب ال قد تنتمي. فريق أي إىل نعرف هكذا شباب! يا البداية هنا «من
بالفعل، معتقدات لديك كانت إذا لكن معتقدات، من تعتنقه ملا والقبضعليك الشوارع، إىل
ومن معنا من لنا توضح ثقة شبكة بذلك ن سنكوِّ بمعرفتها. اإلجراء ذلك لنا فسيسمح
ذلك.» مثل يشء فعل لنا ينبغي … ذلك فعل لنا ينبغي بالدنا، اسرتجاع أردنا إذا علينا.

آنج. كانت جعة، بزجاجة ممسًكا يده الحضور أحد رفع
ذلك؟» نفعل أن تريدنا ملاذا تقوله. مما أيٍّا أفهم ال لكنني بالغباء، «لتنعتني
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«شبكة له. تنظيمنا عند للغاية واضًحا يشء كل بدا لآلخر. منا كلٌّ وخولو أنا نظرت
الحرة االتصال شبكة هي وإنما املجانية، األلعاب ملمارسة فقط وسيلة ليست نت» «إكس
الوطني. األمن وزارة من تطفل دون للتواصل األخرية الوسيلة إنها أمريكا. يف األخرية
هوية من نتأكد أن أي متطفًال؛ ليس معه نتحدث من أن من التأكد علينا تنجح، ولكي

الرسائل. إليه نرسل من
حقيقية؛ ثقة هنا وأعني فيكم، نثق ألننا هنا إىل دعوناكم لقد دوركم. يأتي هنا، ومن

حياتنا.» عىل نأتمنكم إننا أي
وغبيٍّا. دراميٍّا الحديث بدا إذ مستنكًرا؛ البعض همهم

وقلت: أخرى، مرة نهضُت
«ُقِبض — ذلك قويل عند صدري يف بانقباضوألم —شعرت التفجريات» وقوع «عند
وجودنا أن الوطني األمن وزارة قررت ما، ولسبب ماركت، شارع يف أصدقائي وعىل عيلَّ
سفينة، ظهر عىل ووضعونا بأكياس، رءوسنا غطوا شبهة. موضع جعلنا املكان ذلك يف

رساحنا. أطلقوا ثم بعقولنا، وتالعبوا أهانونا، أليام. يستجوبوننا وظلوا
عند معنا كان أصدقائي. أعز وهو واحًدا، شخًصا عدا ما جميًعا رساحنا أطلقوا
أما قط. ثانيًة يظهر ولم طبية، لرعاية بحاجة وكان إلصابة، تعرض وقد علينا، القبض
علينا فسيقبضون حدث، بما أحد أي أخربنا إذا إننا وقالوا مطلًقا، له رؤيتهم فنفوا هم،

لألبد.» ونختفي
عيلَّ. الضوء خولو سلط اللعني. الخزي ذلك … الخزي من جسدي ارتعد

سيعلمون أنهم فتأكدوا الخرب، ذاع إذا بذلك. أخربهم من أول أنتم إلهي! «يا قلت:
«لذلك، حديثي: واستطردت العميقة، األنفاس من املزيد أخذت إيل.» وسيصلون به رسَّ من
وزارة محاربة هو فصاعًدا اآلن من حياتي محور وصار نت»، «إكس شبكة عىل تطوعت
من نتحرر حتى الهدف لهذا ُمكرَّس حياتي يف يوم وكل … نفس كل … الوطني األمن

أراد.» إن اآلن السجن يف بي الزج منكم أليٍّ يمكن جديد.
حق هنا الجميع أعرف مستحيل. هذا بك، نيش «لن وقالت: ثانيًة، يدها آنج رفعت
أعرف لكنني به، الوثوق يمكنني من أعرف كيف أعلم ال بذلك. أعدك أن ويمكنني املعرفة
يتعلق لديهم التجسس البالغون. … آباؤنا … السن كبار وهم به؛ الوثوق يمكنني ال من
إىل وأُرِسل عليه ُقِبض شخص يف يفكرون وعندما سيئ. شخص آخر، بشخص دوًما

أجنبيٍّا.» شابٍّا، داكنة، برشة ذا شخًصا … آخر شخًصا دائًما ذلك يكون رسي، سجن
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وكانوا سننا، نفس يف كانوا عندما الحال عليه كان ما ينسون «إنهم واستطردت:
دائًما أنكم عىل ارتياب بنظرة الجميع ورمقكم حافلة فيها ركبتم مرة كم دوًما! شك محل

املشكالت؟ مصدر
يف يُقال فكان يوم، كل أصغر سن يف بالغني إىل يتحولون أنهم ذلك من «واألسوأ
«إياكم أقول: وأنا عاًما». ٣٠ من أكثر السن من يبلغ أحد يف والوثوق «إياك املايض:

عاًما».» ٢٥ عن عمره يزيد وغد أي يف والوثوق
نحو عىل جميلة كانت معهم. أيًضا هي وضحكت الحضور، ضحك التعليق هذا أثار
ا. حقٍّ أمزح ال «إنني الطويلني. وفكها بوجهها للخيول مشابهة مالمحها يف تظهر غريب
من مدينتنا؟ باحتالل لهم سمح من املهرجني؟ هؤالء انتخب من مًعا: املوضوع فلنتأمل
الكريهة التجسس رشائح باستخدام وتتبعنا املدرسية الفصول يف الكامريات لوضع صوَّت
عاًما. ١٦ العمر من يبلغ شخص ذلك يفعل لم بنا؟ الخاصة املرور وبطاقات السيارات يف

حثالة.» لسنا لكننا السن، صغار أو أغبياء نكون قد
شريت.» تي عىل الكلمات هذه طباعة «أريد قلت: حينئٍذ

لآلخر. منا كلٌّ وابتسم جيدة!» «فكرة الفتاة: فقالت
؟» مفتاحيَّ عىل للحصول أذهب «أين هاتفها: تخرج وهي سألت، ثم

هناك، إىل سأصحبك الكهوف. عند املوجودة املنعزلة البقعة يف هناك بذلك «سنقوم
أصدقائك إىل الكمبيوتر وتأخذين فعله، عليك يتوجب ما تفعلني ثم الكمبيوتر، لِك وأعد

ملنازلهم.» العودة عند توقيعه من يتمكنوا حتى العام ملفتاحك الصور اللتقاط
ذلك! سأنىس كنت أنني أصدق ال آخر! يشء ثمة إلهي! «يا قائًال: صوتي رفعت ثم
من سلسلة هو نبغيه ما آخر املفاتيح!» تسجلوا أن بمجرد الصور هذه بمسح «عليكم

فليكر.» موقع عىل خطتنا عىل االتفاق أثناء جميًعا لنا الصور
وحال النور، خولو أطفأ ثم النية، سليمة العصبية الخافتة الضحكات بعض سمعت
ناحية التوجه يف وبدأت تدريجيٍّا، عيناي تكيفت يشء. ألي رؤيتي دون املفاجئ الظالم
فبادلتني لها، وابتسمت استدرت آنج. إنها … خلفي يتحدث شخص هناك كان الكهف.

الظالم. يف أسنانها وملعت االبتسام
رائًعا.» ذلك كان قلِته. ما عىل «شكًرا لها: قلت

ذلك؟» إىل وما رأسك عىل وِضع الذي الكيس بشأن قلته ما ا حقٍّ عنيت «هل
فكرت حدث.» لكنه قبل، من به أحًدا أخرب لم بالفعل. ذلك حدث لقد «نعم، فأجبتها:
يبدو بدأ حدث، عما اإلفصاح دون الوقت مرور مع «أتعلمني، الحديث: تابعت ثم لحظة،
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بذلك البوح «يسعدني الكهف. إىل وصعدت توقفت، ا.» حقٍّ عصيبة تجربة كانت ككابوس.
العقلية.» صحتي يف أشك بدأت قد لكنت ذلك، من أكثر بداخيل حبيًسا ظل لو أخريًا.

قرص باستخدام تشغيله وبدأت جافة، صخرة عىل املحمول الكمبيوتر وضعت
«بارانويد قرصنظام هذا كلشخص. مع التشغيل «سأعيد تراقبني. وهي الرقمي الفيديو

هنا.» بكلمتي ستثقون أنكم أظن لكن قيايس، لينكس»
كذلك؟» أليس بالثقة، يتعلق كله «األمر الفتاة: قالت

الثقة.» إنها … «بىل فأجبتها:
كتابتها لصوت مستمًعا املفاتيح، إنتاج لربنامج تشغيلها أثناء خطوات بضع تراجعُت
األمواج ولصوت العشوائية، من نوع إلحداث للفأرة واستخدامها املفاتيح لوحة عىل

الجعة. توجد حيث االحتفال ولضوضاء الشاطئ، عىل املتكرسة
بحروف شاشته عىل ظهر الذي املحمول الكمبيوتر حاملًة الكهف من الفتاة خرجت
الشاشة رفعت اإللكرتوني. بريدها وعنوان وبصمتها، العام، مفتاُحها بيضاء مضيئة

هاتفي. أخرجت حتى وانتظرت وجهها، بجوار
إىل توجهت ثانيًة. جيبي يف الهاتف وضعت ثم لها صورة فالتقطُت ابتسمْت،
بالبهجة األمر اتسم وللشاشة. لها صورة يلتقط منهم كالٍّ وجعلت بالحفل، املعربدين
عليها، الضحك يف ترغب ال تجعلك … ا حقٍّ فاتنة بشخصية الفتاة تلك تمتعت واملرح.
من الرسية. الرشطة عىل رسية حربًا أعلنا لقد ا! حقٍّ مرًحا األمر كان إلهي، يا معها. وإنما

أنفسنا؟ نظن كنا
ويصممون الصور يلتقطون الجميع أخذ نحوها، أو التالية الساعة مدار وعىل
منهم بالكثري معرفة عىل كنت الحفل. يف شخص بكل االلتقاء عيلَّ كان املفاتيح.
علينا لزم لهم. مقربون أو أصدقائي أصدقاء واآلخرون — بنفيس دعوته فبعضهم —
جميًعا كانوا الليلة؛ نهاية يف بالفعل الحال كان وهكذا مقربني. أصدقاء جميًعا نكون أن

صالحني. أفراًدا
ومبتسًما مبتعًدا استدار ثم مفتاحه، لتصميم خولو ذهب حتى الجميع انتهى إن ما
له ينبغي ما يفعل فكان منه؛ غضبي تجاوزت قد كنت لكنني خجولة، ابتسامة وجهي يف
وزارة سجن دخلنا لقد ملؤازرتي. موجوًدا دائًما فسيظل قال، مهما أنه أعلم كنت فعله.

لألبد. بيننا يربط الحدث ذلك فسيظل حدث، ومهما فان. وكذلك مًعا، الوطني األمن
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صعدت ذلك، وبعد صورة. منهم كلٌّ يل ليلتقط الحضور عىل ودرت مفتاحي، صممت
االنتباه. الجميع من وطلبت قليل، قبل فوقها من تحدثت التي العالية البقعة إىل

إذا ماذا وهو: أال اإلجراء، هذا يف خطري خلل وجود الحظوا قد منكم كثريين أن «أظن
توجيهاتنا؟ ا رسٍّ يسجل كان إذا ماذا فيه؟ الوثوق يمكن ال املحمول الكمبيوتر هذا كان

بالثقة؟» جديرين غري لويس وخوسيه أنا كنت إذا ماذا علينا؟ يتجسس كان إذا ماذا
األلفة من أكرب قدًرا عكست التي النية سليمة الخافتة الضحكات من املزيد سمعت

الجعة. وتأثري
جميًعا ذلك يوقعنا أن يمكن السليم، الطريق عىل نرس لم إذا ا. حقٍّ أقوله ما «أعني

السجن.» بينها من يكون قد لها حرص ال مشكالت يف — جميًعا يوقعكم —
عصبية. أكثر الخافتة الضحكات صارت

صندوق من جلبتها قد كنت مطرقة رفعت هذا»، سأفعل «ولذلك، حديثي: واصلت
حني يف باملطرقة ولوَّحت الصخرة، عىل بجانبي املحمول الكمبيوتر وضعت والدي. أدوات
حلمت لطاملا … الجهاز هشمت التلويح. أثناء عيلَّ مفاتيحه سلسلة ضوء خولو سلط
وسيئ … رائع شعور غمرني ذلك. أفعل ذا أنا وها باملطرقة، محمول كمبيوتر بتحطيم

نفسه. الوقت يف
واصلت املفاتيح. لوحة عن لتكشف الصغرية القطع ماليني إىل الشاشة تنهار طرااخ!
الصلبة. األقراص ومحرك األم اللوحة عن لتكشف املفاتيح لوحة تحطمت أن إىل الرضب
أوتيت ما بكل إياه ضاربًا الصلبة، األقراص محرك عىل مبارشة املرة هذه صوبت طرااخ!
داخله. الدقيقة الوسائط عن ليكشف الصندوق ينفلق أن قبل مرات ثالث رضبته قوة. من
هذا كل وضعت ثم السجائر، قداحة من أكرب يشء به يتبق لم أن إىل الرضب واصلت
أحًدا أن من أقلقتني لدرجة الصوت وعال بقوة، يهتف الجمع أخذ قمامة. كيس يف الحطام

الرشطة. فيطلب األمواج، صوت عىل عال الذي صوتنا يسمع قد بأعىل ما مكان يف
للشاطئ، الكيس هذا فسآخذ مصاحبتي، أردتم إذا واآلن، «حسنًا! فيهم: هتفت

دقائق.» لعرش املالح املاء يف وأتركه
الدافئة، يدها يف بذراعي وأمسكت آنج تقدمت ثم البداية، يف لدعوتي أحد يستجب لم

البحر. تجاه مًعا رسنا ثم جميًال»، ذلك «كان أذني: يف وهمست
التي املفاتيح سالسل أضواء مع حتى بالخطر ويوحي البحر، عند دامًسا الظالم كان
بكيس التوازن محاولة عن ناهيك عليها، السري يصعب وزلقة حادة الصخور معنا. كانت
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أنني وظننت مرة، قدمي زلَّت املحطمة. اإللكرتونيات من أرطال بستة مملوء بالستيكي
الحفاظ يف وساعدتني مدهش، نحو عىل قوية بقبضة بي أمسكت لكنها نفيس، سأجرح
رائحة شابه الذي عطرها رائحة أشم بأن يل سمح لحد منها ذلك قرَّبني اتزاني. عىل

الرائحة. تلك أحببت الجديدة. السيارات
ذات نظارتها عرب أكرب بدتا اللتني الكبريتني عينيها يف أنظر وأنا «شكًرا»، لها: قلت
أنهما خمنت لكنني الظالم، يف لونهما تحديد أستطع لم الرجايل. والطابع األسود اإلطار
ربما املتوسطية، املنطقة من بدت الخمرية. وبرشتها الداكن شعرها عىل بناءً داكنتان

إيطالية. أو إسبانية أو يونانية
وغمرت قليًال قدمي أنزلت يغمره. املالح املاء تارًكا البحر يف الكيس وأنزلت جثمُت
البحر. نحو السري بدأنا منذ كلمة بأية تقريبًا ننطق لم فضحكْت. سببُت، املاء. يف حذائي

ذلك. صمتنا يف ساحر يشء ثمة كان
التي الفتيات عن فضًال هذا فقط، فتيات ثالث سوى حياتي يف قبَّلت قد آنذاك أكن لم
لكنه هائل، برقم ذلك ليس األبطال. استقبال واستقبايل للمدرسة عودتي لحظة قبلتني
أنه وأظن الفتيات، تريده ما استشعار عىل معقولة قدرة لدي كانت أيًضا. بالصغري ليس
اجتماع به يوحي يشء ثمة لكْن التقليدي، باملعنى مثرية تكن لم تقبيلها. بوسعي كان

ومخلصة. وعاطفية، ذكية، كانت أنها إىل باإلضافة هذا وليل. وشاطئ فتاة
لها أجد ال لحظات — ذلك من بدًال — أمضينا يدها. أمسك أو أقبِّلها لم لكنني
طالت وأنفاسنا. والصخور، والبحر، والليل، املتكرسة، األمواج روحانية. أنها سوى وصًفا
يف كتابة من ألفعله الكثري أمامي يزال ال كان شاقة! رحلة من لها يا وتنهدُت. اللحظات،
بذلك لتبدأ نرشها، ثم وتوقعيها مفاتيحي، سلسلة يف املفاتيح هذه كل ووضع الليلة، تلك

الثقة. شبكة
أيًضا. الفتاة تنهدت

لنذهب!» «هيا لها: قلت
هيا!» «نعم، فقالت:

الليلة! تلك جميلة كانت كم للحفل. عدنا

مع رست البرية. صناديق ويأخذ ليأتي أخيه صديق خولو انتظر الحفل، انقضاء بعد
لم إحداها. متن عىل وصعدت حافالت، محطة ألقرب وصوًال الطريق عىل الحضور باقي
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نسخ اعتادوا قد نت» «إكس مستخدمو كان رسمية. تذكرة بالطبع، منا، أيٌّ يستخدم
كل يف جديدة هوية وانتحال يوميٍّا، مرات أربع أو ثالثًا آخرين أشخاص حافالت تذاكر

الحافالت. فيها يركبون مرة
والنظر اليشء، بعض سكارى جميًعا كنا الحافلة. يف هادئني البقاء الصعب من كان
واستخدم كثريًا، صوتنا عال للضحك. مدعاة كان الرباقة الحافلة أضواء يف وجوهنا يف
بأن النهاية يف أخربنا ثم مرتني، خفضأصواتنا منا ليطلب الداخيل االتصال نظام السائق

بالرشطة. فسيتصل وإال نخرس
اآلخرين األفراد من مجموعة وسط الحافلة من ونزلنا أخرى، مرة ضحكنا ذلك أثار
من الكثري كان حيث بيتش؛ نورث لحي آنذاك وصلنا بالفعل. بالرشطة يتصل أن قبل
الالفتات ذات والنوادي واملقاهي ماركت شارع بارتيف ومحطة األجرة وسيارات الحافالت

طريق. يف منا كلٌّ وذهب جمعنا، فرَّق ما النيون؛ بمصابيح املضاءة
املفاتيح تسجيل بدأت بي. الخاص بوكس» «إكس بتشغيل وقمت املنزل، إىل وصلت
ذلك وأصابني سكران، شبه كنت النوم. عىل ويبعث ممالٍّ عمًال كان هاتفي. شاشة من

بالنعاس.
عىل جديدة فورية رسالة نافذة ظهرت عندما السقوط عىل أوشك قد رأيس كان

الشاشة.
البطل!» «أيها

املتحدث. يكون من خمنت لكنني — سبيكسجريل — املستعار االسم عىل أتعرف لم
بحذر: كتبت

«مرحبًا!»
الليلة.» حفل من أنا، «هذه

العام مفتاحها بالفعل أدخلت قد كنت املحادثة. نافذة يف تشفري مجموعة لصقت ثم
الكود تشفري فك يحاول أن الفورية املراسلة عميل من طلبت لذلك مفاتيحي؛ سلسلة يف

املفتاح. هذا باستخدام

الليلة.» حفل من أنا، «هذه

هي! كانت لقد
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هنا.» لقاؤك الغريب «من

وأرسلته. العام، بمفتاحي كتبته ما شفرت ثم كتبْت،

بلقائك.» للغاية «سعدت
بالجاذبية نفسه الوقت يف يتمتعن ذكيات شابات ألتِقي فقلما كذلك، «وأنا

كثرية.» فرًصا الفتيات تعطني ال إنك إلهي! يا االجتماعي. والوعي

أضلعي. بني بقوة قلبي دقَّ

بقشيًشا؛ النادالت إعطاء تنَس ال هنا. أهرم إنني هنا؟ أحد من هل «مرحبًا،
األسبوع.» طوال هنا سأظل عملهن. يف يجتهدن فهن

وأجبتها: مرتفع، بصوت ضحكت

الشديد.» الضحك بسبب فقط الكتابة من أتمكن لم هنا! أنا … هنا «أنا
قويٍّا.» يزال ال لدي الفورية املراسالت يف الدعابة حس األقل، «عىل

امممم.

للغاية.» أيًضا بلقائك «سعدت
ستصحبني؟» أين إىل ذلك. أعلم «نعم،

«أصحبك؟»
التالية؟» مغامرتنا «يف

الحقيقة.» يف خطط أية لدي «ليست
حفل … دولوريس متنزه … السبت يوم إذن. أنا سأصحبك «حسنًا،

د.» ُمعقَّ فأنت تذهب، لم إن الطلق. الهواء يف قانوني غري موسيقي
ماذا؟» «انتظري!

من سمعت هل للغاية. منترش املوضوع نت»؟ «إكس شبكة عىل تطَّلع «ألم
«سبيدهورز»؟» فرقة عن قبل

يل دفعت التي املرأة هي دو وترودي دو، ترودي فرقة هذه كانت فقد أختنق؛ كدت
املستقلة. الشبكة كود لتحديث املال ولخولو
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عنها.» سمعت «نعم،
خمسني نحو مع التعاقد من تمكنت وقد ضخًما، حفًال الفرقة هذه «ستقيم
املحملة شاحناتهم ويجلبون التنس، مالعب عىل سيقيمونه الحفل. إلحياء فرقة

حماًسا.» الليلة ليشعلوا الصوت بمكربات

يتسم كتب متجر هناك كان ذلك؟ فاتني كيف حويل. يدور عما مغيَّب أنني شعرت
علَّق املدرسة. إىل طريقي يف أحيانًا عليه املرور اعتدت فالينسيا شارع يف بالفوضوية
لم «إن تعليق: وتحتها جولدمان» «إيما تُدَعى الثائرات إحدى لصورة ملصًقا املتجر ذلك
عن البحث يف طاقاتي كل بذلت ثورتكم.» من جزءًا أكون أن أريد فال الرقص، يمكنِّي
التشويش من يتمكنون مخلصني مناضلني تنظيم يف نت» «إكس شبكة الستخدام كيفية
لم … ضخم موسيقي حفل تميًزا. أكثر كان ذلك لكن الوطني، األمن وزارة جهود عىل
من تمكن ما أحًدا بأن سعدت لكنني كهذا، حفل إقامة كيفية عن فكرة أدنى لدي تكن

ذلك.
يف نت» «إكس شبكة الستخدامهم شديد بفخر شعرت األمر، يف فكرت أن وبعد اآلن،

ذلك. فعل

مغازلتي باألحرى — آنج مع محادثتي استمرت فقد التايل. اليوم يف للغاية مرهًقا كنت
وقت حتى النوم من وتمكنت السبت يوم كان حظي، ولحسن صباًحا. الرابعة حتى — لها
أفكاري. ترتيب أستطيع بالكاد كنت الجيد، النوم وعدم الخمر لتأثري نظًرا لكن متأخر.
مقهى إىل وصوًال تهاديت الشارع. إىل ونزلت الرسير، من نهضت الغداء، وقت بحلول
كما وحدي، أكون عندما هناك من قهوتي رشاء األيام تلك يف اعتدت قهوتي. لرشاء الرتكي

رسي. تنظيم يف عضوين رصنا قد والرتكي أنا كنت لو
أحببت اإلنشاء. حديثة الجرافيتي رسوم من بالكثري مررت املقهى، إىل طريقي يف
رسوم أو مزخرفة ضخمة جداريات يف عادًة يتمثل كان إذ ميشن؛ حي يف الجرافيتي
الجداريني الرسامني استمرار هو أعجبني ما باإلستنسل. الفنون طالب يطبعها تهكمية
صورة أظنه ما وهو الوطني، األمن وزارة رجال مراقبة رغم يفعلونه فيما ميشن حي يف
ما ملعرفة السبل كافة امتلكوا أنهم بد فال نت»؛ «إكس شبكة استخدام صور من أخرى
أيًضا الحظت وقد تعمل. كانت التي الكامريات وما بالطالء، يأتون أين ومن يحدث، كان

بالطالء. ت ُرشَّ قد الكامريات بعض أن
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نت»! «إكس شبكة استخدموا لعلهم
٢٥ من أكرب أحد يف تثق «ال عبارة: ُطِبعت السيارات، ساحات إحدى سور جانب عىل

أقدام. عرش ارتفاعها ويبلغ بالطالء تقطر بحروف عاًما»
بعلبة هنا إىل وجاء املاضية، الليلة «حفلتي» أحد غادر هل أفكر: وأخذت توقفت،

الحي. ذلك يقطنون الحضور من الكثري كان فقد طالء؟
االتصال عيلَّ كان إذا فيما أفكر أخذت املدينة. بأنحاء وتجولت قهوتي، عىل حصلت
يف الحال كان هكذا آخر. يشء أي أو فيلم عىل الحصول يريدون كانوا إذا ما ومعرفة بأحد
كنت أنني أظن وال معي، تتحدث ال فان سأتصل؟ بمن لكن بالكسل. املليئة السبت أيام

… وداريل خولو، مع للتحدث استعداد عىل
بداريل. االتصال يمكنني ال حسنًا،

املدونات تلك نت». «إكس مدونات عىل قليًال وبحثت للمنزل، وعدت قهوتي، أخذت
اسمه ليضع الغباء من قدر عىل املؤلف كان إذا إال ُكتَّابها، تتبع يمكن ال املؤلِّف مجهولة
كذلك يكن لم منها الكثري لكن بالسياسة، له عالقة ال وأغلبها منها، كبري عدد ويوجد عليها.
عىل والرسم الرشطة، ورجال ظلم، من تشهده وما املدارس عن موضوعات فتناولت ا؛ حقٍّ

الجدران.
تناقلتها إذ أسابيع؛ منذ الشبكة عىل انترشت قد املتنزه يف الحفل خطط أن اكتشفت
أحد يف تثق «ال اسم: الحفل وحمل أالحظها. أن دون متكاملة حركة إىل لتتحول املدونات

عاًما.» ٢٥ من أكرب
جيًدا. شعاًرا كانت العبارة. بتلك آنج أتت أين من يفرس وهذا

كان إذا ما وأرى مجدًدا، الفوضوي الكتب متجر من التحقق قررت اإلثنني يوم صبيحة
التذكري. لذلك بحاجة كنت جولدمان. إيما ملصقات أحد عىل الحصول بإمكاني

وعربته. فالينسيا شارع ثم للمدرسة، طريقي يف ميشن وحي ١٦ بشارع مررت
أن من وتأكدت الباب عىل مكتوبة كانت إذ مواعيده؛ عرفت لكنني مغلًقا، املتجر وجدت

به. معلًقا يزال ال امللصق
«ال شعار فيها رأيت التي املرات كمِّ من فالينسيا شارع يف سريي أثناء اندهشت
علب من الشعار؛ عليها بضائع املتاجر نصف عرض فقد عاًما»؛ ٢٥ من أكرب أحد يف تثق
أرسع فكانت الهيبيز، متاجر أما وقبعات. رصاص، أقالم ومقالم شريتات، وتي غذاء،
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اثنني، أو يوم غضون يف اإلنرتنت عىل الجديدة األفكار وبانتشار الشأن. هذا يف بالتأكيد
األفكار، هذه مع لتتماىش العرض واجهات يف بضائعها عرض يف أفضل املتاجر صارت
ماء من نفاثة بمركبات ينطلق لرجل يوتيوب موقع عىل طريف فيديو مقطع يهبط فربما
تي رشاء من تتمكن الثالثاء، يوم وبحلول اإلثنني، يوم بريدك صندوق يف ليهبط الصودا

الفيديو. هذا من مشاهد عليها شريتات
التي األدوات بيع متاجر إىل «إكسنت» شبكة من ينتقل شيئًا ترى أن املذهل من لكنه
الشعار بعناية عليها مكتوب مستعملة جينز رساويل وتوجد املخدرات. مستخدمي تهم
يتم التي البادجات عن فضًال بعناية، الثانوية املدارس يف املستخَدم الجاف الحرب بقلم

املالبس. عىل وضعها
رسيًعا. السعيدة األخبار تنترش

للسيدة االجتماعية الدراسات حصة دخويل عند السبورة عىل مكتوبًا ذلك كان
كانت لو كما وشعرت مكتوبًا، كان ِلما وابتسمنا مقاعدنا، عىل جميًعا جلسنا جالفيس.
الوثوق جميًعا بإمكاننا أنه فكرة يف للغاية مبهج يشء هناك كان االبتسام. تبادلنا الكلمات
تماًما، صحيًحا يكن لم ذلك أن أعلم كنت تحديده. يمكن العدو وأن البعض، بعضنا يف

أيًضا. تماًما خاطئًا يكن لم لكنه
املدريس املحمول الكمبيوتر ووضعت شعرها، عىل ملََّست جالفيس، السيدة دخلت
السبورة؛ لتواجه واستدارت الطبشورة، التقطت بتشغيله. وقامت مكتبها، عىل الخاصبها

ضحكنا. لكننا نية، بسالمة … جميًعا فضحكنا
كاتبي أصاب قد الغرور أن «يبدو قالت: أيًضا. هي تضحك وكانت لنا، استدارت

العبارة؟» هذه أتت أين من يعلم منكم كم البالد. هذه يف الشعارات
جميع يف الهيبيز هؤالء ينترش فضحكنا. «الهيبيز؟» أحدنا: وقال لآلخر، منا كلٌّ نظر
الذقون ذوي املخدرات متعاطي من منهم القديم النوع سواء فرانسيسكو، سان أنحاء
بممارسة يهتمون والذين تأنًقا، األكثر الجديد النوع أو املصبوغة، شريتات والتي القذرة

الواقع. أرض عىل يشء أي عىل احتجاجهم من أكثر تافهة ألعاب
املالبس يف إال نفكر ال اآلن، الهيبيز يف نفكر عندما لكننا الهيبيز. إنهم «حسنًا،
أهميتها. الستينيات لحقبة منحت التي الثانوية األمور من واملالبسواملوسيقى واملوسيقى.
العنرصي. التمييز عىل للقضاء هدفت التي املدنية الحقوق حركة عن سمعتم لقد
يف السود حق لدعم الجنوب إىل حافالت استقلوا والسود البيض من أمثالكم شباب
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املناطق إحدى كاليفورنيا كانت للدولة. الرسمي العرقي التمييز عىل واالحتجاج االنتخاب،
باقي من بالسياسة اهتماًما أكثر دوًما كنا املدنية. الحقوق قادة فيها ظهر التي الرئيسية
وظائف عىل الحصول من السود فيه تمكن الذي الجزء أيًضا أننا عن فضًال هذا الدولة.
اليشء بعض حاًال أفضل كانوا ثم ومن البيض؛ مثل العمالية للنقابات التابعة باملصانع

الجنوب. يف السود من
الجنوب، إىل األحرار الرُّكاب من كبرية أعداًدا باستمرار يرسلون بريكيل الطالبيف كان
شارعي تقاطع عند الجامعي الحرم يف خاصة استعالمات طاوالت من يتم اختيارهم وكان

هذا. يومنا حتى الطاوالت هذه وجود الحظتم ولعلكم وتيليجراف. بانكروفت
شباب لكن الحرم، السيايسيف العمل الجامعة رئيس ومنع إيقافهم، الجامعة حاولت
بالجامعة سابق طالب القبضعىل إلقاء الرشطة حاولت ليتوقفوا. كانوا ما املدنية الحقوق
٣٠٠٠ لكن الرشطة، عربة يف ووضعوه الطاوالت، هذه إحدى من منشورات يوزع كان
إىل الشاب يأخذون يدعوهم لم مكانها. من تتزحزح أن ورفضوا الشاحنة حارصوا طالب
للدستور» األول «التعديل عن الُخَطب يلقون وأخذوا العربة، سقف عىل وقفوا السجن.

التعبري». و«حرية
مصدر أيًضا كانت لكنها الهيبيز، بداية تلك وكانت التعبري»، حرية «حركة ذلك أثار
«بالك قبيل من السوداء القوة جماعات مثل املتطرفة، الطالبية الحركات من املزيد ظهور
مثل جنسيٍّا للشواذ الحقوقية الجماعات من ذلك بعد ظهر وما السود)، (الفهود بانثرز»
السحاقيات» «املنشقات مثل املتطرفة، النسائية الجماعات وكذلك أيًضا، بانثرز» «بينك
عن قبل من منكم أيٌّ سمع هل … والييبيز تماًما! الرجال عىل القضاء أردن الالتي

الييبيز؟»
ذلك. عن مرة ذات وثائقيٍّا فيلًما شاهدت البنتاجون؟» رفعوا من هم «أليس فقلت:
هؤالء! إنهم نعم لكن ذلك، نسيت قد «كنت وقالت: جالفيس، السيدة فضحكت
بشأن جادين يكونوا لم لكنهم بالسياسة، االهتمام شديدي بهيبيز أشبه الييبيز كان
يف باملال ألقوا للمزح. ومبتكرين للغاية مرحني فكانوا حاليٍّا. فيها نفكر مثلما السياسة
كان سحرية بتعويذة ونطقوا املتظاهرين، بآالف بالبنتاجون وأحاطوا نيويورك، بورصة
يمكن هلوسة عقار من تخيليٍّا نوًعا اخرتعوا الهواء. يف به وتحلق ترفعه أن املفرتض من
البعض، بعضهم تجاه يصوبونه وأخذوا الرش، مسدسات باستخدام الناس عىل رشه
قام رائعة؛ تليفزيونية ومادة مضحكني، كانوا املخدرات. تأثري تحت بأنهم ويتظاهرون
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كلوز سانتا زي يرتدون املتظاهرين من املئات بجعل جرايف»، «وايفي ويُدَعى أحدهم،
وقد األخبار، يف له وجرَّهم كلوز سانتا القبضعىل الرشطة ضباط إلقاء الكامريات لتُظِهر

الناس. من الكثري حشدوا
١٩٦٨؛ عام يف الديمقراطي للحزب الوطني املؤتمر تاريخهم يف اللحظات أهم وكانت
من اآلالف يوم كل شيكاجو عىل فتوافد فيتنام؛ عىل بالحرب للتنديد ملظاهرات دعوا حيث
األعمال من العديد نفذوا املؤتمر. مقر أمام ورابطوا املتنزهات، يف ناموا الذين املتظاهرين
وقعت الرئاسية. لالنتخابات بيجسس يدَعى خنزير ترشيح مثل العام، ذلك الغريبة املثرية
قبل، من مرات عدة حدث قد ذلك وكان الشوارع، يف واملتظاهرين الرشطة بني مصادمات
الصحفيني، للمراسلني تتعرض ال بحيث الكايف بالذكاء تكن لم شيكاجو رشطة لكن
تلك يف ا حقٍّ حدث ما أظهروا بأن منهم املراسلون وانتقم رضبًا، املراسلني فأوسعوا
العتداء يتعرضون وهم أبناءهم البالد أنحاء جميع يف املواطنون شاهد ثم ومن املظاهرات؛

الرشطة». «شغب ذلك عىل وأطلقوا شيكاجو، رشطة من ضاٍر
الييبيز، لدى املفضلة املقوالت من عاًما» ٣٠ من أكرب أحد يف تثق «ال عبارة كانت
مثل أعداء تحارب أمريكا كانت عندما وهو — معني وقت قبل ولِدوا من أن بها وقصدوا
محاربة ترفض يجعلك بقدر لبالدك حبك يعنيه ما أبًدا ليفهموا كانوا ما — النازيني
عليك الصعب من ويصري مواقفك تتبلد الثالثني، سن ببلوغ أنه يرون وكانوا الفيتناميني.

جنونية. بأعمال وقيامهم العمل، وتركهم الشوارع، إىل الشباب نزول سبب فهم
هنا، الثورية الجيوش تأسست األحداث. لتلك االنطالق نقطة فرانسيسكو سان كانت
الشباب أولئك من الكثري صار قضاياهم. عن دفاًعا بنوًكا نهب أو مباني بعضها ر وفجَّ
بعضمن وحقق السجن، يف منهم بآخرين املآل انتهى حني يف نضًجا، أقل أو أكثر ذلك بعد
وازنياك وستيف جوبز ستيف مثل مدهشة، إنجازات منهم الجامعي تعليمهم يكملوا لم

الشخيص.» الكمبيوتر واخرتعا الكمبيوتر ألجهزة أبل رشكة أسسا اللذين
عن يتحدث ألحد أستمع لم لكنني منه، ببعض علم عىل كنت ا. حقٍّ انتباهي ذلك أثار
مظاهرات أن بدا وفجأة، اآلن. هو مثلما قبل من يهمني لم لعله أو قبل، من كذلك األمر
مثلما مجدية غري ليست البالغون أقامها التي املجدية أو املثرية غري البسيطة الشوارع

نت». «إكس حركة يف مكانًا لها ولعل ظننت،
الييبيز؟» نجح هل نجحوا؟ «هل وسألت: يدي، رفعت

سماع جميًعا وترقبنا أحد، ينطق لم اإلجابة. يف تفكر كانت لو كما طويًال، إيلَّ نظرت
ستقوله. ما
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السجن بعضهم فدخل اليشء؛ بعض داخليٍّا انهاروا لكنهم يفشلوا، لم «إنهم قالت:
ويذهبون للنظام، مواليني وصاروا موقفه، غريَّ وبعضهم أخرى، أمور أو املخدرات بتهمة
جشعهم مدى عن ويتحدثون فعلوا، فيما أغبياء كانوا كم الجميع ليخربوا للمحارضات

وغبائهم.
العمياء الطاعة وفقدت أوزارها، فيتنام حرب فوضعت بالفعل؛ العالم وا غريَّ لكنهم
السود حقوق وشهدت كبري، حد إىل بريقها — وطنية الناس أسماها التي — واالمتثال
املكسيكية، األصول ذوي األمريكيني حقوق عن فضًال هذا كبريًا، تقدًما واملثليني واملرأة
األفراد. هؤالء يد عىل تعزز أو نشأ الذي املدنية للحريات الشامل واملفهوم املعاقني، وحقوق

النضال.» من الصور لهذه مبارش ِنتاج هي الحالية االحتجاجات وحركة
كرسيه عىل يستند كان الشكل.» بهذا عنهم تتحدثني أنِك أصدق «ال تشارلز: قال
له كانت األحمر. للَّون تحول قد املالمح الحاد النحيل ووجهه واقف، شبه صار حتى
بعض السمكة يشبه كان مشاعره، إثارة وعند كبريتان، وشفتان المعتان، كبريتان عينان

اليشء.
تشارلز.» يا حديثك «واصْل قالت: ثم قليًال، جالفيس السيدة تسمرت

وفًقا منشآت، فجروا لقد حقيقيون؛ إرهابيون … إرهابيني لتوِّك وصفِتهم من «إن
كانوا من القبضعىل من ومنعوهم الرشطة، رجال رضبوا البورصة. تدمري حاولوا لقولك.

هاجمونا!» لقد القانون. يخرقون
الكيفية يف تفكر أنها أرى أن بوسعي كان ببطء. برأسها جالفيس السيدة أومأت
تشارلز «يطرح قالت: االنفجار. وشك عىل وكأنه بدا الذي تشارلز مع بها ستتعامل التي
«لقد تقول عندما أمريكيني. مواطنني بل أجانب، عمالء الييبيز يكن لم مهمة؛ نقطة
رشكاؤك هم ذلك يفعل من يكون عندما «نحن». ومن «هم» من تحدد أن عليك هاجمونا»،

«… الوطن يف
حرب حالة يف البالد كانت «هراء! مقعده: عىل من نهض وقد مقاطًعا، فيها صاح
ومن «هم» من تحديد اليسري من للعدو. والدعم العون يد قدموا الناس وهؤالء آنذاك،
عىل النار يطلقون من يدعم كان وإن «منا»، فهو أمريكا، يدعم املرء كان إذا «نحن»:

«منهم».» فهو األمريكيني،
هذا؟» عىل التعليق يريد آخر أحد من «هل

إىل البعض أشار التحدث. منهم جالفيس السيدة وطلبت األيدي، من العديد ارتفع
إىل ذهبوا قد األمريكيني أن هو األمريكيني عىل النار الفيتناميني إطالق وراء السبب أن
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كان تشارلز أن البعض رأى اآلخر، الجانب عىل أراضيها. عىل يحاربون وأخذوا فيتنام،
القانون. يخالف ما بارتكاب للناس السماح عدم يجب أنه يف حق عىل

يف الصياح سوى شيئًا يفعل لم الذي تشارلز عدا فيما مثمًرا نقاًشا الجميع تبادل
جعله جالفيس السيدة حاولت آرائهم. عن التعبري محاولتهم عند ومقاطعتهم اآلخرين،

منها. أليٍّ يستجب لم لكنه مرات، عدة التحدث يف دوره ينتظر
كنت أنني عرفت يشء الخاصبي، املحمول املدريس بالكمبيوتر يشء عن أبحث كنت

قبل. من قرأته قد
تابع سأفعله. كنت ما مرتقبة جالفيس السيدة إيلَّ نظرت واقًفا. فنهضت وجدته،
قصرية، فرتة بعد إيلَّ نظر نفسه تشارلز وهَدءُوا. املحدِّقة، نظرتها الفصل يف اآلخرون

نحوي. كراهية تقدحان الالمعتان الكبريتان وعيناه
الناس بني الحكومات «تنشأ قصرية: فقرة إنها عليكم، ما يشء قراءة «أريد قلت:
أشكال من شكل أي يصبح عندما وإنه املحكومني، موافقة من العادلة سلطاتها مستِمدَّة
أن الشعب حق من يصبح الغايات، لهذه ومدمًرا هادًما األوقات من وقت أي يف الحكم
سلطاتها ومنظًما املبادئ، عىل أساسها مقيًما جديدة حكومة ويشكِّل به يطيح أو ه يغريِّ

ورفاهيته».» سالمته لتحقيق مالءمة أفضل له تبدو التي الكيفية وفق
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العلمي والخيال الفانتازيا كتب متاجر سلسلة بالِنت، فوربيدن إىل الفصل هذا أهدي
أنحاء جميع يف السلسلة هذه تنترش الفيديو. وأفالم الهزلية واملجالت واأللعاب
مانهاتن يف الرياضية الساحات من بالقرب منافذها عن فضًال هذا املتحدة، اململكة
دون منها أخرج ما نادًرا إذ خطري؛ أمر املتاجر هذه ودخول بأيرلندا. ودبلني
يتعلق فيما ا حقٍّ بالريادة تتمتع السلسلة هذه أن ريب وال بمحفظتي. املساس
واملواد األفالم يف املعروض العلمي للخيال العريض الجمهور بني التواصل بتحقيق
بال أهمية له ما األخرى، الناحية من العلمي الخيال وكتب ناحية من التليفزيونية

املجال. هذا ملستقبل شك

∗∗∗

وسألت: عريضة، ابتسامة جالفيس السيدة وجه عىل ارتسمت
الفقرة؟» هذه مصدر أحد يعلم «هل

األمريكي.» االستقالل «إعالن واحد: آٍن يف الطالب من مجموعة نطق
برأيس. فأومأت

ماركوس؟» يا ذلك علينا قرأت «ملاذا
رأينا إذا إال تستمر أال يجب الحكومات إن قالوا قد البالد هذه مؤسيس أن يل بدا «ألنه
اإلعالن، عليه ينص ما هذا إسقاطها. فعلينا كذلك، نراها نعد لم وإذا لصالحنا، تعمل أنها

كذلك؟» أليس
اآلن!» الحال تغري وقد السنني! مئات منذ ذلك «كان وقال: رأسه، تشارلز هز

تغري؟» الذي «ما
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األكرب الجد ألن تأسست حكومة عن يتحدثون إنهم مثًال. ملك لدينا يعد لم «حسنًا،
فلدينا اآلن، أما معارضيه. جميع وقتل باملسئولية، كلفه قد الرب بأن آمن الحمقى ألحد

«… ديمقراطيٍّا منتَخبة حكومة
الحكومة.» هذه أنتخب لم «أنا له: قلت

املنشآت؟» بتفجري إذن الحق يمنحك «وهذا
رأوا الناس هؤالء وكل والهيبيز الييبيز إن منشآت؟ أية تفجري عن تحدث من «ماذا؟
دعم حاولوا من بها عوِمل التي الطريقة إىل انظر … إليهم تصغي تعد لم الحكومة أن

«… واالعتقال للرضب تعرضوا لقد الجنوب! يف بأصواتهم اإلدالء يف الناخبني حق
مني وانتظرت يديها، رفعت ثم األحيان»، بعض يف «والقتل جالفيس: السيدة قالت
عليكم أثني أن أريد لكنني اليوم، لهذا ينتهي وقتنا «كاد وقالت: نجلس، أن وتشارلز أنا
وتعلمت رائعة، مناقشة هذه كانت درَّستها. التي الحصص أفضل من لواحدة جميًعا
لكم شكًرا أيًضا. البعض بعضكم من تعلمتم قد تكونوا أن وآمل فيها، الكثري جميًعا منكم

مشاركاتكم. عىل جميًعا
أريد التحدي، بعض يف منكم يرغب ملن إضافية بدرجات واجبًا أعطي أن وأريد
والحركات املدنية الحقوق حركات تجاه السيايس الفعل رد بني يقارن بحث كتابة منكم
لجهات الحالية السياسية األفعال وردود ناحية، من الخليج منطقة يف للحرب املناهضة
ثالث عن يقل ال البحث أخرى. ناحية من اإلرهاب عىل الحرب تجاه املدنية الحقوق
ستتوصلون ما لرؤية اآلن من أتطلع تشاءون. كما ذلك عن يزيد أن يمكن لكن صفحات،

إليه.»
أن وانتظرت عنهم، تخلفت لكنني الفصل، الجميع وغادر لحظات، بعد الجرس دقَّ

جالفيس. السيدة تالحظني
ماركوس؟» يا «نعم

الستينيات.» حقبة عن املعلومات هذه كل لدي تكن لم رائًعا. ذلك «كان
أوقات يف وذلك فيه للعيش مثريًا مكانًا دوًما املكان هذا كان أيًضا. «والسبعينيات
يف ذلك كان االستقالل؛ إعالن من اقتباسك كثريًا أعجبني لقد السياسية. باألحداث مفعمة

الذكاء.» منتهى
لهذه الحقيقي املعنى قط أقدِّر فلم فجأة، ذهني عىل الفكرة وردت لِك. «شكًرا

اليوم.» قبل الكلمات
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ال يسمعه. أن معلم أي يحب كالم هذا ماركوس، يا «حسنًا تصافحني: وهي قالت
بحثك.» أقرأ حتى االنتظار يسعني

عىل وثبَّته مكتبي فوق وألصقته املنزل، إىل طريقي يف جولدمان» «إيما ملصق اشرتيت
من أكرب أحد يف تثق «ال عبارة عليه مطبوعًة شريت تي كذلك اشرتيت أنيق. أسود ملصق
البالَغني يطردان وهما وإيلمو، جروفر سمسم»؛ «شارع لشخصيتَي وصورة عاًما»، ٢٥
مسابقات ست نحو هناك كان أنه بعد فيما واكتشفت ذلك، أضحكني وسوزان. جوردن
وورث فارك، مثل مواقع عىل اإلنرتنت عىل شعار لتصميم «فوتوشوب» بربنامج للرسوم
السلع. كافة عىل وضعها يمكن والتي الجاهزة الصور من املئات وانترشت وبيتا. ،١٠٠٠
أال مني وطلب رأسه، أبي هزَّ حني يف شريت، التي رؤيتها عند حاجبها أمي رفعت

اليشء. بعض مربَّر أفعله ما بأن فعله رد وأشعرني مشكالت، أية يف نفيس أقحم
حتى الفورية الرسائل عرب نتغازل وأخذنا ثانية، اإلنرتنت عىل متاًحا آنج وجدتني
فأغلقت الهوائي، أجهزة ذات البيضاء الشاحنة عادت أخرى. مرة الليل من متأخر وقت

ذلك. فعل جميًعا اعتدنا الشاحنة. رحلت أن إىل بوكس» «إكس جهاز
فيه اشرتك وقد مذهًال، يكون أن املتوقع من الذي الحفل لهذا بشدة آنج تحمست
الثانوية. للعروض ثانيًا مرسًحا سيقيمون إنهم قيل إنه حتى الِفرق، من للغاية كبري عدد

ذلك يف الليل طوال صخب من سيحدثونه ملا ترصيح عىل سيحصلون «كيف
جانب.» كل من به تحيط املنازل املتنزه؟

إنسانًا.» تكون أن يف ترصيحك عن لتحدثني ترصيح؟ أي «ترصيح؟
للقانون؟» مخالفة هذا «يف

القانون؟» مخالفة بشأن ا حقٍّ قلق أنت هل «ماذا؟!
حق.» «معِك

«ههههههههه.»

تحمله ما بكل الرائعة الفتاة تلك أصطحب فأنا العصبية، من بيشء شعرت لكنني
كان من هي أدق، بمعنى أو — األسبوع نهاية عطلة يف غرامي موعد يف معنى من الكلمة

مزدحم. حي وسط مقام قانوني غري صاخب حفل إىل — يصطحبني
األقل. عىل ممتًعا األمر يكون أن املفرتض من وكان
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ممتع.
ليوم الطويلة الظهرية بعد ما فرتة طوال دولوريس متنزه عىل يتدفقون الناس بدأ
وبعضهم بكالبهم، يتجولون ومن الطائرة، األطباق العبي بني من برزوا وقد السبت،
الحفل، سيسري كيف ا حقٍّ الواضح من يكن لم بالكالب. تجول أو الطائرة باألطباق لعب
املمكن من كان املكان. يف الرسيني والعمالء الرشطة رجال من الكثري هناك كان لكن
بقصة فاتسموا أيام؛ منذ بي أمسكا اللذين الضابطني مثل ألنهم الرسيني؛ العمالء تحديد
وشوارب قصري شعر ذوو بدناء القامة قصار رجال قوية: جسم وبنية كاسرتو شعر
الكبرية القصرية بناطيلهم يف مريح غري أخرق بمظهر املكان يف تجولوا مهذبة. غري
املعلقة األسلحة من ترسانة — شك بال — خلفها أخفت التي الفضفاضة، وقمصانهم

وخصورهم. صدورهم بني فيما
التالل من والعديد تنس، ومالعب نخيًال، يضم مشمًسا جميًال دولوريس متنزه كان
هناك املرشدون ينام عندها. االسرتخاء أو فيها الركض يمكن التي املنتظمة واألشجار

فرانسيسكو. سان يف آخر مكان أي يف أيًضا الحال كان هكذا لكن ليًال،
فيما أدركت اقرتاحي. ذلك كان الفوضوي، الكتب متجر عند الشارع يف آنج قابلت
كنت لكنني الفتاة، تلك أمام معاًرصا شابٍّا يبدو أن يحاول من بمظهر ظهرت أنني بعد
هناك، إىل وصويل عند للمقابلة. مناسب ألنه املكان ذلك اخرتت قد أنني حينها ألُقسم

السافل». أيها الحائط عىل يديك «ارفع اسمه كتاب يف تقرأ وجدتها
والدتك؟» مع تحدثك لغة هذه هل لطيف! «عنوان لها: قلت

إحدى تاريخ عن يتحدث كتاب هذا الحقيقة، يف أيًضا. أنت «ولغتك فأجابت:
كلمة الجماعة تلك أفراد جميع استخدم نيويورك. من لكنها للييبيز، املشابهة الجماعات
تصنع جماعة تكوين عىل الفكرة قامت السافل». «ِبن مثل: لهم، أخري كاسم «السافل»
بوسائل للتالعب وذلك اإلطالق، عىل الصحافة يف نرشه يمكن ال باسم لكن األحداث،
هل أفكر وأخذت الرف، عىل ملكانه الكتاب أعادت ا.» حقٍّ مضحك أمر اإلخبارية. اإلعالم
عند دوًما البعض بعضهم يعانقون كاليفورنيا يف فالناس ال؛ أم أعانقها أن املفرتض من
للغاية متحريًا كنت الوجنتني. عىل أحيانًا البعضأيًضا بعضهم ويقبِّلون الوداع، أو التالقي

ذلك. بشأن
إليها، ألصل رأيسألسفل وشدَّت لتعانقني، نحوها جذبتني بأن املسألة هي فحسمْت

بعيًدا. ودفعتها ضحكت بشفتيها. عنقي دغدغت ثم وجنتي، عىل بقوة وقبَّلتني
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البوريتو؟» تناول يف ترغبني «هل سألتها:
سنفعله؟» بما إعالم أو سؤال هذا «هل

أمر.» إنما ذاك، وال هذا «ال
هي والتي ُمراَقب»، الهاتف «هذا عبارة تحمل التي اللطيفة امللصقات بعض اشرتيت
تصطف تزال ال التي العمومية الهواتف سماعات عىل وضعها مع يتناسب بحجم مة مصمَّ
تحمل عىل قادرين غري أناًسا فيه تصادف أن يمكن الذي الحي وهو «ميشن»، شوارع يف

محمول. هاتف رشاء تكلفة
رحييل. عند املتنزه يف رأيته بما آنج أخربت يحفنا. الليل ونسيم مًعا، رسنا

أرجاء بجميع متوقفة لهم التابعة الشاحنات من املئات هناك أن عىل «أراهن قالت:
عليك.» للقبض الشاحنات أفضل الحي.

أي فعل يمكنهم ال «حسنًا، قبيل: من شيئًا تقويل أن «تمنيت وقلت: حولنا، نظرت
يشء».»

وضع يف املدنيني من الكثري وضع هي الفكرة وإنما ا، حقٍّ الفكرة هي هذه أن أظن «ال
األفراد هؤالء مع سيتعاملون كانوا إذا فيما القرار اتخاذ فيه الرشطة رجال عىل يكون
املوسيقى باستخدام لكن بالتشويش، قليًال أشبه األمر ال. أم إرهابيون أنهم عىل العاديني

كذلك؟» أليس التشويش، تمارس اإللكرتونية. األدوات من بدًال
واحد. شخص ومايكي ماركوس أن يعلمون ال أصدقائي جميع أن أحيانًا أنىس

قليًال.» «بىل، أجبتها:
الرائعة.» املوسيقية الفرق من مجموعة باستخدام التشويش ذلك «يشبه

تعنيه.» ما «فهمت
ومذاقه حجمه، وِكرب الرخيص، بثمنه يتسم فهو تقليد؛ ميشن حي يف البوريتو
وصلصة وجواكامويل، حار، مشويٍّ بلحم محشوَّة البازوكا بحجم لفائف تخيل الشهي.
العالقة إن وكزبرة. وبصل، وأرز، طهيها، بعد مقلية وفاصوليا وطماطم، حارة، مكسيكية
ورشكة ويلز» «هوت اللعبة سيارات بني العالقة مثل بيل» «تاكو ومطاعم البوريتو بني

«المبورجيني». سيارات
واملقاعد للغاية، كريه جميعها ميشن، حي يف للبوريتو مطعم مائتي نحو يوجد
املكسيكية السياحية امللصقات بعَض خال — الديكور من تخلو وتكاد مريحة، غري فيها
املوسيقى فيها وتُعَزف — وأمه ليسوع املؤطرة املضاءة األبعاد الثالثية والصور الكئيبة
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اللفائف. به يملئون الذي الغريب اللحم نوع هو يميزها ما أهم لعل الصاخبة. املكسيكية
أن الجيد من لكن أبًدا، أطلبهما ال طلبان وهما واللسان، املخ تقدم ا حقٍّ الجيدة واملطاعم

موجودان. أنهما تعرف
طلبت منهما. أيٍّا نطلب لم ولكننا واللسان؛ املخ يقدم كان إليه ذهبنا الذي املكان
من كبري كوب عىل كالنا وحصل دجاج، رشائح هي طلبت حني يف بقري، لحم رشائح

األورتشاتا.
صغرية، زجاجة حقيبتها من وأخرجت البوريتو، لفافة فتحْت حتى جلسنا إن ما
وجهت النفس. عن للدفاع للفلفل ببخاخ أشبه بدت يصدأ، ال الذي الفوالذ من علبة كانت
منها بعض وصل صافية، حمراء زيتية بمادة ورشته امللفوف، محتويات ناحية الزجاجة

عيناي. ودمعت حلقي فانسد إيل،
املسكني؟» امللفوف هذا يف تفعلني ماذا عليِك، «باهلل

كابسيسني زيت وهذا الحار، للطعام مدمنة «أنا وقالت: رشيرة، بابتسامة إيلَّ نظرت
بخاخ.» يف

«… «كابسيسني
مخفف لكنه العلبة، هذه تحتويه ما ذلك يشبه الفلفل. بخاخ يف املوجودة املادة «نعم،

للعني.» كاجونية حارة كقطرة به لتفكر بكثري، أفضل ومذاقه قليًال،
ذلك. يف التفكري ملجرد عيني يف بالتهاب شعرت
ذلك.» تأكيل لن بالتأكيد. تمزحني «أنت لها: قلت

فحسب.» فلتشاهدني بني؟ يا «أتتحداني وقالت: حاجبيها، رفعت
ثني مع سيجارة، يلف الذي املخدرات متعاطي مثل بعناية البوريتو خبز لف أعادت
ورفعته الطرفني، أحد من الورق أزالت الفويل. ورق يف ها لفِّ إعادة ثم الداخل، إىل الطرفني

شفتيها. عىل موازنته مع فمها إىل
الواقع يف هو طعامها عىل وضعته فما ستفعلها؛ أنها أصدق أكن لم قضمته، أن وإىل

النفس. عن للدفاع سالح
شهيٍّا. عشاء تناولها عن لديها ما بكل وعربت بلعت، مضغت، قضمت،

قضمة؟» يف «أترغب براءة: يف قالت
الكاري بنكهة الطعام مع دوًما وأطلب الحار، الطعام أحب فأنا «نعم»، فأجبتها:

الباكستانية. املطاعم يف حار فلفل ثمرات أربع
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كبرية. قضمة وتناولت امللفوف، عىل الورق أعدت
كبريًا. خطأ ذلك وكان

الياباني الفجل أو الحار الفجل من كبرية قضمة تتناول عندما به تشعر ما أتعرف
وامتالء الهوائية، وقصبتك األنفية جيوبك يف بانسداد وتشعر القبيل، هذا من يشء أي أو
بالدموع؟ املبللتني وعينيك املرتشحة أنفك عرب الخروج يحاول السخونة شديد بهواء رأسك

الكرتونية؟ الشخصيات مثل أذنيك من الخروج وشك عىل بخاًرا أن لو كما والشعور
بكثري. أسوأ ذلك كان

يدك، تضع ال أنك هو هنا الفارق لكن ساخن، موقد عىل يدك بوضع أشبه فهو
بالكامل جسمي تبلل معدتك. إىل وصوًال واملريء رأسك من بالكامل الداخيل الجزء وإنما

أختنق. وبدأت بالعرق،
الشفاطة وضع من وتمكنت األورتشاتا، مرشوب يل مررت بكلمة، آنج تنطق أن دون

واحدة. مرة املرشوب نصف متجرًعا بقوة، أمص وأخذت فمي، يف
لتعيني الحار الطعام عشاق نحن نستخدمه سكوفيل مقياس ى يُسمَّ مقياس «هناك
سكوفيل، وحدة مليون ١٥ نحو يبلغ الصايف الكابسيسني للفلفل. الحار املذاق مدى
املادة وهذه ماليني. ثالثة ويبلغ صحي فهو الفلفل، رذاذ أما .٥٠٠٠٠ حوايل والتاباسكو
عام ملدة إعدادها عىل عملت لطيف، بونيت» «سكوتش فلفل مثل أي ٢٠٠٠٠٠؛ تتعدى ال
من مرة عرشين أقوى أي ذلك؛ نحو أو مليون إىل تصل قد القوية املواد وبعض تقريبًا.
اإلندورفني مخك يغمر الحار، الطعام من الدرجات هذه ومع للغاية. حار وذلك التاباسكو،

بالنفع.» عليك ويعود الحشيش، من الجسم تخدير يف أفضل وهو تماًما،
لهاث. دون التنفس من وتمكنت مجدًدا، األنفية جيوبي إىل يعود الشعور بدأ

دورة دخولك عند بالطبع، النار، هذه بمثل «تشعر بعينها: تغمز وهي يل قالت
املياه.»

إلهي! يا
مجنونة.» «أنت لها: قلت

وتحطيمها.» املحمول، الكمبيوتر أجهزة تركيب هوايته رجل من جيد «حديث
جبهتي. وملست «أصبِت»، لها: قلت

القليل؟» يف «أترغب وقالت: البخاخ، أخرجت
«مرريه!» يضحك: كلينا جعلت لدرجة رسيًعا قلت

189



األصغر األخ

بذراعها، خرصي طوقت دولوريس، متنزه إىل هنا وتوجُّ للمطعم، مغادرتنا عند
أكن فلم جديد؛ يشء وهذا كتفيها. حول ذراعي وضع مع يتناسب طولها أن واكتشفت
يكربن املراهقات الفتيات طويل؛ نفس يف كن واعدتهن من وجميع قط، الطويل بالشاب
جيًدا. شعوًرا وَمنَحني لطيًفا، ذلك كان الطبيعة. من قسوة يعد ما الشباب، من أرسع

واحدة، خطوة نتقدم أن وقبل دولوريس، متنزه نحو ورسنا ،٢٠ شارع إىل انعطفنا
وعندما املتنزه، إىل الناس من الكثري تدفق نحلة. مليون بطنني أشبه كان بالطنني، شعرنا
آنج. للقاء توجهي أثناء عليه كان عما املرات مئات زاد قد ازدحامه أن رأيت إليه، نظرت
باألكل بحق االحتفال االحتفال، وشك عىل وكنا جميلة، ليلة كانت املشهد. ذلك أثارني

غد. هناك يكون لن أنه لو كما واالبتهاج والرشب
الوجوه ذوي الرشطة برجال املكان امتأل بكلمة. أحدنا ينطق أن دون رسيًعا هرولنا
جيًدا لست كبرية. املتنزه يف الناس فأعداد يشء؛ أي فعل بإمكانهم كان ما لكن املتوترة،
عدد إن قالوا املنظمني أن إىل بعد فيما أشارت الصحف لكن الحشود، أعداد حرص يف
أنهم يعني ذلك ولعل ،٥٠٠٠ كان إنه الرشطة رجال قال حني يف ،٢٠٠٠٠ بلغ الحضور

.١٢٥٠٠ كانوا
قانوني، غري حدث إطار يف بينه وقفت الناس من عدد أكرب كان فقد العدد، كان وأيٍّا

بإقامته. ترصيح عىل حاصل وغري موعده، محدد وغري
وإن عاًما، ٢٥ من أكرب أحد أي ضم قد الجمع ذلك أن أعتقد ال لحظة. يف بينهم كنا
ممن السن بعضصغار أيًضا ضم وقد يبتسم. الجميع كان بذلك. الجزم أستطيع ال كنت
أي ليفعل أحد كان فما باالرتياح، شعوري زاد ما عاًما؛ ١٢ أو ١٠ أعمارهم تتجاوز ال
صغار. أطفال أذى يف يرغب أحد ال املكان. يف السن هذه يف أطفال وهناك أحمق يشء

عظيًما. ربيعيٍّا حفًال يكون أن فقط املتوقع من وكان
وسط بحذر طريقنا شققنا التنس. مالعب إىل التوجه هو فعله يجب ما أن اكتشفت
أصابعنا. تشابك مًعا بقاؤنا يتطلب لم اآلخر. بيد منا كلٌّ أمسك مًعا نبقى ولكي الجمع،

للغاية. ممتًعا كان وقد فقط، للمتعة ذلك كان
وأجهزة الجيتار من اآلالت ومعها التنس، مالعب داخل كلها املوسيقية الِفرق كانت
من مجموعة نت» «إكس شبكة عىل بعد فيما اكتشفت والطبول. واألورج الصوت مزج
األخرى، تلو قطعة املتنزه، داخل إىل املعدات هذه تهريب توضح فليكر موقع عىل الصور
الضخمة، الصوت مكربات إىل باإلضافة هذا املعاطف. وتحت الرياضية، املالبس حقائب يف
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ضحكت، السيارات. بطاريات من كومة وبينها السيارات، إمدادات أماكن يف تراها التي مثل
أنها رأيت وقفت، حيث من بالطاقة. معداتهم سيزودون كانوا هكذا براعة! من لها فيا
للبيئة صديقة سيارة محتويات أحدهم أخرج «بريس». طراز هجينة سيارة بطاريات
السور، قبالة وتكومت املالعب، خارج إىل البطاريات امتدت للحفل. الالزمة الطاقة لتوفري
بطارية! مائتا … أحصيتها السلسلة. بحلقة ربطها مع بأسالك األساسية بالكومة وُقيِّدت

طنٍّا. األشياء هذه وزن بلغ للهول! يا
بريدية، وقوائم ويكي، ومواقع إلكرتوني، بريد دون ذلك نظموا قد يكونوا أن يمكن ال
عىل ذلك كل تم لقد العامة. اإلنرتنت شبكة عىل ذلك فعل الذكاء هذا بمثل ألفراد يمكن وال

ذلك. عىل بعمري أراهن نت»، «إكس شبكة
وتشاورها املوسيقية الِفرق استعداد أثناء الوقت من لفرتة الجموع بني نتنقل أخذنا
قفص، يف وكأنها بدت التنس. مالعب يف بُعد عىل دو ترودي رأيت البعض. بعضها مع
ضفائر عن عبارة وشعرها أكمام، بدون مقطعة فانلة ترتدي كانت محرتف. مصارع مثل
وحذاء مموًَّها، عسكريٍّا رسواًال وترتدي خرصها، إىل تصل براق وردي لون ذات طويلة
بسرتة أمسكْت أشاهدها، كنت وبينما األصابع. فوق معدني بجزء الرقبة عايل ضخًما
ذلك. بعد فهمت كما بالفعل، درًعا كانت ولعلها كدرع، ارتدتها ثقيلة بخارية درجات

كاألحمق وبدوت ترني، لم لكنها آنج، لدى انطباًعا ألترك ربما لها، التلويح حاولت
عن عادًة نسمع مذهلة. الحشد يف رست التي الطاقة كانت فتوقفت. اليشء، بعض
عىل ستظن لكنك الناس، من الكبرية املجموعات يف ترسي التي و«الطاقة» «الذبذبات»

بنفسك. تجربه أن إىل بالغية صورة ذلك أن األرجح
كالعدوى. وتسترشي كبرية وجه كل عىل فاالبتسامات بالغية؛ صورة ليس لكنه
يتمايلون الناس تهتز. واألكتاف مسموع، غري إيقاع مع قليًال تتحرك جميعها األجسام
كانت لو كما والحماس، التوتر يشوبها كلها األصوات ويضحكون. يتمازحون سريهم، يف
يحدث مما جزءًا تكون أن سوى يشء أي فعل يسعك وال االنطالق. وشك عىل نارية ألعابًا

بالفعل. كذلك ألنك …
العرض املتزاحم. الحشد تأثري عيلَّ غلب العزف، يف املوسيقية الفرق بدأت عندما
إيقاعها. عىل الرقص كيفية أعرف لم الرصبية الشعبية املوسيقى من نوًعا كان األول
وأدع املكان، يف قدميَّ (أجر الرتانس املوسيقى: من بالضبط نوعني عىل أرقص كيف أعلم
أشعر أو قدماي تؤملني حتى بقوة األرض وأرضب (أرقص والبانك تحركني)، املوسيقى
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من هوب» «الهيب فناني من ملجموعة كان التايل والعرض كالهما). يحدث أو باإلرهاق
ثم بوب، جم بابل موسيقى فرقة بعدها وصعدت ميتال. ثراش فرقة يدعمهم أوكالند،

بامليكروفون. دو ترودي وأمسكت سبيدهورز، فرقة
عاًما، وثالثني اثنني العمر من أبلغ أحمق. فهو بي، يثق ومن دو، ترودي «اسمي
القديمة بالطريقة محارصة وأنا ضعت، لقد للثقة. األهلية سن تجاوزت قد أكون وبذلك
بسلبي نفسه الوقت يف لآلخرين وأسمح منه، مفروًغا أمًرا حريتي أرى أزال فال للتفكري؛
قرسي عمل بمعسكرات أشبه هو ما إىل تحولْت وقد أمريكا يف يشبُّ جيل أول أنتم إياها.

