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 الوعي فوق

 

  أمإمهإ، جأثة رأت لو كمإ ورصخت إلمنضدة فوق زرين "قفزت
 
 بدين   جرذ

 زوجهإ هرع صوتهإ.  بأعىل زرين نإدت "خشإيإر!" رشيق رصصإر بخفة ركض

 تنظر إلمنضدة فوق زرين إلثإنية، من زإءبأج إلمشهد عقله وقرأ إلمطبخ ؤىل

ء   نحو ي
ب إلثةلجة.  أسفل مإ ش  ي  إلقإبعة إلثةلجة من كصيإد   إقتر

 
 إلمطبخ زإوية ف

 
ً
ى طرفيهإ بي    نظره مبدإل  إلثةلجة بإب دق إلعدو.  يفر قد طرف   أي من لت 

ل بإب كأنه  خشإيإر لكن إلمطبخ، بإب بإتجإه بإؤلرسإع إلجرذ وأجإب مت  

لهإ فصيلة   ومن رسعوإأل  إألضخم
ّ
 إلجرذ رحلة جعل إلطبيعي  إإلنتقإء فض

 برسعة.  تنتهيإن وحيإته

  أخإف إل تعلم، "كمإ بمسإعدته..  زرين نزلت
ً
 هز إلجرذإن"، من فعةل

 رأسه بجإنب إلمإر إلشعر وفرق إلكثيف شعره معه وإهتر   رأسه خشإيإر

ي  إلتوت عصت   زرين سكبت "بإلطبع"،
 
ي  إئزةإلج "سم   إلمفضل كوبهإ ف

 تود إلتر

 كمإ خشإيإر إبتسإمة زرين أحبت عودتك"، عند إلطعإم مإئدة عىل تجدهإ أن

 "أنت".  قإل:  إللون.  أرجوإنية إليرسى خصوًصإ قزحيتيه، لون تغإير   أحّبت

 تسدل أن إألرضية إلجإذبية لقوة سإمحة رأسهإ وأمإلت بخجل زرين ضحكت

 رفعت ثم عمتهإ، عن ثتهإور  جينإت كونته إلذي إلمدور وجههإ أمإم غرتهإ

، إتسعتإ إللتي    بعينيهإ ؤليه ونظرت رأسهإ  إأليمن من أكت   إأليرس لكوكبي  

ي  عقىلي  سأترك رصإحة، أعلم "إل بقليل
 ومنإظر شوإهد يستقبل أن إلبإطت 

ي  إ تحت 
ً
ك ثم تمإًمإ، أعلمه إل لسبب إألطعمة بأحد رإبط ي  أظن بمإ سأخت 

 رفع- أن 

سم يديه  أتنإول" أن "أود" -إقتبإس عةلمإت لت 
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 عىل إلكتإبة مؤرس   يعود وؤليه إلعدم من أمإمهإ لينغ. -ليإن قإلت "ردإءة"

ل أحوإل سوء ؤىل إلجرذ يرمز "قد إلحإسوب.  شإشة  إلمقصد.  ليس وذإك إلمت  

ي  
 غرتهإ لتتطإير نفخت تقّومهإ".  عظإم   للفقرإت يعود لن قتلته لو لكنت 

 عمتهإ.  عن ورثتهإ جينإت عكستوإن إلشإشة إنطفأت إلمدور.  وجههإ أمإم

ّ  أخرى "معلومة عمتهإ؟ إلمرأة أترث  قد كنإية هي  أم دقتهإ، من إلتأكد عىلي

ي  إلذي إلمزعج إلقإرئ ذلك عن ومإذإ إلقإرئ، يفهمهإ
إ يأنر

ً
 وإلنقد.  إلجدل متأبط

إ
ً
 ذإته.  عىل إلحإسب إنطوى إلكإتبة!".  ولتلك له...  سحق

  عليهإ إلفجر طلع
ً
ي  معتمة، تلفإز   شإشة أمإم جإلسة

 
 ثنتهإ ورقة يدهإ ف

 كيف إلكإتبة، تلك عن إلثنإئيإت، عن نفسهإ تسأل مربًعإ.  أحإلتهإ مرتي   

.  قبل حصل مإ حصل  وؤتبإع إألوىل روإيتهإ مسّودة لينغ-ليإن ؤتمإم بعد عإمي  

ي  ذلك
 بريد   عن إألول إلكتإب للقرإءة.  نإد   ؤىل إإلنضمإم قررت تعديل بموجتر

  كإن مؤجل
ً
إ.  إخفيف

ً
، أمإ لطيف ي

 ورقة كل مع صفعهإ فكأنمإ ثإنية، لكإتبة إلثإن 

 بتشإبههإ وإلثإنية بإلردإءة، إألوىل فعلهإ، قبح تعكسإن إلصفحتإن تثنيهإ. 

