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إهداء

«ثالثية». لكلمة الحقيقي املعنى ح ليوضِّ راَسَلني من كلِّ إىل





األول الجزء

هذا! شاهدوا

لكنكم صحيًحا هذا يكون ربما إلينا، تحتاجون إنكم تقولون جميعكم
إفاقة بفضل املساعدة من يكفي ما فلديكم مساعدتنا، إىل تحتاجون ال
جميع وألن العنان، لها يُطلق أن وشك عىل التي الجديدة العقول ماليني

بدوننا. العالم تغيري من فستتمكنون اتحدتم إن أخريًا. أفاقت املدن
طريقكم. يف لنقف هنا وديفيد أنا سأكون فصاعًدا، اآلن من لذا

التدمري. إىل تؤدي أحيانًا الحرية أن تعلمون
بلود يانج تايل





البائسون

أنت؟» أمستيقظة «موجل، هامسة: آيا قالت
الطالب، مسكن أردية من كومة عن حفيف وصدر الظالم يف يشء تحرك
الحريرية األردية ثنايا بني من يشء تسلل ثم أسفلها. تحرك صغريًا حيوانًا وكأن
يف صغرية عدسات حدقت آيا. فراش اتجاه يف وحلَّق الهواء يف وارتفع والقطنية،
املفتوحة. النافذة من القادم النجوم ضوء عاكسة ويقظة، فضوًال املمتلئ آيا وجه

العمل؟» إىل للذهاب «أمستعدة تقول: وهي عريضة ابتسامة آيا ابتسمت
الليلية. أضوائها من بوميض آيا سؤال عىل موجل ردت

برصي!» يعمي يكاد فهذا ذلك! تفعيل ال «أوه، وقالت: بقوة، عينيها آيا أغمضت
الضوء، بقع تاليش انتظار يف الوقت من برهة الفراش عىل جديد من آيا استلقت

االعتذار. سبيل عىل كتفها الطائرة الكامريا ت فمسَّ
الرؤية عىل أقدر أني لو فقط أتمنى موجل-تشان، يا بأس «ال قائلة: آيا همست

الحمراء.» تحت باألشعة
الحمراء، تحت باألشعة الرؤية عىل بالقدرة يتمتعون آيا عمر يف ممن كثريًا إن
يزال ال العالم بأن يتظاهرا أن أحبا لقد التجميل. عمليات يمقتان كانا والديها لكنَّ
السادس عامه يتم حتى ينتظر أن فرد كل عىل كان حينما الحسن، عرص يف عالًقا

باملوضة! اإلحساس إىل السن كبار يفتقر كم شكله. تغيري من يتمكن كي عرش
وإبصارها — قبحه يف شك ال الذي — الكبري أنفها احتمال إىل آيا اضطرت هكذا
لها سمحا قد والداها كان الطالب، مسكن إىل منزلها من آيا انتقلت وعندما العادي.
يفعال لم لكنهما جلدي، استشعار وجهاز شاشة ذات عني عدسة عىل بالحصول
أفضل ذلك كان حال، كل وعىل شاءا. وقتما معها التواصل من يتمكنا كي إال ذلك

ناظريها. أمام املدينة اتصال شبكة فأومضت إصبعها آيا ثنت يشء. ال من



املغمورون

الليل.» منتصف عىل شارفنا إلهي! «يا ملوجل: آيا قالت
بدأ قد التكنولوجيا» «مهاويس حفل أن بد وال قليًال، غفت أنها آيا تذكر لم
جراحات «قردة من كبري بعدد ومكتظ اآلن، بالحارضين مزدحم ولعله بالفعل،
مغمور قبيح شخص وجود يالحظ لن أحًدا إن حتى املانجا» و«رءوس التجميل»

الحارضين. عىل يتطفل
خري شهرتها ترتيب وكان التخفي، يف خبرية كانت فيوز آيا أن جانب إىل هذا

.٤٥١٣٩٦ عند برصها زاوية يف قابًعا ظل إذ ذلك؛ عىل دليل
ال الرقم ذلك كان شخص، مليون تضم مدينة ففي طويلة؛ تنهيدة آيا أطلقت
منذ رائعة قصة بها ونرشت عامني، نحو منذ مدونتها أنشأت قد آيا كانت له. قيمة

مجهولة. تزال ال فهي ذلك ومع فقط، أسبوع
أخريًا. ذلك تغيري الليلة هذه ستشهد حال، كل عىل

ُمرسعة. فراشها وغادرت موجل.» يا «لنذهب آيا: همست
فارتدته املعالم، محدد غري شكل يف قدميها عند متكوم رمادي رداء هناك كان
النافذة عتبة فوق جلست ثم خرصها، عند وربطته الطالب مسكن رداء فوق
األخرى تلو واحدة ساقيها األثناء تلك يف مرخية الليل سماء لتواجه ببطء واستدارت

البارد. الهواء يف
إىل خاطفة نظرة مختلسة رسيًعا، الصدمات من الواقيني السوارين ارتدت ثم

مرتًا. بخمسني عنها تبعد التي األرض
بالدوار.» يصيبني «هذا –

الجانب هو ذلك وكان خلسة، تتسلل مراقبة أجهزة أي هناك تكن لم األقل عىل
النافذة من أحدهم يخرج أن املتوقع من فليس عرش؛ الثالث الطابق غرفة يف املدهش

متسلًال.
أضواء عاكسة منخفض، ارتفاع عىل السماء من تتدىل الكثيفة السحب كانت
وكانت البلدة. من اآلخر الجانب عىل اإلنشاءات موقع من القادمة العمل كشافات
الربودة من ستتجمد هل آيا وتساءلت واألمطار، الصنوبر أوراق رائحة الجو لربودة
بها الخاصة الطالب مسكن سرتة ارتداء تستطيع تكن لم لكنها التنكري. زيها يف

ذلك. الناس يالحظ أال تتوقع أن دون ردائها فوق
الهبوط.» وقت حان فقد موجل، يا تام استعداد عىل تكوني أن «أتمنى –
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البائسون

استقرت ثم النافذة، خارج إىل آيا كتف وراء من الطائرة الكامريا تحركت
وكانت القدم كرة حجم نصف يف الطائرة الكامريا كانت صدرها. من بالقرب
وشعرت موجل، حول ذراعيها آيا لفت امللمس. ودافئة الصلب بالبالستيك مكسوة
الكامريا لروافع املغناطيسية التيارات بمجال التصاقهما نتيجة السوارين باهتزاز

الطائرة.
أنت؟» «أمستعدة وقالت: عينيها، آيا أغمضت

آيا. ذراعي بني موجل ارتجفت
قوتها. بكل الطائرة بالكامريا متشبثة وهي الفضاء يف بنفسها آيا دفعت

األيام. هذه بكثري أيرس الخروج أصبح لقد
الحميم الصديق — ماتشينو رين عدَّل عرش، الخامس عامها آيا بلغت عندما
الكامريا يجعل أن سوى آيا منه تطلب لم موجل. الكامريا — األكرب لشقيقها
من إضافته يستطيع بما تباهى رين لكن الطائر، بلوحها للحاق يكفي بما رسيعة
مضادة الجديدة موجل فجعل التكنولوجيا، مهاويس معظم شأن شأنه تعديالت،

الهواء. يف آيا حجم يف راكب لحمل تؤهلها لدرجة وقوية والصدمات للماء
سقطت بذراعيها، الطائرة الكامريا تطوق كانت وبينما حال. أية عىل هذا، يكفي
ذلك كان لولبي. شكل يف األرض عىل كرز زهرة سقوط رسعة عن تزيد ال برسعة
كان للتوتر، املثرية الوثب لحظة عدا وفيما مطاطية. قفز سرتة رسقة من كثريًا أيرس

ما. بدرجة ممتًعا األمر
تمتلئ موحشة غرف ثمة بها؛ مرورها أثناء النوافذ وميض آيا شاهدت
إذ هول»؛ «أكريا مبنى يف يعيش املشاهري من أحد يكن لم نمطية. بشخصيات
عادية. مالبس يرتدون الذين النكرات املغمورين من هائلة أعداد سوى به يوجد ال
كان أحد. يشاهدهم أن دون الكامريات، أمام يتحدثون املدونني من قليل عدد جلس

والشفقة. لإلحباط مثرية رتبة وهي ألف، ستمائة هنا الشهرة ترتيب متوسط
ذعر. من تحمله ما بكل الشأن ضآلة إنها

يطلب املرء كان عندما الحسن عرص يف األمر عليه كان ما آيا بخيال طاف
يف الذكية الكوة من أراده ما ينبثق كان وحينها جديًدا، طائًرا لوًحا أو رائعة مالبس
مرٍض يشء أي الذكية الكوة تقدم لن األيام، هذه لكن السحر. مثل الحجرة حائط
يحصل وكي ليستخدمها. استحقاق نقاط يملك أو بالشهرة يتمتع كان إذا إال للمرء
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يشء أي يفعل أو مهام، يؤدي أو دروًسا يتلقى أن يجب االستحقاق، نقاط عىل املرء
األساس. يف الصالح» املواطن «لجنة تقره

ركبتيها آيا وثنت األرض، أسفل املعدنية بالشبكة موجل روافع اتصلت
إسفنج مثل أسفلها املبتل العشب وانسحق باألرض، تصطدم وهي وتدحرجت

الرجفة. يثري نحو عىل بارد لكنه ناعم باملاء، مشبع
رضبات تاركة باألمطار املشبعة األرض عىل دقيقة واستلقت موجل، آيا تركت

بخري؟» أنت «هل تهدأ. قلبها
ثانية. الليلية أضواءها موجل وأومضت

برصي.» يعمي يزال ال األمر هذا … «ربَّاه –
االصطناعي الذكاء أن صحيح الطائرة. الكامريا عقل من أيًضا عدَّل قد رين كان
الدوائر من مجموعة مجرد من أكثر كانت الجديدة موجل أن إال مرشوع، غري يزال ال
ومتى آليا، املفضلة الزوايا الكامريا تعلمت لها، رين تعديل فمنذ والروافع. الكهربية
من آيا عينَْي تتعقب كيف بل تعرضها، التي الصورة حجم من تكربِّ ومتى تدور،

الالزمة. اإلشارات تلقي أجل
التامة. الليلية الرؤية بخاصية تتمتع لم ما، لسبب لكن

الضوء نقاط تتالىش بينما جيًدا تصغي وهي مغمضتني، عينيها آيا أبقت
أي هناك يكن لم املراقبة. ألجهزة طنني أو أقدام أصوات هناك يكن لم لكن الرباق،

الطالب. مسكن من الصادر املكتوم املوسيقى صوت سوى يشء
العشب من بها علق ما أحد يلحظ أن خشية ليس رداءها، ونَفضت آيا، نهضت
الرداء كان التواري. لهم تتيح مالبس يرتدون الشهرة» «مفجرو كان فقد املبتل؛
لحضور املثايل التنكري الزي بهذا وهو محدد، شكل له وليس للرأس بغطاء مزوًدا

دعوة. دون الحفالت
من طائر لوح ارتفع الصدمات من الواقيني سواريها أحد آيا طوت أن بعد
«مدينة من املتأللئة األنوار واجهت عليه آيا صعدت وعندما الشجريات، بني مخبئه

الحسان».
لم وإن حتى االسم، هذا املدينة عىل يطلقون يزالون ال الجميع أن الغريب من
كانت حال. أي عىل القديم باملعنى سيما ال بالحسن، يتمتعون قاطنيها معظم يعد
وعدد التجميل، جراحات وقردة البكسلية، البرشة بأصحاب ممتلئة الحسان» «مدينة
ما يختار أن للمرء كان الغريبة. الجديدة والصيحات باملوضة املولعني من وافر
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خلق الذي الطبيعي بوجهه يحتفظ أن أو الغرابة، أو الجمال من شكل مليون بني
ملحوًظا يجعلك يشء أي يعني «الُحْسن» فإن األيام، هذه يف أما حياته. طوال به

لآلخرين.
عامك تبلغ لم إذا أنك وهو هو، كما ظل الحسان» «مدينة يف واحًدا شيئًا لكن
تحدث حينما ليًال سيما ال هناك، إىل تذهب أن املفرتض من فليس عرش، السادس

الرائعة. األشياء كل
أحد. يعرفك ال فاشًال مغموًرا كنت إذا باألَخصِّ

ضوء كل إن لآلخرين. الظهور عن عجزها غمرها املدينة يف آيا حدقت عندما
لم الذين شخص املليون بني من واحد لشخص يرمز للمدينة املتأللئة األضواء من

األرجح. عىل بها يسمعوا ولن قط، فيوز بآيا يسمعوا
األمام. إىل الطائر لوحها ودفعت آيا، تنهدت

األبد إىل وىلَّ قد الحسن» «عرص أن الحكومية األخبار مدونات ذكرت لطاملا
بني الفروق أن ادعت لقد العقل. تشوش عليها غلب قرون من اإلنسانية محرًرا
أطلقت املاضية الثالث السنوات وأن جميعها، تالشت السن وكبار والحسان القبحاء

أخرى. مرة املستقبل حرَّكت التي الجديدة التقنيات من كبري لعدد العنان
… يشء كل العقول ثورة تغري لم آيا، نظر وجهة من لكن

فقط. عاًما عرش خمسة سنها ألن البالغ بالضيق تشعر تزال فال
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مهاويسالتكنولوجيا

هذا؟» تلتقطني «هل آيا: همست
ينعكس اآلمنة النارية األلعاب ووميض بالفعل، الصور تلتقط موجل كانت
وهم املحتفلون وصاح القرص، فوق الساخن الهواء مناطيد تأرجحت عدساتها. من
كحفالت األمر بدا املطاطية. السرتات مرتدين املنازل سطوح أعىل من يقفزون

وامللذات. باإلثارة املفعمة الحفالت حيث املايض؛
كان فآنذاك الحسن، عرص دوًما به يصف األكرب آيا شقيق كان ما هذا األقل عىل
املرء تجعل كبرية جراحية لعملية عرش السادس ميالدهم عيد يف يخضعون الجميع
االنقياد. وسهل العقل مشوش إياه تاركة ا، رسٍّ شخصيته من تغري لكنها جميًال،

حدوث قبل عرش السادس عامه أتم إذ طويًال؛ العقل مشوش هريو يستمر لم
يزعم أن يحب هريو كان فقط. قليلة بشهور للشفاء الحسان وتماثل العقول ثورة
عليه، عسريًا كان والتفاهة السطحية شعور أن لو كما مروعة، كانت الشهور تلك أن

رائعة. كانت الحفالت أن أبًدا ينكر لم أنه إال
للغاية. مرتفعة كانت شهرته فرتبة الليلة؛ الحفل سيحرض هريو أن يعني ال هذا
بالداخل للحارضين الشهرة ترتيب متوسط أن ووجدت عينها عدسة آيا راجعت
تماًما املغمورين من مجموعة سوى ليسوا األشخاص هؤالء ألًفا. عرشين نحو كان

األكرب. بأخيها مقارنة
املليون، نصف إىل ترتيبها يصل القبحاء من بواحدة مقارنتهم عند ذلك ومع

أسطورية. شخصيات بمنزلة كانوا
فيه.» مرغوبًا ليس هنا فوجودنا موجل، يا الحذر «توخي آيا: همست

مخبئها. من وخرجت رأسها، غطاء آيا رفعت



املغمورون

يف التي الكامريات من بدءًا الطائرة، بالكامريات يمتلئ بالداخل املكان كان
التي املشاهري ملصوري التابعة الصغرية الكامريات أرساب إىل ووصوًال موجل حجم

شمبانيا. زجاجة سدادة عن حجمها يزيد ال
التكنولوجيا، مهاويس حفالت يف املثرية األشياء من الكثري دوًما هناك كان
بنفس الناس يكون ال ربما واملثرية. الجديدة وباألجهزة باملَهوَّسني تمتلئ فكانت
حد إىل إمتاًعا أكثر كانت الحفالت لكن الحسن، عرص يف املعهود الحسن مستوى
األفاعي شكل أصابعهم تتخذ الذين التجميل جراحات قردة من الكثري هناك بعيد؛
ذكية مادة من املصنوعة املالبس وأيًضا البحر، قنديل شكل شعرهم وخصالت
بخفة تمر التي اآلمنة النارية واأللعاب الهواء، نسيم يف ترفرف أعالم وكأنها تتموج

مرورها. أثناء أزيز صوت ومصدرة األقدام متحاشية األرض، فوق ورسعة
أحبوا فقد الجديدة، بالتقنيات لالهتمام حياتهم التكنولوجيا مهاويس كرَّس
الخاصة املعلوماتية األخبار مدونات يف نرشها املدونون وأحب حيلهم، بأحدث التباهي
بالحفل، من كل شهرة ترتيب من ترفع والشهرة لإلبداع املفرغة الدائرة كانت بهم.