تماًما!» حريتكم قيمة وتعلمون سجون، أو
يف الجيتار، أوتار عىل وعصبية برسعة تعزف ترودي وأخذت بقوة، الجماهري هتفت
شعرها تقص البنيان ضخمة بدينة فتاة وهي — لها املصاحبة الباس عازفة كانت حني
للغاية كبرية ابتسامة وجهها وعىل ترودي، حذاء من أضخم بوت حذاء وترتدي كاملثليَّات،
أخذنا آنج. فعلت وكذلك فقفزت، مكاني، يف أقفز أن أردت وقوة. برسعة معها تعزف —
املاريجوانا؛ ودخان أجسامنا عرق برائحة األفق امتأل وقد املساء، طيلة عرًقا نتصبب

أيًضا. ألعىل تثب وأخذت حولنا، األنحاء جميع من تتدافع كانت الدافئة فاألجسام
عاًما!» ٢٥ من أكرب أحد يف تثق «ال ترودي: صاحت

يزأر. ضخم حيوان بصوت أشبه صوت يف مرة من أكثر وراءها نردد فأخذنا
إليها انضمت حني يف به، تمسك كانت الذي الجيتار أوتار عىل بعنف ترودي عزفت
وعلت األقراط، بثقوب وجهها يمتلئ الحجم ضئيلة فتاة وهي األخرى، الجيتار عازفة

طبقة. أعىل إىل موسيقاها بصوت
وإذا أحراًرا. دمنا ما إياها يسلبنا أن إلرهابي يمكن ال بالدنا، وهذه مدينتنا! «هذه
عىل فأنتم حريتنا! لنستِعْد حريتنا! لنستِعْد لإلرهابيني. النرص يكون الحرية، هذه فقدنا
يمكنكم وحدكم االنتصار، بإمكانكم أنه لتعرفوا والتهور السن صغر من كافية درجة

حريتنا!» لنستِعْد للنرص! قيادتنا
وعال وراءها، رددنا الجيتار. عىل بقوة تعزف وهي حريتنا!» «لنستِعْد بقوة: هتفنا

املكان. أرجاء ليهزَّ الصوت

أخرى، خطوة ألية الرقص عن معها عجزت درجة اإلرهاق من بلغت أن إىل رقصُت
باآلخر أحدنا بالعرق املبللني جسدينا نحك األمر، حقيقة يف كنا، بجواري. آنج ورقصت
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واصلنا تصدقه. ال أو ذلك تصدق أن ولك اإلطالق، عىل يثرني لم ذلك لكن ساعات، لعدة
لنستِعْد حريتنا! «لنستِعْد … والصياح واملوسيقى، الرائع، اإليقاع وسط وِضعنا الرقص،

حريتنا!»
يدي عىل قبضتها هي وأحكمت يدها من سحبتها الرقص، عىل قادًرا أعد لم عندما
حيث الحشد خارج إىل سحبتني املباني. أحد سطح من السقوط من أنقذها كنت لو كما
الهواء يف وقفنا دولوريس، متنزه أطراف عىل وهناك، وانتعاًشا. برودة أكثر الهواء كان
جسدينا، يف القشعريرة رست الحال. يف كالثلج بارًدا صار جسدينا عىل والعرق البارد
عانقتها، لتلميح. بحاجة أكن لم ئني!» «لتدفِّ آمرة: وقالت خرصي، حول بذراعيها فألقت
عنيفة رسيعة اآلن سارت والتي املرسح، عىل املتسارعة النغمات بإيقاع قلبها دوترضبات

كلمات. أية تصاحبها ال
نفسها الرائحة أن أعلم كنت رائعة. قوية نفاذة رائحة العرق، رائحة منها فاحت
يديها حرَّكْت بالضبط. لدي الرتقوة أمام ووجهها رأسها، قمة عند أنفي كان مني. فاحت

نحوها. وجذبتْه عنقي إىل
فعل الصعب من لكن االبتسام، حاولت سلًما»، أحرضمعي فلم هنا، إىل «انزل قالت:

التقبيل. أثناء ذلك
أحًدا تُقبِّال لم اثنتان منهن فتيات، ثالث سوى حياتي يف أقبِّل لم قبل، من قلت كما
من تعاني وكانت عمرها، من عرشة الثانية يف كانت منذ املواعدة اعتادت والثالثة قبل، من

نفسية. مشكالت
ألية الناضج القلب مثل ناعًما، كله فمها جعلت فقد منهن؛ أيٍّ قبلة آنج قبلة تشبه لم
الوقت يف فمها داخل إىل شفتيَّ ومصت برقة، ته دسَّ بل فمي، يف لسانها تقحم ولم ثمرة،
جذبتها أتأوه، نفيس سمعت واحًدا. كيانًا صارا قد وفمها فمي أن لو كما فشعرت ذاته،

أكرب. بقوة واحتضنتها نحوي
ونحن باآلخر منَّا كلٌّ تعلق جانبينا، عىل رقدنا الحشائش. عىل نزلنا ورقة، بهدوء

القبل. سوى يبَق ولم حولنا، من العالم اختفى الُقبل. نتبادل
ورستها الدافئة بطنها … قميصها طرف ثم خرصها، مؤخرتها، إىل يداي وصلت

األخرى. هي تأوهت ببطء. ألعىل يداي ارتفعت ثم الناعمة،
حيث الشارع؛ من اآلخر الجانب إىل وأشارت هناك.» إىل لننتقل هنا، «ليس قالت:
اسمهما. ميشن وحي دولوريس» «ميشن متنزه منحت التي هي بيضاء كبرية كنيسة
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أمامها اصطفت الكنيسة. إىل الطريق عابرين رسيًعا وتحركنا اآلخر، بيد منا كلٌّ أمسك
ثانيًة. إليها وجهي وسحبت األعمدة، هذه أحد عىل بظهري ألستند دفعتني ضخمة. أعمدة

عنها. ألخلعه ورفعته قميصها، إىل وجرأة رسعة يف يداي امتدت
القوي ظهرها إىل يدي مددت بشدة. ذلك أثارني الخلف.» من «تُخَلع فمي: يف همست
كل متذكًرا ارتباك، يف قليًال تحسسته اإلبزيم. عىل املرتعشة أصابعي وعثرت العريض،
ُفكَّت لكنها بالفعل، سيئًا كنت وقد النساء. صدرية فك يف الرجال سوء مدى حول النكات
مثريًا كان ما — إبطيها نداوة متحسًسا جسمها عىل يديَّ مررت فمي. يف فلهثَْت فجأة،

نهديها. جانبَي ثم — ما لسبب لالشمئزاز مثريًا وليس
اإلنذار. صفارات انطلقت حينئٍذ،

لو كما بدني، باهتياج أشبه صوت قبل، من سمعته يشء أي من أعىل صوتها كان
وأعىل. بل معه، تتعامل أن ألذنيك يمكن صوت أعىل … مكانك من يخلعك شيئًا أن

الحال!» يف «تفرقوا : مدوٍّ صوت عال
الحال!» يف تفرقوا قانوني. غري تجمع «هذا

من املقابل االتجاه يف الحشد ضجيج وتغري العزف، عن املوسيقية الفرقة توقفت
والغضب. بالذعر شعروا الشارع.

وبطاريات السيارات، يف الصوت مكربات تشغيل عند طقطقة صوت سمعت
التنس. مالعب يف السيارات

حريتنا!» «لنستِعْد
أعىل من السقوط أو األمواج ركوب عند الصياح صوت يشبه متحديًا هتاًفا كان

جرف.
حريتنا!» «لنستِعْد

وتكراًرا. مراًرا يرددونه وأخذوا بدني، له اقشعرَّ بصوت الجمع هدر
كخوذة خوذات ومرتدين بالستيكية، دروًعا يفصفوفحاملني الرشطة قوات تحركت
سوداء هراوة منهم كلٌّ وحمل بالكامل، الوجه تغطي التي النجوم حرب فيلم يف فيدر دارث
تقدموا املستقبل. يف أحداثه تدور حربي فيلم يف كجنود بَدْوا الحمراء. تحت لألشعة ونظارة
صوت ليطلق معه كانت التي الدرع عىل بهراوته منهم كلٌّ ورضب مًعا، لألمام خطوة
يحارصون بذلك وصاروا أخرى. طقطقة خطوة، كل ومع األرض. كانشقاق طقطقة

يقرتبون. وأخذوا جانب، كل من املتنزه
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املكان، فوق مروحيات حلقت حينذاك الحال!» يف «تفرقوا ثانيًة: املدوي الصوت عال
دون الحمراء تحت األشعة لنظارات الرشطة قوات ارتداء يكن لم غامرة. أضواء دون لكن
آنج سحبُت أيًضا. السماء يف الحمراء تحت باألشعة منظار أجهزة هناك كانت فقد داٍع،

واملروحيات. الرشطة رجال نظر عن لنختفي الكنيسة بوابة قبالة
ترودي صياح صوت كان حريتنا!» «لنستِعْد قائًال: الصوت مكربات يف صوت دوى
باس صوت بعده ومن الطبول، َعْزف ثم جيتارها، أوتار صوت وسمعت الثوري، دو

عميًقا.
الرشطة. صفوف إىل ليصلوا املتنزه من وخرجوا حريتنا!» «لنستِعْد الحشد: ردد

علمت بالتأكيد. عليه تكون ما اللحظات تلك يف علمت لكنني قبل، من حربًا أشهد لم
قوة تجاه القتال ميدان عرب هجوم يف خائف شباب ينطلق عندما الحال عليه يكون ما
ويصيحون ذلك رغم العدو وجه يف يركضون لكنهم لهم، سيحدث ما يعلمون وهم معادية،

حماس. يف
حول املتوقفة الشاحنات من صادًرا كان الحال!» يف «تفرقوا املدوي: الصوت عال

املاضية. القليلة الثواني خالل املكان إىل دخلت التي الشاحنات وهي املتنزه،
املروحيات، عن صدر والذي الرقيق الضباب يشبه ما املكان غيش عندما ذلك كان
وبوخز االنفجار، وشك عىل رأيس أعىل بأن شعوري يف اليشء هذا تسبب حافته. عىل وكنا

حلقي. يف وانسداد ، عينيَّ يف ودموع وتورم األنفية، الجيوب يف
ونصًفا. مليونًا وإنما سكوفيل، وحدة ألف ٢٠٠ تبلغ ال وقوته الفلفل، كرذاذ كان

الحشد. ضد الرشطة استخدمته لقد
وتعلق وآنج، أنا اختناقي صوت عىل طغى ما سمعت لكنني ذلك، بعد حدث ما أر لم
والطبول الجيتار صوت توقُّف ثم تقيؤ، ومحاولة اختناق صوت أوًال باآلخر. منا كلٌّ

سعال. ثم والباس،
رصاخ. صوت ذلك تال

سلطت قد الرشطة وجدت ثانيًة، النظر من تمكنت وعندما طويًال، الرصاخ استمر
حتى باألنوار دولوريس متنزه غمرت قد واملروحيات الشباب، جباه عىل املنظار أجهزة
مع ألنه جيًدا؛ أمًرا كان ما املتنزه، إىل كلها األنظار توجهت بالصباح. أشبه الوقت صار

تماًما. مرئيني وآنج أنا رصت األضواء، هذه كل
التحدث عىل قدرتي يف أثق لم خائًفا. مكتوًما صوتها كان سنفعل؟» «ماذا آنج: قالت

مرات. عدة ريقي أبتلع وأخذت للحظة،
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باملكان نمر كنا لو كما هنا، عن االبتعاد فعله: يمكننا ما كل هذا «نبتعد، أجبتها:
مارين كنا لو كما ،١٦ شارع إىل نصل حتى يساًرا نستدير ثم املتنزه، إىل ونتوجه فحسب.

يحدث.» بما لنا عالقة وال فقط،
أبًدا.» ذلك ينجح «لن

فيه.» التفكري يمكنني ما كل «هذا
الركض؟» بنا يجدر أنه تعتقد «أال

أي نرتكب لم أننا سيعتقدون فربما رسنا إذا لكننا فسيطاردوننا، ركضنا إذا «كال،
طويًال.» ذلك سيشغلهم اعتقالهم. عليهم ممن الكثري هناك وشأننا. ويدعوننا جرم،

الرشطة. رجال وجوه بأظافرهم وينبشون يلهثون أخذوا الذين باألفراد املتنزه امتأل
إىل ودفعتهم معاصمهم، يف البالستيكية األغالل وضعت ثم آباطهم، من القوات سحبتهم

ُدًمى. كانوا لو كما الشاحنات داخل
«حسنًا؟» سألتها:
«حسنًا.» فأجابت:

أننا يظهر نحو عىل رسيًعا ورسنا اآلخر، بيد منا كلٌّ أمسك بالضبط. فعلناه ما وهذا
وهي آخرون. يحدثها مشكالت تجنب يف يرغبان اثنني كنا لو كما أمرنا، من عجلة يف
يف ترغب ال أو ما، متسوًال تر لم بأنك التظاهر تحاول عندما تتبعها التي نفسها الطريقة

الشارع. يف الشجارات بأحد التورط
ونجحنا.

تجاوزنا حتى التحدث عىل منَّا أيٌّ يجرؤ لم املسري. وتابعنا الشارع، ناصية إىل وصلنا
أحبسه. كنت أنني أعلم أكن لم نفًسا أخرجت وأخريًا، سكنيني. مربعني

مخيًفا املعتاد، يف الحي، ذلك كان ميشن. شارع نحو وانعطفنا ،١٦ شارع بلغنا
من يملئونه بمن الراحة عىل بعث الليلة، تلك يف لكنه السبت، يوم صباًحا الثانية يف للغاية
أو بهراوات رشطة رجال به يكن لم والسكارى. والعاهرات، وتجارها، املخدرات مدمني

غاز. قنابل
القهوة؟» بعض يف «أترغبني الليل: هواء نستنشق ونحن سألتها،

بعد.» فيما والقهوة للمنزل، العودة هو اآلن فيه أرغب ما «املنزل. فأجابت:
كانت أجرة سيارة عىل عيني وقعت فايل. هايز شارع يف تعيش كانت الرأي. وافقتها
العثور الصعب فمن ما؛ حد إىل معجزة هذه كانت إيقافها. محاوًال فصحت أمامنا، تمر

فرانسيسكو. سان يف إليها الحاجة عند أجرة سيارة عىل
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األجرة؟» لدفع املال من يكفي ما معِك «هل
للسيارة الخلفي الباب فتحت النافذة. من إلينا السيارة قائد نظر باإليجاب. فردَّت

يرحل. ال حتى
خري.» عىل «تصبحني لها: قلت

قبلة تكن لم فمي، يف بقوة قبَّلتني نحوها. وجهي وجذبت رأيس، خلف يديها وضعت
حميمية. لكنها جنسيٍّا، مثرية

رسيًعا. السيارة ودخلت خري»، عىل «تصبح أذني: يف همست
الشعور ومزقني تدمعان، عيناي وكانت الدوار، أصابني وقد املنزل، إىل توجهت
األمن وزارة رجال رحمة تحت نت» «إكس لشبكة املستخدمني أولئك كل لرتكي بالخزي؛

فرانسيسكو. سان ورشطة الوطني

جالفيس. السيدة مكتب خلف يقف بينسان فريد كان اإلثنني، يوم صبيحة
املادة هذه لكم تدرس لن جالفيس «السيدة قال: حتى مقاعدنا عىل جلسنا إن وما
عىل الحظته ما وهي بالنفس، الثقة عن تنم صوت بنربة بينسان تمتع فصاعًدا.» اآلن من
عيد اليوم كان لو كما يبتسم فوجدته تشارلز، يفعله مما ألتحقق لألمام انحنيت الفور.

العالم. يف هدية أفضل عىل وحصل ميالده،
وسألت: يدي، رفعت

«ملاذا؟»
عدم عىل املجلس سياسة «تنص سعادته: مدى إخفاء يحاول أن حتى دون فأجاب

التأديب.» ولجنة نفسه املوظف عدا فيما أحد مع املوظفني شئون مناقشة
تحتوي الوطني. األمن حول اليوم جديدة وحدة «سنبدأ قائًال: الحديث وواصل
وانتقلوا رجاءً، افتحوها، الجديدة. النصوص عىل معكم التي املحمولة الكمبيوتر أجهزة

األوىل.» الشاشة إىل
يجب «ما التايل: والعنوان الوطني، األمن وزارة بشعار مزينة األوىل الشاشة كانت

الوطني.» األمن بشأن معرفته أمريكي كل عىل
األرض. عىل الكمبيوتر إلقاء أردت

أحد يف قفزت فيه. تعيش الذي بالحي مقهى يف املدرسة دوام بعد آنج مع لقاءً رتبت
ينظرانيفصحيفة كانا بذلتني. يرتديان خلفرجلني نفيسجالًسا ووجدت بارت، قطارات
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متنزه يف الشباب» «شغب لخرب كاملة التيخصصتصفحة كرونيكل» فرانسيسكو «سان
تعرضوا كمن «إنهم لآلخر: أحدهما قال ثم الخرب، حول يتهامسان كانا دولوريس. ميشن

الغباء؟» بهذا يوًما كنا هل إلهي! يا شابه. ما أو مخ لغسيل
آخر. ملقعد وانتقلت نهضت،
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تنترش التي الضخمة بوكس-إيه-مليون كتب متاجر سلسلة إىل الفصل هذا أهدي
يف إقامتي أثناء السلسلة بهذه معرفتي بداية كانت املتحدة. الواليات أنحاء جميع يف
الحًقا خطابًا ألقي أن املخطط من (كان إنديانا يف هوت» «تريا مدينة يف الفنادق أحد
وكنت الفندق، بجوار املتجر كان للتكنولوجيا). هوملان روز بمعهد اليوم ذلك يف
كان ما كل وقرأت كامل، شهر الطريق عىل سفري عىل مرَّ أقرؤه، ليشء ا حقٍّ بحاجة
أعود أن قبل زيارتها عيلَّ أخرى مدن خمس أمامي يزال ال كان أنه رغم حقيبتي يف
املساعدة. املتجر يف املوظفات إحدى عيلَّ عرضت األرفف، يف حدقت عندما لدياري.
متجر يف مطلًعا موظًفا أن وعلمت للكتب، متاجر يف العمل يل سبق قد آنذاك كنت
طارًحا ذوقي، لها أرشح وبدأت «بالتأكيد»، لها: قلت لذا للغاية؛ رائع أمر للكتب
تبحث الذي الكتاب «لدي وقالت: فابتسمت بكتاباتهم، أستمتع الذين املؤلفني أسماء
أخذت الساحرة». اململكة يف «هائم األوىل روايتي من نسخة لتحرضيل وذهبت عنه.»
حتى العلمي الخيال عن رائع حديث أطراف وتبادلنا نفيس، لها وقدمت أضحك،

سألقيه! كنت الذي الخطاب موعد عىل تأخرت إنني

∗∗∗

مكان، كل يف الكادَّات للعاهرات إهانة هذه الواقع يف بل «عاهرات، اشمئزاز: يف آنج قالت
نفعيون.» هم إنما

تضمنت املقهى. إىل وجلبناها اشرتيناها التي الصحف من مجموعة يف ننظر كنا
الشباب من ملجموعة كحفل يبدو جعلته دولوريس متنزه يف الحفل عن أخباًرا جميعها
أسفر ما توداي» إيه إس «يو صحيفة وصفت الرشطة. هاجموا الذين السكارى املعربدين
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عن الناتجة الفلفل رذاذ مخلفات تنظيف تكلفة ذلك وتضمن تكلفة، من «الشغب» عنه
املدينة، بمستشفيات الطوارئ غرف بها املصابون مأل التي الربو وأزمات الغاز، قنابل

عليهم. القبض أُلقي للشغب» «مثري ٨٠٠ مع التعامل تكلفة عن فضًال هذا
صحيفة. أية تنارصنا لم

املدونات من مجموعة حفظت قد كنت نت.» إكس شبكة عىل «الحقيقة لها: قلت
لشهود روايات املواد تلك تضمنت عليها. فعرضتها هاتفي، عىل والصور الفيديو ومقاطع
ونلقي ونلهو، نرقص، كنا أننا الفيديو وأوضح الغاز. لقنابل وتعرضوا بوا ُرضِ عيان
أننا عن تحدثنا دو وترودي حريتنا!» «لنستِعْد بعبارة ونهتف سلمية، سياسية خطبًا

حريته. نيل أجل من بالرصاع يؤمن أن يمكن الذي الوحيد الجيل
بذلك.» الناس تعريف «علينا قالت:

جيدة.» نظرية هذه «نعم، باكتئاب: فأجبتها
مطلًقا؟» جانبنا الصحافة تتخذ ال اعتقادك يف ملاذا «حسنًا،

قلِت.» كما عاهرات، بها من «ألن
املزيد بيع للصحافة ويمكن املال، أجل من يفعلن ما يفعلن العاهرات لكن «نعم،
أما جريمة، هو اآلن يعرضونه ما كل لكن ما، خالًفا عرضوا إذا واإلعالنات الصحف من

بكثري.» أكرب فهو الخالف
يبحثون ال الصحفيون يكاد ذلك؟ يفعلون ال إذن ملاذا تقصدينه. ما فهمت «حسنًا،

للبالغني.» املالئم باملكان ليست فهي نت»؛ «إكس شبكة تتبع عن ناهيك املدونات، يف
كذلك؟» أليس ذلك، تغيري يمكننا «نعم، قالت:

«ماذا؟»
الرجوع يمكنك واحد مكان الروابط. كل مع واحد، مكان يف وضعه يشء، كل «اكتب
االستخدام بتعليمات وِصله كاملة. الصورة لها وتتضح الصحافة، إليه تصل يهدفألن إليه
يكونوا أال رشيطة الشبكة، إىل الوصول اإلنرتنت ملستخدمي يمكن نت. إكس شبكة عىل

يتصفحونه.» ملا الوطني األمن وزارة بمعرفة يهتمون
سينجح؟» ذلك أن «أتعتقدين

إيجابي.» أمر ففعله ينجح، لم وإن «نعم،
إلينا؟» سيستمعون «وملاذا

مايكي؟» إىل يستمع ال «ومن
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مكاني، من نهضت جيبي. يف ووضعته بهاتفي، أمسكت يدي، من القهوة أنزلت
توتر املسري. وواصلت عشوائيٍّا، اتجاًها واخرتت املقهى، من خرجت رسيًعا. ورحلت

بدورها. اضطربت التي معدتي إىل الدم وتدفق وجهي،
آنج اكتشفت إذا مايكي.» هو من يعلمون أنَت. من يعلمون «إنهم أفكر: أخذت
إطالق منذ علمت هلكت. لقد أيًضا. إليه توصلت قد الوطني األمن وزارة أن فمعناه ذلك،
عيل، فيه القبض يلقون الذي اليوم سيأتي أنه الوطني األمن وزارة شاحنة من رساحي

داريل. ذهب حيث إىل بإرسايل لألبد ويقصونني
يشء. كل انتهى لقد

عليها وبدا بشدة، تلهث وكانت ماركت، شارع إىل وصويل عند بي تمسك آنج كادت
الشديد. الغضب

حدث؟» ماذا «اللعنة، قالت:
يشء. كل انتهى لقد السري. وواصلت عني، أبعدتها

لتتحدث عليك، باهلل تخيفني. إنك ماركوس، يا «توقف وقالت: ثانيًة، بي أمسكت
إيلَّ.»

يشء، أي عىل الرتكيز يمكنِّي لم . عينيَّ أمام صورتها اهتزت إليها. ونظرت توقفت،
تمر كانت التي الرتام عربات إحدى أمام الطريق منتصف إىل القفز يف برغبة وشعرت

أخرى. مرة عيل القبض عىل املوت أفضل كنت إذ بجوارنا؛ رسيًعا
صفعتني لقد األفالم؛ يف إال الناسيفعلونه أرى ال شيئًا فعلت ثم باسمي، آنج صاحت

اللعنة!» عليك «فلتِجبْني، وقالت: وجهي، عىل قوية صفعة صفعتني …
شديد. بوخز فيه شعرت الذي وجهي عىل يدي ووضعت إليها، نظرت

إذا ببساطة. األمر يف ما كل هذا بهويتي، أحد يعلم أن املفرتض من «ليس لها: قلت
يشء كل انتهى فقد بهويتي، اآلخرون يعلم أن بمجرد يشء. كل انتهى فقد بهويتي، علمِت

أيًضا.»
بعد لخولو. ابتزازي هو بهويتك معرفتي وراء الوحيد السبب آسفة. أنا إلهي! «يا
أم عليك بدا كما ا حقٍّ لطيًفا شخًصا كنت إذا ما ملعرفة محاولة يف قليًال تتبعتك الحفل،
يتحدث أخذ عنك، سألته وعندما طويلة، فرتة بخولو معرفتي مىضعىل . متخفٍّ قاتل أنك
مىضعىل فقد عني، يخفيه شيئًا ثمة أن استشعرت لكنني العظماء، أحد كنت لو كما عنك
يف صغريًا كان عندما الكمبيوتر معسكر يف الكربى أختي يواعد وكان طويلة، فرتة معرفتنا
يخربني.» لم إذا أمره سأفضح أنني فأخربته السيئة، األمور بعض عنه أعلم كنت السن.
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أخربِك.» «وبالتايل
من ألحد أخربه لم بي يتعلق يشء عىل أطلعته ثم للجحيم. أذهب أن أخربني «كال،

قط.» قبل
هو؟» «ما

عىل الحفاظ عىل تقسم أجعلك لن «حسنًا، وقالت: ثانية، إيلَّ ثم حولنا، ثم إيلَّ، نظرت
ال.» وإما بك أثق إما فأنا له؛ معنى ال ذلك ألن الرس

رسقت املايض، «العام قائلًة: استطردت ثم لحظات، توقفت «… املايض «العام
مصادفًة أسري كنت فقد أكثر، ال لهًوا كان اإلنرتنت. عىل ونرشتها القياسية، االختبارات
إىل رسيًعا فدخلت مفتوح، والباب خزينته، يف االختبارات ورأيت الناظر، مكتب بجوار
وصلت وعندما املكان. وغادرت حقيبتي، يف إحداها وضعت نسخ، ست كانت حيث املكتب

الدنمارك.» يف القراصنة حزب خوادم أحد عىل ورفعتها ضوئيٍّا، مسحتها املنزل، إىل
ذلك؟» فعل من أنِت «هل

«نعم.» وقالت: خجًال، وجهها تورد
قانون اختبارات أن التعليم مجلس رصح فقد مذهًال؛ خربًا ذلك كان للهول!» «يا
وسيضطر الدوالرات، من املاليني عرشات وضعها تكلف قد األطفال» تعليم «تحسني
«إرهاب بأنه الحادث ووصفوا االختبارات، ترسب بعد ثانية املبلغ هذا إلنفاق املجلس
ب مُلرسِّ السياسية الدوافع بشأن األخبار يف نهاية بال التنبؤات واستمرت تعليمي».
أو الطالب، أحد املسئول كان أو املدرسني، أحد من احتجاًجا ذلك كان إذا وما االختبارات،

ساخًطا. حكوميٍّا متعهًدا أو ا، لصٍّ
ذلك؟» فعل من «أنِت» «هل

أنا.» «نعم،
«… بذلك خولو «وأخربِت

فسيكون رسي، عىل اطلع وإذا الرس. عىل سأحافظ أنني من يتأكد أن أردته «ألنني
كما يشء، مقابل يشء فمي. فتحت إذا السجن يف بي للزج ضدي استخدامه يمكنه ما لديه

الحمالن».» «صمت فيلم يف حوار يف ورد
«فأخربِك.»

يفعل.» لم «كال،
«… «لكن
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نفيسأضحوكة من أجعل أن من أنويه كنت وما بك، إعجابي بمدى ذلك بعد «أخربته
أخربني.» حينذاك، عليك. نفيس بفرض

، يديَّ آنج فجذبت قدمي، أصابع عىل ألسفل نظرت آنذاك. يشء أي قول من أتمكن لم
عليهما. وضغطت

عليها اطالعي قرار منه. املعلومات هذه الستخالص خولو عىل ضغطي عن «أعتذر
«… أن يل كان فما اإلطالق. عىل القرار هذا أنَت اتخذت إن هذا لك، كان

تعريف أن الجيد من «كال، بهويتي: علمت كيف عرفت أن بعد أهدأ بدأت وقد لها، قلت
أنِت.» …

عهدتني.» كما … «أنا فقالت:
آخر.» يشء ثمة لكْن ذلك. تقبل يمكنني «حسنًا،

هو؟» «ما
الناس يتواعد وحسب. فسأقوله أحمق، أبدو أن دون سأقوله ما لقول سبيل من «ما
البعض، بعضهم من يغضبون ينفصلون، وعندما ينفصلون. ثم — نفعله ما كان أيٍّا أو —
برود من نوع بيننا ذلك حدوث يف التفكري األحيان. بعض يف الكراهية لحد األمر ويصل

االحتمال.» هذا يف التفكري علينا — تعلمني كما — لكن ا، حقٍّ املشاعر
مع خيانتي ذلك: كان أيٍّا … معي ستفعله ما كان مهما أفيشرسك أال بصدق «أعدَك
سبريز بريتني سماع عىل إرغامي … ذلك عىل شاهدة وأمي رسيري عىل مشجعات فريق
البحر. ماء يف وإغراقه باملطارق، وتحطيمه بي، الخاص املحمول الكمبيوتر تدمري …

اإلطالق.» عىل معي ستفعله ما كان أيٍّا بذلك، أعدك
«حسنًا.» وقلت: الصعداء، تنفست

ألعىل. وجهها ورفعت اآلن»، تقبييل «يمكنك فقالت:

الخاصة ملخصللروايات إعداد هو نت» «إكس شبكة عىل ملايكي التايل املهم املرشوع كان
وأفضل أكرب صممت دولوريس. متنزه يف عاًما» ٢٥ من أكرب أحد يف تثق «ال بحفل
والوقت املوقع تحديد مع الحدث توضح أقساًما فيه وخططت تصميمه، يمكنني موقع
الغنائي الحفل لت وحمَّ غناء). الحفل، أعقاب يف رقص، الرشطة، عنف (مثل: والتصنيف

بأكمله.
التاليتني. والليلتني الليلة، تلك من تبقى ما طوال فعلته ما ذلك وكان
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كامريات من معهم بما امُلرِسلون التقطها صور من بريدي صندوق االقرتاحات مألت
إييفل، دكتور وهو أعرفه، اسم من إلكرتوني بريد رسالة ذلك بعد إيلَّ وصلت وهواتف.

كالتايل: نصها وكان لينكس». «بارانويد نظام تحديث عىل الرئيسيني القائمني أحد

«مايكي»
أملانيا، يف وهنا شديد. باهتمام نت» «إكس شبكة عىل تجربتك تابعت «لقد

السيطرة.» عن الحكومة تخرج عندما يحدث فيما كبرية خربة لدينا
مميزة ضوضاء» «بصمة لها كامريا كل أن وهو تعرفه، أن يجب يشء «ثمة
أن ذلك ويعني ما. بكامريا الصور إحدى لربط بعد فيما استخدامها يمكن
عىل للتعرف استخدامها يمكن اإللكرتوني موقعك عىل نرشها تعيد التي الصور

أخرى.» لتهمة بعد فيما عليهم ُقِبض إذا مصوريها،
ثمة ذلك. بفعل اهتممت إذا ليسصعبًا، البصمات استبعاد الحظ، «لحسن
«فوتونوماس» …اسمها استخدامها يمكنك ذلك لفعل لينكس» «بارانويد يف أداة
عنها، املزيد ملعرفة ./usr/bin التايل: باملسار ستجدها مجهولة). صورة (أي

االستخدام.» سهلة لكنها الدليل. صفحات عىل اطلع
حريتك. عىل حافظ عليك. يُقبَض أال احرصعىل تفعله. فيما سعيًدا «حظٍّا

جنونك.» عىل حافظ
إييفل» «دكتور

مع املوقع، عىل ثانيًة رفعتها ثم نرشتها، التي الصور جميع عىل من البصمات ألغيت
ذلك فعل رضورة إىل الجميع منبًها إييفل، دكتور به أخربني ما توضح مالحظة إضافة
بإمكاننا كان ثم ومن األسايس؛ بوكس» إكس «بارانويد نظام جميًعا لدينا كان أيًضا.
تم التي للصور يشء أي فعل بإمكاني يكن لم لكن املصدر. مجهولة صورنا جعل جميًعا

فطنة. أكثر سنكون فصاعًدا اآلن من لكن املؤقتة، بالذاكرة وتخزينها بالفعل تنزيلها
التايل، الصباح يف الفطور لتناول نزلت أن إىل الليلة تلك فيه فكرت ما كل ذلك كان

الوطنية. العامة اإلذاعة شبكة من الصباح أخبار إىل لالستماع الراديو أمي وفتحت
«الجزيرة» العربية األخبار وكالة «تعرض الربتقال: لعصري رشبي أثناء املذيع قال
متنزه شهده الذي الشباب شغب بشأن عيان لشهود وروايات فيديو ومقاطع صوًرا
العصري إلقاء من نفيس منع من بالكاد تمكنت املايض.» األسبوع نهاية دولوريس ميشن

قليًال. به اختنقت لكنني الغرفة، عرب فمي من
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«إكس اسمها رسية شبكة عىل نُِرشت قد الروايات هذه أن إىل الجزيرة مراسلو «أشار
انترشت وقد الخليج. منطقة يف القاعدة تنظيم مع ومتعاطفون طلبة يستخدمها نت»
فيها تُذَكر مرة أول هو اليوم لكن طويلة، فرتة منذ الشبكة هذه وجود حول الشائعات

اإلعالم.» بوسائل
ليس الرشطة فساد كان لو كما ينقصنا! كان ما «هذا وقالت: رأسها، أمي هزَّت
لقمعهم الفرصة بذلك الرشطة مانحني عصابات، حرب يف بأنهم الشباب يتظاهر كافيًا،

ا.» حقٍّ
الوسائط وملفات الروايات من املئات نت» «إكس شبكة عىل املدونات «تضمنت
إىل سلميٍّا كان َعهم تجمُّ أن ويدَّعون الشغب، حادث حرضوا شباب من املقدمة املتعددة

الروايات: إحدى وإليكم الرشطة. هاجمتهم أن
املوسيقية، الفرق وعزفت معي، الصغري أخي جلبت الرقص. سوى شيئًا نفعل «لم
ومع لإلرهابيني، كرههم يدَّعون الذين األوغاد لصالح لها وفقداننا الحرية حول وتحدثنا
يكرهون أنهم أعتقد أمريكيون. نحن وإنما إرهابيني، لسنا أننا رغم يهاجموننا ذلك

نحن. يكرهوننا ال الحرية،
الرشطة قوات ذلك بعد بدأت ا. حقٍّ ممتًعا يشء كل وكان تعزف، نرقصوالِفرق أخذنا
استعادة لنا ينبغي أنه يعني هذا حريتنا! سنستعيد بأننا فهتفنا لنتفرق، فينا الصياح يف
ما ومنعه عمره، من عرشة الثانية يف أخي الفلفل. برذاذ فرشونا قبضتهم. من أمريكا
حدث. ما عىل يلومانني األحمقان وأمي أبي أيام. ثالثة ملدة للمدرسة الذهاب من حدث
— مفرتض هو كما — الحماية لنا ليوفروا رواتبهم لهم ندفع هل الرشطة؟ عن ماذا
األعداء؟» جنود يرشون كما يرشوننا وجيه، سبب أي دون ذلك من بدًال بالرذاذ فريشوننا
الجزيرة موقع عىل مرئية، أو مسموعة سواء مشابهة، روايات عىل االطالع يمكن
ارجع الشبكة، هذه عىل الدخول كيفية عىل وللتعرف نت». «إكس وشبكة اإللكرتوني

اإلنرتنت.» عىل الوطنية العامة اإلذاعة شبكة ملوقع الرئيسية للصفحة
العلوي. الدور من أبي نزل

بحرج شعرت وجهي. يف النظر وأطال نت»؟» «إكس شبكة تستخدم «هل سألني:
شديد.

سوى ليست الناس. أغلب يفعله ما هذا الفيديو، ألعاب ملمارسة «أستخدمها فأجبته:
مجانًا عليها حصلوا التي بوكس» «إكس بأجهزة الجميع يفعله ما وهذا السلكية، شبكة

املايض.» العام
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َمن تحمي لكنك تفعله، ما تدرك ال إنك ماركوس، يا «ألعاب؟ وقال: يفَّ، حملق
هل اآلن. بعد الشبكة هذه تستخدم أن أريدك ال وتدمريها. بالدنا عىل للهجوم يخططون

واضح؟» أقوله ما
كان وما أفعل. لم لكنني . بيديَّ كتفيه أهز أن أردت كم إلهي، يا أجادله. أن أردت

املدرسة. إىل ذهبت ثم أبي»، يا «بالطبع له: وقلت بعيًدا، نظرت أن إال مني

مسئولية تويل يف يستمر لن بينسان السيد أن علمت عندما بالراحة شعرت البداية، يف
أسوأ بمثابة كانت محله لتحل االختيار عليها وقع من لكن االجتماعية، الدراسات حصة

يل. كابوس
شقراء النواحي، كافة من وجميلة عاًما، ٢٩ أو ٢٨ حوايل السن، صغرية كانت
ذلك دقَّ آندرسن. السيدة أنها عىل لنا نفسها قدمت عندما رقيقة جنوبية بلكنة تتحدث
أنفسهن يقدمن الستني عن أعمارهن تقل سيدات أية أعلم فلم الفور؛ عىل إنذار جرس أول

سيدة. بلقب
وبدت جميلة، السن، صغرية كانت فقد ذلك. للتغايضعن استعداد عىل كنت لكنني

مشكلة. من فما ثم، ومن لطيفة؛
بالفعل. مشكلة هناك كانت أنه الحقيقة لكن

واحد من األرقام من ا صفٍّ لتكتب للسبورة تستدير وهي آندرسن، السيدة سألتنا
العمل بإيقاف الفيدرالية الحكومة تقوم أن بموجبها يجب التي الظروف «ما عرشة: إىل

الحقوق؟» بميثاق
أي تحت «ليس واضحة: اإلجابة كانت فقد بالحديث؛ اإلذن أنتظر أن دون أجبت

مطلقة.» الدستورية فالحقوق ظرف،
يا لنفرتض، املحنك. بالرأي ذلك «ليس وقالت: الطالب، أسماء مخطط يف نظرت
عىل — فتجاوز صحيح؛ غري نحو عىل تفتيًشا أجرى الرشطة رجال أحد أن ماركوس،
مجرًما أن إىل يشري قويٍّا دليًال واكتشف التفتيش، مذكرة يف موضح هو ما — املثال سبيل
املجرم يُرتَك املفرتضأن من فهل ضده، املتوفر الوحيد الدليل ذلك وكان والدك، قتل قد ما

طليًقا؟» حرٍّا
ونطقت ا، حقٍّ رشحها من أتمكن لم لكنني السؤال، هذا عىل اإلجابة أعلم كنت
«… مالئم غري نحو عىل تفتيًشا تجري أال يجب الرشطة لكن «نعم، قائًال: — أخريًا —
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التأديبي اإلجراء هو الرشطة ترصف سوء عىل املناسب الرد «خطأ! قائلة: فقاطعتني
تحت كتبت ثم واحد.» رشطيٍّ خطأِ بسبب بأرسه املجتمع معاقبة وليس الرشطة، لرجال

الجنائية». «اإلدانة السبورة: عىل واحد الرقم
فيها؟» الحقوق ميثاق مخالفة يمكن أخرى ظروف من «هل

األزمات.» وقت يف الكاذبة اإلشاعات «نرش وقال: يده، تشارلز رفع
من العديد هناك تشارلز. يا «أحسنت وقالت: ثانيًة، األسماء مخطط من تحققت

منها.» املزيد لنذكر ملِزًما، األول التعديل فيها يكون ال التي األحوال
للخطر.» القانون تفعيل عن املسئولني أحد «تعريض وقال: ثانية، يده تشارلز رفع
ضابط أو رشطة رجل هوية عن الكشف «نعم، السبورة: عىل تكتب وهي فقالت،

أخرى؟» أحوال من هل ممتاز! . متخفٍّ مخابرات
والتشهري، الوطني، «األمن وقال: اسمه، سماع ينتظر أن دون مجدًدا تشارلز اندفع
السيدة كتبت القنابل.» صنع ووصفات اإلباحية، األطفال وأفالم الُقرص، وفساد والفحش،
«أفالم وقالت: اإلباحية»، األطفال «أفالم عند توقفت لكنها السبورة، عىل رسيًعا آندرسن

الفحش.» صور إحدى هي اإلباحية األطفال
يدي. رفعت بالدي. عن به آمنت أو تعلمته ما هذا ليس باالشمئزاز. شعرت

ماركوس؟» يا «نعم
ومن الدستور، إنه اختياريٍّا. أمًرا الحقوق ميثاق من يجعل تقولينه ما ذلك! أفهم «ال

فيه.» ما بكل نتبعه أن املفرتض
األمور، تبسيط يف معتادة مبالغة «هذه قائلًة: باالبتسام، تتظاهر وهي عيل، ردَّت
بمرور تُعدَّل حية وثيقة يكون ألن هدفوا قد الدستور وضعوا من أن هي الحقيقة لكن
من الحكومة تتمكن لم إذا لألبد االستمرار من تتمكن لن الجمهورية أن أدركوا وقد الزمن،
للدستور يُنَظر أن مطلًقا هدفهم يكن لم فيه. توجد الذي العرص الحتياجات وفًقا الحكم
الدينية.» العقيدة من هربًا األرض هذه إىل جاءوا قد النهاية يف فهم دينية؛ عقيدة أنه عىل
للملك بالوالء اتسموا وحرفيني تجاًرا كانوا لقد كال. «ماذا؟ لها: وقلت رأيس، هززت
الدينيون، الالجئون أما بقسوة. عليهم وفرضها بمصالحهم، ترض سياسات وضع أن إىل

طويلة.» بفرتة ذلك قبل فجاءوا
دينيني.» لالجئني أصولهم تعود الدستور واضعي «بعض قالت:

الدستور واضعو بغضه ما منه. ونختار ننتقي الذي باليشء ليس الحقوق «وميثاق
وضع وأرادوا ثوريٍّا، جيًشا كانوا لقد ليمنعه. الحقوق ميثاق جاء ما وهو االستبداد، هو
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حق السعادة، عن البحث الحرية، الحياة، عليها: االتفاق للجميع يمكن مبادئ مجموعة
بمستبديه.» اإلطاحة يف الشعب

ملوكهم، من التخلص يف الشعب بحق آمنوا لقد … نعم «نعم، يل: تلوح وهي قالت
الكلمات. هذه قالت عندما اتساًعا ازدادت عريضة ابتسامة تشارلز وجه علت «… لكن

نواجه أن من أفضل مطلقة بحقوق التمتع أن رأوا ألنهم الحقوق ميثاق وضعوا «لقد
يحمينا املفرتضأن فمن األول؛ التعديل يف ذلك يتضح شخص. أي قبل من انتزاعها خطر
والخطاب به، املسموح الخطاب الخطاب: من نوعني إنشاء من الحكومة منع خالل من
غري يستسيغه ال ما بأن قراًرا ما أحمق يتخذ أن خطر مواجهة يف يرغبوا فلم اإلجرامي.

قانوني.»
السعادة.» عن والبحث والحرية، «الحياة، وكتبت: استدارت ثم

ضحك متفوقة.» مجموعة أنكم الواضح من لكن الدرس، يف بعضاليشء تقدمنا «لقد
بعصبية. الطالب

السعادة، عن والبحث والحرية الحياة يف الحق ملواطنيها تؤمن أن هو الحكومة «دور
سلبنا أو سعادتنا، من التقليل شأنه من ما يشء فعل الحكومة أرادت إذا الرتتيب. بهذا
ولهذا، حياتنا؛ إنقاذ هو ذلك من الهدف يكون أن رشيطة بأس، فال حريتنا، بعض
حريتك فتسلبك اآلخرين، أو نفسك عىل خطًرا تمثل أنك رأت إذا احتجازك للرشطة يمكن
والسعادة بالحرية تحظى أن يمكنك حياة، لديك كانت وإذا حياتك. لتحمي وسعادتك

بعد.» فيما
أنها رأت إذا تبغيه ما فعل بإمكانها الرشطة أن ذلك يعني «أال أيديهم. البعض رفع

املستقبل؟» يف إيذائنا من ما شخًصا بذلك تمنع
الدستور.» من أهم الوطني األمن أن إىل تقولينه ما يشري «نعم، آخر: طالب فقال

بتعليق الحرية حماية يمكنك «كيف وقلت: بزمالئي، حينذاك شديد بفخر شعرت
الحقوق؟» بميثاق العمل

أعدموا «الثوريني» املؤسسني «إن وقالت: للغاية، أغبياء كنا لو كما رأسها هزَّت
عندما بها يؤمنوا لم املطلقة، بالحرية يؤمنوا لم بالرصاص. رميًا والجواسيس الخونة

«… مثًال نت» «إكس شبكة مستخدمي إىل لتنظروا واآلن، الجمهورية. هددت
االنزعاج. عيلَّ يبدو أال جاهًدا حاولت

هذا اإلخبارية النرشات ذكرتهم والذين املشوشون عليهم يُطَلق الذين هؤالء …»
بالدنا، عىل الحرب أعلنوا أناس جانب من للهجوم املدينة هذه تعرض بعد الصباح.
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املجرمني، عىل للقبض ُوِضعت التي األمنية اإلجراءات تخريب إىل املشوشون هؤالء عمد
للخطر اآلخرين املواطنني تعريض طريق عن ذلك فعلوا وقد فعلتهم. تكرار من ومنعهم

«… واملشكالت
أن ليوضحوا ذلك فعلوا «لقد بشدة: غضبي أثارت فقد صحت، باألحرى أو — قلت
الجميع تعامل كانت الحكومة ألن ذلك فعلوا لقد حمايتنا! بحجة منا ُسِلبت قد حقوقنا

فيهم.» مشتبًها إرهابيني كانوا لو كما
فترصفوا كإرهابيني، معاملتهم عدم يجب أنه يثبتوا أن بالتايل «وأرادوا تشارلز: صاح

اآلخرين.» وأرهبوا كإرهابيني،
غيًظا. تميَّزت

اإلرهاب. من أخطر العامة الرقابة أن أوضحوا لقد اآلخرين؟! أرهبوا عليك، «باهلل
يرقصون الشباب هؤالء كان املايض، األسبوع نهاية عطلة يف املتنزه يف حدث ماذا انظر

إرهابًا؟» ذلك يكون كيف املوسيقى. إىل ويستمعون
«يبدو، قالت: الحديث. عن توقفت أن إىل أمامي ووقفت الفصل، عرب املعلمة تحركت
جرس تفجري أن تفهم أن ينبغي البلد. هذا يف تغري يشء من ما أنه تظن أنك ماركوس، يا
وقت هذا الخليج. قاع يف وأقاربنا أصدقائنا من اآلالف جثث ترقد يشء. كل غري قد باي

«… بالدنا له تعرضت الذي الغاشم الهجوم وجه يف الوطنية الوحدة
قلت: تغري، قد يشء كل بأن املتعلق الهراء هذا من كفايتي نلت لقد واقًفا، نهضت
نحن باالنشقاق. فيها ب يُرحَّ دولة أننا هي أمريكا عليها تقوم التي الفكرة وطنية؟ «وحدة

الحر.» الرأي وأصحاب الجامعي تعليمهم يكملوا لم ومن واملقاتلني املنشقني دولة
أحاطوا الذين بريكيل طالب من واآلالف السابق، جالفيس السيدة درس تذكرت
عن منشورات لتوزيعه ما شخص عىل القبض الضباط حاول عندما الرشطة بسيارة
كانوا من كلَّ حاملًة ابتعدت عندما الشاحنات هذه إيقاف أحد يحاول لم املدنية. الحقوق

وفررت. أحاول، لم أيًضا أنا املتنزه. يف يرقصون
بالفعل. تغري قد يشء كل لعل

السيد مكتب مكان تعرف أنك «أعتقد إيلَّ: خطابها موجهة آندرسن السيدة قالت
رغم فصويل. يف محرتم غري سلوك بأي أسمح لن فأنا الحال؛ يف إليه ستذهب بينسان.
يوافقك ال أحد أي إلخراس شك بال استعداد عىل فأنت التعبري، حرية تحب أنك ادعائك

الرأي.»
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الباب كان الفصل. خارج واندفعت وحقيبتي، املدريس، املحمول الكمبيوتر حملت
فعلت. قد فكنت وإال بعنف، يُغَلق أن املحال من كان ثم ومن هيدروليكيٍّا؛

لت ُسجِّ ذلك. أثناء صورتي الكامريات والتقَطِت بينسان، السيد مكتب إىل أرسعت
بطاقة عليها احتوت التي الالسلكية املوجات باستخدام الهوية تحديد ورشائح مشيتي،
بالتواجد أشبه األمر كان الرواق. يف املوجودة االستشعار ألجهزة بهويتي بعثت هويتي

سجن. داخل
من ألتمكن جهازه شاشة وأدار ماركوس.» يا الباب «أغلق بينسان: السيد قال

يحدث. ما يشاهد كان لقد االجتماعية. الدراسات حصة يف الفيديو سجله ما مشاهدة
نفسك؟» عن به لتدافع لديك «ماذا

أن آندرسن السيدة أخربتنا لقد ما. لفكر ترويًجا كان وإنما تعليًما، ذلك يكن «لم
له!» أهمية ال الدستور

وجهة أثبت ما كاملتطرفني، هاجمتها وقد دينية، عقيدة ليس إنه قالت إنما «كال،
تغري قد يشء كل أن مدرًكا تكون أن يجب الناس كل بني من أنت ماركوس، يا نظرها.

«… داريل فصديقك الجرس. تفجري عند
للتحدث أهًال فلست عنه، بكلمة تنطق أن «إياك مني: الغضب تملك وقد قاطعته
البالد، هذه يف قبل من أحراًرا كنا فقد اآلن؛ تغري قد يشء كل أن بالفعل أدرك أنا نعم، عنه.

كذلك.» نعد ولم
التسامح»؟» «عدم مصطلح يعنيه ما تعلم هل «ماركوس،

الحجة وهي التهديدي»، «السلوك بحجة املدرسة من فصيل بإمكانه فكان تراجعت؛
لكنه معلميهم، إرهاب يحاولون الذين العصابات أطفال مع املفرتضاستخدامها من التي

معي. استخدمها إذا ليؤنبه ضمريه كان ما بالطبع
أعلم.» «نعم، فأجبته:

باالعتذار.» يل مدين أنك إذن «أظن فقال:
لكي له التذلل مني جزءٌ أراد السادية. ابتسامته إخفاء جاهًدا حاول إليه. نظرت
ل أُفضِّ أنني وقررت الجزء، ذلك قمعت لكنني خزي، من به شعرت ما رغم يسامحني

له. أعتذر أن عىل الفصل
سلطاتها مستمدًة الناس، بني الحكومات «تنشأ منه: كلمة كل تذكرت ما له قلت
وقت أي يف الحكم أشكال من شكل أي يصبح عندما وإنه املحكومني. موافقة من العادلة
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به يطيح أو ه يغريِّ أن الشعب حق من يصبح الغايات، لهذه ومدمًرا هادًما األوقات من
التي الكيفية وفق سلطاتها ومنظًما املبادئ، عىل أساسها مقيًما جديدة حكومة ويشكِّل

ورفاهيته.» سالمته لتحقيق مالءمة أفضل له تبدو
جهاز عىل وانحنى بني.» يا آخر يشءٌ وفهمها يشءٌ األشياء «تَذكُّر وقال: رأسه، فهزَّ
ورقة أعطاني صوت. الطابعة عن فصدر نقرات، بضع عليه ونقر به، الخاص الكمبيوتر

أسبوعني. ملدة مفصول أنني عليها مكتوب املدرسة خطابات أوراق من دافئة
ثالثني بعد املدرسة يف موجوًدا ظللت إذا والديك. إىل إلكرتوني بريد برسالة «سأبعث

املمتلكات.» عىل التعدي بتهمة عليك فسيُقبَض دقيقة،
إليه. نظرت

فهذه مدرستي؛ يف عيلَّ الحرب تعلن أن مصلحتك من «ليس قائًال: حديثه فواصل
هنا!» من لتخرج واآلن فيها. االنتصار يمكنك ال حرب

املكتب. فغادرت
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دييجو سان يف جاالكيس ِمستريياس له مثيل ال الذي املتجر إىل الفصل هذا أهدي
مرة كل يف هناك كتبي لتوقيع املتجر ذلك عىل القائمون يدعوني كاليفورنيا. بوالية
عمل «ورشة مقر (يقع للتدريس أو ما مؤتمر لحضور دييجو سان إىل فيها أذهب
ويف كاليفورنيا). بوالية الهويا يف دييجو بسان كاليفورنيا جامعة يف للكتاب» كالرين
من عريضة قاعدة املتجر فلهذا القراء؛ من عدد أكرب يحشدون إليها، أذهب مرة كل
وأفكار ممتازة توصيات عىل دائًما سيحصلون أنهم يعلمون الذين املخلصني القراء
كالرين من الكتاب عمل ورشة أفراد اصطحبت ،٢٠٠٧ عام صيف يف فيه. رائعة
سلسلة من األخري الجزء إلصدار أقيم الذي الليل منتصف حفل بمناسبة املتجر إىل

قبل. من متجر أي يف املرح املمتع التجمع ذلك مثل أشهد ولم بوتر»، «هاري

∗∗∗

مستخدميها جميع يكون إذ الدرايس؛ الدوام منتصف يف املرح من نت» «إكس شبكة خلت
بها ألقيت ثم الخلفي، الجينز بنطايل جيب يف ووضعتها الورقة طويت قد كنت املدرسة. يف
التليفزيون. وفتحت املعيشة، غرفة يف جلست املنزل. إىل وصلت عندما املطبخ مائدة عىل
املصدر هي والصحف والراديو فالتليفزيون يفعالن؛ كانا والديَّ لكن قط، أشاهده أكن لم

العالم. بشأن أفكار من لديهما ما كل عىل منه حصال الذي
يلقون أمريكيون جنود للفزع. األسباب من العديد وهناك بشعة، األخبار كانت
الحرس رجال بل فحسب، الجنود عىل األمر يقترص وال العالم. أنحاء بجميع حتفهم
بُِعثوا فقد األعاصري؛ من الناس إنقاذ يف للمساعدة أُرِسلوا أنهم ظنوا الذين أيًضا الوطني

لها. نهاية ال حرب يف طويلة ألعوام الخارج إىل
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ساعة، والعرشين األربع مدار عىل األخبار تنقل التي األخبار شبكات بني أتنقل أخذت
يفزعوا، أن يجب ملاذا املشاهدين يخربون مسئولون بجميعها وظهر األخرى، تلو واحدة

العالم. أنحاء بجميع التفجريات صور من ومجموعة
إىل دخل الذي الرجل كان يل، مألوف وجه يف أنظر وجدتني أن إىل أقلب أخذت
ارتدى الشاحنة. خلفية يف مقيًدا كنت عندما القصري الشعر صاحبة مع وتحدث الشاحنة،
اإلقليمي القائد ساذرالند، جرايام اللواء بأنه عرَّفه الشاشة عىل والتعليق عسكريٍّا، زيٍّا

الوطني. األمن بوزارة
فيما فعليٍّا توزع كانت كتيبات يدي يف «أحمل وقال: الكتيبات، من مجموعة رفع
أتذكر املايض.» األسبوع نهاية عطلة دولوريس متنزه يف غنائي حفل أنه يدعون كانوا
يف الناس من مجموعة ُوِجدت أينما الحفل. يف الكتيبات موزعي من العديد وجود بالفعل

كتيبات. توزع فرانسيسكو، سان
موافقة «دون عناوينها: لكم أقرأ دعوني الكتيبات. لهذه لحظات تنظروا أن «أريدكم
تفجريات وقعت «هل أيًضا: وهناك أحدها، هذا بالدولة.» لإلطاحة املواطن دليل املحكوم:
ضدهم؟» األمنية إجراءاتهم تستخدم «كيف آخر، هذا فعًال؟» سبتمرب من عرش الحادي
يكن فلم السبت؛ ليلة القانوني غري التجمع من الحقيقي الهدف الكتيبات هذه توضح
مياه، دورات حتى أو مناسبة، احتياطات دون األفراد من لآلالف فحسب آمن غري تجمًعا
يعتنقون بجعلهم الشباب إلفساد محاولة كان لقد العدو. صف للناسيف حشًدا كان وإنما

نفسها. تؤمن أن يجب ال أمريكا أن فكرة
أفضل وسيلة من هل عاًما.» ٢٥ من أكرب أحد يف تثق «ال الشعار: هذا إىل لتنظروا
من لإلرهاب املروجة رسالتك عن وعاقلة ومتوازنة مدروسة مناقشة أية استبعاد لضمان

التأثر؟ رسيعي شباب عىل وقرصمجموعتك البالغني، إقصاء
قد التجمع وكان أمريكا، ألعداء حشد عملية رأت هناك، إىل الرشطة ذهبت عندما
منهم أيٌّ يُستَرش لم والتي فيها، أقيم التي املنطقة قاطني من للمئات إزعاًجا بالفعل سبَّب

الليل. طوال استمرت التي الصاخبة الحفلة لتلك التخطيط يف
وعندما — الفيديو مقاطع جميع يف يتضح ما وهذا — بالتفرق الرشطة فأمرتهم
املرسح، عىل املوجودين املوسيقيني من بتشجيع الرشطة قوات مهاجمة املعربدون حاول

التجمعات. لفضِّ السلمية األساليب باستخدام القوات أخضعتهم
اآلالف دفعوا الذين الشغب عىل وامُلحرِّضني الفتنة، زعماء من كانوا ُقِبضعليهم وَمن
هؤالء من والعديد ُحِجزوا، منهم ٨٢٧ الرشطة. صفوف ملهاجمة التأثر الرسيع الشباب من
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الحجز قيد يزالون وال عليهم، بالقبض أوامر صدرت مائٍة من أكثر سوابق. لديهم كانت
اآلن. إىل

خطر أكرب لكن عدة، جبهات عىل حربًا تواجه أمريكا إن والسادة، السيدات أيها
من أو هجمات من علينا اإلرهابيون يشنه بما ذلك أكان سواء أرضها، عىل هنا، تواجهه

معهم.» يتعاطفون
أن بالتأكيد تقصد ال أنت ساذرالند، اللواء «سيادة سائًال: يده الصحفيني أحد رفع

متنزه؟» يف حفًال حرضوا ألنهم اإلرهابيني مع متعاطفون الشباب هؤالء
اليسري من البالد، أعداء تأثري تحت الشباب يقع عندما لكن ذلك، أقصد ال «بالطبع
عىل الحرب لتويل خامس صف تجنيد يف اإلرهابيون يرغب فكم سيئة؛ نهايتهم تكون أن
قلًقا عليهم قلقت لكنت أبنائي، الشباب هؤالء كان لو عنهم. بالنيابة الداخلية الجبهة

بالًغا.»
اللواء، سيادة الطلق الهواء يف حفل سوى ذلك يكن «لم قائًال: آخر صحفي قاطعه

البنادق.» استخدام عىل يتدربون كانوا فما
الضباط التقطها صور «هذه ألعىل: رفعها يف وبدأ الصور، من مجموعة اللواء أخرج
تلو واحدة يقلبها وأخذ بجانبوجهه، حملها الهجوم.» قبل الحمراء تحت األشعة بكامريات
األقدام. عليه وداست ُدِهس بعضهم عنيًفا، رقًصا يرقصون أناًسا الصور عرضت األخرى.
يتعانقان. وشابان شباب، وثالثة فتاة األشجار: بني موِرس لجنس ذلك بعد وانتقلت
وترويج املخدرات، من قاتلة خلطات به وُوِجد العارشة، سن يف أطفال الحفل «حرض
وفيات.» أية هناك تكون أال الغريب ومن اإلصابات. عرشات عن أسفرت وموسيقى ألفكار،
يف كنت أنني والداي ظن إذا شغب. وكأنه يبدو األمر يجعلون التليفزيون. أغلقت
وحول إال ذلك بعد بالخروج يل يسمحا ولن شهر، ملدة رسيري يف فسيقيدانني الحفل، ذلك

للتتبع. طوق رقبتي
الدراسة. عن موقوف أنني يعلمان عندما بشدة فسيغضبان ، والديَّ ذكر وبمناسبة

أنا أقنعته لكنني الخروج، من بمنعي معاقبتي أبي فأراد حسنًا، تقبًال الخرب يتقبال لم
رأيه. بتغيري وأمي

التقينا مرة آخر سنوات. منذ ملاركوس يتوعد املدير نائب أن تعلم «أنت أمي: قالت
بغيض».» «أحمق وصف مراًرا ذكرت أنك وأظن اللقاء، بعد ساعة ملدة تسبه أخذَت به،
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األمن وزارة ضد جدل يف للدخول درايس فصل تعطيل «إن وقال: رأسه، أبي هزَّ
«… الوطني

لكنني أهتم، أكن لم أبي.» يا االجتماعية الدراسات حصة «إنها قائًال: فقاطعته
وزارة عن نتحدث «وكنا مساعدتها. عيلَّ يتوجب ستساندني، أمي كانت إذا أنه شعرت

صحي؟» أمر النقاش أن املفرتض من أليس الوطني. األمن
أشعر جعلني ما كثريًا؛ بني» «يا بلفظ مناداتي اعتاد لقد بني»، يا «انظر فأجابني:
كريقة يفَّ التفكري يف — ذلك من بدًال — وبدأ ناضج، كشخص يفَّ التفكري عن توقف قد أنه
واصل ذلك. كرهت وقد املراهقة، طور من لتخرج لإلرشاد وبحاجة بعد تتكون لم حرشة
أن ريب ال اآلن. مختلف عالم نعيشيف أننا حقيقة مع التأقلم تتعلم أن «عليك قائًال: حديثه
من ذلك عنه يسفر ملا ا مستعدٍّ تكون أن عليك لكن رأيك، عن التعبري يف كامًال الحق لديك
مناقشة يف يرغبون وال لألذى، يتعرضون أشخاًصا هناك أن حقيقة مواجهة عليك نتائج.
وعندما اآلن، نجاة قارب يف نحن املحك. عىل حياتهم بينما الدستوري القانون تفاصيل أدق

القبطان.» وضاعة مدى عن حديث سماع يف أحد يرغب ال نجاة، قارب يف تكون
يقوله. مما استهزاء يف عينيَّ أدير أن من بالكاد نفيس منعت

املواد من مادة كل يف بحثًا فيهما أكتب الحرة، الدراسة من بأسبوعني إيلَّ ُعِهد «لقد
الدراسات يف وآخر التاريخ، يف (بحثًا يل كأساس املدينة عىل االعتماد مع أدرسها، التي
املنزل يف البقاء من بكثري أفضل وذلك الفيزياء). ويف اإلنجليزية، اللغة ويف االجتماعية،

التليفزيون.» ومشاهدة

برأسه. أومأ ثم ما، يشء فعل أنوي أنني يف يشك كان لو كما شزًرا، والدي إيلَّ نظر
وفتحت بوكس»، «إكس جهاز بتشغيل قمت غرفتي. إىل وذهبت املساء تحية عليهما ألقيت
التي األبحاث بشأن أفكار من ذهني عىل يرد ما ن أدوِّ وبدأت الكلمات، ملعالجة برنامًجا

املنزل. يف فحسب الجلوس من بالفعل أفضل ذلك فكان ال؟ ولم سأكتبها. كنت

الليلة. تلك يف طويل لوقت الفورية املراسالت برنامج عىل آنج ألراسل الحال بي انتهى
دوام بعد قابلتها إذا أبحاثي يف ستساعدني أنها وأخربتني يشء، كل بشأن معي تعاطفت
التي ذاتها املدرسة إىل تذهب كانت إذ مدرستها؛ مكان أعرف كنت التالية. الليلة املدرسة
أذهب لم الذي املكان باي»، «إيست إىل الطريق يف املدرسة هذه وكانت فان، إليها تذهب

التفجريات. وقوع منذ إليه
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الحفل، منذ للنوم فيها أخلد مرة كل ففي ثانيًة؛ رؤيتها لفكرة للغاية متحمًسا كنت
أثناء جسدها وملمس الرشطة، ملجابهة يتقدم وهو الشباب منظر شيئني: يف إال أفكر ال
الرشاسة. من القدر بهذا فتاة قبل من أصادق لم مذهلة! كانت كم العمود. عىل اتكائنا
لديها آنج بأن شعور لدي وكان يصددنني. وهن الفتيات، ناحية أتقدم من دائًما أنا كنت

يل. بالنسبة اإلثارة شديدة فكرة هذه وكانت جنسية، رغبة من لدي ما نفس
وآنج أنا أفعله أن يمكنني عما راودتني مثرية وأحالم الليلة، تلك يف عميًقا نوًما نمت

ما. بمكان منعزلة بقعة يف أنفسنا وجدنا إذا
للكتابة يصلح مكان فرانسيسكو سان أبحاثي. يف العمل بدأت التايل، اليوم يف
الذهب حمى من بدءًا بالتأكيد، بذلك تزخر فهي التاريخ، عن نتحدث كنا إذا عنه.
بناء ورش إىل ووصوًال باملدينة)، الذهب اكتشاف مواطن عىل الشديد الناس تدفق (أي
يضم الكثري. ذلك وغري اليابانية، االعتقال ومعسكرات الثانية، العاملية الحرب أثناء السفن
وقد إليه، ذهبت آخر متحف بأي مقارنًة املعروضات أفضل إكسبلوراتوريم متحف كذلك
مادة عن أما العنيفة. الزالزل أثناء الرتبة إسالة معروضات غريب نحو عىل فيه أعجبتني
موريف بات مثل العلمي الخيال وكتاب بيت، وشعراء لندن، جاك فهناك اإلنجليزية، اللغة
وسيزار الحر، الخطاب حركة فهناك االجتماعية، بالدراسات يتعلق وفيما راكر. ورودي

إلخ. … الحرب مناهضة وحركة النسائية، والحركة املثليِّني، وحقوق شافيز،
ويمكنني حويل، من بالعالم وعيًا أكثر ألكون أي التعلم؛ أجل من التعلم دوًما أحببت
عن اإلنجليزية اللغة مادة يف بحثًا أكتب أن قررت فحسب. املدينة أنحاء يف بالسري ذلك فعل
العلوية؛ األدوار أحد يف رائعة مكتبة عىل اليتس» «سيتي متجر احتوى أوًال. الِبيت» «جيل
حصة يف قرأناها التي القصيدة كانت املتطرفة. قصائدهم ورفاقه جينزبرج آالن ألَّف حيث

بدني: لها اقشعر التي األوىل أبياتها يوًما أنىس لن والتي «عواء»، هي اإلنجليزية اللغة

هيستريية، حالة يف عراًة يتضوَّرون الجنوُن، دمرها وقد جييل يف العقول أفضل رأيُت
ساخطة. مخدٍِّر إبرِة عن باحثنَي الفجر يف زنجيٍة شوارع عرب أنفسهم يجرجرون

بالنجوم املرصع بالدينامو العتيق، السماويِّ للوصال يتحرقون برءوسمالئكٍة، هيبيز
… الليل ماكينة يف

أعلم فأنا هيستريية»، حالة يف عراًة «يتضوَّرون مًعا الكلمات لهذه جمعه طريقة أعجبتني
التفكري؛ يف أمعن جعلتني جييل» يف العقول «أفضل وعبارة الشعور. ذلك عليه يكون ما
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تلك بسبب الفحش بتهمة جينزبرج عىل ُقِبض الغاز. وقنابل والرشطة باملتنزه فذكَّرتني
أسعدني لقد اليوم. عني له لتطرف كان ما والذي املثليني، عن بيت بسبب وذلك القصيدة؛
األمور هذه عىل القيود كانت فقد التقدم؛ بعض حققنا قد أننا علمت إذ ما؛ بصورة ذلك

اآلن. عليه هي مما أكثر
غرقت الكتب. من الجميلة القديمة اإلصدارات تلك قراءة مع املكتبة يف نفيس نسيت
وقت منذ قراءتها اعتزمت التي الرواية وهي الطريق»، «عىل كريواك جاك رواية قراءة يف
وأحرض أفعله، ما مستحسنًا برأسه — حايل ليتفقد جاء الذي — املوظفني أحد أومأ طويل.

