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؟مكبقارينم
،ءاسؤرلاو،كولملالَبِقنمطقفحرُطيلاؤسلااذهناك،ةرمتاذ

لَبِقنمو،]1[يستارابابلانمصلمتلانولواحينيذلا،ةماعلاتايصخشلاو
نكيملفسانلارئاسامأ.نوناقلانمتالفإلانولواحينيذلانيمرجملا
.ةليلقتابسانميفالإمهقلقيبعتللضرعتلا

ةقيثوةلصىلع-"؟بقارينم"-مويلاقلقللريثملالاؤسلانكلو
هطابترابعانتقالاىدمنعوأ،اهترهشوأهترهشنعرظنلافرصبلكلاب
تقويأيفةبقارمللضّرعتلاانميألنكمي.يئانجلمعباهطابتراوأ
GoogleStreet(ويفتيرتسلغوغلةعباتةرايسلَبِقنمًءاوسًابيرقت

View(ةكبشانحّفصتءانثأانعّبتتينِلعُملَبِقنموأ،انلزـنملةروصطقتلت
انتالاصتاليصافتّعبتتتيتلايموقلانمألاةلاكولَبِقنموأ،تنرتنالا
.ةيفتاهلا

هفداصتنملكنعتامولعمفرغتيتلابُّقعتلاتاكبشتداتعا
يفزجاوحةماقإةطرشلاىلعنّيعتيناك؛ةرداننوكتنأزييمتنودب
نكلو.اهتبقارموويديفتاريماكتيبثتىلإةئزجتلاةعابءوجلو،تاقرطلا
اهنكميةزَّزعملابُّقعتلاتاكبشنمديدجرصعروهظبتحمسايجولونكتلا
تاكبشنإ.ليلقيرشبدهجبةيصخشلاتانايبلانمريبكرادقمعمج
.ملاعلانمةيصوصخرثكأاياوزلاطتلدتمتبُّقعتلا

نابَّرقمناقيدصامهو،دمحألالبوليجنوراشةقالعبًالثماولّمأت
.PatientLikeMe.comىعدتيعامتجالالصاوتللةصاخٍةكبشىلعايقتلا

ةدلاونوراشفً.افالتخارثكأانوكينألالبونوراشناكمإبنكيمل
.ساسنكبونجةريغصةدلبيفميُقترمعلانمنيعبرألاوةيناثلايفةديحو
قوسيفةلَمعتسموةّميقةيلزـنمضارغأعيبنماهقزِربسكلحدكتيه
فَّقثم،رمعلانمنيثالثلاوةسداسلايف،بزاعدمحألالبو.]2[ثوغُربلا
،ايلارتسأ،ينديسيفّيولُعقباطيفميُقي،زرجتورةعماجنمةزاجإلمحيو
.ةّيلحمرجاتمةلسلسريديو

ىلعنَيبَّرقمنيَقيدصاحبصأً،ايصخشًادبأامهئاقتلامدعنممغرلاب
نوناعينيذلاىضرملابصاخورورمةملكبٍّيمحميعامتجالالصاوتللىدتنم



لوانتنععالقإلالواحتنوراشتناك.ةيلقعلامهتمالسيفّرثؤتلكاشمنم
نادقفببسبةبآكلاوقلقلانميناعيلالبو،بائتكاللةداضمريقاقع
.هتدلاو

تأجلدقل.رخآلاامهدحأجاهبإنمانّكمت،نَيتديعبلاملاعلاَيتيوازنم
اهناريجواهئابسنأنامتئاىلعاهتردقمدعبترعشاهنأللالبىلإنوراش
ال".نوراشيلتلاق،"ةريغصةدلبيفشيعأ".اهرارسأىلعاهيلإًابرقرثكألا
."يلقعلاضرملااذهببسبّيلعماكحأَقلُطتنأديرأ

ىلعناَبقارمامهنأافشتكاامدنع2010ماعاعِّوُرلالبونوراشنكلو
.ةصاخلايعامتجالالصاوتلاةكبش

PatientLikeMeتظحال،2010ويام/رايأ7يفف.قارتخابكلذأدب
بستنمناك.لالبونوراشرماستتثيحجاِزملاىدتنميفيداعريغًاطاشن
وأجاِزملاَييدتنمنمةلاسرلكخسنوأحّفصتلواحيعقوملاىلإديدج
.ددعتملاّبلصتلا

،نِسلينةكرش:هّتيوهديدحتوليخدلاّدصنمPatientLikeMeتنكمت
تاسمهدصرت،كرويوينيفمالعإلالئاسونعًاثاحبأيرُجتةسسؤميهو
PatientLikeMeتهّجو،ويام/رايأ18يفو.ةيودأوعناصمهيفنمب،اهنئابزل
تلاق(.قارتخالاةيلمعباهنئابزتغلبأوعاطقنا-و-فُّقوتةلاسرنِسلينل
هانربتعارمأهنإ".ةصاختايدتنممحتقتنلاهنإقحالتقويفنِسلين
.ةطروتملانِسلينةدحوسيئر،نسداهفيادلاق،"لوبقمريغ

غالبإلةصرفلاPatientLikeMeتمنتغادقل.ثدحًافاطعنانكلو
اولّجسامدنعامبراهوظحاليملةريغصةيعابطفرحأدوجوباهئاضعأ
ةينالديصتاكرشلهئاضعأنعتانايبًاضيأعيبيعقوملاف.عقوملايفمهءامسأ
.ىرخأتاسسؤمو

كانهنكيمل.لالبونوراشىلإةبسنلابةجودزمةنايخربخلاناك
هاربتعايذلاناكملاهنألًاضيأةبيخلابارعشلب،بسحفامهدصريليخد
ًءاقلرّوصمهدحأنأولامكرمألاادبدقل.كلذكنكيملةنمآةحاسم
مليفلاكلذريوصتنمةياغلانألءالؤهبضغف،ةيوهلايلوهجمنينمدمل
لاق،ً"امامتةكَهتنميتيصوصخنأبُترعش".اهعيبوويديفطئارشىلعهعضو
.لالب

.ةرورضلابيّنوناقريغربتُعيالىرجاممًّايأنأكلذنمأوسألاو
طورشتكهتنانإوىتحنِسلينةلاحنمحضاوفقومنوناقللسيلف
ىلعضَرُفتالطورشلاكلتنأل،PatientLikeMeاهمّدقتيتلاتامدخلا



ًامامتًاينوناقيعامتجالالصاوتلاةكبشعضوُربتعاو.ةينوناقةقيرطبماودلا
اهنأبةريغصلاةيعابطلافرحألايفاهئاضعألتحضوأPatientLikeMeنأل
.اهعيبتومهبةطبترملاتامولعملالكفرجتس

امًابلاغف.يمقرلارصعلايفةيصوصخلليواسأملابيعلاوهاذه
نكلو.اهبحومسملاريغتالخدتلانمرّرحتاهنأبةيصوصخلانعفَّرُعي
فرحألالخنماهبحَمسُيةيصوصخللًاكاهتناودبتيتلارومألانمريثكلا
.امناكميفةريغصةيعابط

تالخدتلاهذهىلع،ىتشٍقرطبو،دعبًاّيلكقفاونمل،كلذعمو
ةيلقعلاةمالسلانعتامولعمفرغبتاكرشلامايقناكاذإ.اهبحومسملا
ً؟ايعامتجالوبقموهلهفً،اينوناقًارمأسانلل

اناكولًايعامتجاًالوبقملالبونوراشثيدحىلعتّصنتلانوكيامبر
فرجنوكيلهنكلو.ةمكحملاةقفاومبةباقرللناعضخيتاردخميَرجات
ةكبشىلعتاسَمهبقارتةمخضبُّقعتةكبشنمءزجك،امهثيداحأ
؟يعامتجالاديعصلاىلعًالوبقمًارمأ،تامولعملا

يفزييمتنودبةيصخشتانايبفرجتيتلابُّقعتلاتاكبشعقت
ً.ايعامتجالوبقموهاموينوناقوهامنيبًامامتةيدامرلاةقطنملا

ááá
ثيحزِّيممريغٍبُّقعتملاع-بُّقعتلاتاكبشةلوديفشيعننحن

يتلااهسفنىوقلاف.ةقوبسمريغةريتوبدارفأنعتانايبنّزختتاسسؤملا
انتزهجأليوقيرتويبمكءادأ-ًاريثكاهبحنيتلاايجولونكتلاانلتلمح
ةكرحدّوزت-ةيكذلافتاوهلاو،ةيحوللاةزهجألاو،ةينضحلاةزهجألاو،ةيبتكملا
.ةعفادةوقبزِّيمملاريغبُّقعتلاءوشن

ةفلكلاةعفترمتناك،ةفولأمرتويبمكلاةزهجأحبصتنألبقف
نعتالجسبتاموكحلاظفتحتو،اهلالخنمدارفألابُّقعتبعصيو
ظفتحتو؛ةافولاو،تاراقعةيكلِمو،جاوزلاو،ةدالولاك،طقفةدَّدحمتابسانم
ّمضنيوأةلافكةقاطبألميوامًائيشنوبزلايرتشيامدنعتالجسبتاكرشلا
تاسسؤملاىلعتلّهسايجولونكتلانكلو.نيمظتنملانئابزلاةأفاكملجماربىلإ
انتايحنمةظحللكنع،ّلقأةفلكبو،تالجسبظافتحالاعاونألالكنم
ً.ابيرقت

ةجلاعملاةوقتفعاضتدقل.لّوحتلااذهبتحمسةليلقعئاقوباولّمأت
يتلاةزهجألاًةنكمم،تانيعبسلاذنمًابيرقتنيَماعلكرتويبمكلاةزهجأيف
بيَجيفاهلًاعَّستمدجتنأنمةلماكفرُغمجحبةرمتاذتناك



تياباغيجللًارالود18,95نمتانايبلانيزختةفلكتَوَهً،ارخؤمو.لاوِرس
امىلإةفلكلاضفخنتنأعقوتملانمو.2012ماعًارالود1,68ىلإدحاولا
.ةليلقتاونسدعبدحاورالودنود

رغصأةنِّوكمءازجأو،ٍلاعيرتويبمكءادأنيبعمجلاحمسدقل
ةيصخشلاتانايبللزِّيممريغٍبّقعتةيناكمإعفرب،صيخرٍنيزختو،رغصأو
ًاضيأءالخدلانمف.نِسلينلثم،ءالخدنيبِّقعتملالكسيل.ريبكٍّدحىلإ
تاكرشلاوةموكحلاك،انبناجىلإنوكتنأاهبَضرتفملاتاسسؤملانمديدعلا
.لامعأاهبانطبرتيتلا

ةموكحلااهريدتيتلاكلتيهبُّقعتلاتاكبشربكأنأودبي،عبطلاب
فرغت،ةيبنجألاتالاصتالانمةريبكريداقمفرَغىلإةفاضإلابف.ةيكريمألا
فتاهلاربعتالاصتالاةكرحنعةيكريمأتالجسًاضيأيموقلانمألاةلاكو
وهو،2013ماعندونسدراودإاهنعفشكتادنتسملًاقفو،تنرتنإلاو
.يموقلانمألاةلاكوعمقباسدقاعتم

يف)ةيلاعفرثكألااهنأًاملِع(ةديحولاتسيليموقلانمألاةلاكونكلو
ناتسناغفأنم-ملاعلاءاحنأفلتخميفتاموكحلاف.بُّقعتلاتاكبشةرادإ
ةلمجلابضارتعالاتازيهجتنيبحوارتتةباقَرةينقتدمتعت-يوبابمزىلإ
سانلارتويبمكةزهجأىلإدُعبنعللستلانماهنّكمتيتلاتاودألاو
تايالولايفتايالولاتاموكحوةيلحملاتاموكحلانإىتح.مهفتاوهو
تاحولتائراقوراّيطنودبتارئاطنيبحوارتتةباقَرَةينقتدمتعتةدحتملا
ةنكممنكتملقرطبنينطاوملاتاكرحتةبقارمنماهنّكمتةَتمتؤمليجست
تاراشإمادختسالالخنمداّرطابسانلاةّيلحملاةطرشلابّقعتتو.لَبقنم
.ةلومحملامهفتاوهاّهثبت

.نيبولطمىلعضبقللةيراجتلابُّقعتلاتاكبشرهدزت،كلذنوضغيف
نيذلاامهنئابزعقاومنعتامولعمناعيبتنوزيرِفويتدنأيتهيأـف
وكلامعرشو.مهّتيوهديدحتنودنكلو،ةلومحملاامهفتاوهنومدختسي
اّهثبتتاراشإلالخنمنيقّوستملابّقعتلٍّةينقتدامتعابقّوستلازكارم
سدوفلوهلثمةئزجتلاةعابمدختسادقل.مهبويجيفةلومحملافتاوهلا
ضعبمدختستو.هوجولازييمتلحسمةزهجأعقاولايفيهةيمقرتاراشإ
ةفرعمبتالاكوللحمست)Dataium(موياتادنمًةمدخعيبلاتالاكو
مكديربناونعاهلمتلسرأاذإ،تنرتنإلاربعاهحّفصتبمتمقيتلاتارايسلا
.عيبلاليكوبتاكمىلإمكلوصولبقكلذو،ينورتكلإلا

مكتبقارمىلإتانايبلاءاطسوونينِلعملاُتائمدمعي،تنرتنإلاربع



ةبسنلوحتامولعمنعمكثحببف.تامولعملاةكبشحّفصتبمكمايقءانثأ
لَبِقنميرّكسلاءادبنيلَمتحمىضرماوربتُعتنأنكميمدلايفرّكسلا

نيكمتمثنمو،ةّيبطلامهتلاحىلإًادانتساسانلانعتاْذِبنعضتتاكرش
ةلاّمحنعثحبللنكميو.تامولعملاكلتجولونمنينِّمؤملاوةيودألاتاكرش
ةيئاسنةيلخادسبالمنعنيِنلعملانيبةيرَوفضورعبرحلعُشتنأردص
.تنرتنإلاربعينلعلادازملاعقاومدحأيف

فتاوهلاىلإتاكرشفيضت:ةكيشوةديدجبُّقعتتاينقتكانهو
؛مكعقومةبقارملةينقتتارايسلاىلإفاُضتو؛هوجولازييمتلًّةينقتتاريماكلاو
؛مكلزـنميفةيئابرهكلاةقاطلامادختساسيقتةيكذةيكلسالةزهجأرَّوُطتو
يفةتَّيبمرغِّصلاةغلابتاريماكيهو،سالغلغوغثحبلاكِّرحمرّوطو
عبصإعفرنودويديفمالفأريوصتوروصطاقتلابسانللحمستتاراظن
.ةدحاو