ي  مإ عليه ومض   مشهور إلكتإب بإلمسّودة. 
ب كي  إلزمن من يكف   جذوره يض 

ي 
 
حذلقي    للقرإء، إلجمعي  إلوعي  أرض ف

 
 تشإبهت كيف وإألذكيإء.  منهم إلُمت

 إلمجهولة إلوجوه أمإم لهإ يشفع إل تقرأه لم أنهإ يقينهإ وإؤلشإرإت؟ إألحدإث

.  للقرإء  كتإبهإ بمعزة أو مقدس كتإب أي عىل تقسم أن تستطيع إل إلمحتملي  

ء أي تنتحل لم أنهإ ي
 إلكتإب.  ذلك من ش 

إ؟" نومك إنقلب "هل
ً
 ورمت إبتسمت مستنكًرإ.  زوجهإ سأل مجدد

 مقإبل جلست ثم إلتلفإز شإشة وبي    بينهإ إلطإولة عىل إألضةلع متسإوي

 لم إليرسى عينه قزحة لكن خشإيإر، أشبه تزو-إلو إلفطور.  مإئدة ؤىل زوجهإ

ي  رسمتهإ كمإ أرجوإنية تكن
 
 ببةلهة هدوءه يوحي  هإدئ ذكي  خشإيإر.  حدقة ف

عي  بل بتوإضعه، نفيهإ يحإول إل أنه لينغ-ليإن تعلم
ّ
 رأسه وخوإء إلبسإطة يد
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  ربمإ إلوقت.  معظم إألفكإر من
 
ي  هو محق

 
 من يخلو إل حتًمإ لكنه ذلك، ف

ي  وإلمشإعر إألفكإر بي    برزخ إل بأن لينغ-ليإن تؤمن إلمشإعر. 
 