دوالرات. ستة مقابل يل وباعها الرواية من رخيصة نسخة يل
الحار الصوص مع والنودلز املحىل الكعك بعض وتناولت الصيني، الحي إىل رست
ذقت أن بعد ليس أبًدا، ثانيًة كذلك يكون لن لكن السابق، يف للغاية حارٍّا أعتربه كنت الذي

الخاصة. آنج وصفة
تقطع التي الحافالت إحدى ثم بارت، قطار استقللت الظهرية، بعد ما فرتة بحلول
التي النسخة أقرأ أخذت باي. إيست منطقة إىل ألصل وإيابًا ذهابًا ماتيو سان جرس
التي الطبيعية للمناظر واآلخر الحني بني وألتفت الطريق»، «عىل رواية من عليها حصلت
كاتب وهو كريواك، لجاك الذاتية السرية تشبه رواية الطريق» «عىل بجانبي. رسيًعا تمر
تافهة، وظائف يف ويعمل أمريكا، أنحاء بجميع متطفًال يسافر كان للمخدرات مدمن سكري
واجمة، بوجوه ومترشدين هيبيز، عنهم: وينفصل أناًسا ويقابل ليًال الشوارع يف يتسكع
أن املفرتض فمن للرواية؛ الواقع يف حبكة من ما ومالئكة. وحقراء، ولصوًصا، ومخادعني،
بفعل الوعي عن غائب هو بينما كبرية أوراق مجموعة عىل أسابيع ثالثة يف كتبها قد كريواك
أشخاص مع صداقات يقيم فهو املتتالية؛ املذهلة األحداث من مجموعة لكنها املخدرات،
تنجح لم غريبة مخططات يف ورطه الذي موريارتي دين مثل الذات، لتدمري نزعة ذات

أعنيه. ما تعلم كنت إذا نفسه الوقت يف نجحت لكنها الواقع، يف قط
يف االستلقاء يف أرغب جعلني رأيس، يف أسمعه كدت لغويًا إيقاًعا الكلمات حملت
بوسط ما مكان يف مغربة صغرية مدينة يف واالستيقاظ نقل، نصف شاحنة صندوق
ومطعًما بنزين محطة تضم التي األماكن تلك أحد أنجلوس، لوس إىل الطريق عىل الوادي
أخرى. أشياء وأفعل أشياء، وأشاهد بأناس، وألتقي الحقول، إىل ذلك بعد أخرج ثم بسيًطا،
لوقت مستيقًظا البقاء قليًال. غفوت قد أنني بد وال بالحافلة، طويلة الرحلة كانت
نومي؛ مواعيد جدول عىل بناء يل مرهًقا كان آنج مع الفورية للمراسلة الليل من متأخر
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النوم، من استيقظت ووالدي. هي معها الفطور لتناول نزويل تتوقع تزال ال أمي كانت إذ
آنج. مدرسة إىل رسيًعا ووصلت أخرى، حافلة ركبت

كان الزي، هذا يف قبل من أرها لم املدريس. زيها مرتدية البوابة من آنج خرجت
وقبَّلتني طويًال، عانقتني نفسه. الزي مرتدية وهي بفان وذكرني غريب، نحو عىل لطيًفا

وجنتي. عىل بقوة
«مرحبًا!» قالت:

«مرحبًا!»
تقرأ؟» «ماذا

يرقصان «أخذا ذلك: «اسمعي لها: قلت الفقرة. وميزت السؤال، ذلك أنتظر كنت
طوال أفعل كنت مثلما خلفهما متثاقلة بخطى ومشيت السعداء، كاملجانني الشوارع يف
من لديهم من املجانني، هم بحق أناًسا أعتربهم َمن ألن اهتمامي؛ يثريون من أتتبع حياتي؛
نفسه الوقت يف يشء كل يف ويرغبون ويُنَقذون ويتحدثون يعيشون يجعلهم ما الجنون
النارية األلعاب مثل ويحرتقون يحرتقون بل معتاًدا، شيئًا يقولون أو أبًدا يتثاءبون وال
للضوء انفجاًرا ترى وسطها ويف النجوم، بني كالعناكب تتفجر التي الخالبة الصفراء

متحمسني».» الجميع ويصيح األزرق،
لكم السعداء! املجانني إلهي! «يا قالت: ثم بنفسها، الفقرة وقرأت بالكتاب، أمسكت

النحو؟» هذا عىل كله الكتاب هل ذلك! أحببت
محطة تجاه الرصيف عىل بتمهل نسري ونحن قرأتها، التي باألجزاء أخربتها
حني يف خرصي، حول ذراعها وضعْت الناصية، عند انعطفنا أن وبمجرد الحافالت.
— ال؟ ولم بالتأكيد، رفيقتي — فتاة مع الشارع يف رست كتفيها. حول ذراعي علَّقُت
مشاكيل أنىس ذلك جعلني فقد بالتأكيد؛ الجنة يف كنت الرائع. الكتاب هذا عن نتحدث

قصرية. لفرتة
«ماركوس؟»

الواعي عقيل ألن ذلك علمت وقد الباطن، عقيل يف ذلك توقعت فان. فوجدت استدرت،
مضت ذاته. الوقت يف الطالبات جميع وخرجت كبرية، ليست املدرسة كثريًا. يندهش لم
التحدث اعتدنا إذ شهوًرا؛ بدت األسابيع وتلك فان، مع فيها تحدثت مرة آخر منذ أسابيع

يوم. كل
فان بدت آنج. كتفي عن ذراعي إنزال يف رغبتي وكبحت فان!» «مرحبًا، لها: قلت

بإمعان. إلينا نظرت وتوتًرا. شحوبًا أكثر كانت غاضبة. ليست لكنها مندهشة،
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«آنجيال؟»
فانيسا.» «مرحبًا آنج: فقالت

هنا؟» تفعله الذي «ما
شعرُت آنج.» للقاء «جئت الحيادية: صوتي نربة عىل أحافظ أن محاوًال — قلت

أخرى. فتاة مصطحبًا يل فان لرؤية مفاجئ بإحراج
بلقائك.» سعدت حسنًا، «أوه! فان: قالت

بلقائك «سعدنا ثانيًة: الحافالت محطة ناحية لتوجهني تديرني وهي آنج، قالت
فانيسا.» يا أيًضا

تعرفها؟» «هل يل: قالت ثم
بعيد.» أمد منذ «نعم،
رفيقتك؟» كانت «هل

فقط.» أصدقاء كنا مطلًقا! كال! «ماذا؟
«كنتما؟»

كنا التي بالرسعة أنه رغم علينا، وتتنصت خلفنا، تسري كانت فان أن لو كما شعرت
قدر خلفي النظر يف امللحة رغبتي قاومت بنا. لتلحق الركض عليها سيكون بها، نسري
من ليس لكن املدرسة، طالبات من الكثري خلفنا سار النهاية. يف فعلت ثم استطعت، ما

فان. بينهن
ممارسة اعتدنا علينا. القبض إلقاء عند وداريل لويس وخوسيه أنا برفقتي «كانت

حميمة.» صداقة األربعة نحن بيننا جمعت مًعا. البديل الواقع ألعاب
حدث؟» «وماذا

علينا ستجلب أنها ورأت نت»، «إكس شبكة فكرة لها تُرق «لم صوتي: مخفًضا قلت
مشكالت.» يف اآلخرين سأوقع وأنني املتاعب،

صديقني؟» تعودا لم «ولذلك،
فقط.» اآلخر عن منا كلٌّ «ابتعد

ترافقتما؟» «هل آنج: سألتني ثم خطوات، بضع رسنا
صدقي. رغم كاذبًا، أبدو أنني وشعرت ساخنًا، وجهي كان «كال!» فأجبتها:

وجهي. تتطلع وأخذت وأوقفتني آنج، توقفت
بالفعل؟» كذلك كنتما «هل

220



عرش الرابع الفصل

بالضبط، ليس حسنًا، … وداريل فهي فحسب؛ صداقة عالقة كانت صدًقا! «كال!
«… أبًدا يمكن كان وما بها، معجبًا كان داريل لكن

صحيح؟» فعلت، لكنت بها، داريل إعجاب لوال «لكن
ولم مقربة، صديقة فانيسا كانت األمر. وتنيس رجاءً، لتصدقيني، كال. آنج، يا «كال،
حسنًا؟» قط، النحو هذا عىل بها معجبًا أكن لم لكنني يزعجني، ما وهذا اآلن، كذلك نعد
يف معها وفاق عىل لست فأنا آسفة! أنا حسنًا! «حسنًا، وقالت: قليًال، آنج اسرتخت

فيها.» اآلخر منا كٌل عرف التي السنوات طوال كذلك نكن ولم الحقيقة،
فلم قط؛ قبل من بها ألتِق ولم الفرتة، هذه طوال آنج خولو عرف كيف عرفت هكذا

علينا. ترتدد أن خولو يردها لم ثم ومن فان، مع وفاق عىل تكن
يصفرن؛ وأخذن بجوارنا، الفتيات من مجموعة مرت القبل. وتبادلنا طويًال، عانقتني
بنا مرت أنها بُدَّ وال اآلن، أمامنا تسري فان كانت الحافالت. محطة إىل وتوجهنا فاستقمنا،

املطبق. بالغباء شعرت لآلخر. أحدنا تقبيلنا أثناء
حاولت بكلمة. منا أيٌّ ينطق أن دون الحافلة معنا وصعدت املحطة، يف بالطبع وقفت

غريبًا. كان ذلك لكن الطريق، طوال آنج مع التحدث
مًعا، الوقت لقضاء آنج ملنزل التوجه ثم القهوة، لرشب الذهاب هو له خططنا ما
عىل لالطالع بها الخاص بوكس» «إكس جهاز استخدام عىل التناوب أي و«الدراسة»؛
موعد ذلك كان إذ الثالثاء؛ يوم متأخرًة للمنزل تعود والدتها كانت نت». «إكس شبكة
ثم ومن رفيقها؛ مع موعد لديها فكان آنج، شقيقة أما رفيقاتها. مع والعشاء اليوجا درس
سنفعله. ملا خططنا منذ ذلك بشأن منحرفة أفكار وراودتني املنزل، يف أحد معنا يكن لم
حالة يف غرفتها كانت الباب. وأغلقنا غرفتها، إىل مبارشًة صعدنا منزلها، إىل وصلنا
الشخيص الكمبيوتر أجهزة من وأجزاء واملفكرات املالبس من طبقات غطَّتها إذ كارثية؛
األرضية؛ من أسوأ ومكتبها الشائكة. كالنباتات جوارب من عليهما بما قدميك تخرتق التي
رسيرها؛ عىل الحال بنا انتهى ثم ومن الهزلية، واملجالت الكتب من أكوام عليه تكدست إذ

يل. تماًما مناسبًا كان الذي األمر
جهاز بتشغيل قمنا لفان. رؤيتي بسبب به شعرت الذي الحرج اليشء بعض تالىش
األسالك، من متشابكة مجموعة منتصف يف كان والذي بآنج، الخاص بوكس» «إكس
الواي شبكة استخدام من تتمكن حتى بالنافذة ربطته السلكي هوائي إىل يصل بعضها
قديمتني محمول كمبيوتر بشاشتي األسالك هذه بعض اتصلت بجريانها. الخاصة فاي
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مكشوفة. إلكرتونيات بهما وتحيط حاملني إىل تستندان منفصلتني شاشتني إىل حولتهما
أو األفالم ملشاهدة رائًعا وضًعا يعد ما الرسير، بجوار كومود عىل شاشة كل وُوِضعت
جانبيهما، عىل الشاشتني إدارة فيمكنها … الرسير عىل االستلقاء أثناء الفورية املراسلة
الذي الجانب كان مهما معتدلة، زاوية يف الشاشة تكون وبذلك جانبها، عىل واالستلقاء

عليه. تستند
بجوار أحدنا جالسان ونحن املكان، ذلك يف لوجودنا الحقيقي السبب عرف كالنا
ساقها لدفء تماًما ومدرًكا قليًال، أرتعش كنت للرسير. املجاور الكومود أمام اآلخر،
عىل الدخول تسجيل حركات يف الرتكيز أردت لكنني وكتفي، بساقي امللتصقتني وكتفها
ذلك. إىل وما وصلتني، التي اإللكرتوني الربيد رسائل من والتحقق نت»، «إكس شبكة

سجلتها مضحكة فيديو بمقاطع يل يبعث أن اعتاد قد شاب من رسالة وجدت
يعرض فيديو آخر كان جنونهم. جن أن بعد الوطني األمن لرجال الهواتف كامريات
القنابل عن بالكشف الخاصة البوليسية الكالب أحد أظهر أن بعد أطفال لعربة تفكيكهم
يسريون األغنياء بينما السفن، بمرىس الشارع يف املفكات باستخدام وذلك بها، اهتماًما

يفعلون. ما غرابة من ويتعجبون يحدقون بجوارهم،
الفيديو وضع قد الشاب ذلك كان تنزيله. عىل الناس وتهافت للفيديو، رابًطا أعددت
مجانًا يشء أي يعرضون حيث مرص، يف اإلسكندرية بمكتبة اإلنرتنت أرشيف مرآة عىل
استخدامه بإعادة أحد ألي يسمح الذي اإلبداعي املشاع ترخيص وفق تستخدمه أنك طاملا
سوى عنا يبعد ال الذي بريسيديو حي يف كان الذي — األمريكي واألرشيف ومشاركته.
الوطني. األمن بحجة هذه الفيديو مقاطع عرضكل عن التوقف عىل أُجِرب — دقائق بضع
الواليات يحرج يشء أي يعرض وكان إدارته، يف استقل فقد اإلسكندرية، أرشيف أما

املتحدة.
هذه ذلك من أفضل فيديو مقطع — كامرياسباي واسمه — الشاب ذلك إيلَّ أرسل
وهو املدينة، مركز يف املدينة مجلس مبنى مدخل عند وقع حدثًا يسجل مقطع وهو املرة،
اللون. ذهبية واألوراق والزخارف الصغرية املداخل يف التماثيل تغطيه أبيضضخم مبنى
التفتيش لنقطة رائعة لقطة الفيديو وعرض املبنى، محيط الوطني األمن وزارة نت أمَّ
سري عىل حقيبته ووضع هويته، بطاقة وأوضح ضابط، زي يرتدي شخص اقرتب حيث

السينية. األشعة
لم ما شيئًا الوطني األمن وزارة رجال أحد رأى أن إىل يرام ما عىل يسري يشء كل كان
غري بيشء ونطق مستهزئًا، عينيه أدار الذي الجنرال عنه فسأل السينية، األشعة يف له يرق
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عدسة باستخدام يبدو، ما عىل للطريق، األخرى الجهة من الفيديو التُِقط (فقد مسموع
يمرون ألناس الفيديو يف األصوات أغلب كانت ثم ومن املنزل؛ يف مصنوعة مخبأة تقريب

السيارات). وضوضاء الشارع يف
عدد ازداد جدالهم، طال وكلما الوطني، األمن وزارة ورجال الجنرال بني جدال دار
ولوح غضب، يف رأسه الجنرال هزَّ وأخريًا، حولهم. تجمعوا الذين الوطني األمن رجال
فيه صاح مبتعًدا. يسري وبدأ حقيبته، ورفع الوطني، األمن ضابط صدر نحو بإصبعه

للغاية. غاضب بأنه ح ترصِّ جسده ولغة خطاه، يبطئ لم لكنه الوطني، األمن ضباط
عند الفيديو كامرياسباي أبطأ الجنرال. خلف الضباط ركض حدث! ما حدث ثم
الجنرال استدار اآلخر. تلو منظًرا البطيء باإليقاع املشاهدة من نتمكن حتى املشهد ذلك
تقبضوا أن حال بأي لكم أسمح «لن مفادها: نظرة وجهه عىل وارتسمت اليشء، بعض
إليه الرضب البنية ضخام وطني أمن ضباط ثالثة بتوجيه فزع نظرة إىل تحولت ثم عيلَّ»،
قدم كرة مباراة يف بالخصم كاإلمساك املنتصف، من به اإلمساك ثم الرصيف، عىل ليسقط
الجالل وجهه يعلو العمر، منتصف يف أشيب كان — الجنرال سقط املهنية. حياته لتنهي
من الدم ونفر بالرصيف، وجهه اصطدم مرتني. وارتد األرض، عىل بعنف — والتجاعيد

أنفه.
الجنرال أخذ ومعصميه. كاحليه ربط مع الجنرال، قدمي الوطني األمن ضباط قيَّد
اللقطات أوضحت أنفه. من يتدفق والدم األرجواني للَّون تحول ووجهه بقوة، يصيح
بإمكانك وكان ُقيِّد، وقد العسكري زيه يف للرجل املارة نظر بجواره. األقدام مرور املقربة
وسلب اإلذالل األمر؛ يف ما أسوأ كان ذلك أن وجهه عىل ارتسمت التي النظرة من ترى أن

املقطع. نهاية هذه وكانت الكرامة.
تشغيله: تعيد ويدي الفيديو، انتهى أن بعد بالشاشة معلقتني تزاالن ال وعيناي قلت
وفغرت بكلمة، تنطق أن دون شاهدته املقطع. عليها وعرضت آنج، وكزت إلهي!» «يا

فاها.
لتنرشه!» لتنرشه! ذلك! «لتنرش قالت:

أسأل مالحظة وأضفت أنرشه، وأنا الفيديو عىل تعليق كتابة بالكاد استطعت نرشته.
كان وإن الفيديو، يف املوجود العسكري الرجل عىل التعرف يمكنه أحد كان إذا ما فيها

الحادثة. هذه بخصوص يشء أي يعلم أحد
«نرش». زر عىل ذلك بعد ضغطت
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ثانيًة. الفيديو شاهدنا
إلكرتوني. بريد رسالة حينذاك وصلتني

موسوعة عىل الذاتية سريته تجد أن يمكنك … جيًدا الرجل ذلك «أعرف
السالم حفظ لقوات املشرتكة البعثة قائد جايست، كلود الجنرال إنه ويكيبيديا.

هايتي.» يف املتحدة لألمم التابعة

ومالحظات صحفي، مؤتمر يف للجنرال صورة تضمنت الذاتية. السرية من تحققت
يف املوجود الشخص نفس أنه الواضح من وكان العسرية، هايتي بعثة يف دوره حول

الفيديو. مقطع
نرشته. ما حدَّثت

ما يكن لم ذلك لكن للمغازلة، وآنج أنا فرصتي تلك كانت النظرية، الناحية من
من املزيد عن باحثني نت»، «إكس شبكة مدونات بني نتنقل أخذنا لفعله. الحال بنا انتهى
عليهم. ويعتدون القبض، ويلقون الناس، يفتشون وهم الوطني األمن ضباط عن الروايات
يف بالشغب املتعلقة والروايات املصورة املواد جميع مع ذلك فعلت إذ املهمة؛ تلك اعتدت
واحتفظت السلطة»، «انتهاكات بعنوان ذلك حول بمدونتي جديدة فئة وبدأت املتنزه،
عودة موعد وبحلول جديدة، بحث مصطلحات عيلَّ تقرتح آنج ظلت فيها. األمور بهذه
«إذالل عنوان وحملت تدوينة، سبعني باملدونة الجديدة الفئة تضمنت للمنزل، والدتها

املدينة». مجلس يف جايست الجنرال

كريواك رواية أقرأ فأخذت املنزل، يف التايل اليوم طوال الِبيت» «جيل عن بحثي عىل عملت
فكرت عندما تراجعت لكنني املدرسة، يف آنج للقاء أخطط كنت نت». «إكس وأتصفح
العمل بحجة اللقاء عدم عن فيها أعتذر رسالة آنج إىل فأرسلت ثانيًة؛ فان سأرى أنني

البحث. عىل
املواد من املئات صورها؛ بكافة السلطة» «انتهاكات عن رائعة اقرتاحات إيلَّ وردت

تنترش. الفكرة كانت صوتية. ومقاطع صور واملهمة، البسيطة
مدونة ما شخص أنشأ املزيد. هناك كان التايل، اليوم صباح يف بالفعل. وانترشت
تتزايد. األعداد وأخذت األخرى. املواد من املئات ضمت السلطة» «انتهاكات باسم جديدة

جنونًا. والصور ثراءً، القصص أكثر عىل العثور يف تنافسنا
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عن معهما وأتحدث يوم، كل صباح الفطور معهما أتناول أن والديَّ مع اتفاقي كان
كليهما، لدى مفضًال كتابًا كان لكريواك. قراءتي أحبا عليها. أعمل كنت التي املرشوعات
وقلبت أبي، يل جلبها منه. نسخة عىل احتوت غرفتهما يف الكتب خزانة أن واكتشفت
يف ومالحظات مطوية، وصفحات جاف، بقلم محددة فقرات هناك كانت صفحاتها. يف

ا. حقٍّ الكتاب ذلك أبي أحب لقد الهوامش.
بإمكاني كان عندما وذلك األيام، تلك من أفضل فيه الحال كان بوقت ذلك ذكرني
اإلرهاب. حول اآلخر وجه يف منا كلٌّ يصيح أن دون دقائق لخمس والدي مع التحدث
املجنونة املغامرات وكافة الرواية، حبكة حول الفطور عىل رائع حديث أطراف تبادلنا

بها.
بالراديو. كالهما التصق الفطور، عىل التايل اليوم صبيحة لكن

السمعة سيئة نت» «إكس شبكة عىل الجنون صور آخر … السلطة» ««انتهاكات
من السلطة» «انتهاكات حركة تتألف العالم. انتباه أرست والتي فرانسيسكو، بسان
تجاوزاتها موثقني اإلرهاب، ملكافحة الوطني األمن وزارة إجراءات يراقبون صغار» «إخوة
متقاعد جنرال وهو جايست، كلود للجنرال منترش فيديو مقطع األمر أثار ما وإخفاقاتها.
املدينة. مجلس أمام الرصيف عىل يرضبونه الوطني األمن وضباط نجوم، ثالث عىل حاصل
ما بسبب الغاضبني الشباب من التعليقات لكن الحادث، عن ترصيح بأي جايست يدِل لم

وغاضبة. رسيعة جاءت معاملة من يلقونه
الصور فاحتلت الحركة، هذه أثارته الذي العاملي االهتمام هو االنتباه يثري ما أكثر
العظمى، وبريطانيا كوريا، يف بالصحف األوىل الصفحات جايست فيديو من املأخوذة
الفيديو مقطع العالم أنحاء بجميع التليفزيونية املحطات وأذاعت واليابان، ومرص، وأملانيا،
برنامج قدم عندما املاضية الليلة ذروته إىل األمر ووصل الرئيسية، اإلخبارية النرشات يف
أية تغطية عدم عن ا خاصٍّ تقريًرا الربيطانية اإلذاعة بهيئة إيفنينج» نيوز «ناشونال
يس بي بي موقع عىل املعلقون وأشار للخرب. أمريكية تليفزيونية محطة أو أخبار وكالة

التقرير.» تنقل لم أمريكا يس بي بي قناة يف الربنامج نسخة أن إىل اإللكرتوني
الربيطاني، اإلعالم ألداء مراقبني شخصيات: عدة مع اللقاءات بعض ذلك بعد أذاعوا
األمريكية الصحافة حول ساخرة مالحظات يبدي السويدي القراصنة حزب من وشاب
قصريًا مقطًعا ذلك بعد وأذاعوا طوكيو. يف يعيش متقاعد أمريكي أخبار ومذيع الفاسدة،
اإلخبارية اإلعالم وسائل ورواية األمريكية الصحافة رواية بني مقارنة مع الجزيرة قناة من

سوريا. يف القومية
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حملت عندما لكنني أفعله. كنت ما يعلمان وأنهما يفَّ، يحدقان وأمي أبي بأن شعرت
لآلخر. منهما كلٌّ ينظر كانا أنهما رأيت املائدة، عىل من أطباقي

إليه. تنظر وأمي يديه، الهتزاز نظًرا بصعوبة؛ القهوة فنجان يمسك أبي كان
تهدف التي الجهود تخريب يحاولون سمعتنا، تشويه يحاولون «إنهم أخريًا: أبي قال

لحمايتنا.»
عىل وعملت غرفتي، إىل فصعدت رأسها، وهزَّت إيل، نظرت أمي لكن فمي، فتحت
«إكس جهاز تشغيل بدأت حتى مرتني الباب إغالق صوت سمعت إن وما كريواك. بحث

نت». «إكس شبكة عىل ودخلت بوكس»،

ناشونال» «ذا اإلخباري بالربنامج منتًجا أعمل براون. كولني أنا مايكي! «مرحبًا
إىل مراسًال بعثنا وقد نت، إكس شبكة عن تقريًرا نعد الكندية. اإلذاعة بهيئة
للمناقشة معنا لقاء بإجراء تهتم هل هناك. من الخرب لتغطية فرانسيسكو سان

وأنشطتها؟» جماعتك حول
«جماعتي»؟! بشأن معي لقاء إجراء إلهي! يا الشاشة. يف حدقت

شكًرا لكن «جماعتي». ليست وهذه للرسية، لدي فاألولوية شكًرا؛ «ال،
التقرير!» هذا إلعدادكم

أخرى. رسالة واحدة، دقيقة بعد

وزارة أن تعلم بهويتك. أحد يعلم أال ونضمن وجهك، عىل قناًعا نضع أن «يمكن
أوضح بأن أهتم وأنا باسمها، املتحدث معنا يظهر أن سيسعدها الوطني األمن

جانبك.» من املوضوع

يقني عىل فأنا الجنون؛ من رضبًا كان ذلك فعل لكن ا، محقٍّ كان الرسالة. حفظت
الوطني. األمن رجال أحد أنه

نفسه الطلب تحمل أخرى رسالة وصلت كريواك. عن املعلومات من املزيد جمعت
إذاعي لقاء وتسجيل بي االلتقاء أرادت دي» إي كيو «كيه مختلفة: إخبارية وكاالت من
الطلبات تتابعت أملانيا. صوت وإذاعة األسرتالية، اإلذاعة وهيئة الربازيل، يف ومحطة معي،

اليوم. طوال بأدب لها ورفيض الصحفية،
اليوم. ذلك يف كريواك رواية يف الكثري أقرأ لم
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ذلك مساء ملنزلها املجاور املقهى يف جلوسنا عند صحفيٍّا»، مؤتمًرا «فلتعقد آنج: قالت
الحافلة متن عىل والصعود ذلك، بعد املدرسة يف إليها الذهاب يف رغبة لدي تعد فلم اليوم،

أخرى. مرة فان مع نفسها
صوابك؟» فقدِت هل «ماذا؟

فيه يُسَمح ال تجاريًا مركًزا فقط اخرت بالندر». وورك «كلوك لعبة يف ذلك «فلتفعل
هنا.» من الدخول تسجيل يمكنك موعًدا. وحدد الالعبني، بني باملنافسات

كان أنه يعني ما محايدة؛ أرًضا كانت بالندر» وورك «كلوك لعبة أجزاء بعض
القلق دون املتمرسني غري الصحفيني من هائل عدد إحضار النظرية الناحية من بإمكاننا

الصحفي. املؤتمر منتصف يف اللعبة ممارسو يقتلهم أن من
الصحفية.» املؤتمرات عن فكرة أية لدي «ليست

كيفية عن مقاًال كتب قد شخًصا ثمة أن املؤكد من فقط. جوجل عىل عنها «لتبحث
فعله، بوسعك أنه موقنة فأنا ذلك، فعل من الرئيس تمكن إذا ناجح. صحفي مؤتمر إقامة

مساعدة.» دون حذائه رباط عقد من بالكاد يتمكن أنه فيبدو
القهوة. من مزيًدا طلبنا

للغاية.» ذكية فتاة «أنت قلت:
«وجميلة.» فقالت:

أيًضا.» «وذلك
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العمالقة الوطنية الكندية الكتب متاجر سلسلة إىل الفصل هذا أهدي
— املستقل العلمي الخيال كتب متجر — باكا يف أعمل كنت لقد تشابرتز/إينديجو.
عظيًما شيئًا أن وعلمت تورونتو، يف لها متجر أول تشابرتز سلسلة فتحت عندما
يف عيلَّ مرَّا اطالًعا وأكثرهم عمالئنا أفضل من اثنني ألن الوقت؛ هذا يف يحدث كان
البداية، ومن هناك. العلمي الخيال قسم إلدارة تعيينهما تم قد بأنه إلخباري باكا
العمل ساعات بمدِّ ضخم، كتب متجر عليه يكون أن يجب ملا املعيار تشابرتز رفعت
للخدمة أماكن وتخصيص املقاعد، من والعديد باملكان، لطيف مقهى وإضافة فيه،

الكتب. من مذهلة متنوعة مجموعة وضم املتجر، داخل الذاتية

∗∗∗

بوسعي كان للصحافة. الدعوات أرسل أن قبل حتى باملدونة، الصحفي املؤتمر عن أعلنت
زعيًما أو جنراًال أو قائًدا مني يجعلوا أن يريدون الصحفيني هؤالء جميع أن أرى أن
من مجموعة معي يكون أن هو ذلك إصالح سبل أحد أن إىل وتوصلت عصابات، لحرب

أيًضا. األسئلة عن لإلجابة نت» «إكس شبكة مستخدمي
حرية بني ما الردود وتنوعت الصحافة، إىل إلكرتوني بريد برسائل ذلك بعد بعثت
أطلب أن يف لوقاحتي غضبًا استشاطت «فوكس» قناة من فقط واحدة مراسلة وتحمس.
بالفكرة، سعداء فبدوا الباقون، أما التليفزيوني، برنامجها يف ألظهر لعبة تلعب أن منها

اللعبة. يف الدخول لتسجيل الفني الدعم من الكثري منهم العديد أراد وإن
األمسيات عىل تؤنبني أمي ظلت العشاء. بعد مساءً، الثامنة الساعة املوعد حددت
جعلها الذي األمر بآنج؛ بعالقتي أخريًا صارحتها أن إىل املنزل خارج أقضيها كنت التي
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عينيها. أمام يكرب الذي بابنها السعيدة األم نظرة يل تنظر وظلت األطوار، غريبة تبدو
إذا التالية الليلة آنج أُحِرض بأن ألمي وعًدا قطعت بأن األمر واستغلْلُت آنج، لقاء أرادت

الليلة. تلك معها للسينما الذهاب من تمكنت
الواقع)، يف كثريًا املنزل يف تبقيان كانتا (ما ثانيًة بالخارج وشقيقتها آنج والدة كانت
فصلت منا. بكلٍّ الخاص بوكس إكس جهاز مع غرفتها يف وحدنا وآنج أنا كنت وبذلك
بي، الخاص بوكس إكس بجهاز وأوصلتها الرسير، بجوار املوجودتني الشاشتني إحدى

واحد. آن يف مًعا الدخول تسجيل من لنتمكن
وورك «كلوك لعبة عىل الدخول فيهما ومسجًال العمل، عن متوقفني الجهازان كان

أُِرسع. كنت لقد بالندر».
قائلًة: الحديث وواصلت شاشتها، يف حدقت يرام.» ما عىل األمور «ستسري آنج: قالت
األقرب ألنه السوق ذلك اخرتنا لقد اآلن!» العب ٦٠٠ بيت» آي «باتش سوق «يتضمن
لعبة يف بالفعل العبني الصحفيون يكن لم إذا الجدد. الالعبون يظهر حيث القرية؛ مليدان
طلبت بمدونتي، التدوينة يف فيه. سيظهرون الذي املكان هو فذلك بالندر»، وورك «كلوك
الالعبني دخول وبوابة بيت» آي «باتش بني الطريق يف االنتظار عام بوجه الناس من

السوق. إىل املكان يجهل كصحفي يبدو شخص أي وتوجيه الجدد،
لهم؟» سأقول ماذا إلهي! «يا

آخر ألحد يمكن فلتتجاهله. سؤال، أي يعجبك لم وإذا فحسب. أسئلتهم عن «لتجب
يرام.» ما عىل األمور ستسري عنه. اإلجابة

جنون.» «هذا
فعليك ا، حقٍّ الوطني األمن وزارة من االنتقام أردت إذا ماركوس. يا رائع «هذا
الوحيد سالحك وإنما النار، إطالق يف رجالها عىل تتفوق أن ذلك معنى وليس إحراجها.

كالحمقى.» يبدون جعلهم عىل القدرة هو
عىل برفق يدها تمرر وأخذت حجرها، يف رأيس آنج وضعت الرسير، عىل استلقيت
الغريبة. األلوان بكافة وصبغته التفجريات، قبل مرات عدة شعري قصة ت غريَّ شعري.
الحمام، إىل فدخلت وأشعث، طويًال فصار أهتم؛ أعد لم السجن، من خرجت أن منذ لكن
لم وهكذا األنحاء، كافة من بوصة نصف إىل طوله ليصل الشعر قص بماكينة وقصصته
التشويش عىل أعمل كنت عندما ملحوظ غري وجعلني به، العناية يف مجهوًدا يتطلب يعد

الالسلكية. املوجات باستخدام الهوية تحديد رشائح ونسخ
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كانتا نظارتها. خلف من الكبريتني البُنِّيتني عينيها يف وحدقت ، عينيَّ فتحت
تجعلهما أو إضحاكي، تريد عندما للخارج تربزهما كانت معربتني. صافيتني، مستديرتني،

فيهما. أذوب يجعلني نحو عىل ناعستني أو وحزينتني، رائقتني
اللحظة. تلك يف تفعله ما ذلك وكان

كانت اآلخر. منا كلٌّ وقبَّل العناق، بادلتني وعانقتها. بهدوء، جلستي يف استقمت
القبل تبادلنا التكرار. تستحق معلومة لكنها ذلك، قلت أن سبق أنه أعلم التقبيل. يف مذهلة

ذلك. من أكثر هو ملا نتمادى أن قبل دائًما نتوقف كنا ما لسبب لكن كثريًا،
كانت الذي شريت التي حافة عىل يدي عثرت أكثر. هو ملا التمادي أردت فقد اآلن، أما
ستفعل أنها أعلم كنت قليًال. للوراء وانحنت رأسها، عىل يديها وضعت فرفعته. ترتديه،
املرات يف أكثر هو ملا تمادينا عدم وراء السبب هو ذلك لعل املتنزه. ليلة منذ أعلم كنت ذلك،

قليًال. أخافني الذي األمر سترتاجع، أنها يف الثقة أستطيع ال أنني أعلم كنت السابقة؛
االنعقاد، عىل أوشك الذي الصحفي املؤتمر اللحظات. تلك يف خائًفا أكن لم لكنني
ذلك كل املدينة، حول نشطة بتحركات الشعور العاملي، االهتمام ، والديَّ مع الشجارات

الشديدة. باإلثارة أشعر جعلني
أحبها. وبدأت الظل، وخفيفة وماهرة، وذكية، جميلة، أنها عن فضًال هذا

يديها وضعت عنها. أخلعه حتى ساعدتني وقد ترتديه، كانت الذي شريت التي انسل
تسقط. وهي الصدر حمالة وجدت قد أنني النتيجة وكانت بيشء، وقامت ظهرها خلف
الخاص شريت التي بشد هي قامت ثم التنفس، أو الحركة أستطع ولم مشدوًها حملقت

صدرها. مقابل يف العاري صدري ووضعت جذبتني ثم عني، ونزعته بي
اآلخر جسد منا كل واعترص باآلخر، منا كلٌّ والتصق الرسير، عىل ببطء تدحرجنا
أستطع لم التنفس، أستطع لم أنا. فعلُت وكذلك صدري يف مكان كل قبََّلْت وتأوَّهنا.

واللمس. والتقبيل التحرك هو فقط فعله استطعت ما كل التفكري،
كذلك هي وفعلت تدريجيٍّا، عنها بنطالها بخلع قمت هذا. وتجاوزنا جرأتنا زادت
بخلعه قمت الذي جوربي عدا فيما املالبس، من مجرَدين االثنان نحن كنا لحظة، ويف بي.

. قدميَّ بأصابع
منذ تدحرجت والتي الرسير بجانب توضع التي الساعة عىل عيناي وقعت حينذاك،

علينا. نورها تعكس هناك وظلت األرض عىل طويل وقت
أوشكت عما سأتوقف أنني أصدق أكد لم دقيقتني!» بعد سيبدأ «اللعنة! ِصحت:
ألول الجنس ممارسة وشك عىل أنت ماركوس، «يا سألني: أحًدا أن لو أنه أعني فعله،
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يف النووية القنبلة هذه رت فجَّ إذا ذلك فعل عن ستتوقف هل اإلطالق، عىل حياتك يف مرة
فيها. لبس ال بيِّنة «ال» إجابتي فستكون فيها؟» ستفعله التي الغرفة

هذا. أجل من بالفعل توقفنا أننا هي الحقيقة لكن
أنني ظننت أن إىل تقبلني وأخذت وجهها، نحو وجهي وجذبت بي، آنج أمسكت
املفاتيح بلوحتي أمسكنا ثم وارتديناها، بمالبسنا، ذلك بعد أمسكنا وعيي. سأفقد

بيت». آي «باتش سوق إىل وتوجهنا والفأرتني

كسكارى بدوا الذين املتمرسني غري فهم بسهولة؛ الصحفيني تحديد بإمكانك كان
يشء، كل استيعاب محاولني وأسفل، وألعىل والخلف، لألمام يتمايلون مرتنحني،
أو سلعهم مخزون من جزءًا للغرباء ويقدمون خاطئ، مفتاح عىل أحيانًا ويضغطون

واآلخر. الحني بني يركلونهم أو يعانقونهم أو كله،
لعبة نلعب جميًعا فكنا أيًضا؛ نت إكس شبكة مستخدمي تحديد اليسري من كان
الواجبات تنفيذ يف رغبة لدينا تكن لم (أو فراغ وقت لدينا كان متى بالندر» وورك «كلوك
ظهورنا من تربز املفاتيح عىل وأرشاًكا أنيقة أسلحة نحمل إذ مزينة؛ هيئة ولنا املنزلية)،

طاقتنا. إلنفاد خطفها يحاول شخص بأي لتمسك
آي «باتش سوق مايكي «دخل التالية: العبارة النظام رسالة عرضت ظهرت، عندما
جميع توقف الجيدة.» الغنيمة مقابل عادلة صفقة نقدم نحن املالح، أيها مرحبًا بيت»:
تشغيل يف فكرت املحادثات. وانهالت حويل، تجمعوا ثم الحركة، عن الشاشة عىل الالعبني
كانوا الذين الناس عدد رأيت عندما لكنني رأس، سماعة واستخدام الصوتي، الرتحيل
النصية الرسائل كانت مربًكا. األمر سيكون كم أدركت واحد، آن يف التحدث يحاولون

خاطئ. نحو عىل منها االقتباس يمكنهم وال تتبعها، يف أيرس
كلٍّ بوسع كان إذ عظيًما؛ أمًرا معها اللعب كان آنج، مع قبل من املوقع استكشفت
امللح مؤن صناديق من مجموعة عىل مرتفع موقع هناك كان اآلخر. نشاط تجديد منا

السوق. يف مكان كل من الجميع ويراني عليها، الوقوف يمكنني

ألي زعيًما ولست مايكي، اسمي الحضور. عىل جميًعا لكم وشكًرا الخري، مساء
يقولونه ما لديهم الذين نت إكس شبكة مستخدمو مكان كل يف حولكم يشء.
أُومن ألنني نت إكس شبكة أستخدم إنني تماًما. مثيل هنا وجودنا سبب عن
ألن نت إكس شبكة أستخدم إنني األمريكية. املتحدة الواليات ودستور بالحرية
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إرهابيون فيها جميعنا رشطية دولة إىل مدينتي حولت قد الوطني األمن وزارة
حماية يمكن ال أنه أرى ألنني نت إكس شبكة أستخدم إنني فيهم. مشتبه
يف الدستور عن معلومات عرفت لقد الحقوق. ميثاق عىل باالعتداء الحرية
فلسفة، لدي كانت وإن لحريتها. بالدي حب عىل ونشأت بكاليفورنيا، مدرسة

ييل: ما فهي
موافقة من العادلة سلطاتها مستمدًة الناس، بني الحكومات «تنشأ
من وقت أي يف الحكم أشكال من شكل أي يصبح عندما وإنه املحكومني.
يطيح أو ه يغريِّ أن الشعب حق من يصبح الغايات، لهذه ومدمًرا هادًما األوقات
وفق سلطاتها ومنظًِّما املبادئ، عىل أساسها مقيًما جديدة حكومة ويشكِّل به

ورفاهيته.» سالمته لتحقيق مالءمة أفضل له تبدو التي الكيفية
دون تحكمني الوطني األمن وزارة به. أُومن لكنني تأليفي، من ذلك «ليس

موافقتي.»
لكم.» «شكًرا

عدد بعد النهائية صيغتها إىل ووصلت السابق، اليوم يف الكلمات هذه كتبت قد كنت
واحدة، ثانية سوى يستغرق لم اللعبة عىل وضعها إن آنج. مع بالتشاور املسودات من
مهللني، نت إكس مستخدمي من الكثري هتف لقراءتها. اللعبة يف من لكل ثواٍن وبضع

الرءوس. فوق وطارت الببغاوات وصدحت السيوف وارتفعت
لدرجة املحادثاترسيًعا وانهالت أيًضا، الكلمات هذه عىل الصحفيون اطلع تدريجيٍّا،
قبيل عباراتمن يرددون إكسنت شبكة مستخدمي من والعديد قراءتها، دون تحول تكاد
و«أمريكا فلرتحلوا!» الوطني، األمن و«رجال ترتكها!» أو فلتحبها و«أمريكا، «بالضبط!»

نت. إكس مدونات تناقلتها التي الشعارات كل فرانسيسكو»، سان من تخرج

حركة، ألية زعيًما لست إنك تقول يس. بي بي من راجنيش بريا معك «مايكي،
نت؟» إكس ى تُسمَّ هل بالفعل؟ حركة هناك بأن تؤمن لكنك

والبعض حركة، هناك تكن لم إنه يقولون الناس فبعض اإلجابات؛ من العديد هناك
األخوات الصغار، اإلخوة نت، إكس الحركة: هذه اسم بشأن األفكار وتتعدد العكس، يقول

األمريكية». املتحدة «الواليات املفضل واسمي الصغريات،
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يمكنني ما إىل الوصول محاوًال لها، العنان أطلقت رأيس، يف تدور األفكار أخذت
ييل: ما كتبت حتى إليه توصلت إن وما قوله،

واحدة حركة هناك تكون قد كذلك؟ أليس سؤالك، عن يجيب ذلك أن «أعتقد
ال.» أو نت» «إكس اسمها يكون وقد أكثر، أو

رأيك يف داييل». إنرتنت «واشنطن من كريستينسني داج اسمي «مايكي،
فرانسيسكو، سان عىل آخر هجوم وقوع ملنع الوطني األمن وزارة تفعل ماذا

مجديًا؟» تفعله ما يكن لم إذا

باملعنى سواء واحد؛ والحكومة اإلرهابيني إن كثريون قال املتداخلة. األفكار من مزيد
الحكومة إن البعض وقال السوء. من نفسها الدرجة عىل أنهما بمعنى أو للكالم الحريف
أعيد الحرب» «رؤساء ألن ذلك فعل عدم فضلت لكنها اإلرهابيني، عىل تقبض كيف عرفت

انتخابهم.

أعلم.» «ال

أخريًا: كتبت

أتعرض أن يف أرغب ال ألنني كثريًا السؤال هذا نفيس أسأل ا. حقٍّ أعلم «ال
مهمة كانت إذا إليه: توصلت ما وإليكم لذلك. مدينتي تتعرض أو للتفجري،
الهراء فكل ذلك؛ يف فاشلة فهي أمننا، عىل الحفاظ هي الوطني األمن وزارة
املدينة، بأرجاء بنا تعقُّ أخرى: مرة الجرس تفجري دون يحول لن تفعله الذي
صفة إطالق البعض، تجاه بعضنا نفوسنا يف والعداء الشك زرع حريتنا، سلبنا
بي تفعله ما وهذا الناس، لرتهيب يهدف اإلرهاب املعارضني، عىل الخائنني

الوطني.» األمن وزارة
لكن بي، اإلرهابيون يفعله فيما رأيي عن للتعبري فرصة أية لدي «ليست
فيما رأيي أقول أن عىل األقل عىل قادًرا أكون أن يجب حرة، دولة هذه كانت إذا

إرهابي.» من منعهم عىل قادًرا أكون أن يجب بي. الرشطة رجال يفعله
آسف!» جيدة. إجابة ليست هذه أن «أعلم

كيف اإلرهابيني؟ توقف لن الوطني األمن وزارة إن بقولك تعني «ماذا
بذلك؟» تعلم
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أنت؟» «من
هريالد».» مورنينج «سيدني صحيفة لدى «أعمل

يشء أي أو الدوام عىل املتفوق بالطالب ولست عاًما، ١٧ العمر من «أبلغ
ألحد يمكن ال تواصل شبكة عمل إىل توصلت فقد ذلك، رغم القبيل. هذا من
الوزارة تستخدمه ما عىل التشويش لكيفية أيًضا وتوصلت عليها، التجسس
فيهم، مشتبه إىل أبرياء تحويل من بذلك فتمكنت الناس؛ لتتبع تقنية من
معدنية مواد إدخال أيًضا بذلك ويمكنني الوزارة، نظر يف أبرياء إىل ومذنبني
عن ذلك اكتشفت السفر. من املمنوعني قائمة عىل التحايل أو الطائرات عىل
فبإمكان ذلك، فعل بإمكاني كان وإذا والتفكري. اإلنرتنت عىل البحث طريق
تشعر فهل لنا، األمن لتحقيق حريتنا سلبوا بأنهم أخربونا لقد أيًضا. اإلرهابيني

باألمان؟»
باألمان.» أشعر نعم، بالطبع. أسرتاليا؟ «يف

القراصنة. جميع ضحك
عدائيٍّا، كان والبعضاآلخر متعاطًفا، كان بعضهم أسئلة، الصحفيني من مزيد طرح
لفرتة مايكي دور تلعب وتركتها آلنج، املفاتيح لوحة أعطيت بالتعب، شعرت وعندما
يحادثه شاب فمايكي واحد؛ شخص ومايكي بأنني الحقيقة يف أشعر أعد لم الوقت. من
املدرسة، من مفصول طالب فهو ماركوس، أما حركة. ومؤسس الدوليون، الصحفيون

ال. أم الرائعة بفتاته جديًرا كان إذا ما ويتساءل والده، مع يتشاجر
هذا املؤتمر، ذلك من كفايتي نلت قد كنت مساءً، عرشة الحادية الساعة بحلول
فعلت وكذلك اللعبة، من الخروج سجلت قريبًا. للمنزل عودتي والديَّ توقع عن فضًال

وتعانقنا. بقوة، عليها وضغطت بيدها، أمسكت للحظات. هناك واستلقينا آنج،
ما. بيشء وهمست قبَّلتني،

«ماذا؟» سألتها:
تلغراف؟» يف إليك أرسلها أن مني أتريد ماذا؟ أحبك. إنني لك «قلت فأجابت:

إلهي!» «يا
الحد؟» هذا إىل فاجأتك «هل

أيًضا.» بذلك سأصارحك كنت … فقط لكنني «ال،
أنفي. طرف ت وعضَّ ستفعل.» كنت «بالتأكيد، قالت:
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لها.» أتأهب كنت لذلك قبل؛ من ألحد أقلها لم أنني األمر يف ما «كل لها: فقلت
األمور.» هذه يف نركز الفتيات نحن ذلك. أالحظ لم أنني تظن ال بعد. تقلها لم «أنت

كارفييل.» آنج يا «أحبك لها: قلت
يالو.» ماركوس يا أحبك أيًضا «وأنا

الباب. أمها طرقت حينذاك، أنفاسنا. تنقطع كادت حتى اآلخر منا كل يقبِّل أخذنا
كذلك؟» أليس ملنزله، صديقك عودة وقت حان قد أنه أعتقد «آنجيال، قالت:

ارتدائي وأثناء أمي.» يا «نعم ببلطة: تلوح كانت لو كما بيدها تلوح وهي قالت
يتوقع كان من مطيعة، فتاة آنجيال كانت كم «سيقولون قائلًة: همست والحذاء، للجورب
البلطة.» تلك شحذ يف والدتها تساعد الخلفي الفناء يف أوقاتها قضت لطاملا ذلك. حدوث
فما هنا، بها تتمتعني التي الحرية مدى عن فكرة لديِك «ليست لها: وقلت ضحكُت،

عرشة.» الحادية الساعة حتى نومي غرفة يف وحدنا والداي يرتكنا أن سبيل من
.«٤٥ : ١١» ساعتها: يف تنظر وهي فقالت

حذائي. وربطت «اللعنة!» صحت:
اتصل وداًعا، الطريق! عبور قبل ويساًرا يمينًا انظر تحرر! اركض، «ارحل، قالت:
يف فستقع عرشة، رقم قبل هنا من تخرج لم إذا لعناق! حتى تتوقف ال وقت، أقرب يف بي

ثالثة.» اثنان، واحد، سيدي. مشكالت
عىل نزلت . العدِّ محاولة عن توقفت أن إىل وقبَّلتها الرسير، عىل زحفت بأن أسكتها

نرص. من حققته بما راضيًا ذراعي، تحت بوكس إكس وجهاز الدَّرج
من صورة كانت معدودة. مرات سوى أقابلها لم الدرج. نهاية عند والدتها وقفت
آنج قالت النظارات. من بدًال الصقة عدسات وترتدي سنٍّا، وأكرب أطول لكن آنج، ابنتها
ذلك وقدَّرت صالح، كفتى مرتدد نحو عىل صنفتني وقد بدت أقرصمنهما. كان والدها إن

منها.
كارفييل.» سيدة خري عىل «تصبحني قلت:

أن منذ النحو هذا عىل التحية تبادل اعتدنا يالو.» سيد خري عىل «تصبح فأجابت:
األول. لقائنا يف كارفييل سيدة بلقب ناديتها

الباب. عند قلًقا أقف نفيس وجدت
هناك؟» «ماذا سألتني:

هنا.» الستضافتي «شكًرا فأجبتها:
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الشاب.» أيها منزلنا يف دوًما بك «مرحبًا
ابتسامة ابتسمت لكنها مبتذًال، ذلك بدا كم كرهت آنج.» عىل «وشكًرا أخريًا: وقلت

وعانقتني. عريضة،
والسعة.» الرحب «عىل قالت:

ومغازلتي الصحفي، املؤتمر يف املنزل إىل طريقي طوال الحافلة يف وأنا أفكر أخذت
الباب. إىل تقودني وهي وجهي يف تبتسم التي ووالدتها آلنج،

التي باإلجابة عليها وأجبت الفيلم، عن سألتني للمنزل. قدومي تنتظر أمي كانت
صحيفة يف الفيلم عن ُكِتب الذي النقدي املقال من مقتبًسا مسبًقا، لها أعددت قد كنت

جارديان». «باي
فخوًرا كنت الصحفي. املؤتمر عن تراودني األحالم عادت النوم، يف استغرقت عندما
يستمعون أجعلهم وأن اللعبة، املهمنييف الصحفيني أولئك كل يظهر أن الرائع فمن ا؛ حقٍّ به

. شفتيَّ عىل ترتسم واالبتسامة نمت به. أُومن كنت بما آمنوا من كل وإىل إيلَّ

وعيًا. أكثر أكون أن يل ينبغي كان
الطائرات.» عىل معدنية مواد إدخال «يمكنني نت: إكس شبكة زعيم

موافقتي.» دون تحكمني الوطني األمن «وزارة
فرانسيسكو.» سان من تخرج املتحدة «الواليات نت: إكس شبكة شباب

أضعها كي الصحفية املقاالت الجميع إيلَّ أرسل «الجيدة». العناوين هي هذه كانت
فعله. يف أرغب يشء آخر كان ذلك لكن املدونة، عىل

الصحفي، املؤتمر الصحفية الجهات حرضت لقد بآخر. أو بشكل األمر، أفسدت لقد
فوكس من مراسلة من كان حدث ما أسوأ أيديهم. يف أدوات أو إرهابيون أننا إىل وتوصلت
«خيانتنا عن متحدثًة علينا، للتعليق دقائق عرش وخصصت الشاشة، عىل ظهرت نيوز

هي: اإلخبارية الجهات بجميع تتكرر وجدتها التي األهم عبارتها كانت الجنائية».
امُلدلَّل الشباب هؤالء عىل فلنطلق اسًما؛ لهم وجدت وقد لهم، اسم ال إنه «يقولون
تتعرض وعندما الداخلية. الجبهة يف اإلرهابيني عمل يؤدون فهم كاليفورنيا»؛ «قاعدة اسم
باللوم فسيُلَقى مجدًدا، لهجمات كاليفورنيا تعرضت— إذا تتعرضوليس عندما أقصد —

سعود.» آل عىل سيُلَقى ما بقدر املزعجني الشباب هؤالء عىل
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وظهر متطرفة، آراء ذات عنارص بأننا الحرب مناهضة حركة قادة كذلك اتهمنا
لتشويه الوطني األمن وزارة من مجندون إننا ليقول التليفزيون شاشة عىل شخص

سمعتهم.
قواتها ستضاعف أنها لتعلن جانبها من صحفيٍّا مؤتمًرا الوطني األمن وزارة عقدت
الهوية تحديد لرشائح ناسخ عىل عثورها عن وأعلنت فرانسيسكو، سان يف األمنية
رسقة تمثيل يف باستخدامه علنًا تجربته وتمت ما، مكان يف الالسلكية املوجات باستخدام
ترصفات يترصفون الذين الشباب من الحذر برضورة الجميع الوزارة ونصحت سيارة،

للعيان. أيديهم تظهر ال الذين خاصًة مشبوهة،
«صيف حركة عن بحث يف وبدأت كريواك، عن بحثي أنهيت ا. جادٍّ أمًرا ذلك كان
إىل للحرب املناهضة الحركة وأعضاء الهيبيز تجمع حيث ١٩٦٧؛ عام صيف وهو الحب»،
الهيبيز من كانوا والذين — جرييز» آند «بني رشكة أسسوا من إن فرانسيسكو. سان
وسجالت املعارض إىل باإلضافة هايت، شارع يف للهيبيز متحًفا شيدوا — أنفسهم

املدينة. بأنحاء عليها االطالع يمكن التي املحفوظات
خضعت قد كنت األسبوع، نهاية بحلول يسريًا. يكن لم األرجاء يف التجول لكن
وطرحوا هويتي، بطاقة من الرشطة رجال تحقق يوميٍّا. املتوسط يف مرات أربع للتفتيش
شافيز مدرسة لخطاب متأنية قراءة مع الشارع، يف وجودي سبب بشأن األسئلة عيلَّ

الدراسة. عن موقوف أنني فيه ح املوضَّ
يكونوا لم نت إكس شبكة أعضاء باقي لكن عيلَّ، القبض يُلَق ولم الحظ، حالفني
من أكرب لعدد اعتقالها تعلن الوطني األمن وزارة كانت ليلة، وكل الحظ. من نفسه بالقدر
عنهم أسمع أو أعرفهم لم أشخاص نت، إكس بشبكة الرسيني» و«العمالء الفتنة» «زعماء
الهوية تحديد رشائح عن كشف أجهزة ومعهم التليفزيون شاشات بهم امتألت قبل من
أن وأعلنوا جيوبهم. يف كانت التي املعدات من ذلك وغري الالسلكية، املوجات باستخدام
عىل القبض املتوقع من وأنه نت»، إكس «شبكة ضمن بعينها أسماء عن يرشدون الناس

متداوًال. كان «مايكي» واسم قريبًا. الناس من املزيد
الخوف. من منكمش وأنا بإعجاب، يحدق وهو مًعا، األخبار شاهدنا ذلك. أبي أحب
بعيني. ذلك رأيت لقد الشباب. هؤالء مع سيفعلونه ما ترى أن بك «يجدر أبي: قال
املراسالت برنامج عىل أصدقائهم قوائم من ويتحققون الشباب، هؤالء ببعض سيأتون
التي األسماء عن ويبحثون بهم، الخاصة الهواتف عىل الرسيع االتصال وأرقام الفورية
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يفككون سوف الشباب. من املزيد عىل القبض ليلقوا املتكررة، والنماذج ظهورها، يتكرر
تماًما.» الشبكة تلك

لديها الوقت من مزيًدا أقيض ورصت املفضل، مكاننا يف آنج مع العشاء موعد ألغيت
«هل املثال: سبيل عىل فتقول «الضيف»، اسم تينا الصغرى أختها عيلَّ وأطلقت املنزل، يف
الخروج، هو به تهتم كانت ما كل تينا. أحببت الليلة؟» معنا العشاء الضيف سيتناول
يف آلنج. تماًما ومخلصة ظريفة كانت لكنها بالشباب، وااللتقاء الحفالت، إىل والذهاب
معي: حواًرا لتفتح وقالت يديها فت جفَّ مًعا، األطباق نغسل كنا وبينما الليايل، إحدى
عيلَّ لكن أحبك. أيًضا وأنا بك، مجنونة وأختي لطيًفا، شخًصا تبدو ماركوس؟ يا «أتعلم
سيئًا ذلك وسيكون أحشاءك، وأمزق فسأتتبعك قلبها، كرس يف تسببت إذا بيشء: أخربك أن

ا.» جدٍّ
قلب أكرس أن من بدًال بنفيس أحشائي أمزق أن ل أُفضِّ إنني لها قلت بأن طمأنتها

ذلك.» عىل متفقان فنحن «إذن، وقالت: برأسها فأومأت آنج.
ملدونات دنا وتفقُّ ثانيًة، رسيرها عىل استلقائنا أثناء مجنونة!» أختك «إن آلنج: قلت
إكس شبكة عىل يرد ما وقراءة املغازلة الوقت: أغلب نفعله ما ذلك كان نت. إكس شبكة

نت.
هذا عىل التحدث تحب إنها لذلك. فعلها أكره األحشاء»؟ «تمزيق عن حادثتك «هل

بك.» األمر يتعلق ال أكثر. ال النحو
القراءة. وواصلنا قبَّلتها،

أربعمائة القبضعىل عن األسبوع هذا نهاية الرشطة ستعلن ذلك. إىل «استمع قالت:
اآلن.» حتى نت إكس شبكة منشقي عىل قة ُمنسَّ حملة أكرب تعتربه شخصفيما ستمائة إىل

سأتقيأ. أنني شعرت
التشويش من مزيًدا يجرون أناًسا هناك أن تعلمني ذلك. إيقاف «علينا آلنج: قلت

جنونًا؟» ذلك أليس خائفني. ليسوا أنهم ليظهروا
إخافتنا.» طريق عن بإخضاعنا لهم نسمح أن يمكننا ال شجاعة. أنها «أعتقد فقالت:
أنت السجن. إىل الناس من املئات بدخول نسمح أن يمكننا ال ال. آنج، يا ال «ماذا؟

تتخيلينه.» مما أسوأ إنه تظنني. مما أسوأ إنه دخلته. لكنني تدخليه، لم
جيًدا.» التخيل «يمكنني

الناس أرسل لن ذلك، أفعل لن للحظة. بجدية فلتتحدثي حسنًا؟ ذلك، عن «توقفي
فان.» عنه تتحدث الذي الشخص فأنا ذلك، فعلت إذا ثانيًة. للسجن
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يدخلوا أن يمكن أنه يعلمون ال الناس أن أتعتقد ماركوس. يا بجدية أتحدث «أنا
عليه. مقدمون هم ما يعرفون فلتجعلهم أنت. وكذلك بالقضية، يؤمنون إنهم السجن؟

ال.» أو خوضها يمكنهم التي املخاطر ما يقرر من أنت لست
فسيفعلون.» يتوقفوا، أن منهم طلبت إذا ألنني مسئوليتي «إنها

القائد.» لست أنك «ظننت
عىل للحصول إيلَّ لجئوا إذا املساعدة بإمكاني لكن كذلك. لست بالطبع القائد، «لست
أعنيه، ما تفهمني آمنني. البقاء يف مساعدتهم عن مسئول فأنا ذلك، يفعلون وطاملا إرشاد.