ááá
لكعمجبنيّيئرمريغنوبقارمماقاذإأطخلانيأ:نوككشتملالوقي

؟ىّذأتيذلانم؟انتانايب
قرخءاّرجيصخشىذأثودحتابثإةبوعصهبَفرتعملانم

َّيأامبرافرعامل،نيمأتوأةفيظونملالبوأنوراشتمِرُحولف.تانايبلل
ةموكحلامهعنمتنيذلاصاخشألاف.نامرحلابّببستتانايبلانمءزج
ةدحتملاتايالولالخادرفسللةيراجتةرئاطنتمىلعدوعصلانمةيكريمألا
.رارقلايفتمهاسيتلاتانايبلابًادبأنوغَّلبيالاهجراخوأ

لامعتساةءاسإنكمي:عسوألاقاطنلاىلعطيسبباوجلانكلو
ً.امكحاهلامعتساءاسُيسو،ةيصخشلاتانايبلانمةّميقتاعومجم

:َضرتفُموهامكةيذؤملاريغ،بُّقعتلاتاكبشمدقأىدحإاولّمأت
اهعمجييتلاةيصخشلاتامولعملاةيصوصخيمحينوناقلاف.يكريمألاءاصحإلا
يفمدُختسادقلً.اراركتلامعتسالاءوسلضّرعتءاصحإلانكلو،ءاصحإلا
يفو.ةيركسعلاةمدخلانمنيبّرهتملاعقاومديدحتلىلوألاةيملاعلابرحلا
ةيكريمألاتارابختسالاةرادإءاصحإلابتكمدّوز،ةيناثلاةيملاعلابرحلا
تامولعملاتمدُختسادقل؛ينابايلصأنمنييكريمألانيميقملانيوانعوءامسأب
بتكمردُصيمل.لاقتعاتاركسعميفمهعضوونيينابايلانيميقملاعمجل
2002يَماعيفو.2000ماعلايفالإهكولسنعًايمسرًاراذتعاءاصحإلا
نعةيئاصحإتامولعمبيلخادلانمألاةرازوءاصحإلابتكمدّوز،2003و
،بتكملااهلضّرعتيتلاةّئيسلاةياعدلادعبو.يـبرعلصأنمنييكريمألا



،ةينثإلاو،قرِعلاكةساّسحتامولعمىلعلوصحلاتابوهتاسايسبرظنلاداعأ
يعيفرنيلوؤسمةقفاومبًانهر،يسنجلاهّجوتلاو،يسايسلاباستنالاو،نيدلاو
.َبتُّرلا

تايئاصحإلالامعتساةءاسإيفةديحولاةدحتملاتايالولاتسيل
ناكسلاماغرإلةيناكسلاديَقلاتانايبايلارتسأتمدختسادقل.ةيناكسلا
ناك،ايقيرفأبونجيف.نيرشعلانرقلاَبلقنمدنعةرجهلاىلعنييلصألا
.ةلودلالَبِقنمةعَّبتملايرصنعلازييمتلاةسايسلةيساسأةليسوءاصحإلا
نميستوتلااياحضلافدُهتسا،1994ماعةيدناورلاةيعامجلاةدابإلاءانثأو
.مهّتينثإىلإريشتيتلاّةيوهلاتاقاطبلالخ

ىدحإو.ةيسايسبابسألةيصخشلاتانايبلالامعتساءاسيامًابلاغ
بتكمهذيفنتبماقوربلتنيوكىعديٌجمانربةعمُّسلاةئيسلاتالاحلا
ريدمعضودقل.تاينيتسلارخاوأيف)يآيـبفأ(يلارديفلاتاقيقحتلا
ىلعسسجتلليّرسلاجمانربلا-رفوهراغديإ.هيج-يآيـبفألا
طابثإومهتعمسهيوشتةلواحملتامولعملامادختسامثنمونيبِّرخم
رثولنيتراملطيرشلاسرإّدحًةغلابًاديعبيآيـبفألاتبهذو.مهتميزع
هنمَديُرأو،ةباقَّرللهقدنفةفرغعاضخإنعًامجانًاليجستلمحينبالاغنيك
ًاديدهتغنيكاهربتعاةريصقةلاسرعم،هتجوزنعغنيكلاصفنابببستلا
.ليجستلانعفشكلابهل

وهةيصخشتانايبمادختسانأًاضيأنوناجلانوللستملادجوو
نيللستملامايقةيفيكباولّمأت.امةسسؤمتاعافدقرخلىلضفلاةقيرطلا
ىقلأدقل.رّوطتملايرتويبمكلانمألايفةدئارلاهيإسأرأقارتخابنيينيصلا
نعتامولعمىلعلوصحلافدهبيعامتجالصاوتعقاوملًامُعطنوللستملا
ناونعبًاينورتكلإًاديربنيفظوملاءالؤهلاولسرأ،كلذدعب.نييدرفنيفظوم
ةجردليفكيامبًاينوناقينورتكلإلاديربلاادب.2011ماعللدينجتلاططخم
.هْحتفو)junkmail(يئاقلتٍديربِّفلمنمهبحسبنيفظوملادحأمايق
،فظوملازاهجىلعتامولعملاعمجلًايسسجتًاجمانربفلملاكلذلخدأف
لالخنمةسسؤملايفةزهجأةدعلوخدنمنومجاهملانكمتكانهنمو
.دُعبنعمّكحتلا

الصاخشألةدئاعةيرتويبمكتافلمىلإاوللستدقل،راصتخاب
.تاسسؤمل

نوقّوسملاف.طقفنيمرجملاىلعصاخشألاتافلمىلإللستلارصتقيال
لوصحلانممهنكمتيفًالمأتنرتنالاةكبشىلعناكملكيفاننوقحالي



ءارشىلعانلمحلةيرتويبمكلاانتافلمىلإللستلابمهلحمستتامولعمىلع
طامنأعضولةيفتاهلاانتالاصتالكيموقلانمألاةلاكوفرغتو.مهتاجتنم
.ةيباهرإّةيلختافلمىلإللستلابتاطلسللحمستاهنأدقتعت

:مكتافلمىلإللستلاةيناكمإىلإريشتيتلاعئاقولاضعبيلياميف
lماودلاىلعمكيلعروثعلانكمي.
.ماّمحلايفوأ-مكلزـنميفمكتبقارمنكمي•
.ّرسبظافتحالامكناكمإبدَُعيمل•
.مكّتيصخشلاحتنانكمي•
.ايارمرادجكَرشيفعوقولامكنكمي•
ً.ايلاممكببعالتلانكمي•
.ةطرشللزكرميفهوجولازييمتلروباطيفمكعضونكمي•
يفةيمويلاةايحلاثادحأنمةاحوتسملبةلماشتسيلةمئاقلاهذه

ةمئاقلاهذهةءارقحجرألاىلعانناكمإبنوكيس،لبقتسملايف.رضاحلاتقولا
.اهّليختيفُتقفخأيتلاءايشألالكنمةيرخسلاو

ماودلاىلعمكيلعروثعلانكمي
ُعقوملبال-ةيوهللةدِّدحمىرخأليصافتو،مكناونع،مكمسانَّزخي

مكنكميالةعّونتمتانايبدعاوقيف-تقويأيفًاضيألومحملامكفتاه
ًاقرطداّرطابنودجيءاثبخلانوفظوملاونوسِلتخملاف.اهبمكحتلاوأاهجولو
.هذهتانايبلادعاوقلامعتساةءاسإل

ربعتانايبطيسوتامدخلوبخملجررجأتسا،1999ماعلايفف
،يعامتجانامضمقرىلعروثعلافدهبشتريسوكودىعديتنرتنإلا
يمآىعدتهلقعىلعذوحتستةأرمالزـنمناونعو،فيظوتتامولعمو
اهيلعقلطأورِيوبلمعرقمىلإهترايسبزـنُِويهّجوت،ةليلقمايأدعب.رِيوب
.ّيرانقلطبرحتنا،كلذدعب.ناكملااهترداغمءانثأاهلتقورانلا

وينيفايلعلاةمكحملانكلو،تانايبلاطيسورِيوبةلئاعتضاق
ةيانعءاليإ"تانايبلاطيسوىلعنّيعتينيحيفهنأتربتعاريشبماه
رقمناونعكتامولعمةظحالمنكمي"،ةيصخشتانايبعيبءانثأ"ةلوقعم
.ً"اصاخنوكينأناونعللنكميالو،عمتجملادارفألَبِقنمةلوهسبلمعلا

عمةيوستىلإاولّصوت،2004ماع:ليلقلاالإرِيوبلهأققحيمل
.ةينوناقلاكراعملانمةقِهرُمتاونسدعبرالود85,000ءاقلشتريسوكود
تامدخلجّورياهعقوملازيامو،داتعملااهلمعسرامتشتريسوكودلازتامو
ىلعروثعلا.ليجستةحولنعثحب.فتاهمقرنعّيسكعثحبنمضتت



.أَّبخميفرصمباسحنعثحبو.يعامتجانامضمقر
رالود200وحننمصاخشأنيوانعءارشنمثضفخنا،نيحلاكاذم

تالاحتحبصأو.درفلانعلماكريرقتءاقلًاتنس95ىلإزـنُِوياهعفد
امًارداناهنأةجردلًادجةفولأمتامولعملاةكبشربعدُعبنعرثألاءافتقا
.رشنلاقحتسيًاربخربتُعت

،وتنماركاسةدمُعبئاننيُدأ،2010ماعلايف.طقفدحاولثمباولّمأت
ناكو،هلتقوولفيتسىلعرانلاهقالطإدعبلتقةميرجباكتراب،وفوشت
نعثحبوفنأنّيبت،ةمكاحملاءانثأ.وفةجوزبةيمارغةقالعىلعول
نعثحبلاهئالمزدحأنمبلطو،نوناقلاذافنإتانايبةدعاقيفولمسا
ربعةيفتاهةمدخلالخنمولناونعىلعرثعو،ولليجستةحول
.طورشمٍحارسِقالطإنودةايحلاىدمنجسلابوفىلعمكُح.تنرتنإلا

تالحرلاتالجسلثم؛ةءاربرثكألاتانايبلالامعتساةءاسإًاضيأنكميو
نيماينبىعدي،ةراجتلاةرازويففظوممهُّتا،2007ماعلايفف.ةيّوجلا
163نمرثكأينوناقريغلكشبةيموكحلاتانايبلاةدعاقجولوب،نوسنبور
.ةيّوجلاتالحرلاتازوجحلةيلودلاتالجسلاىلعيوتحتيتلايهو،ةرم
كرتو،اهجوزوريغصلااهنباتافلمواهتافلمجلو،ةأرمابهتقالععاطقنادعبف
تنكاذإىرأل"تافلملانمققحتيسهنأبديُفتيلآلااهبيجُمىلعةلاسر
ماعلايف.اهليحرتنمنكمتيدقهنأىحوأو،"رمأيأنأشيفنيبذكت

نمينوناقريغلكشبتامولعمىلعلوصحلابهبنذبنوسنبورفرتعا،2009
.تاونسثالثةدملةبقارمللعوضخلابهيلعمكُحو،ّيمحَمرتويبمكزاهج

تايالولاف.ديعببسيلًانيتوريلاحلابّقعتلاهيفحبصييذلامويلانإ
)RFID(ةيويدارلاتاددرتلاديدحتلحئارشرفسلاتازاوجنِّمُضتةدحتملا
عرشيو،مادقأةرشعوحنغلبتةريصقةفاسمىلعتانايبلقناهنكمي
،2013ماعلايفف.ّةيوهلاتاقاطبيفحئارشلاعضوبسرادملاونومِدختسملا
هتذختايذلاءارجإلاىلعةبلاطضارتعاساسكتيفيلارديفٍضاقضفر
تاددرتلاديدحتلةحيرشبةدَّوزمفيرعتةقاطبّدلقتبوجوباهتسردم
تحتحئارشلاسرغةركفعماوفطاعتنيمِدختسملاضعبنإىتح.ةيويدارلا
.2008ماعةسرامملاهذهميرحتىلإاينروفيلاكبادحامم،مهيمَدختسمةرشب

يفف.ةطرشلاماسقأيفًاينيتورًارمأةلومحملافتاوهلابّقعتحبصأو
ىلإ،مراثتوكس،لانروجتيرتسلوويفيليمزوُتمّدقت،2011ماعلا
تابلطبةدحتملاتايالولايفةيلحملاةطرشلاماسقأوربكألانيرشعلاتايالولا
ىلعةزَجومٍتايئاصحإتالاكوينامثتّرفوف.ةحوتفمتالجسىلعلوصحلل



فالآبُّقعتبتايالولاىوتسمىلعوةيلحملاتالاكولامايقبيحوتلقألا
ّينيتوررمألاف.ةيلاحتالاصتااهلالخنمىرُجتماعلكةلومحملافتاوهلا
غيرغلاق،"هيأنأيدوأعبصإةمصبلالخنمليلدنعثحبلا"ردقب
.اديرولف،دراوربةعطاقميفماعبئانوهو،نامسور

فتاوهلاعقاومتانايبعيببفتاوهلاتاكرشعورشّيمتحلانمناك
اهنإنوزيرِفتلاق،2013ماعلايفف.ةطرشلانمعسوأروهمجلةلومحملا
تاسسؤمللحمسيستياسنيإتكرامنجيسِربىعديًاديدجًاجتنمعيبتس
.ةدَّدحمعقاوميفةلومحملافتاوهلايمدختسمبّقعتب

ديرييذلازـنصسكينيفمدقلاةركقيرفنوزيرِفنئابزلوأدحأو
اهنإ":قيرفلاسيئربئان،زتيوروهتوكسلاقو.هراصنأةماقإناكمةفرعم
."نآلاىتحرفاوتتمليتلاوعيمجلااهدارأيتلاتامولعملا

ماّمحلايفوأ-مكلزنميفمكتبقارمنكمي
زـنيبوركيالبَبلاطلاةيوناثةسردمريدمُةدعاسمْتهجاو،2009ماع

هدامتعا"ىلعًاليلدكلمتاهنأًةيعّدمً،اماعرشعةسمخرمعلانمغلابلا
ةعقاولانوتيراهةيوناث-هتسردمنأنّيبتو."هلزـنميفبسانمريغًاكولس
جمانربتعضو-ايفلداليفيحاوضيفةروسيمسرادمةرادإةقطنميف
.بلاطةئمثالثونيَفلألةدئاعلاةينضحلاكوبكاملبأةزهجأىلعسّسجت
تابو،ةينضحلاةزهجألاضعبىلعجمانربلااولّعفدقةسردملاوّينقتناك
طاقتلاىلإةفاضإ،بيولااريماكلالخنمةيفارغوتوفروصطاقتلامهناكمإب
ىلعكيالببيولااريماكتذخأدقل.بالطلارتويبمكةزهجأتاشاشلروص
اهنإهتلئاعوكيالبلاقف.ءاودّةبحةروصىلعءايشأًالماحةّرَغنيح
.تاردخماهنأبةقثىلعتناكريدملاةدعاسمنكلو.كيآدنأكيامركاكس