بالرضا. الجميع يشعر وهكذا
الحفل. إىل املدعوين جميع باألحرى أو

منخفض ارتفاع عىل وكانت آيا من بالقرب أزيز صوت طائرة كامريا أصدرت
من مجموعة نحو واتجهت رأسها آيا نكست وجهها. إىل النظر تختلس ألن يكفي
رءوسهم، أغطية ارتداء عىل الشهرة مفجرو يحرص املأل عىل الشهرة». «مفجري
تلك يف كانوا القديمة. العصور قبل فيما البوذيني الرهبان من مجموعة وكأنهم
محاولة يف الجماعة، من عشوائي فرد اسم يرددون فكانوا بعملهم، يقومون األثناء

شهرته. رتبة برفع باملدينة الخاصة االتصال شبكة إلقناع منهم
وجهها إخفاء عىل حرصها مع إليهم وانضمت للمجموعة، برأسها آيا أومأت

القبيح.
خوارزميات تحليل هي شهرته لتعزيز ما اسم ترديد من األساسية الفكرة
قائمة ضمن يدخل كي اسمك فيها يُذكر التي املرات عدد كم املدينة؛ يف الشهرة
عن الجميع توقف إذا رتبتك تدهور رسعة مدى وما شهرة؟ األوسع شخص األلف
ارتداء سبب يفرس وهذا منظمة، كبرية تجربة مثل الجماعة تلك كانت عنك؟ الحديث

نفسه. الزي جميًعا أفرادها
فهم بالرياضيات، يعبئون ال الشهرة مفجري معظم أن اكتشفت آيا لكن
كان الصيت. وراء يسعون الذين للشفقة املثريين املغمورين املخادعني من مجموعة
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من قليل عدد ج يروِّ حيث املشاهري؛ بها صنعوا التي القديمة بالطريقة أشبه األمر
جميًعا. الباقني وتتجاهل الحمقى من لقلة األخبار مدونات

عليك الذي بالشخص سيخربك أحًدا أن لو الشهرة اقتصاد من إذن الفائدة ما
عنه؟ تتحدث أن

عىل نفسه الوقت يف تركيزها مع املجموعة من واحدة كأنها االسم آيا رددت
الحشد، فوق الطائرة الكامريا تحركت موجل. عدسات من املشهد لتتابع عينها عدسة

اآلخر. تلو واحًدا قابلتها التي للوجوه صوًرا تلتقط وأخذت
أن ذلك ما؛ مكان يف هنا موجودة آيا اكتشفتها التي الرسية الجماعة أن بد ال

… كتلك خدعة تنفيذ عىل غريهم دون القادرون هم التكنولوجيا مهاويس
يركبون أفرادها كان عندما ليال ثالث منذ الجماعة تلك اكتشفت قد آيا كانت
جنونية برسعات سريه أثناء الجديدة املعلقة املغناطيسية القطارات أحد سطح فوق
أخذتها التي اللقطات إن حتى للغاية عالية الرسعة كانت الصناعية؛ املنطقة عرب
عليها. االعتماد الصعب من تجعل بدرجة ومشوشة املعالم، واضحة غري كانت موجل
كالركوب جنونية خدعة يسجل فمن أخرى؛ مرة عليها تعثر أن آيا عىل يجب

الفور. عىل مشهوًرا سيصري معلق مغناطييس قطار سطح فوق
وهم الجديدة» األطعمة «ذواقة من مجموعة تشاهد شاردة كانت موجل لكن
يبلغ بماصات منها ويرشبون الهواء، يف تهيم اللون زهرية فقاعة أسفل يقفون
الشاي. من مسكوبًا كوبًا يسرتجعون عندما الفضاء رواد يفعل مثلما مرتًا، طولها
عنهم قصة هريو نرش فقد الجديد، باليشء الجديدة» األطعمة «ذواقة يكن لم
قديمة، بذور من ينمو الذي املنقرض الغراب عيش يأكلون إنهم املايض. الشهر
غريبة أنواع عىل النكهات ويضفون السائل، النيرتوجني من كريم اآليس ويصنعون
طعاًما كانت الغازي؛ الهالم تشبه تعلوهم التي الزهرية الفقاعة وكانت األشياء. من

الصابون. فقاعة كثافة كثافته تماثل
رائحة ت شمَّ عندما جبينها آيا فقطبت هائمة، ومرت صغرية فقاعة انفصلت
ترتيب لتعزيز رائعة طريقة الغريبة للمواد املرء تناول يكون قد والسلمون. األرز

الهواء. فقاعات عن الكثافة يف األثقل السويش تناول لت فضَّ آيا لكن شهرته،
التخفي؛ عليها كان وإن حتى التكنولوجيا، مهاويس وسط بوجودها آيا سعدت
قصائد اكتشاف إلعادة يسعون املايض، يف عالقني يزالون ال املدينة سكان فمعظم
اختفت التي األشياء تلك الشاي؛ تناول وسلوكيات والدين الياباني الهايكو شعر
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مهاويس لكن العقول، إلتالف يتعرضون الجميع كان عندما الحسن» «عرص يف
املفقود. التقدم من قرون ثالثة ويعوضون املستقبل يبنون كانوا التكنولوجيا

القصص. عن للبحث مكان أفضل ذلك كان
ما. شخص عىل تعرفها يفيد وميًضا عدستها أصدرت حينئذ
اليسار.» نحو استديري موجل، يا ذلك «سجيل آيا: همست

وهم برسور يراقبهم الجديدة» األطعمة «ذواقة خلف مألوف وجه هناك كان
الشاردة. الصغرية الفقاعات يالحقون

موجل.» يا الصورة كربي الجماعة! أفراد من واحدة الفتاة «هذه –
تقليديٍّا نموذًجا وتمثل عاًما، عرش ثمانية نحو العمر من تبلغ الفتاة كانت
تشبهان واسعتان عينان ولها الجدد، الحسان إىل للتحول جراحية عملية أجرت لفتاة
وتطفو الطائرة الكرة العبي زي ترتدي كانت الكارتونية. املانجا شخصيات عيون
فقد شهرية؛ أنها بد ال سنتيمرتات. عرشة بمسافة الحجرة أرضية فوق برشاقة
ملنع حولها التففن الالتي ومعجباتها صديقاتها ت ضمَّ الشهرة من هالة بها أحاطت

منها. االقرتاب من املغمورين
من بهدوء موجل اقرتبت سماعهن.» من تمكنني بدرجة «اقرتبي آيا: همست
الفتاة، اسم بها املزودة الصوت تسجيل أجهزة التقطت ما ورسعان الهالة، تلك حافة

… آيا عني عدسة عىل البيانات فتدفقت
فاز الذي «سوالوز» لفريق األيرس والجناح طائرة، كرة العبة مارو إيدن كانت
إىل تعديالت من أضافته ملا ا جدٍّ شهرية وكانت املايض، العام يف املدينة ببطوالت

الطائر. لوحها روافع
صديقها لتوها إيدن تركت املعلوماتية، األخبار مدونات جميع يف ورد ملا وطبًقا
شهرة «أكثر لكونها دقيًقا تعبريًا بالطبع ذلك كان بينهما.» الطموح «اختالف بسبب
أيٍّا — صديقها أما آالف، عرشة إىل البطولة بعد إيدن شهرة رتبة وصلت لقد منه.»
إىل تحتاج أنها الجميع وعرف مليون. ربع عن ترتفع ال رتبته فكانت — اسمه كان

شهرتها. مستوى يف يضاهيها بشخص عالقة عىل تكون أن
سطح فوق تركب التي إيدن جماعة عن شيئًا الشائعات من أي تذكر لم لكن
وتنتظر ا رسٍّ األمر بذلك تحتفظ أنها بد ال الجديدة. املعلَّقة املغناطيسية القطارات

بها. تقوم التي الخدعة هذه عن للكشف املناسبة اللحظة
بني الشهرة لنفسها فستحقق مدونتها، يف الخرب هذا نرش يف آيا سبقتها إذا

وضحاها. عشية

22



التكنولوجيا مهاويس

كان الذي االسم لرتديد أخرى مرة عادت ثم «تعقبيها.» قائلة: موجل آيا أمرت
الشهرة». «مفجرو يردده

املكان. مارو إيدن غادرت ساعة نصف بعد
«يوشيو اسم رددت فقد بالغة، سعادة الشهرة مفجري عن باالبتعاد آيا سعدت
لم ألنها شهرته، رتبة بارتفاع نارا يوشيو يتمتع أن وتمنت مرة، مليون نحو نارا»

مجدًدا. اسمه سماع يف ترغب
مارو إيدن آيا رأت األرض، عن قليًال تبعد مسافة عىل موجل رؤية زاوية من

وحدها. الباب من خارجة تتسلل وهي
الرسية. جماعتها ملقابلة سبيلها يف أنها بد ال

«يوشيو السم ترديدها إثر حلقها جفَّ أن بعد أجش خفيض بصوت آيا قالت
بجانبها، تمر مرشوبات صينية آيا رأت وحينئذ موجل.» يا كثب عن «تتبعيها نارا»:

رسيًعا.» بك «سألحق فقالت:
يف رجفة الكحول فأثار رسيًعا، وتجرعتها عشوائية بطريقة كأًسا آيا انتزعت
أخرى كأًسا فانتزعت التحديد، وجه عىل آيا إليه تحتاج ما ذلك يكن لم جسدها.

الباب. نحو طريقها وشقت الثلج مكعبات من الكثري بها
أجسادهم وكانت آيا، سبيل البكسلية» البرشة «أصحاب من مجموعة اعرتضت
من بعضهم وجوه عىل وتعرفت بينهم آيا انسلت الثملة. كالحرابي باأللوان تتموج
جسدها يف ترسي خفيفة برجفة آيا شعرت حينئذ التجميل. جراحات قردة مدونات

الشهرة. يف تفكريها إثر
أصابعها بني من الرشاب سكبت القرص، درج عند تقف آيا كانت بينما
جرش يف وبدأت فمها نحو أخرى مرة الكأس ردت ثم الثلج، بمكعبات واحتفظت

األجواء! حار الحفل هذا بعد الثلج من جرعة لروعة يا بأسنانها. الثلج
لالهتمام.» مثرية تجميلية «جراحة األشخاص: أحد قال

وجهها عن كاشًفا الوراء إىل رأسها غطاء وسقط … مكانها يف آيا تجمدت
القبيح.

وارتطم الباردة، الثلج كرسات آيا تجرعت ثم «أشكرك.» خافت: بصوت قالت
أحدث ملواكبة وجهها يفتقر كم وأدركت عرًقا، املتصبب بوجهها الهواء نسيم

الصيحات.

23



املغمورون

األنف؟» هذا بفكرة أتيت أين «من وقال: الفتى، تبسم
يف مارو إيدن شاهدت فجأة. الكالم عن عاجزة صارت إذ كتفيها، آيا هزت
بنظرها تحيد أن املستحيل من كان لكن املدينة، عرب بالفعل تحلق وهي عينها عدسة
ووجهه الرباقتني الواسعتني بعينيه املانجا رءوس جماعة من كان فقد الفتى؛ عن
وجنته املستدقة الطويلة أظافره وقرعت عادي، غري جمال عن ينم الذي الرقيق

بها. يحملق وهو العيوب من الخالية
للغاية. غريبًا أمًرا كان ما وهو فيها، يحملق الفتى كان

قبيحة. هي بينما الجمال فائق كان
العرص قبل ما إىل ترجع لوحة من الفكرة استوحيِت هل ن، أخمِّ «دعيني قال:

القديم؟»
الواقع «يف الثلج: من األخرية القليلة الكرسات تبتلع وهي وقالت أنفها، آيا مست

عشوائيٍّا.» األنف هذا اكتسبت أنني أعتقد … ال
أردف ثم رأسه، وأحنى ا.» حقَّ نوعه يف فريد فهو شك، أدنى «بال الفتى: قال

ميزونو.» «فريز قائًال:
وهي شهرته رتبة عينها عدسة أظهرت عليه، ا ردٍّ رأسها تحني آيا كانت وبينما
عىل شأن، ذي شخص إىل تتحدث أنها إدراكها إثر جسدها يف رجفة فرست ،٤٦١٢

ني. مهمِّ بأشخاص عالقة
سيعرف ذلك، تفعل حاملا ولكن اسمها، عن آيا تفصح أن ينتظر فريز كان
إثارة. أكثر آخر مكان إىل عنها الرائعة املحدقة نظرته سيحول وعندئذ شهرتها رتبة
ثورة عن وينم املنطق إىل يفتقر إعجابًا القبيح بوجهها أُعجب قد كان وإن حتى

للشفقة. مثري أمر مغمورة كونها فإن عقله،
ا. جدٍّ كبريًا كان أنفها أن جانب إىل هذا

الطائر، لوحها تستدعي كي الصدمات من الواقيني سواريها أحد آيا طوت
اآلن.» للذهاب مضطرة … لكنني آيا. «اسمي وقالت:

عليك وأشخاص مقابلتهم، عليك أناس هناك «بالطبع، رأسه: الفتى أحنى
شهرتهم.» تعزيز

الواقع يف الرداء، هذا تقصد «آه، قالت: ثم ردائها، إىل تنظر وهي آيا ضحكت
متنكرة.» أنا … كذلك لست

للغاية.» غامضة أنت «متنكرة؟ وجهه: تعلو فاتنة وابتسامة قال
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الطائر اللوح يف آيا حدقت السلم. درج جوار إىل الطائر لوحها ارتفع حينئذ
منشغلة كيلومرت نصف بالفعل عنها تبعد موجل كانت الرتدد. من حالة يف وهي
آيا بداخل صوت هناك كان ولكن عالية، برسعة الظالم عرب مارو إيدن بتعقب

تمكث. أن يناشدها
فيها. يحملق يزال ال كان فريز أن ذلك

فحسب.» النحو هذا عىل تسري األمور لكن غامضة، أكون أن أحاول «ال قالت:
عدم تتعمدين أنك أعتقد آيا. يا َلَقبَك أعرف أن «أريد وقال: فريز، ضحك

إخباري.»
مالحقة عيل يجب لكن «آسفة، اللوح: فوق تخطو وهي حاد قصري بصوت قالت

عني.» تبتعد … وهي الفتيات، إحدى
باملطاردة.» «استمتعي قال: ثم تتسع، وابتسامته رأسه الفتى أحنى
أذنيها. يف ترتدد وضحكته الظالم يف وانطلقت األمام، إىل آيا مالت

25





األرض حتتسطح

تطري. كيف تعرف مارو إيدن كانت
الكرة لالعبي املعتاد اللباس هي بأكمله الجسم تغطي التي الرفع أجهزة كانت
الجسم يف جزء لكل كان ارتدائها. عىل قط الناس معظم يجرؤ لم لكن الطائرة،
رافعة يوجد إنه حتى واملرفقني، الساق لقصبة الواقية كالوسادات به، خاصة رافعة
خاطئة واحدة ارتجافة تتسبب وقد األجهزة. بعض يف الساقني طويلة لألحذية
مما مختلفة، اتجاهات يف املغناطيسية القوى كل تشتيت يف بأصابعه املرء يصدرها
الجدران. بأحد رأسه لرتتطم الدوران من حالة يف دفعه أو كتفه خلع إىل يؤدي قد
الصدمات من الواقية األساور تتمكن لن الطائر اللوح فوق من السقوط عكس وعىل

أخرق. نحو عىل ترصف لو املرء إنقاذ من
آيا، عني عدسة يف فظهرت مارو، إيدن قلق يثر لم هذا من أيٍّا أن يبدو لكن
غري املباني من متخذة متعرج مسار يف الجديد اإلنشاءات موقع عرب تنطلق وهي

للحواجز. مضماًرا املفتوحة األمطار مياه ومصارف املكتملة
حركة مواكبة يف صعوبة تجد كانت الروافع من بالكثري املزودة موجل حتى

سنتيمرتًا. العرشين عىل يزيد ال عرضها أن من الرغم عىل إيدن،
غائبة شبه تزال ال كانت لكنها الطائر، للوحها قيادتها يف الرتكيز آيا حاولت
ثورة أزالت أن فمنذ بها. باهتمامه أذهلها الذي ميزونو فريز الفتى بسبب الوعي
الكثري إىل تتحدث أن آيا استطاعت لألفراد، العمرية املراحل بني الحواجز العقول
تتحدث أن بوسعك يكن لم حيث السابق؛ يف كان كما يعد لم األمر ألن الحسان، من
أحد إليها ينظر لم ذلك ومع التجميلية. للجراحة خضوعهم بعد قط أصدقائك إىل

قط. الطريقة هذه بمثل الحسان من



املغمورون

أي يف الشعور هذا تبث الحادة فريز نظرة لعل نفسها؟ تخدع آيا كانت هل
عليها اعتمد التي القديمة اللوحات يف كما للغاية، واسعتني عيناه كانت فقد شخص؛

مالمحهم. تحديد يف املانجا رءوس
يف قبل من تره لم فهي عنه؛ املدينة اتصال شبكة لسؤال متلهفة آيا كانت
خمسة عن تقل التي فريز شهرة رتبة ضوء يف ولكن املعلوماتية، األخبار مدونات

الفتان. جماله بخالف آخر بيشء يشتهر أنه بد فال آالف،
تصنعها. أن عليها وشهرة تعقبها، آيا عىل قصة ثمة الحارض الوقت يف لكن
مغمورة تبقى أن بها يُفرتض فال أخرى، مرة هكذا إليها فريز ينظر أن أرادت فلو

الدرجة. هذه إىل
أصبحت أن بعد تدريجيٍّا، تخفت موجل إشارة كانت تومض. عينها عدسة بدأت

األرض. سطح تحت مارو إيدن تتعقب وهي املدينة شبكة نطاق خارج
… العدسة أظلمت ثم التشويش، من بقدر اإلشارة ومضت

ملوجل ففقدها جسدها؛ يف ترسي برجفة وشعرت الطائر، بلوحها آيا توقفت
قد ظله أن ليجد مشمس يوم يف أسفله املرء ينظر مثلما دوًما، أعصابها يثري كان

اختفى.
أحد داخل كانت حيث الطائرة، الكامريا أرسلتها صورة آخر يف آيا حدقت
األشعة تأثري تحت ومشوهة املعالم واضحة غري الصورة وكانت املياه، مصارف
قذيفة وكأنها محكم، انحناء وضع يف وهي مارو إيدن تظهر وفيها الحمراء، تحت
إرسال جهاز إن حتى أغواره، نحو وتتجه النفق حدود داخل برسعة تنطلق برشية

أخرى. مرة السطح إىل الوصول يستطع لم موجل
النفق. عرب مالحقتها هي أخرى مرة إيدن عىل للعثور الوحيدة الطريقة كانت
وظهر أخرى، مرة الحركة عىل الطائر لوحها تحث كي األمام، إىل آيا مالت
والفجوات الحديدية الهياكل عرشات من فيه بما حولها من الجديد اإلنشاءات موقع

بينها. الفاصلة
الحسن» «عرص مباني يف العيش يف شخص أي يرغب لم العقول، ثورة بعد
عىل مشهور شخص أي هذا يرد لم البناء. صيحات أحدث مواكبة إىل تفتقر التي
املعادن عىل يستولون سكانها وكان حدود، بال تتوسع املدينة كانت لذا حال. أيه
املدينة خطط عن ترددت الشائعات إن حتى القريبة، القديمة املدينة أطالل من
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األرض سطح تحت

شاع الذين القديم العرص سكان فعل كما حديدية طبقات عن بحثًا األرض لتنقيب
قرون. ثالثة منذ األرض تدمري عنهم

بسبب الطائر لوحها واهتز كالوميض، البناء مكتملة غري األبراج بجانبها مرت
كي أسفلها معادن إىل تحتاج كانت الطائرة األلواح أن فمع الفوالذية. إطاراتها
إىل للغاية كثرية مغناطيسية مجاالت وجود يؤدي الهواء، يف التحليق من تتمكن

أخرى. مرة موجل عن تفتش وهي رسعتها من آيا هدأت اهتزازها.
األرض. سطح تحت الطائرة الكامريا تزال فال شيئًا؛ تجد لم لكنها

السحاب ناطحات إحدى أساس هي ضخمة حفرة رؤيتها مجال يف ظهرت
مياه من برك امتدت املوحلة أرضيتها طول وعىل املستقبل، يف إنشاؤها سيتم التي
ملرآة. متأللئة شظايا وكأنها بالنجوم املضاءة السماء عكست التي الظهرية أمطار
مياه مصارف لشبكة مدخل وهو نفق؛ مدخل آيا الحظت الحفرة تلك زاوية يف