كذلك؟» أليس
خائف أنك أعتقد مشكلة. أول وقوع بوادر ظهور عند ستهرب أنك هو أفهمه ما «كل

نفسك.» عىل خائف أنك أعتقد هويتك. يكتشفوا أن من
منصًفا.» ليس «هذا عنها: وأبتعد جلستي يف أستقيم وأنا قلت،

عنها؟» ُكِشف قد الرسية هويته أن علم عندما قلبية بأزمة يصاب كاد َمن ا؟ «حقٍّ
هكذا؟» تترصفني ملاذا ذلك. تعلمني بي، يتعلق األمر يكن لم مختلًفا. ذلك «كان

ليبدأ الشجاعة واتته الذي الشاب تكون أن تريد ال ملاذا هكذا؟ «أنت» تترصف «ملاذا
ذلك؟» كل

انتحار.» وإنما شجاعة، ليست «هذه
مايكي.» يا رخيصة مراهقني «ميلودراما

االسم!» بهذا تناديني «ال
مايكي؟» يا ملاذا «مايكي»؟ اسم؟ «أي

املنزل. إىل عائًدا ورست حقيبتي، وحملت حذائي، ارتديت

بالتشويش؟» أقوم ال «ملاذا
بغضالنظر ألحد، قائًدا لست ألنني فعله؛ عليه بما ذلك بعد أحًدا أخرب «لن

نيوز.» فوكس تراه عما
تفعله فقد الصواب، ذلك أن رأيَت وإذا لفعله. أخطط بما سأخربَك «لكنني

أيًضا.» أنَت
أيًضا، التايل األسبوع ليس وربما األسبوع، هذا ليس بالتشويش. أقوم «لن
السجن خارج وجودي أن ألعلم الكايف بالذكاء ألنني وإنما خائف، ألنني وليس
نتوصل أن علينا ولذا خطتنا؛ يوقفون كيف علموا لقد إياه. دخويل من كثريًا أفيد
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التعرض الغباء من تنجح. أن أريدها لكنني الخطة، ما أهتم ال جديدة. خطة إىل
العقاب.» من أفلتَّ إذا التشويش يتعدى ال فاألمر لالعتقال؛

يستخدمونَك فقد ُقِبضعليَك، إذا التشويش؛ ممارسة لعدم آخر سبب «ثمة
القبض يلقون وقد أصدقائهم. وأصدقاء وأصدقائهم، أصدقائَك، عىل للقبض
ألن وذلك نت؛ إكس شبكة مستخدمي من يكونوا لم وإن حتى أصدقائَك عىل
عليه قبضوا من كان إن يعنيهم وال الهائج، الثور تشبه الوطني األمن وزارة

ال.» أم املطلوب الشخص هو
تفعله.» ما عليَك أميل «ال

يثبت التشويش أذكياء. ونحن أغبياء، الوطني األمن وزارة رجال «لكن
مجرد إيقاف يمكنهم ال أنهم يؤكد ألنه اإلرهاب؛ مكافحة بوسعهم ليس أنه
وكأنهم يَبدون ذلك فسيجعلهم عليَك، القبض أُلقي فإذا الشباب. من مجموعة

منا.» أذكى
طريقة إىل لنصل ذكاءً. أكثر لنكن الصحيح. هو العكس منَّا! أذكى «ليسوا
مدينتنا.» يف ينرشونهم الذين الحمقى عدد عن النظر بغض عليهم، للتشويش

للنوم. وذهبت ذلك، أرسلت
آنج. افتقدت

األسبوع، نهاية عطلة تضمنت والتي التالية، األربعة األيام مدى عىل وآنج أنا أتحدث لم
الربيد رسائل من اآلالف لها وكتبت كثريًا، بها اتصلت املدرسة. إىل ذلك بعد وعدت

بها. أبعث لم التي الفورية والرسائل اإللكرتوني
ساخرة، بانحناءة آندرسن السيدة بي رحبت االجتماعية، الدراسات حصة إىل عدت
بإمكاني كان بيشء. أنطق ولم جلست، خاصتي. «اإلجازة» كانت كيف برقة وسألتني

خافتة. ضحكة يضحك وهو تشارلز صوت سماع
الهيمنة لهم ُمقدَّر األمريكيني أن فكرة يف املتمثل املحتوم» «القدر عن الدرس كان
الواضح من وكان عليه). يبدو األمر آندرسن جعلت ما هذا األقل عىل (أو بأكمله العالم عىل

طردي. من لتتمكن ما شيئًا أقول كي إثارتي تحاول أنها
ينظرون ومن بمايكي ذلك وذكرني إيلَّ، موجهة الفصل يف جميعها العيون بأن شعرت

آنج. أفتقد بأنني وشعرت عيلَّ، املعلقة العيون من سئمت تبجيل. نظرة إليه
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قد أنني أظن وال عيلَّ، تأثري أي يشء أي يخلف أن دون اليوم من تبقى ما قضيت
كاملة. كلمات بثماني نطقت

السخيف ميشن وحي البوابات، نحو متوجًها األبواب وركلت اليوم، انتهى وأخريًا،
الفاتر. ومنزيل

ربما مترشًدا شابٍّا كان ما. شخص بي اصطدم حتى البوابة من أخرج أكد لم
وبنطال بالشحم، ملوثًا طويًال معطًفا يرتدي وكان قليًال، يكربني أو العمر يف يماثلني
الخشب. لتقطيع جهاًزا دخل قد كان لو كما متآكًال رياضيٍّا وحذاءً فضفاًضا، جينز
ياقة إىل وصوًال انتظام غري يف عنقه شعثة لحية وغطت وجهه، عىل الطويل شعره انسدل

اللون. عديمة املحبوكة السرتة
يمرون والناس الرصيف، عىل بجواره استلقائي أثناء التفاصيل هذه كل ملحت
فالينسيا، بشارع ركضه أثناء بي اصطدم قد أنه يبدو غريبة. بنظرات ويرمقوننا بجانبنا
غطته وقد الرصيف، عىل بجواره محتوياتها خرجت التي الظهر حقيبة حمل مع وانحنى

عابثة. هندسية رسوم يف التحديد أقالم
تأثري تحت كان لو كما والخلف، لألمام يتأرجح وأخذ ركبتيه، عىل ليجلس نهض

رأسه. اصطدمت أو الخمر
بسوء؟» أصبت هل أرك، لم «آسف، قال:

بسوء. أصبت بأنني أشعر لم أيًضا، أنا نهضت
يشء.» يحدث لم «كال،

عن إعالن يف كانت لو كما البياض وناصعة مستقيمة أسنانه كانت وابتسم. وقف
بالقوة. قبضته واتسمت نحوي، يده مدَّ األسنان. لتقويم عيادة

يكون أن توقعت الذكاء. عىل وداالٍّ واضًحا أيًضا صوته كان آسف.» جد عن «أنا
متأخر وقت يف ميشن حي يف تجولهم أثناء أنفسهم مع يتحدثون الذين كالسكارى صوته

للكتب. متجر يف مطلع كموظف بدا صوته لكن الليل، من
بأس.» «ال له: قلت
أخرى. مرة يده مدَّ

«زيب.» قال:
«ماركوس.» فقلت:

ثانيًة!» مصادفًة ألقاك أن أتمنى ماركوس. يا بلقائك «ترشفت
ومىضرسيًعا. واستدار ضاحًكا، ظهره حقيبة حمل
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طاولة عىل تجلس والدتي كانت االرتباك. من حالة يف املنزل إىل الطريق من تبقى ما رست
يتغري أن قبل أحوالنا عليه كانت وما مهمة، غري أشياء عن الحديث أطراف تبادلنا املطبخ.

يشء. كل
تسجيل يف أرغب لم املرة، وهذه الكريس. عىل بتثاقل ارتميت غرفتي، إىل صعدت
إىل الذهاب قبل اليوم ذلك صباح عليها دخلت قد كنت نت. إكس شبكة عىل الدخول
ومن معي اتفقوا َمن بني النطاق واسع جدًال أثارت قد مالحظتي أن واكتشفت املدرسة،
املفضل. نشاطهم عن التخيل منهم أطلب أنني من — ذلك يف العذر ومعهم — انزعجوا

أصمم كنت فقد ذلك؛ كل بدأ عندما عديدة مرشوعات عىل العمل خضم يف كنت
الورقية بالطائرات الفوتوغرايف التصوير وأمارس الليجو، مكعبات من ثقب ذات كامريا
اإلطالق، عند للخارج يمتد غريب موضع من يربز زر ذات قديمة رقمية كامريا باستخدام
منتظمة. زمنية فرتات عىل الكامريا مرصاع ليحرك األصيل شكله إىل ببطء للخلف ويرجع
متبعجة صدئة زيتون زيت علبة داخل وضعته ُمفرَّغة صمامات عىل معتمد مكرب لديَّ كان
قاعدة لتصميم خطَّطت حتى منه انتهيت إن وما أثَري. ككشف بدا والذي للغاية، قديمة

التونة. علب من الصوت مكربات من ومجموعة لهاتفي، شحن
الناحية من الثقب. ذات بالكامريا أخريًا وأمسكت بي، الخاصة العمل طاولة تفقدت

الليجو. مكعبات لرتكيب املناسبة بالرسعة تمتعت املنهجية،
شكل عىل وكان إصبعني، يف يوضع الذي السميك الفيض والخاتم يدي، ساعة خلعت
الذي الصغري الصندوق يف والخاتم بالساعة ألقيت للقتال. متأهبنَي نينجا ومقاتل قرد
لقضاء الخروج قبل عنقي وحول جيوبي يف أحملها كنت التي األشياء بكل فيه احتفظت
الفكة، والنقود فاي، الواي إشارات عن البحث وجهاز واملفاتيح واملحفظة، الهاتف، يومي:
ووجدتني الصندوق، يف ذلك كل أفرغت إلخ. … للسحب القابلة والكابالت والبطاريات،

جيبي. يف له وضعي أذكر ال آخر بيشء أمسك
عند وخشنة الناعم، الصويف النسيج مثل امللمس ناعمة رمادية ورق قطعة كان
بخط الورقة عىل ومكتوب حجًما. أكرب ورقة من منه ُمزِّقت الذي املكان حيث األطراف
غطت ورفعتها. الورقة، فتحت قبل. من رأيته آخر خط أي تفوق بعناية ومكتوب دقيق
غري توقيع إىل وصوًال الوجهني بأحد العليا اليرسى الزاوية من الورقة جانبي الكتابة

اآلخر. بالوجه األدنى األيمن بالجانب مقروء
«زيب». اسم: سوى التوقيع يف كان وما
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فيها: ما أقرأ وبدأت الورقة، رفعت

ماركوس» «عزيزي
منذ املاضية، الثالثة الشهور مدار عىل أعرفك. لكنني تعرفني، ال «أنت
الفناء يف كنت وقد آيالند»، «تريجر جزيرة عىل مسجونًا كنت باي، جرس تفجري
عىل أحييك بك. وأُمِسك األصل، آسيوية فتاة مع فيه تحدثت الذي اليوم ذلك يف

ذلك.» يف شجاعتك
يف الحال بي وانتهى التايل، اليوم يف الدودية الزائدة يف بانفجار «أُِصبت
مرحلة يف مًعا ظللنا داريل. يدعى شاب رقد يل املجاور الرسير ويف املستشفى.
أن لهم للغاية املحرج من كان عافيتنا، استعدنا وعندما طويلة، لفرتة نقاهة

رساحنا.» يطلقوا
يستجوبوننا أخذوا للشك. مجاًال يدع ال بما مذنبون أننا قرروا ثم، «ومن
شهوًرا. ذلك استمرار تخيل أعتقد. ما عىل الستجواباتهم خضعت لقد يوم. كل
علينا؛ يتنصتون أنهم نعلم وكنا واحدة، زنزانة يف داريل مع الحال بي انتهى
وبينما الليل، يف لكن باملوضوع. الصلة ذات غري األمور يف إال نتحدث لم ولذلك
أن (علمت مورس بنظام هدوء يف نرتاسل كنا رسيرينا، عىل مستلقيان نحن

ما).» يوًما ثمارها ستؤتي الالسلكي لهواية ممارستي أيام
ذلك؟ فعل من ذاتها: الغبية األسئلة هي لنا أسئلتهم كانت البداية، «يف
وبالطبع نت، إكس شبكة عن للتحدث انتقلوا قصرية، فرتة بعد لكن وكيف؟
عنها.» سؤالنا عن يكفوا يجعلهم لم ذلك لكن قبل. من عنها سمعنا قد نكن لم
الهوية تحديد رشائح لنسخ أجهزة له أحرضوا أنهم داريل «أخربني
التقنيات أنواع وجميع بوكس، إكس وأجهزة الالسلكية، املوجات باستخدام
تعديلها. تعلموا وأين يستخدمونها، من بهوية إخبارهم منه وطلبوا األخرى،

تعلمته.» وما ألعابك، عن داريل أخربني
من أصدقائنا: عن الخصوص، وجه عىل الوطني، األمن وزارة «سألتنا
يف دخلوا هل سياسية؟ انتماءات أي لديهم وهل طبيعتهم؟ وما نعرفهم؟

القانون؟» مع متعارضة مشكالت هي هل باملدرسة؟ مشكالت
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خروجي عىل أسبوع مر الخليج». «جوانتانامو اسم السجن عىل «أطلقنا
وسط مسجونون وبناتهم أبناءهم أن يعلمون ال الجميع أن وأظن السجن، من

الرئييس.» الرب عىل ويحتفلون يضحكون ليًال الناس سماع يمكنك الخليج.
هذه تقع أن خشية ذلك حدث كيف أخربك لن املايض. األسبوع «خرجت

آخرون.» نهجي ينهج وربما الخاطئة. األيدي يف الورقة
عند علمته بما أخربك بأن أعده وجعلني أجدك، كيف داريل «أخربني
املنرصم. العام فعلت كما هنا عن سأرحل ذلك، فعلت أن وبعد واآلن، عودتي.

أمريكا.» عىل اللعنة البلد. هذا عن سأرحل بأخرى، أو بطريقة
يُقبَض أال عىل واحرص منهم، يل فلتنتقم يهابونك، إنهم بالقوة. «لتتحلَّ

عليك.»
«زيب»

يف قداحة لدي كانت الرسالة. قراءة من انتهائي مع بالدموع عيناي اغرورقت
أخرجتها، األسالك. عىل العازلة املادة لصهر أحيانًا أستخدمها كنت مكتبي، عىل ما مكان
أحد يراها أال من والتأكد بتدمريها لِزيب أدين أنني علمت الرسالة. بجوار ووضعتها

سيقصده. الذي املكان كان أيٍّا إليه، الرشطة توصل إىل تؤدي أن خشية غريي،
ذلك. فعل أستطع لم لكنني والرسالة، الشعلة حملت

داريل.
ووزارة وآنج، نت، إكس شبكة مشكالت: من أعيشه ما كل وسط تماًما نسيته لقد
سافر أو بعيًدا وانتقل قديًما عرفته صديًقا كان لو كما شبًحا صار لقد الوطني. األمن
الوشاية منه ويطلبون يستجوبونه، كانوا الوقت، ذلك طوال الطالب. لتبادل برنامج ضمن
آيالند»، «تريجر جزيرة عىل كان لقد عملهم. عىل واملشوشني نت إكس شبكة ورشح بي،
باي جرس امتداد عىل الطريق منتصف يف تقع التي املهجورة العسكرية القاعدة تلك

إليه. وصوًال السباحة بإمكاني كان أنه لدرجة قريبًا كان لقد ر. املدمَّ
وجدت منها، انتهيت وعندما أخرى. مرة الرسالة وقرأت يدي، من القداحة أنزلت
التي واألسئلة القصري، الشعر ذات السيدة يشء: كل ذكرى عاودتني وأنشج. أبكي نفيس
إىل ليحوله البول جففه أن بعد رسوايل وتيبس الكريهة، البول ورائحة عيلَّ، طرحتها

خشن. قماش
«ماركوس!»

245



األصغر األخ

وارتسمت تشاهدني، عنده تقف ووالدتي اليشء، بعض مفتوًحا غرفتي باب كان
هناك؟ وجودها مىضعىل كم قلقة. نظرة وجهها عىل

أمي!» «مرحبًا، لها: قلت أنفي. مخاط وتنشقت وجهي، عىل من الدموع مسحت
معي؟» التحدث يف ترغب هل بك؟ «ما سألتني: وعانقتني. الغرفة، دخلت

الطاولة. عىل الرسالة كانت
يرام؟» ما عىل يشء كل هل صديقتك؟ من رسالة هذه «هل

مع مشكالت وقوع عىل حالتي يف اللوم إلقاء بإمكاني وكان حجة؛ بذلك أعطتني
كان: قلته وما ذلك، لفعل فمي فتحت لحايل. وترتكني غرفتي من ستخرج وبذلك، آنج،
الفرتة.» تلك طوال السجن يف كنت الجرس. خلف ما بمكان السجن، يف كنت «لقد

حمار حيوان، كصوت فبدا آخر، بصوت صوتي بدَّل حديثي صحب الذي النشيج
وأخذت حلقي، يف وألم باحرتاق النشيج ذلك أصابني الليل. يف ضخمة قطة مواء أو مثًال

ألهث.
تمرر وأخذت صغريًا، طفًال كنت عندما تفعل كانت كما ذراعيها بني أمي ضمتني
وبهدوء. تدريجيٍّا النشيج تبدد حتى تهزني وأخذت أذني، يف همست شعري. يف يدها

رسيري، طرف عىل جلسُت املاء. من كوبًا أمي يل وأحرضت عميًقا، نفًسا أخذت
يشء. بكل وأخربتها مكتبي، كريس عىل هي وجلست

يشء. كل
معظمه. حسنًا،
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ذي هايت-آشبريي بحي فرانسيسكو سان يف بوكسميث متجر إىل الفصل هذا أهدي
ناصية عىل مباٍن بضعة سوى جرييز آند بن متجر عن يبعد ال الذي التاريخي الطابع
يقيمون كيف املتجر ذلك يف العاملون يعرف بالضبط. و«آشبريي» «هايت» شارعي
الذهاب اعتدت فرانسيسكو، سان أعيشيف كنت عندما بالُكتَّاب. خاصة رائعة حفالت
ويليام حديث نسيان يمكنني (ال العظام بعضالُكتَّاب أحاديث لسماع دوًما هناك إىل
الخاصة تلك تشبه والتبادل للجمع قابلة بطاقات أيًضا املتجر ويصدر جيبسن).

هناك. يل أُقيما حفلني من بطاقتان لدي مؤلف؛ لكل البيسبول بالعبي

∗∗∗

ولم يشء، أي عن يعرب وجهها يعد لم وأخريًا غاضبة، ثم مصدومة، أمي بدت البداية، يف
لرسوايل، وتبلييل االستجواب، عن لها روايتي أثناء فقط فاها فغرت أن سوى تعبري أي تُبِد

الرسالة. أعطيتها وداريل. رأيس، عىل ُوِضع الذي والكيس
…؟» «ملاذا

فيها افتقرت لحظة وكل ليًال، لنفيس وجهته مضاد اتهام كل الكلمة تلك حملت
كنت وملاذا أفعله، كنت ما وراء الحقيقي بالسبب العالم أخرب ألن الالزمة للشجاعة

نت. إكس شبكة لتصميم ا حقٍّ ألهمني وما أناضل،
لها: وقلت نفًسا، التقطت

لألبد. بل أليام، هناك أظل ولن األمر. عن تحدثت إذا السجن يف بي بالزج «هددوني
مرعوبًا.» كنت … كنت وقد
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«ماذا أخريًا: قالت ثم شفة، ببنت تنبس أن دون طويلة فرتة معي جالسًة أمي ظلت
داريل؟» والد عن

وقت منذ ابنه افرتضموت أنه بد ال داريل؟ والد صدري. يف إبرة كغرز سؤالها كان
طويل.

اعتقالها بعد الوطنيرساحك األمن وزارة تطلق أن يُعَقل فهل بالفعل؟ ميتًا يكن أََوَلْم
أشهر؟ ثالثة ملدة قانوني سبب دون لك

أن نت إكس وشبكة أنا يمكنني وربما أيًضا. سيخرج داريل لعل خرج. زيب لكن
يخرج. أن يف داريل نساعد
أخربه.» «لم أجبتها:

الطباع أحد فهذا بسهولة؛ يبكي الذي بالشخص تكن ولم حينذاك، أمي بكت
أسوأ. املختنق نشيجها ذلك فجعل الربيطانية.

تفعل.» سوف تخربه. «سوف قائلًة: تتحدث أن من أخريًا تمكنت
«سأفعل.»

والدك.» نخرب أن أوًال علينا «لكن

االستشارات لهم يقدم الذين العمالء فبني املنزل؛ إىل للرجوع محدد موعد ألبي يعد لم
تنقيب عمليات بدأت الوطني األمن وزارة إن حتى اآلن كثريًا أعمالهم حجم زاد الذين —
يعود أن املمكن من كان بريكيل، إىل الطويلة واملسافة — الجزيرة شبه عىل البيانات عن

الليل. ومنتصف مساءً السادسة بني وقت أي يف للمنزل
كان فما شيئًا، لها قال حاًال. للمنزل يحرض أن وأخربته أمي به اتصلت الليلة، تلك

«حاًال». كلمة كررت أن إال منها
الطاولة عىل الرسالة وبيننا املعيشة غرفة يف تهيئنا قد كنا للمنزل، وصوله وعند

الصغرية.
من كان كما صدري يثقل يعد لم فالرس الثانية؛ املرة يف أيرس حدث ما رواية كانت

بداخيل. ما بكل أفضيت يشء. أي أخِف ولم حديثي، أُزيِّن لم قبل.
يعنيه ما قط أفهم لم لكنني املرء، بداخل ما بكل اإلفضاء راحة عن قبل من سمعت
وجعلني والخزي، بالخوف فأصابني روحي، لوَّث بداخيل رس كتم إن فعلته. أن إىل ذلك

به. سأمر إنني تقول آنج كانت ما بكل أمر
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عندما الصخر. من كاملنحوت ووجهه تحدثي، أثناء الوقت طوال مكانه يف أبي ر تسمَّ
الطاولة. عىل بحذر ثانيًة وضعها ثم مرتني، قرأها الرسالة، أعطيته

األمامي. الباب ناحية متوجًها ونهض رأسه، هزَّ
ذاهب؟» أنت أين «إىل انزعاج: يف أمي سألته

قليًال.» للتمشية «أحتاج متهدج: وبصوت الهثًا لفظه من والدي تمكن ما كل
تخيل حاولت املنزل. إىل عودته وانتظرنا ارتباك، يف اآلخر يف منا كلٌّ وأمي أنا حدقت
ه غريَّ ما أن أمي من وعلمت التفجريات، وقوع منذ آخر شخًصا صار لقد رأسه. يف يدور ما
أصابه ما ابنه؛ قتلوا اإلرهابيني أن ظن فقد حتفي؛ لقيت قد أنني فيها ظن التي األيام

بالجنون.
يف االنتظام من الوطني، األمن وزارة عليه تمليه يشء أي يفعل جعله بجنون أصابه

وتوجيهه. فيه بالتحكم لهم والسماح مطيع صغري كخروف صف
شباب عىل وتحفظت السجن، يف بي ألقت التي هي الوزارة تلك أن اآلن علم وقد
فكرت أن بعد تماًما منطقيٍّا األمر كان الخليج. جوانتانامو سجن يف فرانسيسكو سان
الذي اآلخر املكان فما فيها، اعتُِقلت التي هي آيالند» «تريجر جزيرة كانت بالطبع، فيه.

بالقارب؟ دقائق بعرش فرانسيسكو سان عن يبعد
قاطبة. حياته مىضيف وقت أي من غضبًا أكثر بدا أبي، عاد عندما

تخربني!» أن عليك «كان يفَّ: صاح
من ماركوس ليس الخطأ. الشخص تلوم «أنت له: وقالت وبينه، بيني أمي تدخلت

وأرهب.» اختطف
من بالضبط أعلم ماركوس. ألوم ال «إنني وقال: بقدمه، األرض ورضب رأسه، هزَّ
وتأتيا حذاءيكما، فلتلبسا الغبية. الوطني األمن ووزارة أنا أنا. إنه ألومه؛ أن ينبغي

بمعطفيكما.»
ذاهبون؟» نحن أين «إىل

سرتاتفورد.» باربارا إىل ثم داريل، والد لزيارة «سنذهب

ربما أنها اعتقدت أين. من أتذكر ال لكنني ما، مكان من سرتاتفورد باربارا اسم أعلم
بالضبط. هويتها تحديد أستطع لم لكنني ، لوالديَّ قديمة صديقة تكون

الرجل هذا وجود يف قط بالراحة أشعر لم داريل. والد منزل إىل توجهنا األثناء، تلك يف
داريل َعلَّم لقد عسكرية. إدارة منزله ويدير البحرية، يف لالسلكي مشغًال يعمل كان الذي
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أثق جعلني الذي األمر وهو رائًعا. أمًرا دوًما اعتربته ما صغريًا، كان عندما مورس نظام
نظام داريل لوالد كان مورس، نظام مثل الجيدة األمور مقابل يف لكن زيب. خطاب يف
طية ة األِرسَّ مالءات طي عىل اإلرصار مثل نفسه، أجله من يتبعه أنه بدا جنوني عسكري

كثريًا. داريل تزعج األمور هذه وكانت يوميٍّا. مرتني الذقن وحلق عسكرية،
عندما مينيسوتا يف ألرستها عائدًة املنزل فغادرت أيًضا؛ ذلك داريل والدة تحب لم
هناك. امليالد وأعياد الصيف إجازات يقيض داريل وكان عمره. من العارشة يف داريل كان
أثناء أبي رأس مؤخرة رؤية بوسعي وكان بالسيارة، الخلفي املقعد يف أجلس كنت

فكيه. ألسنان طحنه مع تنتفض وظلت متوترة، عنقه عضالت كانت قيادته.
أتمنى كنت كم عني. للتخفيف أحد هناك يكن فلم أنا أما ذراعه، عىل يدها أمي أبقت

اليوم. نهاية يف ذلك سأفعل لعيل فان. أو خولو، أو بآنج، االتصال
الكوخ إىل وصوًال بيكس» «توين لتيلَّ الحادة املنعطفات صعودنا أثناء أبي قال
خيم عقله.» يف ابنه دفن قد أنه بد «ال ووالده: داريل فيه يعيش كان الذي البسيط
املصابيح جعل ما فرانسيسكو؛ سان يف ليًال كعادته بيكس، توين تيلَّ عىل الضباب
أودية رأيت ناصية، عند فيها انعطفنا مرة كل ويف علينا. نورها تعكس للسيارة األمامية

السديم. يف تتبدل الوامضة األضواء من كمصابيح تحتنا، تمتد املدينة
املنزل؟» هو هذا «هل

قضيت لكنني لداريل، فيها ذهبت مرة آخر منذ شهور مرت هو.» هذا «نعم، أجبت:
رؤيته. فور عليه ألتعرف املاضية األعوام مدار عىل هنا الوقت من يكفي ما

جرس لقرع الذهاب سيقرر من انتظار يف الوقت لبعض السيارة حول ثالثتنا وقف
ذلك. فعل قررت من أنني أدهشني ما الباب.

كانت أخرى، مرة قرعته أنفاسنا. فيها حبسنا دقيقة جميًعا وانتظرنا الجرس، قرعت
قرعه عىل أوشكت املعيشة. غرفة يف ضوءًا كذلك ورأينا املنزل، أمام داريل والد سيارة

ُفِتح. أنه إال الثالثة للمرة
يرتدي كان فيها. رأيته مرة آخر عن تماًما اختلف «ماركوس؟» داريل: والد قال
وعيناه طويلة قدميه أظافر وكانت القدمني، حايف الذقن، حليق غري حمام، برنُس
الخفيف شعره وأصبح القوي. العسكري فكه تحت ذقنه جلد وترهل وزنه، زاد حمراوين.

منتظم. وغري ا هشٍّ
بالباب. خلفي والداي وقف جلوفر.» «سيد أجبته:
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رون!» «مرحبًا، أمي: قالت
«رون.» أبي: وقال

الخطب؟» ما أيًضا؟ «وأنَت
بالدخول؟» لنا تسمح «هل

قبل من عنهم ُمتخىلٍّ ألطفال تعرض التي اإلخبارية األقسام كأحد املعيشة غرفة بدت
عبوات الغرفة فمألت لهم؛ الجريان إنقاذ قبل محبوسني شهًرا قضوا والذين يرعونهم من
حبوب وأواني الصحف وأكوام الفارغة، العصري وزجاجات الجعة وعلب املجمد، الطعام
مبعثًرا. ركاًما أقدامنا وسحقت كريهٌة، قطط بول رائحُة املكان يف فاحت املتعفنة. الفطور

الحافالت. محطات مياه دورات مثل تُحتَمل ال الرائحة كانت القطط، بول ودون
منبعجة، األريكة ووسائد بالشحم. ملوثتان ووسادتان وسخة، مالءات األريكة غطت

النوم. عالمات عليها وتظهر
والد بدا لنا. آخر شعور كل عىل يطغى واإلحراج صامتني، لحظًة هناك جميًعا وقفنا

املوت. يتمنى وكأنه داريل
عن واملشحمة املكدسة الطعام صوانيَّ وأزاح األريكة، عن املالءات ببطء أبعد

األرض. عىل وقوعها صوت وسمعنا املطبخ، إىل وحملها كرسيني،
معنا. وجلس عاد ثم نظفها، التي األماكن يف شديد بحذر جلسنا

من املزيد سيصلني لكم. ألقدمها قهوة أية لدي ليست «آسف، مبهم: بصوت قال
«… لدي فليس لذلك غًدا؛ البقالة

ليس وهو به، نخربك أن نريد يشء لدينا لك. سنقوله ملا استمع «رون، أبي: قال
الهني.» باألمر

أنه عليه يبدو أن دون وقرأها الرسالة، يف وحملق معه، تحدثي أثناء كالتمثال جلس
إيلَّ. وأعادها أخرى، مرة قرأها ثم فهمها،

يرتعش. كان
«… «إنه

آيالند».» «تريجر جزيرة عىل وُمعتَقل حي إنه … حي «داريل له: فقلت
بشًعا. أنينًا وأصدر فمه، يف قبضته وضع

صحفية إنها جارديان». «باي صحيفة يف تكتب صديقة «لدينا أبي: قال
استقصائية.»
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األسبوعية «جارديان» صحيفة عادًة كانت االسم. ذلك سمعت أين حينذاك عرفت
اليومية والصحف اإلنرتنت عىل للعمل بانتقالهم بها العاملني الصحفيني تخرس املجانية
معها العشاء تناول مبهم نحو عىل أتذكَّر هناك. ظلت سرتاتفورد باربارا لكن الكربى،

صغريًا. كنت عندما
داريل؟» بقصة وتخربها رون يا معنا تأتي هل اآلن. إليها «سنذهب أمي: قالت

لكن كتفيه، عىل يده وضع أبي حاول عميًقا. نفًسا وأخذ يديه، بني وجهه وضع
بعنف. أزاحها جلوفر السيد

قليًال.» لتنتظروني نفيس. لتنظيف بحاجة «إنني وقال:
للخلف شعره ومشط ذقنه، حلق فقد آخر؛ رجًال العلوي الدور من جلوفر السيد نزل
الصدر. عىل املعارك أوشحة من مجموعة تعلوه عسكريٍّا زيٍّا وارتدى الِجل، باستخدام

الزي. إىل وأومأ السلم، نهاية عند توقف
أرادت حال يف مالئًما الزي هذا وبدا حاليٍّا، وأنيقة نظيفة مالبس لدي «ليست قال:

القبيل.» هذا من يشء أو صور التقاط
السيد وراء الخلف يف أنا جلست حني يف األماميني، املقعدين يف ووالدي هو ركب
مسام من تصدر كانت لو كما منه تفوح جعة رائحة شممت منه، وباقرتابي جلوفر.

جسده.

خارج تعيش فكانت سرتاتفورد؛ باربارا منزل إىل وصلنا عندما الليل منتصف يف كنا
طريق عىل بالسيارة رسيًعا سرينا طوال بكلمة منا أيٌّ ينطق لم فيو». «ماونتن يف املدينة
الرسيع. الطريق جانبي عىل املمتدة املتقدمة التكنولوجيا مباني بجوار ومرورنا ،١٠١

كانت إذ فيها؛ أعيش كنت التي تلك عن الخليج من مختلفة منطقة هذه كانت
الحرة الطرق تملؤها التليفزيون: شاشة عىل أحيانًا أراها التي أمريكا بضواحي أشبه
مرشدين أي من تخلو مدن … متماثلة منازل عن عبارة هي التي الفرعية والتقسيمات

األساس! يف أرصفة هناك تكن لم … األرصفة عىل التسوق عربات يدفعون
العلوي. الطابق من جلوفر السيد نزول انتظارنا أثناء سرتاتفورد باربارا أمي هاتفْت
اآلداب تماًما تنىس جعلتها التوتر من درجة إىل وصلت أمي لكن نائمة، الصحفية كانت
أنها بتوتر وأخربتها فأيقظتها، إحراج. من النوم من سيدة إيقاظ يمثله وما الربيطانية

شخصيٍّا. تقابلها أن يجب وأنها ما، أمر بشأن معها التحدث تريد
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املسلسل يف املنزل ذهني يف ورد ما أول سرتاتفورد، باربارا منزل إىل صعودنا أثناء
ومرجة الطوب، من عازل جدار أمامه منخفض منزل وهو بانش»، «برادي الكوميدي
تليفزيون هوائي وثمة تجريديٍّا، العازل بالجدار الطوب تنظيم نمط كان نظيفة. مربعة
داخل بالفعل أضواء ثمة أن ورأينا للمدخل، وصوًال رسنا خلفه. العلو فائق تردد ذو

املنزل.
سيدة تقريبًا. والديَّ سن مثل يف كانت الجرس. نقرع أن قبل الباب الصحفية فتحت
عىل التجاعيد من الكثري يوجد حادتني وعينني الصقر كمنقار أنف ذات طويلة رفيعة
يف متاًحا رؤيته يمكن إنه حتى السائد، الطراز من جينز بنطال ترتدي كانت جانبيها.
فخذيها. إىل تصل فضفاضة هندية قطنية وبلوزة فالينسيا، شارع يف الصغرية املتاجر

املنزل. رواق يف الضوء عكست مستديرة عدسات ذات نظارة وجهها وعىل
مصطنعة. ابتسامة لنا ابتسمت

أرى.» كما الجميع اصطحبِت «لقد قالت:
خلف من جلوفر السيد وظهر حاًال.» السبب «ستفهمني وقالت: برأسها، أمي أومأت

أبي.
أيًضا.» البحرية «واستدعيِت
قصري.» وقت يف ذلك «وكل

طويلة. وأصابع قوية يد بقبضة تمتعت لها. نفسه منا كلٌّ قدم
األثاث قطع من للغاية قليل عدد عىل احتوى إذ الياباني؛ الطراز عىل منزلها ُفِرش
بدا ما جانب إىل هذا السقف. المست الخيزران من كبرية فخارية وسالل بدقة، املتناسبة
الطراز. ذلك أحببت مصقولة. رخامية قاعدة فوق ديزل محرك من صدئة كبرية كقطعة
بحيث بالكامل بالطالء مغطاة غري لكنها ومطلية، مصنفرة قديمة، خشبية األرضية كانت
عليه رست عندما خاصًة ا، حقٍّ ذلك أحببت الطالء. تحت والُحفر الشقوق رؤية يمكن

الجوارب. تغطيهما اللتني بقدميَّ
منها؟» بعًضا يريد من قهوة، «لدي قالت:

متحديًا. والديَّ يف وحملقُت أيدينا. جميًعا رفعنا
«حسنًا.» فقالت:

عليها الخشن الخيزران من صينية تحمل قليل بعد وعادت أخرى، غرفة يف اختفت
تعلوها لكن دقيق تصميم ذات أكواب وستة ونصف، لرت حوايل سعة للحرارة حافظ إبريق

أيًضا. ذلك أعجبني مستوية. وغري متقنة غري رسوم
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أن أعتقد جميًعا. رؤيتكم أسعدتني «واآلن، لنا: وتقدمها القهوة تصب وهي قالت
كنت أتذكر، وكما عمرك. من تقريبًا السابعة يف كنت ماركوس، يا فيها، رأيتك مرة آخر

يل.» عرضتها التي خاصتك الجديدة الفيديو ألعاب بشأن للغاية متحمًسا
ما أن خمنت عمري. من السابعة يف وأنا عليه كنت ما هذا لكن ذلك، كل أتذكر لم

دريمكاست». «سيجا لعبة هو عنه تتحدث كانت
هنا «أنا القلم. وأدارت وقلًما، صفراء، ورق وإضمامة رشائط، مسجل أخرَجْت
املعلومات، هذه رسية عىل بالحفاظ أعدكم أن ويمكنني به، ستخربونني ما كل إىل ألستمع
يف أسلوبها ستنَرش.» أنها أو بها، يشء أي سأفعل بأنني أعدكم أن بإمكاني ليس لكن
وإيقاظها السيدة بتلك باتصالها هائلة خدمة لنا قدمت قد أمي أن أدرك جعلني ذلك قول
صحفيٍّا املرء يكون أن للغاية مزعج أمر أنه بد ال ال. أم صديقة أكانت سواء النوم، من
قضاياهم. تتوىل أن يف الناسيرغبون من هائلة أعداد األرجح عىل فهناك ا؛ مهمٍّ استقصائيٍّا
ُعِقد الليلة، تلك مرات ثالث القصة رويت قد كنت أنني ورغم يل. برأسها أمي أومأت
ببدء أشبه ذلك كان لقد داريل. ووالد لوالديَّ روايتها عن مختلًفا ذلك كان فقد لساني؛

اللعبة. يف جديدة حركة
القهوة من كامًال كوبًا رشبُت املالحظات. تسجل وهي باربارا وشاهدت ببطء، بدأت
والسيد وأمي أبي استمع للعبها. املدرسة من وخروجي البديل، الواقع أللعاب رشحي أثناء
ُقِبضعلينا. كيف رشحي أثناء ورشبته آخر، لنفيسكوبًا صببت الجزء. لهذا برتكيز جلوفر
كثريًا. للتبول حاجتي واشتدت اإلبريق أفرغت قد كنت بالكامل، القصة من انتهائي ومع
وقد اللون بني عضوي صابون به وكان املعيشة، غرفة مثل لألثاث الحمام افتقر

هدوء. يف يراقبونني ووجدتهم إليهم، عدت النظيف. الطمي رائحة مثل رائحته بدت
لكنه حدث، ما بشأن ليقوله يشء لديه يكن لم ذلك. بعد قصته جلوفر السيد روى
أن اعتقاده عند شعوره عن وتحدث صالح. فتى وابنه القدامى املحاربني من أنه أوضح
قليًال، بكى املستشفى. ودخولها األمر اكتشفت عندما مطلقته انهيار وعن تويف، قد ابنه
الذي الرسمي الزي ياقة لتسوِّد بالتجاعيد امليلء وجهه عىل الدموع وتدفقت خجل، دون

يرتديه. كان
أيرلندي. ويسكي زجاجة حاملًة وجاءت مختلفة، غرفة باربارا دخلت االنتهاء، وعند
بوشميلز زجاجة «هذه يل: كوب إحضار عدم مع صغرية، أكواب أربعة تضع وهي قالت،

لفتحها.» مناسب وقت اآلن أن أعتقد عاًما. عرش خمسة ملدة معتقة
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ونهج نصفه. لتفرغ منه وارتشفت كوبها، رفعت ثم صغريًا، كوبًا منهم لكلٍّ صبَّت
لهم. تصب هي وأخذت أكوابهم، وأنهوا ثانيًة رشبوا نهجها. الباقون

ألنني فقط ليس أصدقكم، إنني اآلن. لكم قوله يمكنني ما إليكم «حسنًا، قالت:
ال لكن سمعتها. أخرى إشاعات مع وتتماىش صادقة، تبدو القصة ألن لكن ليليان، أعرف
وحياتكم األمر، من جانب كل يف سأحقق ثم ومن فقط، شهادتكم عىل االعتماد يمكنني
يمكن يشء أي به، تخربوني لم يشء أي هناك كان إذا ما أعرف أن وينبغي ورواياتكم.
يستغرق وقد يشء. كل ملعرفة بحاجة إنني ذلك. عن اإلعالن بعد لتكذيبكم استخدامه

للنرش. استعداد عىل أكون أن قبل أسابيع األمر
يُنَفى شخًصا داريل كان إذا داريل. وسالمة سالمتكم، يف بالتفكري أيًضا عليكم
أبعد مكان إىل لنقله يدفعهم أن يمكن الوطني األمن وزارة عىل فالضغط رسميٍّا، وجوده
دون ذلك قالت ذلك.» من أسوأ هو ما فعل أيًضا ويمكنهم املثال. سبيل عىل سوريا بكثري،

يقتلونه. قد أنهم تعني كانت أنها علمت توضيح. أي
يمكننا … ا والحقٍّ اآلن، لكما صوًرا أريد اآلن. ضوئيٍّا وأمسحه الخطاب، هذا «سآخذ

الليلة.» ممكن نحو أدق عىل ذلك توثيق أريد لكنني فوتوغرايف، مصور إرسال
حديث كمبيوتر جهاز أجد أن توقعت الضوئي. املسح إلجراء مكتبها إىل معها ذهبت
به مكتبًا كان وجدته ما لكن الديكور، مع يتناسب الطاقة استهالك منخفض الطراز
كبرية، مسطحة وشاشات ا، جدٍّ حديثة شخصية كمبيوتر بأجهزة ومكتظٍّا احتياطي رسير
كانت عليه. الصحف ورق من كامل فرخ لوضع الكفاية فيه بما كبري ضوئي وماسح
«بارانويد التشغيل لنظام استخدامها والحظت أيًضا. الضوئي املسح يف للغاية رسيعة

الجد. محمل عىل وظيفتها تأخذ السيدة هذه استحسنته. الذي األمر لينكس»،
أغلقت ذلك مع لكنني الضوضاء، من فعاًال حاجًزا الكمبيوتر أجهزة مراوح أحدثت

منها. واقرتبت الباب
«باربارا!»
«نعم.»

لتكذيبي.» استخدامه يمكن عما قلِتِه ما «بشأن
«نعم؟»

كذلك؟» أليس أحًدا، به تخربي لن به سأخربك «ما
بمصدر أِش لم ألنني مرتني السجن دخلت لقد شيئًا؛ لك أوضح دعني «نظريٍّا.

أخباري.»
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عن سمعِت «لقد لها: وقلت عميًقا، نفًسا وأخذت حسنًا.» السجن! إلهي! يا «حسنًا،
ومايكي.» نت إكس شبكة

«نعم.»
مايكي.» «أنا

كانت اآلخر. الوجه لتمسح الرسالة وقلبت الضوئي، املاسح َلِت شغَّ «أوه!» فقالت:
الشاشة، وعىل أكثر. أو بوصة لكل نقطة ١٠٠٠٠ معقولة، غري وضوح بدقة املسح تجري

نفقي. ماسح ميكروسكوب ناتج تشبه املخرجات كانت
كثريًا.» األمر هذا سيغري «حسنًا،

ذلك.» أظن «نعم،
يعلمان؟» ال «والداك

يعلما.» أن يف أرغب كنت إذا أعلم وال «نعم،
زيارتي يمكنك هل ذلك. يف التفكري عيلَّ بشأنه. قرار إىل تتوصل أن عليك أمر «هذا

بالضبط.» ذلك يعنيه ما بشأن معك التحدث أود مكتبي؟ يف
تثبيت.» برنامج إحضار يمكنني يونيفرسال»؟ بوكس «إكس جهاز لديِك «هل

أنك االستقبال موظفة أخرب ملكتبي، تأتي عندما ذلك. ترتيب يمكن أنه أثق «نعم،
ر وستُدمَّ حضورك، ل يُسجَّ لن ذلك. يعنيه ما يعلمون مقابلتي. من لتتمكن براون السيد
حتى الكامريات وتُعطَّل اليوم، ذلك يف األمن كامريات تلتقطها التي الصور كلُّ تلقائيٍّا

ترحل.»
أفكر.» مثلما تفكرين إلهي! «يا لها: قلت

بني، يا األمور، هذه خضم يف «إنني تقول: وهي بقوة كتفي عىل وربتت ابتسمت،
ما يفوق وقتًا السجن خارج أقيض أن الفرتة تلك خالل وتمكنت للغاية، طويل وقت منذ

صديقان.» االرتياب وجنون فأنا ولذا، داخله؛ قضيته

يفلح ولم فقط، ساعات ثالث سوى أنم فلم باملدرسة؛ التايل اليوم يف بالزومبي أشبه كنت
سهولة يف الكافيني مشكلة تكمن ذهني. تنشيط يف الرتكية القهوة من أكواب لثالثة تناويل
العادي. املستوى فوق هو ما إىل للوصول الجرعات زيادة ينبغي ثم ومن عليه؛ التعود

متاهة يف بالجري أشبه األمر كان فعله. عيلَّ ينبغي فيما أفكر املاضية الليلة قضيت
املسدودة النهاية إىل منها كلٌّ ويؤدي جميعها تتشابه التي املتعرجة، الصغرية املمرات من
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عن النظر بغض النتيجة هذه كانت النهاية. تلك كانت باربارا، إىل ذهبت عندما ذاتها.
لها. نظرتي

الرسير. إىل والدخول للمنزل، العودة هو أريده ما كل كان الدرايس، اليوم بانتهاء

الخليج. لشاطئ مواجًها مبناها يقع التي جارديان» «باي صحيفة يف موعد لدي كان لكن
الحظت ،٢٤ شارع إىل وصويل وعند البوابة، من خروجي أثناء قدميَّ عن عينيَّ أرفع لم

وتوقفت. الحذاء، عىل تعرفت بجواري. ما شخص سري
«آنج!»

حول والتجاعيد العينني، وانتفاخ النوم قلة من لحالتي مماثلة حالة مظهرها عكَس
حزنها. تعكس فمها جانبي

بإمكاني يعد فلم املدرسة؛ من استئذان دون انرصفُت مفاجأة. «مرحبًا! قالت:
األحوال.» من حال بأي الرتكيز

«امممم.»
األحمق.» أيها وعانقني «اخرس،

بُِرت قد بجسدي عضًوا أن لو كما شعرت رائع. بل جيد، شعور وغمرني عانقتها،
إيلَّ. وأعيد

يالو.» ماركوس يا «أحبك
كارفييل.» آنجيال يا «أحبك

للتشويش، ممارستك عدم سبب عن نرشته ما أعجبني «حسنًا، متقطع: بصوت قالت
عليك؟» القبض دون عليهم للتشويش طريقة عىل العثور بشأن فعلت ماذا ذلك. وأحرتم
وتدشيني السجن، دخويل قصة ستنرش استقصائية صحفية ملقابلة طريقي يف «أنا
سجن يف الوطني األمن وزارة جانب من القانوني غري داريل واحتجاز نت، إكس لشبكة

آيالند».» «تريجر بجزيرة رسي
طموح؟» يشء أي يف تفكر أن يمكنك أال «أوه! وقالت: حولها، نظرت

املجيء؟» يف «أترغبني
تمانع.» تكن لم إذا بالتفصيل القصة يل ترشح أن منك وأريد سآتي. «نعم،

أثناء آلنج رويتها التي املرة تلك كانت القصة، فيها رويت التي املرات بكل مقارنًة
بني عليها وضغطت بيدي، أمسكت األسهل. هي ١٥ شارع ثم بوتريرو حي إىل سرينا

واآلخر. الحني
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يدق قلبي كان جارديان». «باي صحيفة ملكاتب وصوًال برسعة مًعا الساللم صعدنا
هنا «أنا خلفه: تقف كانت التي الضجرة للفتاة وقلت االستقبال، ملكتب وصلت بعنف.

جرين.» السيد اسمي سرتاتفورد. باربارا ملقابلة
براون؟» السيد تعني أنك «أعتقد

براون.» السيد «نعم، خجًال: وجهي تورد وقد قلت
حاًال. باربارا ستخرج بالجلوس، «تفضال قالت: ثم أمامها، بالكمبيوتر شيئًا فعلت

يشء؟» أي لكما أجلب هل
نفسه. لليشء مدمنني كنا أننا أيًضا بآنج إعجابي أسباب من «قهوة.» مًعا: قلنا

تكربنا التينية أصول من جميلة امرأة كانت وقد — برأسها االستقبال موظفة أومأت
القهوة من بكوبني لتعود وخرجت — الطراز قديمة هيبيز مالبس وترتدي قليلة بأعوام

الصحيفة. اسم يحمالن
وأخريًا، أمامنا. يمرون وهم والصحفيني الزوار مشاهدة مع صمت يف القهوة ارتشفنا
رفعت بها. يليق كان السابقة. الليلة ارتدته ما ترتدي كانت الستقبالنا. باربارا خرجت

معي. لصديقتي إحضاري الحظت عندما يل حاجبها
«… هذه «مرحبًا! لها: قلت

املفرتض من هويتنا أن نسيت إلهي! يا براون.» «السيدة يدها: تمد وهي آنج، قالت
جرين.» السيد مع «أعمل وقالت: بمرفقها رقيقة دفعة دفعتني رسية. تكون أن

حوائط ذات اجتماعات غرفة إىل أمامنا وسارت إذن.» بنا «هيا باربارا: قالت
كاملة عضوية أطعمة تحمل صينية أمامنا وضعت مغلقة. وستائرها طويلة زجاجية

أخرى. صفراء ورق وإضمامة رقميٍّا، ومسجًال أوريو، بسكويت تشبه
أيًضا؟» ذلك تسجيل يف ترغبان «هل سألْت:

ستنرشه ما تفنيد أردت حال يف يفيد قد أنه رأيت لكنني الواقع. يف ذلك يف أفكر لم
حال. أية عىل هالك فأنا فيها، واثًقا أكن لم إذا لكنني باربارا.

مشكلة.» من «ما لها: قلت
أعتقد استقصائية. صحفية وأعمل سرتاتفورد، باربارا فتاة، يا اسمي، لنبدأ. «حسنًا،

أيًضا.» وجودك سبب أعرف أن يف فضول ولدي هنا، وجودي سبب تعلمني أنك
اسمي؟» ملعرفة حاجة هناك هل نت. إكس شبكة عىل ماركوس مع «أعمل قالت:

يا ذلك. أردِت إذا مجهولة هويتك تظل أن يمكن اآلن، «ليس باربارا: فأجابت
بالقصة عالقتها معرفة يف أرغب ألنني القصة بهذه تخربني أن منك طلبت لقد ماركوس،
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ستكون أنها فأعتقد إياها، أريتني التي والرسالة داريل، صديقك بشأن بها أخربتني التي
الرغبة نت: إكس شبكة وراء السبب هو كان ذلك إن القول ويمكنني جيًدا؛ مساعًدا عامًال
لذلك. مضطرة أكن لم إذا القصة هذه نرش عدم أفضل لألمانة، تحريًا لكن االنتقام. يف

مدينتنا، عن كثريًا يبعد ال الذي الرسي السجن عن لطيفة صادقة قصة نرش أفضل
النوعية من السجن ذلك يف السجناء كان إذا ما بشأن مناقشة يف للدخول الحاجة دون
الحكومة استقرار لزعزعة تعمد رسية حركة لتؤسس هناك من تخرج أن يمكن التي

ذلك.» تفهم عىل قدرتك من ثقة عىل إنني الفيدرالية.
الناس بعض فسريى القصة، من جزءًا نت إكس شبكة كانت إذا بالفعل. تفهمته لقد

الشغب. فسيثريون وإال الشباب هؤالء اعتقال األجدر من أن
تفعلني وعندما داريل. عن العالم إخبار لك ينبغي أنه أعتقد بيدك. «األمر لها: قلت
عيلَّ، للقبض سيأتون وحينذاك الرس، كشفت قد أنني الوطني األمن وزارة ستعلم ذلك،
ما مايكي. وبني بيني ويربطون نت، إكس بشبكة عالقة يل أن بذلك سيكتشفون ولعلهم
لدي وليست حال. بأي نهايتي هذه فستكون داريل، لقصة نرشك بمجرد أنه هو أعنيه

ذلك.» يف مشكلة
منكما أريد اتفقنا. حسنًا، ذبحها؟! بعد سلخها الشاة يرض وهل حق؛ «معك فقالت:
وأريد وتشغيلها، إكسنت تأسيسشبكة بشأن به إخباري يمكنكما يشء بكل تخرباني أن
ومن انترشت؟ وكيف ذلك؟ يفعل أيًضا وَمن تستخدمانها؟ فيَم مفصًال: رشًحا ذلك بعد

يشء.» كل الربنامج؟ صمم
الوقت.» بعض ذلك «سيستغرق آنج: قالت

من بعًضا وأكلت القهوة بعض ورشبَت الوقت.» من متسع «لدي باربارا: ردت
وقد اإلرهاب، عىل الحرب قصص أهم من القصة هذه تكون «قد امُلقلَّد. أوريو بسكويت
معها التعامل عليك كهذه، قصة لديك تكون عندما بالحكومة. تطيح التي هي تكون

شديد.» بحرص
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ووترستونز، املتحدة باململكة القومية الكتب متاجر سلسلة إىل الفصل هذا أهدي
بالعديد ويزخر رائع، مستقل متجر طابع يحمل منها كالٍّ لكنَّ متاجر، سلسلة وهي
املوظفني عن فضًال هذا الصوتية)، الكتب (وبخاصة املتنوعة الرائعة الكتب من

املطِلعني.

∗∗∗

الناس تعليم كان لطاملا األمر. حقيقة يف ممتًعا ذلك وجدت يشء. كل عليها قصصنا
يمكن كيف تكتشف وهي الناس مشاهدة الجيد ومن مثريًا. أمًرا التكنولوجيا استخدام
مًعا وشكَّلنا أيًضا، رائعة آنج كانت حياتهم. لتيسري حولهم من التكنولوجيا استخدام
األمور هذه يف بارعة باربارا كانت وقد الشبكة. عمل كيفية رشح نتبادل كنا ممتاًزا. فريًقا

بالطبع.
وقعت التي الحروب وهي صحفيٍّا، التشفري حروب غطت قد أنها حينذاك عرفنا
الحدود مؤسسة مثل املدنية، الحريات جمعيات ناضلت عندما التسعينيات بداية يف
بتلك معرفتي كانت القوي. التشفري استخدام يف األمريكيني حق لضمان اإللكرتونية،

بدني. له اقشعر نحو عىل رشحتها باربارا لكن محدودة، الفرتة
العتاد من كنوع التشفري الحكومة مىضصنفت ما وقت يف لكن اآلن، األمر يُعَقل ال
الوطني. األمن حماية بدافع وذلك استخدامه، أو بتصديره يقوم أحد أي وجرَّمت الحربي،
بالدنا. يف الرياضية» «العمليات من قانونًا محظور نوع هناك كان قلته؟ ما تفهم هل

معيار لديهم كان الحظر. هذا وراء الحقيقي املحرك القومي األمن وكالة كانت
ليس لكنه وعمالؤهم، البنوك موظفو يستخدمه ألن تكفي لدرجة قوي إنه قالوا للتشفري
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كان عنهم. سجالتها برسية االحتفاظ من املافيا تتمكن ال بحيث القوة من الكايف بالقدر
بطول تشفري مفتاح عىل (املعتمد البيانات تشفري معيار وهو — املعيار هذا إن يقال
الحدود مؤسسة مؤسيس أحد صمم ذلك، بعد اإلطالق. عىل كرسه يمكن ال — بت) ٥٦
املعتمدة الشفرات كرس يمكنه دوالر ألف ٢٥٠ قيمتها بتكلفة جهاًزا األغنياء اإللكرتونية

ساعتني. يف املعيار هذا عىل
منع عىل بالقدرة تتمتع أن يجب أنها القومي األمن وكالة جادلت ذلك، ومع
مؤسسة رضبت ذلك، بعد منهم. انتزاعها يمكنها ال بأرسار االحتفاظ من األمريكيني
طالب عن بالنيابة قضية رفعت ،١٩٩٥ عام ففي القاضية؛ رضبتها اإللكرتونية الحدود
كتب قد برينستاين كان برينستاين. دان يُدَعى بريكيل من العليا بالدراسات رياضيات
معيار شفرات من أقوى شفرة لتصميم استخدامه يمكن كوًدا تتضمن التشفري عن مقالة
إىل مقالته هذا حوَّل فقد القومي، األمن وكالة منظور ومن املرات. بماليني البيانات تشفري

نرشها. بإمكانه يعد لم ثم ومن سالح،
ما لكن يعنيه. وما التشفري، يفهم قاٍض عىل العثور الصعب من يكون قد حسنًا،
طالب إخبار بشأن متحمًسا يكن لم االستئناف بمحكمة العادي القايض أن هو حدث
بانتصار التشفري حروب انتهت بكتابتها. لهم يُسَمح التي املقاالت بنوعية العليا الدراسات
هو الكود بأن التاسعة الدائرة استئناف محكمة حكمت عندما وذلك الحق، أصحاب
وضع للدستور يحق «ال … الدستور من األول التعديل لحماية يخضع التعبري من نوع
برسالة بعثت أو اإلنرتنت، عرب ما شيئًا اشرتيت إذا التعبري.» حرية من يحد قانون أي
مؤسسة أتاحته الذي التشفري استخدمت فقد املرصيف، حسابك من تحققت أو رسية،
من القدر بهذا ليست القومي األمن وكالة أن أيًضا الجيدة األمور من اإللكرتونية. الحدود
وأعضاء اإلرهابيني أن من تتأكد أن يمكنك شفرته، يفكون كيف يعلمون يشء أي الذكاء.

أيًضا. عليه التحايل يمكنهم اإلجرامية العصابات
بتغطية املهنية حياتها وبدأت القضية، تلك بتغطية الشهرة حققوا ممن باربارا كانت
من الرصاع بني التشابه عرفت ثم ومن فرانسيسكو، سان يف املدنية الحقوق حركة نهاية

اإلنرتنت. فضاء يف والرصاع الواقعي العالم يف الدستور أجل
لكنه ، لوالديَّ األمر هذا رشح بإمكاني كان أنه أعتقد ال الفكرة. فهمت فقد ولذلك،
واإلجراءات التشفري بروتوكوالت عن جيدة أسئلة طرحت فقط لباربارا؛ اليسري باألمر كان
وبعضها عليها، اإلجابة أعرف لم التي بعضاألسئلة ذلك وتضمن نستخدمها، التي األمنية

إجراءاتنا. يف محتملة ضعف نقاط إىل يشري
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واي ُعقد أربع هناك كانت نت. إكس شبكة عىل ودخلنا بوكس، إكس جهاز شغلنا
زمنية فرتات عىل العقد هذه بني للتغيري الجهاز فوجهت االجتماعات، غرفة يف متاحة فاي
يكون فعليٍّا، نت إكس شبكة عىل تدخل أن بمجرد … أيًضا ذلك أدركت وقد عشوائية،
يشء وكل فقط، أبطأ تكون األمور بعض أن عدا فيما اإلنرتنت، عىل بالدخول أشبه األمر

تتبعه. يمكن وال الهوية مجهول يكون
وشعرت الكالم من ريقي جف اآلن؟» «وماذا سائًال: قلت يرتاجع، نشاطنا كان وبينما
الطاولة تحت يدي عىل تضغط ظلت آنج أن عن فضًال هذا القهوة. بسبب شديدة بحموضة
إلنهاء بالخصوصية يتمتع آخر مكان وإيجاد معها الهروب يف أرغب جعلني نحو عىل

األوىل. معركتنا
التي األمور كل عن والبحث الصحفية، مهمتي وسأتوىل املغادرة، اآلن «عليكما
سأنرشه، ما برؤية لكما سأسمح استطاعتي. قدر منها التأكد ومحاولة بها، أخربتماني
ألنني اآلن؛ آخر شخص أي مع ذلك عن تتحدثا أال ل وأفضِّ النرش. بموعد وسأخربكما
بالتوقعات تلويثه قبل الخرب عىل سأحصل أنني من التأكد وأريد الصحفي، السبق أبغي

الوطني. األمن وزارة وتلفيق الصحفية
ذلك سأفعل لكنني النرش، قبل التعليق منهم وأطلب الوطني األمن بوزارة سأتصل
ما عىل إطالعك عىل أيًضا وسأحرص ممكن، حد أقىص إىل الحماية لك يوفر نحو عىل

حدوثه. قبل يحدث
لقد قصتي. بل اآلن، بعد قصتك هذه تعد لم أوضحه: أن يجب واحد يشء ثمة
يف الحق لك ليس لكن لك. الجميل رد وسأحاول يل، عنها إفصاحك يف للغاية كريًما كنت
ذلك؟» تفهم هل يتوقف. ولن واقًعا، أمًرا اآلن ذلك صار إيقايف. أو تغيريها أو تحريرها

أطلقت لقد واضًحا. كان ذلك، قالت عندما لكنها النحو، هذا عىل األمر يف أفكر لم
أو يهدف، حيث يسقط سوف لألرض. إعادته يمكنني وال الهواء، يف اآلن وصار الصاروخ،
القريب، باملستقبل ما وقت يف ذلك. تغيري يمكن وال الهواء يف اآلن لكنه مساره. عن يحيد
أبلغ الذي الشخص سأكون عامة، شخصية سأصبح … ماركوس شخصية عن سأتخىل

الوطني. األمن وزارة تفعله عما
محالة. ال سأهلك

واألخرض. األبيض بني وجهها تلون إذ نفسه؛ األمر يف تفكر كانت آنج أن أعتقد
هنا.» من «لنخرج وقالت:
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سنذهب الذي املكان تحديد علينا سهل ما البيت، يف وأختها آنج والدة تكن لم أخرى مرة
سأقابل أنني يعلمان كانا والديَّ لكن العشاء، موعد تجاوز قد الوقت كان املساء. ذلك إليه

متأخًرا. للمنزل عودتي تزعجهما ولن باربارا،
بوكس؛ إكس جهاز تشغيل يف رغبة لدي تكن لم منزلها، إىل آنج مع وصلت عندما
هو فيه التفكري بوسعي كان ما كل واحد. ليوم نت إكس شبكة من كفايتي نلت قد فكنت
وأنني مني، غاضبة وأنها بدونها، العيش يف الحني ذلك قبل أفكر كنت فقط. وآنج آنج،

ثانيًة. أقبِّلها أو معها أتحدث لن
إغالقها عند عينيها يف ذلك رؤية بوسعي كان نفسه. األمر يف تفكر كانت أيًضا وهي
عن الصائم جوع يشبه شوًقا إليها مشتاًقا كنت كم لآلخر. منا كلٌّ ونظر النوم، غرفة باب

متواصلة. ساعات ثالث القدم كرة لعب بعد ماء لكوب التوق أو أليام، الطعام
قط. قبل من أختربه لم شعوًرا كان لقد ذلك. من أيٍّا شعوري يشبه فلم ذلك، رغم

افرتاسها. أردت لقد
عالقتنا، يف الجنسية الناحية من إثارة األكثر الطرف دوًما هي كانت الحني، ذلك حتى
وتخلع بي، تمسك أن للغاية املثري من كان وقد فيه. وتتحكم اإليقاع تضبط أدعها فكنت

وجهها. ناحية وجهي وتجذب قمييص، عني
ألفعل. كنت وما … نفيس يف التحكم عىل قادًرا أكن لم الليلة، تلك يف لكنني

أكاد ال بقوة، وجذبته قميصها طرف فأمسكت يُغَلق وهو الغرفة باب صوت سمعت
قمييصبعنف، اآلخر أنا خلعت رأسها. القميصعرب أمرر وأنا ذراعيها لرتفع وقتًا أمنحها

الخيط. عقد انفتاق أثناء القطن قرقعة صوت إىل منصتًا
كانت كذلك وقصرية. متسارعة وأنفاسها مفتوًحا، وفمها تلتمعان، عيناها كانت

. أذنيَّ يف صائت زئري جميًعا ودمي وقلبي ألنفايس كان أنفايس؛
املتسخ الغسيل أكوام عىل إياها ملقيًا مماثلة، بحماسة مالبسنا بقية عنا خلعُت
جانبًا. فأزحتها الرسير، عىل متناثرة وأوراق كتب هناك كانت األرضية. عىل والنظيف
بذراعيه، اآلخر منا كل يلف املرتب، غري الرسير فرش عىل استلقينا ذلك، من ثانية بعد
يف يطن صوتها بأن وشعرت كذلك، وأنا فمي يف تأوهْت بقوة. البعض بعضنا عانقنا ثم

قبل. من به مررت شعور أي من حميمية أكثر شعور وهو الصوتية، أحبايل
كيس وألقت الدرج بقوة وفتحت الرسير، بجانب التي الطاولة إىل ووصلت مني أفلتت
كانت الذكرية. العوازل من علبة فوجدت بداخله، نظرت أمامي. الرسير أبيضعىل صيدلية

العلبة. وفتحت االبتسامة هي وردت وجهها يف ابتسمت مغلقة. تزال ال العلبة
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كل املرات مئات أتخيلها وكنت العملية، هذه عليه ستكون فيما طويلة فرتة منذ أفكر كنت
سواها. يف أفكر ال الواقع يف كنت األيام، بعض ويف يوم.