تلاقو.اهنباةيصوصخكاهتناةمهتبسرادملاةرادإكيالبةلئاعتضاق
رتويبمكلاةزهجأعقومديدحتبنيينقتللحامسللعضُوجمانربلانإةسردملا
امك،جمانربلادوجوببالطلاغلُبتملةسردملانكلو.ةقرسللاهضّرعتلاحيف
نوينقتلانوفظوملاهيفموقييذلاتقولالوحتاهيجوتعضتملاهنأ
.تاريماكلاليغشتب

نيعبرأنمرثكأىلعتاريماكلاليعفتمتهنأيلخادقيقحترهظأو
روصتطُقتلاو.ةروصفلأنيتسوةسمخنمرثكأتطُقتلاوً،اينضحًازاهج
.نيمئانوًايئزجنيّرعتماوناكامدنعاميسالوتارملافالآبالطلاضعبل
بَرَكبولالذإلابرعشومدُص"هنإ،نيِفلاوشوجىعديو،قباسبلاطلاقو
يتلافالآةينامثلاةيفارغوتوفلاروصلانمًاضعبىأرامدنع"ديدشّيفطاع



،زـنيبور،نيِفلىضاق.ينضحلاهزاهجةشاشوبيولااريماكربعتطُقتلا
نمةسردملاةرادإلاسلجمعنمو.ةيلامةيوستباوزافوَةسردملا،رخآبلاطو
.بالطلاةبقارملتاريماكلامادختسا

رَّدُقيو.ناكملكيفةباقَّرللتاريماكدوجوةركفىلعنوداتعمنحن
ندنلرهتشتو.ىلفسلانتاهناميفةباقَّرللاريماكفالآةعبرأنمرثكأدوجو
.فلأةئمسمخلااهددعقوفيةينمألاةباقَّرللتاريماكب

لخادلّوجتلااهناكمإبتابً،امجحرغصأتاريماكلاّودغعمنكلو
تارئاطلاتحبصأو.صاخلاوماعللانتافيرعتًةكِبرُم،ةميمحلااننكامأوانلزانم
يفف.جاعزإردصملكشتليفكيامبةصيخرتاريماكبةدَّوزملارايطنودب
لجرماق":ةيلحمةنَّودمىلعلتايسنمةأرماتكش،2013ويام/رايأ
زيزألايلىحوأدقل...يلزـنمبناجبويئانفقوفةرئاطقالطإببيرغ
مويلااذهيفةّراضلاباشعألاةلازإلةادأاهنأبرمألائدابيفباّخصلا
رايطنودبةرئاطقلطييذلالجرلااهجوزحتافامدنع."ئفادلايعيبرلا
تفاضأو.تاريماكبةدَّوزماهنإوكلذبهلحمسينوناقلانإلاق،رمألاب
ططخيًامرجمةماتةلوهسبنوكينأنكميهنألقلقلاوديدشنحن":ةأرملا
."رظنلاقارتساوأانلزـنمماحتقال

بُّقعتتاكبشعبطلابرارشألائشني،ةئيرجلاايجولونكتلاهذهلظيف
تينيفاحصلافصو،2013ماعلايفف.تاريماكبةدَّوزممهبةصاخ
راكفأبرّجتتةيرتويبمكتافلمىلإنيّللستملانمةيوقًةعومجمنوسردنأ
فدهبءاسنلةدئاعبيوتاريماكيفيسسجتجمانربعضولٍتاينقتوةديفم
،"تاينقتلالضفأنيرطاشتم،تنرتنإلاربعًاَنلعنولمعي".تامولعمعمج
لكيفًايقيقحًاررضلكشينولِّلستمصاخشألاءالؤهمظعمةوعدو".بتك
."ريغالىندألادحلابةينقتةراهمنآلابولطملا؛نيلِّلستمللناكم

للستلابسوغناجيمسيولىعديانآاتناسيفلجرنيُدأ،2011ماع
ًاجمانربهمادختسافاشتكادعبفتاهلاىلعتّصنتلاوةيرتويبمكتافلمىلإ
يف.رتويبمكةئمنمرثكألةدئاعبيوتاريماكبمكحتلابهلحمسيًاركام
روصىلعلصحوةقهارملةدئاعبيواريماكبمكحت،تالاحلاىدحإ
لوصحلاوهاياحضزازتبالروصلامدختساو.ةيراعاهيفودبتاهلةيفارغوتوف
نكميال":يضاقلالاق،مكحلاءانثأ.تايراعاهيفَنرهظتةيفاضإروصىلع
ىلعمكُح."اياحضلابيهرتلًالصاوتمًادهجهنوكبالإرمألافصو
.تاونستسةدملنجسلابسوغناجيم

لكءاروةدوجومراشتنالاةعساولاتاريماكلاربعبُّقعتلاتاكبشف



ينعي،لغوغتاراظنلثم،تاريماكبةدَّوزمرتويبمكةزهجألوصوو.ةيواز
،زمياتكرويوينيفيفحصلاررحملامدُصدقل.ريوصتلللباقءيشلكنأ
نيرضاحلانمًاددعنأدجوولغوغلةودنرضحامدنع،نوتليبكين
.لوابمللمهمادختساءانثأتاريماكبةدوزملالغوغتاراظننوعضي

ىلعتاريماكعضونإنولوقيلغوغتاراظنلنيسمحتملانكلو
اهنودبًادعاصفنآلانميتايحنمًامويشيعأنل".مهتايحرّيغيمهسوؤر
ةدملةراظنلارابتخادعبلبوكستربورنِّودملابتك،")سِفانمنودبوأ(
اهنإ"،لاقهنكلو،فرتعا،ً"اجعزمًارمأصاخشألاضعباهربتعي".نيَعوبسأ
."قوسلاىلإلزـنتامدنعةضورعملاتايمكلاذفنتسوةديدج

ّرسبظفتحالامكناكمإبدَُعيمل
يفةيوسريغةيسنجلويمتاذةبلاطيهو،ناكنديـبوبتلواح

نعاهلويمءافخإ،نتسوأ،ساسكتةعماجيفرمعلانمنيرشعلاوةيناثلا
سيئراهفاضأامدنعةدَّمعتمريغةقيرطباهرمأحضفكوبسيفنكلو.اهتلئاع
ىلعةشقانملاةعومجمىلإيعماجلامرحلايفًايسنجءايوسألاريغةقوج
امةعومجمىلإاهَّمضٍقيدصةعاطتسابنأفرعتيـبوبنكتمل.كوبسيف
ةلماكلااهتمئاقلةريصقةلاسرهيجوتبكوبسيفمايقمثنمو،اهتقفاومنودب
.اهمامضنابمهغالبإل-اهدلاومهيفنمب-ءاقدصألانم

ءايوسألاريغةقوجىلإيـبوبمامضناربخيّقلتنمنيَمويدعب
ريغاهيأمكلكمكل":كوبسيفيفهتحفصىلعاهدلاوبتك،ًايسنج
.مكلالضرظتنيميحجلا....اورظتناوةرِذقلامكنكاسمىلإاودوع،لوقأءايوسألا
."كانهيعامجلامكئانغءانثأًاديعسًاظح

نإ،سيونوردنأ،كوبسيفناسلبقطانلالاق،ةلاحلابهغالبإىدل
نيمِدختسملاةدعاسملانلمعةلصاومانيلعبجيهنأبانّركذيموؤشملارابتخالا"
ىلعظافحللاهدمتعنيتلاةيوقلاطبضلالئاسولوحمهفيقثتو
اهمادختساببسبةيحضلاىلعموللابًءاقلإهفقومادبدقل."ةيصوصخلا
نكميامكوبسيفىلعكانهنكيملنكلو.ةئطاخةقيرطبكوبسيفلا
.اهنذإنودبةعومجملاىلإاهمامضنانودلوؤحللهبةناعتسالايـبوبل

هاريامنوكينأضرتُفيال".يـبوبتلاق،"كوبسيفىلعموللايقُلأ"
."ياوسرخآصخشَرايخينمسانلا

،ةعونتمتانايبدعاوقلخادىلإةيصخشلاتانايبلانمديزمفرجبو
.رارسألاىلعنيَنمتؤملالَبِقنمىتح-ّرسيأبظافتحالاةبوعصتدادزا
نأدعبلاقتسايذلا،سويرتبديفيد،هيأيآيسلاريدموهزربألالاثملاو



ةهَّجوملئاسرنعَباقنلايآيـبفألاهترجأةلصيذريغٌقيقحتفشك
ماعلايفو.جاوزلاجراخةيمارغةقالعبهطارخناىلإريشتينورتكلإلاديربلاب

ريرمتب،وكايريكنوج،هيأيآيسلايفقباسلاللحملانيُدأ،2002
.ًاليلدُربتعايّنورتكلإديربىلإًايئزجدانتسالابنييفاحصلةيّرستامولعم
ً.ارهشنيثالثةدملنجسلابهيلعمكُحوهْبنَذبفرتعاف

نولّمحينيذلاصاخشألاف.ةريغصلارارسألابظافتحالابعصيهنإىتح
يذِفنُمنوعُدياملَبِقنماوفدُهتساةيحابإًامالفأةيرتويبمكلامهتزهجأ
لوصحلابمهلحمستةيعامجةيئاضقىواعدبنومّدقتينيذلارشنلاقوقح
لالخنم،مهتزهجأاولّمحنيذلاصاخشألاتّايوهنعتامولعمىلع
فدهبكلذو،رشنلاقوقحاهيمحتةيعالخًامالفأ،تافلملاةرطاشمتاكبش
.ةعيرسةيلامةيوستىلإلصوتلاّمتييكمهيلعىعّدملاجارحإ

ةرئادللةيكريمألافانئتسالاةمكحمتزاجأ،2012ويلوي/زومتيفو
ةيئامنيسٍمالفأِجِتنميماحماهبمّدقتةلثاممةيضقيفرظنلاةسماخلا
جتنملاكلميًامالفأمهتزهجأاولّمحًاصخش670ىضاقدقناكنيغلابلل
ىلعلوصحللىعسو،مهتزهجأنيوانعىلإدانتسالابكلذو،اهرشنقوقح
ًةلَواحميماحملاتاكاهتنا"ةمكحملاتفصو.ةمكحملاةقفاومنودمهتّايوه
معزيتنرتنإلاةكبشلةيوهلايلوهجمنيمدختسمةاضاقمبهتيجيتارتساراركتل
ةمكحملاتاطلسًامدختسم،ةينوناقريغةقيرطبًامالفأمهتزهجأاولّمحمهنأ
مهيلعليوهتلاولجخلابروعشلاىلعمهلمحمثنمو،مهتّايوهىلعروثعلل
."تارالودلافالآبرَّدقتةيلامةيوستىلإلصوتلافدهب

يذِفنُمنأًاِنلعمً،اديعباينروفيلاكيفٍضاقبهذ،2013ويام/رايأيفو
ةميدقرشنقوقحنيناوقنمةطبارتمةعومجم"اومدختسارشنلاقوقح
يك،اهلّمحتنكميالعافدفيلاكتو،للشلابًابيصُمًايعامتجاًافالتخاو،دهعلا
."نينطاوملااوبهني

مكّتيصخشلاحتنانكمي
ةياعرراد(ةناضحلاديقتعضُوواهتدلاونمليوسازيلاجتذُخأ

رودةعبسيفتعضُودقل.رمعلانمةنماثلايفتناكامدنع)ةيلخاد
يداحلاتغلبامدنع.ةناضحلاماظنرداغتنألبقةفلتخمناضتحا
،نطنشاوجروجةعماجنمجرختلاكشوىلعتناكورمعلانمنيرشعلاو
دارفأىدحإنأتفشتكا،ٍذئدنع.نامتئاةقاطبىلعلوصحللبلطبتمّدقت
نعتّفلختو،اهمسابنامتئاةقاطبىلعتلصحو،اهّتيصخشتقرساهتلئاع
.ةيلاملاتاعفَّدلاديدست



،ةرايسىلعلوصحلاازيلاجلنكميال،ةنادتسالاىلعةردقلانودب
امًابلاغ".جرختلادعبةقشكالتمانماهنّكمتمدعنمقلقلابترعشف
مويلايفهيفةماقإللناكمىلعلصحأستنكاذإاممةقلقيسفندجأ
ثودحمدعىلعصرحللّدكبُتلمعدقو،ماعطىلعلوصحلاوأيلاتلا
لوانتتبيردتةقلحيفنيكراشملتلاق،"يقاتعإدعب،نوملعتامك،كلذ
عضولاكلذيفنآلايسفندجأيننكلو".2011ماعّةيوهلاةقرسعوضوم
."نامتئاطخىلعيلوصحمدعوهوالأطيسبببسلقيقدلا

اياحضلانيبنمازيلاجلثمةناضحلالافطأنوكينأفسؤملانم
،ةيصخشلاحتناةميرجلاةوعدلّضفأ.ّةيوهلاةقرسةميرجلًاعويشرثكألا
دقل.اهسفنلازتامازيلاجف.عقاولايفكّتيوهةقرسهنكميالًادحأنأل
.ّيلامبسكقيقحتفدهبةطاسبباهتيصخشامصخشلحتنا

،ةناضحلالافطأةيصخشلاحتنابةلثمتملاةمقافتملاةلكشمللًةباجتسا
مايقطرتشيًادنبنّمضتي2011ماعًانوناقامابوأكارابسيئرلاّعقو
لافطأديوزتبتاسسؤملاودارفأللينامتئالاعضولابقارتيتلاتاكرشلا
امةرشعةسداسلاّنسمهغولبدعبّيونسيناّجميّنامتئاريرقتبةناضحلا
.ةناضحلاماظنىلإنيبستنماوماد

تدادزادقل.داّرطابلحفتستةيصخشلالاحتنالةينمضلاةلكشملانكلو
تادئاعتعفترا-2012ماعًابيرقتثلثلالّدعمبّةيوهلاةقرسىواكش
ماعرالودنويلم369ىلإ2011ماعرالودنويلم279نمتاقرسلا

ًاقفو،ةقباسلاسمخلاتاونسلايفامًاعونٍرارقتسادعب-2012
.ةيلارديفلاةراجتلاةنجلتايئاصحإل