 إلوجدإن.  ف

إ زوجته غّرة وقّبل تزو-إلو قإم
ً
 مإ ليعيد إلثةلجة بإب فتح جبينهإ.  قإصد

 سنإبكهإإإإإ ح... إلري من أخف "خيوىلي  سيإرته، بإب أغلق إلفطور، من تبفر 

إرإت".  تقدح  لّف  إألمإن.  حزإم فسحب تزو-إلو أمإ غزإلة، أبو تإمر غت   إلرس 

ِتح وإلفر، إلكّر  عن إلمحرك مكإبس ليوقف إلمفتإح
ُ
 إلمصعد.  بإب ف

كة ي  نوعهإ من إألكت   كإنت لةلتصإإلت  زير رس 
 
 خورإسإن مقإطعة ف

  عمل حيث إلعظىم،
ً
ة بسبب هموقع إستحق إلخدمة.  جودة عن مسؤوإل

ّ
 خف

 بعد إلجودة إرتفإع رس عن سألوه عندمإ رتبة.  إألقل إلموظفي    عىل وزنه

إ إلمنصب تقلده
ً
إ إلمنصب شغل من أصإبت لوعكة مؤقت

ً
 أجإب:  سإبق

 أدن   دون أقوإل" دون إألوإمر ويعطي  أفعإل دون إألمور مع إلحكيم "يتعإىط

إظ له إلمقإبلون ضحك عندمإ إبتسم لكنه إلتهكم من درجة
ًّ
 دعإبة ألفر  أنه ن

قية ومنحوه  حسإبه ؤىل ليلج إألمنية بطإقته تزو-إلو مرر فورهم.  من إلتر

ي 
كإنر  حإسوبه.  عىل إلشخضي  إلرس 

 إلهوإتف.  ورني    إلعمإل بأصوإت إلطإبق ضج نمل، مستعمرة أو نحل خلية

.  قبل مرة أول ؤيإهإ سمإعه فور "نملة" بأغنية بعقله إلمظهر إرتبط  عإمي  

، منصة إبقإلط توّسط ي  إألجهزة مع إلمسؤولي  
 إلمكإلمإت، سيل ترإقب إلتر

 وإلطإبق إلعليإ وإلطوإبق إلثإنية إألفرع من إلهإمة وإلرسإئل وجودة، دقة

ي  إل بتكرإر   إلطإبق إزدإن إألسفل. 
 بشعإر إلعمةلء خدم أدمغة غسل نية يخف 

كة،  بإلبوق.  لشبهه إختت   إلذي إلثعلب قفإز وردة إلرس 

 فوق إلدقيق شإربه تحرك فيمإ تزو،-بةلو مرّحًبإ حإجبيه ِبن-ول زميله رفع

طنة عىل إلمقبل فمه
ُ
  إلمإيكروفون، ق

ً
  حإنق.  زبون ؤىل أعذإره موصةل

ُ
 توّسدت

ء، بعض قصت    ِبن-لو إلسودإوين.  عينيه ي
 كي  بإلعضةلت طوله قإيض إلش 



  04 

ي  إآلخرين ينإفس
 
ي  إلطبيعي  إإلنتخإب ملحمة ف

ي  يخرسهإ كإد إلتر
 
 عمله ف

  لكن إلسإبق،
ً
ته مإ طإقة ي  إلسإبق عمله مركزِ  دمإر من ونجإ ستر

 
كة ف  كإنت رس 

ي  لزير منإفسة
 
 إليوم ذإك ذكر ِبن-لو يحبذ إل إلثإنية.  إلزردشتية إلحرب ف

 إلفضول.  يتفإدى تزو-وإلو إلمشؤوم

ي  إلكون نيوتونية تثبت كإدت وأحدإث برتإبة إليوم مض  
 
 ُحذفور كل ف

 عىل أمإمه إلح فجأة، إليوم.  رتإبة ؤىل ؤلشإرته زوت-إلو إلضجيج أسعد فيه،

 من حركة إؤلذن، طلب دون سمإعته ترك إلموظفي    أحد أن حإسوبه شإشة

ل لم إلذي إلجودة مقيإس عىل تكون مإ أخطر  منذ بإلمئة وتسعي    ثمإن   عن يت  

ت سنة.  نصف
ّ
 كأسه وضع "غةلم".  وهمس إلموظف إسم عىل عينإه إنقض

 ؤحدى صيحة سمإعه قبل إلسإئل سطح يستوِ  ولم تإلتو  بعصت   إلمالى

 وضع تضعضع إلضجيج، سطر لتنهي  نقطة مثل جإءت صيحة إلموظفإت. 

 تقطعوإ "إل عمله طبيعة يخإلف مإ ؤىل أشإر ؤذ تزو-إلو إلهدوء وأّرق إلطإبق

 إإلتصإإلت  منسوب ؤىل نظرة يخطف أن قبل إلجميع أمر إلمكإلمإت!" سيل

إ خطإ مخيفة.  برسعة إلمتهإوي
ً
 بؤنكإر ِبن-للو وأشإر إلصيحة نحو مرسع

 إلتلكؤ. 

 تزو-إلو هّز  أمإمه.  إلمكتب عىل إنطبق ورأسه بجإنبيه غةلم ذرإعإ تدلت

 من وخدمتهم إلعمةلء يفزع إل كي  إلصوت درجة مرإعًيإ إسمه ونإدى كتفه

 شإخصتإن عينإه تزو،-إلو يد مع إلخلف ؤىل عإد إلرخو غةلم جسد حوله. 

 عينيه، تزو-إلو يصدق لم كإلغإر.  ثغره إلبنفسج، بلون خطإن تسمإر  ومنهمإ

ي  تذكر وإنتحبت.  وجههإ إلموظفة غطت بجإنبه
 
 بروتوكول إلغإبر إلزمن ف

 من إلمزيد رئتإه طلبت تطلبته.  حإلة أي يعإيش لم لكنه إلطإرئة إلحإإلت 

إ ركبتإه وإرتعشت إألكسجي   
ً
 ًرإأم تلقتإ لكنهمإ تفقهإنه إل لخطر   إستعدإد

  بإإلستنفإر. 
ً
 رئتيه، أعمإق من نفسي    وأخذ عينيه أغمض إلفزع من بدإل
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أ غةلم.  نبض ملتمًسإ إلوريد بؤصبعه ضغط
ّ
د
 