يف أسوأ. منها والكثري أفضل، كانت منها جوانب تصورت. كما قط تكن لم إنها
عني. طرفة يف انتهت أنها يل اتضح ذلك بعد لكن طويًال، ستدوم أنها شعرت أثنائها

كان باختالف. شعرت أيًضا لكنني يتغري، لم شيئًا أن بعدها وشعرت األمر انتهى
بيننا. تغري قد شيئًا

يدير الغرفة، يف نتسكع ورحنا مالبسنا، نرتدي ونحن خجلني كنا غريبًا، األمر كان
العازل ووضعت الحمام إىل ذهبُت ثم عيوننا، تلتقي أن دون اآلخر عن نظره منا كلٌّ

القمامة. صندوق يف وألقيته منديل يف الذكري
بوكس إكس بجهاز وتلعب الرسير عىل تجلس آنج كانت الغرفة، إىل عدت عندما
كنا وابتسمت. لتواجهني، استدارت بيدها. وأمسكت بجانبها، بحذر جلست بها. الخاص

ونرتعش. القوى منهكي
«شكًرا.» لها: قلت

ثمة لكن كبرية، ابتسامة وجهها عىل ارتسمت ناحيتي. رأسها وأدارت شيئًا، تقل لم
وجنتيها. عىل سالت دموع

لك.» شكًرا يالو. ماركوس يا صالح رجل «أنت فهمست: بقوة. واحتضنتها عانقتها،
دموعها، اختفت افرتقنا. وأخريًا، بقوة. احتضنتها لكنني أقوله، أن ينبغي ما أعلم لم

وجهها. عىل ابتسامتها وظلت
ما فهمت الرسير. األرضبجوار عىل املوجود الخاصبي بوكس إكس لجهاز أشارت

الدخول. وسجلت بتشغيله وقمت التقطتُه، عنته،
الجديدة واملشاركات اإللكرتوني الربيد رسائل من الكثري جديد؛ يشء من يكن لم
يتلقى السويدي بريدي صندوق كان منها. الكثري فيها، مرغوب غري ورسائل باملدونات،
فيها املرغوب غري للرسائل رد كعنوان استُخِدم إذ فيها؛ املرغوب غري الرسائل من العديد
االستياء رسائل كل إيلَّ عادت ثم ومن اإلنرتنت، حسابات من املاليني مئات إىل املرَسلة
إغراق الوطني األمن وزارة تحاول ربما بهذا. يقوم من أعرف أكن لم املرتد. والربيد
حزب لكن خداعي. فقط الناس يحاول ربما أو العمل، عن يتوقف حتى بالرسائل بريدي
٥٠٠ فيها يرغب شخص ألي يمنحون وكانوا للغاية، جيدة فالتر لديه كانت القراصنة
إغراق يتم أن املحتمل من يكن لم ثم ومن اإللكرتوني؛ الربيد تخزين سعة من بايت جيجا

لحظة. أية يف اإللكرتوني بريدي
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صندوق لدي كان الحذف. مفتاح عىل بالضغط الرسائل، كل التخلصمن إىل عمدت
من كان إذ العام؛ مفتاحي باستخدام مشفرة تصل كانت التي لألمور منفصل بريد
مرسلو يدرك لم حساسة. طبيعة ولها نت، إكس بشبكة عالقة لها يكون أن املحتمل
قابلية أكثر بريدهم جعل شأنه من العامة املفاتيح استخدام أن فيه املرغوب غري الربيد

الحني. ذلك حتى ناجًحا األمر كان ثم ومن للتصديق،
تصفحتها الثقة. شبكة يف أناس من رة امُلشفَّ الرسائل من العرشات كذلك وصلتني
الوطني، األمن لوزارة جديدة تعرضانتهاكات فيديو ومقاطع لصور روابط كانت رسيًعا؛
كلها باملدونة. نرشتها أمور عىل وتعنيًفا بصعوبة، تمت هروب حاالت عن مرعبة وروايات

معتادة. أمور
ذلك عنى وقد فقط، العام مفتاحي باستخدام رت ُشفِّ رسالة إىل ذلك بعد وصلت
امُلرِسل اسم كتبها. عمن فكرة أية لدي تكن لم لكن غريي، قراءتها يمكنه أحد من ما أنه
سبيل من ما … مستعاًرا اسًما أو اسًما يكون أن يمكن ما وهو ماشا، هو بها ح املوضَّ

ذلك. من للتأكد

«مايكي»
أعرفك.» لكنني تعرفني، ال «أنت

براءتي. وتقررت لالستجواب، وخضعت الجرس، تفجري يوم عيلَّ «ُقِبض
قتلوا الذين اإلرهابيني عىل القبض يف مساعدتهم وهي وظيفة؛ عيلَّ عرضوا

جرياني.»
ستكون الحقيقية وظيفتي أن أدرك لم لكنني حينه، يف جيًدا اتفاًقا «بدا

رشطية.» دولة إىل مدينتهم تحوُّل رفضوا الذين الشباب عىل التجسس
الثقة شبكة وتضمني تدشينها. يوم نت إكس شبكة إىل تسللت «لقد
بريد إرسال بإمكاني فكان هويتي، عن اإلفصاح أردت إذا بك. الخاصة
ال جزء فأنا الواقع؛ يف عناوين ثالثة بل فيه، تثق عنوان من لك إلكرتوني
الربيد من بعض عمره. من عرشة السابعة يف شاب أي مثل شبكتك من يتجزأ

رؤسائي.» ومن مني خاطئة معلومات تضمن وصلك الذي اإللكرتوني
ينفكون ال فهم معرفتها؛ عىل أوشكوا لكنهم هويتك، يجهلون «إنهم
االجتماعية، الشبكات مواقع يف ينقبون إنهم الناس. ويساومون يستقطبون
الناس من املئات هناك واشني. إىل الشباب لتحويل التهديدات ويستخدمون
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لدي الحايل. الوقت يف نت إكس شبكة عىل الوطني األمن وزارة لحساب يعملون
والخاصة.» العامة ومفاتيحهم: املستعارة وأسماؤهم أسماؤهم

نظام استغالل عىل عملنا نت، إكس شبكة تدشني من أيام خالل «يف
لن هذا لكن وواهية، صغرية اآلن حتى االستغالل وعمليات لينكس». «بارانويد

ستهلك.» هذا، يحدث أن وبمجرد طويًال. يدوم
فسوف ذلك، أكتب أنني رؤسائي علم إذا إنه أقول أن اآلمن من أنه «أعتقد

رأيس.» يشيب أن إىل الخليج جوانتانامو يف بي يلقون
منترشة مقلدة نسخ فثمة لينكس»، «بارانويد نظام يخرتقوا لم وإن «حتى
كم لكن التدقيق، بيانات مع تتماىش وال بوكس»، إكس «بارانويد أجهزة من
هالكون الشباب من الكثري وغريك؟ غريي البيانات لهذه ينظرون الناس من

ذلك.» يعلموا لم وإن بالفعل،
والخروج عليك للقبض وقت أفضل اختيار سوى رؤسائي أمام يعد «ولم

صدقني.» آجًال. وليس عاجًال، ذلك سيحدث اإلعالم. وسائل يف عظيم بخرب
بذلك.» لك إخباري سبب عن اآلن تتساءل أنك ريب «ال

أيًضا.» «وأنا
— ذلك من بدًال — لكنني اإلرهابيني، بمحاربة ُكلِّفت لقد السبب: «إليك
الوطني. األمن لوزارة تروق ال بأمور يؤمنون الذين األمريكيني عىل أتجسس
يمكنني وال ون. محتجُّ هم وإنما جسور، لتفجري يخططون ناسال أتجسسعىل

ذلك.» يف االستمرار
فكما ال؛ أم ذلك تعلم أكنت سواء االستمرار، أيًضا أنت يمكنك ال «لكن
«تريجر جزيرة إىل باألصفاد مكبًال وستعود فقط وقت مسألة إنها لك، أقول

وقت.» وإنما احتمال، مسألة ليست إنها آيالند».
سيوفرون إنهم قالوا أنجلوس لوس يف الناس بعض هناك لدي. ما «انتهى

هنا.» عن االبتعاد أردت إذا األمان يل
االبتعاد.» «أريد

تعاونت إذا الشهيد. من أفضل املقاتل ذلك. أردت إذا معي «سأصطحبك
مثلك، ذكية أنا مًعا. النرص بها نحقق كيفية إىل نتوصل أن يمكننا معي،

صدقني!»
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رأيك؟» «ما
العام.» مفتاحي «إليك

«ماشا»

وارصخ.» ِصح، دوائر، يف تحرَّك بالشك، الشعور أو مشكلة، يف الوقوع «عند
سهلة األقل عىل لكنها جيدة، نصيحة ليست إنها قبل؟ من النصيحة هذه سمعت هل
دمي وكذلك بعنف، قلبي دقَّ وذهابًا. جيئة أسري وأخذت الرسير، عىل من نهضت التنفيذ.
الجنسية اإلثارة تكن لم املرة هذه لكن آنج. مع املنزل إىل وصلت عندما الحال كان مثلما

الخالص. الخوف وإنما السبب، هي
حدث؟» ماذا هناك؟ «ماذا آنج: سألتني

وأمسكت فاقرتبت عنده، أجلس الذي الرسير طرف عند املوجودة الشاشة إىل أرشت
صمت. يف تقرأ وأخذت التأشري، لوحة عىل بنانها وحركت املفاتيح، لوحة

وذهابًا. جيئة الغرفة أذرع وأنا
برأسك.» التالعب تحاول الوطني األمن فوزارة شك؛ ال أكاذيب، هذه «كل آنج: قالت

التصديق. عدم عليها بدا شفتها. تقضم كانت إليها، نظرت
ذلك؟» تعتقدين «هل

نت.» إكس باستخدام يطاردونك فهم ولذلك هزيمتك؛ يمكنهم ال «بالتأكيد.
«نعم.»

ثانيًة. أنفايس وتسارعت الرسير، عىل الجلوس عاودت
هذه!» فلتعطني بك. للتالعب محاولة سوى ليست «لتهدأ! آنج: قالت

بيننا. بدأ الحميمية من جديد نوع ثمة لكن قبل، من يدي من املفاتيح لوحة تأخذ لم
وكتبت: الرد، زر عىل ضغطت

جيدة!» «محاولة

مىض. عما بيننا العالقة اختلفت أيًضا. اآلن مايكي باسم تكتب كانت
ستقوله.» ما سنرى وقع. «هيا،

أفضل أفكار أية لدي تكن لم لكن ال، أم السليم الترصف هو هذا كان إذا أعرف لم
قدمته الذي العام الخاصواملفتاح مفتاحي باستخدام وشفرتها الرسالة، وقعت ذلك. من

يل. ماشا
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الحال. يف الرد وجاء

القبيل.» هذا من شيئًا ستقول أنك «ظننت
النفقي النقل يمكنني قبل. من فيه تفكر لم القرصنة من نوًعا «إليك
إن (دي النطاقات أسماء نظام بروتوكول عرب املصدر مجهول فيديو ملقطع
أن تقرر أن قبل عليها االطالع يف ترغب قد ملقاطع الروابط بعض إليك إس).
من كنوع الوقت، طوال البعض، لبعضهم الناس هؤالء يسجل هراء. أقوله ما
عىل تجسسهم أثناء عليهم التجسس للغاية اليسري ومن الخيانة، ضد الضمان

البعض.» بعضهم
«ماشا»

نقل بالضبط: ماشا ادَّعت بما يقوم أنه بدا بسيط لربنامج األسايس الكود أرفقت
إس. إن دي بروتوكول عرب فيديو

من بروتوكول كل يكون ال يوم، كل نهاية يف ما. شيئًا وأوضح لحظات، هنا ألتوقف
ويشبه ُمحدد، برتتيب وذهابًا جيئة يُرَسل النص من تسلسل سوى اإلنرتنت بروتوكوالت
صندوق داخل بخارية دراجة وضع ثم داخلها، سيارة ووضع بشاحنة، اإلتيان ذلك
بمؤخرة تزلج حذاء تعليق ثم البخارية، الدراجة بمؤخرة دراجة ربط ذلك وبعد السيارة،

مبارشًة. التزلج بحذاء الشاحنة ربط — أردت إذا — يمكنك ذلك، من بدًال الدراجة.
يُستخَدم الذي بي) تي إم (إس البسيط الربيد إرسال بروتوكول ذلك عىل ومثال

اإللكرتوني. الربيد إلرسال
إرسال أثناء بي الخاص اإللكرتوني الربيد خادم وبني بيني محادثة نموذج ييل فيما

نفيس: إىل رسالة

.littlebrother.com.se مرحبًا –
يسعدني mail.pirateparty.org.se مرحبًا 250 mail.pirateparty.org.se

لقاؤك.
.m1k3y@littlebrother.com.se من: رسالة –

املرسل. تحديد تم … 250 2.1.0 m1k3y@littlebrother.com.se
.m1k3y@littlebrother.com.se إىل: –

إليه. املرسل تحديد تم … 250 2.1.5 m1k3y@littlebrother.com.se
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بيانات. –
منفصل. سطر عىل «.» ب تنتهي رسالة أدخل 354

وارصخ. ِصح، دوائر، يف تحرك بالشك، الشعور أو مشكلة يف الوقوع عند –
. –

لإلرسال. الرسالة ُقِبلت 250 2.0.0 k5SMW0xQ006174
إنهاء.

االتصال. يغلق 221 2.0.0 mail.pirateparty.org.se
أجنبي. مضيف بواسطة االتصال أُنهي

املساهمني أحد بستيل، جون يد عىل ١٩٨٢ عام يف املحادثة هذه قواعد تحددت
تحت اإلنرتنت بشبكة الخوادم أهم تشغيل عىل عمل والذي اإلنرتنت، ظهور يف األساسيني

املاضية. الحقبة يف كاليفورنيا جنوب جامعة يف مكتبه
يمكنك الفورية. املراسلة جلسات بإحدى بريد خادم أوصلت قد أنك لتتخيل واآلن،
،«littlebrother.com.se «مرحبًا عبارة: أرسل الذي الخادم إىل فورية رسالة إرسال
،mail.pirateparty.org.se مرحبًا 250 mail.pirateparty.org.se» رده: وسيكون
الفورية بالرسائل نفسها املحادثة تجري أن يمكنك أخرى، بعبارة لقاؤك.» يسعدني
كل إتمام يمكن السليمة، التعديالت وبإجراء بي. تي إم إس بروتوكول عرب تفعل مثلما

آخر. يشء أي أو الويب، عىل جلسة أو محادثة، داخل الربيد خادم يف يحدث ما
محادثة، «نفق» داخل بي تي إم إس بروتوكول تضع النفقي». «النقل ب ذلك ى يسمَّ
كنت إن هذا بي، تي إم إس بروتوكول نفق داخل املحادثة وضع إعادة حينئٍذ ويمكنك

آخر. نفق يف النفق وضع يعني فهذا األطوار؛ غريب
رائع؛ وهذا العملية. لهذه عرضة اإلنرتنت بروتوكوالت من بروتوكول كل الواقع، يف
نقل إحداث يمكنك الويب، من إال عليها الدخول يمكن ال بشبكة كنت إذا أنك يعني إذ
داخلها، لديك املفضلة للند الند شبكة وضع أيًضا ويمكنك الشبكة، هذه عرب لربيدك نفقي
للعرشات نفًقا تعد التي الشبكة (وهي داخلها نت إكس شبكة وضع أيًضا ويمكنك بل

الربوتوكوالت). من
إىل تاريخه يعود لالهتمام ومثري قديم إنرتنت بروتوكول إس إن دي وبروتوكول
مثل كمبيوتر، اسم بك الخاص الكمبيوتر بها يغري التي الوسيلة وهو ،١٩٨٣ عام
فعليٍّا الكمبيوتر أجهزة تستخدمه الذي اإلنرتنت بروتوكول رقم إىل ،pirateparty.org.se
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الربوتوكول هذا يعمل .٢٠٤.١١.٥٠.١٣٦ مثل اإلنرتنت، البعضعرب مع بعضها للتواصل
مزود فكل املتحركة. األجزاء من املاليني تضمنه رغم وفعال، رسيع نحو عىل عام بشكل
والعديد الحكومات معظم مع الحال هو كما الربوتوكول، لهذا خادًما يشغل إنرتنت خدمة
وتملؤها طلبات وتصدر مًعا، الخوادم هذه كل تتصل الخاصة. الخدمة تشغيل جهات من
مبهًما، الخاصبك الكمبيوتر لجهاز تعطيه الذي االسم كان مهما وبذلك، لبعض. بعضها

رقم. إىل تحويله من فسيتمكن
امللف هذا ال، أو تصدق أن ولك .HOSTS ملف هناك كان الربوتوكول، هذا قبل
عليه كمبيوتر وكل وعنوانه. باإلنرتنت متصل كمبيوتر كل اسم يدرج واحًدا مستنًدا كان
تناقله؛ يمكن ال بحيث للغاية كبريًا امللف ذلك أصبح النهاية، ويف امللف. هذا من نسخة
جون مكتب تحت موجوًدا كان خادم عىل تشغيله وتم إس، إن دي بروتوكول م ُصمِّ ولذلك

حقيقة! هذه باإلنرتنت. االتصال فقد القابس، النظافة عمال حرك وإذا بستيل.
لهذا خادم بها شبكة كل اآلن. للغاية منترش إس إن دي بروتوكول أن هي الفكرة
بجميع عشوائيني بالبعضوبأفراد بعضها لالتصال مهيَّأة الخوادم هذه وكل الربوتوكول،

اإلنرتنت. أنحاء
دي بروتوكول عرب لفيديو نفقي نقل إلحداث طريقة إىل التوصل هو ماشا فعلته ما
عادية رسالة يف جزء كل وتخبِّئ األجزاء، من ماليني إىل الفيديو تقسم وكانت إس. إن
نقل من تمكنت صممته، الذي الكود وبتشغيل إس. إن دي بروتوكول خوادم أحد عىل
غريبًا بدا ذلك أن بد ال هائلة. وبرسعة اإلنرتنت أنحاء بجميع الخوادم هذه كل من الفيديو
كمبيوتر كل عنوان عن أبحث كنت لو كما بالشبكة، التكرارية اإلحصائية املدرجات عىل

العالم. يف
عىل قادًرا كنت أنني وهما أال واحد؛ آن يف قدَّرتهما بميزتني يتمتع كان أنه بيد
تلقي يف بدأت األول، الرابط عىل نقرت أن بمجرد الربق؛ برسعة الفيديو عىل الحصول
استضافة مكان عن فكرة لدي تكن لم وأنني طويًال، االنتظار دون الشاشة بملء صور

كليًة. املصدر مجهول الفيديو كان لقد الفيديو. هذا
نقل القرصنة. هذه براعة أربكتني فقد الفيديو؛ محتوى حتى أالحظ لم البداية، يف

منحرًفا. الواقع يف بل وغريبًا، بارًعا ذلك كان إس! إن دي بروتوكول عرب فيديو
أمامي. أراه كنت ما أدرك بدأت تدريجيٍّا،

الحوائط. أحد عىل مرآة بها معلقة صغرية اجتماعات بغرفة طاولة أشاهد كنت
عىل القصري الشعر صاحبة السيدة أجربتني عندما وذلك الغرفة، تلك يف قبل من جلست
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كلٍّ عىل يجلس وثريٍة كرايسَّ خمسة الطاولة وحول بي. الخاصة املرور بكلمة اإلفصاح
ذات السيدة جانب إىل الوطني. األمن وزارة زي ويرتدي االرتياح عليه يبدو شخص منها
التابعة الخليج منطقة قائد ساذرالند، جرايام اللواء عىل أيًضا تعرفت القصري، الشعر
شاشة يشاهدون جميًعا كانوا قبل. من أرهم فلم اآلخرون، أما الوطني. األمن لوزارة

يل. أكثر مألوف وجه بها يظهر الطاولة نهاية عند فيديو
لرئيس األول االسرتاتيجي بالخبري القومي املستوى عىل روني كريت اشتهر
وقد رابعة، فرتة نحو بحماس ويتقدم ثالثة، حكم لفرتة الحزب أعاد من وهو الجمهورية،
يف رصامته مدى عن مرة ذات صحفيٍّا تقريًرا شاهدت الرحمة». «عديم لقب عليه أُطِلق
كل ويتتبع الفورية بالرسائل ويراسلهم بهم يتصل ينفك فال معه؛ العاملني عىل السيطرة
التجاعيد، وجهه تعلو السن، يف كبريًا كان لهم. خطوة كل يف ويتحكم بها يقومون حركة
وجهه بدا رقيقتان، وشفتاه واسعتني، فتحتني ذو مسطح أنفه باهت، رمادي عينيه لون

مكفهرٍّا.
ويسجلون الشاشة، يف يركزون واآلخرون يتحدث كان الشاشة. عىل املوجود هو كان

الرباعة. عليهم تبدو أن محاولني ممكنة، بأقىصرسعة مالحظات
عليه يقع من أن للشعب نوضح أن ينبغي السلطة، من غاضبون أنهم بفرض …»
فهي املدينة؛ هذه يحب ال الشعب إن تفهمونني؟ هل الحكومة. وليس اإلرهابيون هم اللوم
الوحيد السبب جهنم. نار يف الهالك يستحقون الذين وامللحدين املثليني مدن مثل نظره يف
اإلسالميني اإلرهابيني هجوم يف الحظ حالفها قد أنها هو فرانسيسكو بسان الهتمامه

عليها.
تطرفهم، زاد فكلما لنا؛ مفيدين يكونوا أن من نت إكس بشبكة الشباب هؤالء اقرتب

مكان.» كل يف التهديدات النتشار الشعب إدراك زاد
الكتابة. من املشاهدون انتهى

عمالؤنا أحدث ذلك. يف التحكم بوسعنا أنه «أعتقد القصري: الشعر ذات السيدة قالت
خمسني إىل يصل ما املنشوريني املدونني من مدون كل يدير كبريًا. تأثريًا نت إكس شبكة يف
عىل الغالب يف االعتماد مع البعض، ببعضهم وتربطهم املحادثة، بقنوات تتدفق مدونة
حتى متطرفة، أفعال إثارة بوسعهم أنهم أثبتوا لكنهم هذا. مايكي أعده الذي الحزب خط

مايكي.» يوقفهم عندما
شهر حتى الخفاء يف يعملون لرتكهم نخطط «كنا وقال: برأسه، ساذرالند اللواء أومأ

«… أن يبدو لكن األصلية، الخطة عليه تنص ما هذا النصفية. االنتخابات قبل
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أنه القول نافلة ومن النصفية. العامة لالنتخابات أخرى خطة «لدينا روني: قال
لتطلقوا الحني. ذلك قبل شهر ملدة للسفر تخططوا أال — األرجح عىل — لكم سينبغي
صاروا االعتدال، يف استمروا فكلما ممكن. وقت أقرب يف اآلن، نت إكس لشبكة العنان

متطرفني.» ِلنََدْعهم عائًقا.
الفيديو. مقطع وتوقف

تشغيل آنج أعادت الشاشة. إىل ننظر ونحن الرسير طرف عىل وآنج أنا جلست
الثانية. املرة يف أسوأ وكان أخرى. مرة وشاهدناه الفيديو،

ونهضت. جانبًا، املفاتيح لوحة أزحت
منها ونطلب الفيديو هذا عىل باربارا لنطلع ا. حقٍّ الخوف سئمت «لقد لها: قلت
سيحدث ما سأعرف األقل، عىل ليعتقلوني. اإلنرتنت عىل يشء كل وترفع األمر، تنرش أن

حياتي.» يف اليقني بعض هناك سيكون األقل، عىل حينئٍذ.
أعلم. حبيبي، يا «أعلم، يل: قالت روعي. من وهدأت عانقتني، نحوها، آنج جذبتني
أسست لقد الجيد. الجانب وتتجاهل السيئ، الجانب يف إال تفكر ال لكنك بشع. برمته األمر
يف نفسك وضعت لقد الوطني. األمن وزارة األبيضومحتايل البيت حمقى وخدعت حركة،
الوطني األمن وزارة أعمال كافة عن الستار كشف مسئولية فيه تتوىل أن يمكنك موقف

القذرة.
علمت لطاملا ذلك؟ يف لحظة شككت هل عليك. القبض إللقاء سيسعون بالطبع،
الناس، هؤالء كل األمر: يف فلتفكر يعرفونك. ال ماركوس، يا لكنهم، ذلك. سيفعلون أنهم
سبعة العمر من البالغ الثانوية طالب أنت ملواجهتك والجواسيس واألسلحة، واألموال،
شوشت لقد ِزيب. أو باربارا، عن يشء أي يعلمون ال إنهم لك. الغلبة تزال ال … عاًما عرش
التفكري عن فلتتوقف لذا، العالم؛ أمام وأحرجتهم فرانسيسكو، سان شوارع يف عملهم عىل

عليهم.» املنترص أنت تفعل؟ أال الكئيب، النحو هذا عىل
لألبد. السجن يف بي سيزجون أقوله؟ ما تفهمني هل عيلَّ. القبض سيلقون «لكنهم
أسوأ، هو ما وربما بداريل. فعلوا مثلما األنظار، عن سيخفونني بل فقط، السجن وليس
يف موجود أنا طاملا فرانسيسكو؟ سان يف يرتكونني ملاذا سوريا. إىل سريسلونني ربما

طريقهم.» يف عائق أنا املتحدة، الواليات
بجانبي. الرسير عىل آنج جلست
تقصده؟» ما هذا «هل وقالت:
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«نعم.»
كذلك؟» أليس فعله، عليك ما تعلم «حسنًا،

الدموع رؤية بوسعي كان بي. الخاصة املفاتيح لوحة إىل فنظرت «ماذا؟» سألتها:
مع سأهرب أنني تعتقدين هل صوابك. فقدت لقد «كال! لها: قلت وجنتيها. عىل تسيل

جاسوسة؟» اإلنرتنت؟ عىل عرفتها مجنونة
هذه؟» من أفضل فكرة لديك «هل

يف سأستمر «حسنًا، أقول: وأنا الهواء، يف للغسيل املعدة مالبسها من كومة ركلت
معها.» التحدث

ستهربان.» وصديقتك أنك وأخربها معها، تحدث «نعم، آنج: فقالت
«ماذا؟»

عما له أتعرض الذي الخطر يقل ال خطر؟ يف نفسك تظن هل األحمق. أيها «اخرس
برز معك.» سأغادر تغادر، عندما بالتبعية. بالجرم ذلك يُعَرف ماركوس. يا له تتعرض

ذلك.» تفهم أن عليك اآلن. مًعا رصنا … وأنا «أنت متمرد. نحو عىل للخارج فكها
مًعا. الرسير عىل جلسنا

تريدني.» تكن لم إذا «إال خفيض: بصوت أخريًا قالت
كذلك؟» أليس تمزحني، «أنت

مازحة؟» أبدو «هل
املجيء منك ألطلب كنت وما االختيار. يل كان لو آنج، يا أبًدا، بدونك ألرحل كنت «ما

توَصف.» ال هذا بعرضك فرحتي لكن معي،
املفاتيح. لوحة وأعطتني يل، ابتسمت

لنا.» تقدمه أن يمكنها ما لنَر ماشا. املدعوة لهذه إلكرتوني بريد رسالة «لرتسل
القبل، وبادلتها بأنفها آنج فداعبتني الرد. وانتظرت رة، ُمشفَّ رسالة لها أرسلت
شعور أنىس مًعا الهروب عىل واتفاقنا بصدده، نحن الذي الخطر جعلني وتعانقنا.
مرة بذلك القيام يف ورغبة شديدة بإثارة وأشعر مضاجعتها، عند انتابني الذي الحرج

أخرى.
ماشا: رسالة وصلت عندما بالفعل مالبسنا نصف خلعنا قد كنا

التعقيد.» من ملزيد بحاجة األمر أن لو كما إلهي! يا «اثنان؟
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ضخم حدث وقوع بعد ميدانية استخبارات إلجراء إال الرحيل يمكنني «ال
أتحرر لكنني تحركاتي، كل رؤسائي يراقب تفهمني؟ هل نت. إكس شبكة عىل
عندئٍذ، نت. إكس شبكة ملستخدمي جلل حادث يقع عندما املراقبة هذه من

امليداني.» للعمل أُرَسل
نحن نغادر جميًعا. ونغادر امليداني، للعمل فأُرَسل ا؛ مهمٍّ ما شيئًا «لتحقق

ذلك.» عىل ا ُمرصٍّ كنت إذا الثالثة،
اإللكرتوني الربيد رسائل من الكثري إرسال يمكنني ال ترسع. أن عليك «لكن
أمامك ليس إليك. التوصل عىل وأوشكوا يراقبونني، فهم أعنيه؟ ما أتفهم إليك،

فقط.» أيام ربما أسابيع، الوقت. من متسع
كنت إن ذلك، فعيل وراء السبب وهذا الهرب، من ألتمكن إليك بحاجة «أنا
عىل كبري إللهاء بحاجة إنني وحدي. الهرب يمكنني ال السبب. عن تتساءل
نحن — فسنصري وإال مايكي، يا تخذلني ال تخصصك. وهذا نت، إكس شبكة

فتاتك.» وكذلك املوتى. عداد يف — االثنني
«ماشا»

أخربتها للمنزل. سأعود متى معرفة يف ترغب أمي كانت كالنا. فانتفض هاتفي، رنَّ
الهاتف. يف األمور هذه يف نتحدث أال عىل اتفقنا فقد باربارا؛ تذكر لم الطريق. يف أنني

مثيل. االرتياب جنون من يعاني لعله أبي. فكرة تلك كانت
أذهب.» أن «يجب آلنج: قلت

«… سوف «آباؤنا
ولن حتفي. لقيت أنني ظنا عندما لوالديَّ حدث ما رأيت لقد «أعلم، قائًال: فقاطعتها
مسجونًا أكون أن من أفضل هاربًا أكون أن لكن هارب. أنني علما إذا أفضل الوضع يكون
يشء كل نرش من باربارا تتمكن حتى نختفي إن ما حال، بأي أظنه. ما هذا نظرهما. يف

مشكالت.» يف إيقاعنا من تقلق أن دون
بعضنا بها نقبل التي نفسها بالحرارة ليس لكن غرفتها، باب عند القبل تبادلنا

وداع. قبلة بطيئة، لطيفة قبلة كانت املرة هذه الفراق. عند البعض

وذهابًا، جيئًة القطار يهتز عندما الفكر. عميق متأمًال بارت بشبكة الرحالت تجعلك
التجميلية، الجراحات عن اإلعالنات تقرأ وأال اآلخرين، الركاب عيون يف تنظر أال وتحاول
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برتكيز تنظر وأال الجرافيتي تجاهل وتحاول اإليدز، عن الكشف واختبارات والضامنني
باألفكار. يموج رأسك يبدأ حينئٍذ األرض، فرش إىل

أمام ويمر قبل، من عنه تجاوزت يشء كل يف وتفكر وذهابًا، جيئًة جسدك يهتز
سذاجة. أو حماقة، أو جبن، لحظات من فيه بما حياتك رشيط عينيك

قبيل: من لنظريات عقلك يتوصل
جذبه من أفضل سبيل من فهل مايكي، عىل القبض الوطني األمن وزارة أرادت «إذا
ذلك يستحق أال نت؟ إكس شبكة عىل ضخًما ا عامٍّ حدثًا لينظم وإرهابه مفتوح، ملكان

مشبوه؟» فيديو ترسيب
ثالث أو محطتني سوى القطار يرس لم وإن حتى األمور هذه إىل عقلك يتوصل
يساعدك وأحيانًا عروقك، يف ثانية الدماء تجري التحرك، يف وتبدأ تنزل، وعندما محطات.

ثانيًة. الخالص يف عقلك
حلوًال. عقلك يمنحك املشكالت، جانب إىل وأحيانًا،
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ذلك فانكوفر، مدينة يف اللغات متعدد بوكس صوفيا متجر إىل الفصل هذا أهدي
كافة من واملثرية الغريبة الشعبية الثقافة صور بأفضل الزاخر واملتنوع املثري املتجر
لفانكوفر زيارتي أثناء فيه أقيم كنت الذي الفندق بجوار صوفيا متجر كان األنحاء.
رسالة املتجر عىل القائمون يل وأرسل فريزر، سايمون جامعة يف محارضة إللقاء
يف كنت بينما يعرضونها كانوا التي الكتب وأوقع عليهم أعرج لكي إلكرتوني بريد
من أرها لم التي األعمال من نفيسة مجموعة اكتشفت هناك، وصلت عندما الجوار.
األبحاث إىل ووصوًال املصورة الروايات من بدءًا اللغات، من مذهلة مجموعة يف قبل
أيًضا)، ومرحني (بل الطباع َحسِني عاملني فريق عليها ويرشف الضخمة، األكاديمية
من يدخل عميل كل يدركه الذي األمر بعملهم، يستمتعون كانوا أنهم الواضح من

الباب.

∗∗∗

إىل والذهاب َحرَملة ارتداء هي اإلطالق عىل قلبي إىل فيه األمور أحبُّ كانت وقت عيلَّ مرَّ
الجميع. فيه يحدق خفي دماء مصاص أنني متظاهًرا الفنادق،

إطار يف األدوار تقمص ألعاب جمعت لك. يبدو مثلما غريبًا وليس معقد، األمر
الخيال ومؤتمرات الدرامية األدوار ولعب وتنانني» «سجون لعبة عنارص أفضَل طبيعيٍّ

العلمي.
عرشة الرابعة يف وأنا نظري يف كانت كما لك جذابة تبدو يجعلها ال قد ذلك أن أعلم

عمري. من
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املئات املدينة: خارج الكشافة معسكرات يف نمارسها التي تلك كانت األلعاب أفضل
القصص، ويتبادلون الجمعة، يوم مرور ازدحام يواجهون الجنسني، من املراهقني من
املركبات عن يرتجلون ذلك بعد لساعات. ويتفاخرون باليد، تُحمل التي باأللعاب ويلعبون
دروًعا يرتدون سنٍّا األكرب والسيدات الرجال من مجموعة أمام الحشائش وسط ليقفوا
الزمن يف الدروع حال كان مثلما بالخدوش، ومليئة متبعجة املنزل، يف مصنوعة سيئة
ظل الذي الجندي زي يبدو كما وإنما السينمائية، األفالم تصورها كما ليست املايض،

األحراش. يف شهًرا
هذه يف تُعنيَّ أن يمكن ال لكن األلعاب، إدارة مقابل أجًرا يتلقون األفراد هؤالء كان
فريقني إىل يقسموننا كانوا مقابل. دون يؤديها أن يمكن الذي النوع من كنت إذا إال املهمة
مثل ذلك، بعد فريقنا بمهام يخربوننا ثم سلًفا، نملؤها كنا التي االستبيانات عىل بناءً

بيسبول. لفريَقي تقسيمنا
يف الجواسيس عليها يحصل التي تلك تشبه توجيهية تعليمات عىل ذلك بعد تحصل
املجموعة. عن تعلمها التي واألرسار ومهمتك، هويتك، بداخلها وتتضمن السينمائية؛ األفالم
املقالة عىل يئز توفو األسياخ، يف يتقلب لحم متوهجة، نريان العشاء: ذلك ييل
والرشب األكل وأسلوب اختياًرا)، ليس النباتي الغذائي النظام كاليفورنيا، شمال (يف

ٌه. َرشَ بأنه إال وصفه يمكن ال
مارستها لعبة أول يلعبونها. التي الشخصية تقمص يف املتحمسون ذلك بعد يبدأ
املفرتض من التي الفول حبات أكياس من العديد به كيًسا فحملت ساحر، دور فيها أديت
ألقيها التي التعويذة باسم أصيح منها، واحًدا ألقي عندما فكنت سحرية. تعاويذ تمثل أن
عليه ألقيه الذي «الوحش» أو الالعب ويسقط ضوء)، مخروط سحري، صاروخ نار، (كرة
بيد بيننا، للتسوية امُلحكِّمني أحد إىل أحيانًا نلجأ كنا أنجح، لم وإن الرمية. يف نجحت إذا

وسيط. مُلحكِّم اللجوء يحب أحد فال اللعب، يف النزاهة نتحرى غالبًا كنا أننا
أن املفرتض من التي الشخصيات جميًعا تقمصنا قد نكون النوم، موعد وبحلول
الصوت نربة من تام يقني عىل أكن لم عمري، من عرشة الرابعة يف كنت عندما نلعبها.
األشياء بعض أستشف أن بإمكاني كان لكن الساحر، بها يتحدث أن املفرتض من التي
الحفاظ مع والروية، بالبطء تتسم صوت بنربة أتحدث فكنت والروايات، األفالم من عنها

غامضة. أمور يف والتفكري وجهي، عىل مناسب غامض تعبري عىل
عمد غول رسقه مقدس أثر استعادة علينا كان إذ معقدة؛ إلينا املوكَلة املهمة كانت
خاصة؛ مهمة لدي أنني هو يهم كان ما وإنما كثريًا، ذلك يهم لم إلرادته. الناس إلخضاع
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وهو عتيد، رسي َخْصٌم أيًضا وهناك يل، مساعًدا ليعمل صغري بعفريت اإلمساك وهي أال
يعلم وال صغريًا طفًال كنت عندما أرستي فيها ُقِتلت غارة يف شارك الفريق يف آخر العب
يل يكِّن آخر العب ما مكان يف بالطبع، هناك، كان االنتقام. عىل عازًما سأعود بأنني
يل يَُدسَّ أو الخلف، من أُطعن أن من االحرتاس دوًما عيلَّ كان ثم ومن نفسها، الضغينة

مسموم. طعام
كان األسبوع نهاية يف األوقات بعض مرت اللعبة. مارسنا التاليني، اليومني مدار عىل
ألغاز حل مثل وأخرى الربية، يف النجاة تمارين مثل وأخرى الغمضية، مثل فيها اللعب
املهمة. يف لآلخرين صديًقا تكون أن بد وال رائًعا. الفائزين أداء وكان املتقاطعة. الكلمات
رغم املهمة، تلك يف أقىصجهدي بذلت وقد أرتكبها، قتل جريمة أول يف الهدف داريل كان

أقتله. أن الضطراري آسًفا كنت كم لطيًفا، شخًصا كان صديقي. كان أنه
الوحوش، من مجموعة عىل قضائنا بعد الكنز عن بحثه أثناء النار كرة عليه ألقيت
الرصاع. يف سيفوز من لتحديد وحش كل مع مقص» – ورقة – «حجر لعبة بممارسة

عليه. يبدو مما متعة أكثر هذا
متأخرة أوقات حتى نتحدث كنا فقد الدراما؛ لعشاق صيفي بمعسكر أشبه األمر كان
ونرضب بالحرارة، شعورنا عند النهر يف ونقفز للنجوم، ونتطلع الخيام، يف الليل من

أبدي. عداء أو حميمة، صداقة ذلك بعد بيننا فتجمع بأيدينا؛ البعوض
إطار يف األدوار تقمص ألعاب ملمارسة ابنهما تشارلز والدا أرسل ملاذا أعلم ال
مثل سادية بأنشطة وإنما األنشطة، بهذه ا حقٍّ يستمتع الذي النوع من يكن فلم طبيعي،
مرتديًا الغابات يف لعبة يمارس الذي النوع من يكن لم لكنه ال، وربما الذباب. أجنحة نزع
وكل يشء بكل مستهزئًا األرجاء، يف متسكًعا املعسكر يف وقته تشارلز قىض تمثيليٍّا. زيٍّا
هذا قابلت قد أنك ريب ال نظن. كما جيًدا نقيضوقتًا ال أننا الجميع إقناع محاوًال شخص،
يقضون غريه الجميع أن يؤكد ألن دوًما يسعى الذي النوع هذا قبل، من الناس من النوع

سيئًا. وقتًا
الزائف؛ الرصاع فكرة استيعاب باستطاعته يكن لم أنه هي األخرى تشارلز مشكلة
يصبح حتى العسكرية شبه املوسعة األلعاب هذه وتمارس الغابة، يف بالجري تبدأ إن فما
باألمر هذا وليس آخر. شخص عنق فيها تمزق قد لدرجة تتحمس أن للغاية السهل من
يُسَمح ال ولذلك، حقيقية؛ غري أخرى أداة أية أو رمًحا أو هراوة أو سيًفا تحمل عندما الجيد
تبدأ ملقاتلته، شخص أي من تقرتب فعندما ظرف. أي تحت األلعاب هذه يف بالرضب أبًدا
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وأسلحتك، خربتك، عىل بناءً التعديالت مع مقص» – ورقة – «حجر للعبة دورين رسيًعا
تركض بعضاليشء. وغريب متحرضتماًما، فاألمر الخالفات. املحكِّمون ويسوي وحالتك.
«حجر لتلعبا مًعا تجلسان ثم أنيابك، عن وتكرش به، وتمسك الغابة، يف ما شخص خلف

للجميع. والسالمة املتعة عىل ويحافظ ناجح، لكنه مقص»! – ورقة –
عىل تماًما قادًرا كان أنه أعتقد الحقيقة. يف ذلك استيعاب تشارلز بإمكان كان ما
لن وأنه تهم، ال القاعدة أن قرر نفسه الوقت يف لكنه التالمس، عدم هي القاعدة أن فهم
بااللتزام يعدهم وظل األسبوع، نهاية أثناء مرات عدة املحكِّمون بها طالبه بها. يتقيد
أرًضا اآلخرين طرح ويحب هناك، بنية أضخمنا من كان ذلك. بعد بعهده ويحنث بها،
تملؤها غابة أرض عىل تقع عندما ممتًعا األمر يكون وال سباق. أي نهاية يف «مصادفًة»

الصخور.
حيث الغابة يف الشجر مقطوعة أرضصغرية يف لداريل قاتلة رضبة سددت قد كنت
يف داريل ورشع خلسة. التعقب يف براعتي عىل قليًال نضحك وأخذنا الكنز، عن يبحث كان
ما الوحوش، دور ملمارسة االنتقال املقتولني الالعبني بإمكان كان الوحوش أحد دور لعب
بدوره عنى الذي األمر تطاردك، التي الوحوش عدد زاد اللعب، مدة طالت كلما أنه عنى

ملحمية. أكثر اللعبة معارك وصارت اللعب، يف االستمرار عليهم كان الجميع أن
من أتمكن فلم بقوة، أرًضا وطرحني األحراش، من خلفي تشارلز خرج حينذاك،
لم بلحظات. يصيح أن قبل إال هو أنه أعلم لم بك!» «أمسكت صاح: للحظات. التنفس
ألقف ببطء نهضت آنذاك. لقتله استعداد عىل كنت لكنني الحني، ذلك قبل كثريًا به أهتم
منك!» نلت لقد محالة، ال هالك «أنت مبتسًما: ويقول يلهث وهو إليه ونظرت ، قدميَّ عىل
كان بالدماء. ملطخة فوجدتها العليا، شفتي ملست وجهي. يف بألم وشعرت ابتسمت،
تشارلز طرحني عندما بوجهي عليه وقعت جذر جرحها إذ مجروحة؛ وشفتي يدمى أنفي

أرًضا.
ضحكت مزحة. كان حدث ما أن بظني تظاهرت وابتسمت. بنطايل، يف الدم مسحت

نحوه. ورست قليًال،
تحرك األشجار. بني االختفاء محاوًال بالفعل يرتاجع وبدأ بذلك، تشارلز ينخدع لم
فجأة استدار لكنه اآلخر، الجانب من أنا هاجمته حني يف جانبيه، أحد من ملهاجمته داريل
اللحظة تلك يف لنسمع رسيًعا عليه هجمنا أرًضا. لينبطح وأسقطه داريل، عرقله وركض.

املحكمني. أحد صفارة
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عطلة يف تشارلز أداء رأى لكنه معي، اللعبة قواعد يخالف وهو تشارلز املحكم ير لم
احتج اللعبة. خارج أنه وأخربه املعسكر، مدخل إىل تشارلز أعاد تلك. األسبوع نهاية
إن وما أسعدنا. الذي األمر يقوله، كان مما أيٍّ إىل يستمع لم املحكِّم لكن بقوة، تشارلز
مربًَّرا يكن لم انتقامنا أن إيانا مخربًا أيًضا، نحن يوبخنا املحكِّم أخذ حتى تشارلز أُبِعد

علينا. تشارلز هجوم شأن شأنه
عىل جميًعا حصلنا حتى األلعاب انتهت إن ما الليلة، تلك ويف يرام. ما عىل األمر سار
ربطناها ومنشفته. تشارلز مالبس وداريل أنا رسقت الكشافة. حمامات يف ساخن حمام
يف معنا مالبسه نقع يف باملشاركة الفتية من الكثري سعد املبولة. يف بها وألقينا عقد يف

أرًضا. اآلخرين طرح يف متحمًسا تشارلز كان فقد املبولة؛
فالقرار ملالبسه، حدث ما ليكتشف الدُّش من يخرج وهو أراه أن أتمنى كنت كم
يف بالبول املبللة املحَكمة الُعَقد تفك أو املعسكر، بأنحاء عاريًا تجري أن إما صعب:

وترتديها. مالبسك،
اصطففنا مكانه. كنت لو ذاته اليشء سأختار كنت ولعلني العري. تشارلز فاختار
تقدمت له. نصفق وأخذنا الحقائب، حيث والسقيفة الحمامات بني الطريق عىل جميًعا

والتصفيق. الصف

يف مرات أربع أو ثالث سوى تقام األسبوع نهاية بعطالت الكشافة معسكرات تكن لم
إطار يف األدوار تقمص ألعاب مماريس من غرينا وكثريين — وداريل أنا جعلني ما العام،

حياتنا. يف األلعاب لهذه شديد افتقار من نعاني — طبيعي
وهي اللعني»، الشمس «ضوء ألعاب املدينة فنادق تُماَرسيف كانت الحظ لحسن لكن
مصايص من متنافسة جماعات بني طبيعي إطار يف األدوار تقمص ألعاب من آخر نوع
لتساعدهم بطاقات عىل الالعبون يحصل غريبة. قواعد لها وكانت وصائديهم. الدماء
ورق لعبة ممارسة من القليل تتضمن مناوشة كل فإن ثم ومن املناوشات، تسوية يف
ووضع أنفسهم، بتغطية مرئيني غري يصبحوا أن الدماء ملصايص ويمكن اسرتاتيجية.
يرونهم، ال بأنهم التظاهر اآلخرين الالعبني جميع وعىل صدورهم، عىل متقاطعة أذرعهم
املاهر لالعب الحقيقي واالختبار ذلك. إىل وما خططهم بشأن محادثاتهم يف واالستمرار
دون املرئي» «غري املنافس أمام أرسارك لتكشف الكفاية فيه بما أمينًا كنت إذا ما هو

الغرفة. يف وكأنه الترصف
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منظمو وكان شهر، كل مرتني واسع بشكل اللعني» الشمس «ضوء لعبة تُقام كانت
غري غرف عرش سيشغلون أنهم عن ويعلنون املدينة، بفنادق جيدة عالقة عىل اللعبة
ويمارسون الفندق، أنحاء يف يركضون الذين بالالعبني ويملئونها الجمعة، ليلة محجوزة
إىل وما السباحة، حوض وحول األروقة، يف هادئة ممارسة اللعني» الشمس «ضوء لعبة
فاي الواي شبكة استغالل مقابل ويدفعون الفندق، مطعم يف الطعام ويتناولون ذلك،
إلكرتونيٍّا، بريًدا لنا ويرسلون الجمعة، يوم ظهرية بعد الحجز باب يغلقون كانوا بالفندق.
ستة لننام الظهر حقائب ومعنا يختارونه الذي الفندق إىل املدرسة من مبارشًة ونتوجه
ونلعب الرسيعة، األغذية عىل ونعيش األسبوع، نهاية عطلة يف الغرفة يف أفراد ثمانية أو
عىل يشجعوننا كانوا آباءنا إن حتى وآمنة جيدة متعة وسيلة كانت صباًحا. الثالثة حتى

ممارستها.
والدراما الكتابة تعليم عمل ورش تقيم شهرية تعليمية خريية جهة املنظمون كان
فلم حادث؛ أي وقوع دون لعرشسنوات لأللعاب إدارتهم واستمرت للصغار. ذلك إىل وما
بعض فساد بسبب املنظمني عىل القبض يُلَقى ال حتى مخدرات أو خمور أية هناك تكن
وبمقابل األسبوع. نهاية حسب مائة، إىل عرشة بني ما يصل الالعبني عدد وكان . الُقرصَّ
ونصف. يومني ملدة خالصة متعة عىل الحصول يمكنك سينمائيني، فيلمني مشاهدة تكلفة
وهو موناكو، يف غرف مجموعة عىل الحصول يف الحظ حالفهم األيام، أحد يف لكن
بالفن؛ املعرفة مدعي من السن كبار للسائحني خدماته يقدم الذي ِتندرلوين بحي فندق
يف كبار بأناس االستقبال رواق ويمتلئ ذهبية، أسماك به حوًضا غرفة كل تتضمن حيث
لها. خضعوا التي التجميلية العمليات بنتائج يتباهون امللبس، َحسِني الطلعة بهيِّي السن
إذ يتجاهلوننا؛ — الالعبني غري عىل نطلقه كنا الذي االسم — األرضيون كان ما عادًة
محرر وجود تصادف تلك، األسبوع نهاية يف لكن عابثون. شباب أننا عىل إلينا ينظرون
أثناء األركان أحد عند أوقفني نفعله. كنا بما واهتم اإليطالية، السياحية املجالت بإحدى
عليه، واالنقضاض يل، املنافس الفريق قائد مكان تحديد يف آمًال الرواق، يف ِخلسة سريي
غري بأنني متظاهًرا صدري، عىل ذراعيَّ طي مع الحائط قبالة أقف كنت دمائه. ومصِّ
أفعله أنا كنت عما غريبة بلكنة بإنجليزية وسألني املحرر ذلك مني اقرتب عندما مرئي،

تلك. األسبوع نهاية عطلة يف الفندق يف أصدقائي مع
عني. لريحل ما قصة اختالق يف فكرت لذلك يرتاجع؛ لم لكنه ه، صدَّ حاولت

بالفعل. األمريكية الصحافة تتداوله أو قلته، ما سينرش أنه أتخيل لم
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حاكم عن للبحث هنا إىل املجيء علينا فكان مات، أمرينا ألن هنا «نحن له: قلت
جديد.»

«أمري؟»
القرن يف أمريكا إىل جئنا القديم». «الشعب نحن «نعم، التظاهر: يف متماديًا فأجبته
حياة نعيش بنسلفانيا. غابات يف امللكية عائلتنا الحني ذلك منذ وتأسست عرش، السادس
األرسة يف فرد آخر كان األمري لكن الحديثة. التكنولوجيا نستخدم وال الغابات، يف بسيطة
للعثور عشريتي شباب فخرج للهزال. مرضمسبب املايضجراء األسبوع وتويف الحاكمة،
عرصجدي. املتحرضيف للمجتمع لينضم العشرية ترك قد كان الذي األكرب عمه ساللة عىل
الصحيح.» وطنهم إىل ونعيدهم ساللته أفراد آخر عىل سنعثر ثم ومن أنجب، إنه ويُقال

بسهولة. القصة تلك فاختلقت الفانتازيا، روايات من الكثري قرأت لقد
الفندق؛ هذا يف يقيم أحدهم أن وأخربتنا الساللة، هذه أفراد تعلم امرأة عىل «عثرنا
للديار، أمرينا جلب من ملنعنا تسعى منافسة جماعة تتبعتنا لكن عليه. للعثور جئنا ولذلك
الرسية، عىل الحفاظ علينا يلزم ثم، ومن علينا؛ السيطرة تسهل ضعفاء علينا واإلبقاء
إزعاًجا يل يسبب اآلن معك والتحدث ذلك. استطعنا إذا الجديد» «الشعب إىل نتحدث فال

شديًدا.»
ملصايص «مرئيٍّا» رصت أنني عنى ما ، يديَّ حررت قد كنت ماكرة. نظرة إيلَّ نظر
اللحظة ويف ناحيتنا. آنذاك ببطء تتسلل الدماء مصاصات إحدى وكانت املنافسني، الدماء
رفعه مع ناحيتنا استهجان صوت وتصدر ذراعيها باسطة وهي ورأيتها استدرت األخرية،

بشدة.
فوق قافًزا الرواق عرب ركضت ثم استهجان، بصوت عليها ورددت ، ذراعيَّ فتحت
برئ عرب للهروب طريًقا اكتشفت تطاردني. جعلها أصيص حول ا وملتفٍّ جلدية أريكة

منها. وهربت فسلكته السفيل، الدور يف الصحي للنادي وصوًال السلم
ألحد حدث ما رويت لكنني تلك، األسبوع نهاية عطلة يف ثانيًة املحرر ذلك أر لم
مرات ورواها لها مبالغات أضاف وقد طبيعي، إطار يف األدوار تقمص لعبة يف رفاقي

األسبوع. نهاية مدار عىل عدة
عن بها الخاصة املاجستري رسالة أعدت اإليطالية املجلة يف محررة هناك كانت
لالهتمام مثرية قصتنا ورأت بنسلفانيا، ريف يف للتكنولوجيا املناهضة اآلميش جماعات
أثناء العمل يف لرئيسها رشائط عىل املسجلة واللقاءات املالحظات عىل واعتماًدا بشدة.
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العشرية أهايل عن ومحزنًا مذهًال مقاًال املحررة تلك كتبت فرانسيسكو، بسان رحلته
نرش يمكن إلهي! يا «أمريهم». عن باحثني أمريكا قطعوا الذين األطوار غريبي املراهقني

األيام. هذه يشء أي
املدونون أوًال: نرشها. وإعادة تداولها يتم القصص هذه مثل أن الفكرة لكن
رؤيتهم عن البالد أنحاء بجميع الناس أبلغ األمريكان. املدونني بعض ثم اإليطاليون،
يمارسون كانوا آخرين أن أم ذلك، يختلقون كانوا إذا ما أعلم وال القديم». «الشعب ألفراد

ذاتها. اللعبة
كثريًا تهتم التي تايمز» «نيويورك لصحيفة وصوًال اإلعالم وسائل يف القصة انترشت
يف وصل فيها الخرب توىل الذي واملحرر األخبار. حقيقة من بالتحقق — الحظ لسوء —
طبيعي، إطار يف األدوار تقمص ألعاب بمنظمي أوصله الذي موناكو فندق إىل النهاية

يضحكون. وهم يشء كل عن له أفصحوا والذين
بأكرب نُعَرف ورصنا لالهتمام. إثارة أقل األلعاب تلك ممارسة صارت عندئٍذ،
التي والصحافة األطوار. غريبو وبأننا مريض كذب من نعاني وبأننا البالد، يف املخادعني
عن نفسها بتربئة مهتمة آنذاك صارت القديم» «الشعب قصة وتناولت قصد دون خدعناها
الجميع تشارلز أخرب حينذاك، األلعاب. لهذه كممارسني غرابتنا مدى عن اإلخبار طريق

املدينة. يف األلعاب لتلك العبني أهم وداريل أنني املدرسة يف
حدث، بما يهتموا لم الفريق أعضاء بعض يل. بالنسبة جيدة الفرتة تلك تكن لم
مخالب عىل فعثرت تشارلز. وتزعمها الرحمة، عديمة املضايقات فكانت اهتممنا. لكننا
كأصوات أصواتًا يصدرون املدرسة يف الشباب بعض وأخذ حقيبتي، يف بالستيكية
بلهجة يتحدثون أو بهم، مررت كلما بي استهزاءً الكرتون أفالم يف الدماء مصايص

بجوارهم. وجودي عند دراكوال) (موطن ترانسيلفانيا أهايل
عدة، نواٍح من متعة أكثر كانت البديل. الواقع أللعاب انتقلنا وجيزة، بفرتة ذلك بعد
مصايص حرملة الرتداء واآلخر، الحني بني بحنني، أشعر كنت لكنني ا. جدٍّ غرابة وأقل

الفندق. يف األسبوع نهاية عطالت وقضاء الدماء

حتى كثريًا، ألذهاننا الحياة يف املحرجة املواقف عودة هو لَّم» السُّ «روح ملفهوم املضاد إن
وبوضوح فعلته، أو قلته أحمق يشء كل تذكر يمكنني وقوعها. عىل طويلة فرتة مرور بعد
فيها راودني التي األخرى اللحظات تذكر يف أبدأ كنت باإلحباط، أشعر كنت فعندما كامل.

عقيل. يف األخرى تلو واحدة اإلهانات صور وتتتابع ذاته، الشعور
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حادثة ذكريات تطاردني ظلت الوشيك، وهالكي ماشا عىل الرتكيز أحاول كنت فبينما
الصحافة تداول فبتزايد بالهالك، مماثل غامر شعور آنذاك فراودني القديم». «الشعب
أخربتها التي القصة اختلقت من أنني لحقيقة ما اكتشافشخص احتمال تزايد لقصتي،
به شهري أزياء مصمم اسم يحمل جينز بنطال يرتدي كان الذي الغبي اإليطايل للمحرر

معدني. بإطار الحجم كبرية ونظارة ياقة، بال منىشٍّ وقميًصا معقوفة، درزات
منها. التعلم وهو أال أخطائك؛ عىل الرتكيز من بدًال فعله يمكنك ما ثمة

الذكريات هذه لكل الباطن عقلك استعادة سبب فلعل حال. أية عىل جيدة نظرية
يعيد الباطن عقيل ظل ثانيًة. ذهنك عىل ترد ال حتى منها التخلص يف رغبته هو البائسة

تماًما. ألنساها شيئًا أفعل أن أمل عىل الذكريات هذه عيلَّ
بشأن فعله عيلَّ كان ما وفكرة الذكرى، تلك عيلَّ سيطرت للمنزل، الطريق طوال

ما. تأمينًا أردت بي. تتالعب كانت حال يف «ماشا»
توصلت — وأمي أبي من الحزينة األحضان وغمرتني — املنزل إىل وصلت وعندما

الحل. إىل

األمن وزارة معه تتمكن ال نحو عىل رسيًعا ذلك يحدث لكي الوقت ضبط يف الحيلة تمثلت
لدى ليكون الكفاية فيه بما طويلة انتظار فرتة تحديد مع لكن له، االستعداد من الوطني

واحد. مكان يف مًعا للتجمع الوقت من يكفي ما نت إكس شبكة مستخدمي
وأن جميًعا، القبضعلينا دون الكبري عددنا يحول بحيث ذلك إعداد يف الحيلة تمثلت
األمن وزارة تتمكن ال وبذلك رؤيته، والبالغون الصحافة يستطيع ما مكان يف ذلك يكون

ثانيًة. بالغاز مهاجمتنا من الوطني
ويف الهواء، يف البنتاجون رفع مثل اإلعالم يؤيده يشء إىل التوصل يف الحيلة تمثلت
الذين طالب، ٣٠٠٠ عددهم البالغ بريكيل طالب مثل حوله، التجمع يمكننا يشء إعداد

رشطة. سيارة داخل إىل به ويُزج منهم أيٌّ يعتقل بأن السماح رفضوا
فعلته عما تعلن ألن استعداد عىل لتكون هناك الصحافة وضع يف الحيلة تمثلت

شيكاجو. يف ١٩٦٨ عام يف فعلت مثلما الرشطة
ما. خدعة هناك تكون وسوف

للخروج االعتيادية أساليبي مستخدًما التايل، اليوم يف ساعة مبكًرا املدرسة غادرت
األمن وزارة مراقبة أساليب من جديًدا نوًعا سيثري ذلك كان إذا بما االهتمام عدم مع منها،

ما. إخطار عىل والديَّ لحصول يؤدي أن شأنه من الوطني

285



األصغر األخ

من أعاني كنت إذا ما هو الغد بعد والداي فيه سيفكر كان ما آخر حال، أية عىل
ال. أم املدرسة يف مشكلة

لكنها مني، أسبق موعد يف املدرسة من الخروج عليها كان منزلها. يف بآنج التقيت
املنزل. إىل فأرسلوها عليها، يغىش أن عىل أوشكت وأنها مؤلم بمغص بإصابتها تظاهرت
أصدقائنا إىل اإللكرتوني بالربيد أرسلناه نت. إكس شبكة عىل الخرب نرش يف بدأنا
أرجاء بجميع تجولنا املقربني. أصدقائنا قوائم إىل فورية رسائل يف وأرسلته الثقة، موضع
الجميع منح يف صعوبة هناك كانت الفريق. يف رفاقنا وأطلعنا بالندر» وورك «كلوك لعبة
وزارة أمام أنفسنا لفضح الكفاية فيه بما ليس لكن الحدث، ليحرضوا كافية معلومات

الصحيح: التوازن حققت أنني أعتقد لكن الوطني، األمن

غًدا.» الدماء مصايص «تجمع
عىل فاعثر قوطيٍّا، تكن لم وإذا مبهرة. مالبس فلرتتِد قوطيٍّا، كنت «إذا

دماء.» مصاص كنت لو كما لتفكر املالبس. بعض منه واقرتض قوطي،
وتتأهبوا جميًعا لتحرضوا بالضبط. صباًحا الثامنة الساعة اللعب «يبدأ
لديكم سيكون ثم ومن دقيقة، ثالثني ملدة اللعبة تستمر فرق. إىل للتقسيم

ذلك.» بعد للمدرسة للرجوع الوقت من متسع
التايل: العنوان عىل العامة مفاتيحكم لرتسلوا غًدا. املكان عن «سنعلن
رسائلكم من وتتحققوا ،m1k3y@littlebrother.pirateparty.org.se
للغاية مبكًرا ذلك كان وإذا تحديث. أي عىل لالطالع صباًحا السابعة الساعة

سنفعله.» ما هذا الليل. طوال نوم دون فلتظلوا نظركم، يف
لكم أضمن … العام طوال عليها تحصلون متعة أفضل هذه «ستكون

ذلك.»
«صدقوني.»
«مايكي»

ماشا: إىل قصرية رسالة ذلك بعد أرسلت

«غًدا»
«مايكي»
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دقيقة: بعد الرد يل فأرسلت

قبعة ارتِد رسيع. إيقاعك كذلك؟ أليس دماء، مصايص تجمع ظننت. «هكذا
أمتعتك.» من وخفف حمراء،

ما الكشافة معسكرات يف الثقيلة الحقائب من حملت الهروب؟ عند معك تحمل ماذا
ذلك يعنيه ما بكل حمل من عاتقك عىل يقع ملا يضيف زائد جرام كل أن أعرف ألن يكفي
وإنما واحًدا، جراًما ذلك يكون ال … تخطوها خطوة كل مع تزيد ساحقة جاذبية قوة من

طن. إنه الخطوات. ملاليني تحمله جرام
من ألكثر يكفي ما املالبس من تأخذ أن بك يجدر وال حق. معك «نعم، آنج: قالت
شريت التي عىل بقعة هناك تكون فأن حوض. أي يف مالبسك غسل فيمكنك أيام، ثالثة
مقعد تحت إخفاءها تستطيع أن من وأثقل أكرب حقيبة تحمل أن من أفضل بك الخاص

الطائرة.»
عىل حمالتها تمر كانت والتي الباليستي، النايلون من كتف حقيبة خلعت قد كانت
اتسمت ظهرها. عىل بانحراف وتتعلق — قليًال أتعرق جعلني ما — نهديها بني صدرها
اآلن. بها املالبس تكدس وأخذت الرسير، عىل وضعتها الداخل. من باتساعها الحقيبة تلك
داخلية مالبس قطع وثالث قصريًا وبنطاًال وبنطاًال شريتات تي ثالثة أن «أعتقد

بالغرض.» ستفي واحدة؛ وسرتة الجوارب من أزواج وثالثة
التجميل، مساحيق والتقطت خاصتها، الرياضية األلعاب حقيبة محتويات أخرجت

املدينة.» مركز إىل التوجه قبل غد صباح األسنان فرشاة وضع «سأتذكر وقالت:
كان بقوتها. آنج اتسمت فقد لإلعجاب؛ مثرية لحقائبها حزمها أثناء مشاهدتها كانت
لفرتة ذلك يكون وربما التايل. اليوم يف سأرحل أنني أدرك جعلني إذ أيًضا؛ مخيًفا أمًرا

لألبد. وربما طويلة،
بها أحتفظ كثرية أمور فثمة بي؟ الخاص بوكس إكس جهاز أحرض «هل سألتني:
هذه تقع أن أريد ال إلكرتوني. وبريد ومسودات مالحظات الصلبة: األقراص محرك عىل

الخطأ.» األيدي يف األشياء
بوكس». إكس «بارانويد نظام مع املعتاد هذا مشفرة. أمور «جميعها فأجبتها:
فقط عليِك أنجلوس. لوس يف األجهزة هذه من الكثري سنجد بوكس، اإلكس جهاز فلترتكي
من نسخة تحمل لنفسك إلكرتوني بريد رسالة وإرسال القراصنة، بحزب حساب بإنشاء

للمنزل.» أعود عندما أيًضا أنا سأفعله ما هذا الصلبة. األقراص محرك
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ساعات بضع سيستغرق األمر كان الرسالة. إرسال وانتظرت به، أخربتها ما ففعلت
السويد. إىل وتصل جريانها، بأحد الخاصة فاي الواي شبكة عرب البيانات لتُضَغط

يتدىل صار وبذلك، الضغط. أربطة غلق وأحكمت الحقيبة، غطاء ذلك بعد أغلقت
وهذه الشارع يف السري يمكنها بإعجاب. فيه حدقت القدم. كرة بحجم يشء ظهرها عىل
للمدرسة. طريقها يف كانت لو كما تبدو فهي إليها؛ أحد يلتفت ولن كتفها، تحت الحقيبة
الرسير، بجوار املوجودة الطاولة ناحية وتوجهت ذلك قالت واحد»، يشء «بقي
ووضعتها الحقيبة وفتحت الكيس، من أخرجتها الذكرية. العوازل كيس وأخرجت

مؤخرتي. عىل رضبتني ثم بداخلها،
ماذا؟» «واآلن، لها: قلت

كذلك؟» أليس بوالديك، أللتقي الوقت حان أغراضك. ونحزم منزلك، إىل نذهب «اآلن،
وكانت األرض، عىل املبعثرة املهملة واألشياء املالبس أكوام وسط الحقيبة تركت
وقد قضيتنا. تدعم حتى معي، تبقى حتى فقط وتهرب، يشء كل ترتك ألن مستعدة

أيًضا. بالشجاعة أشعر هذا جعلني

الخاص املحمول الكمبيوتر فتحت قد وكانت وصولنا، عند املنزل يف تزال ال أمي كانت
الرأس سماعة يف التحدث أثناء اإللكرتوني الربيد عىل ترد وأخذت املطبخ، مائدة عىل بها
العيش مع التأقلم يف وعائلته يوركشاير من الرجال أحد تساعد كانت بالكمبيوتر. املتصلة

لويزيانا. يف
كاملجانني، وجهها عىل عريضة ابتسامة ارتسمت وقد آنج، وتبعتني الباب، من دخلت
لبعضها عظامي بطحن شعرت إنني حتى نفسه الوقت يف يدي عىل قبضتها إحكام مع لكن
والَديَّ مع طويًال وقتًا ستقيض كانت فما الحد، هذا إىل يقلقها كان ما أعلم لم البعض.