املدينة. أسفل األمطار
الجدران، عىل للنقش جديدة جماعة عن قصة شهر منذ نرشت قد آيا كانت
كانوا إذ القادمة، لألجيال فنية أعماًال يرتكون القبحاء من مجموعة من تتألف
أعمالهم ليخفوا املكتملة غري املياه وقنوات لألنفاق الداخلية الجدران عىل يرسمون
عليها االطالع من أحد يتمكن لن إذ لتُخلد؛ تدفن تاريخية مقتنيات صناديق وكأنها
يد عىل أطاللها اكتشاف يعاد عندما وذلك طويل، بوقت املدينة انهيار بعد إال
الضعف ملدى تأمل وفيه العقول؛ ثورة خصائص من ذلك كان مستقبلية. حضارة

عليه. بدا ما كثريًا فاق والذي األبدي، الحسن عرص عليه كان الذي الشديد
من تعزز بالقبحاء املتعلقة األخبار تكن فلم آيا؛ شهرة من القصة تلك تعزز لم
الغميضة لعبة فيه يمارسان أسبوًعا وموجل هي قضت لكنها قط، فرد أي شهرة
األرض. سطح تحت الوجود من خائفة آيا تكن لم ثم من اإلنشاءات، موقع داخل
مرسعة تمر وهي رأسها أحنت أسفل، إىل يتجه الطائر لوحها آيا تركت وبينما
ركبتيها ثنت ثم النفق، فوهة نحو بقوة واتجهت معطلة رافعة ودعامات آالت أسفل

… دامس ظالم نحو واندفعت جانبيها إىل ذراعيها وضمت
مقربة عىل كانت الطائرة الكامريا أن بد ال واحدة، مرة عينها عدسة ومضت

منها.
صوت أي هناك يكن ولم نفاذة، القديم والوحل األمطار مياه رائحة كانت
أصبحت حتى آيا خلف األضواء خبت وبينما الرصف. مياه قطرات صوت سوى
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حركته، يف الزحف ليماثل الطائر لوحها رسعة من أبطأت اللون، برتقايل باهتًا وهًجا
النفق. جدار عىل تنزلق كانت التي بيدها النفق داخل نفسها وأرشدت

واستمر. … أخرى مرة موجل إشارة وميض عاد
مكان يف كانت ذراعيها. ثنت وقد القامة منتصبة واقفة مارو إيدن كانت
مسافة ألقىص ويمتد الحمراء تحت األشعة ضوء يف الحالك الظالم عليه خيم فسيح

تراها. أن موجل عدسات استطاعت
هناك؟ يوجد ماذا

األرض فوق تهيم كانت الدامس، الظالم يف البرشية األجسام من مزيد ملع
معينات. شكل عىل طائرة ألواح أقدامها تحت وتألألت السوداء املنبسطة

ركبن الالتي املجنونات الفتيات أولئك وجدت وجدتهن، لقد آيا؛ تبسمت
املعلقة. املغناطيسية القطارات

جيًدا.» وأنصتي األمام إىل «تحركي همست:
جماعة من القبحاء كان مكانًا آيا تذكرت منهن، تقرتب موجل كانت وبينما
املدينة فيه تخزن ضخم مياه خزان وهو باكتشافه، يتباهون الجدران عىل النقش
سطح تحت الظالم حالكة ببحرية أشبه كان األمطار، موسم من الفائضة املياه

األرض.
قليلة: كلمات أصداء سمعها إىل نمت موجل ميكروفونات وعرب

رسيًعا.» هنا إىل لوصولك «شكًرا –
املشكالت.» يف ستقحمك إيدن يا العالية شهرتك رتبة إن دوًما قلت «لقد –
مبارشًة.» خلفي فهي طويًال، وقتًا األمر يستغرق أال املفرتض من «حسنًا، –
خلفها. آيا نظرت إيدن؟ خلف مبارشة يقف الذي ذا من مكانها، يف آيا تجمدت

النفق. يف تتساقط التي املياه وميض سوى شيئًا تجد لم
عبارات ببعض آيا دمدمت أخرى، مرة عينها عدسة إشارة تالشت وبعدها
ظلت رؤيتها لكن … موجل وتشغيل إيقاف أجل من بنرصها؛ تثني وهي السباب

معتمة.
«موجل!» همست:

إىل الوصول آيا حاولت استجابة. أي وال عينها عدسة عىل وميض أي يظهر لم
عن الطريان يف التحكم وأجهزة الصوتية وقناتها الطائرة، للكامريا املميزة اإلعدادات

يشء. أي يُجِد لم لكن بعد،
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األرض سطح تحت

عىل مرتًا عرشين عنها تبعد فكانت منها، شديدة مقربة عىل كانت موجل لكن
االتصال؟ عليها يتعذر إذن ملاذا األكثر،

ما إىل بصعوبة تصغي وهي ببطء، األمام إىل التقدم عىل الطائر لوحها آيا حثت
تالمسه كانت الذي الجدار انزلق ببرصها. الظالم اخرتاق محاولة حديث، من يدور
مياه قطرات كانت وفيه فسيح. مكان إىل دخولها أصداء حولها فرتددت يدها عن
يف برودة الخزان رطوبة وبعثت املياه، مصارف من العرشات من تتدفق األمطار

جسدها. يف ترسي برجفة تشعر جعلتها الجو
… حولها ما ترى ألن الحاجة أمس يف كانت

قد الحالكة الظلمة هذه ففي الطائر، لوحها تحكم لوحة آيا تذكرت عندئذ
كبريًا. فارًقا البسيط الضوء وميض يحدث

الخافت األزرق وميضها فكشف التحكم، لوحة وشغلت ركبتيها عىل آيا جثت
بخزف منها صغرية أجزاء يف مكسوة القديم، الطوب من ضخمة جدران وجود عن
قبو وكأنه كبري حجري سقف هناك كان الجدران هذه وأعىل ذكية، ومادة حديث

األرض. تحت تقع لكاتدرائية
ملوجل. أثر ال لكن

الطائر لوحها تدفع اللطيفة الهواء تيارات تاركة الظالم، عرب ببطء آيا اتجهت
امتدت الطائر لوحها أسفل قليلة أمتار بعد وعىل حولها، ما إىل برتكيز تصغي وهي

املعتمة. املياه من ساكنة بحرية
ثم لحظة، أنفاسها حبست منها. مقربة عىل ما شيئًا ذلك بعد آيا سمعت

… استدارت
عىل الفتاة وقفت بها. يحدق كان قبيح وجه ظهر الخافت األزرق الوميض ويف
آيا. وجه يف فاترة ابتسامة وابتسمت ذراعيها، بني موجل تحمل وهي طائر لوح

هذه.» إثر يف تأتني قد أنك «ظننا –
«… يف فعلتن ماذا إلهي! «يا آيا: قالت

االرتجاج. من حالة إىل ودفعته الطائر آيا لوح وركلت الظالم من قدم برزت
«انتبهن!» آيا: صاحت

الطائر لوحها وغرّي الوراء، إىل مضطربتني خطوتني فخطت قوية، أياٍد دفعتها
صغري كطفل وتمايلت ذراعيها آيا فبسطت قدميها، أسفل البقاء محاوًال مساره

الجليد. عىل التزلج حذاء ينتعل
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«… تفعلنه الذي ما ذلك! عن «توقفن –
آيا وأخذت بقوة، وتدفعها بها تزج االتجاهات جميع من أخرى أياٍد ظهرت
اندفع ثم نفسها، عن والدفاع الرؤية عن عاجزة شديد باضطراب نفسها حول تدور

الهواء. يف برسعة آيا وسقطت بعيًدا الطائر لوحها
باردة. قاسية بصفعة بوجهها املاء وارتطم
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قبول اختبار

قوة ونزعت الرعد، كصوت أذنيها يف هديرها وتردد حولها من املياه ظالم خيم
تخلف فلم والهبوط، الصعود بني ما حركتها بتغري داخلها إحساس أي االصطدام
ذراعاها تراخت حولها. من املضطربة املياه يف القارس والربد بالرتنح شعورها سوى

… صدرها عىل تضغط وكانت وفمها، أنفها فتحتي املياه ومألت وقدماها
وترضب فمها من املاء وتلفظ تلهث وأخذت املاء، سطح من آيا رأس برز ثم

الظالم. يف صلب يشء عن باحثة بيديها املاء
خطبكن؟» ما «مهًال! –

لم لكن املظلم، الفضاء يف أصداءه مرسًال الفسيح الفضاء يف صياحها دوى
سؤالها. عىل رد يأت

تنصت أن محاولة أنفاسها تلتقط وهي املاء يف وقدميها يديها تحرك آيا أخذت
يشء. ألي

…؟» «مرحبا –
أعىل. إىل الهواء يف ترتفع نفسها آيا ووجدت برسغها لتمسك يد امتدت حينئذ
كالشالل ردائها من يتساقط واملاء متدليتان، وقدماها املعلق الوضع هذا عىل استقرت

رجفاتها. إثر
يحدث؟» ماذا … «ماذا –

األخبار؟» مدوني نحب ال «نحن قائًال: صوت أجابها
القطارات سطح فوق ركوبهن قصة نرش يردن إنهن آيا: توقعته ما هذا كان

ألنفسهن. بالشهرة يحتفظن ثم ومن بأنفسهن،
مدونة!» لست «لكنني الحقيقة: عن االنحراف من لقدر الوقت حان ربما



املغمورون

هنا إىل تتبعتني «لقد أذنيها: من قريب صوت قال ثم بغضب إحداهن زمجرت
عن تبحثني كنت حال، أي عىل فعلت التي هي الطائرة كامريتك أو الحفلة، تلك من

قصة.»
وجاهدت أخرى مرة آيا وارتعدت عنك.» أبحث كنت قصة، عن أبحث أكن «لم –
بأال إقناعهن عليها كان ببعض. بعضها يصطك أن من أسنانها تمنع كي نفسها

أخرى. مرة املعتمة البحرية يف بإسقاطها يقمن
الليلة.» تلك رأيتكن «لقد –

بد ال رسغها، حول القبضة وأُحكمت رأيتنا؟» «أين إليها: األقرب الصوت قال
مساعدة دون الطريقة بهذه أعىل إىل حملها يستطيع أحد ال إيدن؛ هي الفتاة هذه أن

الطائرة. الكرة رفع أجهزة أحد من
وحاولت سطحه، فوق تركبن كنتن معلق. مغناطييس قطار فوق «رأيتكن –

املعلوماتية.» األخبار مدونات يف لكن ذكر أي يوجد ال لكن هويتكن، أعرف أن
فيه.» نرغب ما هو «هذا األول: الصوت قال

هكذا؟» معلقة ستبقينني هل فهمت! «حسنًا، آيا: قالت
أسقطك؟» أن يف ترغبني «هل إيدن: سألتها

ما.» حد إىل رسغي يؤلم الوضع … هذا أن هنالك ما كل ال، «بالطبع –
إذن.» الطائر لوحك «استدعي –

الذي الذعر غمرة يف الطائر لوحها تماًما آيا نسيت لقد حسنًا.» … «أوه –
وبعد الصدمات، من الواقي اآلخر سوارها وطوت الحرة ذراعها فبسطت اجتاحها،
رساحها. الحديدية القبضة وأطلقت برفق قدميها الطائر اللوح مس قليلة ثوان

لك، «شكًرا قالت: ثم رسغها، تدعك وهي الطائر، اللوح فوق لحظة آيا تمايلت
أظن.» ما عىل

مدونة لست إنك «أتقولني أوًال: سمعته الذي الفتاة صوت جاء أخرى مرة
الظالم يف صوتها تردد ملحتها. التي القبيحة املرأة هي هذه تكون ربما أخبار؟»
صوتها يبدو كي حلقها عىل جراحية عملية أجرت وكأنها وغليظة، خفيضة بنربة

مخيًفا.
الجميع.» يفعل كما أخباري مدونة عىل أخبار بضعة نرشت الواقع «يف –

مكتومة. ساخرة ضحكة ضحكت ثم لقطتك؟» صوًرا نرشت «هل إحداهن: قالت
الشهرة مفجري زي يف متنكرة وأنت للحفالت دائًما أتذهبني «إذن إيدن: سألتها

طائرة؟» كامريا وبصحبتك
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بجلدها، ملتصًقا باملاء املشبع رداؤها كان إذ جسدها؛ حول ذراعيها آيا لفت
شعورها جراء لحظة أي يف ببعض بعضها يصطك أن وشك عىل كانت وأسنانها
إىل أنضم أن أردت لقد إيل، «أصغي قائلة: عليها ردت ثم الشديدة، بالربودة

املهمة.» هذه ملثل عون خري وموجل تعقبكن. عيل كان ثم ومن جماعتكن،
موجل؟» «من املزعج: الصوت صاحبة سألتها

الطائرة.» كامريتي إنها … «أوه –
اسًما؟» الطائرة كامريتك عىل «أتطلقني –

من أكرب عدًدا هناك أن آيا فأدركت اتجاه، كل من الضحكات أصوات دوت
الظالم. يف مختبئة فتاة عرشة اثنتا ربما ظنت، مما أكثر الفتيات

عمرك؟» كم قليًال، «انتظري إيدن: صوت جاء
عاًما.» عرش خمسة … «إممم –

من رؤية حاجبًا الحالك الظالم يف وسطع يدوي، مصباح ضوء ومض حينئذ
حوله.

«آه!» متأملة: وقالت بشدة عينيها آيا فأغمضت
األنف هذا أن «خلت اليدوي: املصباح تحمل كانت التي الفتاة أردفت حينئذ

الحمراء.» تحت األشعة ضوء يف حتى الحجم، كبري
الفتيات فبدت الوجوه، تتبني بدأت املصباح، ضوء مع آيا عينا تكيفت وحني
الالتي للفتيات جماعة وهي البسيطات»، «الفتيات جماعة فتيات مثل حولها من
فتيات يكن أن فقط يردن والالتي للنظر، الفتات أو حسناوات يكن أن يردن ال
مفتولة مارو إيدن هيئة وباستثناء موجوًدا. يزال ال املفهوم هذا كان لو كما عاديات،
واحدة هيئة ذات أجسام متماثلة، آيا حول الطائرة األجسام بدت املمتلئة، العضالت
ما رؤية آيا استطاعت ما وبقدر الناس. من حشد أي وسط التخفي لها يسهل
وهن الليلة تلك يف رأته ما يشبهن الفتيات من حولها من جميع أن لها بدا حولها،

املعلق. املغناطييس القطار سطح يركبن
ليًال؟» الخارج إىل التسلل إذن تحبني «أنت إيدن: قالت

الطالب.» مسكن يف الجلوس من الفرار يل يتيح فهذا ذلك، «أعتقد –
بسهولة؟ بالضجر «أتشعرين متشدقة: األخرى الفتاة قالت الغليظ بصوتها

أحيانًا.» القطار فوق تركبي أن لك ينبغي ربما

35



املغمورون

أركب أن يمكنني أنه أتقصدين القطار؟ فوق «أركب متسائلة: ريقها آيا ابتلعت
معكن؟»

النفق. كسا الذي الظالم عرب التذمر أصوات انبعثت
عرشة الخامسة يف تزال ال «لكنها اليدوي: املصباح تحمل التي الفتاة قالت

فقط.»
من الحسن؟ عرص يف تعيشني زلت ما «هل الغليظ: الصوت ذات الفتاة قالت
لعلها بمفردها. هنا إىل الطريق وشقت الحسان مدينة اقتحمت لقد بعمرها؟ يأبه

أغلبيتكن.» من شجاعة أكثر
الحراس سنجد عنا؟ قصة نرشت الطائرة الكامريا أن لو «ماذا إيدن: قالت

جانب.» كل من بنا يحيطون
إذا الحراس تستدعي أن بإمكانها يزال «ال املزعج: الصوت ذات الفتاة قالت
بعد عىل أنفها صار حتى آيا من الطائر بلوحها واقرتبت ذلك.» تفعل أن أرادت
يف نجندها أو األبد إىل هنا نرتكها أن إما «إذن آيا: أنف من فقط قليلة سنتيمرتات

صفنا.»
أسفلها. املتأللئة املعتمة البحرية ترمق وهي ذعر يف ريقها آيا ابتلعت

األمر؟» يف رأي يل هل «إممم، –
عن ماذا «لكن وقالت: ابتسمت ثم غريي.» األمر يقرر أحد «ال الفتاة: قالت

قراًرا.» تتخذي أن عليك تلك؟
إلهي!» «يا –

عىل املثبت اإلغالق مقبض آيا ورأت ذراعها، امتداد عىل موجل الفتاة أمسكت
هذا أحد ينزع أن إىل ا تامٍّ توقًفا ومتوقفة متجمدة كانت والتي موجل، سطح

املقبض.
اآلن املياه يف أسقطها أن أو وترحيل، الطائرة كامريتك تأخذي أن «إما –

معنا.» القطار فوق الركوب بفرصة وتنعمي
تتساقط تزال ال قطراتها كانت التي الباردة املياه إىل مصغية عينيها آيا طرفت
من ستتمكن هل لكن للماء، مضادة موجل جعل أنه رين زعم لقد ردائها. من

بالتحديد؟ البقعة هذه إىل أخرى مرة العودة
الطالب مسكن من تخرجي أن لك، أهمية األمر هذا يشكل مدى أي «إىل –

للضجر؟» املثري الصغري
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ا.» جدٍّ «مهم وقالت: ريقها آيا ابتلعت
كذلك؟» أليس سهًال، االختيار يكون أن يجب «إذن –

االستحقاق.» نقاط من الكثري كلفتني الكامريا هذه … أن هو فقط «األمر –
تعني ال االستحقاق، ونقاط الشهرة رتبة شأن شأنها لّلهو، دمية مجرد «إنها –

عنها.» تتخِل لم إذا شيئًا
محقة كانت لكنها حمقاء، الفتاة هذه كانت شيئًا؟ تعني ال الفرد شهرة هل
الكئيب. اململ هول أكريا مبنى من الخروج من أهم يشء ال أنه وهو واحد، أمر بشأن

… هنا إىل العودة طريق إيجاد يف رين يساعدها ربما
أسقطيها.» إليكن، أنضم أن أريد «حسنًا، وقالت: عينيها آيا أغمضت

كالصفعة. دويٍّا االرتطام صوت أحدث
بالفعل.» إليه تحتاجني ما ليست الدمية فهذه االختيار، «أحسنت –

حبيسة. بدموع ممتلئتني وكانتا عينيها، آيا فتحت
جاي.» «اسمي لها: تنحني وهي الفتاة قالت

أسفل إىل تنظران عيناها وكانت فيوز.» آيا «أنا وقالت: االنحناءة آيا بادلتها
بالفعل. موجل ضاعت لقد أسفلهما. االتساع متزايدة التموجات نحو

العاجل.» القريب يف مجدًدا سنراك «حسنًا جاي: قالت
«… قلتن لقد العاجل؟ القريب يف «ترينني –