ق ه

ُّ
ف
 
د
 
 إلحظ روعه، من إلدم ت

   غةلم جبي    وسط
ُّ
خُت

 
ة دإئرة شكل عىل بنفسجية عةلمة رإسًمإ إلدمإء ت  صغت 

إنهإ متقإبةلن قوسإن وأدنإهإ أعةلهإ مكتملة،  قطرإت تسإقطت بإلحجم.  يكت 

 أذنيه.  من إلعةلمة لون لونهإ

 لينغ-ليإن تنرس   جريدة بجإنب عنب   بقطف بشفإفيتهإ مإء قطرة تلونت

 وضع عىل تجرؤ لم بإلمقإإلت.  بدأت إلكتإبة عىل لتتدرب مقإإلتهإ.  عليهإ

 م." "ليسإ مستعإرين بإسمي    بل وإحد   بإسم إل إستعإنت لذإ إسمهإ،

  متبإينة، بآرإء إإلت مق كتبت و"جود". 
ً
 عن تختلفإن إلشخصيتي    بأن متظإهرة

 وصدإقتهن إلطفولة منذ صديقتإن لكنهمإ إلكتإبة وطريقة بإلمبإدئ بعضهمإ

إ أسلوًبإ جّربت إسم   كل تحت نظرهن.  وجهإت من أكت  
ً
 كي  إلكتإبة من مختلف

  إألفعإل.  ردود تدرس
 
، كإتب دون تنمو مقإإلت قق يتبختر

 
د
ُ
 توقعإت دون ت

نرس   إلشهرة،
ُ
إحة دون وت ة.  إنتهت كأنمإ إستر  تحت كتبتهإ مقإلة أشهر إلمست 

ي  إلعنإكب إبتةلع عن ؤيمإن" "إلقرإءة عنوإنهإ م، ليسإ إسم
 
 لكنهإ إلنوم، أثنإء ف

ي  إلمسّودة فقدت
 
لهإ ف ي  إلطبعة من نسخة عىل تحإفظ ولم مت  

 فيهإ.  وردت إلتر

ي  إلقرإءة تهو   لم ،كإتبة تصبح بأن تحلم لينغ-وليإن صغرهإ منذ
 
 أثنإء ف

ي  لكن ومرإهقتهإ.  طفولتهإ
 
 لينغ-ليإن ترإهإ كإنت مشهورة كإتبة عإشت حيهإ ف

فة، عىل تقف رفيقإتهإ.  مع تلهو وهي   إألفق ؤىل وتحدق إلسجإئر تدخن إلرس 

ي  برمتهإ.  عوإلُم  بهمإ تلمع بعيني   
 
إقب إلحإفة عىل ترتكي  إألحيإن بعض ف  لتر

ي  كثب من لينغ-ليإن رإقبتهإ إلمإّرة. 
 
 إلتحديق من إإلنتهإء بعد إألحيإن، بعض ف

ي  لسإعإت
 
ي  تدخل إألفق ف

 تخطو قديمة، طبإعة آلة تدإعب وقتهإ سإئر وتمض 

ة لينغ-ليإن أقدإم
ّ
ب بخف  نقر معزوفة ؤىل لتستمع إلكإتبة شقة بإب من لتقتر

إ كريشيندو تصل إألزرإر،
ً
ي  حين

إ.  وتختف 
ً
ت مدد و  إوتأف ضحكإت إلمعزوفة ح 

ً
 ف

ي 
 
 إلمكتب.  خشب عىل إلدموع وقع إألحيإن بعض وف
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ة إلكإتبة حيإة تركت   بدإ إلذي وعملهإ إليست 
ً
ي  بصمة وبإهًرإ سهةل