الخطة. تنجح لم وإن حتى ذلك، بعد
دخولنا. عند الرجل مع الحديث أمي أنهت

هذه؟» من ماركوس. يا «مرحبًا وجنتي: عىل تقبلني وهي يل قالت
آنج. وعانقت أمي وقفت ليليان.» أمي هذه آنج، آنج. هذه «أمي،

بلقائك للغاية «سعدت قدميها: أخمص حتى رأسها قمة من لها تنظر وهي وقالت
وبسيطة، جيدة مالبسها كانت فقد للغاية؛ مقبوًال كان آنج مظهر أن أعتقد عزيزتي.»

فطنة. من عليه هي ما يعكس ومظهرها
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أفضل كانت يالو.» سيدة يا بلقائك «سعدت بالنفس: الثقة تملؤه بصوت آنج قالت
بوالدتها. التقيت عندما عليه كنت بما مقارنة بكثري مني

هل عزيزتي. يا ليليان «لتناديني جيًدا: تفحصها مع قائلًة أمي عليها فردت
معنا؟» العشاء ستتناولني

ذلك.» «أحب
كاليفورنيا. يف العيش مع للغاية أمي تأقلمت اللحم؟» تأكلني «هل

أوًال.» يأكلني ال يشء أي «آكل
وستأكلها قديمة، إطارات لها تقدمي أن يمكنِك حارة. صلصة مدمنة «إنها فقلت:

حارة.» صلصة يف طهوتها إذا
كتفي. يف خفيفة لكمة آنج فلكمتني

حارين.» طبقني الطلب إىل سأضيف تايالنديٍّا. طعاًما سأطلب «كنت أمي: قالت
عصري كوبي لنا لتحرض املطبخ بأنحاء ابتهاج يف أمي وانطلقت بأدب، آنج شكرتها

قليًال. ارتبكت الشاي. بعض نريد كنا إذا مرات ثالث وسألتنا البسكويت. من وطبًقا
قليًال.» أعىل إىل سنصعد أمي. يا «شكًرا لها: قلت

خالل يف والدك سيأتي «بالطبع، وقالت: ثانيًة، ابتسمت ثم لحظات، أمي عينا ضاقت
سنأكل.» وحينها ساعة،

خزانتي. من الخلفي الجزء يف مكوَّمة الدماء مصايص لعبة أغراض جميع كانت
ذاهبًا أكن لم مالبيس. مع ذلك فعلت أنا بينما منها األنسب واختيار بفحصها آلنج سمحت
وبالتايل، مالبس. من إليه أحتاج قد ما وكل املتاجر حيث أنجلوس لوس من أبعد ملكان
املفضل، وبنطايل لها، أفضِّ شريتات تي أربعة أو ثالثة جمع هو إليه بحاجة كنت ما كل

األسنان. لتنظيف وخيوط للعرق، ومزيل
«مال!» صحت:

إحدى من للمنزل عودتي أثناء املرصيف حسابي يف ما كل سأسحب «نعم، آنج: فقالت
تقريبًا.» دوالر خمسمائة نحو مدخراتي تبلغ اآليل. الرصف ماكينات

ا؟» «حقٍّ
رسوم أي لدفع بحاجة أعد ولم نت، إكس لشبكة استخدامي منذ سأنفقها؟ «عالم

خدمة.»
دوالر.» ثالثمائة نحو معي أن «أعتقد
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صباًحا.» املدينة مركز إىل طريقنا يف لتسحبها «حسنًا!
املدينة، بأنحاء كثرية بأغراض التنقل عند أستخدمها كبرية كتب حقيبة لدي كانت
بعنف، أغرايض أكوام آنج فحصت خاصتي. التخييم حقيبة من وضوًحا أقل فكانت

تفضله. ما بينها من واختارت
عليه. مًعا جلسنا حتى الرسير تحت ووضعناها الحقيبة حزمنا إن وما

غًدا.» للغاية مبكًرا االستيقاظ علينا «يلزم آنج: قالت
مهم.» يوم الغد «نعم،

مصايص لتجمع الزائفة املواقع من مجموعة توضح رسائل إرسال هي الخطة كانت
عىل سريًا دقائق بضع املدينة مركز عن تبعد معينة مواقع إىل الالعبني بعث مع غًدا، الدماء
الدماء». مصايص لتجمع املدينة «مركز عبارة عليه بالرش، للطالء روسًما أعددنا األقدام.
أن شأنه من ذلك كان تقريبًا. صباًحا الخامسة الساعة املواقع تلك يف طالئه عىل وعزمنا
نظام كان هناك. إىل نصل أن قبل املدينة ملركز الوطني األمن وزارة إغالق دون يحول
السابعة يف الرسائل إلرسال ا مستعدٍّ بي الخاص اإللكرتوني الربيد رسائل عىل اآليل الرد
عند التشغيل قيد بي الخاص بوكس إكس جهاز عىل اإلبقاء هو عيلَّ ما وكل صباًحا،

خروجي.
حديثها. إكمال عن تراجعت ثم «… الوقت من «كم آنج: قالت

لكن طويًال. وقتًا يستغرق قد األمر أن أعتقد أيًضا. فيه أفكر كنت ما «هذا فأجبتها:
يف إليها لُرتَسل إلكرتوني بريد رسالة أعددت قد كنت «… باربارا مقال بنرش يعلم؟ من
أسبوعني.» غضون يف أبطاًال سنكون ربما ذلك، «وكل واستطردت: … أيًضا التايل الصباح

وتنهدت. «ربما»، فقالت:
كتفيها. بارتعاد وشعرت بذراعي، طوقتها

بالذعر.» نصاب أال الجنون من أنه أعتقد مذعور. «إنني لها: قلت
نعم.» «نعم،

هكذا الذقن. حليق غري قلًقا بدا أبي. آنج صافحت العشاء. لتناول أمي استدعتنا
القديمة. مالمحه بعض عادت بآنج، التقائه عند لكن باربارا. ملقابلة ذهبنا منذ حاله كان

درو. تدعوه أن وأرصعىل وجنته، عىل قبََّلته
الحارة الصلصلة رذاذ آنج أخرجت عندما التحفظ وتالىش ا. حقٍّ جيًدا العشاء كان
ملء تذوق والدي حاول السكوفيل. وحدات تعنيه ما ترشح وأخذت طبقها، إىل وأضافتها
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أن العجيب الحليب. من كبريًا قدًرا ليرشب املطبخ إىل رسيًعا وترنح طبقها، من شوكة
عجيبة قدرة لها كانت أمي أن واتضح له. حبها عن ت وعربَّ أبي، بعد ذلك حاولت أمي

طبيعية. قدرة … بعد عنها يُكَشف لم الحار الطعام تناول عىل
«لدي لها: وقالت الحارة، الصلصة رذاذ والدتي منح عىل أرصت آنج، تغادر أن قبل
قائلًة: واستطردت ظهرها. حقيبة يف تضعها وهي رأيتها قد كنت باملنزل.» أخرى زجاجة

هذه.» عىل تحصل أن يجب التي السيدات نوع من أنك «يبدو

291





التاسععرش الفصل

وهو للتكنولوجيا، ماساتشوستس معهد مطبعة كتب متجر إىل الفصل هذا أهدي
العرش السنوات مدار عىل بوسطن إىل يل رحلة كل يف زيارته تُفتِْني لم الذي املتجر
للثقافة املذهلة املراكز أحد هو للتكنولوجيا ماساتشوستس معهد بالطبع املاضية.
املذهلة للتوقعات يرتقي املعهد ذلك حرم يف املوجود الكتب ومتجر العاملية، الفكرية
كتب من يحتويه ما جانب فإىل مرة. أول قدماي وطئَتْه عندما لديَّ كانت التي
نُِرش ما أكثر كذلك يضم للتكنولوجيا، ماساتشوستس معهد مطبعة نرشتها رائعة
اإللكرتونية القرصنة مجالت من بدءًا العالم، يف إثارة املتطورة التكنولوجيا مجال يف
ألعاب تصميم حول املختارة األكاديمية الكتب مجموعات إىل ووصوًال «٢٦٠٠» مثل
حقيبتي ألن منه مشرتياتي توصيل لطلب فيها أضطر التي املتاجر أحد وهو الفيديو.

لها. تتسع ال

∗∗∗

صباًحا، السابعة الساعة التايل اليوم بُِعثت التي اإللكرتوني الربيد رسالة نص ييل فيما
أماكن يف الدماء» مصايص لتجمع املدينة «مركز عبارة بالرش نطيل وآنج أنا كنت بينما

املدينة. بأنحاء اسرتاتيجية

الدماء» مصايص تجمع «قواعد
حيٍّا البقاء رس اكتشفت النهار. ضوء مصايصدماء عشرية أفراد من «أنت
فدم اآلخرين؛ الدماء مصايص دماء رشب هو الرس الساطع. الشمس ضوء يف

األحياء.» وسط للسري الالزمة القوة يمنحك أن يمكن آخر دماء مصاص
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اللعبة. يف لتظل اآلخرين مصايصالدماء من ممكن عدد أكرب لعضِّ «تحتاج
وعندما اللعبة. من فستخرج أحًدا، فيها تعض أن دون واحدة دقيقة مرت وإذا
حكًما؛ وتصري ترتديه، الذي القميص اتجاه تعكس أن عليك اللعبة، من تخرج
العض يمارسون كانوا إذا ما لرتى مصايصالدماء من ثالثة أو اثنني تراقب أي

ال.» أم
أن قبل مرات خمس «عض!» تقول: أن عليك آخر، دماء «ولعضمصاص
«عض، وتصيح بالعني، معه وتتواصل دماء، مصاص إىل فرتكض هو. يقولها
هو ويتحول تَِعْش ذلك، هو يفعل أن قبل قلتها وإن عض!» عض، عض، عض،

رماد.» إىل
وعشريتك. فريقك هم باملوعد بهم تلتقي الذين اآلخرون الدماء «مصاصو

لك.» غذاءً ليس دمهم
صدرك. عىل ذراعيك وطي ثابتًا، بالوقوف مرئي» «غري تصري أن «يمكنك

بالعكس.» والعكس مرئيني، غري دماء مصايص عض يمكنك وال
وتقمص االستمتاع، يف الهدف يكمن الرشف. بنظام اللعبة هذه «تُماَرس

الفوز.» وليس الدماء، مصاص دور
ظهور بدء بمجرد األلسن تتناقلها باللعبة أخرية حركة هناك «ستكون
املناسب. الوقت يحني الالعبنيعندما تهامسبني حملة الفائزون فيبدأ الفائزين،

اإلشارة.» وانتظار يمكنك، ما بأرسع الهمسات نرش عليك ويلزم
«مايكي»

«عضعضعضعضعض!»

نحو وأرسلنا مصايصالدماء، تجمع لعبة ممارسة يف فرد مائة يرغب أن يف نأمل كنا
بجهاز وأمسكت صباًحا، الرابعة يف مستقيًما ألجلس نهضت عندما لكنني دعوة، مائتي

أربعمائة! … رد ٤٠٠ هناك كان بوكس، إكس
خلسة وتسللت اإللكرتوني، الربيد رسائل عىل اآليل الرد نظام يف العناوين تلك أدخلت
الرسير. يف تتقلب وهي وأمي نومه، يف أبي لغطيط مستمًعا الساللم هبطت املنزل. من

خلفي. الباب أغلقت
بعض هناك كانت الريف. هدوء يف هيل برتيرو كانت صباًحا، والربع الرابعة يف
ماكينات إحدى عند توقفُت واحدة. سيارة بجواريسوى تمر ولم لسيارات، بعيدة أصوات
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مطاطيٍّا رباًطا ووضعت لففتها، دوالًرا. ٢٠ فئة دوالًرا ٣٢٠ مبلغ وسحبُت اآليل، الرصف
أرتديه. كنت الذي الدماء مصاص بنطال جانب يف ألعىل يفتَح جيب يف وأدخلتها حولها،
سهرات بذلة وبنطال متغضنًا، وقميًصا الدماء، مصايص حرملة ثانية أرتدي كنت
جانب إىل هذا الصغرية. أغرايض جميع لحمل الجيوب من يكفي ما عىل ليحتوي ُعدِّل
يف شعري ومشطت جماجم. شكل عىل فضية بأبازيم الطرف مدقق الرقبة عايل حذاء
األبيض، التجميل ستحرضمسحوق آنج كانت رأيس. حول مضغوطة سوداء لفات صورة
فمن ال؟ ولَم األسود. باللون أظافري وتطيل التحديد، بقلم عينيَّ تحدد بأن ووعدتني

ثانيًة؟ كهذا زيٍّا مرتديًا سألعب متى يدري
شبكيٍّا رسواًال وترتدي أيًضا، ظهرها حقيبة تحمل كانت منزلها. أمام آنج قابلتني
ووضعت أبيض، بطالء وجهها لونت لعوب. قوطية لخادمة مجعًدا وفستانًا ضيًقا،

فضية. بمجوهرات وأصابعها عنقها وامتأل بعينيها، واضح تمثييل تجميل مسحوق
بهدوء، ضحكنا ثم اللحظة، نفس يف ذاتها العبارة يل وقالت رائعة!» «تبدين لها: قلت

بالرش. الطالء عبوات جيوبنا ويف الشوارع يف خلسة ورسنا

مماريس من ٤٠٠ فيه يتجمع عندما عليه سيبدو فيما فكرت املدينة، ملركز تفقدي أثناء
املدينة. مجلس أمام دقائق عرش خالل وصولهم توقعت الدماء. مصايص تجمع لعبة
املرشدين برباعة تجنبوا الذين عليها باملرتددين بالفعل تعج الكبرية العامة الساحة كانت

املكان. يف املتسولني
املستويات، متعددة الضخمة املباني من مجموعة فهو املدينة؛ مركز كرهت لطاملا
باتساعها، األرصفة اتسمت املدينة. مجلس مثل املدنية واملباني واملتاحف، املحاكم، مثل
املباني لهذه صور عىل فرانسيسكو لسان السياحية األدلة تحتوي األبيض. بلونها واملباني

وبسيطة. مستقبلية أي الرتفيهية؛ إبكوت مدينة مثل لتبدو
جميع عىل املرشدون ينام لالشمئزاز. ومثرية وسخة فهي الواقع، أرض عىل أما
السكارى عدا فيما مساءً السادسة الساعة بحلول أحد أي من الحي ويخلو املقاعد،
سبب هناك يكن لم املباني، من واحد نوع سوى باملكان يكن لم وملا املخدرات. ومدمني
من أكثر تجاري بمركز أشبه فهو الشمس. غروب بعد املكان يف الناس لتواجد منطقي
ألرس الخدمات تقدم التي واألماكن الخمور، متاجر هي هناك الوحيدة واألعمال حيٍّا، كونه
الليل. يف لهم منزًال املكان من يتخذون الذين واملرشدين للمحاكمة، الخاضعني املحتالني

295



األصغر األخ

رائعة عجوز عمرانية مخططة مع ملقابلة تقريًرا قرأت عندما ذلك كل استوعبت
بالطرق املدن تقسيم يف الخطأ عىل بالفعل يده وضع من أول وهي جيكوبس، جني تُدَعى
إىل التقسيم قوانني واستخدام اإلسكان، مرشوعات يف الفقراء جميع حرش مع الرسيعة،

وأين. ماذا يفعل من يف املتزمت للتحكم مناطق
بني ما كبري بتنوع وتزخر األجزاء، متناسقة الحقيقية املدن أن جيكوبس أوضحت
مناطق ومكسيكيني، أمريكيني أنجلو داكنة، وبرشة بيضاء برشة أصحاب وفقراء، أغنياء
بأرجائه يمرون البرش أصناف كافة يجمع كهذا حي أيًضا. وصناعية بل وسكنية، تجارية
يسريون وأناًسا االحتياجات، كافة تلبي أعماًال تجد ثم ومن نهاًرا، أو ليًال األوقات بجميع

الطرقات. يراقبون الوقت طوال باألنحاء
مملوء أنه واكتشفت ما، بمدينة قديم حي يف رست قبل. من بذلك مررت أنك بد ال
الراقية، واملطاعم األزياء، أحدث يرتدون الذين واألناس املتأنقني، والرجال املتاجر، بأفضل
الطالء. أعمال عليها تربز ومنازل الصغرية، السينما قاعات إحدى وربما الحديثة، واملقاهي
أنيًقا سوًقا أيًضا هناك لكنَّ «ستاربكس»، ملقهى فرع بالطبع أيًضا هناك يكون ربما
الزهور بني بعناية تدور وهي أرذله العمر من تبلغ وكأنها تبدو زهور وتاجرة للفاكهة،
بأنك شعوًرا وتمنحك التجارية. املراكز مثل مخطَّطة ملنطقة النقيض إنه املتجر. بنوافذ

أشجارها. تنمو غابة أو برية حديقة يف
تحدثت جيكوبس مع لقاءً قرأت املدينة. مركز من أكثر مكان الصورة يناقضتلك ال
دون مبانيه أقيمت حيٍّا كان الحي. هذا ليبنوا هدموه الذي العظيم القديم الحي عن فيه

تخطيط. أو تناغم أو ترصيح
أسوأ أحد املدينة مركز يصري أن قليلة أعوام غضون يف تتوقع إنها جيكوبس قالت
واملخدرات الخمور بمتاجر يمتلئ مكانًا األشباح، كمدن ليًال فيكون املدينة، يف األحياء
وإنما قالته، ما صحة أثبتت بأنها سعيدة تبُد لم اللقاء، ويف بالرباغيث. املليئة واملوتيالت

املدينة. مركز حال إليه آل ما تصف وهي متوىفٍّ صديق عن تتحدث وكأنها بدت
بمركز بارت محطة تشكل آخره. عن املدينة مركز وامتأل الذروة، ساعة يف رصنا
آلخر. خط من التحويل ونقطة باملدينة، الرتام لخطوط الرئيسية املحطة أيضا املدينة
الساللم، عىل يهبطون أو يصعدون الناس من اآلالف هناك يكون صباًحا، الثامنة ويف
األمن وزارة تفتيش نقاط توقفهم منها. ينزلون أو والحافالت األجرة سيارات ويدخلون
كل من العدوانيون املتسولون بهم ويحيط املدنية، املباني مختلف يف املوجودة الوطني
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الدش، تحت من لتوهم خرجوا وقد الكولونيا، وماء الشامبو رائحة منهم تفوح مكان.
الثامنة يف املحمول. الكمبيوتر وحقائب الجلدية حقائبهم وحملوا العمل، بذل وارتدوا

لألعمال. مركًزا املدينة مركز يكون صباًحا،
من نفسه والعدد نيس، فان من جاءوا ثالثني نحو الدماء. مصاصو ذلك بعد حرض
جانب إىل وصلوا نيس. فان من واملزيد ملاركت، اآلخر الجانب من املزيد وتدفق ماركت.
مالبس ويرتدون األسود، باللون محددة وعيونهم وجوههم، عىل األبيض والطالء املباني،
شبكية وقفازات األرض، عىل للنقر الرقبة عالية ضخمة وأحذية جلدية وسرتات سوداء

األصابع. عديمة
أشاحوا ثم عاجلة، بنظرات األعمال بعضرجال رمقهم العامة. الساحة يملئون بدءوا
تفكريهم أثناء الشخيص واقعهم يف الغرباء هؤالء يتدخل أن يف راغبني غري بعيًدا بنظرهم
مصاصو تحرك التالية. الثماني الساعات مدى عىل خوضه وشك عىل كانوا الذي الهراء يف
واحد مكان يف كبرية مجموعات يف تجمعوا اللعبة. ستبدأ متى واثقني غري دوائر، يف الدماء
املعاكس. االتجاه يف لكن زيت كترسب يبدون جعلهم ما اللون؛ سوداء مالبس ارتداء مع
رسمية. وقبعات سوداء، مستديرة وقبعات الطراز، قديمة قبعات منهم كثريون ارتدى
وأحذية الكاملة األنيقة اللعوبات القوطيات الخادمات أزياء الفتيات من الكثري وارتدى

سميكة. نعال ذات
.٤٠٠ ثم ٣٠٠ أصبحت دقائق، خمس وبعد .٢٠٠ فوجدتها األعداد، تقدير حاولت

أصدقاءهم. الدماء مصاصو اصطحب يتدفقون. زالوا وما
لألمام انحنت إنها حتى بشدة تضحك آنج فرأيت استدرت بظهري، شخصما أمسك

الضحك. شدة من
امليدان الناسيف عدد تضاعف جميًعا!» إليهم انظر فتى، يا إليهم «انظر الهثة: لفظت
نت، إكس شبكة مستخدمي عدد عن فكرة أية لدي تكن لم مضت. دقائق ببضع مقارنًة

إلهي! يا الصغرية. حفلتي إىل حرضوا — ريب بال — منهم ١٠٠٠ لكن
وهم باألرجاء، التجول يف الوطني األمن ووزارة فرانسيسكو سان رشطة ضباط بدأ
من آتيًا إنذار صفارة صوت سمعت مجموعات. يف ويتجمعون الالسلكي يف يتحدثون

بعيد.
لنذهب.» هيا، «هيا، آنج: ذراع أهز وأنا قلت

عاٍل: بصوت مًعا قلنا أمامنا، الدماء مصايص أول مقابلة وعند مًعا، الحشد اخرتقنا
مرسوًما — جميلة لكن — مندهشة فتاة الضحية كانت عض!» عض عض عض «عض

297



األصغر األخ

«اللعنة!» قالت: وجنتيها. عىل تسيل األهداب طالء من ولطخات عنكبوت، نسيج يديها عىل
منها. نلت قد أنني مدركًة وابتعدت

بجوارنا، اآلخرين مصايصالدماء بني «عضعضعضعضعض» صيحة انترشت
وراءه. يختبئون لهم ستار عن بحثًا آخرون تحرك حني يف آخرين، منهم البعض فهاجم
مستخدًما األنظار عن التواري حاولت ثم ومن الدقيقة، لتلك ضحيتي عىل حصلت قد كنت
وتعالت عض!» عض عض عض «عض يرصخون حويل الجميع يل. كستار األرضيني

والسباب. والضحكات الهتافات
اآلن، بدأت قد اللعبة أن الدماء مصايص جميع علم الهشيم. يف كالنار الصوت انترش
ويسريون ويلعنون، يضحكون، كانوا كالذباب. يتساقطون أخذوا تجمعات شكلوا ومن
مصايصالدماء أعداد وتزايدت اللعب. ببدء اللعبة داخل زالوا ما َمن بذلك ليعلم مبتعدين،

لحظة. كل مع
وتحركت ألسفل، انحنيت آخر. دماء مصاص اصطياد وقت حان ،١٦ : ٨ الساعة
اهتزت بارت. محطة ساللم ناحية توجههم أثناء القامة مستقيمي يسريون من أرجل بني
األحذية من بمجموعة عيناي تعلقت لتجنبي. سريهم يف وانحرفوا الدهشة، من أجسامهم
عندما حدث ما أتوقع لم ثم، ومن األصابع؛ عىل تنانني بأشكال مزينة الرقبة عالية السوداء
وقد عاًما، ١٦ أو ١٥ العمر من يبلغ شابٍّا كان لوجه. وجًها آخر دماء مصاص قابلت
منقوشة زائفة أنياب من بعقود مزينة جلدية سرتة وارتدى للخلف، بالِجل شعره صفف

مبهمة. رموز عليها
األرضيني، أحد به تعثر حتى «عضعضعض…» بعبارة اللفظ يف الفتى بدأ إن ما
يتمكن أن قبل «عضعضعضعضعض!» وصحت: إليه، زحفت مًعا. أرًضا وانبطحا

نفسه. تحرير من
غمرت بالذعر. املتأنقني املوظفني أصاب ما الدماء؛ مصايص من املزيد توافد استمر
أصوات علت ماركت. شارع اتجاه لتنترشيف نيس فان داخل إىل ووصلت الرصيف، اللعبة
يف اآلن تشابكت املرور حركة لكن اإلنذار، صفارات من املزيد سمعت والرتام. السيارات

اتجاه. كل
بحق. رائًعا ذلك كان

عضعضعضعضعض!
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يلعبون أخذوا الذين بمصايصالدماء املكان امتأل حويل. مكان كل من الصوت صدر
فوجدتني حويل؛ والنظر منتصبًا، بالوقوف خاطرت بالهدير. أشبه صوتهم وكان بعنف،

نظري. امتداد أقىص إىل وصل الدماء مصايص من ضخم حشد منتصف يف
عضعضعضعضعض!

… هذا أما وصاخبًا، غاضبًا كان فالحفل دولوريس؛ متنزه حفل من أفضل ذلك كان
املطاردات وألعاب اللعب، ساحة إىل بالعودة أشبه كان املالئم. الوصف هو «ممتع» حسنًا،
األفراد مئات مطاردة مع الشمس، رشوق مع الغداء اسرتاحات يف نلعبها كنا التي املثرية

متعة. األمر زادوا والسيارات والبالغون البعض. لبعضهم
آنذاك. نضحك جميًعا فرصنا اللعبة. تلك لوصف املناسبة الكلمة هي «متعة»

اآلن. لحظة أية يف األمر سينتهي املروحيات. صوت وسمعت يحتشدون، الضباط أخذ
باللعبة. األخرية للحركة الوقت حان
الدماء. مصايص بأحد أمسكت

بالغاز. باالختناق نتظاهر بالتفرق، الضباط يأمرنا عندما باللعبة: األخرية «الحركة
للتو؟» لك قلت ماذا األمر. انرش

بدا لكن ا، حقٍّ السن صغرية أنها ظننت إنني حتى القامة قصرية نحيلة فتاة كانت
هذا إلهي! «يا قالت: عرشة. الثامنة أو عرشة السابعة يف كانت أنها وابتسامتها وجهها من

رشير.» ترصف
لك؟» قلت «ماذا

بالغاز. باالختناق نتظاهر بالتفرق، الضباط يأمرنا عندما باللعبة: األخرية «الحركة
للتو؟» لك قلت ماذا األمر. انرش
اآلن.» فلتنرشيها «بالضبط،

العبارة له وقلت آخر، دماء بمصاص أنا وأمسكت الحشد، وسط الفتاة اختفت
الحشد. وسط لنرشها ذلك بعد ليميض

الحشد تضمن ربما الحشد. وسط ما مكان يف أيًضا ذلك تفعل كانت آنج أن علمت
املعلومة تلك جدوى ما لكن نت. إكس لشبكة مزيفني مستخدمني أي املتسللني؛ بعض

ذلك. يف جدال وال بالتفرق سيأمروننا آخر. خيار الضباط أمام ليس لهم؟
لكن الساحة، يف «املؤسس» تمثال عند لاللتقاء خططنا آنج. إىل الوصول عيلَّ لزم
كان الذي الحشد مثل يموج كان بل يتحرك، الحشد يعد لم صعبًا. كان هناك إىل الوصول
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انطلق وحينذاك اخرتاقه، جاهًدا حاولت التفجريات. وقوع يوم بارت بمحطة األسفل يف
املروحية. الطائرة أسفل املعلق الصوت مكرب من الصوت

الحال!» يف تفرقوا الوطني. األمن وزارة «هذه
بأعناقهم يمسكون وأخذوا األرض، عىل حويل الدماء مصايص من املئات سقط
حظي فقد بالغاز، باإلصابة التظاهر السهل من كان ويلهثون. عيونهم يف ويفركون
ميشن بحي دولوريس متنزه يف للمحتفلني املصورة املشاهد يف التدقيق بفرصة جميعنا

الفلفل. رذاذ سحب تحت
الحال!» يف «تفرقوا

امللوية الحمراء البيسبول قبعة إىل يدي مددت حقيبتي. وحميت األرض، عىل سقطت
مروعة أصواتًا وأطلقت بعنقي، أمسكت ثم رأيس، عىل بإحكام وثبتها بنطايل، حزام يف

التقيؤ. بمحاولة متظاهًرا
إىل الوصول يحاولون كانوا الذين املوظفني أي األرضيني؛ سوى واقًفا أحد يبق لم

وألهث. أختنق أنني أمثل كنت بينما تمكنت ما قدر إليهم نظرت أعمالهم.
أصابني الحال!» يف تفرقوا الحال. يف بالتفرق نأمركم الوطني. األمن وزارة «هذه

الفقري. وعمودي فخذي، وعظام ورضويس، بطني، يف بألم الصوت ذلك
اتجاه يف ليس لكن لديهم، بأقىصرسعة يتحركون وكانوا بالرعب، املوظفون أصيب
يف الحشد يقتحمون الضباط كان وقفت. أينما رأسك فوق وكأنها املروحيات بدت معني.
أقنعة البعض ارتدى حني يف دروًعا، بعضهم وحمل خوذاتهم، ارتدوا وقد اللحظات، تلك

شدة. أكثر نحو عىل ألهث أخذت الغاز. من للوقاية
كنت لو أيًضا أنا سأفعله كنت ما هذا لعل يركضون. املوظفون ذلك بعد أخذ
أن قبل وجهه حول ويلفها دوالر، ٥٠٠ ثمنها يبلغ سرتة يخلع رجًال شاهدت مكانهم.
سبابه وامتزج األرض، عىل وتمدد تعثر أن إال كان فما ميشن، حي ناحية جنوبًا يتوجه

املختنقة. باألصوات
مفاجأة هو االختناق ادعاء من املقصود فكان ذلك؛ حدوث املفرتض من يكن لم

النحو. هذا عىل وفرارهم بالذعر إصابتهم وليس وإرباكهم، الناس
أناس أصوات إنها املتنزه؛ ليلة منذ جيًدا عرفتها رصخات اآلن، الرصخات علت

للفرار. املستميتة محاولتهم أثناء البعض بعضهم يف متخبطني يركضون مذعورين
الجوية. الغارات إنذار صفارات ذلك بعد بدأت
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له ارتعدت مطلًقا. أنَسُه لم لكنني االنفجارات، وقوع منذ الصوت ذلك أسمع لم
والقبعة ، قدميَّ عىل وقفت فزًعا. الهروب يف أرغب الصفارات تلك جعلتني فرائيص.
«املؤسس». وتمثال آنج وهو: أال فقط، واحد أمر يف إال يفكر ال وعقيل رأيس، عىل الحمراء
يرصخون. وهم األنحاء جميع يف يركضون وأخذوا القامة، منتصبي اآلن الجميع وقف
ناحية ومتوجًها وقبعتي، حقيبتي عىل قبضتي محكًما طريقي، عن بعيًدا الناس دفعت
يف آنج كانت آنج. عن أنا أبحث كنت حني يف عني، تبحث ماشا كانت «املؤسس». تمثال

ما. مكان
آخر وطئ حني يف بمرفقي، أحدهم دفعت السباب. وأطلق الناس، يف أدفع أخذت
األرض. عىل فنزل دفعته، بها. تكرس قد شيئًا أن لو كما أشعر جعلتني بقوة قدمي عىل

بعيًدا. الناس دافًعا طريقي أشق أخذت فوقه. سار ما شخًصا لكن النهوض، حاول
ومرفقي بمعصمي قويتان يدان فأمسكْت آخر، شخًصا ألدفع ذلك بعد ذراعي بسطت
تنخلع، كادت كتفي بأن شعرت ظهري. خلف ذراعي وأعادت مرنة، واحدة حركة يف
وصوت الحشد، جلبة وسط يُسمع ال كاد عاٍل بصوت ورصخت الفور عىل فانحنيت

اإلنذار. صفارات وعويل املروحيات،
وصارتا الخلف من جذبتاني اللتني القويتني اليدين بفعل أخرى، مرة استقمت
يكن لم إنه حتى للغاية، محكمة القبضة كانت متحركة. دمية كنت لو كما يفَّ تتحكمان
ما كل آنج. أو املروحيات أو الضجيج يف أفكر أعد لم منها. الخالص يف التفكري بإمكاني
أن بي أمسك الذي الشخص أرادني الذي االتجاه يف التحرك هو فيه التفكري بوسعي كان

له. مواجًها فرصت أدارني فيه. أتحرك
شمس نظارة خلف مخبَّأ وشبه بالقوارض شبيه املالمح حاد وجهها فتاة كانت
جميع يف الناتئ الرباق الوردي اللون ذي الشعر من كثيفة كتلة النظارة وفوق ضخمة.

االتجاهات.
بي تيش بأن وهددتني صورتي التقطت من فهي أعرفها، كنت «أنِت!» لها: قلت
دقائق. بخمس اإلنذار صفارات انطالق قبل ذلك وكان املدرسة. من املتهربني ملراقبي
املزعج النفري بينما ِتندرلوين يف البقعة تلك من مًعا ركضنا ومكرها. بعنفها هي كانت

عدو. أنني الرشطة فقررت معاديًا، كنت مًعا. الرشطة علينا وقبضت خلفنا، ينطلق
حليفتهم. فصارت — ماشا — هي أما

ظهري. يف برجفة شعرت مايكي!» يا «مرحبًا عاشقني: كنا لو كما أذني يف همست
بعنف. أنا وهززتها ذراعي، تركت

301



األصغر األخ

أنِت!» هذه إلهي! «يا لها: قلت
رسيًعا!» لنهرب دقيقتني، بعد بالغاز سيمطروننا أنا! «نعم، فقالت:

«املؤسس».» تمثال عند تنتظرني صديقتي «آنج
إىل الوصول حاولنا إذا سنهلك «مستحيل! وقالت: الحشد، عىل نظرة ماشا ألقت

األوىل.» املرة يف به تصب لم إذا دقيقتني، خالل بالغاز سنُمَطر هناك.
آنج.» بدون أرحل «لن لها: وقلت الحركة، عن توقفت
ستهلك.» تشاء! «كما أذني: يف وصاحت كتفيها، هزَّت

وواصلُت املدينة. وسط ناحية الشمال اتجاه يف مبتعدًة الحشد عرب االندفاع يف بدأْت
ببشاعة، بالخلف مثبتًة ذراعي عادت لحظات، وبعد «املؤسس». تمثال إىل للوصول الدفع

لألمام. وُدِفعت للخلف، وأُِدرت
معي.» ستأتي وجهي، رأيت لقد اللعني! أيها الكثري تعرف «إنك الفتاة: قالت

ظلت لكنها تنخلع، كادت ذراعي بأن شعرت أن إىل أقاوم وأخذت فيها، صحت
تنخلع. كادت كتفي وبأن خطوة، كل مع قدمي يف مربح بألم شعرت لألمام. تدفعني

صوت تغري أمامها. من لدفع كأداة يل استخدامها مع الحشد عرب جيًدا تقدمنا
الغاز!» يلقون إنهم «اركض! صاحت: أقوى. نحو عىل الفتاة ودفعتني املروحيات،

هذه سمعت والرصاخ. االختناق أصوات تعلو فأخذت الحشد؛ صوت أيًضا تغري
من الغاز قنابل علينا أطلقوا املتنزه. يف حينها كنا قبل؛ من املرتفع الصوت من الدرجة

وركضت. أنفايس، فكتمت أعىل؛
بأرسع مرتنًحا مشيت تحررها. بعد فهززتها ذراعي، الفتاة وتركت الحشد، تجاوزنا
من مجموعة ناحية نتوجه كنا تقل. الناس أعداد أخذت حيث الرصيف عىل يمكنني ما
ومع وخوذات. أقنعة ويرتدون الشغب ضد دروًعا يحملون الوطني األمن وزارة ضباط
لو كما جانبًا فتنحوا شارة، رفعت ماشا لكن املرور، من ليمنعونا تحركوا منهم، اقرتابنا
هؤالء «ليس لهم: وتقول النجوم، حرب أفالم بسلسلة كينوبي» وان «أوبي شخصية كانت

عنهم.» تبحثون من
آنج.» إىل العودة علينا الحقرية، «أيتها ماركت: شارع يف نرسع ونحن لها قلت

منذ صديقي أَر فلم صديقي، يا بك «أشعر وقالت: رأسها، هزَّت شفتيها، ت زمَّ
صديقتك إىل عدنا إذا الحرب. أقدار إنها حتفي. لقيت قد أنني األرجح عىل ويظن شهور.
لدينا وطاملا النجاة. يف فرصة لدينا املسري، مواصلة مع لكن املوتى. عداد يف فسنصري آنج،
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جوانتانامو سجن إىل يذهبوا لن الشباب هؤالء فرصة. أيًضا هي أمامها يكون فرصة،
وسريسلون ليستجوبوهم، األرجح عىل مئات بضع عىل الرشطة ستقبض وإنما الخليج،

منازلهم.» إىل البقية
السكارى يجلس حيث التعري بنوادي ومررنا ماركت، شارع يف اآلن نسري كنا
إىل ماشا أرشدتني املفتوحة. املراحيض رائحة تشبه كريهة رائحة منهم وتفوح واملدمنون
بطانتها كانت وقلبتها. سرتتها، خلعت التعري. نوادي ألحد مغلق باب يف صغرية فجوة
ذلك بعد أخرجت مختلفة. صارت السرتة، فتحات عكس ومع خفيفة، خطوط شكل عىل
بعد أخرجت بأناقة. ينسدل له تركها مع شعرها، عىل ووضعتها جيبها، من صوفية قبعة
وأصابع وجهها عىل كان ما تزيل وأخذت التجميل، مساحيق إلزالة املناديل بعض ذلك

مختلفة. فتاة صارت لحظات، ويف يديها.
والقبعة.» والسرتة، الحذاء، من لتتخلص دورك. حان اآلن املالبس. «تغيري قالت:
أحد أنه مظهره من يبدو أحد أي عن بعناية الرشطة ستبحث تقصده. كانت ما فهمت
البيسبول. قبعات قط يل ترق لم تماًما؛ القبعة من تخلصت الدماء. مصايص تجمع أفراد
روزا صورة عليه األكمام طويل شريت تي وأخرجت حقيبتي، يف السرتة ذلك بعد أقحمت
بإزالة ملاشا سمحت أرتديه. كنت الذي األسود شريت التي عىل وارتديته لوكسمبورج،

نظيًفا. رصت لحظات، وبعد أظافري. وتنظيف وجهي، عىل من التجميل مساحيق
الالسلكية؟» باملوجات الهوية لتحديد رشائح أية تحمل هل هاتفك. «أغلق قالت:

باس». «فاست وبطاقة اآليل، الرصف وبطاقة الطالب، هوية بطاقة أحمل كنت
فاراداي محفظة كانت تحملها، كانت اللون فضية حقيبة يف ذلك كل ماشا وضعت
أنني أدركت حتى جيبها يف املحفظة تلك وضعت إن ما لكن الالسلكية. للموجات مقاومة

… األعداء من كانت وإذا هويتي. بطاقة سلمتها قد
سنصري كنا اللحظة. تلك يف معي آنج تخيلت للتو. حدث ما حجم أستوعب بدأت
لم وإذا خطأ، يشء أي هناك كان إذا ما أرى أن يف ستساعدني وكانت واحد، أمام اثنني

ادعت. كما ماشا تكن
«… تلبسه أن قبل حذائك يف الحصوات هذه «ضع

عيلَّ التعرف يمكنه املشية عىل تعرف برنامج من ما قدمي. التوت لقد لها، حاجة «ال
اآلن.»
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حقيبتي حملت حقيبتها. وعلقت آلخر، محرتف إيماءة واحدة مرة برأسها أومأت
يف آخرين كشخصني رصنا دقيقة. من أكثر مالبسنا تغيري يستغرق لم وتحركنا. أيًضا،

ومشيتنا. مظهرنا
والتفكري إياك املقابلة. نجري أن علينا «هيا! وقالت: رأسها، هزت ساعتها، يف نظرت
لهذا املصورة املشاهد تحليل عىل سيعملون السجن. أو أنا اآلن: خياران لديك الهرب! يف
قاعدة يف بها ظهر وجه كل يدخل حتى ذلك فعل من ينتهوا إن ما لكن أليام. الحشد

للعدالة.» مطلوبان مجرمان اآلن نحن املكان. مغادرتنا إىل وسينتبهون بيانات.

أعرف كنت ِتندرلوين. إىل لنعود التايل السكني املربع عند ماركت شارع من ماشا أخرجتنا
الذي اليوم يف فاي الواي بشبكة مفتوحة وصول نقطة عن نبحث ذهبنا فهناك الحي، هذا

مادنس». فان «هاراجوكو لعبة فيه نلعب كنا
ذاهبان؟» نحن أين «إىل سألتها:

أركز.» ودعني اصمت، بركوبة. اللحاق وشك عىل «نحن فأجابتني:
وصوًال ظهري إىل وامتد شعري، تحت وجهي عىل العرق وتصبب رسيًعا، تحركنا
نمر ونحن فرانسيسكو سان شوارع ورأيت قدمي، يف األلم اشتد . وفخذيَّ مؤخرتي إىل

اإلطالق. عىل األخرية للمرة ربما بها،
بني تصل التي املنطقة تجاه والتحرك التل، صعوًدا طريقنا بشق األمر يتحسن لم
التي الطرق أغلب وكانت أنفايس. تهدجت الرائعة. هيل نوب وعقارات الخصبة ِتندرلوين
ضيق مجاز من لالنتقال إال واسعة شوارع ترسيف ولم ضيقة، مجازات ماشا إليها قادتني

آلخر.
عندما بليس» «سابني واسمه املجازات، هذه أحد داخل إىل لتونا خطونا قد كنا
توقفنا مكانكما!» «توقفا رشيرة: فرحة شابته بصوت وقال خلفنا، فجأة ما شخص ظهر

للخلف. واستدرنا
عدم عىل يدل الدماء مصايص لتجمع زيٍّا يرتدي تشارلز وقف املجاز، مدخل عند
بيضاء. مساحيق وجهه وعىل اللون، أسود شريت وتي جينز بنطال من مكونًا الحماس
وواصل عريضة، ابتسامة ابتسم ما؟» مكان إىل ذاهب أنت هل ماركوس، يا «مرحبًا قال:

صديقتك؟» «من حديثه:
تشارلز؟» يا تريد «ماذا
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أقراص توزع وأنت شاهدتك منذ تلك الخائنة نت إكس شبكة عىل دخلت «لقد
يف فكرت الدماء، مصايص تجمع لعبة بأمر علمت وعندما املدرسة. يف الرقمية الفيديو
وتعلم تفعله. كنت وما ال أم ستحرض كنت إذا ما ألرى بعيد من واملراقبة لها، االنضمام

رأيت؟» ماذا
كان ولعله به. أقوم ما كل يسجل كان إلينا. وأشار يده، يف هاتفه حمل أنطق. لم

الخشب. كلوح وقفت ماشا، وبجانبي .٩١١ النجدة رقم لطلب استعداد عىل
اآلن سأطلب ولذلك، ماركوس؛ يا يشء كل وسجلت حدث، ما تتزعم وأنت «رأيتك

للغاية.» طويلة لفرتة السجن يف بك وسيُزج هنا. وسننتظرها الرشطة،
لألمام. ماشا خطت

لقد الهرب. عىل تساعدينه وأنِت رأيتك لقد الجميلة! أيتها مكانك «توقفي لها: فقال
«… يشء كل رأيت

خلف األخرى يدها وضعت يده. من الهاتف وخطفت لألمام، أخرى خطوة أخذت
مفتوحة. بمحفظة ممسكة وأخرجتها ظهرها،

وزارة مع أعمل الغبي! أيها الوطني، األمن «وزارة لتشارلز: حديثها موجهة وقالت
ما هذا «كان» رؤسائه. إىل ألوصله الهرب عىل الساذج هذا ساعدت وقد الوطني، األمن
سترتدد الوطني». األمن عمل «إعاقة وهو لذلك، اسم ثمة يشء. كل اآلن أفسدت وقد أفعله،

اآلن.» منذ كثريًا سمعك عىل العبارة هذه
مساحيق وراء من شحوبًا ازداد وقد أمامه. يديه رافًعا للوراء خطوة تشارلز تراجع

املساعدة!» تقديم أحاول كنت أعلم! أكن لم … أعني كال! «ماذا؟ قال: التجميل.
الثانوية املرحلة من النهائية قبل بالسنة املخربين من مجموعة هو نحتاجه ما «آخر

بذلك.» القايض إخبار يمكنك صاح. يا املساعدة» «تقدم
العبي بأسلوب ولوته بمعصمه، أمسكت رسيعة، كانت ماشا لكن للوراء، أكثر تراجع
فأخرجت بالخلف، جيبها يف يدها أدخلت املدينة. مركز يف معي اتبعته الذي نفسه الجودو

معصميه. حول رسيًعا ته لفَّ اليدين، لتقييد رشيًطا بالستيكيٍّا، رشيًطا
هاربًا. انطلقت إذ رأيته ما آخر ذلك كان

أرًضا. بي وتلقي الخلف، من وتعرقلني إيلَّ، تصل أن قبل املجاز نهاية إىل وصلت قد كنت
وجهي عىل سقطت حقيبتي. ووزن قدمي يف األلم بسبب رسيًعا التحرك من أتمكن لم

الوسخ. باألسفلت وجنتي واحتكت انزلقت، األرض، عىل
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ا؟» حقٍّ ذلك صدقت هل غبي! من لك يا إلهي! «يا قالت:
ببطء. ألعىل وسحبتني فوقي، تجثم كانت صدري. يف قلبي خفق

ماركوس؟» يا يديك لتقييد بحاجة أنا «هل
املوت. وأردت جسمي، كل يف باأللم شعرت . قدميَّ عىل وقفت

كثريًا.» تبعد تعد لم إنها «هيا! يل: قالت

منطقة يف جانبي بشارع متحركة شاحنة «إنها» ب تعني كانت ماشا أن بعد فيما يل اتضح
الوطني األمن وزارة شاحنات حجمها يف تماثل عجلة عرشة بست شاحنة هيل، نوب
وتنتصب فرانسيسكو سان بنوايصشوارع متواجدة تزال ال والتي مكان، كل يف املنترشة

الهوائي. أجهزة فوقها
والرجال تتحرك»، وعربة رجال «ثالثة عبارة جانبها عىل حملت الشاحنة تلك لكن
ذي طويل سكني مبنى من وذهابًا جيئًة يسريون أخذوا للغاية، واضحني كانوا الثالثة
مطبوعة أسماءً تحمل صناديق يف موضوًعا أثاثًا يحملون كانوا وإليه. خرضاء مظلة

فيها. بعناية ويرصونها الشاحنة، إىل اآلخر تلو الصندوق يشحنون أخذوا بعناية.
املرة ويف ما. بيشء الرضا عدم عليها وظهر واحدة، مرة الشاحنة حول بنا سارت
السن كبري أسود رجل وهو الشاحنة، يراقب كان الذي الرجل مع بعينها تواصلت التالية،
كانت بينما لنا ابتسم سمًحا. وجهه كان سميكني. وقفازين واقيًا عريًضا حزاًما يرتدي
الطاولة «تحت الرجل: قال داخلها. إىل ثم الثالث الشاحنة درجات عىل رسيًعا تقودنا ماشا

هناك.» مكانًا لكما تركنا … الكبرية
ملقاة كبرية طاولة حول ضيق ممر هناك كان لكن ممتلئة، نصف الشاحنة كانت

هوائية. فقاعات بغالف أرجلها ومغلَّفة بة، ُمَرضَّ بطانية فوقها
أسفلها. ومغربًا وهادئًا، التهوية، فاسد املكان كان الطاولة. أسفل ماشا سحبتني
منا كالٍّ إن حتى للغاية، ضيًقا املكان كان الصناديق. بني انحشارنا أثناء عطسة كتمت

املكان. هذا لها ليتسع كان ما آنج أن أظن باآلخر. التصق
الساقطة!» «أيتها إليها: أنظر وأنا ملاشا قلت

السجن يف ستُلَقى لكنت لوالي، يل. شكًرا حذائي تلعق أن املفرتض من «اخرس!
إىل يرسلون أنهم أعتقد سوريا. يف وإنما الخليج، جوانتانامو يف وليس أسبوع. خالل يف

ا.» حقٍّ يختفوا أن يريدونهم َمن سوريا
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بعمق. التنفس وحاولت ، ركبتيَّ عىل رأيس وضعت
الوطني؟» األمن وزارة عىل الحرب بإعالن الغباء من القدر بهذا شيئًا ترتكب «ملاذا

داريل. وعن عيلَّ، القبض إلقاء عن أخربتها فأجبتها.
ثم الخطأ!» «الهاتف قالت: تشارلز. هاتف كان هاتًفا. وأخرجت جيوبها، تحسست
الصغري. حصننا الشاشة من الصادر النور ومأل بتشغيله، قامت آخر. هاتًفا أخرجت

الشاشة. عىل ما أشاهد جعلتني للحظة، عليه إصبعها تحريك وبعد
تجمع التي الصورة كانت التفجريات. وقوع قبيل لنا التقطتها التي الصورة كانت

و… وفان وخولو أنا بيني
داريل.

األمن وزارة تحفظ من دقائق قبل معنا كان داريل أن عىل دليًال يدي يف أحمل كنت
لنا. ومرافًقا ومعاىف حيٍّا كان أنه عىل إثباتًا علينا، الوطني

إليها.» بحاجة أنا الصورة. هذه من نسخة تعطيني أن «يجب لها: قلت
لوس إىل نذهب عندما لك «سأعطيها يدي: من الهاتف تخطف وهي يل، فقالت
إىل وإرسالنا كلينا، عىل القبض يف تتسبب أن دون هاربًا تكون كيف وتعرف أنجلوس،
الوقت يف … يوجد حيث أمان يف فهو الفتى؛ هذا إنقاذ يف تفكر أن أريدك ال سوريا.

الراهن.»
البدنية. مهارتها قبل من استعرضت لكنها بالقوة، منها أخذه محاولة يف فكرت

القبيل. هذا من يشء أو أسود حزام عىل حاصلة لعلها
يف اآلخر تلو واحًدا الصناديق تحميلهم أثناء الثالثة للرجال نستمع الظالم يف جلسنا
النوم، حاولت جهد. من يبذلونه ما إثر منهم املنبعثة واألصوات إياها، وربطهم الشاحنة،

نومها. يف تغط كانت ذلك. يف مشكلة من تُعاِن فلم ماشا، أما أستطع. لم لكنني
الهواء إىل يؤدي الذي باملعوقات امليلء الضيق املجاز عرب يمر ضوء هناك يزال ال كان

آنج. يف وفكرت الظالم عرب فيه حدقت الخارج. يف املنعش
آلخر، جانب من رأسها تدير وهي برفق كتفيها يمس الذي شعرها حبيبتي. آنج
بلعبة الحشد بني تسقط وهي مرة آخر رأيتها عندما وجهها فعلته. ما يشء عىل وتضحك
منبطحون — املتنزه يف كانوا َمن مثل — اللعبة يف الناس هؤالء كل مصايصالدماء. تجمع

اختفوا. الذين أولئك بالهراوات. يتدخلون الوطني األمن ورجال ويتلوون، األرض عىل
زنزانته من يُخَرج املقطَّب. وجانبه آيالند» «تريجر جزيرة عىل املحتجز داريل

اإلرهابيني. بشأن االستجوابات من متناهية ال لسلسلة ليخضع
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«لتلتَقط زيَّه وارتدى اغتسل الذي الذقن، حليق غري الثمل، املحطم، داريل والد
الصغري. كالطفل يبكي صورته»،

شأن شأنه تحطم لقد آيالند». «تريجر جزيرة عىل باختفائي تغري وكيف والدي،
كنت. أين أخربته عندما ووجهه، الخاصة. طريقته عىل لكن داريل، والد

واملواجهة. البقاء يل ينبغي وأنه الهرب، يمكنني ال أنه حينذاك علمت

ألحصل جيبها إىل حذر ببطء وصلت عندما لكنني ومنتظمة، عميقة ماشا أنفاس كانت
دقيقتني ملدة أتنفس ولم مكاني، تسمرت وضعها. وبدَّلت أنفاسها، صوت عال هاتفها، عىل

كاملتني.
شديد، ببطء سرتتها جيب من الهاتف جذبت ثانيًة. بعمق تتنفس تؤدة يف عادت

البطء. بهذا التحرك يف أبذله الذي املجهود من ترتعش وأصابعي وذراعي
الصغرية. الشوكوالتة قطعة يشبه كان عليه. حصلت ثم

هاتفه، يخرج تشارلز ذكرى: حينذاك بخاطري وجالت الضوء، ألواجه استدرت
عليه ملصقة اللون، فيض الشوكوالتة، قطعة يشبه هاتفه كان ويوبخنا. اتجاهنا، يف يهزه
املصنعة الرشكة خالل من الهاتف تكلفة دعمت التي الرشكات من العرشات شعارات
تجري مرة كل يف تجاري إعالن إىل فيه للسماع تضطر الذي النوع من وكان للهاتف.

اتصاًال. فيها
لكن بوضوح، للهاتف رؤيتي دون وحال الظلمة؛ حالك الشاحنة داخل املكان كان
رسقته فما نعم، جوانبه؟ عىل للرشكة ملصقات هذه كانت هل به. الشعور بإمكاني كان

تشارلز. هاتف كان ماشا من
أكرب هاتفها كان الخلفي. جيبها إىل وصلت أن إىل شديد ببطء ثانية ماشا إىل عدت

أيًضا؟ ماذا يعلم ومن أفضل. كامريا وبه سمًكا، وأكثر
أن إىل شديد ببطء أخرى مرة اليشء. بعض أيرس جعله ما قبل؛ من مرة ذلك فعلت

جسدها. وارتجف مسموع بصوت تنفست عندما مرتني توقفت جيبها. من أخرجته
فجأة يدها مدت عندما للخلف الرجوع وشك عىل وكنت جيبها، من الهاتف أخرجت
الصغرية العظام تطحن أصابعها وأطراف بقوة، بمعصمي لتمسك كاألفعى وبرسعة

يدي. أسفل الضعيفة
الواسعتني. املحمِلقتني ماشا عينَي يف وحدقُت لهثُت
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بيدها مفاتيحه لوحة عىل وتضغط مني، الهاتف تأخذ وهي إياي مخاطبًة قالت
ثانيًة؟» ذلك لفتح تخطط كنت كيف أحمق! من لك «يا األخرى:

من نفيس ألمنع شفتي قضمت معصمي. يف العظام بطحن شعرت ريقي. ابتلعت
الرصاخ.

يل تظهر وهي سألتني ثم األخرى، يدها باستخدام املفاتيح عىل الضغط يف استمرت
الصورة؟» هذه به؟ ستهرب أنك اعتقدت ما هذا «هل وفان: وخولو داريل مع صورتي

سيتكرس. معصمي بأن وشعرت أنطق، لم
أكثر، الحرة يدها تحركت إغوائك.» من وأمنعها أمسحها، أن األفضل من «لعل
الزر عىل للعثور إليه النظر عليها فكان الحذف؛ يف رغبتها من تأكُّد رسالة الهاتف وأظهر

الصحيح.
التي يدها عىل أنزلته يدي. يف يزال ال تشارلز تليفون كان تحركت. اللحظة، تلك ويف
يدها رضبت أعالنا. بالطاولة أصابعي مفاصل لرتتطم بأقىصقوتي، معصمي تعرصبها
أتحرك، ظللت يدها. وضعفت عاليًا، ورصخت أجزاؤه، تبعثرت الهاتف أن لدرجة بقوة
يزال ال وإبهامها مغلق، غري اآلن صار الذي هاتفها عىل للحصول األخرى ليدها فوصلت

يدها. من الهاتف انتزاع أثناء الهواء يف أصابعها تشنجت «نعم». زر فوق
شعرت الضوء. ناحية متوجًها وركبتيَّ يديَّ عىل زحًفا الضيق املجاز إىل تحركت
كانت التي الصناديق بعض إزاحة عيلَّ ولزم مرتني، وكاحيلَّ قدميَّ عىل ترضبانني بيديها

تتأوَّه. ماشا صوت وسمعت خلفي، بعضها سقط الفراعنة. كمقابر بنا تحيط
كانت تحته. وصلت حتى فزحفت اليشء، بعض مفتوًحا الدوار الشاحنة باب كان
برأيس األسفلت عىل وسقطت الطريق، فوق متدليًا نفيس ووجدت أُزيحت، قد الدرجات
بممتص ممسًكا قدميَّ عىل وقفت األجراس. قرع مثل أذني يف رن صوتًا محدثًا أوًال،
بد ال … الشاحنة داخل ماشا رصخت إياه. مغلًقا بعناء الباب مقبض وسحبت الصدمات،
أفعل. لم لكنني التقيؤ، يف بالرغبة شعرت أصابعها. أطراف عىل الباب أغلقت قد أنني

بالقفل. الشاحنة باب أغلقت بل
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عثرت ِدنفر. يف املذهل املستقل الكتب متجر كافر، تاترد ذا إىل الفصل هذا أهدي
عائَدين ِدنفر إىل لتونا وصلنا قد وآليس أنا كنت إذ البحتة؛ دفة بالصِّ املتجر ذلك عىل
نتجول فأخذنا القهوة؛ بعض وأردنا بارًدا، والطقس مبكًرا، الوقت كان لندن. من
… ذهني يف شيئًا االسم أثار كافر. تاترد ذا الفتة ملحت وحينذاك وجهة، دون كثريًا
عىل (وحصلنا الطريق عىل مقهى عند توقفنا قبل. من املكان هذا عن سمعت لقد
منعزلة أركان اللون، داكن الخشب من خالب مكان … املتجر دخلنا ثم القهوة)،

البرص. امتداد عىل كتب وأرفف املنزل، يف وكأنك الشعور تمنحك للقراءة

∗∗∗

يف شديد بألم شعرت هاربًا. فانطلقت اللحظة، هذه يف الثالثة الرجال من أيٌّ هناك يكن لم
هناك تكن لم رأيس عىل يديَّ وضعت عندما لكنني بالتأكيد، أنزف أنني ظننت رأيسحتى
ولم مكسورة، متحركة كدمية ركضت ثم ومن الشاحنة، يف امللتوي كاحيل تيبس دماء. أي
تشغيل وأوقفت ماشا. هاتف عىل الصورة حذف إللغاء فقط واحدة مرة سوى أتوقف
مؤقت وضبطت تعقبي. يف استخدامه دون وألحول البطارية شحن عىل للحفاظ الالسلكي
كلمة يطلب أال عىل ضبطه وحاولت اإلعدادات. يف متاحة فرتة أطول ساعتني، عىل الخمول
الضغط عيلَّ سيلزم كان مرور. كلمة تطلب نفسه ذلك لكن الخمول، وضع إليقاف مرور
كيفية إىل الوصول من أتمكن أن إىل ساعتني كل األقل عىل واحدة مرة املفاتيح لوحة عىل

لشاحن. بحاجة كنت وبالتايل، الهاتف. من الصورة إخراج
اإلنرتنت عىل والدخول للجلوس بحاجة كنت لواحدة، بحاجة كنت خطة. لدي تكن لم
لم يل. الخطط بوضع لآلخرين السماح من سئمت ذلك. بعد سأفعله كنت ما ألكتشف
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أو … والدي أو الوطني األمن وزارة بسبب أو ماشا فعلته ما عىل بناء الترصف يف أرغب
الحقيقة. يف اإلطالق عىل ذلك يف بأس ال آنج. بسبب شيئًا أفعل ربما حسنًا، آنج!

الجموع مع مندمًجا استطعت متى الضيقة املجازات يف مارٍّا التل أسفل نحو نزلت
يف يدي أضع كنت دقائق، بضع كل ومع ذهني. يف وجهة أية لدي تكن لم ِتندرلوين. يف
كان الخمول. وضع يف دخوله دون ألحول ماشا بهاتف املفاتيح أحد برفق وأمس جيبي،

سرتتي. يف مفتوح وهو غريب نحو عىل بارًزا
عىل كنت أين كاحيل. يف شديد بألم شعرت املباني. أحد حائط إىل واستندت توقفت،

حال؟ أية
أوصلتاني الخائنتان قدماي مريب. آسيوي تدليك مركز أمام هايد، شارع «أوفرييل»،
قبل ماشا بهاتف املوجودة الصورة التُِقطت حيث إىل أوصلتاني لقد … البداية نقطة إىل

لألبد. حياتي وتغريُّ بثواٍن، باي جرس انفجار
مشكالتي. ليحل كان ما ذلك لكن بأعىلصوتي، الرصيفوأصيح أجلسعىل أن أردت
داريل. صورة عىل وإطالعها حدث، بما وإخبارها سرتاتفورد، بباربارا االتصال عيلَّ كان
الفيديو ذلك ماشا، إيلَّ أرسلته الذي الفيديو عىل إطالعها عيلَّ كان أفكر؟ كنت فيم
فرانسيسكو، سان عىل الهجمات حبور يف الجمهورية رئيس مكتب مدير فيه تأمل الذي
يف ستساعد ألنها يوقفها لن وأنه التالية، الهجمات ستقع ومتى أين يعلم بأنه واعرتف

الجمهورية. رئيس انتخاب إعادة
شك ال لتنرشها. املستندات وإعطاءها بباربارا، االتصال إذن: الخطة هي هذه كانت
من مجموعة أننا يعتقدون وجعلهم بالذعر، الناس أصاب قد الدماء مصايص تجمع أن
وسيلة ستكون كم أفكر كنت اللعبة، لتلك أخطط كنت عندما بالطبع، ا. حقٍّ اإلرهابيني

ِنرباسكا. يف التقليديون اآلباء إليها سينظر كيف وليس جيدة، إلهاء
بها سأتصل فكنت ذلك. فعل عند بالذكاء والتحيل بباربارا، االتصال عىل عزمت
الدوائر كامريات تلتقط ال حتى رأيس عىل سرتتي قلنسوة وضع مع عمومي، هاتف من
ومسحته جيبي، من دوالر ربع أخرجت يل. صورة اجتنابها املتعذر املغلقة التليفزيونية

عليه. من أصابعي بصمات ألزيل قمييص ذيل يف
رست هناك. العمومية والهواتف بارت محطة إىل وصلت أن إىل التل أسفل توجهت
تكدست وقد األسبوع، لذلك جارديان» «باي غالفصحيفة ملحت وهناك الرتام، محطة إىل
«تفضل، وقال: وجهي، يف ابتسم مترشد أسود رجل بجوار عالية كومة يف الصحيفة نسخ
سنتًا.» خمسني فسيكلفك الصحيفة، بداخل ما تصفح أما … مجاني فهو الغالف، اقرأ
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سبتمرب، من عرش الحادي أحداث منذ أره لم بحجم مكتوبًا الرئييس العنوان كان
ونصه:

الخليج» جوانتانامو سجن «داخل

اليشء: بعض حجًما أصغر بخط وتحته

بالقرب رسية سجون يف وأصدقاءنا أبناءنا الوطني األمن وزارة احتجزت «كيف
منا.»