العمر من تبلغ لفتاة واحدة، لليلة املتعة من كاٍف بقدر حظيت أنك «أعتقد –
عاًما.» عرش خمسة

وعدتنني!» «لكنكن –
تحيدين كنت إذا مما أتحقق أن أريد أخبار، مدونة لست إنك قلت «وأنت –

األمر.» هذا يف الحقيقة عن
من مغزى فال فمها؛ يف كلماتها تالشت لكن األمر، عىل االحتجاج يف آيا بدأت

بالفعل. موجل ضاعت فقد اآلن، الجدال
أنتن.» من حتى أعرف ال «لكنني –

يا بنا هيا بك. نتصل وسوف املاكرات»، «الفتيات «نحن وقالت: جاي ابتسمت
به!» اللحاق علينا قطار هناك فتيات،

النفق ليمتلئ آيا، حول والتففن بها، للتحرك الطائرة ألواحهن الفتيات أدارت
املصابيح أضواء انطفأت والصياح. الهدير بأصداء األرض سطح تحت املوجود
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فوهات ابتلعت وقد األخرى، تلو واحدة بعيًدا ينطلقن وهن وسمعتهن اليدوية،
رصخاتهن. األمطار مياه مرصف

دموعها. تكبت أن تحاول وهي بمفردها الظالم يف نفسها آيا وجدت
مدونتها من املاكرات الفتيات تتحقق إن وما مقابل. دون موجل عن تخلت لقد
أشهر من واحد أخاها أن أدركن وإذا قصصها. عن يشء كل فسيعرفن اإلخبارية،

أبًدا. مجدًدا بها يثقن فلن املدينة، يف األخبار مدوني
الشديدة الصعوبة هذه لتجد كانت فما هريو.» األحمق «ذلك قائلة: آيا تذمرت
لتضطر كانت وما الواسعة. بالشهرة هريو يتصف لم لو املغمورين من تكون أن يف

نفسها. إلثبات
يشء. ال مقابل … موجل ملقايضة اضطرت وما

الصوت سمعت حتى ينخفض الطائر لوحها وتركت بقوة قبضتيها آيا أطبقت
الظالم يف يدها مدت ركبتيها عىل جثت وبينما املاء. فوق روافعه ملرور الطفيف
بانتشار تشعر تزال ال كانت برفق. املاء سطح فوق وبسطتها راحتها وخفضت

باملاء. موجل فيه ارتطمت الذي املكان من التموجات
العاجل.» القريب يف إليك سأعود آسفة، «أنا هامسة: آيا قالت
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ضوء ويف املشاعل. بأضواء وساطعة ضخمة وكانت آيا، بجوار فسيحة قصور مرت
كميات مطلقًة مكان، كل يف الطلق الهواء يف متقدة املشاعل كانت الباكر، الصباح
عبارة وكانت السباحة؛ حمامات تحركت رأسها وفوق السماء. يف الكربون من هائلة
آيا كانت وبينما مرئية. غري قوى خطوط بفعل مشكَّلة املياه من طائرة فقاعات عن
يحدقون وهم عوامات فوق يتسكعون أشخاًصا ملحت أسفلها، الطائر بلوحها تحلق

بزوغه. أثناء الفجر يف
وكان مرت، ثالثمائة بارتفاع السماء يشق هريو فيه يعيش الذي املبنى كان
به، املحيطة املناظر قاطنوه يسأم ال وكي الرباق. والحديد الزجاج من طويًال برًجا
املبنى، ثقل الرافعة الدعامات رفعت الساعة. عقرب برسعة يدور بالكامل املبنى كان
راقصة وكأنه املبنى فبدا للمصعد، وحيد ممر سوى األرض فيه يشء أي يالمس فلم

واحد. إصبع عىل شديد ببطء تدور ضخمة باليه
أخرى أشياء وتفعل تتحول ومعلقة متحركة الجوار هذا يف املباني جميع كانت

قاطنيها. جميع سئمها مذهلة
املدينة. من املشهور الجزء يف يعيش هريو كان

تلك خالل شقيقها حال تذكرت املبنى، سلم من الطائر آيا لوح اقرتب وبينما
شك ال ومهذبًا. وقنوًعا جميًال كان فقد الحسن، عرص أثناء انقضت التي الشهور
ما ودائًما إجازة، كل لقضاء موطنه إىل يأتي كان لكنه الحفالت، جميع حرض أنه

السن. ولكبار آليا الهدايا يحرض كان
الجميل. وجهه باستثناء األشياء، هذه كل العقول ثورة غريت لقد

التجميل، عملية أحدثته الذي املخ تلف من عالجه تال الذي األول العام ويف
الكرة فريق إىل املفرطة بالجراحات املولعني جماعة فمن الجماعات، بني هريو تنقل



املغمورون

أي يف طويًال يستقر لم الربية. يف غابة كحارس تدرب إنه حتى باملدينة الطائرة
الحرية. معنى فهم عىل قادر غري هدف دون الجماعات بني ينتقل كان بل جماعة،
عنه غابت الذي األول العام ذلك يف الكثريين اجتاح االضطراب أن شك ال
ذلك يكن ولم العقول، ثورة مناهضة بالفعل البعض فقرر واملنطق، العقالنية
إن حتى أيًضا، والحسناوات الحسان صغار بل فحسب، السن كبار عىل مقصوًرا

العقيل. التشوش حالة إىل العودة يف رغبته عن تحدث هريو
عرص ففي ألزمة؛ االقتصاد تعرض عن عامني منذ ترددت قد األنباء كانت
يريدونه، يشء أي طلب املشوشة العقول أصحاب بإمكان كان مىض، فيما الحسن
الحاجة دون الذكية الكوة من يخرج يطلبونه ما وكان للحفالت، ومالبس دمى من
كانوا املتحررة العقول أصحاب املبتكرين أن بعد فيما اتضح لكن األسباب. إلبداء
للهوايات املوارد من هائل عدد وجه فقد املشوشة؛ العقول أصحاب من نهًما أكثر
املعلقة، املغناطيسية القطارات مثل الكبرية واملرشوعات الجديدة واملباني العشوائية

الصعبة. بالوظائف للقيام يتطوع من هناك يعد ولم
العرص سكان استخدمه الذي «املال» استخدام إىل الرجوع الناس بعض أراد
يستطع لم إذا ملجاعة والتعرض والرضائب لإليجارات دفع من يصاحبه وما القديم،
فقد الدرجة، هذه إىل صوابه يفقد لم املدينة مجلس لكن الطعام، ثمن دفع الفرد
اللحظة تلك فمن ذلك. من بدًال الشهرة عىل املعتمد االقتصاد ملصلحة أعضاؤه صوت
عىل يحصل من تحددان اللتان هما الشهرة ورتبة االستحقاق نقاط صارت فصاعًدا،
للكوة امتيازات وأعىل الكربون انبعاثات من بها مسموح نسبة وأعىل املباني أفضل
الصغار إىل وصوًال والحراس واملعلمني لألطباء تُمنح االستحقاق نقاط كانت الذكية.
عىل يحافظ فرد كل أي بهم، املنوطة اليومية واملهام املدرسية الواجبات يؤدون ممن
فكانت الشهرة، رتبة درجات أما الصالح. املواطن لجنة تقرر حسبما املدينة تقدم
وكان العلماء. وحتى الرياضة نجوم إىل الفنانني من املجتمع أفراد لباقي تُمنح
الجماعية املعتقدات يعتنق دام ما يريدها التي املوارد جميع استخدام الفرد بإمكان

للمدينة.
كان للمواطنني، الشهرة رتبة تقديم إطار يف العدالة عىل الحفاظ يتم ولكي
األخبار ماليني تضم به، خاصة مدونة الطفولة سن من أكرب مواطن لكل يخصص

العقول. ثورة فهم عىل ملساعدته املتناثرة
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بالغريزة، استوعبه هريو لكن بعد، ُصك قد أخبار» «مدون مسمى يكن لم
الجميع يقنع وكيف وضحاها عشية بني الشهرة ما جماعة يُكسب كيف فعرف
أسطوريٍّا شخًصا نفسه من يجعل كيف وذاك هذا وفوق جديد، اخرتاع وراء بالسعي

األثناء. تلك يف
لقد بهدوء، تنهيدة أطلقت املبنى، خارج املصعد باب أمام آيا هبطت وعندما

… عقله تلف عولج أن منذ للغاية ذكيٍّا هريو صار
وأناني. متغطرس شخص إىل تحوله لم بها يحظى التي الشهرة هذه كل ليت

آيا-تشان؟» يا تريدين «ماذا –
إليك.» أتحدث أن «أريد –
للغاية.» مبكر «الوقت –

لذا غرفتها؛ نافذة إىل الوصول من تتمكن لن موجل وجود فدون آيا، تأوهت
هريو هو وها الطالب. مسكن إىل تعود كي الفجر بزوغ حتى االنتظار عليها كان

هي؟ عنها فماذا متعب، أنه يظن
تتخيل وظلت بها، مرت التي تلك من أسوأ بليلة مر قد يكون أن يمكن ال
هامدة ترقد حيث األرض، سطح تحت املمتدة البحرية أعماق يف وهي موجل صورة

بالربودة. شاعرة
لتغيري االستحقاق نقاط من مجموعة لتوي أهدرت لقد هريو؟ يا «أرجوك –

لرؤيتك.» املجيء من أتمكن كي الصباحية فصويل مواعيد
ساعة.» خالل «عودي متذمر: صوت عال

نافذته، وقرع الصعود حتى يمكنها فال املصعد، باب يف بغضب آيا حملقت
منها. بالقرب بالطريان ألحد تسمح ال املدينة من الشهري الجزء هذا يف فاملباني

املواقع تحديد فجهاز اآلن؟ رين أين إطالعي األقل عىل أيمكنك «حسنًا، –
مغلق.» به الخاص

عىل مستلق «رين وأردف: الباب. خلف من خافتة ضحكة صدرت «رين؟» –
أريكتي.»

أصدقائه أقرب يكون عندما كثريًا هريو مع التعامل يسهل إذ بارتياح؛ آيا تنهدت
رجاءً؟» … إليه التحدث أيمكنني «إذن منه: بالقرب موجوًدا
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هريو بأن آيا ساور الشك إن حتى طويلة مدة الباب عرب صوت أي يصدر لم
النهاية. يف رين صوت جاء ولكن النوم، إىل عاد
بالدخول!» تفضيل آيا-تشان، «مرحبا –

عربه. آيا ودخلت الباب، انفتح
الكركي. طيور شكل اتخذت التي األكاليل من بماليني مزدانة هريو غرف كانت
العادات من وهي القديم، العرص قبل ما إىل تعود قديمة عادة األمر هذا كان
عرشة، الثالثة سن الفتاة تبلغ فعندما الحسن، عرص يف باقية ظلت التي القليلة
طي يف أسابيع وتقيض الورقية، الطيور أشكال من آالًفا تضم مخيطة سلسلة تصنع
صنعته ما الفتاة تحيك ثم وذيول، ومناقري أجنحة شكل عىل الورقية القصاصات

الطراز. عتيقة وإبرة خيًطا مستخدمة مًعا
أن وهو جديًدا، اتجاًها الفتيات من قليل عدد انتهج العقول ثورة حدوث وبعد
العالية الشهرة رتب ذوي الفتية إىل صنعنها التي الورقية الطيور سالسل يرسلن

هريو. مثل أشخاص أخرى بعبارة أو حديثًا، حسانًا صاروا الذين
فقد الورقية؛ الكركي طيور سالسل رؤيتها لدى أصابعها يف بوخز آيا شعرت
متدلية الورقية الطيور سالسل وكانت بيديها. صنعتها التي الطيور بآالف ذكرتها
لديه يحتل الذي املدونات بمشاهدة الخاص هريو كريس عدا الجناح، يف مكان كل يف

مقدسة. مرتبة
الطائرة، الكرة بلعبة ا خاصٍّ قميًصا مرتديًا مسرتخيًا، هناك يجلس هريو كان
يف الذكية بالكوة املثبتة الصنابري من يتدفق األخرض الشاي كان عينيه. ويفرك

والكافيني. املقطع العشب برائحتي الهواء ليعبق الحائط،
الشاي؟» أكواب إحضار يمكنك «هل سألها:

وذهبت تهكمي بأسلوب أمامه وانحنت أيًضا.» لك الخري «صباح أجابته:
الشاي من كوبًا تحرض ولم ولرين، له كوبني، أحرضت وبالطبع الشاي. إلحضار

اإلطالق. عىل األخرض الشاي تحب تكن لم إذ لنفسها،
«صباح قائًال: األريكة فوق مستلق وهو ناعس بصوت التحية رين عليها ألقى
من رسب ظهره عن لينفصل الجلوس وضع إىل نهض ثم آيا-تشان.» يا الخري
الزجاجات وكانت به. التصقت أن بعد بظهره سحقها التي الورقية الكركي طيور
الطعام بقايا إليها تجتذب التنظيف آلة كانت بينما مكان، كل يف مبعثرة الفارغة

املنسكبة. والشمبانيا
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كنتما أم ما بيشء تحتفالن كنتما «هل تساءلت: ثم لرين الشاي كوب آيا قدمت
العقيل؟» التشوش أيام تستعيدان

التهاني تقدمي أن بك يجدر حسنًا، تعلمني؟ «أال وقال: رين ضحك
لهريو-سنيس.»

ماذا؟» «هريو-سنيس؟ –
إىل االنضمام يف أخريًا شقيقك نجح لقد صحيح، «هذا وقال: برأسه رين أومأ

شهرة.» األكثر الشخصيات قائمة
هل درجة، األلف ذات شهرة األكثر «الشخصيات قالت: ثم عينيها آيا طرفت

تمزح؟»
ثمانمائة اللحظة هذه يف «ترتيبي الجدارية: الشاشة يف يحدق وهو هريو قال
صورة يف مكتوبًا كان ،٨٩٦ وهو الشاشة، عىل الرقم آيا رأت وتسعون.» وستة
أين تتجاهلني، شقيقتي «بالطبع هريو: أردف مرتًا. منها الواحد طول يبلغ أعداد

بي؟» الخاص الشاي كوب
بالدوار. شعور إىل باإلجهاد شعورها تحول وللحظة «… لم «لكنني آيا: قالت
هريو. شهرة رتبة آيا فيه تتفقد لم بعيد زمن منذ صباح أول هو الصباح هذا كان
فسيدعى الرتتيب، هذا عىل الحفاظ من تمكن وإذا درجة! األلف إىل ترتيبه وصل وقد

شهرة. األكثر األلف للشخصيات التايل الشهر سيُعقد الذي الف نانا حفل إىل
الف. بنانا للغاية مفتونًا الفتية، معظم شأن شأنه هريو، كان

رائع!» هذا لكن أمس. ليلة للغاية منشغلة كنت لقد … آسفة «أنا –
بيدها. تحمله الذي الشاي كوب إىل وأشار خمول يف أصابعه أحد هريو بسط
«هنيئًا وقالت: حقيقية احرتام انحناءة أمامه تنحني وهي الشاي إليه آيا قدمت

هريو.» يا لك
«هريو-سنيس.» قائًال: هريو نبهها

بلقب أخي أدعو أن إىل مضطرة «لست وقالت: استهجانًا، عينيها آيا أدارت
التي القصة ما حسنًا، شهرته. رتبة علو عن النظر برصف هريو، يا «سنيس»

نرشتها؟»
يبدو.» ما عىل اهتمامك تثري «لن –

سوى يفتني لم … تنرشها التي القصص كل أتابع أنا هريو! يا عليك «باهلل –
أمس.» ليلة
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ثم السن.» كبار األشخاص هؤالء من مجموعة عن القصة «كانت رين: قال
أنهم عدا التجميل، جراحات قردة بجماعة أشبه «هم وأردف: األريكة عىل اسرتخى
إطالة هو به يهتمون ما فكل الغريبة، الجسدية التعديالت أو بالجمال يعبئون ال
جديد مستنسخ قلب وزرع أشهر ستة كل الكبد تلف لعالج جراحة كإجراء العمر،

عام.» كل مرة
رواًجا تلقى ال السن بكبار املتعلقة القصص لكن العمر؟ «إطالة آيا: قالت

كبريًا.»
السن كبار األشخاص فهؤالء املؤامرة، من جانبًا تحمل القصة «هذه رين: قال
ا. رسٍّ ويخفونه األبد إىل أحياء الناس عىل يبقون كيف يعلمون األطباء أن يعتقدون
عدد ثبات عىل الحفاظ هو السن يف طاعن فرد أي ملوت الوحيد السبب إن يقولون
عرص يف املايض يف تُجرى كانت التي العقل تشويش بعملية أشبه األمر السكان،

الحقيقة!» يخفون فاألطباء الحسن،
عمودها يف ترسي برجفة وشعرت اإلثارة.» شديد األمر «هذا قائلة: آيا تمتمت
األفراد جميع الحكومة جعلت أن بعد املؤامرات، تصديق السهل من كان الفقري.