 
 ذهن ف

ة.  لينغ-ليإن ي  من جميع إلصغت 
 
دمون إلحي  ف

 
 إلتلفإزي ظهورهإ عند وإلُمق

 إلمهنة هي  إلكتإبة أن إلفتإة قررت ذلك عىل بنإء إألدبية.  عبقريتهإ يمدحون

 إل فيهإ، وإلتفكت   صفحإت بضع ؤىل إلتحديق فعله عليك مإ كل ثإلية،إلم

ي  إإلستيقإظ ؤىل حإجة
 
 لينغ-ليإن وإلدة إضطرت كمإ إلسإدسة إلسإعة تمإم ف

ي  تفت   إل إلسإعإت إلكإتبة.  كتلك خإدمة تملك لم ألنهإ فعله ؤىل
 
كة ف  بعيدة رس 

ل عن  إل رسمدية، شبه قيلولة إل منهكة، عودة إل أبيهإ، مع إلحإل كإن كمإ إلمت  

، عصيب مزإج  يسخط.  عمل رّب  إل يومي

هم.  فور إقتنتهم لكنهإ جإرتهإ كتب كل لينغ-ليإن تقرأ لم  جربت نرس 

ي  إألدب درإستهإ أيإم إلتدخي   
 
وج لم إلسموم.  رئتإهإ تحتمل لم إلجإمعة، ف  تتر 

 زوت-إلو إلتقت أن بعد إلعزوبية حيإة تتحمل لم لينغ-ليإن لكن إلكإتبة تلك

تهإ شهإدته.  ليلتقط إلجإمعة ؤىل يعود وهو  إل أعصإبه.  وهدوء عينإه سحر 

فة وجود ي  لرس 
 
 عندمإ بذلك.  تسمح لم إإلقتصإدية أوضإعهم ألن شقتهم ف

 إل إلنعإس زإرهإ إلمقإبلة إلكنبة حتر  أو إلسقف أو إألفق لينغ-ليإن تأملت

ي  إؤللهإم
 
...  قبل حصل مإ حصل حتر  إلوقت معظم ف  عإمي  

 قرأت عندمإ جدوى.  دون إللعينة إلصدفة تلك نسيإن لينغ-ليإن لتحإو 

  أملهإ.  إألوىل بمسّودتهإ تشإبهه سّود كتإًبإ
 
إ أحد.  يرإهإ أن دون إنتهت مهمة  تبًّ

ِشيإن بصديقتهإ لينغ-ليإن إتصلت لذلك،
ْ
وإ،-ت

ُ
 سإعتي    وبعد ِبن،-لو زوجة ك

ء إل عن إلكةلم من ي
ِشيإن لهإ قإلت ش 

ْ
وإ-ت

ُ
 بهإ إإلتصإل يحإول ِبن-لو بأن ك

 وتمددت بجإنبهإ إلهإتف وضعت عليه.  إلرد بعد بهإ إإلتصإل ستعإود لكنهإ

 وحيدة وعنبة إلعنب ببذور مملوء وصحن حإسوبهإ مقإبل إلكنبة عىل

ي  إلعيب أنجإهإ منخورة
 
إس.  من شكلهإ ف ِشيإن نغمة إنتظرت إإلفتر

ْ
وإ،-ت

ُ
 ك

ت م   إلفرإغ.  لملء لب ؤلنهإك إل قيلولة، لتأخذ إلهإتف ص 
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-إلو محإوإلت  من بإلعديد تفإجأت مرسعة، ؤسعإف سيإرة صفت   أيقظهإ

ِشيإن تزو
ْ
وإ-وت

ُ
هإ بهإ.  إإلتصإل ك إ سيعمل بأنه أخت 

ً
إ وقت  يتأخر وقد ؤضإفيًّ

 إلمألوف، عن خإرجة أسئلة سأل لكنه عليهإ، إإلطمئنإن أرإد قإهرة، ألسبإب

  جبينهإ؟ وسط ألم   أو بصدإع شعرت هل
 
 ذلك.  نفت إليوم؟ أنفهإ ف  أرع

  ِبسةلسة ُيِجب.  لم إلسبب، عن فسألته أسئلته سإءتهإ
 
إق  ؤىل إلموضوع س 

 ؤدرإكهإ.  دون آخر سيإق

ي 
ة كهنة؟" أم "قرإصنة وعنوإنهإ جود من كإنت مقإلة أشهر ثإن   ؤىل مشت 

ت إلمطبعة مجهولة مجموعة قرصنت عندمإ أشهر، قبل حصلت حإدثة ر
 وغت 

 كإنت إلمفإجأة تحريرهإ.  ومدير مموليهإ عن فضإئح لتنرس   إلجريدة محتوى

ي  متعددة تعديةلت ؤىل إلمقإإلت  ؤحدى أشإرت مزدوجة؛
 
 إؤلصدإرإت ف

ي  مإ إلسإبقة،
 بإلجريدة تتةلعب وهي  أسبوعي    أمضت إلمجموعة أن يعت 

ة بتفإصيل ب أن قبل إلخط حجم مثل صغت  بتهإ تض  ة.  رص  ي  إألخت 
 
 إلنسخة ف

-ليإن تتبعت هنإك ومن منبوذ، كإتب   من كتإب   ؤىل شت  ت أدلة وضعوإ تلك

 إألعضإء بتجنيد طريقتهم تكتشف لكي  أخرى، أمإكن ؤىل إؤلشإرإت لينغ

 لقإئهم.  مكإن ؤىل إلوصول يستطيع إلشيفرة فك من يتمكن شخص   أي إلجدد،

  وجدوإ لكنهم تزو-إلو مع يومهإ ذهبت
ً
إل  من نسختإن فيه منكوًبإ مت  

 إلوحيدة إلجملة لكن نسخة أي أنهإ لو كمإ مصممة كإنت ةإلنسخ إلجريدة،

  كإنت وإلعنإوين إلمقإإلت  كل بدل إلمطبوعة
 
 حتر  متأخًرإ إلحقيقة "وجدت

".  صإرت
ً
ت عندمإ بإطةل  ؤنكإر   يوإزيه سإطًعإ نجإًحإ حققت مقإلتهإ إنترس 

 إلملتفر  ذإك وعن إلنسخة تلك من إلمنشورة إلصورة حتر  وجدت، لمإ مدقع

 إلمنكرين.  شكوك سعفت لم

هإ لم "لمإذإ تهإ "ؤذإ تزو-إلو ِبن-لو سأل إلليلة؟" تعود لن بأنك تخت   أخت 

ء أي فعل عىل إلقدرة دون ومع إآلن، من إلقلق سينتإبهإ حصل بمإ ي
 ش 
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سم إألرق ستستحض   ي  وستر
ي  إلمخإوف وتتضإعف إحتمإل   مئتر