جارديان.» باي لصحيفة حرصيٍّا سرتاتفورد، باربارا «بقلم

لها يا فرانسيسكو. سان يف هنا ذلك؟ تصدق «هل وقال: رأسه، الصحف بائع هزَّ
حقرية!» حكومة من

مبكًرا حصل قد الرجل ذلك أن الواضح من لكن مجانًا، الصحيفة تلك توزع نظريٍّا،
الذي الكوب يف به ألقيت دوالر. ربع يدي يف كان املحلية. السوق من النسخ من عدد عىل
عليه. من أصابعي بصمات بمسح املرة هذه أهتم لم آخر. عن وبحثت به، يمسك كان

لقي مجهولني. يد عىل باي جرس تفجري بعد لألبد تغري قد العالم بأن أخربونا «لقد
ومن تقريبًا؛ منهم أيٌّ يُنَقذ ولم اليوم. ذلك يف حتفهم وجرياننا أصدقائنا من اآلالف

املدينة. ميناء قاع يف ترقد بقاياهم أن املفرتض
األمن وزارة ألقت شاب من الصحفية هذه إليها استمعت مذهلة رواية ثمة لكن
قد حكومتنا أن إىل تشري الرواية وهذه التفجري، من دقائق بعد عليه القبض الوطني
جزيرة عىل حتفهم لقوا قد أنهم يُعتَقد ممن الكثريين للقانون مخالف نحو عىل احتجزت
«… قصرية بفرتة التفجريات بعد إليها املدنيني دخول وُمِنع أُخليت التي آيالند»، «تريجر
بدني، يف بُقَشْعريرة أصابني ما الحظت كامًال؛ املقال ألقرأ املقاعد أحد عىل جلست
محطة من هروبنا بعد عليه يسرتيح داريل جعلنا الذي ذاته املقعد عىل أجلس أنني وهو
بعض عىل باربارا عثرت اللحظة. تلك يف البكاء يف أنفجر ال لكي هائًال جهًدا بذلت بارت.
ربما الخرب. بجانب ووضعتها مًعا، نتسكع ونحن وداريل أنا بيني تجمع التي الصور
يف كنت لو كما فيها، بكثري سنٍّا أصغر بدوت لكنني واحد، عام الصور تلك عىل مىض

املاضيني. الشهرين يف كثريًا كربت لقد عرشة. الحادية أو العارشة
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الذين املساكني الشباب أجل من بالغضب فشعرت املقال؛ كتابة يف باربارا برعت
تكبري بعد زيب رسالة أيًضا املقالة ضمت عني. تكتب كانت أنها تذكرت ثم عنهم، كتبت
من املزيد إىل باربارا توصلت الصحيفة. يف صفحة نصف لتشغل امُلبَهم يده خط حجم
وتساءلت طويلة. قائمة حتفهم. لقوا أنهم واعتُِقد ُفِقدوا آخرين شباب عن املعلومات
فقط أميال بضعة بُعد عىل تقع والتي الجزيرة تلك عىل احتُِجزوا الشباب من كم باربارا

آبائهم. من
باربارا هاتف أن املؤكد فمن رأيي؛ بدلت ثم جيبي، من آخر دوالر ربع أخرجت
بها لالتصال وسيط إىل بحاجة كنت مبارشًة. ليس اآلن، بها ألتصل كنت ما ُمراَقب.

خطة. إلعداد عنارصكثرية بالجنوب. ما مكان يف ملقابلتي ودعوتها
نت. إكس شبكة هو ا حقٍّ إليه بحاجة كنت ما

يف فاي الواي شبكة عن البحث جهاز أخذ اإلنرتنت؟ عىل أدخل أن يل كان كيف
إكس جهاز لدي يكن لم لكن مكان، كل يف حويل الالسلكية فالشبكة يومضبشدة؛ هاتفي
واي شبكة للبدء. بوكس إكس بارانويد لنظام رقمي فيديو قرص أو تليفزيون أو بوكس

… مكان كل يف فاي واي فاي،
أعىل الناس جمع بني يتحركان تقريبًا، عمري نفس من شابَّني ملحتهما: حينذاك

بارت. محطة ساللم
خرقاء حركتهما كانت بها. يتحركان كانا التي الطريقة هو نظري لفت ما
جيبه، يف يديه إحدى يضع منهما وكلٌّ برفق، والسائحني املارة يدفعان اليشء، بعض
يقومان أنهما تماًما الواضح من كان مكتومة. ضحكة يضحكان عيناهما تلتقي وعندما
أن تتوقع الحي، ذلك يف تكون عندما ذلك. عن غفلوا حولهما من الناس لكن بالتشويش،
إذا اإلطالق عىل حولك تنظر وال أحد، عني يف تنظر ال لذلك ومرشدين؛ مجانني تصادف

ذلك. من تمكنت
مني. أصغر يكون أن يمكن ال لكن للغاية، صغريًا بدا الشابني. أحد من اقرتبت

للحظات؟» هنا إىل املجيء يمكنكما هل «مرحبًا! له: قلت
مرشد. شخص أي مع املرء يفعل مثلما إيلَّ يلتفت فلم يسمعني، ال بأنه تظاهر

أذنه: يف وهمست بكتفه، أمسكت الوقت.» من متسع أمامي ليس «هيا! له: قلت
نت.» إكس شبكة أعضاء أحد أنا ورائي، الرشطة «تسعى

منا. صديقه اقرتب وحينذاك الهرب، يف يرغب كان لو كما وبدا اآلن، عليه الذعر بدا
فقط.» لديَّ ما لتسمعا أقوله. فيما جاد «أنا لهما: قلت
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الخطب؟» ما «مرحبًا، سأل: داريل. مثل … ومكتنًزا منه أطول كان صديقه، اقرتب
الهروب. وشك عىل وكأنهما االثنان وبدا أذنه، يف صديقه همس

رسيًعا وحركتها ذراعي، تحت أضعها كنت التي جارديان» «باي صحيفة أمسكت
«.٥ الصفحة إىل «انتقال لهما: وقلت أمامهما،

صورتي. إنها … والصورة العنوان، إىل ونظرا ففعال،
رضبني حني يف كاملجنون، وجهي يف ابتسم ا!» حقٍّ تافهان نحن إلهي! «يا األول: قال

ظهري. عىل خفيفة رضبة املكتنز
«… م أنت «مستحيل! وقال:

هنا؟» إىل تأتيان «هال وقلت: فمه، عىل يدي وضعت
عىل اللون بُنِّية قديمة بقعة الحظت عليه. أجلس كنت الذي املقعد إىل اصطحبتهما

جلسنا. بقشعريرة. الفكرة أصابتني داريل؟ دم هذا هل املقعد. تحت الرصيف
الحقيقي اسمي عن أفصح وأنا بصعوبة ريقي ابتلعت ماركوس.» «أنا لهما: قلت
جارديان» «باي لكن نفيس، عن كشفت لقد مايكي. أنني يعرفان اللذين الشابني لهذين

بالفعل. الشخصيتني بني ربطت قد كانت
أن رشف من له يا ليام. «وأنا اآلخر: قال حني يف نيت»، «اسمي الجسم: ضئيل قال

«… نظرنا يف األبطال أعظم أنت بك! نلتقي
بوضوح: تعلنان كنتما لو كما تفعالنه ما إن ذلك. تقل ال … ذلك تقل «ال قاطعته:
أكثر تكونا أن يمكن ال الخليج.» جوانتانامو سجن يف بنا لتزجوا التشويش، نمارس «نحن

وضوًحا.»
البكاء. وشك عىل وكأنه ليام بدا

ثانيًة. فابتهج بعد.» فيما النصائح بعض سأعطيكما عليكما. يُقبَض فلم تقلقا، «ال
ليفعالن وكانا ا، حقٍّ مايكي يمجدان كانا الشابني هذين أن يل اتضح الذي الغريب األمر

بالغثيان. وأشعرني ذلك، أزعجني كاألغبياء. يبتسمان كانا به. أخربهما يشء أي
أي أو املنزل إىل أذهب أن دون اآلن نت إكس شبكة عىل للدخول بحاجة أنا «اسمعا!

هنا؟» من بالقرب تعيشان هل منه. بالقرب مكان
أعىل … قليًال سنسري كاليفورنيا. شارع أعىل هنا، من بالقرب أعيش «أنا نيت: فقال
أفضل ذلك لكن بأعىل. هناك تزال ال وماشا لتوي، عنها نزلت قد كنت املرتفعة.» التالل

اإلطالق. عىل توقعه يمكنني ما
بنا!» «هيا لهما: قلت
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بشأن للقلق بحاجة أكن لم مًعا. السرتات وتبادلنا به، الخاصة البيسبول قبعة نيت أعارني
رعاة أفالم أحد يف ثانوي ممثل مثل أعرج كنت فقد كاحيل؛ اهتزاز مع املشية عىل التعرف

البقر.
للبناية وكان هيل، نوب أعىل نوم غرف أربع بها ضخمة شقة يف يعيش نيت كان
«سيد لنيت: وقال قبعته، ملس الذهبي. باللون مطرًزا اللون أحمر معطًفا يرتدي بواب
حاولت األثاث. طالء رائحة منه وفاحت تماًما، نظيًفا املكان كان جميًعا. بنا ورحب نيت!»

دوالر. مليوني نحو يساوي الذي البيت ذلك يف ببله أحدق أال
من العديد لديه وكان استثماري، بنك يف مرصفيٍّا والدي «كان قائًال: األمر نيت فرس
عىل وحصلنا عمري، من عرشة الرابعة يف كنت عندما تويف الحياة. عىل التأمني بوليصات

سنوات.» منذ طالقهما رغم منها املستفيدة أمي جعل وقد البوليصات، هذه كل قيمة
رائع منظر رؤية بإمكانك كان السقف، إىل األرضية من تصل التي النافذة ومن
لجرس القبيح والهيكل وارف فيرشمانز منطقة إىل وصوًال هيل نوب من اآلخر للجانب
«تريجر جزيرة أملح أن من تمكنت الضباب، وسط والشاحنات. الرافعات وحشد باي،
القفز. يف مجنونة برغبة أشعر جعلني العالية املسافة هذه من أسفل إىل والنظر آيالند».
ضخمة بالزما وشاشة به الخاص بوكس إكس جهاز باستخدام اإلنرتنت عىل دخلت
العايل موقعه من مرئية كانت فاي الواي شبكات من كم يل أوضح املعيشة. حجرة يف
ألي بالنسبة جيدة بقعة كانت شبكة. ثالثني أو عرشين نحو هناك فكان … املتميز

نت. إكس لشبكة مستخدم
وآنج أنا غادرت منذ جديدة رسالة ٢٠٠٠٠ بالرسائل؛ مايكي بريد صندوق امتأل
مقابالت تطلب صحفية جهات من كان الرسائل هذه من والكثري الصباح، ذلك منزلها
«باي بصحيفة الخرب قرءوا أفراد نت، إكس شبكة مستخدمي من كان أغلبها لكن متابعة،

إليه. أحتاج يشء أي ملساعدتي، يشء أي سيفعلون بأنهم إخباري وأرادوا جارديان»
. وجنتيَّ عىل تنسال الدموع بدأت كافيًا. هذا كان

إىل البكاء وتحول جدوى. دون لكن التوقف، حاولت النظرات. وليام نيت تبادل
خمر خزانة وأخرج الجدران، بأحد البلوط خشب من كتب خزانة إىل نيت توجه نشيج.
لون ذات زجاجة من كأًسا يل صبَّ الزجاجات. من المع صف عن ليكشف أرففها أحد من

إيلَّ. وجلبها ذهبي، بني
أمي.» لدى املفضل … نادر أيرلندي «ويسكي قال:

316



العرشون الفصل

الواقع يف أحب لم باالختناق. أصاب أال محاوًال رشفته كالذهب. كالنار، مذاقه كان
عميقة. أنفاس عدة أخذت مختلًفا. كان ذلك لكن الثقيلة، الكحولية املرشوبات

وساًما منحته قد كنت لو كما نظرة وجهه عىل فارتسمت نيت.» يا «شكًرا له: وقلت
صالًحا. فتى كان للتو.

أتصفح كنت بينما بافتتان الشابان راقبني «حسنًا!» املفاتيح: بلوحة أمسك وأنا قلت
الضخمة. الشاشة عىل بريدي

وهذا هربت، قد تكون أن املحتمل فمن آنج، من رسالة هو عنه أبحث كنت يشء أهم
دائًما. قائم احتمال

تفقد يف بدأت منها. يشء أي هناك يكن لم مني. حماقة كان ذلك يف األمل مجرد
الكراهية، ورسائل املعجبني، ورسائل الصحافة، طلبات مستبعًدا يمكنني، ما بأرسع الربيد

… فيه املرغوب غري والربيد
زيب. من رسالة وجدت حينذاك

منها ستتخلص أنك ظننت التي الرسالة ألجد الصباح هذا أستيقظ أن لطيًفا «ليس
ُخِدعت. … بأنني ذلك أشعرني اإلطالق. عىل لطيًفا ليس الجرائد. صفحات عىل

املوافقة بإمكاني كان ما إذا أعلم ال فعلته. ما وراء السبب ذلك بعد استوعبت لكنني
سليمة. كانت دوافعك أن أرى أن يل اليسري من لكن ال، أم خططك عىل

االختفاء، من األرجح عىل تمكنت قد أنك يعني فذلك الكلمات، هذه تقرأ كنت إذا
الكثري. وغريه ذلك، تعلمت لقد السهل. باألمر ذلك وليس

أجيل. من بوسعك ما تفعل فأنت أجلك، من ذلك فعل يل وينبغي مساعدتك، بوسعي
مني.) بإذن تفعله تكن لم (وإن

مقبوًضا كان إذا رد أو ووحدك، بالطريق وكنت الرسالة، هذه وصلتك إذا عيلَّ رد
الذي األلم إليقاف وسيلة عن وتبحث جوانتانامو، يف أصدقائنا لقبضة وتخضع عليك،
وسأخوضاملخاطرة. ذلك، أعلم عليك. يملونه ما تفعل فسوف عليك، قبضوا إذا به. تشعر

مايكي.» يا أجلك من
لكنه والذًعا، بشًعا شيئًا له ألقول استدرت صفعه. أردت إلهي!» «يا قائًال: ليام زفر

وتقدييس. ركبتيه عىل الجثو وشك عىل كان لو كما متسعتني بعينني يفَّ يحدق كان
أعظم هي لك مساعدتي إن أقول أن أستطيع هل … أقول أن أستطيع «هل نيت: قال

فقط؟» هذا قول يمكنني هل كلها؟ حياتي يف يل رشف
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رغم بالكامل، بي مفتونان االثنان هذان لذلك. داٍع هناك يكن لم خجًال. وجهي تورد
نظري. وجهة من ليس األقل عىل نجًما، لست أنني

هنا؟» الخصوصية ببعض يل تسمحان هل … أن يمكن «هل وقلت: ريقي بلعت
أكتب أخذت آلة. بأنني وشعرت الترصف، أساءا كجروين الغرفة من هدوء يف خرجا

رسيًعا.
عليها. الحصول يمكنني مساعدة كل إىل أحتاج هارب. اآلن وأنا زيب، يا هربت «لقد
ألمنعه أزراره عىل وأضغط جيبي، من ماشا هاتف أخرج أن تذكرت اآلن.» ذلك إنهاء أريد

الخمول. وضع يف الدخول من
بجميع مليئة جديدة ظهر وحقيبة مالبس ومنحاني باالغتسال، الفتيان يل سمح
وحقيبة والباردة، الساخنة والكمادات واألدوية، الطاقة، حلوى من الطوارئ مستلزمات
بنظام مزوًدا لديهما فائًضا يونيفرسال» بوكس «إكس جهاز كذلك وضعا قديمة. نوم

منهما. لطيفة ملسة كانت بوكس. إكس بارانويد
عىل برد بعثت عيلَّ. رد قد زيب كان إذا ما ألرى اإللكرتوني بريدي أتفقد أخذت
أرى أن ما حد إىل توقعت الكراهية. رسائل وحذفت الصحافة، ورسائل اإلعجاب، رسائل
وأصابع أنجلوس، لوس إىل الطريق منتصف يف األرجح عىل كانت لكنها ماشا، من رسالة

ثانيًة. هاتفها مفاتيح ملست بالكتابة. لها يسمح ال وضع ويف تؤملها، يديها
للظن االرتياب جنون دفعني مخجلة، قصرية وللحظة قليًال. بالنوم الفتيان نصحني
إذ غبية؛ فكرة كانت النوم. يف أستغرق أن بمجرد للرشطة تسليمي يف يفكران بأنهما
فقط بوسعي يكن لم مستيقظ. وأنا السهولة من نفسه بالقدر تسليمي بإمكانهما كان
مايكي. يقوله ما سيتبعون من هناك أن أدرك كنت بشدة. يبجالنني أنهما استيعاب
دور ويؤدون عض» عض عض عض «عض يهتفون الصباح ذلك ببعضهم التقيت وقد
أكرب. نحو عىل شخصيٍّا كان الشابني هذين إعجاب لكن املدينة. مركز يف الدماء مصايص
إكس قبل ما فرتة يف أصدقائي من يكونا أن املمكن من وكان لطيفني، ساذجني شابني كانا
جييش؛ صفوف إىل لالنضمام تطوعا وقد مراهقني. مغامرات يخوضان فتيني مجرد نت،
مسألة سوى ذلك وليس عليهما. فسيُقبَض لحالهما، تُِركا إذا عنهما. مسئول فأنا ثم ومن

للغاية. ساذجان فهما وقت.
به.» أخربكما أن أود خطري يشء ثمة شباب! يا سأقوله ملا «استمعا لهما: قلت

للغاية. مخيًفا يكن لم إذا فكاهيٍّا، ذلك كان االنتباه. فرط من يقفان كادا
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أُلقي إذا ساعدتماني. أن بعد اآلن للغاية خطريًا األمر صار قوله. أريد ما «إليكما
رفعت «… منكما يريدونه ما عىل وسيحصلون كذلك، القبضعيلَّ فسيلَقى القبضعليكما،
التجربة. بهذه تمرا لم فأنتما توقفا، «كال، حديثي: وواصلت اعرتاضهما، ألستبق يدي
بكل تخربانهم فسوف عليكما، القبض أُلقي إذا ينهار. الجميع لديه، بما يفصح الجميع
كل عىل يحصلون سوف تعرفانه. قدر وبأكرب يمكنكما، ما وبأرسع الفور، عىل يشء

أسلوبهم. هذا حال. بأي النهاية يف املعلومات
اآلن. بعد مشوشني لستما ألنكما ملاذا؟ تعلمان هل عليكما؛ القبض يُلَقى لن لكن
من مصطلحات عن ذاكرتي يف أبحث أخذت «… أنتما النشاط. هذا عن توقفتما لقد
حياتكما إىل عودا تفعالنه، عما توقفا نائمة. خلية …» حديثي: وتابعت الجاسوسية، أفالم
لم إذا النهاية. يف عيلَّ يُقَىض فسوف وإال هذا. كل سأنهي بأخرى، أو فبطريقة الطبيعية.
يشء أي تفعال أن ولكما عيلَّ، مقبوًضا فاعترباني ساعة، ٧٢ خالل أخبار أي عني تسمعا
عليكما — فعله أحاول ما فعلت إذا ولألبد — التالية الثالثة األيام مدار عىل لكن حينها.

بذلك؟» تعدانني هل التشويش. ممارسة عن بالتوقف
قليًال، فيه سأنام الذي املكان عىل يدالني بأن لهما وسمحت إجالل، بكل وعداني
أزرار عىل الضغط عيلَّ كان فقد ساعة؛ كل مرة يوقظاني بأن يقسمان جعلتهما لكنني

عيلَّ. زيب رد من والتحقق ماشا، هاتف

مليئة القطارات فتلك بالعصبية؛ أصابني ما بارت؛ قطارات عربات إحدى يف موعدنا كان
خرج لقطار األخرية العربة يف أقابله جعلني يفعله. ما يعلم كان زيب لكن بالكامريات،
الحشد، وسط بجانبي سار بالركاب. العربة فيه اكتظت وقت يف باول شارع محطة من

املرشدين. مع دوًما تفعل مثلما مكانًا الركاب له وأفسح
الباب زجاج يف نظرت عندما ثانيًة.» لقاؤك «يسعدني العربة: باب يواجه وهو غمغم
ليس — السمع ليسرتق الكفاية فيه بما منا قريب أحد من ما أنه رأيت اللون، داكن
هذه بمثل هنا ليدخلوا الكافية باملعرفة كانوا وإذا الكفاءة. عالية ميكروفون أجهزة بدون

حال. أية عىل املوتى عداد يف فنحن األجهزة،
تعلم؟» أنت آسف، أنا … أنا صديقي. يا أيًضا «وأنا فأجبته:

اآلن؟» لالختفاء مستعد أنت هل مني. أشجع كنت لقد تتأسف. وال «اخرس،
«… الشأن بهذا يتعلق «فيما
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«ماذا؟»
له.» أخطط ما هذا «ليس

ا؟» «حقٍّ
أدخلت ا.» حقٍّ ما شيئًا تثبت أشياء فيديو، ومقطع صورة معي إيلَّ! «فلتستمع
ميدان من له شاحنًا اشرتيت قد كنت ماشا. هاتف أزرار عىل وضغطت جيبي، يف يدي
من يكفي ما الكهرباء يف ووضعته املقاهي، بأحد وتوقفت املحطة، إىل طريقي يف يونيون
باربارا إىل األشياء هذه توصيل إىل «أحتاج كامل. شبه تنشيًطا البطارية لتنشيط الوقت
بالتأكيد يراقبونها لكنهم جارديان». «باي صحيفة يف تعمل التي السيدة تلك سرتاتفورد،

ال.» أم إليها سأذهب كنت إذا ما لريوا
منزل من أقرتب ألن تخطط كنت إذا أيًضا؟ أنا انتظاري يف سيكونون أنهم تعتقد «أال

«… امليل عن تقل مسافة مكتبها أو السيدة تلك
«… الفتاة فان؟ عن قبل من داريل أخربك هل ملقابلتي. باملجيء فان تقنع أن «أريدك
ُقِبض ممن جميًعا مثلكم أيًضا، املراقبة تحت أنها تظن أال أخربني. لقد «نعم،

عليهم؟»
مدانة ليست فان أن عن فضًال هذا نفسه. بالقدر ليس لكن يراقبونها، أنهم «أعتقد
«…مرشوعاتي؛ الحديث: وواصلت ريقي بلعت «… من أيٍّ قطيف تشارك لم فهي بأييشء؛
جارديان» «باي صحيفة مع لقاء إجراء طلبت وإذا كثريًا. ألمرها يهتمون ال فقد ثم، ومن

بذلك.» لها فسيسمحون بالتفاهات، ميلء أنني كيف لهم لتوضح
الوقت. من طويلة فرتة الباب يف حدق

سؤاًال. ذلك يكن لم ثانيًة؟» علينا القبض عند سيحدث ما «أتعلم
برأيس. أومأت

عىل ترحيلهم تم معنا آيالند» «تريجر جزيرة عىل كانوا بعضممن متأكد؟ أنت «هل
ليتذوقوا إليها معتقليها تصدير ألمريكا يمكن دول ثمة البالد. خارج إىل مروحيات متن
ينهوا أن تتمنى حيث عمر، من لك تبقى ما فيها تميض أن يمكن دول ألوانًا، العذاب
الخلف من رأسك يف الرصاصعليك يطلقون ثم خندق، بحفر يأمروك بأن برسعة، حياتك

عليه.» تقف وأنت
برأيس. وأومأت ريقي بلعت

قد ما ويوًما هنا. للغاية طويلة لفرتة االختفاء يمكننا املخاطرة؟ األمر يستحق «هل
اللحظة.» تلك انتظار يمكننا بالدنا. نستعيد
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هذه يشء. أي فعل بدون يشء إنجاز يمكنك «ال له: وقلت معرتًضا، رأيس هززت
ال عكسنا. عىل … أحراًرا يزالون ال هاجمونا الذين اإلرهابيون إياها. سلبونا وقد بالدنا،
عىل الحرية يل تُقدَّم أن منتظًرا بأكملها حياتي أو أعوام عرشة أو لعام االختفاء يمكنني

بيديك.» تغتنمه أن عليك يشء الحرية فضة. من طبق

بالحافلة األخري املقعد يف وجلست كعادتها، املدرسة فان غادرت اليوم، ذلك ظهرية بعد
يف اآلخرون الركاب الحظها دوًما. كعادتها وتمزح تضحك صديقاتها من مجموعة مع
خاصتها، الخرقاء الضخمة القبعة تلك ترتدي وكانت ا، جدٍّ عاليًا صوتها كان إذ الحافلة؛
حاميل عرصالنهضة محاربي عن مدرسية مالبسمرسحية قطع إحدى وكأنها بدت والتي
من لينظرن استدرن ثم البعض، ببعضهن والتصقن مًعا عن تجمَّ لحظة ويف السيوف.
ترتدي صارت التي والفتاة ويقهقهن. بأصابعهن يرشن وأخذن للحافلة، الخلفية النافذة

ظهرها. من لها ومشابهة تقريبًا، طولها نفس يف كانت اآلن فان قبعة
ببضع بارت محطة قبل الحافلة من تنزل هادئة آسيوية لفتاة اهتماًما أحد يُِعر لم
من تنزل وهي خجل يف ألسفل وتنظر بسيًطا، قديًما مدرسيٍّا زيٍّا ترتدي كانت محطات.
املرتفع، الصوت ذات الكورية الفتاة شهقت اللحظة، تلك يف أنه عن فضًال هذا الحافلة.
نفسه الحافلة سائق جعلت لدرجة عاٍل بصوت يضحكن وأخذن صديقاتها، وتبعتها

احتقار. بنظرة لريمقهن مقعده يف ويستدير رسعته، من يبطئ
سرتتها ياقة وأنزلت الخلف، من مربوط وشعرها رأسها، خافضة رسيًعا فان سارت
خلعت غريب. نحو عىل ببوصتني أطول جعلها ما عاليًا؛ حذائها كعب كان الطراز. قديمة
والتي تفضلها، تكن لم التي الضخمة العدسات ذات نظارتها وارتدت الالصقة، العدسات
بالكاد رؤيتها، وأتوقع الحافالت، محطة يف أنتظرها كنت أنني رغم وجهها. نصف غطت
سكني. مربع نصف مسافة ونتجاوز الشارع لنعرب خلفها ورست نهضُت، عليها. تعرفت
مترشد بدوتكشاب فقد يمكن؛ ما بأرسع إيلَّ النظر تحاشوا بجانبي يمرون كانوا من
ظهر حقيبة ويحمل الشوارع، بسخام مكسوٍّا معطًفا ويرتدي قذرة كرتونية الفتة يحمل
لفتى النظر يف يرغب أحد ال شقوقها. يرأب الصق ورشيط باألغراض مليئة ضخمة
أوكالند أرجاء يف رست الفكة. بعض منك يطلب فقد عينيك، عيناه لقيت إذا ألنه مرشد؛
حركة أتباع وأحد يهوه شهود أحد سوى أحد معي يتحدث ولم اليوم، ذلك ظهرية طيلة
مثل لالشمئزاز مثريًا شيئًا كان مذهبي. بتغيري إقناعي يحاول كان وكالهما الِعلمولوجيا،

جنسيٍّا. منحرف شخص بك يتحرش أن
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نفسها بالطريقة زيب لها أعطاها بعناية. لها كتبتها التي اإلرشادات فان اتبعت
واعتذر للحافلة، انتظارها أثناء بها فاصطدم املدرسة؛ خارج الرسالة بها أعطاني التي
هذه لكن ذلك. وأتفهم توافقي، لن أنك «أعلم وبساطة: بوضوح الرسالة كتبت كثريًا. لها

أرجوك.» أرجوك، اإلطالق. عىل منك سأطلبها خدمة أهم
لها يروق يكن ولم طويل، تاريخ يجمعنا فنحن ستفعل؛ أنها أعلم كنت وجاءت.
محل صارت بأنها رأيس يف رشير صوت أخربني ذلك، إىل باإلضافة للعالم. حدث ما أيًضا

باربارا. مقال نرش بعد اآلن شبهات
مع سكنية، مربعات سبعة أو ستة تجاوزنا حتى النحو هذا عىل سائرين ظللنا
يف أسلوب عن زيب أخربني بجوارنا. تسري كانت التي والسيارات لألشخاص االنتباه
مستحيل؛ شبه أمًرا تعيينهم يجعل ما تعقبك؛ مختلفني أفراد خمسة فيه يتناوب التعقب
وضوًحا شخص أي فيه يتضح بحيث تماًما مهجور مكان إىل الذهاب ينبغي ثم، ومن

تاًما.
من فقط سكنية مربعات بضعة بعد عىل ٨٨٠ الرسيع للطريق الفوقي املمر كان
فان، تفعله كانت الذي والدوران اللف كثرة ورغم بارت. لشبكة التابعة كوليسيم محطة
هناك يكن لم اآلذان. تصم أعىل من الضوضاء كانت إليه. لنصل طويًال األمر يستغرق فلم
عىل أقرتحه أن قبل املكان ذلك إىل حرضت قد كنت علمي. حد عىل الجوار يف آخر أحد
يكن لم فيها. االختفاء ألحد يمكن التي األماكن من بالتحقق االهتمام مع الرسالة، يف فان

القبيل. هذا من أماكن أي هناك
إيلَّ نظرت بها. للحاق رسيًعا تحركت حتى عليه املتفق املكان عند توقفت إن ما

نظارتها. وراء من عينيها يمأل والذعر
كنت أيًضا. أنا أبكي كنت أنني اكتشفت بالدموع. عيناها واغرورقت باسمي شهقت

للمشاعر. للغاية املثري األمر ا، حقٍّ الهيئة َشِعثي بالهاربني أشبه
أقوى. نحو عىل وعانقتها التنفس، عىل أقوى ال جعلتني لدرجة بقوة عانقتني

قبلتني. ثم
وكأنها بدت ملتهبة ساخنة قبلة . شفتيَّ عىل وإنما كأختي، وليس وجنتي عىل ليس

… تماًما العاطفة غمرتني لألبد. ستستمر
بدوري. قبَّلتها لقد أفعله؛ كنت ما بالضبط أعرف كنت فقد كذب. هذا كال،

«فان!» الهثًا: نطقت عني. بعيًدا تقريبًا إياها دافًعا وتراجعت ذلك، بعد توقفت
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«آسفة!» فقالت:
«فان!» ثانيًة: كرَّرت

«… أنا «آسفة! فقالت:
ا. جدٍّ طويل زمن منذ أراه أن يل ينبغي كان أنه أظن يشء حينها، يل حدث يشء ثمة

كذلك؟» أليس بي، معجبة «أنِت
سنوات.» «منذ وقالت: خزي، يف برأسها أومأت

حبي يف واقعة هي كانت بينما السنني، هذه طوال بها مغرًما كان داريل إلهي! يا
خالف عىل كانت إنها آنج قالت بآنج. ارتبطُت النهاية، ويف الوقت. هذا طوال أنا وتريدني

املشكالت. يف نفيس موقًعا وهناك هنا أركض وأنا فان. مع دائم
فان.» يا للغاية «آسف

فقط أردت أمل. من ما أنه أعرف األمر. «فلتنس بعيًدا: بنظرها تشيح وهي فقالت
حديثها. قطعْت ثم «… أال حالة يف وذلك واحدة، ملرة ذلك أفعل أن

سرتاتفورد، باربارا تقابيل أن أريدك ا. مهمٍّ شيئًا أجيل، من شيئًا تفعيل أن أريدك «فان،
لها ورشحت ما.» شيئًا تعطيها أن أريدك املقال. كتبت التي جارديان» «باي يف الصحفية

يل. أرسلته الذي الفيديو بشأن وأخربتها ماشا، بهاتف يتعلق ما
الفائدة؟» ما ماركوس؟ يا ذلك نفع «وما

تعريض خالل من العالم إصالح يمكننا ال األقل. عىل جزئيٍّا فان، يا ة ُمِحقَّ «كنت
من ذلك فعل يل ينبغي كان أعرفه. عما باإلفصاح املشكلة حل أريد للخطر. اآلخرين
أعلم. بما ألخربه داريل والد منزل إىل الحجز من مبارشة أتوجه أن ينبغي كان البداية،
الوحيد األمل األخري، أميل هذا العالم. تغيري شأنها من األدلة وهذه أدلة. معي اآلن لكنني
الشخص وأنِت الرشطة. من هاربًا متخفيًا أقضيها ال بحياة وأنعم داريل، أحرر أن يف

ذلك.» لفعل به الوثوق يمكنني الذي الوحيد
أنا؟» «ملاذا

محرتفة، أنِت هنا. إىل الوصول من تمكنت كيف انظري كذلك؟ أليس «تمزحني،
لهذا به؛ الوثوق يمكنني الذي الوحيد الشخص أنِت الشأن. هذا يف جميًعا منا واألفضل

أنِت.» اخرتتك
صوتها نربة يف تغيري أي دون اسمها نطقت آنج؟» لصديقتك بذلك تعهد لم «ملاذا

طوب. قالب وكأنها اإلطالق، عىل
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يف اآلن وهي عليها، القبض ألقي لقد تعلمني. أنِك «ظننت لها: وقلت ألسفل، نظرت
حاولت اآلن.» إىل أيام هناك وجودها عىل مر لقد آيالند». «تريجر جزيرة عىل جوانتانامو
وبدأت اللحظة، تلك يف التماسك أستطع لم لكنني لها. يحدث يكون قد وما ذلك، يف أفكر أال
بخرصي أمسكت للركل. تعرضت قد كنت لو كما بطني يف بألم شعرت بحرقة. أبكي
الحجارة عىل جانبي عىل ملقى ذلك بعد نفيس ووجدت هناك، انحنيت التماسك. ألحاول

أبكي. وأنا التماسك محاوًال الرسيع، الطريق تحت املتكرسة
جيبي، من أخرجته الهاتف!» «أعطني غاضب: بصوت وقالت بجانبي، فان ركعت

لها. وأعطيته
ينزل كان املخاط أن أعرف جلستي. يف واعتدلت البكاء عن توقفت بالخجل، شعرت
يف الدخول من تمنعيه أن «يجب لها: قلت واضح. باشمئزاز فان إيلَّ نظرت وجهي. عىل
عليه. حصلت منذ الليل طوال أنم لم حقيبتي. يف بحثت هنا.» شاحن معي الخمول. وضع
وضع يف الدخول من إيقافه من ألتمكن ويوقظني دقيقة، ٩٠ كل ليدق املنبه ضبطت

أيًضا.» تغلقيه «وال الخمول.
الفيديو؟» «ومقطع

لم لكن اإللكرتوني، بالربيد لنفيس منه نسخة أرسلت لقد أصعب. «هذا لها: قلت
كان ملحة، رضورة هناك كانت إذا ذلك.» بعد نت إكس شبكة عىل الدخول يمكنني
لكنني ثانيًة، بهما الخاص بوكس إكس جهاز واستخدام وليام، نيت إىل العودة بإمكاني
وكلمة املستخدم باسم «سأخربِك قائًال: معها حديثي واصلت ذلك. بفعل املجازفة أرد لم
موجهات أحد استخدام عليِك سيكون القراصنة. حزب بريد خادم عىل لحسابي املرور
ممن التحقق عىل الوطني األمن وزارة تعمل … عليه للدخول (تور) املجهول االتصال

القراصنة.» حزب بريد عىل الدخول يسجلون
املرور!» وكلمة املستخدم «اسم اليشء: بعض الدهشة عليها بدت وقد قالت

بِك.» الوثوق بإمكاني أنه أعلم فان. يا بِك أثق «أنا
ماركوس.» يا أبًدا مرورك كلمات عن تفصح ال «أنت وقالت: رأسها، هزَّت

نهايتي تلك فستكون مهمتك، يف تنجحي لم إذا اآلن. بعد يهم ذلك أن أعتقد «ال
أنهم أظن ذلك. أظن ال لكنني جديدة، هوية عىل سأحصل لعيل يالو. ماركوس نهاية …

ما.» يوًما عيلَّ سيقبضون أنهم دوًما عرفت أنني أعتقد بي. سيمسكون
حال؟» أية عىل كله ذلك من الهدف وما خسارة! من لها «يا اآلن: بغضب إيلَّ نظرت
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أشبه كانت تقوله. أن املمكن من كان آخر يشء أي من أكثر العبارة تلك جرحتني
وقد مفقودان، وآنج داريل منه. طائل وال جدوى ذي غري كله األمر البطن. يف أخرى بركلة
له حدود ال لجنون وبالدي مدينتي يخضع الوطني األمن يزال وال ثانيًة، أرستي أرى ال

اإلرهاب. إيقاف اسم تحت يشء أي فعل خضمه يف يمكن
فرحلْت أقوله. ما لدي يكن لم لكنني ما، يشء قول مني تنتظر وكأنها فان بدت

هناك. وتركتني

خيمة عن عبارة املنزل كان «املنزل». إىل عدت عندما يل البيتزا أحرض قد زيب وجدت
خيمة لديه كان ميشن. حي يف رسيع لطريق فوقي ممر تحت الليلة لقضاء زيب نصبها
ملساعدة املحيل التنسيق «مجلس عبارة عليها مطبوعة الجيش، مخلفات من صغرية

فرانسيسكو». بسان املرشدين
«هل ذلك. كل رغم لذيذة لكنها ومتخثرة، باردة «دومينوز»، مطعم من البيتزا كانت

البيتزا؟» عىل األناناس تحب
املجاني الطعام عىل يحصلون من أمام «ليس وقال: وجهي، يف بلطف زيب ابتسم

خيار.»
مجاني؟» «طعام

املجاني.» الطعام متجر من … مجاني طعام «نعم، وقال: ثانيًة ابتسم
هذه؟» رسقت «هل

ومصنوع بالخلف، املوجود الصغري ذلك تعرف أال اآلخر. املتجر من إنها أحمق. يا «ال
كريهة؟» رائحة منه تفوح الذي ذلك األزرق؟ الصلب من

القمامة؟» من أحرضتها «هل
ال وجهك. ترى أن عليك كان بالطبع. «نعم، قال: ثم وقهقه، للخلف رأسه دفع
… طازجة كانت لقد القبيل. هذا من يشء أي أو متعفنة ليست إنها صديقي. يا بأس
يشء كل فوق فرئان سم يرشون إنهم القمامة. صندوق يف وُرمي خاطئ، طلب مجرد
ترى أن عليك بأمان. فستكون هناك، إىل الوصول يف أرسعت إذا لكنك اإلغالق، وقت يف
لن فواكه سلطة لك سأعد الفطور. موعد حتى انتظر البقالة! متاجر منه يتخلص ما
من يتخلصوا حتى بالعطب الصندوق يف الفراولة ثمرات إحدى تصاب إن فما تصدقها!

«… بالكامل الصندوق
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ليلوثها كان ما القمامة صندوق يف فوجودها جيدة، البيتزا كانت حديثه. تجاهلت
مطعم من أنها فهو فيها، االشمئزاز يثري ما هناك كان إذا القبيل. هذا من يشء أي أو
تماًما وقاطعته قبل، من قط طعامه أحب لم املدينة. يف بيتزا مطعم أسوأ … دومينوز
الحراري االحتباس أن يظنون الذين املخابيل الساسة من مجموعة يمول أنه علمت عندما

شيطانيان. مخططان والتطور
االشمئزاز. شعور من التخلص الصعب من كان ذلك، رغم

أن وهو أتوقعه؛ لم شيئًا … ا رسٍّ زيب يل كشف إليه. للنظر آخر سبيل ثمة كان لكن
النظام. يف املشاركة دون حياة أسلوب الخارج، يف خفيٍّا كامًال عامًلا هناك

ها؟» القمامة، من مجاني «طعام
يف به يلقون إنهم الفواكه. لسلطة … أيًضا «وزبادي بقوة: برأسه يومئ وهو فقال
األخرض العفن للون ليتحول كان ما لكنه صالحيته، تاريخ النتهاء التايل اليوم يف القمامة

األول.» املقام يف متعفن لبن أي زبادي؛ أنه أعني الليل. منتصف بحلول
عطبة. فراولة تالف. زبادي فرئان. سم غريبًا. البيتزا طعم كان بفمي. ما بلعت

عليه. أعتاد أن إىل وقتًا ذلك سيستغرق
عليها الحصول عند بشاعة أقل دومينوز بيتزا تكون الواقع، يف أخرى. قضمة تناولت

مجانًا.
بد ال انفعايلٍّ. مرهق طويل يوم بعد دافئة وثرية بليام الخاصة النوم حقيبة كانت
سوف باربارا. بحوزة الفيديو ومقطع الصورة وصارت اآلن، بباربارا اتصلت قد فان أن
بعد املشاركة عيلَّ سيكون ذلك. بعد فعله عيلَّ يجب ما منها وأعرف الصباح، يف بها أتصل

فيه. ما كل أدعم لكي الخرب تنرش أن
نفيس، أسلم عندما الحال عليه سيكون ما فكرت . عينيَّ أغلق وأنا ذلك يف فكرت
الكبرية املباني تلك أحد إىل يصل حتى مكان كل يف السمعة سيئ مايكي تتابع والكامريات

املدينة. مركز يف األعمدة ذات
صوت يشبه ما إىل الفوقي املمر عىل السيارات صوت تحول الوعي، عن وبغيابي
ظهرية بعد بعضهم قابلت مرشدون. أفراد بها الجوار يف أخرى خيام هناك كانت املحيط.
جميًعا كانوا خيامنا. من بالقرب لنربض جميًعا وتراجعنا الظالم، حلول قبل اليوم ذلك
مجرد بل عنيًفا، أو مجنونًا منهم أيٌّ يبُد لم لكن قاٍس. فظ ومظهرهم سنٍّا، مني أكرب

األمرين. كال أو خاطئة قرارات اتخذوا أو حظهم تعرس أشخاص
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عىل براق ضوء انعكس حتى آخر يشء أي أتذكر ال إذ النوم؛ يف استغرقُت أنني بد ال
أعمتني. لدرجة براًقا كان وجهي.

هو.» «هذا قائًال: الضوء خلف من صوت نطق
سمعته قبل، من سمعته صوتًا كان وجهه.» عىل الكيس «ضعوا آخر: صوت فرد
كانت لقد بي. الخاصة املرور كلمات مني ويطلب يوبخني أحالمي يف وتكراًرا مراًرا

القصري. الشعر ذات السيدة
باالختناق أشعر جعلني ما عنقي عند ربطه وأُحِكم رسيًعا، وجهي الكيس غطى
عتية أياٍد ربطت واالختناق، بالتشنج إصابتي ومع مجانية. بيتزا من تناولته ما وأتقيأ
عىل صعوًدا سيارة داخل إىل ُحِملت ثم وُرِفعت، نقالة، عىل ُوِضعت كاحيلَّ. ثم ، معصميَّ
مبطنة. أرضية عىل ألقوني عليها. الصعود عند رنينًا تصدر التي املعدنية الدرجات بعض
فالتبطني لألبواب؛ إغالقهم عند الشاحنة مؤخرة يف اإلطالق عىل صوت أي هناك يكن لم

اختناقي. صوت عدا فيما األصوات كل عىل غطى بالعربة
أزال ال كنت إيلَّ. دخولها عند العربة بتمايل شعرت ثانيًة.» بك مرحبًا «حسنًا، قالت:

الهوائية. قصبتي يف وسال فمي القيء مأل نفس. أي التقاط محاوًال أختنق،
أن عىل فسنحرص التنفس، عن توقفت إذا تموت. ندعك «لن قائلًة: حديثها تابعت

تقلق!» ال لذلك ثانيًة؛ تعاوده
إيلَّ. بالفعل يدخل كان وبعضه هواء، أي استنشاق حاولت االختناق. بتزايد شعرت
من مزيًدا التقطت القيء. من املزيد وطردت وظهري، صدري رجَّ واملهلك العميق السعال

األنفاس.
مميز مكان لدينا مايكي. ثانية، بك مرحبًا السوء. شديد األمر ليس «أرأيت؟ قالت:

إليه.» سننقلك للغاية
يف نافذة البيتزا قيء رائحة كانت الشاحنة. باهتزاز وشعرت ظهري، عىل استلقيت
يخرجها وأخذ تدريجيٍّا، مخي عليها اعتاد األخرى، القوية املنبهات جميع مع لكن البداية،
عىل يبعث يكاد الشاحنة واهتزاز فقط. ضعيفة رائحة صارت أن إىل أنفي نطاق من

الراحة.
الشاطئ، عىل أتمدد كنت لو كما املذهل العميق الهدوء من حالة عيلَّ طغت حينذاك،
لتجرني عاليًا وحملتني ابنه، يهدهد كأب برقة تهدهدني وأخذت إيلَّ وصلت املحيط ومياه
ال ذلك لكن عيلَّ، ُقِبض حدث، ما كل بعد الدافئة. الشمس أشعة تحت الدافئ البحر إىل
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أكن لم وإذا ربحت. لقد نت. إكس شبكة وأسست باربارا، إىل املعلومات أوصلت لقد يهم.
أخذت فعله. بوسعي أنه يوًما تخيلت مما أكثر بل بوسعي، ما كل فعلت فقد ربحت، قد
املدينة حققناه. بل حققته، ما كل متذكًرا السيارة، تحرك أثناء حدث ما كل أسرتجع
أن الوطني األمن وزارة تريدنا التي بالحياة يقبلون ال بأناس ميلء كله والعالم والدولة

جميًعا. حبسنا يمكنهم ولن األبد، إىل نناضل سنظل نحياها.
وابتسمت. تنهدت

خيايل يف تماًما غائبًا كنت الفرتة. تلك طوال تتحدث كانت أنها ذلك بعد أدركته ما
أمامي. من تماًما تالشت صورتها إن حتى السعيد

نحن معنا. تعبث أال لك األفضل من أنه تعلم أن املفرتض من مثلك، ذكي فتى …»
الصحفية لتلك لتبكي تذهب لم وإن حتى سنقبضعليك وكنا رساحك. أطلقنا منذ نراقبك
«… وأنت أنا اتفاق، بيننا كان لقد … حدث ما فحسب أفهم ال إنني الخائنة. السحاقية

نتوجه املاء، فوق رصنا االهتزاز. تغري ثم واهتزت، معدني، لوح عىل الشاحنة مرَّت
ربما. … داريل وكذلك هناك، آنج إلهي! يا آيالند». «تريجر جزيرة إىل

عن األصفاد بفك يهتموا ولم الزنزانة. إىل وصلت أن إىل رأيس عن الكيس ينزعوا لم
مظلًما، املكان كان األرض. عىل النقالة من ألقوني أن إال منهم كان فما وكاحيلَّ، معصميَّ
عالية واحدة نافذة من الغرفة إىل يدخل الذي — القمر ضوء يف أرى أن من تمكنت لكنني
مرحاضوهيكل عىل إال الزنزانة تحتِو لم الرسير. عىل من نُِزعت قد املرتبة أن — صغرية

فقط. وأنا وحوض رسير
ذلك؛ بعد سيحدث ما توقع بوسعي كان بعيًدا. يأخذني خيايل وتركت ، عينيَّ أغلقت
فاحت قبل. من يل حدث فقد األمر؛ عليه يكون ما أعرف كنت مجدًدا. مالبيس… يف التبول

الصغار. األطفال مثل وخزي، بحكة وشعرت كريهة، رائحة مني
ذلك. كل مع قبل من تعايشت لكنني

وأضحك. أضحك أخذت جديد. من واقعي إىل فأعادني غريبًا، الصوت بدا … ضحكت
عدة لشهور عليهم وتغلبت بل منه، ونجوت بي، فعله يمكنهم ما أسوأ إىل وصلت لقد

انترصت. لقد واملستبدين. الحمقى بمظهر يظهرون وجعلتهم
أفضل وقت من وما حال، أية عىل وممتلئة موجعة كانت فقد ملثانتي؛ العنان أطلقت

اآلن. من
ثانيًة. بعيًدا خيايل أخذني
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معصميَّ عن األصفاد املشاعر من والتجرد بالكفاءة يتسمان حارسان فك الصباح، ويف
خيوط. بال املتحركة بالدمية أشبه كنت وقفت، السري…عندما عىل قادر غري ظللت وكاحيلَّ.
عىل ليضعاهما ذراعيَّ الحارسان جذب للغاية. طويلة لفرتة واحدة وضعية يف جلست فقد
الباركود رموز وتدلت التفت املألوف. الرواق يف يحمالنني كانا لو كما وسحباني كتفيهما،

باألمالح. املحمل الهواء بفعل األبواب عىل املوجودة
من كان جذبي. يف الحارسان فأرسع داريل!» «آنج! فهتفت: فكرة؛ يل خطرت
أنا، «هذا الهتاف: واصلت فعله. لهما ينبغي ما يعلما لم لكنهما انزعجا، أنهما الواضح

بالحرية!» تمسكا ماركوس!
علت ثم كالعربية، بدت بلغة آخر شخص وصاح األبواب، أحد خلف نشيًجا سمعت

عاليًا. تدوي املختلفة األصوات من اآلالف متنافرة، أصوات
كانت إذ لالستحمام؛ مخصصة السابق يف كانت جديدة غرفة إىل الحارسان جلبني

فيها. معلقة الدُّش رشاشات تزال ال
مليئًا كان صباحك أن يبدو مايكي! يا «مرحبًا القصري: الشعر ذات السيدة قالت

الرائحة. من اشمئزاًزا وأبدت باألحداث.»
ذلك.» تجربي أن ينبغي مالبيس. يف تبولت «لقد مبتهًجا: فقلت

الحارسان فحملني برأسها، أومأت باالغتسال.» لك السماح لنا ينبغي «لعله قالت:
باردة كانت عليها، بي ألقيا بطولها. ُمقيِّدة أرشطة عىل النقالة هذه احتوت أخرى. لنقالة
وكاحيلَّ. وفخذيَّ كتفيَّ عىل األربطة أحكما قد كانا أدرك، أن وقبل تماًما. ومبللة كالثلج
رأيس، عند املوجودة الحواجز رجل يد أمسكت أخرى. أربطة ثالثة ربطا لحظات، وبعد
أسفل رأيس وصار ألسفل، انحنيت قد كنت لحظات، وبعد اطات. السقَّ بعض وفكت

. قدميَّ
كانت ألراها. رأيس رفعت بسيط.» بيشء «لنبدأ القصري: الشعر ذات السيدة قالت
يبدو الشاشة مسطح بتليفزيون متصل بوكس إكس جهاز يعلوه مكتب عىل جلست قد
وكلمة املستخدم باسم رجاءً، تخربني، أن «أريدك قائلًة: حديثها واصلت الثمن. باهظ

القراصنة.» بحزب اإللكرتوني لربيدك املرور
بعيًدا. بخيايل وُجلت ، عينيَّ أغلقت

يا باملاء بالغمر التعذيب ما تعلم «هل تسألني: وهي الواقع، إىل صوتها أعادني
وينزل أنفك إىل يصل أن إىل رأسك فوق املاء ونصب النحو، هذا عىل تُقيَّد أن هو مايكي؟
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الزائف. باإلعدام ذلك ويُعَرف البلعومي، املنعكس حدوث دون الحيلولة يمكنك ال فمك. يف
تموت.» بأنك الشعور مقاومة من تتمكن لن بأنك القول يمكنني بالغرفة، هذا موقعي ومن
باملاء. بالغمر التعذيب عن قبل من سمعت قد كنت لكنني بخيايل، االبتعاد حاولت

فقط. البداية سوى هذه تكن ولم حقيقي. تعذيب هو، هذا كان لقد
وكان . رموشعينيَّ وارتعشت صدري، يف بضيق فشعرت بخيايل، االبتعاد أستطع لم
بسبب جلدي يف بحكة وشعرت شعري. يف والعرق ساقيَّ عىل البول بمياه الشعور بإمكاني

الجاف. البول
املستخدم.» باسم «لنبدأ وقالت: فوقي، ظهرت

بقوة. عينيَّ أغلقت
باملياه.» «فلتغمراه قالت:

وحبسته. عميًقا نفًسا فأخذت يتحركون، أشخاص صوت سمعت
وشفتيَّ ذقني عىل برقة يُسَكب املاء من مغرفة ملء رأيس، عىل تتقاطر املياه بدأت
لم لكنني تخنقني، وبدأت حلقي، يف املياه نزلت ألعىل. املرتفعتني أنفي فتحتي إىل وصوًال
أقوى. نحو عىل عينيَّ إغالق وأحكمت أنفايس، حبست . رئتيَّ يف وأدخلتها ألهث، أو أسعل
الرقبة، عالية أحذية يرتدون أشخاص صوت الغرفة، خارج اضطراب هناك كان

وجهي. عىل املغرفة ُسِكبت حانقة. غاضبة وصيحات
وجهت ثم الغرفة، يف ما لشخص شيئًا تقول القصري الشعر ذات السيدة سمعت
يمكنني الذي فما بسيط؛ طلب هذا ماركوس، يا فقط املستخدم «اسم قائلًة: يل حديثها

حال؟» أية عىل بك الخاص املستخدم باسم فعله
ريب ال يتوقف، ال فيض املاء، من كامل دلو واحدة مرًة عيلَّ نزل ما كان املرة، هذه
وسحبت سعلت . رئتيَّ يف املاء ولفظت فلهثت التحمل؛ أستطع لم ضخًما. دلًوا كان أنه
ذرة كل بذلك. جسمي إقناع أستطع لم لكنني يقتلوني، لن أنهم أعلم كنت املاء. من املزيد
عيلَّ. املياه صب يتوقف فلم … أبكي أن حتى أستطع لم سأموت. أنني علمت كياني يف

املياه سعلت فيها، جلست التي الزاوية من لكن أسعل. وأخذت ذلك، بعد توقفت
األنفية. جيوبي يف بحريق أشعر وجعلتني ثانيًة، أنفي إىل لتعود

جسدي التوى عندما وفخذيَّ ضلوعي يف باأللم أشعرني إنه حتى عميًقا السعال كان
جسمي، يف التحكم عن عقيل وعجز يل، جسمي خداع كرهت لكم له. معاكس اتجاه يف

ذلك. حيال يشء فعل أستطع لم لكنني
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كما صياح عال حويل. يحدث كان ما أستوعب ألن يكفي بما السعال خفَّ وأخريًا،
رفعت ثم الرباق، الضوء يف وطرفت عينيَّ فتحت ويتصارع. يتشاجر من هناك كان لو

قليًال. أسعل أزال ال وأنا عنقي،
يرتدون أغلبهم وكان التعذيب، بدء عند عليه كان عما الغرفة يف كانوا من عدد زاد
يف يصيحون كانوا اللون. رمادي البالستيك من وأقنعة وخوذات، للجسم، واقية دروًعا

أعناقهم. يف العروق برزت وقد بدورهم يصيحون أخذوا الذين الجزيرة حراس
فأنتم ألعىل، أيديكم وارفعوا أنفسكم! «سلموا واقية: دروًعا ارتدوا ممن واحد قال

االعتقال!» رهن
الدروع ذوي الرجال أحد ملحها هاتفها. يف تتحدث القصري الشعر ذات السيدة كانت
خيم القفاز. غطاهما اللتني بيديه بعيًدا الهاتف ليدفع إليها رسيًعا وتحرك الواقية،
أخريًا لريتطم الصغرية الغرفة عرب الهواء يف يطري الهاتف بينما الجميع عىل الصمت

تماًما. ويتهشم باألرض
كانا بمن منهما اثنان أمسك الغرفة. إىل الواقية الدروع ذوي بدخول الصمت ُقِطع
عندما القصري الشعر ذات السيدة وجه رؤيتي عند االبتسام من بالكاد وتمكنت يعذبانني.

بالستيكية. بأصفاد معصميها وكبَّال وأداراها، كتفيها، من رجالن بها أمسك
كامريا كتفه عىل يحمل كان الباب. مدخل من لألمام الدروع ذوي الرجال أحد تحرك
بأكملها، الغرفة يصور كان العيون. يعمي أبيض ضوءًا تصدر ثقيلة كامريا كانت فيديو.
أحد كان لو كما تماًما ساكنًا أنتظر نفيس وجدت يل. تصويره أثناء مرتني حويل ودار

صورة. يل يرسم
سخيًفا. أمًرا كان

تحريري؟» يمكنك «هل اليشء: بعض مختنق بصوت ولكن التحدث من تمكنت
عني. األربطة فك يف وبدآ سيدة، أحدهما نحوي، الدروع ذوي من اثنان تحرك
كتفيهما عىل حمراء صلبان وجود الحظت وجهي. يف وابتسما وجهيهما عن األقنعة رفعا

وخوذتيهما.
للطرق كاليفورنيا «دورية شارتي كانتا أخريان، شارتان الحمراء الصلبان وتحت

الوالية. رشطة من كانا لقد الرسيعة».
سرتاتفورد. باربارا رأيت حينذاك هناك، تفعله القوات هذه كانت ما أتساءل بدأت
تدفع أخذت لكنها الرواق، يف واقفة وظلت التقدم من ُمِنعت قد أنها الواضح من كان
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بي وتمسك بجانبي تركع وهي قالت اللحظة. تلك يف بصعوبة طريقها وتشق أمامها من
ذا!» أنت «ها حياتي: يف شهدته عناق وأقوى أطول لتعانقني

نجوت. لقد أعدائه. أيدي يف وقع الخليج جوانتانامو حدث؛ ما علمت عندئٍذ
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— املتجر هذا يقع بكندا. تورونتو يف بوكس بيدجز كتب متجر إىل الفصل هذا أهدي
التليفزيونية املحطة مبنى أمام — ويست كوين بشارع مميزة عالمة مثَّل طاملا الذي
العمل يل سبق الذي القديم باكا متجر من خطوات بضع بُعد وعىل يف» تي «سيتي
مجال يف نمثله كنا فما منا؛ بالقرب بوكس بيدجز متجر تواجد باكا يف أحببنا فيه.
ال ما كل عىل املتجر احتوى آخر. مجال كل يف يمثله بيدجز كان العلمي، الخيال
أمام تراها أن إىل عنها تبحث أنك تعلم ال أشياء آخر؛ مكان أي يف تجده أن يمكنك
يف رأيتها التي واملجالت الصحف عرض أماكن أفضل أحد عىل أيًضا يحتوي عينيك.
أنحاء جميع من الرائعة واملجالت الصحف من بعًضا بعضها يعلو صفوف حياتي،

العالم.

∗∗∗

نفيس؛ ألنظف يعمل يزال ال الذي الدُّش رشاش واستخدمت الغرفة، يف باربارا مع تركوني
باربارا وجدت انتهيت، وعندما وقيء. بول من جسدي غطى ملا باإلحراج فجأة شعرت إذ

تبكي.
«… والديك «إن قائلًة: الحديث يف رشعت

كثريًا. عانيا أنهما بد ال املسكينان! والداي إلهي! يا مجدًدا. سأتقيأ بأنني شعرت
هنا؟» هما «هل

معقد.» األمر «كال، فأجابت:
«ماذا؟»
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القوات لهذه يمكن ال كذلك. هنا الجميع ماركوس. يا االعتقال رهن تزال ال «أنت
لنظام سيخضعون هنا املتواجدين كل للجميع. مصاريعها عىل األبواب وفتح املكان اقتحام

شهوًرا.» ذلك يستغرق وقد الجنائية، العدالة
شهوًرا؟» هنا للبقاء «سأضطر

وإخراجك للمحاكمة استدعائك من سنتمكن أننا وأعتقد «ال، وقالت: ، بيديَّ أمسكت
ذلك، ومع اليوم. يشء أي حدوث أتوقع فال نسبي، مصطلح «رسيًعا» لكن رسيًعا. بكفالة
طعام عىل وستحصل باإلنسانية، سيتسم هؤالء. سيطرة تحت كان كما املكان يكون فلن

زيارتك. من ذووك وسيتمكن تحقيقات، هناك تكون لن حقيقي.
ما السهولة. بهذه هنا من ستخرج أنك يعني ال الوطني األمن وزارة واستبعاد
الناس، هؤالء أسسه الذي العدالة لنظام الغريبة الصورة من تخلصنا أننا هو هنا حدث

علنية. ومحاكمات ومحامني قضاة يتضمن الذي النظام القديم؛ النظام به واستبدلنا
لكن الرئييس. الرب يف األحداث تأهيل دور إحدى إىل نقلك نحاول أن يمكننا ثم، ومن
أن إىل لك مكان أفضل هذا يكون قد ماركوس. يا للغاية شاقة األماكن هذه يف الحياة

بكفالة.» نخرجك
هناك لكن بعد، اتهامات يل ه توجَّ لم مجرًما. كنت لقد بالطبع، بكفالة! خروج
الحكومة عن سيئة أفكار تراودك فأن فيها؛ التفكري يمكنهم التي االتهامات من العديد

للقانون. مخالف أمر
تسري أن يجب هكذا لكن سيئ، ذلك أن «أعلم وقالت: مجدًدا، يدي عىل ضغطت
الوطني األمن رجال طرد فالحاكم انتهى؛ قد بصدده كنا ما أن هو هنا الفكرة األمور.
القبض بإلقاء أوامر فأصدر العام، النائب أما التفتيش. نقاط جميع وألغى الوالية، من
الرسي. والحبس الضغط» تحت «االستجوابات يف املتورطني القانون تنفيذ ضباط عىل

به.» قمت ما بفضل ذلك وكل ماركوس، يا السجن سيدخلون
معنى أي من خلت لكنها الكلمات، سمعت نفيس. يف أثر أي سمعته ما يُحِدث لم

ينتِه. ولم األمر انتهى ما، فبشكل تقريبًا.
قبل تقريبًا ساعتان أو ساعة أمامنا ماركوس، يا «انظر قائلًة: حديثها واصلت
عىل السري فعله؟ تريد الذي ما مجدًدا. ويأخذوك يعودوا أن وقبل ذلك، كل من االنتهاء
هنا، إىل طريقنا يف عليها مررنا لقد مذهلة. هنا العاملني غرفة الطعام؟ تناول الشاطئ؟

الطعام.» أصناف أفضل بها ووجدنا
وداريل.» آنج عىل العثور «أريد لها: قلت عنه. اإلجابة أود سؤال أخريًا
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لكنه زنزانتيهما، أرقام عن للبحث عليه عثرت قد كنت كمبيوتر جهاز استخدام حاولت
وخلف باسميهما. نهتف ونحن األروقة يف للسري انتقلنا ثم ومن مرور، لكلمة بحاجة كان
لم نخرجهم. لكي إلينا يتوسلون أو يبكون أو يرصخون السجناء أخذ الزنزانات، أبواب
املهام فرق ساقتهم وقد السابقني حراسهم رؤية من يتمكنوا ولم حدث، ما بعد يدركوا
البالستيكية. باألصفاد تقييدهم بعد السفن أرصفة إىل كاليفورنيا لوالية التابعة الخاصة
أنا هذا جلوفر! داريل كارفييل! آنج «آنج! الضجيج: يعلو بصوت أهتف أخذت

ماركوس!»
لقد البكاء. يف برغبة شعرت أحد. يجب ولم بالكامل، الزنزانات مجموعة اجتزنا

أبًدا. ثانية أراهما لن أسوأ. مكان أو سوريا يف لعلهما البالد، خارج إىل ال ُرحِّ
ذات السيدة وجه رأيت وجهي. عىل يديَّ ووضعت الرواق، حائط عىل متكئًا جلست
فعلت من هي بي. الخاصة املرور كلمة عن تسألني وهي املتكلفة وبسمتها القصري الشعر
فهي قتلتها؛ لربما مجدًدا، رأيتها لو كافيًا. ليس ذلك لكن السجن، إىل ستذهب ذلك.

ذلك. تستحق
الزنزانات من الكثري هناك يزال ال تستسلم، ال ماركوس، يا هيا «هيا! باربارا: قالت

هيا!» هنا،
للفرتة تاريخها يعود وصدئة قديمة عليها مررنا التي األبواب فجميع محقة؛ كانت
سميك حديث أمني باب هناك كان الرواق، نهاية يف لكن مرة. أول القاعدة فيها بُنيت التي

بالداخل. املظلم الرواق إىل بالدخول وغامرنا لنفتحه، جذبناه اليشء. بعض مفتوح
باب كل باركود. رموز تحمل وال أخرى، زنزانات أبواب أربعة هناك تزال ال كانت

عليه. معلقة صغرية إلكرتونية مفاتيح لوحة عليه
آنج؟» «داريل؟ ناديت:

«ماركوس؟»
مالكي! آنج، إنها الرواق. يف باب أقىص وراء من باسمي يهتف آنج صوت كان

أنا!» هذا «آنج! صحت:
ماركوس.» إلهي! «يا تبكي: أخذت ثم متهدج، بصوت فقالت

هنا؟» أنت هل داريل، «داريل، أصيح: وأنا بعنف األخرى األبواب قرعت
أرجوك، بحق. آسف آسف، أنا … هنا «أنا يقول: ا جدٍّ أجشَّ ضعيًفا صوتًا فسمعت

ا.» جدٍّ آسف أنا
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محطًما. … َوِهنًا بدا
يشء؛ كل انتهى لقد ماركوس. أنا دي، يا أنا «هذا زنزانته: باب عىل أميل وأنا قلت
للمحاكمات، سنخضع هنا. من الوطني األمن رجال وطردوا الحراس، عىل الرشطة قبضت

ضدهم.» وسنشهد علنية. محاكمات
آسف.» أنا أرجوك، آسف. «أنا قائًال: عيلَّ فرد

ال الفيديو كامريا كانت زنزانته. باب إىل كاليفورنيا دورية رجال حرض حينذاك،
وبدا مرفوًعا، وجهه قناع كان سرتاتفورد؟» «آنسة أحدهم: قال يحدث. ما تصور تزال

إنقاذي. وليس لحبيس جاء آخر رشطي كأي
هنا. املهمني املساجني من اثنني موقع حددنا لقد سانشيز! «كابتن باربارا: فقالت

بنفيس.» منهما والتحقق رساحهما إطالق يف أرغب
األبواب.» هذه دخول شفرات عىل سيدتي، يا بعد، نحصل «لم أجابها:

من أتمكن أن عىل اتفقنا لقد عليه؛ اتفقنا ما هذا يكن «لم وقالت: يدها، فرفعت
هنا من نتزحزح لن الوالية. حاكم من مبارشة أوامر وهذه املكان، هذا أرجاء كافة دخول
تعني كانت وقد توتر، أي دون وجهها، التام الهدوء عال الزنزانتني.» هاتني تفتح أن إىل

تقول. ما
فعله.» يمكنني ما «سأرى وقال: جبينه، قطب للنوم. بحاجة الضابط بدا

النهاية يف لكنهم مرات، ثالث حاولوا الزنزانات. فتح من تمكنوا ساعة، نصف وبعد أخريًا
الالسلكية باملوجات الهوية تحديد وبنيرشائح بينها وطابقوا الصحيحة، للشفرات توصلوا
القبض ألقوا الذين الحراس مالبس عىل من نزعوها التي الهوية شارات عىل املوجودة

عليهم.
الخلف، من املفتوحة مالبسمرىضاملستشفيات ترتدي كانت أوًال. آنج زنزانة دخلوا
هناك يكن ولم فقط، واحدة حشية سوى بها كان فما زنزانتي؛ من خلوٍّا أكثر وزنزانتها
مسلطة الرشطة وكامريا الرواق، يف بعينيها تطرف خرجت إضاءة. أو حوض أو رسير
منها. لتحمينا الكامريا وبني بيننا باربارا وقفت وجهها. عىل يرتكز الرباق وضوؤها عليها
ووجهها بعينيها كان مشيتها. يف اليشء بعض متثاقلة زنزانتها، من مرتددة آنج خرجت

الخطب. هو هذا ليس لكن تبكي، كانت ما. خطب
محاٍم.» طلب يف الرصاخ عن أتوقف لم عندما خدروني «لقد قالت:
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بول رائحة منها فاحت العناق. بادلتني لكنها ضعيفة، كانت احتضنتها. حينذاك
قط. يدي بني من أتركها أن أرد لم منها. حاًال أفضل أكن لم وعرق.