قرون. مدار عىل العقول مشويش
األمر. بهذا يهتمون قد الصغار حتى األبد؟ إىل البقاء عن قصة

كبار األشخاص هؤالء أن وهو رين، يا األهم الجزء أغفلت «لقد هريو: قال
حقوق من حق أنه لو كما بالخلود، للمطالبة … املدينة ملقاضاة يخططون السن
من التحقق عليك األمر! يف تحقيًقا الناس يريد القبيل. هذا من يشء أو اإلنسان

ذلك.»
محلها وحلت الجدارية الشاشة عىل من شهرته رتبة فاختفت بيده، هريو لوح
انترشت كيف يوضح ضخم بياني رسم وهي الخرب، تناقل مسارات من شبكة
موجات هريو مدونة من فانبثقت الليل. طوال املدينة اتصال شبكة عرب القصة
ربع عن يزيد ما انضم فقد املتحفظ، غري الالذع والنقد والخالف الجدال من هائلة

النقاش. إىل شخص مليون
إذا األبد؟ إىل مشوًشا العقل يبقى أن املمكن من هل زائفة؟ فكرة الخلود هل
إىل بالتوسع الحال سينتهي هل الجميع؟ سيمكث الجحيم بحق فأين أحد، يمت لم

األرضية؟ الكرة التهام
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ذلك تذكرت فقد األخري، للسؤال قراءتها لدى أخرى مرة بالدوار آيا شعرت
العرص إىل ترجع الصناعية باألقمار ملتقطة صور عرضت عندما املدرسة يف اليوم
بدرجة للغاية ضخمة عشوائيٍّا املنترشة املدن كانت السكان. عدد تنظيم قبل القديم،
عىل املتزاحمني املغمورين مليارات تضم مدنًا كانت الفضاء، من برؤيتها تسمح

للشهرة. التام االنعدام من حالة يف معظمهم يعيش الذين الكوكب
هبطت لقد بالفعل. قصتي عن ينرصفون الجميع ذلك! إىل «انظرا هريو: صاح

سطحيني.» من لهم يا تسعمائة، إىل ووصلت رتبتي
قديًما.» موضوًعا الخلود صار «ربما آليا: يبتسم وهو رين قال

؟» مقلتيَّ عىل يستويل من إلهي! «يا هريو: قال
عرشة اثنتي إىل الجدارية الشاشة فانقسمت أخرى، مرة برسعة يده هريو حرك
الحظت املدينة. يف تكنولوجيٍّا مدونًا عرش اثني ألفضل املألوفة الوجوه فظهرت لوحة،

أربعة. رقم إىل قفز هريو أن آيا
يف القلق به استبد وقد كرسيه فوق جالس وهو األمام نحو منحنيًا هريو كان

ورتبته. تقديراته إليه ذهبت الذي من الكتشاف بعينيه املدونات استعراض
جاءت أنها بالفعل نيس فقد هريو، من اعتادته ما فهذا تنهيدة، آيا أطلقت
تحاول وهي رين، بجوار األريكة فوق منكمشة هادئة، جلست لكنها إليه، للتحدث
ضري ال ولعله الحزينة. الصغرية الورقية الطيور من كبري عدد تجعد يف تتسبب أال
كامريتها تركت بأنها له االعرتاف قبل مدونته أمر يحل حتى هريو عىل تصرب أن

بحرية. قاع يف الطائرة
األصوات هدأت فقد مدونته، بأمر األثناء تلك يف االنشغال عىل آيا تعرتض لم
مع الحديث أطراف تتجاذب وكأنها بالراحة شعور غمرها إذ روعها، من املألوفة

قدامى. أصدقاء
من صار فقد العقول، ثورة حدوث منذ كثريًا اختلفت قد الناس وجوه كانت
أدى وهذا بعيد، حد إىل الجديدة واالبتكارات والجماعات بالبدع التنبؤ املمكن غري
لتلك عالج بمنزلة الناس من املشاهري وكان أحيانًا. املدينة عن املنطق غياب إىل
كل النار حول القديم العرص قبل فيما الناس لتجمع مماثل نحو عىل العشوائية،
من شهرية وجوه وجود إىل يحتاجون فالناس سنٍّا؛ يكربونهم من إىل يستمعون ليلة
ذوي املشاهري قيام يف فحسب ذلك تمثل لو حتى واأللفة، بالراحة للشعور حولهم

اإلفطار. وجبة يف تناولته عما بالتحدث الف نانا أمثال املرتفعة األنا
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تكنولوجي اكتشاف عن قصة ينرش ماتسوي جاما كان الشاشة، يمني أعىل يف
أمهات عىل تناسبيٍّا حسابيٍّا برنامًجا تاريخية جماعة طبقت فقد جديد. عقائدي

اإللهية. باألحكام أشبه أحكاًما يقدم بحيث بربمجته وقامت الروحانية، الكتب
الخنزير. لحم تناول الربنامج حظر ما ولسبب
األساس؟» من ذلك يفعل قد «من آيا: تساءلت

تحديث إىل بحاجة جديٍّا كانوا لقد منقرضة، الخنازير «أليست وقال: رين قهقه
الحكم.» هذا

العرص.» لروح تماًما مواكبة غري الدينية األحكام «إن هريو: قال
مبارشة، العقول ثورة بعد اندلعت قد القديمة األديان إحياء إعادة قضية كانت
هذه كل تعنيه ما إىل التوصل إىل سعيهم يف يزالون ال جميًعا الناس كان حينما
مثل األيام، هذه يف األخرى األشياء من الكثري اكتشاف أعيد لكن الجديدة، الحريات
تفتح ومهرجان الكارتونية، املانجا وشخصيات والجريمة، العائلة، شمل لم حفالت
منشغلني الناس معظم كان بلود، يانج طوائف أتباع من القليل وباستثناء الكرز.

خارقة. إلهية شخصيات عن البحث من تمنعهم لدرجة
النكرة هذا يحاول الذي «ما أخرى: مدونة إىل الصوت يغري وهو هريو قال

فعله؟»
تويش عىل ورين هريو من كل يطلقه كان الذي االسم هي «النكرة» ولفظة
تكنولوجيٍّا مدونًا كونه من أكثر ناقًدا كان املدينة. يف حماقًة املشاهري أكثر وهو بانانا،
ضد الكراهية نار ويشعل الجديدة، البدع أو الجماعات يهاجم كان فدائًما حقيقيٍّا؛
الهوايات ألن فقط كارثة، كانت العقول ثورة أن رأى لقد مألوف. غري يشء أي
ما بكل وغريبة مشوشة تكون قد املرء عقل عىل تستحوذ التي الجديدة واألفكار

معنى. من الكلمة تحمله
وذلك أسابيع، بضعة كل لقبه يغريان وكانا أبًدا، باسمه ورين هريو يتلفظ لم
االستهزاء فحتى باللقب، يعنيانه الذي الشخص املدينة اتصال شبكة تكتشف أن قبل
عىل القائم املدينة اقتصاد ففي شهرتهم. رتبة إحصائيات رفع يف ساعد بالناس
تماًما. تجاهله يف شخص أي إىل لإلساءة الفعلية الوحيدة الطريقة تكمن الشهرة،
الشخص هذا كان الشديد، سخطك استثار شخص تجاهل للغاية الصعب من كان
شهرته رتبة جعل مما تقريبًا، املدينة يف فرد كل إعجاب أو مقت محل إما «النكرة»

تقريبًا. املائة املرتبة تقارب
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ألصحاب الجديد االتجاه ينتقد «النكرة» الشخص هذا كان الصباح هذا
اإلخبارية املدونة أظهرت الحيوانات. تربية يف املروعة وتجاربهم األليفة الحيوانات
شكل عىل الفراء من غزيرة خصالت رأسه فوق تنبت الوردي باللون مصبوًغا كلبًا

ما. نوًعا لطيًفا شكله أن آيا رأت قلب.
كلب مجرد «إنه الجدارية: الشاشة اتجاه يف بوسادة يقذف وهو رين صاح

للحقائق!» املزيف الغبي أيها بودل،
تماًما، بدائي بأمر ليس للكالب مضحكة شعر تصفيفات فعمل آيا، قهقهت

الخنازير. لحم تناول أو الفراء من السرتات كصنع
الشاشة!» من أخفه تافه، شخص «إنه رين: قال

يليه.» الذي مرتبة األعىل الشخص به «لتستبديل قائًال: الغرفة هريو خاطب
«النكرة». للشخص الغاضب الوجه فاختفى

قطار فوق الركوب مثل مثريًا يشء أي يبدو فال الشاشات، عرب آيا عينا تحركت
قصص من أكرب شهرة ستجلب املاكرات الفتيات قصة أن بد ال معلق، مغناطييس

الخلود. وشائعات الخنازير وأكل البودل كالب
مدونته. عىل القصة هذه ينرش مدون أول أنها من فحسب التأكد آيا عىل يتعني
الشاشة يسار أعىل «النكرة» ذلك محل حل الذي الشخص ذلك بعد رأت

عيناها. فاتسعت الجدارية،
الشخص؟» هذا من «مهًال، خفيض: بصوت آيا همست

لشخصية الواسعتني العينني صاحب الفاتن الفتى اسم بالفعل تعلم كانت لكنها
… الكارتونية املانجا

ميزونو. فريز إنه
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التكنولوجيني املدونني بني عرشة الثالثة املرتبة احتل األحمق «ذلك قائًال: هريو همهم
رسيًعا.» ذلك تحقق لقد شهرة؟ األكثر

صوته.» «شغل آيا: قالت
للغاية.» لالشمئزاز مثري إنه «مستحيل! هريو: قال

فريز. وجه محل أخرى مدونة وحلت بيده هريو لوح
«هريو!» –

هذه مؤسس هو «فريز قال: ثم األريكة عىل منها قربًا أكثر ليصري رين مال
يؤسس أن قرر فريز ألن غاضب وهريو املطلق. الصدق جماعة الجديدة، الجماعة

ذلك.» يف بمساعدته لنا السماح من بدًال بنفسه الجماعة
قلت؟» «ماذا وقالت: جبينها آيا قطبت

رين امتلك إذ عينيه، عدستا فدارت صدغه، إىل رين وأشار املطلق» «الصدق –
قائًال: أردف التكنولوجيني. املبدعني جماعة يف فرد أي شأن شأنه عني كل يف عدسة
العملية أن غري الحسن، عرص يف كان كما للمخ، جديدة جراحية عملية فريز «ابتكر
الشخص بمقدور يصبح ال بحيث العقل تُغري بل العقل، مشوش الشخص تجعل ال

الكذب.»
هذه تكون أن املفرتض من «أجل، قائًال: كرسيه عىل جالس وهو هريو تمتم
بحماقة يثرثرون أنهم بيد اإلنساني، للتفاعل الجريء الجديد األفق الجراحية العملية

اليوم.» مدار عىل مشاعرهم عن بالحديث فحسب
قاتلة إنها ويقول أسبوع، مدة العملية هذه جرب قد يل صديق «كان رين: قال
منه.» يغضب من دائًما هناك أبًدا املرء يكذب ال عندما أنه واتضح للغاية، للملل
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صعود ومتابعة األخرى املدونات تحليل إىل كالهما وعاد ورين، هريو ضحك
جاما-سنيس فقد إذ بالفشل منيت قد الربمجية العقيدة كانت املدونني. رتب وهبوط
تفعل كما نجاًحا، يحقق البودل كلب كان بينما الصباح، طوال الرفيعة رتبته
الشخص شهرة رتبة رفع إىل أدى الذي األمر املضحك، املظهر ذات الحيوانات دائًما
املدينة. عمدة عىل واحدة بدرجة يتفوق بذلك وهو وستني، ثالثة بلغت حتى «النكرة»
وجيزة، فرتة فريز مدونة شغلتها التي الشاشة زاوية يف تحدق صامتة، آيا ظلت
يروقه، عشوائيٍّا املكتسب أنفها إن قال لقد بها، نطق كلمة كل تتذكر أن وحاولت

بالكامل. اسمها يعرف أن أراد وإنه غامضة، أنها يعتقد وإنه
ذلك. من أي حيال يكذب يكن لم

به ولدت وأنها عشوائيٍّا، املكتسبة باألنوف تهتم لم أنها يكتشف عندما بالطبع،
يقوله قد الذي ما دعوة، سابق دون الحفالت تقتحم ومغمورة قبيحة ألنها فحسب،
التي الجراحية العملية وكانت مهذب، بأسلوب إليها ليتحدث حتى كان ما إنه آنذاك؟
… الطموح يف اختالفهما حيال أمله خيبة يظهر ستجعله املطلق بالصدق املرء تمد

وقتها. مغمورة تكن لم إذا إال
قبل؟» من ما شخص لتصوير تسللت أن سبق هل «رين، بهدوء: آيا سألت

غري أمر فهذا قط، ذلك أفعل لم املوضة؟ انتقاد هواة مثل تقصدين «هل –
لالهتمام.» مثري

قصة.» لتتبع التخفي أقصد بل للمشاهري، صوًرا أقصد ال أنا «كال، –
رين كان ذلك.» من متأكًدا «لست ارتياح: عدم نظرة وجهه علت وقد رين قال
من معدلة ونماذج األجهزة ملكونات بتصميمات مدونته تكتظ تكنولوجيٍّا؛ مدونًا
املدينة مجلس «فأعضاء قائًال: أردف األشخاص، قصص من أكثر االتصال شبكة
العرص يف حدث ما يتكرر أن يريدون ال إنهم باستمرار، ذلك حيال آراءهم يغريون
أحد ال ولكن األشياء، فعل عىل ومقدرة معلومات األشخاص لدى يكون وأن القديم
انتقاد هواة أو أزواجهم، يخونون أشخاًصا تظهر التي املدونات هذه مثل يحب

التجميل.» وجراحات املالبس من يسخرون الذين املوضة
الذين الناس من الضخمة األعداد باستثناء املدونات، هذه يكره الكل «أجل، –

يشاهدونها.»
هذه يتابع فهو ذلك، عن هريو سؤال األرجح عىل بك يجدر أنه «أعتقد –

األمور.»

50



فريز

املدونات، ملتابعة نشوته يف أذنيه حتى غارًقا كان الذي أخاها بعينيها آيا رمقت
يخطط أنه شك فال واحد، آن يف عرشة االثنتي الشاشات بعينيه يتابع كان إذ
لذكر املناسب الوقت هو هذا وليس بالخلود. املتعلقة املثرية لقصته الجديد للتطور

ضائعة. طائرة كامريا إحضار سيعني هذا أن سيما ال الجديدة، قصتها
الحارض؟» الوقت يف يشغلك الذي ما حسنًا اآلن. ليس «ربما آيا: قالت

الحسان تضم التي العلوم جماعة مني طلبت إذ املهم، باليشء «ليس رين: قال
االستحقاق، نقاط بعض عىل حصلوا لقد قصة. نرش العمر متوسطي والحسناوات
التي األنواع تلك كل خلق إعادة يحاولون هم تعلمني فحسبما شهرة، ينالوا لم لكنهم
والجينات النووي للحامض القديمة البقايا من القديم العرص سكان عليها قىض

املهملة.»
بالفعل!» مثريًا يبدو هذا ا؟ «حقٍّ آيا: قالت

دهشت لقد والحرشات. والبزاق بالديدان سيبدءون أنهم اتضح أن إىل «أجل، –
رين ضحك ثم النمور!» إىل تصلون عندما إذن أخربوني «ديدان؟» وقلت كثريًا
األرض، تحت الجدران عىل النقش جماعة عن قصتك رأيت «باملناسبة، وقال:

صنًعا.» أحسنت
هذه أن أتعتقد ا؟ «حقٍّ وقالت: وجنتيها إىل تتدفق الخجل بدماء آيا شعرت

مثرية؟» كانت الجماعة
عام، ألف حوايل بعد مثرية، «ستكون قائًال: كرسيه عىل جالس وهو هريو تمتم

أعمالها.» عن الثرى يزاح عندما
أيًضا.» مدونتك يشاهد هريو إن «أترين؟ هامًسا: وقال رين ابتسم

الجميل.» ترد ال أنها «مع قط: الشاشة عن عينيه يبعد أن دون هريو قال
آيا-تشان؟» يا التالية قصتك ما «إذن رين: سألها

الحايل.» الوقت يف رس «إنها آيا: قالت
غامضة.» فتاة من لك يا «رس؟ هريو: قال

أنه الواضح من لكن هريو، من املساعدة لطلب هنا إىل جاءت لقد آيا، تنهدت
عىل محتملة غري ترصفاته ستكون العون، يد بمد له تسمح مزاجية حالة يف ليس

األلف. مرتبة إىل شهرته ترتيب وصل أن بعد اآلن يطاق ال نحو
سيفني املاكرات الفتيات أن من متيقنة ليست حتى فهي فيه، طائل ال األمر لعل

بها. يتصلن لم إذا ثانية عليهن عثورها إمكانية من أو بها، ويتصلن بوعدهن
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الرس.» عىل أحد أي نطلع لن آيا-تشان، يا تقلقي «ال رين: قال
املاكرات؟» الفتيات بجماعة قبل من سمعتما هل … «حسنًا قالت:

وجهيهما عال وقد ملواجهتها، كرسيه فوق ببطء استدار الذي هريو رين رمق
غريب. تعبري

حقيقية.» غري لكنها الجماعة، بهذه سمعت «لقد هريو: قال
هذا من يشء أم آليون أشخاص أنهن أتقصد حقيقية؟ «غري آيا: ضحكت

القبيل؟»
الفتيات فجماعة بعيد، حد إىل بالشائعة أشبه أمر وجودهن أن «أقصد قال:

موجودة.» غري املاكرات
الجماعة؟» هذه عن تعرف «ماذا آيا: سألته

حقيقية.» غري ألنها عنها معلومات توجد ال يشء، «ال –
أعلم لكنني حقيقي، غري القرن أحادي الحصان إن هريو، يا «بربك آيا: قالت

الطريان!» ويستطيع رأسه مقدمة يف قرنًا لديه أن … مثل عنه، معلومات
الحصان لكن الطريان، يستطيع الذي هو البيجاسوس «كال، قائًال: هريو تذمر
املاكرات، الفتيات من واقعية أكثر يجعله ما وهذا فحسب، قرن لديه القرن أحادي
يستخدمها عشوائية عبارة مجرد إنها شيئًا، عنهن أخربك أن أستطيع ال الالتي
الجسور فوق من يقفز شخص ثمة كان عندما املايض العام يف حدث مثلما املدونون،
فنسب الشخص، ذلك معرفة إىل أحد يتوصل ولم الصنع، منزلية مظالت باستخدام
طياتها يف تحمل لغويٍّا ماكر لفظة ألن املاكرات، الفتيات جماعة إىل ذلك الجميع

الدهاء.» أو الحذق إىل إشارة
يا منك أكثر اإلنجليزية يف ضليعة «أنا وقالت: استهجانًا عينيها آيا أدارت

بالفعل؟» موجودة الجماعة هذه كانت إذا ماذا لكن هريو-سنيس،
يف تبدأ الجماعات بعض أن أقصد كذلك؟ أليس رسية، حينها تكون «لن قال:
ثم األبد.» إىل مجهوًال يبقى أحد ال لكن ا، رسٍّ بالخدع الناس من الكثري ويقوم الخفاء،
وأكاليل الضخمة الجدارية الشاشة حيث الغرفة، أنحاء يف شاملة بنظرة عينيه حرك
بإطاللتها السقف إىل األرضية من ارتفاعها يمتد التي والنافذة الورقية الكركي طائر
أن لهن األفضل من الشهرة، عىل القائم االقتصاد ظل «يف قال: ثم ببطء، املتغرية
باالعرتاف املطاف به انتهى حقيقي مجرم كل أن تعلمني هل مشهورات، يكن

العقول؟» ثورة حدوث منذ بجريمته
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مرتبة إىل الوصول من جميًعا تمكنوا وكيف ذلك، يعلم الكل برأسها، آيا أومأت
ماذا «لكن األقل. عىل أيام بضعة يف درجة األلف ذات شهرة األكثر الشخصيات

…؟» لو
األمر.» كان أيٍّا آيا، يا حقيقية غري الجماعة «إن –

سيكون ماذا املاكرات، للفتيات اللقطات بعض لكما أحرضت إذا «ماذا آيا: قالت
حينها؟» رأيكما

نفسه اليشء «سأقول قال: ثم الجدارية الشاشة نحو أخرى مرة هريو استدار
عن أخبار بنرش وبدأت حصان برأس بالستيكيٍّا قرنًا غرست إن سأقوله كنت الذي