 
 من عقلهإ.  ف

ي  يومهإ أترك أن إألفضل
، بشكل يمض  هإسأخ طبيعي إ ت 

ً
 خيبة لتصيبهإ إلحق

  يفكر لم رأسه، ِبن-لو هز أكُت" إل أمل
ً
ي  مطّوإل
 
 فبإله وزميله صديقه منطق ف

ي  حصل بمإ وؤنمإ لغةلم، حصل بمإ فقط ينشغل لم
 
 إلسإبق.  عمله ف

ي 
 
ي  عمل حي    إلثإنية إلزردشتية إلحرب أيإم أحد ف

 
 آخر، إتصإإلت  مركز ف

إ ِبن-لو إلحظ
ً
ي  إرتفإع

 
ي  ت إإلتصإإل  نسبة ف

 خإرجة أجهزة وترسلهإ تتلقإهإ إلتر

ي  إلخدمة.  عن
 
ل إل إلعإدة ف سجر

ُ
 ليست ألنهإ إألجهزة تلك تجريهإ مكإلمة أي ت

هإ، إلمشكةلت لتشخيص إلتقنيون يجربهإ فقط بإلعمل، متعلقة
ّ
 أنهإ كمإ وحل

  إتصإإلت 
ُّ
د ع 
ُ
إ أفشت أمإمه إلبيإنإت ولكن إألصإبع عىل ت

ً
إ.  نمط

ً
 توجه مختلف

إ بأن مطمئنة ؤجإبة وتلفر  إلمةلحظة بهذه رهمدي ؤىل
ً
 من متخصًصإ فريق

كة ي  أخرى رس 
 نهإه ِبن-لو يدركه لم لسبب   إلموضوع.  لدرإسة قريًبإ سيأنر

  موظف ألي إلمكإلمإت هذه ذكر عن إلمدير
ً
.  إلفريق خإصة ي

ي  إلتقت 
 
 إأليإم ف

ر إلتإلية
ّ
ي - إألجهزة هذه عىل إلضغط أث

ض من إلتر  نع خإرجة أنهإ إلمفتر

ي  -إلخدمة
 
  إلعمةلء.  خدمة أجهزة ف

ِصل إلمتخصص، إلفريق وصول قبل
ُ
ي  إلقسم رئيس ف

 من إلرغم عىل إلتقت 

ي  إألعطإل تكإثر
 
ي  إلملحوظ وإلتدهور إألجهزة ف

 
-لو ذهب إإلتصإإلت.  جودة ف

إ مديره ليوإجه ِبن ً ي  إلسبب عن له إلمدير أفصح ومتأخًرإ، أخت 
 ورإء إلحقيفر

ي  "لن فيهإ:  مشتبهإل وإلمكإلمإت تضفإته
ي  لن ِبن،-لو يإ متخصص فريق يأنر

 يأنر

 تعرضه إلحتمإل إلمبت   ؤخةلء إلجميع عىل بحيإته، ينجو كي  فصلته لقد أحد،

ي  لقصف  
 
 إليوم..  صبإح حصلت لو كمإ إلمحإدثة ِبن-لو تذكر لحظة" أي ف

  إلجبهة عن نبعد نحن كيف؟ "قصف؟! 
ً
، أميإإل

ً
إ لسنإ وأميإإل

ً
إ هدف  عسكريًّ

إ، نكن لم "نعم، حإل"، أيّ  عىل
ً
 من تمكنت إلعسكرية إإلستخبإرإت لكن هدف

إق بت إلعدو إتصإإلت  إختر   شيفرته، فك من وإقتر
ً
 من إلمزيد إنتظإر من بدإل
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إقإت إت مع عليه حصلوإ مإ تكرر محإكإة صمموإ إإلختر ي  بسيطة تغت 
 
 كل ف

كتنإ مرة، نإ لم "لمإذإ كهذه"، مشكلة لحل إألفضل هي  ورس   هذإ بكل تخت 

إ؟"،
ً
ي  تظن هل عسكري، رس "ألنه مسبق

 فك من تمكنإ ؤذإ سأذيعه؟ أنت 

ي  كمإ إلحرب!  مسإر قلب عىل حلفإءنإ سنسإعد إلشيفرة
 تطمينإت تلقيت أنت 

 عىل قإدرون إآلن لكنهم إلعدو..  يكشفه لن به سنقوم مإ بأن إإلستخبإرإت من

إأ هنإك أن فهمه إستطإعوإ ممإ ويبدو إلرسإئل، بعض فهم
ً
 قد عدة هدإف

بإت تتعرض كتنإ قريًبإ، جوية لض   "إل هذإ؟"، كل تعرف "كيف أحدهإ"، رس 

 سيؤكد ذلك ألن وإحدة مرة إلجميع ؤخةلء نستطيع إل أننإ هو إلمهم يهم. 