ً،اعويشرثكألاىوكشلانامتئالاتاقاطبةقرسبطبترملالايتحالاناك
جمانربقّسنييذلاةيلارديفلاةراجتلاةنجليماحم،فوروبوتفيتسلًاقفو
يـبيرضلالايتحالانإ":فيتسلاق،مايألاهذهيف.ةيصخشلاةيامحلةلاكولا
،لايتحالانمةديدجًالاكشأًاضيأىرن":عباتو."ىواكشلاةمئاقسأريفوه
جالعىلعلوصحللةيصخشتامولعمسانلامدختسيثيحيـبطلالايتحالاك
المهنأليـبطلاويـبيرضلالايتحالافاشتكاسانلاىلعبعصي."يّحص
.ةينامتئالاريراقتلاِجولوِةلوهسبمهتافلمجولونوعيطتسي

امدنعةموكحلاىلعلايتحالابناّتيديرولفناتأرماتنيُدأ،2013ماع
دادرتسافدهبةيلخادلاتاداريإلاةرئادليلايتحايـبيرضرارقإيَفلأاتمّدق
تّدعأدقل.رالودنويلم3,5وحنةنازخلاةرازوتعفد.رالودنويلم11
ةيلايتحالاةيبيرضلاتارارقإلانمديدعلا،ينانوبيسلآىعدتو،نَيتأرملاىدحإ



نلعأو.ىفشتسمةضّرممنماهترتشاتامولعممادختسالالخنم
.ضيرمّلجس834جولوّمتهنأ،اديرولفثواسثليهتسيتاب،ىفشتسملا
ةطحمل،سيلازـنوغينوتىعديو،ةيلخادلاتاداريإلاةرئاديففظوملاق
نامضلاماقرأىلعلوصحلاىلعنيرداقلارارشالا"نإةيلحمةينويزفلت
زكارملاوتايفشتسملاهذهيفنولمعينيفظومنماهنورتشيهذهيعامتجالا
."دحاولامقرللًارالود150ـبعابتو،ةيبطلا

تاقوألالكيفعيضتلب،بسحفةيصخشتامولعمةقرسّمتتال
تناك.ةيرتويبمكتافلمىلإللستلاولامهإلانيبحوارتتبابسألًاضيأ
،2009ماعلاذنمدّرطمديازتيفتانايبللتاقورخنعةيموكحلاريراقتلا
عقوملًاقفو،2012ماعةئملاب43تغلبةيكيتاماردةبسنبتزفقو

DataLossDBحوتفملانمألاةسسؤمـلعباتلا.
كانهو،نئابزلابةصاخٍتانايبنادقفىلعتاكرشلاَبقاعتامًاردان

ىلإةرركتمتاللستنعتمجنقوبسمريغرثأتاذةيجذومنةيضق
محتقا،2008ماعلايفف.ماهدنيوقدانفةلسلسيفةيرتويبمكتافلم
كلتلالخنمو.سكينيفيفماهدنيوقدنفرتويبمكةزهجأةكبشنوللستم
نمرثكألةينامتئالاتاقاطبلاتاباسحجولونمنوللستملانكمت،ةكبشلا
تامولعملااولقنو،نيعبرألاودحاولاماهدنيوقدانفيفنوبزفلأةئمسمخ
.رالودنويلم10,6غلبم،معُزامك،نوللستملاعمجدقل.ايسورىلإ

دعبىتحةيرتويبمكلااهتكبشنمأنامضيفتقفخأماهدنيونكلو
ىلعًةدقاف،يلاتلاماعلايفاهتافلمىلإًاددجمللستلاّمتو،قرَخلاكلذ
يفو.اهنئابزبةصاخنامتئاةقاطبفلأنيتسوعستوفلأنيسمخيلاوتلا
يفاهقافخإنأًةمعاز،ماهدنيوةيلارديفلاةراجتلاةنجلتضاق،2012ماعلا
.نئابزلاىلإةبسنلابًارئاجوًالِّلضمناكاهتكبشنمأنامض

ةكرشلاتبقاعةيلارديفلاةراجتلاةنجلنأًةيعّدم،ماهدنيوتّدرف
عدوتسمةبقاعملةلثامم"ةيضقلاًةربتعم،ةميرجةيحضاهنوكةرئاجةقيرطب
ةنجلتباجأ."هتافلمىلعةراغإلاوةقرسللهضّرعتببسبّيلحملاثاثألا
عدوتسمماهدنيواهيفنوكتةقدرثكأةَهباشمكانه"نأةيلارديفلاةراجتلا
مصخلاتاقاطبونامتئالاتاقاطبنعٍتامولعمِتاخسنكرتّيلحمثاثأ
،ليللايفرجتملاباوبألافقإيفتّرصقو،ةدضنملاىلعاهنئابزبةصاخلا
."تامولعملاقرسنمكانهنأحابصلايفتدجوامدنعتمدُصو

ايارمرادجكَرشيفعوقولامكنكمي
مهلامعأنإتنرتنإلاةكبشيحّفصتمكولسبقارتيتلاتاكرشلالوقت



ىلعةيذحألابًارخؤمرظنلااومعنأًاصاخشأاولمحينأطقفنوديري:ةنمآ
ةيؤرىلعةيسايسًارابخأنولّضفيًاصاخشأاولمحيوأ،ةيذحأتاياعدةيؤر
نوبزلابلطلًاقفويعامجلاجيورتلانمعونلااذهوعدأ.ةيسايسرابخأ
.ايارمرادج

نالعإةيؤرةصاخةفصبعنامأالً.انايحأًاديفمايارملارادجنوكي
ًاضيألخديدقايارملارادجنكلو.هبرظنلامعُنأتنكَجتنُمءارشبينّركذي
ً.اجعزمًالاجم

،درافراهيفةيعماجلاةذاتسألااهترجأةساردلًاقفو:يليامباولّمأت
نأبيحويمسانعثحبلاّدلوي،2013رياني/يناثلانوناكيف،ينيوسايناتال
ةنَّودمبحجرألاىلعيحوتتاياعد،زـنوجنوفيرتلثم،دوسأصخشهلماح
هّدلوياممةئملاب25ةبسنبرثكأ-"؟لُقتعازـنوجنوفيرت"لثم-لاقتعا
."ورابسنتسيرك"لثمضيبأصخشهلماحنأبيحويمسانعثحبلا
ًاضيأمئاقءامسألاىلإةبسنلابيئاعدلاتوافتلااذهنأينيوستدجوو
ً،ايئانجٍّالجسضيبأهنأبيحويًامسالمحييذلاصخشلاىدلنوكيامدنع
ً.ايئانجٍّالجسدوسأهنأبيحويًامسالمحييذلاصخشلاىدلنوكيالو

ً،اضيأتنرتنإلاةكبشيحّفصتمكولسبةطبترملاتانايبلامدختُستو
ليبسىلع.نوبزلابلطلًاقفوىوتحمىعُديامريفوتل،ديازتملكشبو
ريفوتلةيحّفصتٍتاداعوةقباسثاحبأنمتامولعملغوغمدختست،لاثملا
.ةلثاممًاثاحبأنورُجيامدنعىتح؛نيفلتخمصاخشألةفلتخمثحبجئاتن
لغوغحرتقتامدنعلاحلاوهامك،ةديفمتالامكتسالاكلتنوكتً،انايحأ
نكلو.ديعبناكميفمعطمحارتقانمًالدبكتماقإناكمبرقًامعطم
ً.انايحأةلِّفطتمنوكتتالامكتسالا

،ةيسائرلا2012ربمفون/يناثلانيرشتتاباختنالةقباسلارهشألايفف
نوثحابلاىأردقل.يسايسلانأشلايفلدجللةريثمتانيمختلغوغتعضو
ةيلبقتسمثحبتايلمععمةلخادتمسيئرلانعًارابخأامابوأكارابنع
حَّشرملانعًارابخأينمورتيمنعنوثحابلاَريملو.ىرخأعيضاومنع
.ةقحالثحبتايلمعيفةسائرلليروهمجلا

يتلاةيضايرلاةغيصلاةجيتنةطاسببثدحتوافتلانإلغوغتلاق
مهدوهجنألغوغوّينقتربتعاو.نيمدختسملاتاماهفتسابعقوتللاهتدمتعا
هذهدوجوبفرعننألبقانتاجاحقباطيامفاشتكاىلعاندعاست
اذإًالخدتوًازايحناربتُعيرمألانأىلإةراشإلاردجتنكلو.انيدلتاجاحلا
نعتالاقمنمضامابوأرابخأتجرُدأ-هسفنرمألابةفيحصتماق



ةزاحنمةفيحصلاربتُعت،ةلثاممةقيرطبو.ءاّرقلاضعبّمهتنانسأنوجعم
تاحفصيفطقفًايسنجءايوسالاريغبةصاختانالعإتعضواذإةلخدتمو
ءادةجلاعمنعتاياعدوأ،نييسنجءايوسأريغمهربتعتنيذلانيكرتشملا
.ءادلابنوباصممهنأدقتعتنيذلانيبستنملاتاحفصيفيرّكسلا

ىلعًالوبقمنوكيالامرمأنملغوغايجولونكتلانّصحتله
دئارريبخوهو،زماربأنيترامنأمأ؟ةفلتخمفورظيفيعامتجالاديعصلا
ةدَّيقمةلاحكولسلانمعونلااذهةوعديفّقِحُم،ةيصوصخلاناديميف
؟اهيفتعضُويذلا"ةلاحلابةدودحمنكمموهامليتيؤرنوكت"ثيح

ًايلاممكببعالتلانكمي
نئابزنعةيمقرلاتانايبلانمًاديزمعمجتيتلاتاكرشلاكلمت

نمةفلتخمراعسأبلطلتامولعملاكلتمادختساىلعَةردقلانيلَمتحم
.ةفلتخمضورعوحننيفلتخمنيمدختسمهيجوتوأ،نيفلتخمنيمدختسم

رمألااذه،نطنشاوةعماجيفنوناقذاتسأوهو،ولاكنياروعدي
فدهبةيصخشٍتانايبٌتاكرشمدختستثيحةلمجلابزايحناللًاجاتنإ
ةوقفاعضإتاكرشللنكمي،لاثملاليبسىلع.سانلاةعانممدعلالغتسا
نكميو؛ءارشةيلمعبمايقلانعفاطملاةياهنيفاّولختييكنيكلهتسملاةدارإ
نوكتوأًادعتسمنوكيدرفلكلرعسلاديدحتةيرتويبمكةيمزراوخل
.امةمدخوأَجتنُمءاقلهعفدلةدعتسم

.تاينقتلاهذهضعبمادختسابنامتئالاتاقاطبتاكرشتعرشدقل
ناولاتيباكنألانروجتيرتسلوويفيئالمزوُتفشتكا،2010ماعلايفف
نيفلتخملااهعقوميرئازل)ةفلتخمراعسأب(ةفلتخمنامتئاتاقاطبتضرع
هنأةجيتنلاتناك.يفارغجلامهعقومومهلخدنعتاريدقتىلإدانتسالاب
،ناولاتيباكعقوم،ودارولوكنمءانبدهعتموهو،ينريبساموترازامدنع
نوعتمتينمبةصاخلاجيتسربمونيتالبناولاتيباكةقاطبِضورعبلبُقتسا
ةباشةدلاويهو،قحسإيراكترازامدنعو.ةنادتسالاىلعةريبكةردقب
نمبةصاخاهنأبتفصُوةقاطباهيلعتضرُع،عقوملا،غنيربسودارولوكنم
.ةنادتسالاىلعةلدتعمةردقبنوعتمتي

نم3,748ـلارطسألايفف.رتويبمكلاةرفيشيفًاسوسدمببسلاناك
ناولاتيباكعقوموساموترتويبموكزاهجنيباهلدابتّمتيتلاةرفيشلا
ةقبطلا(هلخدىوتسمنعنامتئالاةقاطببةصاخلاةكرشلاُتاريدقت
ناولاتيباكترّدق.)نوفآ(هتنيدمو،)ةّيلكجيّرخ(يملِعلاهاوتسم،)ىطسولا
انللاقو.ةّيلكلايفتقولاضعبلةساردعمًاطسوتمًالخديراكلنأ



ربعًاعرابًامييقتعضن،قّوسملكرارغىلع"،ناولاتيباكناسلبقطان
رايتخابرارحأمهو،انيأربنوكلهتسملاهبحيدقامعاهجراخوتنرتنإلاةكبش
."رخآَجتنُميأ

يفةيراجتلاتاروانملاىرخأةرميقيرفربتخاامدنع،2012ماعلايف
.ديازتملكشبًارّوطتوًاراشتنارثكأتحبصأدقتاينقتلاتناك،قوسلا
ةفلتخمتاقاطبضرعتلازتامنامتئالاتاقاطبتاكرشنأاندجوو
ةصاخلاitةقاطبلّماهٌضرعرفوكسيدىدلناك.نيفلتخمنيمدختسمل
،ساسناك،رفنِدلثمندمنمتالاصتايرُجتيتلارتويبمكلاةزهجأب
؛اينافليسنب،نوتناركسنمتالاصتانورُجينمبةصاختسيلو،سالادو
.سولجنأسولو؛يسينيت،تروبسغنيك

اهتاريدقتىلإدانتسالابتوافتتعقاوملاراعسأنأًاضيأاندجواننكلو
)Lowe(يولعقومعاب،انتارابتخايف.نيمدختسملادوجونكامألوح
،نروبشآو،سولجنأسولو،وغاكيشيفنيمدختسملًارالود449رعسبًاداّرب
،ةلثاممةروصب.ىرخأندمعبسيفًارالود499تغلبهتفلكنكلو.اينيجرف
ىلعةفلتخمراعسأةتسبًامدق250لوطبةيئابرهككالسأةرََكبتضرُع
يفًارالود70,80:مدختسملاعقوملًاقفو)HomeDepot(وبيدموهعقوم
،نايلوأيفًارالود75,98؛اينافليسنب،يريإيفًارالود72,45؛وياهوأ،الوباتشأ
فالتخالانإوبيدموهويولتلاقو.وليسيتنوميفًارالود77,87و؛كرويوين
.برقألارجتملاعمتنرتنإلاىلعاهمؤالتىلإفدهيراعسألايف

قالمععقومىلعراعسألانيبًاعاستارثكألاقراوفلااندجودقل
نعتانايبودبيامكمدختسييذلا)Staples(زلبياتسةيبتكملاتازيهجتلا
نيمدختسملةفلتخمًاراعسأكلذدعبضرعيو.نوميقينيأنّمخييكنيرئاز
:ةيئاهنلاةجيتنلاو.يفارغجلامهناكملوحهتاريدقتىلإدانتسالابنيفلتخم
يفرتويبمكلازاهجنمStaples.comعقوملزتيرفدورتْتجلوامدنع
رعسبعيبللةضورعمنيالغنيوسةزاّزرتأر،ساسكت،ميجريبيفاهلمع