وقتي.» إهدار عن فلتكفي القرن: أحادي الحصان ظهور
الشكوك اآلن تالشت لقد عينيها، يف بوخز وشعرت بشدة، قبضتيها آيا ضمت
هريو تجعل أن عىل عازمة فهي خلسة، املاكرات الفتيات تتبع حيال ساورتها التي

قاله. عما يرتاجع
كامريا أريد طلبها؟ يمكن التي املناسبة الكامريا «ما وقالت: رين نحو استدارت
بمسكن الخاص زيها يف زر إىل بإصبعها وأشارت إخفاؤها.» ويمكن ا جدٍّ صغرية

الحجم.» «بهذا وقالت: الطالب
عىل الطائرة كامريتك «أين وقال: جبينه قطب ثم يسري.» أمر «هذا رين: قال

موجل.» اصطحاب دون مكان أي إىل الذهاب تعتادي لم حال؟ أي
رين.» يا عنك بحثي سبب هذا … الواقع «يف –

القفز عن تتوقفي أن عليك أخرى؟ عدسة كرست هل «ماذا؟ وقال: رين م تجهَّ
غرفتك.» نافذة من

من الرغم عىل ولكن ذلك.» من أسوأ األمر «يبدو خفيض: بصوت آيا قالت
أن إىل دائًما، يتجاهلها ملاذا للحديث، منصتًا كان هريو أن الحظت الخفيض صوتها

موجل.» أضعت … «لقد أردفت: خطأ؟ ترتكب
…؟» كيف «لكن سألها: ثم رين عينا اتسعت

نظرة الجميل وجهه عىل وارتسمت «أضعتها؟» وقال: نحوهما هريو استدار
فالكامريات طائرة؟ كامريا تضيعي أن يمكن «كيف أردف: ثم ساخطة، محدقة

وراءك!» ترتكينها حينما املنزل إىل تعود الطائرة
«… املستحيل من أنه أقصد ما، مكان يف تركتها أنني األمر «ليس آيا: قالت

هذه إىل التعديالت إدخال يف الوقت من رين قىض كم تعلمني «هل هريو: قال
الكامريا؟»
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وشعرت موجل.» مكان ما حد إىل أعرف فأنا هريو، يا «اسمعني آيا: قالت
العثور يف املساعدة من القليل إىل أحتاج فقط «أنا أردفت: ثم حلقها يف بغصة

السطح.» إىل وإعادتها … عليها
ماذا؟» «سطح قائًال: هريو رصخ

هذه عند حلقها جف ثم و…» األرض، سطح تحت بحرية «ثمة آيا: قالت
بالبكاء. فستجهش وجهها يف الصياح يف هريو استمر فإذا عينيها؛ وأغلقت الكلمات

آيا-تشان.» يا بأس «ال لها: قال ثم كتفها، عىل تربت رين بيد آيا شعرت
آسفة.» «أنا بصعوبة: آيا قالت

شهرة ما حد إىل ستحقق قصة أنها يبدو «حسنًا، قال: ثم ببطء رين زفر
التقاط يف مساعدتك أستطيع ربما غًدا، الوقت من متسًعا لدي أن أعتقد واسعة،

األرض؟» سطح تحت املوجودة البحرية تلك قاع … من موجل
رين-تشان.» يا «شكًرا قالت: ثم العينني مغمضة تزال ال وهي برأسها آيا أومأت

ثانية.» «ستضيعها هريو: قال
الفتيات بشأن اعتقادكما خطأ لكما وسأثبت أضيعها! لن «ال، آيا: صاحت

أيًضا!» املاكرات
فحسب. بالنفي رأسه هزَّ وإنما … هريو يرد لم

بكائها. لكبت محاوالتها يف مستمرة وهي الطالب، مسكن نحو آيا اتجهت
شهرًة يزداد الغبي أخوها كان كما يبغضها، رين وكان القوى، منهكة كانت
سبيل هناك يكون فلن موجل، عىل العثور رين يستطع لم وإذا ثانية. كل وفظاعًة

جديدة. طائرة كامريا لرشاء كافية استحقاق نقاط جمع يف لالجتهاد أمامها
وعدها فقد التايل، اليوم صباح حتى تنام أن هو فعله آيا تريد ما كل وكان
كانت اليوم الظهرية بعد ما فرتة لكن الجديد، اإلنشاءات موقع يف يقابلها بأن رين
درس تسبق بحيث الصباح من موعدها غريت التي تلك بالدروس، فعًال مزدحمة
الدروس؛ هذه عن تتغيب أن بإمكانها وليس اإلنجليزية، للغة املتقدم املستوى
الشخص يكون عندما االستحقاق نقاط لجمع وسيلة أرسع هو املدريس فاالجتهاد

السن. وكبار والحسناوات للحسان الجيدة الوظائف كل ُخصصت إذ قبيًحا،
فارغة. جدارية شاشة ووجدت القبو إىل نزلت هول، أكريا مبنى إىل وصلت عندما

فيوز.» «آيا قائلة: آيا خاطبتها
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رتبة عرضت كما ومهامها برسائلها قوائم وعرضت الشاشة، يف الحياة فدبت
.٤٥١٤٤١ البالغة البائسة شهرتها

لكن املطلق، الصدق وجماعة ميزونو فريز عن املزيد ملعرفة متلهفة آيا كانت
تراجع كانت وبينما املدرسية. أعمالها من تنتهي أن بعد إال ذلك لها يتسنى لن

… رسالة استوقفتها جديدة، مهام أي عن للبحث القائمة
يزين التي الخفاقة كالقلوب متحركة، رسوم منها وتنبثق مجهول من كانت
باسمة. وجوًها أو تعجب نقاط أو قلوبًا تكن لم هذه لكن رسائلهم، الصغار بها

الفتيات جماعة أفراد كعيون تجميل، لعمليات تخضع لم شاحبة عيونًا كانت
لها. تغمز العيون هذه وظلت البسيطات،

… وقرأت الرسالة آيا فتحت

وضع إذا سيئة ليست الجدران، عىل النقش جماعة قصة عىل اطلعنا لقد
القطار يغادر حيث الليل، منتصف يف قابلينا أخبار. ملدون أنها االعتبار يف

القبحاء. مدينة املعلق املغناطييس
معنا. تلهني ندعك لن وإال معك، كامريا تحرضي ال لكن

الجديدات صديقاتك
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الطائر؟» لوحي باستخدام يل يُسمح «أال –
رسعة ستصل للغاية، بطيئة إنها الدمية؟ تلك «أتقصدين بازدراء: جاي قالت

كيلومرتًا.» وخمسني مائة إىل فوقه تقفزين عندما القطار
الحديدية السكة خط منعطف يف منها أسفل تحدق وأخذت إلهي!» «يا آيا: قالت
بني يمر الخط هذا كان املعلق. املغناطييس القطار عليه يسري الذي املتأللئ الطويل
األضواء يتخلل اللون أبيض بقوس أشبه فكان االرتفاع، منخفضة الصناعية املنشآت
حافة عند مقابلتهن إىل آيا أرشدت قد املاكرات الفتيات وكانت الخافتة. الربتقالية
قالت الجديدة، والتوسعات املصانع محله ليحل األخرض الحزام يتالىش حيث املدينة،

واقف.» وهو القطار فوق تركبن أنكن حسبت «لقد آيا:
بني بقدميها تتمايل جاي كانت كذلك؟» أليس األمر، ذلك الحراس «سيتوقع –
أجهزة «ولديهم وأردفت: مرت، مائة ارتفاع عىل ليست أنها لو كما واآلخر الحني

القطارات.» أفنية يف مكان كل يف مراقبة
األلواح فمعظم ما؟ نوًعا رسيًعا كيلومرتًا وخمسني مائة برسعة السري «أليس –

السالمة.» لدواعي الساعة يف كيلومرتًا ستني برسعة مقيدة الطائرة
املعلق، املغناطييس القطار برسعة تقارن ال الرسعة «تلك مارو: إيدن قالت
الربية نحو أشارت ثم املنعطف.» عند رسعته من يبطئ عندما القطار سنعتيل لكننا
املستقيم الطريق إىل تصل ريثما كيلومرت ثالثمائة برسعة تسري «فالقطارات وأردفت:

املدينة.» خارج
ذلك؟» من الرغم عىل فوقه وسنبقى كيلومرت؟ «ثالثمائة –

االعتبار.» بعني البديل أخذ مع ذلك، «لنأمل وقالت: جاي ابتسمت
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يشبهان كانا رسغيها، حول امللتفني املغناطيسيني السوارين إىل رسيًعا آيا نظرت
فوق من السقوط من للحماية الجميع يرتديها التي الصدمات من الواقية األساور
فاعلية ا حقٍّ السوارين لهذين هل لكن حجًما. أكرب كانا أنهما إال الطائر، اللوح

كيلومرت؟ ثالثمائة رسعتها معاكسة ريح مقاومة
الكبرية املسافة حيث تحتها تنظر أال تحاول وهي نفسها، حول ذراعيها آيا لفت
فوق االتزان من حالة يف الثالث الفتيات وكانت التوتر. تثري والتي أسفلها تمتد التي
حدود تنتهي حيث إىل األفق، يف الظالم رؤية من مكنهن مما شاهق إرسال برج

املدينة.
بالطبيعة، املعنية املدونات عىل عدا فيما الليلة، قبل الربية رأت أن آليا يسبق لم
القفز من فزًعا أكثر واملظلم القاحل الفسيح املكان هذا يف املغامرة فكرة كانت إذ

مرسع. قطار سطح فوق
شعور يراودها كان االرتياح. بعدم آيا شعور من يضاعف موجل غياب وكان
مهما األحالم، فمثل يُسجل. ال املغامرة هذه أحداث من أيٍّا بأن لعلمها بالرهبة
العالم، عن معزولة بأنها آيا شعرت التايل. اليوم صباح مع سيتالىش الليلة يحدث

الخيال. يف تسبح وأنها
يجب يشء أهم ما إذن دقائق، ثالث بعد التايل القطار «سيمر جاي: قالت

القطار؟» نعتيل إن ما تذكره
«اإلشارات وأجابت: الفقري، عمودها عىل ترسي باردة عرق بقطرة آيا شعرت

املوت.» خطر من التحذيرية
قواعدها؟» «ما –

أما الرأس، تنكيس يعني فهذا األصفر، الضوء أمامي فرد أي يُطلق «عندما –
القطار.» فوق باستواء االستلقاء يجب لذا نفق؛ قدوم فيعني األحمر الضوء

رأسك.» ستفقدين وإال ينبغي، مما أكثر تتحميس «ال وقالت: جاي قهقهت
فوق باستواء االستلقاء يف قبل من فكرن قد املاكرات الفتيات هل آيا تساءلت
أدركن هل أو التحذيرية، اإلشارات إىل حاجة يف يكن ال وبذلك الرحلة، طوال القطار
املوت اإلنسان سيقي املعلقة املغناطيسية القطارات فوق مطلًقا الركوب عدم أن
معامله. تخيل يمكن ال والذي القطار إليه ينتمي الذي العالم هذا يف الرأس بقطع

األمر.» استوعبت أنك «يبدو جاي: قالت
خبرية.» إنها «أجل، بازدراء: إيدن قالت
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الكرة للعبة نجوًما جميًعا لسنا الشهرة، ملكة يا عليك «هوني جاي: قالت
الطائرة.»

أخبار.» مدوني أو عمرنا من عرشة الخامسة يف جميًعا «ولسنا –
طائرة.» كامريا بحوزتها حتى يعد «لم –

جاي، شهرة رتبة ارتفاع قدر عن تتساءل وهي جدالهما، إىل آيا استمعت
يف املشاهري. من بالطبع كانوا املدونات تجنبوا الذين األشخاص من فالكثريون
مدونة، تملك ال — بأرسه العالم يف بل — املدينة يف شهرية شخصية أكثر إن الواقع،

العقول. ثورة فيها يذكرون مرة كل يف الجميع عنها يتحدث ولكن
حمقاء.» أنني بالرضورة يعني ال قبيحة كوني إن حيايل، تقلقي «ال آيا: قالت

األمر.» حقيقة يف ساحر قبحك أن أرى بل ال، «بالطبع جاي: قالت
اآلونة يف كثريًا الرأي هذا سمعت «لقد ميزونو: فريز يف تفكر وهي آيا قالت

األخرية.»
الكرة عدة فالتقطتها الربج، من قفزت ثم دقيقة.» بعد «االنطالق إيدن: صاحت
وقفت حتى باليه كراقصة الهواء يف ودارت سقوطها، ومنعت ترتديها التي الطائرة

آيا.» يا الحذر توخي «عليك مواجهتهما: يف
يف كان الذي لوحها فوق وخطت وانطلقت ذلك.» تفعل «سوف جاي: قالت

األوىل!» املرة يف الحذر الفتيات تتوخى ما «دائًما أردفت: ثم انتظارها،
أسفل إىل برسعة تندفعان االثنتان وكانت بعيًدا، وانطلقت ضحكة جاي أطلقت

مًعا. الحديدية السكة خط قضبان اتجاه يف
إياه، الفتيات أعطتها الذي الرسعة عايل اللوح فوق شديد بحذر آيا خطت
تتدفق بقوته تشعر كانت لكنها الغطس، لوح مثل وزنها، بفعل قليًال اللوح فاهتز

قدميها. أسفل
محمل وهو فنائه داخل من ببطء يزحف كان اآلن، مرئيٍّا املقرتب القطار أصبح
لكنها بعد، دمدمته سماع من آيا تتمكن لم األخرى. املدن إىل طريقه يف بالبضائع
منطلق صاروخ وكأنه األرض يهز قد املعدن من طن ثالثمائة يزن قطاًرا أن تعلم

األرض. من
حيث االختباء مكان إىل طريقهن يف املصانع حزام عرب وإيدن جاي آيا تبعت
االرتفاع منخفضة صناعية منشأة سطح فوق وذلك األخريات، الفتيات تنتظر
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أصوات حولهن دوت األثناء تلك ويف الحديدية. السكة خط قضبان من بالقرب
املصانع إىل متجهة وهي أسفلها، الشوارع بامتداد تمر القيادة ذاتية شاحنات بضع

حولهن. مكان أي يف أناس هناك يكن فلم اإلنشاءات، ومواقع
الحىص الطائر لوحها فسحق بلوحها، تهبط كي السطح فوق آيا اندفعت
برج خلف لالختباء مكان إىل خلسة اتجهت ثم السطح، يكسو كان الذي املفتت
من الهواء فتشبع األرض، تحت املمتدة املصنع أعماق عوادم منه تنبعث تهوية

الساخن. والغراء الكربيت برائحة حولها
من قادم وهو القطار دمدمة إىل تصغي وهي مكانها يف جاثية آيا كانت وبينما
خاطرها يف يجول كان لقد أخرى، مرة ميزونو فريز يف تفكر نفسها وجدت بعيد،
بالها تشغل أن عابرة ملحادثة يمكن كيف فتساءلت واآلخر، الحني بني يبدو ما عىل

النحو. هذا عىل
فمنذ والحسناوات، بالحسان الشديد االختالط من دوًما يحذرون املعلمون كان
بعقل يعبثون فقد عليها، يبدون التي بالسذاجة يضحوا لم العقول، ثورة حدوث

الساحرة. الواسعة بعيونهم فيه يحدقون حاملا سهولة بكل املرء
بعد املدينة اتصال شبكة آيا تفقدت فقد كذلك، يكن لم فريز أن شك ال
فال املطلق؛ الصدق جماعة بشأن ا محقٍّ كان رين أن ووجدت الدروس، من انتهائها
إذ الحقائق، تزييف إىل ضمنًا التلميح حتى أو الكذب الجماعة هذه ألفراد يمكن
مشويش مثل العمل، عن عقولهم يف الحقيقة عن باالنحراف الخاص املخ جزء توقف

واليأس. واإلبداع اإلرادة قوة إىل افتقروا الذين العقول
عقلها، لتوتر إثارة أكثر سببًا جعلته صادًقا كان ميزونو فريز أن حقيقة لكن
أصبح لقد ساعة، كل ارتفاًعا تشهد شهرته رتبة أن حقيقة شأن ذلك يف شأنها
األكثر األلف األشخاص مرتبة نحو يتجه ذا هو وها قليلة، أشهر منذ الحسان من

شهرة.
بالتوتر؟» «أتشعرين يقول: الظالم من صوت جاء

بجوار جاثية كانت التي األخريات املاكرات الفتيات إلحدى الصوت ذلك كان
الفتيات مالمح نفس لها وإيدن، جاي من سنٍّا أصغر بدت املجاورة، التهوية فتحة

لهن. تقدمها الذكية الكوة كانت التي نفسها املالبس وكذلك البسيطات،
بخري.» أنا «كال، –
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بالخوف.» تشعرين عندما متعة أكثر يكون القطار سطح فوق الركوب «لكن –
أشبه تبدو يجعلها الفاتح البني اللون ذو الفتاة شعر كان آيا. ضحكت
إن حتى بريق، أي إىل تفتقران للغاية شاحبتني عيناها وكانت القبيحات، بالفتيات

هكذا. لتصبحا لعينيها عملية أجرت هل تساءلت آيا
املتعة.» من الكثري سيمنحني ذلك أن بد ال «إذن –
املفرتض!» هو هذا «حسنًا، وقالت: الفتاة ابتسمت

القطار، هدير حدة ازدادت وعندما باألمر، تستمتع أنها شك بال واضًحا بدا
يجعلها الذي السبب عن آيا فتساءلت حسناء، فتاة كضحكة الظالم يف ضحكتها ملعت

الطريقة. بهذه بحياتها تخاطر كي للغاية متحمسة
املاكرات؟ الفتيات من أنها يعلم شخًصا كم

الذي الطالب مسكن يقطن الالئي الفتيات ضمن ألست «مهًال، آيا: سألتها
اسمك؟» ما فيه؟ أقطن

بعد؟» فيما شهرتي رتبة من ستتحققني «هل وقالت: الفتاة ضحكت
الدرجة؟» بهذه واضح األمر هل «رباه، وقالت: عنها بعيًدا عينيها آيا أدارت

الفتاة نظرت ثم منها.» املراد هو وهذا واضًحا، أمًرا دوًما الشهرة كانت «لقد –
جاي. فيه تختبئ الذي املكان نحو الوراء إىل

تتخلني نجعلك أن علينا يجب واآلخر، الحني بني قصًصا تنرشين أنك «أعلم –
العادة.» تلك عن

السؤال.» هذا لطرحي إليك «أعتذر –
ورتبة ميكي، هو األول فاسمي سرييحك، هذا كان إذا انظري، بأس، «ال –

ألًفا.» وتسعني وسبعة تسعمائة من يقرب ما تبلغ شهرتي
كذلك؟» أليس … تمزحني «أنت –

كذلك؟» أليس بعيد، حد إىل ماكرة «فتاة مبتسمة: وهي ميكي قالت
لهدير املتصاعد الصوت وسط مليٍّا للتفكري منها محاولة يف رأسها آيا هزت
يجب الطريقة هذه بمثل الخدع يجري شخص فأي منطقيٍّا، األمر يكن فلم القطار،
حيث ال، أم عنه قصة نرش أتم سواء ألف، املائة مرتبة شهرته ترتيب يتخطى أن
والقصص الثرثرة يف خاصة الشخص، السم ذكر أي املدينة اتصال شبكة تتلقى

والشائعات. الخيالية
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أكثر إىل تنتمي بهذا إنها املليون! من يقرتب ٩٩٧٠٠٠ البالغ ترتيبها إن
ثورة أقراص يتناولوا لم الذين السن وكبار الوالدة كحديثي تهميًشا، املغمورين

تقريبًا. كبرش لهم ينظر ال العالم إن قط. العقول
شك «ال وقالت: آيا وجه عىل الدهشة تعبري رأت عندما لتوها ميكي ضحكت

الجماعة.» قائدة فهي ولذلك مكًرا، أكثر جاي أن
شهرة.» أقل أي … مكًرا أكثر «أتقصدين –

املليون.» عىل شارفت «أي وقالت: بعينيها ميكي غمزت
«تأهبن!» للقطار: املتزايد الهدير وسط بالكاد مسموع بصوت إيدن صاحت
القطار!» سطح اعتالء وقت «حان ركبتيها: عىل تجثو وهي ميكي صاحت

تركيزها. عىل الحفاظ تحاول وهي الطائر، للوح األمامية بالحافة آيا أمسكت
مغناطييس قطار فوق الركوب من بكثري غرابة أكثر فجأة القصة هذه أصبحت لقد
عقب. عىل رأًسا الشهرة عىل القائم االقتصاد املاكرات الفتيات قلبت ما، لسبب معلق.