إقنإ لهم سيؤكد أو هنإ، يحصل فيه مشتبًهإ أمًرإ أن للعدو  وحتر  إتصإإلتهم إختر

هم، فهم   مديره، أمر ِبن-لو رينتظ لم منك.." أريد لذلك تشفت 
ً
 من بدإل

ِشيإن مكتب ؤىل إتجه هلًعإ، خرج إإلنتظإم
ْ
وإ-ت

ُ
هإ ك  سمإعة ترك عىل وأجت 

ه كمإ- إلتضف هذإ أثإر معه.  وإلخروج إلهإتف إ زميله أخت 
ً
 قلق -إلحق

 من لقنإبل تعرض وعندمإ تلعثم، إلوضع تهدئة مديره حإول عندمإ إلجميع. 

ب إحتمإل عن كشف إألسئلة  إإلنتظإر فكرة عىل منهم أيّ  يوإفق لم ة،إلض 

 إلمخإرج، عند وإحتشدوإ إلجميع تشإجر قبله.  آخرون يخرج بينمإ وإلتأخر

  يأِت  لم
 
  متخصص، فريق

ً
ي  تحمل خفية نفإثة طإئرة زإرتهم ذلك من بدإل

ت 
ُ
 ط

 متفجرإت. 

تل
ُ
بة تقتله لم من إلمئإت، ق  مإت فوًرإ يمت لم ومن إألنقإض، قتلته إلض 

ه إلذي زميله منهم ،بجرإحه ِشيإن هو كإن خروجه.  بعد حصل بمإ أخت 
ْ
-وت

وإ
ُ
ي  ك

 إلنجإة.  لهمإ إبتسمت إللذإن إلوحيدإن همإ حيإتهإ ؤنقإذ بعد تزوجهإ إلتر

ي  إلقسم رئيس حتر 
صل إلذي إلتقت 

ُ
ي  إلمبت   يغإدر لم ف

 
 إلمنإسب.  إلوقت ف

ي   ِبن-لو مع توإصل
ي  عىل عمل صحف 

 لو أنه ًمإتمإ وع إلمجزرة.  حول وثإئفر

 ثإنية مرة ينجو إلضحإيإ عإئةلت تركته لمإ حصلت كمإ إألحدإث بروإية صدق

 فإت ؤن هذإ فدإء، كبش إلمركزية إإلستخبإرإت إستخدمته وربمإ إلموت، من
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ي 
ي  ِبن-لو ظهر صدوره.  قبل إلرقإبة أعي    إلوثإئفر

 
ي  ذإك ف

 أفظع ليصف إلوثإئفر

ي  مجزرة
 
.  يشهدهإ لم ألنه ملة،إلكإ إلحقيقة ينقل لم إلحرب، تلك ف

ً
 إلم  حقيقة

 إلصحة عن خإرًجإ لومه يكن ولم إلمدنيون يملؤه مركًزإ قصف إلذي إلعدو

ي  ظهوره بعد تمإًمإ. 
 