داريل. زنزانة الرشطة رجال فتح اللحظة، تلك ويف
الزنزانة، نهاية يف الجسد عاري نفسه حول والتف املستشفى رداء مزق قد كان

إليه. ركضت وعيوننا. الكامريا عدسة عن نفسه حجب محاوًال
عىل القبض وأُلقي يشء، كل انتهى لقد ماركوس. أنا هذا «دي، أذنه: يف همست

منازلنا.» إىل ونعود بكفالة، سنخرج الحراس.
بعيًدا. بوجهه أشاح ثم آسف»، «أنا هامًسا: وقال بقوة، عينيه وأغلق ارتجف،

زنزانتي إىل وأعاداني باربارا، ومعه واقيًا درًعا يرتدي رشطي ذلك بعد أبعدني
فيها. الليلة تلك ألقيض الباب وأغلقا

آخرين مساجني خمسة مع الرشطة كبَّلتني املحكمة. قاعة إىل ذهابي عن الكثري أتذكر ال
كان فقط أحدهم فيه. قضيتها مما أطول مدة السجن يف جميًعا وجودهم عىل مىض
شبابًا. جميًعا فكانوا اآلخرون، أما يرتعد. وكان السن، كبري رجًال كان العربية؛ يتحدث
أن الحظت حتى املعدية ظهر عىل تجمعنا إن وما بينهم. البرشة األبيض الوحيد كنت

متفاوتة. بدرجات اللون داكنو آيالند» «تريجر جزيرة سجن يف من جميع
للغاية. طويلة كانت لكنها واحدة، ليلة سوى السجن بذلك وجودي عىل يمِض لم
إىل وأنظر كتفي أحني يجعلني الذي النوع ذلك من كانت األضواء، بعض علينا سقطت
األطراف، مرتامية الرمادية السماء إىل للنَّظر الجميع مثل رأيس رفعت اليوم لكنني أسفل،

املعديات. أرصفة إىل وصوًال ركضنا أثناء مستمتعني
باألصفاد، مكبلون ونحن إليها الصعود العسري من كان حافالت يف الرشطة نقلتنا
معضلة حل نحاول نكن لم بذلك. أحد يهتم لم طويًال. وقتًا الجميع صعود فاستغرق
ننظر وإنما ضيق، ممىشحافلة عىل واحدة سلسلة يف أشخاصمكبلني ستة صعود كيفية

التل. أعىل واملباني حولنا من املدينة إىل
كبريًا، الحشد كان منهما. أيٍّا أَر لم لكنني وآنج، داريل عىل العثور سوى بايل يشغل لم
كانوا لكنهم بالرفق، الوالية رشطة رجال اتسم بحرية. فيه بالتحرك لنا مسموًحا يكن ولم
وسط لداريل رؤيتي أتخيل أخذت واألسلحة. الدروع ويحملون البنية ضخام ذلك مع
يف داريل عليها بدا التي املرهق األحدب هيئة نفس له آخر شخًصا دوًما كان لكنه الجمع،

املكان. ذلك يف املحطم الوحيد يكن لم زنزانته.
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حصلت باألصفاد. مكبلون ونحن املقابالت غرف إىل ساقونا املحكمة، قاعة ويف
أسئلة بضعة علينا وطرحت إفادتنا، عىل املدنية للحريات األمريكي لالتحاد تابعة محامية
قاعة إىل قادتنا ثم — باالسم التحية يل ووجهت وجهي يف ابتسمت إيلَّ، وصلت وعندما —
حالة يف وبدا املعروف، القضاة رداء يرتدي القايض كان القايض. أمام لنمثل املحكمة

جيدة. مزاجية
العائلة يف فرد لديه كان من كلَّ أن هو إليه التوصل تم الذي االتفاق أن الجيل من كان
االتحاد محامية تحدثت اآلخرون. يُحبَس حني يف رساحه، سيُطَلق له، الكفالة دفع يمكنه
تُجَمع ساعات ببضع السماح منه وطلبت القايض، مع طويًال املدنية للحريات األمريكي
عندما لكنني جيًدا، األمر القايض تقبل املحكمة. قاعة إىل لتحرض السجناء أرس خاللها
واعتربتهم الجرس، تفجري منذ االعتقال رهن كانوا السجناء أولئك من بعًضا أن تذكرت
كرس أردت والتعذيب؛ والعزل لالستجواب وتعرضوا محاكمة، دون املوتى، عداد يف أرسهم

جميًعا. وتحريرهم بنفيس أغاللهم
وكذلك مرهًقا، بدا نظارته. وخلع نحوي ألسفل نظر القايض، أمام مثلت عندما
مفاجئة همهمة خلفي سمعت املحكمة. اب وُحجَّ املدنية للحريات األمريكي االتحاد محامية
عني، نظره يبعد أن دون واحدة مرة بمطرقته القايض دقَّ باسمي. الحاجب نطق عندما

عينيه. فرك ثم
العدالة، عىل خطًرا وتشكل البالد تغادر قد أنك يالو، سيد يا االدعاء، جهة «ترى قال:
«تاريًخا» عليه نطلق أن يمكن ما لديك أن فيه شك ال فمما ذلك؛ يف ا حقٍّ لديهم أن وأعتقد
كانت مهما للمحاكمة لتخضع محجوًزا فستظل ثم، ومن هنا؛ املتهمني باقي من أطول

تقديمها.» لوالديك يمكن التي الكفالة
عينيه. وفرك بنظرة، أسكتها القايض لكن تتحدث، املحامية رشعت

قوله؟» يف ترغب ما لديك «هل
فتاة عيلَّ عرضت عندما املايض األسبوع ذلك كان للهرب. فرصة لدي «كانت أجبته:
رسقت لكنني جديدة. هوية عىل الحصول يف ومساعدتي املدينة من وإخراجي تهريبي
صديقي عن دليل عىل احتوى الذي — الهاتف وسلمت الشاحنة. من وهربت هاتفها،

املدينة.» يف هنا واختفيت الصحفيات، إحدى إىل — جلوفر داريل
هاتًفا؟» «أرسقت
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تساوي ال حريتي أن قررت … العدالة مواجهة عيلَّ وأن الهروب، عدم قررت «لقد
الوطني األمن وزارة سيطرة تحت املدينة كانت أو العدالة، من مطلوبًا رجًال كنت إذا شيئًا

البلد.» حرية أهمية بقدر ليست حريتي أن قررت محتجزين. وأصدقائي
هاتًفا.» رسقت «لكنك

وجدتها.» إن لصاحبته إعادته عىل عزمت فعلت. «نعم، وقلت: برأيس، فأومأت
ثم ا»، حقٍّ مفوَّه لرجل إنك يالو. سيد الخطبة، هذه عىل شكًرا «حسنًا، القايض: قال
األخبار بثت للغاية. أيًضا البعضشجاًعا يراك «وقد حديثه: وواصل االدعاء، ممثل يف حدق
ويف السلطات. من للهروب مرشوع سبب لديك كان أنه يوضح فيديو مقطع الصباح هذا
االدعاء ممثل من سأطلب لكنني بكفالة، بالخروج لك سأسمح اآلن، وحديثك ذلك، ضوء
زيادة أتوقع وبذلك، للهاتف. رسقتك بسبب الكفالة لحساب بسيطة رسقة جنحة إضافة

دوالر.» ٥٠٠٠٠ بمبلغ الكفالة
بقوة. بيدي املحامية وأمسكت أخرى، مرة بمطرقته دقَّ

الذي الرداء كتَفي عىل شعره قرش ظهر نظارته. وارتدى مجدًدا، إيلَّ القايض نظر
املتجعد. شعره ملست عندما نظارته عىل منه املزيد ونزل يرتديه، كان

املشكالت.» عن وابتعد الفتى، أيها اآلن املغادرة «يمكنك

من الكلمة تحمله ما بكل — حملني أبي. كان ما، شخص بي فأمسك ألغادر، استدرت
عندما يعانقني كان كما عانقني جسدي. ضلوع ت رصَّ حتى بقوة وعانقني — معنى
تنتهي كانت والتي القيء، عىل الباعثة الطريان ألعاب يف بي ويدور صغريًا، صبيٍّا كنت

تؤملني. تكاد بقوة وعناقي يل التقاطه ثم الهواء يف يل برميه
بُعد عىل بي أمسكت أمي. كانت نعومة. أكثر يدان ذراعيه بني من برفق انتزعتني
وجهها. تغرق والدموع كلمة، بأية تنطق أن دون ما يشء عن وجهي يف باحثًة للحظات،

بذراعيه. والدي وأحاطنا أيًضا، هي عانقتني ثم بكائها، صوت وعال ابتسمت
«داريل؟» قائًال: أنطق أن من أخريًا تمكنت تركاني، وعندما

املستشفى.» يف إنه ما؛ مكان يف بوالده «التقيت
رؤيته؟» يمكنني «متى

قائًال واستطرد توقف، ثم «… ال إنه اآلن. إليه «سنذهب متجهم: بوجه أبي فأجاب
بخري.» إنه يقولون «إنهم مختنق: بصوت
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آنج؟» عن «ماذا
«… لكن هنا، انتظارك أرادت املنزل. إىل والدتها «اصطحبتها

املحكمة مأل املحتجزين. أرسجميع به تشعر ما متفهًما رصت فقد حدث. ما تفهمت
إيقافه. من أنفسهم اب الُحجَّ تمكن وما والدموع، العناق

الهاتف؟» استخدام يف يل وهل داريل. لزيارة «لنذهب لهما: قلت
مستشفى كان — داريل احتُِجز حيث املستشفى إىل طريقنا يف ونحن آنج إىل تحدثت
بعد مقابلتها عىل واتفقت — فيه نحن الذي الشارع نفس يف العام فرانسيسكو سان
لكن ال، أم ستعاقبها كانت إذا ما بعد تقرر لم فوالدتها رسيع؛ بهمس تحدثت العشاء.

املخاطرة. أرادت آنج
حشًدا يمنعان كانا داريل. غرفة به توجد الذي الرواق يف الوالية منرشطة اثنان وقف
ويلتقطوا الضابطني حول من النظر ليسرتقوا ا جدٍّ متأهبني وقفوا الذين الصحفيني من
قد والداي كان منها. للتخلص رأيس فهززت عيوننا، يف الكامريات أضواء برقت الصور.
باالشمئزاز شعرت لكنني بالسيارة، الخلفي املقعد يف ارتديتها نظيفة مالبس يل أحرضا

املحكمة. حمامات يف نفيس نظفت أن بعد حتى نفيس، من
أيًضا، الوالية ضابطا إيلَّ ونظر اآلن، مشهوًرا رصت فقد عيلَّ؛ الصحفيني بعض نادى

باسمي. الصحفيني لهتاف أو وجهي عىل تعرفا ألنهما إما
عىل تعذر هامس بصوت يتحدث وهو باملستشفى غرفته باب عند داريل والد قابلنا
بهما، رؤيته اعتدت وسرتة جينز بنطال مدنية: مالبس يرتدي كان سماعه. الصحفيني

صدره. عىل معلقة خدمته أوسمة ظلت لكن
فأعطاه التوقف؛ يستطع ولم يبكي، وبدأ بسيطة فرتة منذ استيقظ نائم، «إنه قال:

النوم.» عىل ملساعدته دواءً األطباء
وفمه وينام وممشًطا، نظيًفا شعره كان داريل. كان حيث الغرفة داخل إىل تقدمنا
سنٍّا أكرب رجل ذاتها الغرفة يف معه رقد فمه. جانبي عند بيضاء مادة هناك كانت مفتوح.
معي مقيًدا كان الذي الرجل أنه ذلك بعد أدركت عمره. من األربعني يف عربية مالمح ذو

بخجل. لآلخر منا كلٌّ لوح آيالند». «تريجر جزيرة من رحيلنا عند
كان آخرها. عن مقضومة أظافره كانت بيده. وأمسكت داريل، إىل ذلك بعد تحولت
الثانوية. املدرسة دخولنا عند ذلك عن أقلع لكنه طفًال، كان عندما أظافره قضم يحب
يف ألصابعه وضعه أن أخربته بأن العادة هذه عن يتوقف جعلته من هي فان أن أعتقد

لالشمئزاز. مثري أمر الوقت طوال فمه
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رأيس وضعت حولنا. من الستائر ويغلقون عنا يبتعدون داريل ووالد والديَّ سمعت
بزيب. ذكرتني مرقعة شعثة لحية له كانت الوسادة. عىل رأسه بجوار

بخري.» وستصري نجوت، لقد دي! «مرحبًا قلت:
إال بها أنطق لم التي العبارة وهي «أحبك!» له: أقول وكدت قليًال، نومه يف غط
ويف مثيل. لشاب قولها الغريب من كان عبارة العائلة، أفراد من ليس واحد لشخص

املسكني! داريل عليها. وضغطت األخرى يده أمسكت أن إال مني كان ما النهاية،
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كافة يف تقريبًا تنترش التي بوكِسلرز َهدسن الكتب بيع منافذ إىل الفصل هذا أهدي
الكتب من قليل عدد سوى تعرض ال املنافذ هذه أغلب املتحدة. الواليات مطارات
مثل — منها الكبرية املنافذ لكن مدهش). نحو عىل متنوعة الغالب يف كانت (وإن
حي. بأي كتب متجر أي عن جودة تقل ال — بشيكاجو أوهري بمطار املوجود املنفذ
َهدسن منفذ أنقذ وقد مطار، أي شخيصعىل طابع إضفاء عىل هائلة قدرة لديها إن
رحالت أثناء شيكاجو مطارات يف طويلة لفرتة فيها توقفت مرة من أكثر يف عقيل

بها. قمت التي الطريان

∗∗∗

الذي الوحيد أكن لم يوليو. من الرابع أسبوع نهاية عطلة يف املكتب يف باربارا بي اتصلت
أن هو عذره كان الذي الوحيد لكنني االستقالل، عيد أسبوع نهاية عطلة يف للعمل ذهبت

املدينة. بمغادرة يل يسمح ال بي الخاص املرشوط الرساح إطالق برنامج
االدعاء جهة عقدت عقل! يصدقه ال أمر ماشا. هاتف برسقة النهاية، يف أدانوني، لقد
«اإلرهاب من بكلٍّ واملتعلقة إيلَّ املوجهة التهم كافة إلسقاط بي الخاصة املحامية مع اتفاًقا
بثالثة عيلَّ وُحِكم بسيطة. رسقة بجنحة أعرتف أن مقابل يف الشغب» و«إثارة اإللكرتوني»
األحداث لتأهيل دار يف اليوم منتصف اإلقامة مع مرشوط رساح إطالق برنامج يف أشهر
من مجموعة مع املهجع أتشارك حيث الدار تلك يف أنام فكنت ميشن، حي يف املذنبني
فرتة أما بحق. املجانني وبعض املخدرات، ومدمني العصابات وأفراد الحقيقيني، املجرمني

«العمل». إىل والذهاب الخروج يف «الحرية» يل فكانت النهار،
ماركوس.» يا رساحها «سيطلقون باربارا: قالت
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«َمن؟»
ساحتها الرسية جلساتها يف العسكرية املحكمة برَّأت جونستون. كاري «جونستون،

العراق.» إىل سريسلونها جديد. من للخدمة وستعود امللف، وأُغِلق ُجرم، أي من
يف االسم ذلك عن ُكِشف القصري. الشعر ذات السيدة اسم هو جونستون كاري
عنها؛ ُكِشف ما كل هو ذلك لكن العليا، كاليفورنيا بمحكمة التمهيدية االستماع جلسات
فكانت وملاذا. ُسِجن، ومن فعلته، وما األوامر، منهم تتلقى كانت عمن بكلمة تنطق فلم

املحكمة. قاعة يف الوقت طوال تماًما صامتة تجلس
«غري الحاكم لغلق املتذمرة املعارضة أصواتهم علت فقد الفيدراليون، املسئولون أما
لضباط املحافظ وإجالء آيالند»، «تريجر جزيرة لسجن الجانب» وأحادي القانوني
يف الضباط هؤالء من بالكثري الحال انتهى فرانسيسكو. سان من الفيدرالية الرشطة

الخليج. جوانتانامو سجن حراس مع الوالية، سجون
اليوم ويف الوالية. حكومة أو األبيض، البيت عن بيان أي يصدر لم األيام، أحد ويف
أعلن حيث الحاكم؛ مقر أمام والتحفظ التوتر شابَُه مشرتك صحفي مؤتمر انعقد التايل،

مشرتك». «لتفهم توصلهما عن الوطني األمن ووزير الحاكم
يف للتحقيق الجلسات رسية عسكرية محاكمة ستعقد الوطني األمن وزارة كانت
املحكمة شأن ومن باي. جرس عىل الهجوم بعد وقعت التي املحتملة» التقدير «أخطاء
املقابل، ويف إجرامي. عمل لكل املناسب العقاب لضمان لديها متاحة أداة كل استخدام
كاليفورنيا، يف الوطني األمن وزارة عمليات يف التحكم بالوالية الشيوخ مجلس سيتناول
عليها، والتفتيش الوالية، يف العمليات تلك كل وقف عىل القدرة للمجلس يكون بحيث

أولوياتها. تحديد وإعادة
مع الحاكم، «سيدي األول: السؤال باربارا وطرحت بشدة، الصحفيني أصوات علت
أحد — يالو ماركوس أن يوضح للجدل قابل غري فيديو مقطع لدينا لك، احرتامي كامل
ضباط جانب من زائف إلعدام تعرض قد — أرضها عىل واملولود الوالية، هذه مواطني
هل األبيض. البيت من أوامر عىل بناء واضح هو كما يعملون الذين الوطني، األمن وزارة
الهمجي التعذيب مجابهة يف ملواطنيها بالعدالة ادعاء أي عن التخيل يف ا حقٍّ الوالية ترغب

واضًحا. ظل لكنه صوتها، ارتعش القانوني؟» غري
يالو السيد أراد إذا العدالة. العسكرية املحاكم «ستحقق وقال: يديه، الحاكم بسط
فلديه العدالة، من مزيًدا — الوطني األمن وزارة إلدانة سبب لديه آخر شخص أي أو —
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— به لحقت التي باألرضار يتعلق فيما — دعوى إلقامة للقضاء اللجوء يف بالطبع الحق
الفيدرالية.» الحكومة ضد

الوطني األمن وزارة ضد مدنية قضية ألف عرشين عن يزيد ما ُرِفع فعلته. ما وهذا
الذي املدنية للحريات األمريكي االتحاد قضيتي توىل الحاكم. ترصيح تال الذي األسبوع يف
تعاطفت الحني، ذلك وحتى الرسية. العسكرية املحاكمات نتائج عىل لالطالع طلبات قدم

األمر. مع للغاية املحاكم
ذلك. أتوقع لم لكنني

عقاب!» أي دون رساحها «أطلقوا
يف وقعت التي لألحداث دقيق تقصٍّ «بعد الكثري: عن الصحفي البيان يكشف «لم
آيالند»، «تريجر بجزيرة اإلرهاب بمكافحة الخاص االعتقال ومركز فرانسيسكو، سان
تضمن آخر.» تأديبي إجراء تقتيضأي ال جونستون السيدة أفعال أن إىل املحكمة توصلت

بالفعل!» عقوبة بها أنزلوا قد كانوا لو كما «آخر» كلمة البيان
جوانتانامو من رساحي إطالق منذ ليلة كل جونستون بكاري حلمت لقد ماذا؟!
الرجل تخرب وهي وجهها عىل ترتسم النزقة االبتسامة وتلك أمامي، وجهها رأيت الخليج.

باملاء. يعذبني أن
قاطعتها. لكنني «… «ماركوس باربارا: قالت

األسبوع. نهاية عطلة يف وسأنرشه ذلك، عن فيديو مقطع سأسجل بأس. ال بأس، «ال
األسبوع نهاية إجازات من عائدون فالجميع اإلثنني؛ أيام الفيديو مقاطع الجميع يشاهد

املكتب.» أو املدرسة بأنحاء يتداولونه مسلٍّ يشء عن يبحثون
التأهيل، دار يف برنامجي من كجزء األسبوع يف مرتني نفيس طبيب عىل أتردد كنت
ساعدني لقد جيد. أمر بأنه أشعر بدأت العقاب، من نوعا ذلك اعتبار عن توقفت وعندما
وكانت عيلَّ. يسيطر تركه من بدًال غضبي، عند البنَّاءة األشياء عىل الرتكيز يف الطبيب ذلك

يل. مساعدة وسيلة الفيديو مقاطع
أذهب.» أن «يجب صوتي: يف مشاعري إظهار عدم أحاول وأنا لباربارا قلت

ماركوس.» يا بنفسك «اعتِن
عىل لتوي الخرب «قرأت وقالت: املكاملة، أنهي كنت بينما الخلف من آنج احتضنتني
أخبار استعراض أداة من عليها تحصل كانت إذ األخبار؛ من املاليني آنج قرأت اإلنرتنت.»
إذ ذلك؛ يف برعت وقد لنا، الرسمية املدوِّنة كانت الشبكة. عىل ظهرت متى األخبار توفر

345



األصغر األخ

طلبات تقدم طاهية كانت لو كما اإلنرتنت عىل وترفعها املثرية، القصص تختار كانت
رسيًعا. الفطور

العمل من الكثري لدينا يكن لم أننا الحقيقة وأعانقها. ألواجهها ذراعيها بني استدرت
يمكنها وال العشاء، موعد بعد التأهيل دار من بالخروج يل مسموًحا يكن ولم اليوم، ذلك يف
الناس، من الكثري حولنا يكون ما عادًة لكن املكتب، يف نلتقي كنا هناك. زيارتي أيًضا هي
فحمل كبري، إغواء فيه كان املكتب يف وحدنا ووجودنا عناقنا، أمام عقبات وضع الذي األمر

اآلخر. بجوار أحدنا عملنا أثناء نتغازل فكنا اإلثارة؛ من الكثري
اليوم.» أنرشه أن وأريد فيديو، مقطع «سأصمم لها: قلت

ذلك.» لنفعل «حسنًا،
الشهري التصوير مع بالتزامن بصوتي حواًرا ووضعت الصحفي. البيان آنج قرأت
والدموع املزعجة، الكامريا إضاءة يف غاضبتان وعيناي باملاء، بالغمر التعذيب مكان يف يل

القيء. ويجدله يلوثه وشعري وجهي، عىل تتدفق
الزائف، اإلعدام يسمى بما أتعرضللتعذيب باملاء، بالغمر التعذيب مكان يف أنا، «هذا
الحكومة. لدى جونستون تعمل كاريجونستون. تدعى سيدة التعذيب عملية ويُِرشفعىل

الفيديو.» هذا من تتذكرونها قد
«هذه روني: وكريت جونستون فيه تظهر الذي الفيديو مقطع ذلك بعد أضفت

الجمهورية.» لرئيس األول االسرتاتيجي الخبري روني، وكريت جونستون
الذين وامللحدين املثليني مدن مثل نظره يف فهي املدينة؛ هذه يحب ال الشعب «إن
قد أنها هو فرانسيسكو بسان الهتمامه الوحيد السبب جهنم. نار يف الهالك يستحقون

عليها.» اإلسالميني اإلرهابيني هجوم يف الحظ حالفها
من ٤٢١٥ لقي اإلحصائيات، آلخر وفًقا فيها. أعيش التي املدينة عن يتحدث «إنه
مرصعهم، يلقوا لم ربما بعضهم لكن عنه. يتحدث الذي اليوم يف مرصعهم جرياني
واألطفال واألمهات اآلباء بعض للتعذيب. فيه تعرضت الذي ذاته السجن يف اختفوا وإنما
غري سجن يف اعتُِقلوا قد ألنهم وذلك ثانيًة؛ ذويهم يروا لن واألخوات واإلخوة واملحبني
دقيقة، السجالت الخارج. إىل السفن نقلتهم لقد فرانسيسكو. سان خليج يف هنا قانوني
وهي جونستون كاري فيديو إىل عدت التشفري.» مفاتيح لديها جونستون كاري لكن

يضحكان. وهما روني مع االجتماعات طاولة عىل تجلس
القبض ألقوا «عندما عليها. القبض إلقاء أثناء جونستون فيديو ذلك بعد أضفت
الوجود. خريطة عىل من وأخفتهم أهانتهم من لكل ستتحقق العدالة أن ظننت عليها،
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الجولف ويلعب يضحك وهو للرئيس ثابتة صورة عىل الفيديو وأوقفت «… الرئيس لكن
لروني ثابتة صورة واآلن «… األول االسرتاتيجي وخبريه …» العديدة إجازاته إحدى يف
إىل أرسالها لقد ال. تدخَّ …» «صفنا» يف دوًما كان السمعة سيئ إرهابيٍّا قائًدا يصافح وهو
املحكمة تر لم ما، بطريقة ساحتها. املحكمة تلك اآلن برَّأت وقد رسية، عسكرية محكمة

كله.» ذلك يف ً خطأ
عىل باربارا نرشتها التي زنزاناتهم يف للسجناء اللقطات من املئات بالفيديو ركَّبت
يدفع من ونحن هؤالء، انتخبنا من «نحن تحريرنا. يوم جارديان» «باي صحيفة موقع
حرياتنا. عن يدافعوا أن املفرتض من صفنا. يف يكونوا أن املفرتض من رواتبهم. لهم
خانوا …» للمحاكمة ُقدِّموا الذين واآلخرين لجونستون اللقطات من سلسلة ثم «… لكنهم
ألن تكفي طويلة فرتة وهذه أشهر، أربعة سوى االنتخابات موعد عىل يتبقَّ لم ثقتنا.
التخيل قرروا أشخاص خمسة … جريانكم من خمسة عن وتبحثوا بيوتكم من تخرجوا

لهم. يروقون ال أمامهم املتاحني املرشحني جميع ألن بأصواتهم اإلدالء يف حقهم عن
باسرتداد يعدونكم اجعلوهم بالتصويت. يعدونكم اجعلوهم جريانكم. إىل تحدثوا
لم ودماؤهم أصدقائي من سخروا الذين هؤالء من … والسفاحني املعذِّبني من البالد

جريانهم.» إىل بالتحدث ِليِعدوكم امليناء. قاع يف بعد تجف
… تختاروا أن يجب نفًعا. يجدي لن وهذا املرشحني. هؤالء من أيٍّا يريد ال «أغلبنا

الحرية. اختاروا
أحبها. أزال ال لكنني بالدي، قبل من للتعذيب تعرضت وقد يالو. ماركوس اسمي
يف أعيش أن أريد حرة. بالد يف العمر بي يتقدم أن وأريد عاًما، عرش سبعة العمر من أبلغ

حرة.» بالد
آنج صممته اإللكرتوني، املوقع شعار إىل وصوًال تدريجيٍّا تتالىش الصورة جعلت
نحتاج أن يمكننا التي املجانية االستضافة خدمات كل لنا قدم الذي خولو من بمساعدة

«بيجسبلني». موقع عىل إليها
«ائتالف باسم النظرية، الناحية من ُعِرفنا، لالهتمام. مثريًا مكانًا املكتب كان
نت». إكس شبكة «مستخدمو اسم علينا أطلق الجميع لكن أمريكا»، لتحرير املصوتني
من وبعض باربارا بني بالتعاون — للربح الهادفة غري الخريية — املنظمة تأسست
بعض من التمويل ُقدِّم مبارشًة. آيالند» «تريجر جزيرة تحرير بعد املحامني أصدقائها
من مجموعة أن التصديق يمكنهم ولم التكنولوجيا مجال يف يعملون الذين املليونريات
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األحيان بعض يف منا طلبوا الوطني. األمن وزارة عىل تغلبوا قد القرصنة مماريس الفتيان
وتقديم املخاطر، املال رأس مستثمري جميع يوجد حيث هيل؛ ساند طريق إىل الذهاب
املبتدئني املستثمرين من مهولة أعداد هناك وكان نت. إكس شبكة تقنية عن عرضقصري

نت. إكس شبكة عىل املال جني يحاولون الذين
عىل تطل بواجهة مكتب لدي أصبح لقد به. عالقة يل تكن لم … يحدث ما كان أيٍّا
وأقمنا املضغوطة، بوكس» إكس «بارانويد أقراص وزعنا حيث فالينسيا؛ بشارع الطريق
مذهل عدد علينا توافد وقد كفاءة. أكثر فاي واي هوائي أجهزة تصميم حول عمل ورش
(يمكن أجهزة أو نقدية أموال يف إما تمثلت التي التربعات لتقديم العاديني الناس من
يونيفرسال»). بوكس «إكس فقط وليس أجهزة، أية عىل لينكس» «بارانويد نظام تشغيل

أحبونا. لقد
أي سبتمرب؛ يف بنا الخاصة البديل» «الواقع لعبة طرح يف الكربى خطتنا تمثلت
االقرتاع. صناديق إىل وإرشادهم الناخبني بحشد وربطها بالضبط، االنتخابات وقت يف
أي فقط؛ األمريكيني من املائة يف ٤٢ سوى األخرية االنتخابات اقرتاعات يف يصوِّت فلم
جلسات إحدى إىل وفان داريل دعوة كثريًا حاولت املصوتني. لغري العظمى األغلبية إن
مًعا، طويًال وقتًا يقضيان كانا الدعوة. رفض يف استمرَّا لكنهما أقمناها، التي التخطيط
معي يتحدث داريل يعد لم اإلطالق. عىل بالعواطف له عالقة ال األمر أن عىل فان ت وأرصَّ
باإلرهاب له عالقة ال يشء أي عن طويلة إلكرتوني بريد رسائل إيلَّ يرسل كان وإن كثريًا،

فان. أو السجن أو
املرأة!» هذه أكره كم إلهي! «يا وقالت: يدي، عىل آنج ضغطت

حق يف البالد هذه ترتكبها التي الجرائم إحدى «إنها لها: وقلت برأيس، فأومأت
إرهابيٍّا.» األرجح عىل فسأصري مدينتي، إىل املرأة تلك أرسلوا إذا العراق.

مدينتك.» إىل أرسلوها عندما بالفعل إرهابيٍّا رصت «لقد
بالفعل.» «نعم،

اإلثنني؟» يوم جالفيس السيدة استماع لجلسة ستذهب «هل
وذلك بأسبوعني، الوقت ذلك قبل جالفيس للسيدة آنج قدمت قد كنت «بالتأكيد!»
أمام لها استماع جلسة املعلمني اتحاد وأعد العشاء. عىل جالفيس السيدة دعتني عندما
قد بينسان فريد إن ِقيل وقد القديمة. وظيفتها إىل لتعود املوحدة املدارس قطاع مجلس

ثانيًة. لرؤيتها أتطلع كنت ضدها. ليشهد (املبكر) تقاعده قطع
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خاتمة

البوريتو؟» تناول يف ترغبني «هل
«بالتأكيد.» فأجابت:

الحارة.» «سأحرضصلصتي وأضافت:
والذي بي، الخاص القراصنة حزب بريد أخرى؛ مرة اإللكرتوني بريدي من تحققت
يعثروا لم نت إكس لشبكة سابقني مستخدمني من الرسائل من عدًدا عليه أستقبل أزال ال

املصوتني. بائتالف الخاص عنواني عىل بعد
الربازيلية الربامج أحد من مؤقت إلكرتوني بريد عنوان من األخرية الرسالة كانت

للتتبع. املضادة الجديدة

هكذا.» مثرية أنها تخربني لم لك. شكًرا «وجدتها،

الرسالة؟» هذه «ممن آنج: سألتني
اإللكرتوني. ماشا بريد عنوان أعطيته تتذكرينه؟ هل «زيب. وأجبتها: ضحكت،

اآلخر.» عىل أحدهما أعرفهما أن يمكنني متخفيان، االثنني أن بما أنه يف فكرت
لطيفة؟!» ماشا يرى «وهل

عقله.» عىل أثرت قد األحداث أن الواضح فمن «لتعذريه،
«وأنت؟»
«أنا؟»

عقلك؟» عىل األحداث أثرت هل «نعم،
قدميها، أخمص حتى رأسها قمة من إليها أنظر وأخذت بعيد، من بآنج أمسكت
اللعوبتني، املائلتني عينيها يف اإلطار سميكة نظارتها عرب وحدقت بوجنتيها، أمسكت ثم

شعرها. يف أصابعي ومررت
كلها.» حياتي يف قبل من السداد بهذا تفكريي يكن لم «آنج،

البوريتو. لتناول نخرج أن قبل الوقت بعض ومر وقبَّلتها. حينذاك، قبَّلتني
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الناس. تأمني هي وظيفتي األمن؛ مجال يف تكنولوجيٍّا خبريًا أعمل
ذلك ويشمل أمنًا، أكثر جعلها كيفية ثم اخرتاقها، وكيفية األمنية األنظمة يف أنظر
التصويت وأنظمة األمنية، الطائرات وأنظمة املراقبة، وأنظمة األمنية، الكمبيوتر أنظمة

ذلك. إىل وما الالسلكية املوجات باستخدام الهوية تحديد ورشائح اإللكرتوني،
أُطِلع أن أرادني ألنه الرواية؛ لهذه أخرية كلمة لكتابة دوكتورو كوري دعاني وقد
أشبه مذهل، نحو عىل ممتع أمر إنه التأمني. فكرة عليها تنطوي التي املتعة كم عىل ُقرَّاءه
األعمال أكثر أنه أعتقد الطريدة. أم الصياد من، عىل سيتفوق من والفأر؛ القط بمطاردات
املشية عىل التعرف كامريات خداع يف ماركوس مغامرة أمتعتك فإذا اإلطالق. عىل متعة
يف يفكر من أول كنت إذا بها تشعر قد التي املتعة كم يف ففكر حذائه، يف الحىص بوضع

اإلطالق. عىل الخدعة هذه
املعرفة يعني وقد التكنولوجيا، عن بالكثري اإلملام يعني األمن مجال يف والعمل
لكن القنابل. عن الكشف كيمياء أو عملها، وكيفية الكامريات أو والشبكات، بالكمبيوتر
دوًما فهو األسلوب؛ هذا عىل مثال خري وماركوس تفكري، أسلوب هو األمر حقيقة يف األمن
يدخل أن يمكن ال أنه عىل وأراهن عمله. أداء يف يفشل أن أمني لنظام يمكن كيف يبحث
سيفعل ألنه ليس فيه. املعروضات لرسقة وسيلة عن الكشف يحاول أن دون متجر أي
— بالفعل عليه واالحتيال أمني نظام عىل االحتيال كيفية معرفة بني فارق فثمة — ذلك

ذلك. يفعل كيف يعلم أنه التأكد أجل من ولكن
وكيفية األمن أنظمة يف دوًما ننظر فنحن األمن. مجال يف العاملون يفكر هكذا

ذلك. عن التوقف يسعنا وال عليها؛ التحايل
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العملية من فيه تقف الذي الجانب عن النظر بغض النحو هذا عىل التفكري املهم ومن
بكيفية اإلملام بك يجدر الرسقة، ضد ن مؤمَّ متجر تصميم بمهمة إليك ُعِهد فإذا األمنية.
األفراد، مشية عن يكشف كامريات نظام تصمم كنت وإذا الرسقة. من النوع بهذا القيام
تفعل، لم إن ألنك وذلك أحذيتهم؛ يف للحىص األفراد وضع االعتبار يف الوضع بك يجدر

نفع. ذا شيئًا تصمم فلن
من األمنية النظم من للتحقق لحظات خصص مكان، أي يف تجولك أثناء ثم، ومن
تحول هل نفسك: (واسأل فيها تتسوق التي املتاجر يف املوجودة الكامريات إىل انظر حولك.
العمل سري كيفية الحظ املجاورة؟) للمتاجر فقط تنقلها أنها أو ا؟ حقٍّ الجرائم وقوع دون
املطعم الناس يغادر ال فلماذا تناوله، بعد تأكله ما ثمن تدفع كنت (فإذا املطاعم أحد يف
ما؟) طائرة إىل سالح إدخال يمكنك (كيف املطارات أمن الحظ طعامهم؟) ثمن دفع دون
الرسقة من الرصافني ملنع مصمم األمني البنوك (فنظام البنك يف الرصاف يفعله ما راقب
متعلق كله األمر (إن النمل كثيب يف حملق ذلك). فعل من به يمنعك الذي نفسه بالقدر
الحكومة. من الناس خاللها من يؤمن التي السبل كافة والحظ الدستور، اقرأ باألمن).
واألفالم. التليفزيون شاشة عىل األمنية النظم وجميع األبواب وأقفال املرور إشارات الحظ
ال التي وتلك منها حمايتنا يف النظم هذه تساعد التي والتهديدات عملها، كيفية إىل توصل

استغاللها. يمكن وكيف عملها يف تفشل وكيف منها، حمايتنا يف تساعد
يف ستبدأ اختلفت. قد للعالم نظرتك وستجد ذلك، لفعل الوقت من يكفي ما اقِض
الكثري وأن تفعله، أن املفرتض من ما ا حقٍّ تفعل ال األمنية النظم من الكثري أن مالحظة
نفسه القدر عىل الخصوصية أن تدرك وسوف للمال، إهداًرا يَُعد الوطني أمننا نظم من
تقلق التي األشياء بشأن القلق عن وستتوقف له، مناقضة وليست كاألمن، األهمية من

اإلطالق. عىل أذهانهم عىل ترد ال أشياء بشأن القلق يف وتبدأ اآلخرين،
مطلًقا، قبل من أحد فيه يفكر لم األمن بشأن شيئًا ستالحظ األحيان، بعض ويف

أمني. نظام الخرتاق جديدة طريقة ستكتشف وربما
فقط. أعوام بضعة منذ إال أحد إليه يتوصل لم االحتيايل فالتصيد

العديد وهناك الشهرية، األمنية النظم بعض اخرتاق سهولة مدى عادًة ويذهلني هذا
ما كل آمن. ما شيئًا أن إثبات املستحيل من أنه هو أهمها لكن ذلك، وراء األسباب من
من ملنعك الكفاية فيه بما آمن أنه فستعلم فشلت، وإن اخرتاقه، محاولة هو فعله يمكنك
نظام شخصتصميم ألي يمكن ذكاءً؟ يفوقك شخصما هناك كان إذا ماذا لكن اخرتاقه،

خرقه. يمكنه ال نفسه أنه لدرجة منيع أمني
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مؤهل أحد هناك ليس واضًحا. ليس فهو األمر، هذا يف للتفكري دقيقة لتستغرق
شخًصا واملحلل املصمم سيكون بذلك إنه إذ بنفسه؛ أمنية نظم من يصممه ما لتحليل
األمني النظام يحلل من يكون أن يجب ثم، ومن نفسها؛ القصور أوجه من يعاني واحًدا

املصمم. ذهن عىل ترد ال أمور من نًا مؤمَّ يكون أن يجب ألنه آخر؛ شخًصا
يثري وما آخرون. يصممها التي األمنية النظم تحليل علينا جميًعا أننا يعني وذلك
ليس ماركوس فعله فما النظم. هذه خرق من يتمكن من دوًما هناك أن غالبًا الدهشة
يفتح «مفتاح عن والبحث اإلنرتنت، عىل الدخول إال عليك ما دوًما. يحدث فهو املنال؛ بعيد
للغاية املثرية القصص من عدًدا وستجد بيك»؛ بقلم كريبتونايت قفل «فتح أو األقفال» كل

بدائية. بتكنولوجيا عليها التغلب تم لكن ظاهريٍّا منيعة أمنية نظم عن
مرتادفني، ليسا واألمن فالرسية اإلنرتنت؛ عىل نرشه عىل احرص ذلك، يحدث عندما
أما الرسية، عىل يعتمد الذي هو فقط السيئ األمني النظام الظاهر. يف كذلك كانا وإن

عنها. معلنًا تفاصيله جميع كانت وإن حتى فيعمل الجيد، األمني النظام
أفضل، نظم تصميم عىل األمنية النظم مصممي يجرب الضعف نقاط عن واإلعالن
من وكان لدراجة كريبتونايت قفل اشرتيت فإذا نستخدمها. التي النظم من ن ويحسِّ
جيدة أمنية وسيلة عىل حصلت قد تكون ال بذلك فأنت بيك، بقلم عليه التغلب املمكن
عىل التغلب األذكياء الفتية من مجموعة بإمكان كان إذا وباملثل، مال. من دفعته ما مقابل
مهمتها بذلك تؤدي فلن الوطني، األمن وزارة تستخدمها التي اإلرهاب مكافحة تقنيات

الحقيقيني. لإلرهابيني التصدي يف نحو أفضل عىل
إىل ذلك يفيض أال غباءً واألكثر األمن، أجل من بالخصوصية التضحية الغباء من

فعيل. أمن توفري
أحدها! لتخرتق األمنية. بالنظم ميلء العالم وتنطلق؛ إذن الكتاب هذا لتغلق

شناير بروس
http://www.schneier.com

353





أحد هوانج، «باين» آندرو بقلم أخرية كلمة
إكسبوكس نظام خمرتقي

فيما التشكيك نزعة دمائهم يف تجري رقميون، رواد … مستكشفون الكمبيوتر قراصنة
تسلية بمثابة هو معقد نظام وأي املعقدة. املشكالت دوًما وتثريهم عليه، متعارف هو
للمشكالت الطبيعي انجذابهم لذلك الجانبية اآلثار ومن قرصان؛ أي نظر يف ممتعة
صارت ثم، ومن للقرصنة؛ عرضة بالتأكيد وهو معقد، كبري نظام واملجتمع باألمن. املتعلقة
املنسجمني وغري التقليدية للمعتقدات املحطمون هي: الكمبيوتر لقراصنة الشائعة الصورة
نظام اخرتقت عندما ذاته. التحدي بغية االجتماعية األعراف يتََحدَّون َمن فهم اجتماعيٍّا،
يكن لم للتكنولوجيا، ماساتشوستس معهد يف دراستي أثناء ٢٠٠٢ عام يف بوكس إكس
الحافز وهو بداخيل، طبيعيٍّا حافًزا أتبع كنت وإنما رضر، أي إحداث أو التمرد هو هديف
ماساتشوستس معهد أسقف فحص أو معطل بود» «آي جهاز إلصالح يدفع الذي ذاته

وأنفاقه. للتكنولوجيا
«خطرية» أمور ومعرفة االجتماعية لألعراف االمتثال عدم بني الجمع فإن ولألسف،
االئتمان بطاقة عىل املوجودة الالسلكية باملوجات الهوية تحديد رشائح قراءة كيفية مثل
وراء الدوافع لكن الكمبيوتر. قراصنة يخافون الناس يجعل قد األقفال؛ اختيار كيفية أو
يحب أنه وهو مهندًسا، يكون ألن املرء يدفع ما مثل تماًما بسيطة قرصان أي يفعله ما
وإجابتي األمني؟» بوكس إكس نظام اخرتقت «ملاذا عادًة: الناس يسألني األشياء. تصميم
فيما فعله يمكنني وال يمكنني ما أحد عيلَّ أمىل وإذا أشرتيه. ما مالك ألنني أوًال: بسيطة؛
الكايف القدر عىل نظام … أمامي متاح ذلك ألن وثانيًا: أملكها. ال إذن فأنا أجهزة، من لدي
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كنت التي الليايل عن كثريًا فألهاني يل. بالنسبة جيدة تسلية اخرتاقه ليمثل التعقيد من
بي. الخاصة الدكتوراه رسالة لتحضري فيها أسهر

ماساتشوستس بمعهد العليا بالدراسات طالبًا فكوني الحظ؛ سعيد كنت وقد
الحق لهم من نظر يف فعلته ما أجاز بوكس، إكس لنظام اخرتاقي عند للتكنولوجيا
بدأت لقد فقط. األكاديميني يقترصعىل أال يجب القرصنة يف الحق لكن بذلك. االهتمام يف
جهاز أي أفكك كنت إذ االبتدائية؛ املدرسة يف صغريًا صبيٍّا كنت منذ بالقرصنة عميل
التي الكتب واشتملت ذلك. كل تكلفة يتحمالن والداي وكان يداي، إليه تصل إلكرتوني
النووية واألسلحة املتفجرات وصناعة الصواريخ، نماذج تصميم حول كتب عىل قرأتها
الباردة الحرب أن (أظن املدرسة مكتبة من أستعريها كنت التي الكتب وهي واملدفعية،
عدد عىل تعديالت كذلك أدخلت وقد الحكومية). املدارس يف الكتب اختيارات عىل أثَّرت قد
وسط يف به أسكن كنت الذي الحي يف املنازل بناء مواقع يف وتجولت النارية، األلعاب من
مهمة تجارب كانت فقد األمور، هذه فعل الحكمة من تكن لم أنه ورغم أمريكا. غرب
بها اتسم التي والثقة االجتماعي التسامح بسبب حرٍّا مفكًرا رصت إذ نضجي؛ رحلة يف

مجتمعي.
وقد خري. بأي الطموحني القراصنة يبرش فال أحداث، من حاليٍّا نشهده ما أما
عالم من الراهنة األوضاع هذه ظل يف إليه نصل أن يمكن ما األصغر» «األخ رواية أوضحت
وقع حادث ويعكس واملختلفة. الجديدة األفكار مع كليًة االجتماعي التسامح فيه يختفي
مسودة قرأت بأن الحظ حالفني لقد األصغر». «األخ عالم دخول من اقرتبنا كم مؤخًرا
يناير يف أي — التاريخ ذلك من شهرين وبعد .٢٠٠٦ نوفمرب يف الرواية لهذه مبكرة
واتضح يوم، ملدة املدينة وأغلقت تفجريية أجهزة يف بوسطن رشطة اشتبهت — ٢٠٠٧
صمامات مصابيح بها إلكرتونية دوائر لوحات سوى تكن لم األجهزة هذه أن ذلك بعد
والفنانون نتورك». «كارتون شبكة عىل الربامج ألحد للرتويج تُستخَدم للضوء باعثة ثنائية
مشتبًها إرهابيني باعتبارهم عليهم ُقِبض للربنامج للرتويج الجرافيتي هذا وضعوا الذين
كتسوية، دوالر مليوني دفع الشبكة منتجي عىل وكان بجناية؛ النهاية يف وأُدينوا بهم،

الحادث. ذلك إثر الشبكة رئيس واستقال
أشخاًصا نعترب جعلتنا لدرجة للخوف استسلمنا هل بالفعل؟ اإلرهابيون انترص هل
مجموعة وربما التقاليد، ومحطمي الكمبيوتر وقراصنة الهوايات وأصحاب الفنانني مثل

إرهابيني؟ مادنس»؛ فان «هاراجوكو لعبة يمارسون الشباب من متواضعة
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وفيه الذاتية، املناعة مرض وهو أال الوظيفي؛ االختالل هذا لوصف مصطلح ثمة
ويهاجم نفسه عىل التعرف عىل قادر غري يصبح حتى للجسم الدفاعي النظام جهد يزيد
حساسية بصدمة اإلصابة شفا عىل اآلن وأمريكا ذاتيٍّا. نفسه يدمر النهاية ويف خالياه،
تشفي ال والتكنولوجيا ذلك. من أنفسنا لوقاية بحاجة ونحن بحرياتها، يتعلق فيما مفرطة
املاليني وإجبار له. سجناء إىل تحولنا إذ تزيده؛ الواقع يف وإنما هذا، االرتياب جنون من
ليس يوم كل املعادن عن الكشف أجهزة عرب حفاة والسري الخارجية مالبسهم خلع عىل
يف يخشوه، أن يجب ما هناك بأن يوم كل الناس تذكري يف إال ذلك يفيد وال أيًضا، بحل

املحتمل. العدو أمام واٍه حاجز سوى الواقع يف يقيم ال أنه حني
لن ومايكي بالحرية، إشعارنا يف اآلخرين عىل االعتماد يمكننا ال أنه هي الحقيقة
ألن وذلك االرتياب؛ جنون بسبب حرياتنا فيه نفقد الذي اليوم يف لينقذنا هناك يكون
عدم مدى عن النظر بغض بأننا تذكري األصغر» «األخ ورواية … وداخلك بداخيل مايكي
وعمليات والتشفري األمنية النظم خالل من بالحرية نتمتع لن باملستقبل، التنبؤ عىل القدرة
واالقتناع بالشجاعة التحيل طريق عن بها سنتمتع وإنما التفتيش، ونقاط االستجواب
التي التهديدات حجم عن النظر بغض حر، كمجتمع والترصف بحرية يوم كل بالعيش

األفق. يف لنا تلوح
بشجاعة. حريتك ومارس للعالم اخرج مايكي؛ مثل لتكن
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«الوقوف نيوتن إسحاق وصف عليه ينطبق فجميعنا فراغ؛ من إبداعه يبدأ كاتب من ما
الفنون صنوف كافة عىل تغيريات ونضفي ونقتبس، نستعري، فنحن العظماء»؛ أكتاف عىل

األدباء. من سبقونا وَمن حولنا َمن أبدعها التي والثقافة
فهناك موضوعه، عن املزيد معرفة يف وترغب إعجابك، نال قد الكتاب هذا كان إذا
متجر أو املكتبة يف أو اإلنرتنت عىل سواء إليها، اللجوء يمكنك التي املصادر من العديد

لك. املجاور الكتب
فعلته بما اآلخرين إخبار عىل تقوم كافة والعلوم رائع، موضوع الكمبيوتر قرصنة
هذه عىل مثال خري والقرصنة وتطويره، منه والتعلم صحته من التحقق من ليتمكنوا

كثري. الشأن هذا يف نُِرش ما فإن ثم، ومن العملية؛
(دار بوكس» اإلكس «قرصنة عنوان يحمل الذي هوانج «باني» آندرو بكتاب لتبدأ
تمكن وكيف باني، قصة يستعرض رائع كتاب وهو .(٢٠٠٣ ستارتش»، «نو نرش
إجراء من — للتكنولوجيا ماساتشوستس معهد يف العليا بالدراسات طالبًا كان عندما —
لجميع بذلك الطريق ومهد للعبث، املضادة بوكس إكس نظام آلليات عكسية هندسة
موثوًقا مرجًعا باني أسس القصة، هذه وبرواية للنظام. املذهلة التالية القرصنة عمليات

األجهزة. وقرصنة العكسية للهندسة
الخوف» وراء و«ما (٢٠٠٠ (واييل، وأكاذيب» «أرسار شناير بروس كتابا ويَُعد هذا
فهم تتناول والتي املتخصصني، لغري هة املوجَّ املبسطة الكتب من (٢٠٠٣ (كوبرنيكس،
(واييل، التطبيقي» التشفري «علم كتابه أما نقديٍّا. تفكريًا فيها والتفكري األمن مسألة
رائعة ومدونة بريدية قائمة ولربوس التشفري. علم لفهم املوثوق املصدر فيظل ،(١٩٩٥
املوهوب، الهاوي عالم هما واألمن التشفري إن .schneier.com/blog التايل: العنوان عىل
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األمن سيضمن للتشفري القوي االستخدام بأن تؤمن (التي بانك» «السايفر وحركة
األخرى، الناس صنوف وكافة واملحامني البيوت وربَّات بالشباب مليئة والخصوصية)

األمنية. والربوتوكوالت الشفرات عىل العمل يف يكدون الذين
هما: مجلتني أفضل لكن املجال، هذا يف املتخصصة الرائعة املجالت من العديد هناك
بأسماء عة موقَّ قرصنة بعمليات تباٍه بقصص تزخر والتي كوارتريل»، هاكر ذا :٢٦٠٠»
خاصة أجهزة مرشوعات لتنفيذ موثوقة إرشادات تعرض التي «ميك» ومجلة مستعارة،

املنزل. يف بك
مدونة ذلك عىل األمثلة ومن املوضوع، هذا يف باملصادر اإلنرتنت عالم شك بال يزخر
وأليكس فيلتن إد لصاحبيها (www.freedom-to-tinker.com) تينكر» تو «فريدوم
يف كتابتهما تتسم اللذين برينستون، بجامعة املتميزين الهندسة أستاذَي هالدرمن، جيه

بالوضوح. والتشفري النسخ مقاومة وتكنولوجيا والتنصت األمن مجال
بموقع روبوتيكس» «فريال يريمجينكو ناتايل مرشوع صفحة زيارة كذلك تفوت ال
ناتايل تشرتي .(xdesign.ucsd.edu/feralrobots/) دييجو سان يف كاليفورنيا جامعة
ليحولوها جديدة بأسالك ويزودونها أس» آر «تويز متجر من لعبة روبوت كالب وطالبها
العامة املتنزهات يف العنان لها يطلقون ثم السامة، املخلفات عن للكشف بارعة أجهزة إىل
األرض سمية مدى ذلك بعد ليوضحوا مخلفاتها، من الكبرية املؤسسات تتخلص حيث

اإلعالم. وسائل يناسب نحو عىل
الكثري شأن شأنه حقيقيٍّا، إس إن دي بروتوكول باستخدام النفقي النقل ويَُعد هذا
هذا يف املخرضم الخبري تفاصيله نرش وقد الكتاب. هذا يف املوضحة القرصنة عمليات من

.(www.doxpara.com/bo2004.ppt) ٢٠٠٤ عام يف كامينسكي دان املجال
املواطن» إعالم «مركز حاليٍّا يدير الذي — جيلمور دان املواطن» «صحافة خبري أما
املوضوع هذا حول رائع كتاب فله — بريكيل يف كاليفورنيا وجامعة هارفرد جامعة يف

.(٢٠٠٤ (أوراييل، اإلعالم» «نحن، عنوان يحمل
فابدأ الالسلكية، باملوجات الهوية تحديد رشائح قرصنة عن املزيد معرفة أردت إذا
بقلم «وايرد» مجلة يف الالسلكية» باملوجات الهوية تحديد رشائح قرصنة «أرسار بمقال
ويلقي .(www.wirednews.com/wired/archive/14.05/rfid.html) نويتس آنايل
مخاطر عىل مذهلة نظرة (٢٠٠٦ رايدرز، نيو نرش (دار لجرينفيلد «إيفريوير» كتاب

الالسلكية. باملوجات الهوية تحديد رشائح عالم
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للتكنولوجيا ماساتشوستس معهد يف الب» «فاب جريشنفيلد نيل معمل يجري
طباعة يمكنها العالم يف السعر رخيصة األبعاد ثالثية طابعات ألول قرصنة عمليات
املوضوع هذا حول الرائع جريشنفيلد كتاب يف موثقة الحقيقة وهذه اإلطالق، عىل يشء أي

.(٢٠٠٥ بوكس، (بيزيك «فاب»
معهد (مطبعة ستريلينج لربوس األشياء» «تشكيل كتاب كذلك يستعرض
باملوجات الهوية تحديد رشائح استخدام يمكن كيف (٢٠٠٥ للتكنولوجيا، ماساتشوستس

العالم. هالك يف تتسبب ال منتجات إصدار عىل الرشكات إلجبار شابه وما الالسلكية
الكمبيوتر قراصنة حول شأن ذي كتاب أول ألَّف فقد ستريلينج، بروس ذكر وعىل
يُنَرش أيًضا كتاب أول وهو ،(١٩٩٣ (بانتام، الكمبيوتر» قراصنة «قمع بعنوان: والقانون
النسخ من كبري عدد (هناك نفسه الوقت يف اإلنرتنت عىل ويصدر كربى نرش دار ِقبل من
للحصول (stuff.mit.edu/hacker/hacker.html) التالية: الصفحة إىل ارجع متاح؛
الحدود مؤسسة إىل انتباهي لفت يف الفضل الكتاب هذا لقراءة كان وقد نسخة). عىل

أعوام. أربعة مدة معها بالعمل الحظ حالفني التي اإللكرتونية
العضوية، عىل قائمة خريية منظمة هي (www.eff.org) اإللكرتونية الحدود مؤسسة
عىل للحفاظ لها األفراد يدفعها التي األموال املؤسسة هذه وتنفق للطلبة. مزايا وبها
وغري القانونية، األصول ومراعاة التعبري، وحرية الشخصية، الحرية أمام آمنًا؛ اإلنرتنت
عن املدافعة الجهات أكثر هي املؤسسة وهذه الحقوق. ميثاق عليه ينص مما ذلك
قائمتها يف االشرتاك طريق عن النضال مشاركتها ويمكنك اإلنرتنت، عىل فاعلية الحريات
بحجة بك التضحية يف يفكرون عندما قبلك من املنتخبني للمسئولني والكتابة الربيدية،
مؤسسة تساعد مخاوفهم. تثري أخرى أوهام أي أو املافيا أو القرصنة أو اإلرهاب مكافحة
حقيقية تقنية وهي (تور)، املجهول االتصال موجهات تطوير يف كذلك اإللكرتونية الحدود
املكتبة أو املدرسة أو للحكومة الرقابية الحماية جدران لتجاوز «اآلن» استخدامها يمكنك

.(tor.eff.org)
موجهة مذهلة بمعلومات وزاخر ضخم إلكرتوني موقع اإللكرتونية الحدود وملؤسسة
املدنية للحريات األمريكي االتحاد شأن ذلك يف شأنها الناس، عامة من للجمهور
الحرة الثقافة وحركة ،(publicknowledge.org) العامة املعرفة وجمعية ،(aclu.org)
الجهات وهي (creativecommons.org) اإلبداعي املشاع ومنظمة ،(freeculture.org)
بتأسيس الطلبة تكلف دولية طالبية حركة هي الحرة والثقافة بدعمك. جميعها الجديرة
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فيما فيها، يدرسون التي الجامعات أو الثانوية املدارس يف بهم خاصة محلية جماعات
فارق. وإحداث للمشاركة رائعة طريقة يَُعد

لكن اإلنرتنت، عىل الحريات أجل من الرصاع اإللكرتونية املواقع من العديد يؤرخ
.(slashdot.org) «سالشدوت» موقع نشاطها يف تضاهي ال كافة املواقع هذه

من وتتكون املشاركة عىل القائمة املوسوعة تلك ويكيبيديا، زيارة بالطبع لك وينبغي
املدخالت عدد ويزيد تحريرها، أحد ألي يمكن بحيث اإلنرتنت عرب لها إرسالها يتم مقاالت
عىل والتمرد القرصنة ويكيبيديا تتناول فقط. اإلنجليزية باللغة مدخل املليون عىل فيها
ال أنه هو هنا الوحيد التحذير النانوثانية. برسعة وتحديث مذهل بعمق السائدة الثقافة
نظرة تلقي أن بمكان األهمية فمن املوسوعة، هذه عىل يُنَرش ما عىل فحسب االطالع يمكنك
كيف لرتى باملوقع؛ صفحة كل أعىل املوجوَدين و«نقاش» الصفحة» «تاريخ رابَطي عىل
املتنافسة النظر وجهات وتدرك تقرؤه، الذي املقال من الحالية النسخة إىل التوصل تم

ستثق. فيمن بنفسك وتقرر حوله،
«كريبتوم» موقع عىل رسيًعا باملرور فعليك ا، حقٍّ محظورة معرفة جني أردت إذا أما
واملحظورة الرسية للمعلومات العالم يف إذهاًال األكثر السجل يعد والذي ،(cryptome.org)
انتزاعها تم التي املواد بالشجاعة، يتسمون الذين املوقع، هذا نارشو فيجمع واملتحررة.
الواشني، بواسطة ترسيبها أو األمريكي املعلومات حرية قانون طلبات بموجب الدولة من

وينرشونها.
نيل ملؤلفها «كريبتونوميكون» رواية منازع دون التشفري تاريخ يف أُلِّف ما وأفضل
وجهاز تورينج آالن قصة الرواية هذه يف ستيفنسن يروي .(٢٠٠٢ (أفون، ستيفنسن
إتمام قبل يديه بني من تركها للقارئ يمكن ال حرب رواية بذلك لنا ليقدم النازي، إنيجما

قراءتها.
بالفعل وقائم حقيقي حزب األصغر»، «األخ رواية يف ذُِكر الذي القراصنة، وحزب
(www.piratpartiet.se) السويد يف — (٢٠٠٦ (يوليو، السطور هذه كتابة وقت يف —
لكنه النطاق، محدود التقليدية من التحرر يزال ال وفرنسا. املتحدة والواليات والدنمارك

ليتحقق. السبل كافة يتبع
رفع والييبيز هوفمان آبي بالفعل حاول فقد التقليدية، من التحرر ذكر وعىل
عىل يديك «ارفع مجموعة مع والعمل البورصة، يف األموال وإلقاء الهواء، يف البنتاجون
فيه يتحدث الذي املتميز هوفمان آبي كتاب طباعة أُعيَدت وقد السافل». أيها الحائط
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،(٢٠٠٢ ويندوز، إيت وولز (فور الكتاب» هذا «ارسق عنوان ويحمل النظام خداع عن
تحديثه محاولة يف يرغبون ملن متاح تعاوني ويكي كموقع اإلنرتنت عىل كذلك متوفر وهو

.(stealthiswiki.nine9pages.com)
السينما» شاشة عىل «قريبًا عنوان تحمل التي الذاتية، هوفمان سرية كذلك تَُعد
لديَّ املفضلة الذاتية السري إحدى ويندوز)، إيت والز فور نرش دار عن أيًضا (الصادرة
يتمتع مذهًال ا قاصٍّ هوفمان كان الروائية. الصياغة عليها تطغى كانت وإن اإلطالق، عىل
كتاب بقراءة فعليك بحق، حياته عىل االطالع أردت إذا لكنك العظماء. النشطاء بفطرة

.(١٩٩٨ (دابلداي، الحلم» هذا «ارسق سلومان الري
الطريق»، «عىل كريواك جاك رواية بقراءة عليك املتمردة، الثقافة من املتعة من ملزيد
فحسب. دوالرين أو واحد دوالر مقابل قديمة كتب متجر أي من الرواية هذه رشاء ويمكن
بصوته سماعها ويمكنك اإلنرتنت، عىل متوفرة فهي «عواء»، جينزبرج آالن قصيدة أما
املعلومات، من ملزيد .(archive.org) موقع عىل بها الخاص MP3 ملف عن بحثت إذا
آلالن صوتيٍّا تسجيًال يتضمن والذي فاجز، لفرقة جانكشن» «تيندرنس ألبوم عن ابحث

البنتاجون. رفع مراسم أثناء هوفمان وآبي جينزبرج
العمل ذلك ،«١٩٨٤» رواية لوال النور لريى يديك بني الذي الكتاب كان وما هذا
حول اإلطالق عىل نُِرشت رواية أفضل وهي العالم؛ وجه غريَّ الذي أورويل لجورج الرائع
الثانية يف وأنا األوىل للمرة الرواية هذه قرأت لقد القويم. الطريق عن املجتمعات انحراف
ويف مرة، أربعني أو ثالثني الحني ذلك منذ لها قراءتي مرات عدد ووصل عمري، من عرشة
اشمئزازه وأثار األول، الطراز من ا قاصٍّ أورويل كان فقد جديد؛ بيشء منها أخرج مرة كل
الخيال لرواية نموذًجا اآلن الرواية هذه وتمثل السوفييتي. االتحاد يف ظهر الذي االستبداد
العبارة هذه تحمله ما بكل العالم» «غريت التي الروايات إحدى وهي بحق، املرعبة العلمي
التعذيب تمارس التي املستبدة للدولة مرادًفا «أوروييل» كلمة اآلن وصارت معنى. من

والرقابة. املزدوج والتفكري
ذلك عىل األمثلة ومن األصغر». «األخ رواية من أجزاءً الروائيني من العديد تناول
(املنشور املريخ» من شاب مينديلسون: «آالن بينكووتر لدانيال الرائع الكوميدي العمُل
وسرتاوسوجريوكس، نرشفارار دار عن الصادر روايات»، ٥» مجموعة أجزاء كأحد حاليٍّا
منبوذ بأنك يوًما شعرت فإذا قراءته؛ للتكنولوجيا عاشق كل عىل يلزم كتاب وهو ،(١٩٩٧
حياتي. غريَّ لقد الكتاب. هذا بقراءة فعليك الغرابة، أو الذكاء شديد لكونك مجتمعك من
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بقلم (٢٠٠٤ (ريزوربيل، باألمس» «حدث بعنوان معارصة أكثر أخرى رواية ثمة
الجديدة لالتجاهات املبتكرين الشباب مغامرات الرواية تستعرضهذه سكوتويسرتفيلد.
دور الربليستري جاستني وزوجته لسكوت كان وقد اإلعالني. التشويش ألسلوب والداعمني

رفاق! يا لكم شكًرا كوجا. كاثي ذلك يف وتشاركهما للشباب، كتاب بتأليف إلهامي يف
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