ملاذا؟ لكن يختفني، أن أردن لقد
باللوح. آيا وثاق وأحكما الطائر، باللوح الصدمات من الواقيان سواراها اتصل
كحبات يتأرجح كان فوقه املبعثر والحىص بقوة، يهتز نفسه املصنع سطح وكان

بالعشب. ترتطم عندما املتساقطة الربد
تضم قصة هريو، ينرشها التي القصص تشبه قصة نرش من أخريًا آيا ستتمكن
والتي القصة خلفية يف تظهر التي اللقطات من والكثري ومذهلة طويلة حوارات
تتم التي واملقابالت القطار لركوب جامحة ومشاهد املاكرات، الفتيات تاريخ تتبع
األمر يكتشفن أن دون هذا تصوير فقط بإمكانها كان لو األرض. سطح تحت

البحرية. قاع يف الطائرة وبكامريتها
يف عرفت فقد وجهها؛ تعلو باردة بابتسامة وشعرت جاي، إىل آيا التفتت
عىل عازمة آيا كانت لقد املياه. يف موجل لدفن منهن للثأر املثىل الطريقة النهاية
شهرة أكثر املاكرات الفتيات وستجعل واسعة، أصداءً ستحدث التي القصة هذه نرش

كوابيسهن. أسوأ يف راودهن مما
املاكرات. الفتيات أسماء يعلمون جميًعا الناس ستجعل

قليًال، غريبة تبدين أنت «مهًال، آيا: مخاطبة القطار هدير بني ميكي صاحت
كذلك؟» أليس ذلك، كل بعد بالذعر تشعرين ال فأنت

فقط!» أستعد أنا «ال، آيا: ضحكت
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وصول عند االنفجار كصوت دوى النهاية ويف فأكثر، أكثر القطار ضجيج زاد
واهتاج والضوضاء األضواء من واضحة غري مصمتة سلسلة بهن فمرت القطار،

املنشأة. سطح أعىل الرتابية الزوابع من هائل عدد
حدة تزداد الطنني من عاصفة آيا وسمعت املنعطف، مع القطار مال بعدئذ
فثالثمائة الخمر، كئوس تصدرها أصوات من أنغامها تعزف كأوركسرتا ببطء،
جديًدا شكًال فتأخذ تنعطف كانت الهواء يف املرتفعة الذكية واملادة املعدن من طن

قليًال. رسعتها من وتبطئ
«اآلن!» إيدن: صاحت

الهواء. يف الفتيات وارتفعت
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رسغيها. من آيا ساحبًا األمام إىل اللوح انطلق
يمكن حني مساره، عن وخرج السيطرة فقد طائر كلوح ويلتوي يتمايل كان
لم لكن كتفيه. محجر من راكبها ذراعي تخلع أن الصدمات من الواقية ألساوره
املنعطف بامتداد فأكثر أكثر الطائر آيا لوح رسعة وزادت كثريًا. التمايل يستمر

املعلق. املغناطييس القطار لخط البطيء
تتدليان قدميها تاركة أمكنها، استواء بأقىص اللوح بسطح االلتصاق آيا حاولت
عاصفة. وسط يرفرف علم وكأنها بقوة سرتتها ورفرفت له، الخلفي الطرف خارج
يف مغمضتني نصف بعينني تنظر وهي بالكاد حولها ما رؤية من آيا تمكنت
ضبابية صورة سوى أمتار ببضعة تتقدمها التي ميكي تكن فلم الريح، مواجهة
حتى تلقائيٍّا يطري بحيث اللوح برمجة تمت الحظ، ولحسن املعالم. واضحة غري

القطار. رسعة ضاهى
تتوقع لم وصديقاتها إيدن عن للبحث السابقة الليلة خفية آيا تسللت عندما
وهي نفسها آيا تخيلت بنفسها. القطار فوق تركب وهي بها سينتهي الحال أن أبًدا
وتكون كافية، فاصلة مسافة وعىل بمحاذاتهن عالية برسعة الطائر لوحها تقود

مدونتها. يف لتضعها الصور تلتقط منهن مقربة عىل موجل
حتى يتم وال حياتها، يف إثارة املغامرات بأكثر تقوم اآلن ذي هي ها لكن

تسجيلها!
رسعته من يبطئ بجانبها القطار أن بدا لكن تحتها، من تومض األرض كانت

بالفعل. به ويلحق رسعته يواكب الطائر اللوح وكان تدريجيٍّا،
قريب. عما القطار سطح اعتالء عليها سيتعني
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يزال فال الليل، ظلمة يف بعيًدا واالنطالق اتجاهها تغيري يف للحظة آيا فكرت
الشهرة. وتتجنب جامحة بخدع تقوم التي الرسية الجماعة تلك عن اإلعالن بوسعها
من الواقيني السوارين عدا فيما قصتها، صحة يثبت دليًال تملك ال هي بالطبع
وكذلك البحرية، مياه يف غارقة طائرة وكامريا الرسعة عايل الطائر واللوح الصدمات
لن لذا مارو؛ إيدن باستثناء الجماعة، أفراد من فرد ألي الكامل االسم تعرف ال هي

هريو. سيما وال أحد، يصدقها
الفتيات تجعل أن عليها تحتاجها، التي املصورة املشاهد عىل آيا تحصل لكي
سطح اعتالء عليها ذلك، تفعل وكي منهن، واحدة فيوز آيا أن يعتقدن املاكرات

القطار. ذلك
التي املخيفة املادية بالقوى تشعر أن آيا باستطاعة كان الريح، عواء وسط
يقرتب القطار وبدا خطأ. أي منها يصدر أن ترتقب والتي جانب كل من بها تحيط

رسعته. الطائر لوحها ضاهى بينما آيا من
مهمته. أدى فقد واحدة، مرة الطائر للوح اآليل القيادة جهاز ومض

اآلن. القيادة زمام آيا تولت
يف مفاجئ تغري فأي الرحلة؛ من الجزء هذا بخصوص حذرتها قد جاي كانت
ليصطدم نفسه حول دورانه أو بالقطار الطائر اللوح اصطدام إىل يؤدي قد الوزن

بها. يمر التي املباني بأحد
سيطرتها تخترب كي والخلف األمام إىل الطائر بلوحها تتمايل ميكي كانت أمامها

عليه.
الخلف إىل الرياح فطوتها اليمنى، يدها أصابع ورفعت … أنفاسها آيا حبست

القطار. عن بعيًدا منحرًفا الطائر اللوح واهتز مؤلم، نحو عىل
أجهزة فبدأت بقوة، يدها قبضة لتحكم األمام إىل أخرى مرة أصابعها آيا جذبت
ترتجف آيا يد وكانت ثابت، وضع يف الطائر اللوح تجعل لكي عملها يف التوازن

بأكملها.
هذا. كل لرتاقب موجودة كانت موجل ليت … رسيًعا ذلك كان

عن فقط واحد مرت مسافة وتبعد آيا أمام بلوحها تحلق فكانت ميكي أما
السطح. نحو بالفعل يدها تبسط كانت ميكي من أبعد أخرى فتاة وثمة القطار،

مساره. يستقيم أن قبل القطار سطح اعتالء آيا عىل كان
التحدي.» بدأ قد «ها أسنانها: ترص وهي آيا قالت
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الطائر، للوح األمامية الحافة عن بالكاد ورفعته اليرسى يدها إبهام آيا عقفت
الثابت الضخم السطح نحو انعطف ثم املرة هذه أكثر بتوازن اللوح فاستجاب
كما تدريجيٍّا، القطار من تقرتب وهي بحذر آيا تحركت املعلق. املغناطييس للقطار

فشيئًا. شيئًا خيوطها من ورقية طائرة تسحب كانت لو
مرة واالهتزاز القفز يف الطائر لوحها بدأ القطار، من قليلة أمتار بعد وعىل
العنيفة الهزات موجة من حذرتها إذ أيًضا؛ جاي منه حذرتها ما وهذا أخرى،

القطار. مرور يستثريه االضطراب من مرئي غري ا حدٍّ تشكل التي التصادمية
إليه، اإليماءات وتوجيه بقوة تجاهها اللوح بشد االضطراب حالة آيا قاومت
العربات وسالت أذناها، تأثرت الجوي الضغط تغري ومع عضالتها، كل معه لتشتد

بوجهها. ارتطمت التي الرياح وسط عينيها من
حتى املتبقية املسافة عرب رسيًعا وتحركت االضطراب هذا من آيا تحررت وفجأة
املغناطييس القطار اهتزازات بأن فشعرت برفق، للقطار املعدني بالجانب ارتطمت
الطائر بلوحها املغناطيسية القوى كانت بينما طنينًا وتطلق الطائر لوحها تخرتق

القطار. بسطح االتصال تُحكم
بالقطار، املحيط الهدوء من رقيقة فقاعة داخل آيا كانت إذ اآلن، الرياح سكنت

اإلعصار. مركز يف وكأنها
يدها يف الصدمات من الواقي للسوار املغناطيسية القوى مفعول آيا أبطلت
نحو لالنزالق املانع الطائر اللوح سطح بمحاذاة ببطء يدها حركت ثم اليرسى،

القطار. سطح
بإحكام. تماًما القطار بسطح الطائر اللوح تالحم لقد

أمًرا األخرى بيدها الصدمات من الواقي السوار عمل إيقاف كان ذلك ومع
املعلق املغناطييس القطار لكن آيا، حجم نفس يف الطائر اللوح كان إذ للتوتر، مثريًا
مذعوًرا. يفر ديناصور ظهر يعتيل بفأر أشبه فكانت للغاية، وقويٍّا ضخًما كان

سطح فوق نفسها رفعت ثم العينني مغمضة وهي اليمنى يدها آيا حررت
بقوة. رسغها وأنزلت القطار

الريح تزال وال مضطربًا، بركانًا يشبه أسفلها القطار هدير كان نجحت! لقد
سطح عىل اآلن صارت لكنها بشدة، ومالبسها بشعرها تعصف املكتوم شبه بصوتها

القطار.
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املادة من املصنوعة القطار مفصالت كانت إذ حولها، من الطنني صوت تعاىل
سطحه فوق الركوب يف آيا نجحت لقد ثانية. للقطار املستقيم الوضع تستعيد الذكية

تماًما. املناسب الوقت يف
بامتداده ماكرات فتيات تسع ووقفت تامة، باستقامة أمامها القطار سطح امتد
قذفت الوراء، إىل رسيعة نظرة آيا ألقت وبينما سطحه. تعلو التي كالنقاط يظهرن
لقد الثالث، األخريات الفتيات ورأت فمها، داخل شعرها من خصالت ببضع الريح

القطار. فوق الركوب يف الجميع نجح
فوق يركبن الفتيات غالبية وكانت القطار، رسعة بازدياد الريح رسعة ازدادت
أشبه فاألمر بالريح. يمسكن لكي أذرعهن يبسطن واقفات وهن بالفعل القطار

إيدن. قالت مثلما تماًما، بالطريان
باملخاطرة ليس معلق مغناطييس قطار فوق الركوب كان لو كما آيا، تنهدت

سطحه! فوق تقفن لم إذا الكافية
مجنونة تكون أن عليها يتعني إليهن، آيا انضمام سيقبلن الفتيات كانت إذا لكن
سطحه. فوق املرء جلس إذا األمواج كركوب القطار فوق الركوب يكون ولن مثلهن،
وانحنت خلعتها ثم الصدمات من الواقي اليمنى يدها سوار أربطة آيا حلت
من تمكنت التخبط، من دقيقة بعد ولكن ا، جدٍّ مربًكا األمر كان قدمها. حول للفها

كاحلها. حول بإحكام السوار لف
بالتصاق وشعرت الصدمات من الواقي بالسوار املغناطيسية القوى نشطت ثم

بإحكام. املعدني بالسطح حذائها
بعيًدا. الرياح بها تقذف فلم … اآلخر رسغها آيا حررت شديد وبحذر

املروع. الجزء وقت حان
وبسطت بينهما وباعدت قدميها وثبتت تدريجيٍّا أعىل إىل نفسها آيا جذبت
كانت األوىل. للمرة طائر لوح فوق يركب عندما الصغري الطفل لتشبه ذراعيها،
بالسيف مبارًزا كانت لو كما جانبيها، بأحد الرياح تواجه وهي أمامها واقفة ميكي
سطح عىل تقف وهي هيئتها يف آيا فحاكتها جسده، من ممكن هدف أصغر يُظهر

القطار.
الريح وارتطمت قوة، الريح ازدادت أعىل، إىل بجسدها آيا ارتفعت وكلما

متشابكة. عقد يف شعرها ولوت بجسدها الخفية العاتية الدوامية
كل بتمزق شعرت وقد تماًما، منتصبة الوقوف من النهاية يف تمكنت آيا لكن

جسدها. يف عضلة
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تماًما. املعالم واضح غري حولها من العالم كان
املدينة تزداد حيث الجديد، العمراني للتوسع الخارجي الحد إىل القطار وصل
كمذنبات بدت الكهربائية العمل كشافات من بصفوف فمرت يوم، بعد يوًما اتساًعا
عينيها أمام الربية وامتدت حجمها. يف املباني ماثلت حفر وآالت ساطعة برتقالية
األنوار دوامة يف الوحيد الثابت الشكل هي املظلمة الشاسعة ومساحتها مبارشة

الهادرة. والريح والضوضاء
يف القطار غاص ثم الربق برسعة اإلنشاءات ملواقع وميض آخر مر ذلك بعد
الجلدي آيا استشعار قرن فقد املدينة اتصال شبكة بعدت وكلما الظالم. من بحر
تحدد رتب أو مدونات بال خاويًا؛ العالم صار ما ورسعان املدينة، بشبكة اتصاله

املرء. شهرة أو شعبية قدر
بعيًدا. يشء بكل قذفت قد العاتية الريح كانت لو كما األمر كان

بضخامتها شعرت فقد تضحك، كانت لقد تماًما، يشء كل تفقد لم آيا لكن
برسعة يعدو فرًسا تمتطي صغرية طفلة كانت لو كما جماحها، كبح يمكن ال وأنه

للغاية. خطرية
بدرجة راحتيها بسطت فحينما يديها، عرب املهيبة القطار قوة انسابت لقد
امللتفة األربطة اتجاه عكس ويجذبهما أعىل، إىل يرفعهما الهواء بتدفق شعرت مائلة
ألوامرها تنصاع الريح كانت إيماءة كل ومع يحلق، كي يجتهد كطائر كاحلها، حول
إلرادتها. امتداًدا الريح كانت لو كما فيه، ترغب الذي االتجاه يف جسدها وتدفع

ثمة كان جاثم، أسود ظل شكل يف تظهر ميكي كانت مبارشة، أمامها لكن
… يدها يف يشء
أصفر. ضوء

ركبتيها. عىل وجثت القطار سطح فوق راحتيها آيا وضعت «تبٍّا!» –
خفي ضخم يشء الهواء شق القطار، سطح فوق منحنية تجلس كانت وبينما
بجسدها عنيفة هزة فرست بجانبها، بيشء يحتك سيف كنصل صفريًا ُمصدًرا أعالها،

كالعاصفة.
اليشء. ذلك كان ماذا حتى آيا تر ولم األمر، انقىض ثم

فرأت مغمضتني، نصف بعينني الريح وجه يف تنظر وأخذت ريقها، آيا ابتلعت
وانطفأت القطار. مقدمة تجاه بعيًدا امتدت اللون صفراء األضواء من سلسلة أمامها

الخطر. زال إذ اآلخر، تلو واحًدا األضواء
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األخريات؟ الفتيات عن وتخلفت األمر فاتها كيف
رأسك.» ستفقدين وإال للغاية، تتحميس «ال جاي: حذرتها لقد

الخاطف إحساسها وتالىش ترتجف، وهي الجاثمة جلستها من ببطء آيا نهضت
برصها. مرمى عىل أمامها الظالم وامتد الجامحة، بالقوة

شأنها. بضآلة فجأة فيوز آيا وشعرت
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الربية: عن أشياء أربعة آيا أدركت

الجانبني كال عىل برسعة تمر التي الغابة كانت إذ محدد، شكل للربية يكن لم أوًال:
مشوًشا فراًغا كانت إذ أغوارها، سرب يمكن ال ضبابية واحدة كتلة شكل يف تظهر

الرسعة. من

آيا تكن فلم عندها، الزمن توقف ربما أو نهاية، ال ما إىل تمتد الربية كانت ثانيًا:
ساعات. منذ أم دقائق منذ القطار فوق تركب هل اإلطالق عىل تعرف

يف نفسه بالحجم السماء وكأن بدا فقد تعلوها، هائلة سماء للربية كان ثالثًا:
من امتدت املظلمة السماء أن بيد منطقيٍّا، يكن لم الذي األمر وهو مكان، كل
أي صفوها يعكر وال املدينة ملباني املتعرجة الظلية الصورة تميزها ال — فوقها