ةزاّزرلالبماوميكتأر،نروبيفةليلقلايمأدُعبىلعوً.ارالود14,29
قرافلادَّدحيملً.ارالود15,79رعسبهسفنعقوملاىلعةضورعماهسفن
سكعتراعسألاف؛ةعلسلاءارشدعببستُحتيتلانحشلافيلاكتىلإًادانتسا
نيمدختسملاةماقإناكملصفتيتلاةفاسملانعزلبياتستاريدقتودبيامك
نمددعلًةجيتنحوارتتراعسألانأزلبياتستدكأو.سفانملارجتملانع
.تاحاضيإلانمديزمميدقتتضفراهنكلو،لماوعلا

ينوناقريغًالمعنيفلتخمنيمدختسملةفلتخمراعسأديدحتربتُعيال



ىرخأةساسحتامولعمةيأوأقرِعلاىلعزكترمريغديدحتلامادام
دقنيفلتخمنيمدختسملةفلتخمراعسأضرعنكلو.ةيزييمتةلاحلكشت
اهانيرجأيتلاانتارابتخاترهظأدقل.ةدَّمعتمريغةرئاججئاتنىلإيدؤي
نوكتدقىلعأطسوتملالخدلاثيحقطانملانأزلبياتسعقومىلع
رثكألخدلاثيحقطانملانمرثكأةضَّفخمراعسأىلعلوصحللةحَّشرم
.ميكتلاق،ً"ادجّيزييمترمأهنأدقتعأ"ً.اضافحنا

اولّمأت.يّمألاوأ،ّنُسملا،ريقفلاّلغتستةيلاملاتاروانملاعاونأأوسأنإ
صاخشأىلعيوتحتوتانايبلاءاطسواهعضييتلانيلَمتحملانيرتشملامئاوقب
ةهجاوميفىرخأبوأةقيرطبنيعينمريغوأ،ةيلامةقئاضيف،نيّنسُم
نيلَمتحملانيرتشملامئاوقعاُبتامًابلاغ.عنُقملايقيوستلامالكلاعاونأضعب
مهمالكبةيلايتحاتاجتنملنوقّوسيةيقلخلائدابملانمنيدَّرجمنيقّوسمل
.قَّمنملا

ربكأدحأةيلارديفلاةراجتلاةنجلتمّرغ،2012ربوتكأ/لوألانيرشتيف
ببسبرالودنويلم1,6َغلبمهَنئابزو،سكافيوكإ،دلبلايفتانايبلاءاطسو
ىلعاورخأتصاخشأبمئاوقعيبلالخنمةيصخشتانايبلامعتساةءاسإ
ةقَّوسممئاوقلاتناك.نييلايتحانيقّوسملًادهعثدحألامهتانوهرريتاوفعفد
دحأو.ةنادتسالاىلعمدنونهرلاىلعءاليتسالانمينوذقَنألثمءامسأب
ربعاهتاجتنمعيبتةيبونجلااينروفيلاكيفةعمُّسلاةئيسةسسؤمنيرتشملا
نمرالودنويلم2,3نمرثكأىلع،معُزيامك،تلصحوًةَرشابمفتاهلا
1,000نيبامحوارتتًاطاسقأاوعفدلقألاىلعلزـنمكلامفالآةسمخ
هذهثودحنودضورقلاىلعتلخُدأتاليدعتدعبرالود5,000و
.مهلزانمنيكلاملاءالؤهنمديدعلادقف،ةياهنلايفً.ادبأتاليدعتلا

كانهتناكاذإامعَرشابملاقيوستلاةسسؤميفةفظومُتلأسامدنع
نيذلارمياهزلاءادبنوباصملانوّنُسملالثم،اهدارفأاهعيبيالمئاوقةيأ
ّرظحتيتلاةسسؤمللةيقالخألاتاهيجوتلايلتلسرأ،ليخلاقابسنوبحي
.ودبيامكىرخألامئاوقلالكعيببمهلحَمُسيو.ةيريقحتمئاوقعيب

ةطرشللزكرميفهوجولازييمتلفصيفمكعضونكمي
،ماهدينيفهديربىلعسالغنوجلصح،2011ليربأ/ناسين5يف

دقل".هقوَسةصخُرءاغلإبديُفتةلاسرىلعهروثعىدلأجافتو،ستسوشاسام
.نوجلاق،"ُتأجافت

الو.ماهدينةنيدملتاناّخسّحلصي-يدلبلاسلجملايفلماعنوجف
تابكرملاليجستبتكمبلصتادقل.قوَسةصخرنودبهلمعبمايقلاهنكمي



امراضحإوعامتساةسلجىلإروضحلاهنمبُلطو،ستسوشاساميفةيلآلا
.هقوَسةصخرءاغلإببسىلعهوعلُطيمل.هّتيوهتبُثي

ليجستبتكمنأبملع،عامتسالاةسلجىلإنوجرضحامدنع
نعثحبلافدهبهوجولازييمتلجمانربمادختسابعرشةيلآلاتابكرملا
صاخشألاةفرعملةصخرلاروصجمانربلانراقي.ّةيوهلالاطتلايتحاتايلمع
ةديدعصخرىلعلوصحللبلطباومّدقتدقاونوكينأنكمينيذلا
هلةلثاممروصدوجوىلإجمانربلاراشأدقل.ةفلتخمةراعتسمءامسأب
امهنمبُلطو،ستسوشاسام،ثوبوهيرنميريبدراودإىعديرخآصخشلو
.امهّتيوهتابثإ

؛ةطرشللزكرميفهوجولازييمتلروباطهوعدأامةيحضنوجناك
َهبتشممهنأولامكعيمجلاةلماعمبةطرشللحمستبُّقعتتاكبشيهو
ينوناقلاانماظنيطاعتةيفيكىلإةيديلقتلاانترظنرمألااذهبلقي.مهب
.انْبنذتبثَيىتحءايربأاننأساسأىلعانعم

تاحساملاف.كلذىلعلاثمريخيهراطملايفداسجألاتاحسامو
تحتةصحفتمةرظنءاقلإبرظانللحمست-ًالّفطترثكألاةقيرطلابشتفت
يف.مرجمحوسمملاصخشلانأببايترايأدوجونود-ءرملاسبالم
لالخنم،اهتءاربوأهتءاربتابثإءبعحوسمملادرفلالمحتي،عقاولا
نكمي.ةبيرُمضارغأةيأدوجومدعرهُظيدقيذلاحساملاربعرورملا
ةبقارمزكرمةمئاقباولّمأت.ةّيكفاكنوكتنأهذهبُّقعتلاتاكبشل
ىلإمهلوصوةيفيكبةمئاقلاىلعنيجَردملاصاخشألاغالبإمتيال.نييباهرإلا
.رارقلاةشقانممهنكميالو،ةمئاقلا

تدبيتلاهتيضقنععافدلاةصرفسالغنوجحنُم،ظحلانسحل
.ىضمماعرشعةثالثلدوعتهلةروصهيلعتضرُعدقل.لقعللةيفانم

.ةفظوملاتلاق،"كهبشتاليه"
ّفخأتنك.ماعرشعةثالثاهطاقتلاىلعّرم".نوجلاق،"العبطلاب"

."دنوابةئمبًانزو
اهعضوىلإهتصخرتديُعأو،دلوملاةداهشوهرفسزاوجنوجمّدق

ىلإاهتداعإتبُثتةيبتكمةقروةيأهوطُعيملنيفظوملانكلو.قباسلا
هتعاطتسابنأهلمعبرلتبُثيلةقروىلعلوصحلادارأ.قباسلااهعضو
.نوجلاق،"جعزمملُحبهبشأرمألاناك".ًةيناثةدايقلا

ىوعدبنوجمّدقت،هلخدنادقفواهاّقلتيتلاةلماعملانمًءاتسم
هقحهيلعركُنأهنأًايعّدم،ةيلآلاتابكرملاليجستبتكمدضةيئاضق



حنُمنوجنإًالئاق،بتكملالداج.روتسدلااهيمحييتلاةيمسرلاتاءارجإلاب
ملوسرام/راذأ24خيراتبتهّجُوةلاسرلانألءاغلإلاةيلمعةشقانملةصرف
ىتحهديربتايوتحمنوجصّحفتيمل.ليربأ/ناسينلوأىتحةصخرلاَغُلت
.ليربإ/ناسين5

ةيلآلاتابكرملاليجستبتكمكلوفوسةعطاقملايلعلاةمكحملاتحنم
هحلاصلنكيملفانئتسالاةمكحمرارقنكلو،ساغفنأتساو.ضفرلاقح
نععافدللهرارطضانمساغضاعتمامهفةيناكمإنممغرلاب"ً.اضيأ
داجيإبفانئتسالامكاحممزُلتعسوأةينوناقلئاسمهتّيضقحرطتال،هّتيوه
.ةمكحملاتلاق،"تقولااذهيفاهللح

ةيالولاةطرشنآلابّنجتيوه.اهتّمربةيلمعلايفردغلابنوجرعش
.لاق،ً"اّيلكانتارارقبمكحتنال".فاصنإبهتلماعممدعنمهقلقببسب
.ً"ادبأوهَّسلللاجمالنكلو،ءاطخأنوبكتريمهدحونويعيبطلاصاخشألا"

.لاق،"اننمأبانتايّرحضياقناننألعفلابدقتعأ"
ááá

كلمينملك.ذوفنتامولعملا:ةطيسبةقيقحصصقلاهذهحضوت
ً.اذوفنانيلعسراميتامولعملانمًاريبكًارَْدق

جولوىلعدارفألاةردقزيزعتبتامولعملارصعدعو،رمألائدابيف
ملاعلارجاتمنيبةنراقملانممهنيكمتبولَبقنمةأَّبخمتناكتامولعم
اننورطاشينيذلاصاخشألانعو،ةمولعملضفأو،رعسلضفأنعًاثحب
.انرظنتاهجو

تاسسؤملا-ةريبكلاتاسسؤملانميهتونآلارّيغتيىوقلانازيمنكلو
ةريبكريداقمبُّقعتلالخنمتامولعملابورحىلع-تاكرشلاوةيموكحلا
.انتايحلةبيترلارهاظملالوانتتتامولعملانم

انضيرعتانتانايبنوكلمينيذلاصاخشألاةعاطتسابنأنآلاكرُدنو
نكمي.يمارجإكولسعاّبتابانماهتاوأ،اندوقنتاظفحمغارفإوأ،جارحإلل
.فوخةفاقثبببستلااهروَدبةفرعملاهذهل

،PatientLikeMeىلعنابقارمامهنأباملعامدنع.لالبونوراشباولّمأت
.تنرتنإلامادختسانعافكع

تاعرجليخيراتلالجسلاككفو،ىدتنملايفهديربلالبىغلأدقل
هزاهجىلعليسكإفلميفهنّزخو،عقوملاىلإهلقندقناكيذلاءاودلا
اهنبالحمستالوًاضيأتنرتنإلامادختسانعنوراشتّفكو.يرتويبمكلا
.فارشإنودبهمادختساب



اهورجأيتلاتالاصتالاادقتفاامهنكلو،فتاهلاربعثدحتلاباعرشو
لالباهقفاوو.نوراشتلاق،"ليدبىلعرثعأمل".PatientLikeMeربع
."رمألاودبيفيكًاقحنوفرعيPatientLikeMeومدختسم":يأرلا

تلاق.ةباقَّرلانمفوخلالّمحتىلعًارداقنكيملامهنمًّايأنكلو
ىلعطغضلكناكاذإامةفرعممدع"عمشيعلاعطتستملاهنإنوراش
رعشأ"،لالبفاضأو."ىرخأةكرشىدللَّجسيلاخدإلاةحولحيتافمدحأ
."تعجارتةقثلانأببسحف

ماودلاىلعناكيمقرلارصعلادجمنأبلالبونوراشةربخانّركُذت
ايجولونكتلاانلحمست.ةيجولونكتلاهتاضارعتسالكنممغرلابقمُعبًايناسنإ
.اندرفمبانسلاننأكاردإبو،ةينطابلاانراكفأاننورطاشيصاخشأىلعروثعلاب
ىلعانّايإًةلماح،انيلعسسجتلابًاضيأنيرخآللحمستايجولونكتلانكلو
.ةيمقرلاةفلإلانععجارتلا

ماودلاىلعدوعأ،ةيصوصخلابيمامتهاببسنعسانلاينلأسيامدنع
يفةصاخةنمآتاحاسمدوجويفيتبغربةلثمتملاةطيسبلاةركفلاىلإ
نأديرأ.عيمجلالجألو،يئانبألجألو،يلجألو،لالبونوراشلجألملاعلا
.نخاسعمشبقالغإلاةمَكحُملئاسرليمقرلاملاعلايفةحاسمكانهنوكت
نكميةيديربتاقاطبىلعلئاسرماودلاىلعهّجوننأانيلعبجيله
؟قيرطلالوطىلعاهتءارقصخشيأل

ىلإٍّللستلماودلاىلعهيفنيضَّرعمنوكنملاعيفشيعلاديرنله
اننكميالو،ماودلاىلعانيلعروثعلانكميثيحملاع؟ةيرتويبمكلاانتافلم
،انّتيصخشلاحتنانكميو،انلزانميفىتحانتبقارمنكميو،رارسأبظافتحالا
يفانعضووًايلامانببعالتلانكميو،ايارمرادجكَرشيفعوقولااننكميو
ةباجإلليتلواحموهباتكلااذه؟ةطرشللزكرميفهوجولازييمتلروباط
.نيأزجيفلاؤسلاكلذنع

مايقلل.ةزِّيمملاريغةباقَّرلاةيمهأببسعلطتسأ،ةيحاتتفالالوصفلايف
،بُّقعتلاتاكبشِةلود،انتلودلةينقتلاوةينوناقلالوصألاصّحفتأ،كلذب
.عمتجملاودارفألاىلعاهريثأتو،اهتالامعتساتاءاسإوةباقَّرلاتامادختساو

ملاعءاشنإبلمأيأكانهناكاذإامصّحفتأ،ةقحاللالوصفلايف
متينأنمفوخنودبايجولونكتلارامثبعاتمتسالااننكميثيحليدب
تاكبشبّنجتلةعّونتمتايجيتارتساربتخأو.ةيرتويبمكلاانتافلمىلإللستلا
لدبتُسيوًاَقبسُمهتاملاكمديصرعفُديلومحمفتاهمادختسابًاءدببُّقعتلا
.ةفئازتّايوهءاشنإىلإًالوصو،همدختسملرثأيأةلازإلًاراركت