ي  هذإ ف

كة معه توإصلت إلوثإئفر ي  زير رس 
  إلتر

ُ
-إلو بهإ ي ّ  ع

 للتو.  تزو

ي  من يقطر إلدم ِبن-لو رأى عندمإ
إ حصل مإ تذكر وعينيه غةلم أذن 

ً
 سإبق

  صيل. إلتفإ بكل
ً
 خطئه، عن للتكفت   سع ورإءه إلمئإت وترك إلهلع من بدإل

ر
ّ
وتوكول تزو-إلو ذك ن إلطإرئة، إلحإإلت  بت 

ّ
 بسةلسة تنفيذه من تزو-إلو تمك

.  وبرود   بإؤلسعإف إتصل مدهشي  
ً
 عىل إختلفإ لكنهمإ إلرئيس، بإلفرع ثم أوإل

ورة  ؤىل بحإجة وليست فردية حإلة هذه ؤن تزو-إلو قإل إلطإبق.  ؤخةلء رص 

ي  إلضحإيإ أشبإح أمإ إلقصوى، بإلخطورة إلمرتبطة إلنقطة هذه تنفيذ
 
 عمل ف

 سإمحته إألشبإح لعل جمإعي  ؤخةلء أمر بؤصدإر عليه أرّصوإ إلسإبق ِبن-لو

 فعلته.  عىل

ي  سإعإت تزو-وإلو ِبن-لو قض  
 
طة قسم ف  من أكوإم   عن لبلجإبة إلرس 

 يعتإدإ لم لكنهمإ إألسئلة عن ؤلجإبةإ -عملهمإ بحكم- إلرجةلن إعتإد إألسئلة،

 أن أرإد إلذي لمديرهمإ إستجإبة إلعمل ؤىل عإدإ ثم منهإ.  إلنوع هذإ ؤجإبة

 مفصل تقرير بؤعدإد أمرهمإ ذلك بعد إألسئلة.  من أكوإم   فوق أكوإًمإ يسألهمإ

  إلجميع ؤخةلء قررإ ِلم   فيه يفرسإن
ً
 بإستثنإء يست   إؤلنتإج خط ؤبقإء من بدإل

ينإلسنت ين متر
 
ف إللذ  ؤرسإل قبل إلمغإدرة بعدم أمرهمإ غةلم، عليهمإ أرس 

 إلمسؤولية من قسط   تحمل عىل تزو-إلو ِبن-لو شكر غإدر.  ثم ؤليه، إلتقرير

ي  ومسإعدته معه
 
  فعله مإ تزو-إلو يعتت   لم إلتقرير، ف

ً
ة
ّ
 تجإه وإجًبإ بل ِمن

 محقق بهمإ لإتص إلتقرير.  بؤتمإم لتنتهي  تكن لم ليلتهمإ لكن صديقه. 

همإ ي  بأنه وأخت 
 
كة ؤىل طريقه ف ي  مإ مسإعدتهمإ، ؤىل ويحتإج إلرس 

 لن أنهمإ يعت 

ليهمإ ؤىل إلعودة من يتمكنإ ِشيإن ِبن-لو أخت   إلليلة.  تلك مت  
ْ
وإ-ت

ُ
 ذلك ك
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 دون بإلقلق، تزو-إلو شعر تجب، لم لكنهإ لينغ-بليإن إإلتصإل وحإولت

ء أي فعل عىل إلقدرة ي
 إألرق.  تفإقم من يمنعه ش 

إ كوإي-ىلي  إلمحقق حمل
ً
  رفيًعإ غليون

ً
 شجرة خشب من ُصِنع طويةل

ع ريقه، من إبتلع ممإ أكُت  إلتبغ دخإن من إلمحقق إبتلع إلزيتون،
ّ
 ذلك أن إد

ه.  من يشحذ ل تركت  
ّ
ي  عقله فض

 
 -ذقنه لدقة هو ممإ أطول بدإ إلذي- رأسه ف

ّرت لقد دة،إلسإ "أيهإ إلسإدة، إألكسجي    عىل إلمكربن إألكسجي     ّ  م   عىلي

، شعر بعدد قضإيإ ي
ي  عإنتر

 
 إلحإدثة لكن إلمختصي    كةلم ؤىل أحتإج إل إلعإدة ف

ي  هنإ
ن   بحركة غليونه وقلب شفطة كوإي-ىلي  أخذ عليكمإ".  إإلعتمإد عىل تجت 

 إلمستإءة، بنظرإتهمإ يأبه أن دون إألرضية عىل إلمحروق إلتبغ نإثًرإ خإطفة

 جإمعته، أقسإط ليدفع هنإ ويعمل هرينش منذ إلجإمعة دخل شإب "غةلم

 إألفةلم من إلكثت   وجدنإ لكننإ إألصدقإء، من إلكثت   يملك وإل وحده يسكن

ي  إؤلبإحية
 
ي  شقته.  ف

ن  إ مإت بأنه إلطبيب أخت  ي  هو وإلسبب دمإغيًّ
 مإ رأسه تلفر

  مّر  كأنمإ ؤبرة، نخزة يشبه
 
ي  إلسوإئل جبينه.  وسط إلحديد من خيط

 
 جسده ف

ي  خإصة
 
 إل منتصب   مإ لسبب   قضيبه أن كمإ إلبنفسج، بلون إنصبغت غهدمإ ف

 سأحقق حصل، مإ طبيعة عىل نحكم أن قبل فحوصإت هنإك زإلت مإ يهدأ.. 

إ
ً
ي  منكمإ أريد لذإ حوله، إلجإلسي    إلموظفي    مع غد

 أولئك أسمإء ؤعطإن 

 .. طة أن أعرف نعم إلموظفي    أسئلة يسألون لكنهم ؤفإدتكمإ، أخذت إلرس 

 يسألوكمإ لم كُتتهإ.  من إلرغم عىل سؤإلهإ من إلهدف معرفة دون روتينية

 :
ً
 موحد..  بؤيقإع رأسيهمإ هّزإ جريمة؟" أم طبيعية حإدثة أنهإ ظننتمإ هل مثةل

إ،
ً
ظِهر لم إلحظ لحسن "حسن

ُ
ي  وإلدته ت

إ إلبإرحة زإرهإ إلتر  أريد إألعرإض.  من أيًّ

إ...  تلك تسجيل من نسخة   إلكإمت 

 إلسؤإل هذإ من ِبن-لو إستغرب فيه؟" تشكإن شخص أي هنإك هل

ي  "نشك
 
إ مإت أنه تظنإن "هل مإذإ؟!" ف   هنإك طبيعية؟ ظروف ؤثر عىل دمإغيًّ