بالنجوم. ومضاءة شاسعة كانت لقد — منعكسة أضواء

كان األرجح عىل ذلك سبب أن من الرغم عىل جوها، بربودة الربية اتسمت وأخريًا:
كيلومرت. ثالثمائة بلغت التي برسعتها آيا وجه غمرت التي املعاكسة الريح

القادمة. املرة يف سرتتني تحرض أن آيا قررت
الفتيات نحو بقلق ونظرت ينحني، ميكي ظل آيا رأت الوقت بعض مرور بعد

املوت. خطر من تحذيرية أضواء أي تظهر لم لكن أمامها،
وانزلقت وثاقها انحل فجأة ثم كاحلها، حول امللتف بالسوار تعبث ميكي بدت

القوية. املعاكسة الريح بفعل القطار سطح عرب الوراء إىل
يدها. ومدت ركبتيها عىل وجثت «ميكي!» آيا: رصخت
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الصدمات من الواقي سوارها غلق ميكي أحكمت آيا، من بالقرب انزلقت وعندما
بقوة. بشعرها تعصف والريح تضحك، ميكي كانت توقفت. حتى تدور وظلت

حالك؟» كيف آيا-تشان! يا «مرحبا، ميكي: صاحت
أفزعتني!» «لقد وقالت: الوراء إىل يدها آيا شدت

مستقيم خط يف الريح تحملك ما دائًما آسفة، «أنا وقالت: كتفيها ميكي هزت
باملغامرة؟» تستمتعني هل القطار، امتداد عىل

القارس.» بالربد أشعر لكنني «بالطبع، وقالت: عميًقا نفًسا آيا أخذت
رداء عن وكشفت الذكية الكوة من املقدم قميصها وجذبت «حًقا!» ميكي: قالت
الربودة.» مقاومة يف نفًعا يجدي الرداء «هذا وقالت: الغابات بحراس خاص حريري

الربودة. من حذرتها قد جاي كانت لو وتمنت مًعا، يديها آيا فركت
أن كدنا ألننا رجعت «لقد وقالت: واحدة ركبة عىل تنهض وهي ميكي صاحت

أخرى.» مرة رسعته من القطار يبطئ حيث الجبال، إىل نصل
سنقفز؟» «وحينها –

أوًال.» يأتي النفق لكن «أجل، –
لقد األحمر، الضوء «تحذير وأردفت: الربودة من آيا انتفضت «صحيح.» –

األصفر.» للضوء األول التحذير أغفل كدت
ولفت إنذار.» سابق دون جبل بظهور تُفاجئي أن الصعب من تنزعجي، «ال –

هناك.» يكون كما عاصًفا ليس الجو «أيًضا وقالت: آيا حول ذراعها ميكي
االنتظار.» أطيق «ال قالت: ثم بالدفء لتشعر ميكي من واقرتبت آيا ارتجفت

∗∗∗

السماء تعرتض سوداء ظالًال إال تكن ولم األفق، يف ببطء الجبال سلسلة ظهرت
بالنجوم. املرصعة

الظاهر الجبل وكان الجبال، ضخامة مدى آيا أدركت منها القطار اقرتب وكلما
يف املركزي الربج من وأطول املدينة استاد من عرًضا أكرب يبدو مبارشة أمامها
يتجه الظالم من جدار وكأنه القطار، اقرتاب مع السماء الجبل وابتلع البلدة.

نحوهن.
من األشياء لكل املتوقعة غري األحجام عىل اآلن اعتادت قد كانت آيا لكن
قبل فيما الربية عبور اإلنسان بها استطاع التي الطريقة عن وتساءلت هنا، حولها
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أو الطائرة األلواح أو املعلقة املغناطيسية القطارات اخرتاع قبل أي القديم، العرص
املرء تفقد بدرجة للغاية فسيحة فالربية األرض، عىل تسري التي السيارات حتى

صوابه.
تعبيدها. حاولوا القديم العرص سكان أن إذن عجب ال

وصلنا!» قد «ها بإصبعها: تشري وهي ميكي قالت
ظهرت ثم خلفه، آخر ظهر ثم القطار، مقدمة يف يومض أحمر ضوء هناك كان

النارية. األلعاب من سلسلة وكأنها أضواء سبعة من سلسلة
الضوء تشغيل واختارت فوقه ونقرت جيبها من يدويٍّا مصباًحا ميكي سحبت

القطار. مؤخرة اتجاه يف به لوحت ثم األحمر،
يكون أن أرادت إذ بالفعل، كاحلها حول من السوار وثاق تحل آيا كانت
إىل القطار يصل عندما املغناطيسية القوى بفعل القطار بسطح ملتصقني رسغاها

النفق.
غريبة.» تبدين بخري؟ أنت «هل ميكي: سألتها

وهو أخرى، مرة شأنها بضآلة فجأة شعرت فقد آيا، وارتجفت بخري.» «أنا –
الربية. يف األوىل للمرة القطار غاص أن بعد تملكها الذي نفسه الشعور

فكما فعله، عىل قدرتك من بعد واثقة غري كنت إذا بأس «ال ميكي: قالت
األمر وهذا أيًضا، يغريني إنه فحسب، ممتع ألنه القطار فوق أركب ال أنا تعلمني،

عليه.» تعتادي كي الزمن من فرتة يستغرق
الفتيات تقتنع أن ويجب متحمسة، غري تبدو أن تعتزم لم فهي رأسها، آيا هزت
حد إىل كبرية بحماسة املجنونة مغامرتهن تقبلت وأنها منهن، واحدة بأنها املاكرات

األبد. إىل املدونات يف األخبار نرش عن تتخىل يجعلها
تماًما تدركه لم يشء آيا، أعماق يف يشء تغري لقد حقيقة، كان األمر هذا لكن
إىل بالذعر الشعور فمن مشاعرها، يف رسيعة تقلبات املغامرة أحدثت لقد بعد.

… بالتفاهة الشعور إىل وفجأة باالبتهاج، الشعور
الذي فالشعور ملشاعرها، العنان إطالق محاولًة املظلم، املنظر يف آيا حدقت
والذي بالغموض، الذعر فيه اختلط الذي ذلك اإلطالق عىل يشبه ال اآلن يخالجها
ال قد بأنها املريعة بالحقيقة شعرت وعندما املدينة، أضواء رأت عندما اجتاحها

قط. ألمرها يهتموا لن الناس هؤالء وأن أبًدا، شهرية تكون
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بأن بالرضا — بأخرى أو بطريقة — شعرت الظالم يف تُحدق كانت وبينما
بالسكينة تشعر كانت لكنها باالنبهار الشعور غمرها فقد بكثري، منها أكرب العالم

أيًضا.
إىل للفرد الذهنية الحالة من يغري أمر هنا التواجد إن … تقصدين ما «أعلم –

ما.» حد
رأسك.» اخفيض «واآلن وأردفت: ميكي ابتسمت «حسنًا» –

قادم.» فالنفق حسنًا، «آه، –
الصدمات من الواقية األساور إغالق وأحكمتا القطار، فوق الفتاتان استوت
وكأنه فوقهن ارتفع أن إىل فأكثر، أكثر الجبل واقرتب جيًدا، أسفل إىل بضغطها

مظلم. بحر من تندفع ضخمة موجة
اإلنذار أضواء شاهدت مغمضتني، نصف بعينني أمامها تنظر آيا كانت وبينما
األمامي النصف دخول مع النفق فوهة ابتلعتها فقد اآلخر؛ تلو واحًدا تختفي األحمر

فيه. للقطار
عليهن الظالم وخيم الهواء يف قوية اهتزازة النفق إىل القطار دخول أحدث
جسد واستشعر وأصدائها، األصوات ارتدادات بسبب القطار هدير وتضاعف بعدها،

القطار. اهتزازات يف االختالف بأكمله آيا
ضوء من املرات عرشات عتمة أشد كان بالنفق الظالم أن من الرغم وعىل
فوقها؛ من يمر وهو النفق بسقف تشعر أن آيا باستطاعة كان بالخارج، النجوم
إن حال يف وملسه، بيدها إليه الوصول من يمكنها بقدر للغاية منها قريبًا كان فقد

يدها. تفقد أن أرادت
باتجاهها، أسفل إىل وتضغط رأسها تعلو الصخور من بأطنان آيا شعرت
قليلة ثواٍن فمنذ حجارة. إىل تحولت السماء كانت لو كما متناهية، غري كتلة وكانت
يمر قزًما الفور عىل أصبح لكنه الحجم، ضخم املعلق املغناطييس القطار لها بدا

االثنني. بني يفصل الذي الضيق الحيز بها مخرتًقا الجبل، أحضان بني
بذلك؟» تشعرين «هل ميكي: صاحت

بماذا؟» «أشعر وقالت: نحوها رأسها آيا أدارت
رسعته.» من يبطئ القطار أن «أعتقد –

أليس النفق، من األخرى الجهة يف يمتد املنعطف إن «اآلن؟ قائلة: آيا تجهمت
كذلك؟»
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أنصتي.» لكن «نعم، –
أذناها وبدأت حولها، من الصاخب الضجيج صوت إىل برتكيز آيا أصغت
بفعل إيقاًعا، يحمل القطار هدير كان تدريجيٍّا، أصوات من إليهما ترامى ما تحلالن

قضبانه. يف ما عيب بسبب القطار أطلقها التي الثابتة الرضبات
تنخفض. الرضبات هذه رسعة وكانت

قبل؟» من هنا القطار توقف هل حق، عىل «أنت –
بذلك؟» أتشعرين إلهي! يا علمي، حد عىل «كال –

الكوابح يستخدم القطار كان فقد األمام؛ إىل ينزلق آيا جسد كان «نعم.» –
بشكل السوارين حول قدماها التفت نفسه، آيا جسد دفع قوة وبسبب اآلن. برسعة

دائري. نصف
عىل ينزلق القطار وأخذ حولهما، من ببطء القطار وهدير الضجيج تالىش
رجفات املكان ساد الذي السكون فأثار صمت، يف برشاقة توقف حتى قضبانه

الريح. شدة سفعته الذي آيا بجلد رست
يصلحوا أن أتمنى القطار، يف ما خلًال هناك أن بد «ال بهدوء: ميكي قالت

رسيًعا.» العطل
عمل.» طاقم بها يوجد ال الشحن قطارات أن «خلت –

«أعتقد وأردفت: بطيئًا نفًسا ميكي أطلقت ثم عمل.» طاقم به يوجد «البعض –
و…» االنتظار علينا أن

وومض للقطار، اليمنى الجهة من قادم النفق سطح عرب ضوء ومض حينئذ
ما. شخص يحمله كهربائي مصباح من صادًرا كان لو كما مستقر غري نحو عىل
مصقولة أسطوانة شكل عىل بدا الذي للنفق الداخيل الجزء آيا رأت األوىل وللمرة
عرشين بمسافة آيا رأس يعلو النفق سطح وكان القطار، حول تلتف الحجارة من

البارد. الحجر والمست ذراعها فبسطت تقريبًا، سنتيمرتًا
الطائرة!» ألواحنا «تبٍّا! بازدراء: ميكي همست

من اليمنى بالجهة عالقة تزال ال الطائرة األلواح كانت فقد ريقها، آيا ابتلعت
ونظر شخص أي خرج وإذا الرأس، مستوى من أمتار بضعة ارتفاع عىل القطار،

ماهيته. عن حتًما فسيتساءل الطائرة األلواح أحد ورأى أعىل إىل
وتحركت السوارين من رسغيها وحررت يجري.» ماذا «لننظر ميكي: همست

السطح. حافة نحو
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ُحدد فإذا ميكي، خلف وزحفت السوارين من نفسها األخرى هي آيا حررت
الحال. يف الفتيات باقي تحذير فعليهما الطائرة، األلواح مكان

ثالثة من مجموعة هناك كان السطح. حافة عند األعىل من وميكي آيا حدقت
أضواء وكانت الحجري، والجدار القطار بني الضيق الحيز يف يحتشدون أشخاص
يحلقون أنهم آيا والحظت مشوهة. كأشكال لتصري ظاللهم طول من تزيد املصابيح
إيدن. تستخدمها التي تلك مثل الطائرة الكرة رفع أجهزة مستخدمني الهواء يف

جميًعا كانوا وإنما إطالًقا، القطار نحو ينظروا لم األلواح، يروا لم لكنهم
… النفق جدار يف يحدقون

يتحرك. كان
الذي كالزيت ألوانها من وتُغري هدوء يف وتتموج تتحول، الجبل حجارة كانت
آيا وشعرت الخمر، أقداح طنني مثل بصوت النفق وامتأل متموجة. مياه فوق يطفو
توشك عندما املطر موسم يف الهواء رائحة مثل فكانت الهواء، رائحة يف بتغري فجأة

الهطول. عىل الغزيرة األمطار
وكأنها األخرى تلو طبقة الصلب غري الحجر من الرقيقة الطبقات تباعدت

النفق. جدار يف واسع باب انفتح أن إىل تتقرش
داخل بأشعتها الثالثة األشخاص حملها التي اليدوية املصابيح أضواء غاصت
بالداخل. ما ترى أن القطار أعىل موقعها من آيا تستطع لم لكن الباب، هذا
مدخل من قادًما اللون برتقايل وهًجا ورأت واسع حيز من قادمة أصداء وسمعت

الضوئية. املصابيح ظالل بني يتحرك الباب
القطار واستقر النفق، جدار يف املوجودة الفتحة يضاهي القطار يف جزء انفتح
محاذاة يف القطار فتحة أصبحت حتى يهبط وأخذ املغناطيسية، روافعه عىل قليًال

الجدار. فتحة
وعندما الظالل. نحو الوراء إىل رأسها آيا فأعادت األشخاص، أحد تحرك
يتابعوا لكي جانبًا تنحوا قد الثالثة األشخاص كان أخرى، مرة النظر اختلست

القطار. فتحة من خرج ضخم يشء تحرك
ويبلغ آيا، طول عن ارتفاعه يزيد الصلب، املعدن من أسطوانة يشبه كان
دون تهتز بقاعدتها املثبتة األربعة الروافع كانت فقد ثقيل، أنه بد ال مرتًا، عرضه

الجنازات. تشييع يف كما وثابتة بطيئة بخطى الفتحة عرب تحملها وهي ثبات
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ثم تماًما، يشبهه آخر، يشء تبعه الجبل جانب يف اليشء ذلك يختفي أن وقبل
ثالث. يشء ظهر

رأيتهم؟» «هل الهامس: ميكي صوت جاء
األشياء؟» هذه ما لكن «أجل، –

بًرشا.» ليسوا «إنهم –
ماذا؟» … «ليسوا –

األجسام إىل تنظر تكن لم أنها وأدركت ميكي وجه يف رسيعة نظرة آيا نظرت
الهواء. يف تمر وهي املعدنية

باألسفل. املوجودين األشخاص إىل ذهول يف تحدق كانت
لم الضوئية املصابيح أن النهاية يف وأدركت الظالم، يف أسفل إىل آيا حدقت
يحلقون الذين األشخاص يكن فلم اعتقدت، حسبما األشخاص شكل من تُشوه تكن
غريب نحو عىل ونحيلة وطويلة منبسطة أرجلهم كانت طبيعيني، ببساطة الظالم يف
طول يف أصابعهم كانت حني يف منها مواضع عدة يف ملتوية فكانت أذرعهم أما
شاحبة وبرشتهم للغاية، واسعة عيونهم فكانت … وجوههم عن أما الكتابة، ريشة

الشعر. من وخالية
ميكي. قالت مثلما بًرشا، ليسوا إنهم

استلقت الحافة. من الوراء إىل ميكي جذبتها ثم خفيفة، تنهيدة آيا أطلقت
تخيلت عندما قلبها وخفق بقوة، عينيها عىل آيا جفنا وأطبق جنب، إىل جنبًا الفتاتان

بها. وتمسك القطار فوق تمتد الطويلة النحيلة األيادي تلك من واحدة أن
حدة خفت حتى بقوة قبضتيها وأطبقت ببطء التنفس عىل نفسها أرغمت

تنتابها. كانت التي الذعر
وتمنت أسفل، إىل ونظرت أخرى مرة القطار حافة نحو زحفت النهاية ويف
تملك ال اآلن لكنها كتفها، بجوار تحلق كانت موجل أن لو الليلة هذه يف األلف للمرة

وعقلها. عينيها سوى
الروافع من موكبًا تشاهد وهي هناك تحلق تزال ال البرشية غري املخلوقات كانت
إلعداد وأجهزة جدارية وشاشات مقاعد تحمل كانت القطار. إىل النفق باب من يمر
حتى القمامة. حاويات من يُحىص ال وعدًدا الصناعية، املياه ملعالجة وأجهزة الطعام
يبقبق، يزال ال فقاعاته وجهاز رافعتني، بني استقر السمك من كامًال حوًضا إن

بائًسا. أنحائه يف يتحرك والسمك
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هذه ما لكن … الخفي النفق حيز خارج ينتقل ما شخًصا أن الواضح من كان
النفق؟ داخل إىل نقلها التي املعدنية األشياء

خيوط وتموجت أخرى، مرة طنينًا يصدر الهواء وبدأ القطار باب انغلق أخريًا
شبكته، ينسج لعنكبوت متتابع زمني تصوير وكأنه النفق جدار فتحة فوق سوداء

بالكامل. الفتحة غطت حتى فوقها تتدفق املتموجة الطبقات بدأت ثم
ذكية.» «مادة قائلة: بجانبها ترقد كانت التي ميكي همست

تماًما محاكيًا صار ثم أخرية، مرة السطح اهتز برأسها آيا أومأت وبينما
للحجارة.

أخرى. مرة النفق عىل الحالك الظالم وخيم الضوئية املصابيح انطفأت حينئذ
«هيا القطار: منتصف خط تجاه الوراء إىل آيا تجذب وهي هامسة ميكي قالت
مرة حولهما العصف يف الريح وبدأت القطار تحرك حتى طويل وقت يمر ولم بنا.»
إخبار آنذاك ويمكننا قريب عما القطار من «سنقفز قائلة: ميكي أردفت أخرى.

حدث.» بما األخريات الفتيات
ميكي؟» يا األشخاص هؤالء كانوا من «لكن آيا: قالت

هؤالء؟» كان ماذا تقصدين أنك «أعتقد –
هدير عليه خيم الذي الظالم ذلك وسط مجهدة وهي آيا رقدت «أجل.» –
إىل احتاجت لقد عقلها. يف شاهدتها التي األحداث اسرتجاع تحاول وكانت القطار،
موجل. إىل احتاجت هذا، كل وفوق املدينة، اتصال شبكة إىل احتاجت للتفكري؛ وقت

اآلن. تعقيًدا القصة ازدادت لقد
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