ّيطختوةيصوصخلانعثيدحلاَرّوطتيعالطتسادعاسينأيفلمآ
رثكأفالتخاتاجردتاذشاقنىلإ"؟ينبقارينم"لاؤسوقلقلادّرجم
امعجِتنُمثيدحىلإلصوتلا،ةياهنلايفو"؟كلذةيمهأام"لاؤسوةقد
.نأشلااذهيفهبمايقلااننكمي



صاخشألافالآتلتقيتلاةيباهرإلاتامجهلانمعيباسأةعبسدعب
زربأدحأةريخألاةرمللجرخ،كرويوينيفيملاعلاةراجتلازكرمترّمدو
يفمهألاسسجتلاةلاكونمدلبلايفةرفيشلانّولحينيذلاصاخشألا
.ةدحتملاتايالولا

ىلفسلانتاهنامتناك.2001ربوتكأ/لوألانيرشت31يفكلذثدح
ىلعيوتحتلئاسرتهّجُودقل.ناخدلااهنمدعاصتيوقرتحتلازتام
،دلبلاءاحنأفلتخميفمالعإلئاسووسرغنوكلايفءاضعأىلإةثيبخةرمَج
نعتاعئاشببسببعُرتالاحنع،ودبيامك،مويلكغالبإلاّمتيناكو
.ّيفخّودععمبرحيفًاقلقًادلبناك.لبانقدوجو

ديمعىوتسمغلبدقناكةرفيشّلحيصخشوهو،ينيبليبنكلو
نمرثكأدعبدعاقتدقل.ةكرعملاىلإّمضنيمل،يموقلانمألاةلاكويف
ةلاكولاةدايقّرقميفّملسلالفسأغلبامدنع.ةلاكولايفاهاضقًاماعنيثالث
.ً"اريخأًاّرحتحبصأً.اريخأًاّرحتحبصأ"،لاق،دناليرام،ديمتروفيف

سسجتلاةلاكوةباقَرلئاسوةنرصعةلواحميفتاونسينيبىضق
ءاحنأفلتخميفةطشانلاتنرتنإلاةكبشربعتالاصتالاةبقارمنماهنيكمتو
هنكلو.نييكريمألانينطاوملاتالاصتاةيصوصخهسفنتقولايفًامرتحم،ملاعلا
.فطعنملكعمَطبُحتهدوهجىريناك

نييكريمألانينطاوملاتالاصتاعمجتةلاكولانأبهؤالمزهربخأامدنعو
أشيمل،ةيصوصخلااهبعتمتتيتلاةيامحلارابتعالانيعباوذخأينأنود
.كلذيفةكَراشملا

حرسمهربتعااممبرهيينيبناك،ديمتروفعَّمجمةرداغمءانثأ
روتسدلاكاهتنابيموقلانمألاةلاكوعورشدعبءاقبلانمنكمتأمل".ةميرج
همِدختسمدضةمكحملايفةداهشيفقحالتقويفنلعأ،"دمَعنع
.قباسلا

11/9تامجهدعبف.قِحُمينيبنأ،عبطلاب،نيحلاكاذمفرعنانك
ريغ،قاطنلاةعساوبُّقعتتاكبشةيكريمألاةموكحلاتأشنأ،ةيباهرإلا
ديربلاوةيفتاهلاتالاصتالاةكرحىلعاهديعضت،حجرألاىلعةينوناق
ً.ابيرقتيكريمألكلينورتكلإلا



ááá
رارمتسابدوعأتنك،ةيعامجلاةباقَّرلالوصأوخيراتمهفليثحبءانثأ

تايالولايفبسحفةرِّمدملاةيباهرإلاتامجهلاَماعنكيمل.2001ماعلاىلإ
ببسبراوُّدلابًةباصمايجولونكتلاةعانصهيفتكُرتيذلاماعلالب،ةدحتملا
يفنَيطبترملاريغناثدحلاناذهقلطأو.سجبنملاcom.ـلاةينقتناشيج
تاكبشلةينقتلاوةينوناقلاتاماعدلاىلإتّدأثادحأةلسلسرهاظلا
نأةيباهرإلاتامجهلاترهظأ،ةيكريمألاةموكحلاىلإةبسنلاب.ةيلاحلابُّقعتلا
ىلإةبسنلابو.ةحجاننكتملةيتارابختسالاتامولعملاعمجلةيديلقتلالئاسولا
ينَجلةديدجةليسوىلعروثعللَةجاحلايلاملارايهنالارهظأ،يلافنوكيليس
.لاملا

تايمكعمج:ةنيابتملاامهلكاشملهنيعّلحلاىلإنابناجلالّصوتدقل
.اهليلحتو،ةيصخشلاتانايبلانمةمخض

روثعلاىلإىعستةموكحلاتناك.ةفلتخمةياغامهنملكل،عبطلاب
ةعانصىعستو،مهعالتقاو،بعشلاطسونيئبتخمنونوكيدقنييباهرإىلع
نكلو.دارفألانعةنيتمتافلمنوكلمينيِنلعمءاوغإىلإايجولونكتلا
ةموكحلامادختساببسب،ّيمتحرمأوهو،نيَكباشتماحبصأنيَقيرفلا
.ايجولونكتلاةعانصتانايبيفصوغللاهذوفنةيكريمألا

اميف.بُّقعتلاتاكبشةلودايجولونكتلاةعانصوةموكحلاتجتنأً،اعم
.ءيشلكأدبفيكيلي

ááá
ءانثأبيصعتقويفنورمينويناطيربلاناك،رشعنماثلانرقلايف

عنملةيناطيربلاتالواحملادضنويكريمألاروثيو،ةيكريمألامهتارمعتسمةبقارم
عفدبةيناطيربلابلاطملادضو،ىرخأةيبوروألودوتارمعتسملانيبةراجتلا

.ناملربلايفليثمتىلعلوصحلانودبئارض
ةينقتنمًاديدجًاعوننويناطيربلاأشنأ،بيرهتلاءابوةهجاوملو

طابضللحمستوةيئاضقلاتاركذملابفرُعتةماعشيتفتتارَّكذم:ةباقَّرلا
.لزـنمىلإلزـنمنمتاهبُّشلانعًاديعبًاثحبلداعيامبمايقلابنييناطيربلا

يأماحتقانمنييناطيربلاطابضلانكمتببسبنيبضاغنويكريمألاناك
ةليسوأوسأيلودبي".ةزانجوأفافزءانثأىتح،تقويأيفلزـنم
يفنبالاسيتوأسمياجيماحملاشقان،"ةيفّسعتةقيرطبذوفنلاةسراممل
.1761ماعنطسوبيفةريهشةبطُخ

ةروثلامايقىلعةماعلاشيتفتلاتاركذمنمبضغلاةلاحتدعاس



عبارلاليدعتلاساسأيهةماعلاشيتفتلاتاركذمنمبضغلاو.ةيكريمألا
اونوكينأيفسانلاقحبساسملازوجيال":لوقيو،يكريمألاروتسدلايف
زاجتحاوأشيتفتيأنممهتاينتقمومهتادنتسمومهلزانمومهصاخشأبنينمآ
دوجولاحيفالإصوصخلااذهبةركذمرادصإزوجيالو،لوقعمريغ
هشيتفتدارملاناكملاديدحتلابنّيُبتو،ديكوتلاوأنيميلابٍزَّزعملوقعمببس
."اهزاجتحادارملاءايشألاوأصاخشألاو

تايالولايفنوناقلاذافنإيفظوملساسأٌأدبموهعبارلاليدعتلاف
يفةمئاقلاضومغلانماكملالغتسانمتنّكمايجولونكتلانكلو.ةدحتملا
:ةيمهأرثكألاضومغلاطاقنضعبيلياميف.عبارلاليدعتلاريسفت

،لزانملا،صاخشألا"عبارلاليدعتلايمحي.ةماعلاةحاسملا
يئاشنإلابولسألااذهايلعلاةمكحملاتّرسفدقل."قاروألاو،تادنتسملا
نكلوً.اَنلعةيصوصخلابعتمتلااوعقوتينأدارفأللنكميالهنأينعيثيحب
نمنيكمتلالالخنمةصاخلاةحاسمللةيئامحلادودحلاتّصلقايجولونكتلا
ّقلحترايطنودبتارئاطلالخنمو،لزانملايفرتويبمكلالامعتساةبقارم
.تاءانفلاقوف

ثلاثلافرطلاأدبمايلعلاةمكحملاتأشنأ.ثلاثلافرطلاأدبم
يتلاتامولعملاعُّتمتاوعقوتينأدارفأللنكميالهنأىلعصنييذلا
،كلذلًةجيتن.مهفتاهةكرشوأمهفرصمك؛ةيصوصخلابثلاثفرطلاهنوحنمي
فرطىدلةنَّزخمةساسحتامولعمىلعنايحألابلاغيفلوصحلانكمي
.شيتفتةركذمنود،ًالثمينورتكلإلاديربلاك،ثلاث

تانايبلانعتانايبينعتتانايبلاءاروام.تانايبلاءاروام
امهرابتعانكميةلاسرىلعيوتحييذلافلغملانإ،لاثملاليبسىلع-
ًايديلقتةمكحملاتعضودقل.اهتاذبةلاسرلايهتانايبلاو،تانايبلاءارو
،لاثملاليبسىلع.تانايبلاءاروامنعثحبللةيطيسبتةينوناقريياعم
ةركذمنودبمكتلاسرّفلغملةيفارغوتوفةروصطاقتلاديربلازكرمعيطتسي
رصعلايف.شيتفتةركذمنودبةلاسرلاحتفعيطتسيالهنكلو،شيتفت
ماقرألكك،رومألانمريثكنعفشكتنأتانايبلاءارواملنكمي،يمقرلا
ديربلئاسرمهلنوهجوتنيذلاصاخشألاو،اهيلعنولصتتيتلافتاهلا
.مكتماقإناكمو،ينورتكلإ

عساوقاطنىلعمكاحملاتمعد.ةيدودحثحبتايلمع
ءانثتسالاحمسيو،عبارلاليدعتلانمةيدودحلاثحبلاتايلمعءانثتسا
ةركذمىلعلوصحلانوددودحلاىلعثحبتايلمعبمايقلابةموكحلل



لقنءالمعلاةعاطتسابنأكلذينعي،يلاحلاينورتكلإلارصعلايف.شيتفت
امًابلاغ-دودحلاىلعٍدرفِرتويبمكزاهجوأفتاهلةلماكلاتايوتحملا
يرُجتاهنإةيكريمألادودحلاسرحتايرودوكرامجلالوقت.كلذبنوموقي
،2013سرام/راذأيفو.مويلايفةينورتكلإثحبةيلمعةرشعسمخوحن
عاضخإلًاديدجًادحاينروفيلاكيفةعساتلاةرئادللفانئتسالاةمكحمتعضو
ةيضقيفًامكحاهرادصإدعبكلذو،ثحبتايلمعلدودحلاىلعةزهجألا
طاشندوجوبةيقطنملاةهبُّشلانأهدافمنامرتوكدضةدحتملاتايالولا
وأجمانربمادختساك-ةيئانجثحبةيلمعلزاهجلاعاضخإبلطتتيئانج
لَجعىلعةرظنءاقلإلةفدارملاةلاحلايهو،ةاغلُموأةرَّفشمتانايبليلحت
.ىرخأتافلموأ،ةيفارغوتوفروص،تادنتسمىلع

يفكيامبةريبكهذهضومغلانماكمتحبصأ،يمقرلارصعلايف
.نيسسؤملاءابآلابضُغتةهبُّشلانعةديعبثحبتايلمعءارجإبحامسلل

ááá
دودحزواجتمدعىلعماودلاىلعنويكريمألاءاسؤرلاصرحدقل

.عبارلاليدعتلا
تايلمعبمايقلاناغيردلانورسيئرلازاجأامدنع،1981ماعلايفف

تارابختسالاتالاكورمأ،تايفوسنيللستمنعًاثحبةدودحمةيلحمسسجت
لخادًامئالماهمادختسانوكييتلاًالّفطتلقألاتاينقتلاةعومجم"دامتعاب
ّرَمىلع."جراخلايفنييكريمأصاخشأدضةهَّجوملاوأ،ةدحتملاتايالولا
سسجتلاتايلمعةسراممضرتُفيهنأينعييكناغيرهيجوتُِّرسف،نينسلا
.ةميرجبهابتشاللببسدوجوتالاحيفورذحبةيلحملا

دوجوىلإةجاحلا،عقاولامكحبوً،ابناجتعضُو،11/9دعبنكلو
تادنتسملامسرتو.ةيلحمسسجتبورحضوخلبقامعوننمةهبُش
،ندونسدراودإ،يموقلانمألاةلاكوعمقباسلادقاعتملااهنعفشكيتلا
موجهللةيلاتلامايألايفذخُّتادحاورارقمايقةيفيكنعةرِّمدمةروص
ٍريرقتِةدَّوسملًاقفوو.ةيلحملابُّقعتلاتاكبشيفّقفدتلاطبضتاباّوبحتفب
يموقلانمألاةلاكوتعرش،2009ماعماعلاشتفملااهعضوةبَّرسم
نممايأةثالثدعبيأ،2001ربمتبس/لوليأ14يفيلحملاسسجتلاب
لاصتايأضارتعاىلع،ندياهلكيام،ةلاكولاريدمقفاوامدنع،تامجهلا
ةيفتاهماقرأبةدحتملاتايالولانمىرُجي،شيتفتةركذمنودبو،يفتاه
نمةدحتملاتايالولايفهيّقلتّمتيوأ،ةيباهرإربتُعتناتسناغفأيفةدَّدحم
عّسو،ربمتبس/لوليأ26يفو.ةيباهرإربتُعتناتسناغفأنمةيفتاهماقرأ



.ناتسناغفأيففتاهلاماقرألكّيطغيلرمألاندياه
دوجوبةقثىلعناك.تانايبلانمًاديزمندياهدارأامناعرسنكلو

هنعثحبتاموجراخلايفيموقلانمألاةلاكوهعمجتامنيبةيلودةوجف
ىلإةدراولاتالاصتالابقاريدحأنكيمل.لخادلايفيآيـبفألا
كيد،سيئرلابئانعمندياهلمع،كلذل.جراخلانمةدحتملاتايالولا
ةدَّوسمعضوىلعةدعاسملاينوناقلاهراشتسمنمبلطيذلا،ينيشت
4يفو.ةيلودلاةوجفلاءلمىلعيموقلانمألاةلاكودعاستةينوناقةّركذم
ةزاجإ"،ناونعبةّركذمشوبويلبدجروجسيئرلاردصأ،ربوتكأ/لوألانيرشت
لامعأعنموفاشتكالةدَّدحمةرتفيفتاطاشنللةنَّيعمةينورتكلإةباقَر
فادهتساةلصاومبندياهلةركذملاتحمس."ةدحتملاتايالولالخادةيباهرإ
ةمكحمةقفاومبلطنودةدحتملاتايالولاوناتسناغفأنيبتالاصتالا
ةينورتكلإلاةباقَّرلاىلعةداعلايففرشتيتلاةيجراخلاةيتارابختسالاةباقَّرلا
ً.اموينيثالثةدملجمانربلازيُجأو.نييكريمألاناكسلالاطتيتلا

يفف.همهفنكمييرارطضاءارجإبهبشأرمألاادب،تقولاكلذيف
نمتنرتنإلاربعمهتالاصتاةكرحءافخإنمنييباهرإلانّكمتدهشيرصع
نيبزييمتلاًانايحأبعصلانمناك،ملاعلاءاحنأفلتخمىلإاهلاسرإلالخ
يموقلانمألاةلاكورمألاحنمدقل.ةيجراخلاتالاصتالاوةيكريمألاتالاصتالا
.تامزألانمزيفةيكريمألاتالاصتالازرفةيلمعنمةّتقؤمةحار

يفلّوَحتدمألاريصقًاجمانربةيانعبندياهّدعأ،ةيناثةهجنم
مودييذلارمألادّدُجدقل.ّومنلالمتكمّيلحميسّسجتدهجىلإةياهنلا
تالاصتالمشيلعّسوت،ماعنوضغيف.عِّسُوو،ةياهنالامىلإًاموينيثالث
تمدختساو.طقفةيناغفألا-ةيكريمألاتالاصتالاسيلوةيلود-ةيكريمأ
ينورتكلإديربلاىلعلوصحلاريربتليسائرلارمألايموقلانمألاةلاكو
ريبكرادقميّقلتبًاضيأتأدبو.نآيففادهألافالآلةيفتاهلاتالاصتالاو
ةيلمعءارجإفدهبكلذو،ىدملاةديعبلاوةيلودلاتالاصتالاتالجسنم
يّباهرإبلاصتالابماقرخآصخشبلصتاصخشىلعروثعلايأ،طبر
تنرتنإلاربعتالاصتالاةكرحعمجبيموقلانمألاةلاكوتأدبو.هبَهبتشم
نم)اهنوروزتيتلابيولاتاحفصوًاينورتكلإًاديربمهلنولسرتنم(
ريبكلامتحاكانهنوكيوةيبنجأرداصمنمتالاصتالاةيبلاغعمجترداصم
.ةيباهرإتالاصتاةكرحعمجل

تاكرشعمنواعتىلإيموقلانمألاةلاكوتعس،تانايبلاهذهعمجل
ركُذتمل(تاكرشعبسبلاصتالاىلإريرقتلاريشيو.فتاوهلاوتنرتنإلا



.ةكراشملااهنمثالثتضفر)اهؤامسأ
نودتصنتلاجمانربةصقنعزمياتكرويوينتفشك،2005ماعلايف

عمجتاسرامميفىربكةلقنبهّايإًةفصاو،شيتفتتاركذمىلإةجاحلا
اهبموقييتلاتانايبلافرجةيلمعتحضتاو.ةيتارابختسالاتامولعملا
يفدعاقتمّينقتنلعأامدنعةليلقرهشأدعبعساوقاطنىلعجمانربلا
تازيهجتتيبثتبيموقلانمألاةلاكومايقربخ،نيلككرام،يتدنأيتهيأ
اهنكميوكسيسنارفناسيفيتدنأيتهيأبتكملةدئاعةيّرسةفرغيف
هذه".تنرتنإلانمءزجلاكلذربعةقفدتملاتالاصتالالكىلعتصنتلا
يفنيلكلاق"!اهقالغإبجي.ةيليوروأةيسيلوبةلودلةيتحتلاةينبلايه
.يَنلعنايب

ءاجةلاقم2006ويام/رايأيفيادوتهيأسأويترشن،كلذدعب
نمألاةلاكوديوزتبتعرش،ثواسلِبو،نوزيرِف،يتدنأيتهيأنأاهيف
نمةزيجوةرتفدعبمهنئابزبةصاخلاةيفتاهلاتالاصتالاتالجسبيموقلا

لوؤسملاق،"ملاعلايفًامويتعمُجيتلاربكألاتانايبلاةدعاقاهنإ".11/9
.ةلاقملايفهبدهُشتسامسالالوهجم

.ةزيجوةدملجمانربلانمءازجأشوبسيئرلاقلغأ،طغضلاتحت
تلخُدأيتلاةينوناقلاتاليدعتلاىلع2008ماعلايفهعيقوتفاضأهنكلو
ىلإتصنتلاجمانربداعأامم،ةيجراخلاةيتارابختسالاةباقَّرلانوناقىلع
ىواعدلادضتالاصتالايّرفومنّصحوً،اينوناقهلعجوقباسلاهعضو
جمانربيفةقباسلامهتمهاسمببسبمهيلععفُرتنأنكمييتلاةيئاضقلا
.امبرينوناقريغ

ةيتارابختسالاةباقَّرلانوناقىلعتلخُدأيتلاتاليدعتلاتسرأدقل
ضارتعابةموكحللحمستشيتفتلاتاركذمنمًاديدجًاعونةيجراخلا
تايلمعيساسألكشبًةلصاوم-فَدهتسملامساىلعلوصحلانودتالاصتا
ىلإةجاحلانودتصنتلالالخنماهبتماقيتلاةعساولافرجلا
ةدَمتعملاةيمزراوخلالوصحنّيعت،ةرملاهذهيفنكلو.شيتفتتاركذم
يذلا،مسيربجمانربفصودقل.ٍضاقةقفاومىلعمهبَهبتشملافادهتسال
لاطتيتلاشيتفتلاتاركذملةنعُذملاتنرتنإلاتاكرش،ندونسهنعفشك
ريغشيتفتلاتاركذمىدحإنالعإل،ودبيامك،!وهايتحفاكو.تايمزراوخلا
ىوعدلاترسخاهنكلو،ةمكحملايفةيّرسعامتساةسلجيفةيروتسد
.ينَدملاءاردزالاباهماهتاديدهتتحتشيتفتلاتاركذملناعذإلاىلعتربُجأو

جماربدحأناكشيتفتةركذمىلعلوصحلانودتصنتلانأنّيبتو



طقفضرتعتاهنألطبضلانمديزملتعضخيتلايموقلانمألاةلاكو
ريثمرمأوهو،ةيبنجأنادلبىلإةدحتملاتايالولانمةرداصلاتالاصتالا
يتلا،تنرتنإلاوفتاهلاربعتالاصتاللةريبكلاريداقملاتضّرعتو.ةشهدلل

نمديزمل،ةدحتملاتايالولالخاداهعمجبيموقلانمألاةلاكوتعرش
نإًةلئاق،يموقلانمألاةلاكوتلداج،تانايبنعتانايباهنأامبو.فرجلا
كهتنيالتنرتنإلاربعتالاصتالاةكرحوةيفتاهلاتالاصتالاتالجسفرج
.ةيكريمألاةيصوصخلا

نوزيرِفمِزُليةمكحملانعرداصيّرسرمأنعندونسفشكدقل
ةرتفدعب.يموقلانمألاةلاكولةيمويلاةيفتاهلاتالاصتالاتالجسميلستب
ةلاكومايقاينروفيلاكةيالونعنياتشنيفنايدروتانيسلاتدكأ،ةزيجو
تاكرشلكنمةيلودوةيلحمةيفتاهتالاصتاتالجسعمجبيموقلانمألا
.تاونسعبسلاوطىربكلاتالاصتالا

يفٍماحماهعضو2007ماعللدوعتةركذمنعًاضيأندونسفشكو
نمألاةلاكوحنمىلعاهيفّثح،نياتشنيوثينيكىعدي،لدعلاةرازو
لخادتنرتنإلاربعتالاصتالانمديزمعمجلةينوناقةطلسيموقلا
ةلاكودِجوت،ةيرتويبمكلاتايمزراوخلامادختسالالخنم".ةدحتملاتايالولا
بتك،"تامولعمللنيلِصوملاصاخشألاطبرتتالاصتاةلسلسيموقلانمألا
مدطصتامدنعيموقلانمألاةلاكولةيلاحلاةسرامملافاقيإنّيعتي".نياتشنيو
صخشلبِقنممَدختسمهنأدقتُعيناونعوأفتاهمقربامةلسلس
طبرةيلمع"ءارجإلماعلابئانلانمنذإلابلط،مثنمو."يكريمأ
.نويكريمألاناكسلااهيرُجييتلا"تالاصتالل

ةرادإتلاقو.ودبيامك،ةزيجوةدملهتبغرىلعةقفاوملاّتمتدقل
ملو2011ماعىهتناتنرتنإلاربعتالاصتالاةكرحةبقارمجمانربنإامابوأ
ىلع،بقارتيموقلانمألاةلاكولازتامنكلو.ديدجنمهيفعَُرشي
.رخآراتستحتتنرتنإلاربعةيلحملاتالاصتالاةكرح،حجرألا

ناكامندونساهنعفشكيتلارومألاتدكأ،كلذنعرظنلافرصب
ً،اموينيثالثةدملةريغصبُّقعتةكبشتمن:نيديدعلاىدلةهبُشَّطحم
.ةريبكةيلحمبُّقعتةكبشحبصتل،ةيناغفألا-ةيكريمألاتالاصتالاّيطغت

ááá
نمًةباقَرباهرإلاةحفاكمىلعقافنإللريبكٌعافدنامعد،11/9دعب

تاينازيمتعفتراف.تايالولاىوتسمىلعوةيلحملابُّقعتلاتاكبشلالخ
75ىلإتامجهلالبقرالودنويلب27نمةيلارديفلاتارابختسالاةلاكو



ةروصىلعتايالولاىلإةينازيملاكلتضعبحشرو.2013ماعرالودنويلب
.تابِه

تعّزو،11/9ذنمف.الإسيليلخادلانمألاةرازوتاطاشنباولمأت
تاذةينيدملاقطانملاةدعاسملتابِهلانمرالودنويلب7نمرثكأةرازولا
.هيلعدرلاوباهرإلابّنجتفدهبريبكديدهتلةضَّرعملاوةيلاعةيناكسةفاثك
ىلعيلخادلانمألاةرازوتابِهنمرالودنويلم50نمرثكأعّزُوو
نممهنّكمتةَتمتؤمليجستتاحولتائراقءارشلنوناقلاذافنإتالاكو
ةرازولاتدعاسو.لَبقنمةنكممنكتملقرطبنينطاوملاتاكرحتةبقارم
قحسةمهمىلوتتًابيرقتةيالولكيف"رهصزكارم"ءاشنإليومتىلعًاضيأ
نايحألابلاغيفةيراجتتانايبءاطسونمو-ةفلتخمتالاكونمتانايب
.لبقتسملايفةيباهرإلامعأبّنجتنماهنّكمتتاعاملإنعثحبلافدهب-
تاراشإنيمدختسم،سانلابُّقعتبديازتملكشبةيلحملاةطرشلاتعرشو
.ةلومحملامهفتاوهاّهثبت

رثكأةهبُشةيأنعةديعبلاتاقيقحتلاتحبصأ،هسفنتقولايف
فأللحمستةديدجتاهيجوتماعلابئانلاردصأ،2008ماعلايففً.اعويش
ًاقفو."عئاقوىلإدِنتسمقيقدديكأتيأ"نودبتاقيقحتقالطإبيآيـب
تامولعمىلعلوصحلاةمهميآيـبفألاىلإتدنُسأ،ةديدجلادعاوقلل
امإ،تامظنموأ،تاعومجم،دارفأنعةنكممةيئاصقتساةعفنمتاذ
مأ،يموقلانمأللةدِّدهموأةيئانجتاطاشنيفمهطّروتلامتحاببسب
."تاطاشنلاهذهةيحضمأتامجهبنيفَدهتسممهنوكلامتحاببسب

ةحفاكمليكريمألايموقلازكرملاـللدعلاةرازوتزاجأ،2012ماعلايفو
تالجس-نييكريمأنينطاومنعةلماكةيموكحتانايبدعاوقخَسنباهرإلا
نوفيضتسينيذلانييكريمألاءامسأ،ونيزاكلايفظومبمئاوق،ةيوجلاتالحرلا
يأنعًاثحبتافلملاصّحفتو-بالطلالدابتأدبملًاقفوبناجأًابالط
.ةبيِّرللريثمكولس

ناكسلانعتامولعمنيزختةلاكولاىلعرَّظحيناك،قباسلايف
هنأمأةيباهرإلامعأباكترابهبًاهَبتشمصخشلانكيملامنييكريمألا
.امقيقحتبةلصىلع

.ديدجلاسايقملاةهبُشةيأنعةديعبلابُّقعتلاتاكبشتحبصأ
ááá

يفبُّقعتلاتاكبشرصعبًاضيأةيباهرإلا2001تامجهتّرشب
.يلافنوكيليس



ةيكالهتسالاةيرتويبمكلاجماربلاةعانصتناك،تانيعستلارخاوأىتح
ىلعةيشامكناةدامبةفوفلمبلُعيفجماربلاعابتف،قّرفملابةراجتدرجم
.ةلمجلابةيعانصجماربًاضيأيرتشتتاكرشلاتناك،عبطلاب.رجاتملافوفر
ةيجاتنإللتاودأوباعلأنمبلاغلايفنَّوكملا-يـبعشلاقوسلانكلو
.قّرفملابةراجتلادمتعيناك-ةيبتكملا

ً.اّيلكةيرتويبمكلاجماربلاةراجتبتنرتنإلاحاطأدقل
حِّفصتموهتنرتنإلاىلعيرتويبمكجمانربنميقيقحءزجلوأف

ةعلسبيكستنتابو.1994ماعجتُنأيذلابيولاىلعرتياغيفانبيكستن
يرتويبمكجمانربلوأروهظعُّقوتببسبنمثلاةعفترمةيلّوأةيريهامج
ةجتنملاةكرشلامهسرعسعفترادقل.نيكلهتسملانمةعومجمعسوأبىظحي
رعسفاعضأةعبرأبمويلاًايهنُم،ةيلاملاقاوسألايفهحرطنممويلوأيف
نمغلابلاو،نسيردنأكرام،بيكستنلكراشملاسسؤملادجوو.يساسألاهحرط
.رالودنويلم171ـبرَّدقتةورثعمهسفن،طقفًاماعنيرشعوًاعبرأرمعلا
ىلعوًايفاحمياتةلجمفالغىلعنسيردنأةروصتعضُو،يلاتلاماعلايف
.نوحجانلانوجرهملا:يلاتلاقيلعتلانودهتروصبناجىلإو،جاتهسأر

ماظننيمضتبتفوسوركيامتعرشدقلً.ادبأقَّقُحتملحابرألانكلو
.ررولبسكإتنرتنإىعديبيولاىلعًايناجمًاحّفصتم95زودنيواهليغشت
اهجمانربىلعموسرضرفنمًادبأبيكستننكمتتمل،كلذلًةجيتن
.يرتويبمكلا

،ةيالونيرشعنمنوّماعباونولدعلاةرازوتضاق،1998ماع
ةقيرطبتفرصتاهنأنيمعاز،تفوسوركيام،ايبمولوكةعطاقمىلإًةفاضإ
عيقوتعمنكلو.95زودنيوـبررولبسكإتنرتنإطبربةيراكتحا
،1998ماعلايف.ررضلاثدُحأ،2002ماعةقفاوملاموسرمتفوسوركيام
2008ماعلايفو،مهسألاقوسيفبيكستنىلعررولبسكإتنرتنإقّوفت
ً.ايمسربيكستنجمانربنعيلختلاىرج

تناك.حابرأةيأققحيملهنكلوً،اقحيريهامججمانربلوأجتُنأدقل
ايجولونكتلانكلو.قّرفملابةيرتويبمكلاجماربلاقوسىهتنا:ةحضاوةربِعلا
؟ليومتلاّمتفيك.جمارببلطتت

يفف.باوجلانوكيدقنالعإلانأولامكرمألاادب،ءدبيذئداب
ةينقتدمتعتيتلاتاسسؤملابةرومغميلافنوكيليستناك،تانيعستلارخاوأ
.اهدوهجمعدبنالعإلامايقةيضرفىلعاهنمديدعلادنتسادقو،com.ـلا
يفاهليخادمينجتيتلا،!وهايتأرو.2000ماعسجبناناشيجلانكلو



113,9نمةيقوسلااهتلمسرضافخنا،تنرتنإلاةكبشربعنالعإلانمبلاغلا
.ماعدعبطقفرالودنويلب7,9ىلإ2000ماعلئاوأيفرالودنويلب

،نيَماعذنم".تنرتنإلاربعنالعإلاَقافخإةيديلقتلاُةمكحلاتحبصأ
تابلاق،"تنرتنإلاىلعنوكأنأبجي،نولوقيًابيرقتنينلعملالكناك
يف،ةينالعإلاثارغكامدلونرأةلاكويفلوألايذيفنتلاريدملا،ثارغكام
نمله،نيلئاقءارولاىلإنوطخي،مويلا".2001ربمفزـن/يناثلانيرشت
"؟علِّسلانمعونلااذهلةيجيورتلالئاسولاىدحإتنرتنإلارابتعايقطنملا
،رولياتيدنيوتناك.تنرتنإلاةعانصربعثارغكامنيمختىدصددرتو
نالعإلادمخ".ةغالبوًازاجيإرثكألا،سينزيبترامسسيفيادفيزةررحم
.تنلعأ،"تنرتنإلاربع

خيراتيفاهروهمجمجحسايقلتاودألالضفأاهيدلةعانصتمهُّتاو
تأدبو.اهَجتنُمةيلاعفتابثإلسايقتادحوةيأكالتمامدعبنالعإلا

ايجولونكتةعاطتساب.لضفأةيسايقريياعمنعثحبلابتنرتنإلاتاكرش
نمليلقرَْدقلاسرإببيولاىلععقوممايقبلثمتت،ةميظعبُّقعت
عقومنمبيولايمدختسمعُّبتت،مدختسملاحّفصتميفاهنيزختوتانايبلا
.اهتّينوناقىدمحّضتيملنكلو.عقومىلإ

ةكرشدضةيعامجةيلارديفةيئاضقىوعدتعفُر،2000ماعلايف
ايجولونكتلازـنإباهمايقنأًةيعّدم،كيلكلباد،تنرتنإلاىلعنالعإلا
نيناوقلاكهتنيبيولاعقاوميرئازرتويبمكةزهجأىلعركِّذلاةفنآلابُّقعتلا
.ةينورتكلإلاةباقرلاو،ةيرتويبمكلاتافلملاىلإللستلاو،تّصنتلانمّدحتيتلا
ةيبونجلاةعطاقملايف،تلافخوبسياريموعنةيضاقلاتمكح،ماعدعب
تزاجأبيولاعقاومنألةينوناقريغكيلكلبادلامعأنأب،كرويوينل
رتويبمكةزهجأىلعركِّذلاةفنآلابُّقعتلاايجولونكتلازـنإكيلكلبادـل
تامولعمبةكِراشمكيلكلبادـبةقَحُلملابيولاعقاومنأدجن".اهيرئاز
.تبتك،"اهضرتعتيككيلكلبادـلةيفاكلامهتقفاوماوحنمنيذلانيعَّدملا
صخشروزيامدنع:ةباقَّرلاةيّرحبيولاعقاومحنمدحاهمكحغلبدقل
رئازلاىلعتّصنتللنيرخآةوعدبًاّرحعقوملانوكي،بيولاىلعًاعقومام
.يّرسلكشب

.بُّقعتلا:لامعأللجذومنيلافنوكيليسلتابً،اريخأ
ááá

اهنئابزنعتانايبعمجبةصاخلاتاكرشلاتماقاملاط،عبطلاب
روهظىتحةعانصحبصيملاهعيبوةيصخشلاتانايبلاءارشنكلو.اهيفظومو



.رصاعميرتويبمكءادأ
ةمئاقىلعلوصحلاهنماتبوغدونيفلمعبربلط،1971ماعلايف

دهعلاثيدحرجاهموهو،اتبوغسلجف.دلبلايفةلاّقنلالزانمللرجاتلكب
،اكساربينةعماجنملامعألاةرادإيفريتسجامةداهشىلعزئاحدنهلانم
.ةصاخلاهتمئاقراكتبابعرشو،تاكرشلاونِهملاّةلدأنمةعومجمعم
.ةيقيوستةمئاقعضوللضفأةقيرطدوجونمدبالهنأكردأامناعرسو
تمدختسانشيامروفنيإسينزيبناكيريمأىعدتةكرشسسأ،1972ماعلايف
.نيقِّوسملافّرصتبنوكتنئابزلانعمئاوقعضولءارفصلاتاحفصلالوادج
لثمتمديدجلمعب،بورغوفنيإبنآلاةفورعملا،ةكرشلاتعرشامناعرسو
نمتانايبءارشبتعرشو،ءاضيبلاتاحفصلانمتانايبمئاوقلانيمضتب
تالجسنم-ةرفاوتملاةماعلاتانايبلانمعونيأفْرَغوةينهِمتاداحتا
.مكاحملاتالجسىلإ،نيبخانلاليجستتاقاطبىلإ،قوَّسلاصخُر

يـبعالنوديرتمتنكاذإ"ً.اقحالاتبوغلاق،ً"ابيرقتةرفاوتمةمئاقلك"
نولمعتسيكامسأيداّيصوأ،نيَرسعأكامسأيداّيصوأ،نيَرسعأفلوغ
."ةرفاوتممئاوقلاكلتلكف،بالكيكلاموأ،ةيعانطصاوأةيعيبطتارشح

ىرخأةكرشتناك،ساسنكرأ،ياونوكيف،دلبلانملباقملابناجلايف
لجروهو،دراوزلراشتسسأ،1969ماعلايفف.اهسفنةلكشملاهجاوت
سكيفارغوميدىعدتةريغصةكرش،يطارقوميدلابزحلايفطشانّيلحملامعأ
دقل.ديربلاربعةَرشابمتالمحةرادإىلعنييلحملانيحَّشرملاةدعاسمل.كنيإ
،ساسنكرأمكاحبصنملةيباختنالاهتلمحيفزربمابليادهتكرشتدعاس
يفعّسوتتنألبق،ةسائرلاةّدسغولبلةلشافلاهتلواحميفنِستنِبديولو
اهمساةكرشلاتلّدب،1989ماعلايف.يسايسلاناديملاءاروامىلإةياهنلا
.مويسكأىلإ

كلتمتتاكرشىلإلامعألاةجاحببسبتانيعستلايفمويسكأتّقلح
تفعاضت،1998و1993يَماعنيبو.اهنئابزتانايبةرادإلةيرتويبمكةربخ
.رالودنويلم402ىلإرالودنويلم91نمتارمعبرأمويسكأليخادم
ًايذيفنتًاريدمناكو،نامنيهدلانودلاق،"ماودلاىلعكانهتانايبلاتناك"
طقفنآلااهجولومكنكمي".1998ماعتسوبنطنشاوـل،كاذنآمويسكأيف
."ايجولونكتلاةطساوب

.ةديدجلاتاكرشلاةسيفنلاةديدجلاتانايبلاتاعومجمتمعددقل
ناكسلاعيطقتلًاقرطرفوكسيدوناولاتيباكنامتئالاتاقاطباتكرشتدجوو
.َرشابملاديربلالالخنماهفادهتسانكميةديفمةريغصتابَّعكموحئارشىلإ



ةيالوف.تايوتسملالكىلعتاموكحللًاحِبرُمًالمعتانايبلاعيبحبصأو
صَخُرتانايبنمماعلايفرالودنويلم62وحنبسكتاهدحواديرولف
9,5غلبيًايونسًالخدةدحتملاتايالولايفةيديربلاةمدخلاققحتو.قوَّسلا
رييغتلاتانايبةدعاقجولومويسكألثمتاكرشًةنّكمم،رالودنويلم
.نيوانعللينطولا

،تنرتنإلاراشتناعمو،نيرشعلاويداحلانرقلانملوألادقعلايف
يتلابيولاعقاومبةقلعتملاًادهعثدحألاتانايبلابنيقِّوسملامامتهارهظ
ةعانصّدلودقكيلكلبادقحبرداصلاينوناقلارارقلاناك.سانلااهّحفصتي
يفو.بيولاومدختسماهبموقيتنرتنإلاىلعةرقنلكعُّبتتلةسَّركمةلماك
.تنرتنإلاربعبُّقعتلاةيلمعىلإتنرتنإلاةقلامعلكّمضنا،2007ماعلا
يكولسلافادهتسالاةقيرطدمتعتيتلا،ادوكاتةكرشلأوأهيأترتشادقل
تعفدو،رالودنويلم275غلمب،بيولاةكبشىلعاهتلمحةيلاعفةدايزل
رالودنويلب6تفوسوركيامتعفدو،كيلكلبادـلرالودنويلب3,1لغوغ
عضتتاكرشلاكلتلكتناك.فيتناوكهيأتنرتنإلاربعةينالعإلاةكرشلل
.بيولايمدختسمنعةينهِموةيصخشًارَيِس

،نيرخآعم،مويسكأتعرشفً.اعيرستانايبلاءاطسولعفدرناك
نمنينلعملاًةنّكمم،بيولاحّفصتتالجسعماهتافلمجمدىلعلمعلاب
،هسفنتقولايف.مهديربفادهتساةقدبتنرتنإلاىلعتانالعإفادهتسا

ةيلمعزيزعتتدارأيتلاكوبسيفلثمتاكرشلاهتانايبعيببمويسكأتعرش
.اهبّقعت

.تانايبلابراجتالاً:اضيأةديدجةعانصتنرتنإلاربعبُّقعتلامَعدو
نوعيبيونونلُعملايرتشي،ةيلاملاقاروألاقوسلةلثامملاتاصروبلايفف
.ةيناثفلأنمءزجلكيفيرجتةيراجتتايلمعيفنئابزلانعتاذُبن
يابيإيفةيمقراريماكنعنوثحبتامدنع:يلاتلاوحنلاىلعرمألايرجي
)eBay(،تانايبلالدابتلٍةكرشبةصاخةرفيشبةَقفرمبيولاةحفصنوكت
روفلاىلععيبت،ةحفصلاىلعكدوجوىلإياكولبهَّبُنتامدنع.ياكولبلثم
نوديرينينلعملبيولاحّفصتمىلإمداخلازاهجلانمةهَّجوملالئاسرلا
نعنالعإبكديوزتقحبلضفألامواسملازوفيو.اريماكلايرتشمىلإلوصولا
امكرمألاودبي،ببسلااذهل.اهروزتيتلاةيلاتلاتاحفصلايفةيمقراريماك
.بهذتامنيأنايحألابلاغيفكقحالتتنرتنإلاتانالعإنأول

،ريبكدحىلإ،كلذببسدوعيو،ةعرسبتنرتنإلاربعنالعإلاومني
طقفرالودنويلب7,3نمةعانصلاليخادمتعفترادقل.بُّقعتلاةينقتىلإ



ةبسنلابةيمهألاغلاببُّقعتلاف.2012ماعرالودنويلب36,6ىلإ2003ماع
،وريبغنيزياترفدأفيتكارتنإسيئر،غربنثورلادنارلوقةجردلةعانصلاىلإ
فالآتائمو،تنرتنإلاربعنالعإلااهينجييتلاتارالودلانييالبنإ"
،تنرتنإلاربعنالعإلاىلعةدمتعملاتاسسؤملااهينجتيتلاتارالودلا
.سانلابُّقعتىلعاهتردقةعانصلاتدقفاذإ"يفتختس

ماعلضفألكشبرمألا،ةيبوروألاةنجللاوضع،افينوكانيلجيمتزجوأ
دقَّنلاوتنرتنإللديدجلاطفنلايهةيصخشلاتانايبلا":تلاقامدنع2009

."يمقرلاملاعللديدجلا
ááá

:يلياملًالثاممودبيسوهف،نيبّقعتمللفينصتعضومتدرأاذإ
ةموكحلا

اهلمعراسمءانثأتانايبعمجتيتلاتالاكولا.نويضَرعنوعماج
تاداريإلاةرئادوةيلآلاتابكرملاليجستلتايالولابتاكملثم،يعيبطلا
.تانايبلاةراجتيفًةَرشابمةطرخنمريغاهنكلو،ةيلخادلا

نمءزجكمهبَهبتشمنعتانايبعمجتتالاكو.نوقِّقحم
.ةيلحملاةطرشلاويآيـبفألالثم،نوناقلاذافنإلتاقيقحت

نمتانايبفرغتيتلاتالاكولانمديدجعون.تانايبوّللحم
اهدّوزييتلازكارملاك،اهّللحتو،ةيراجتتانايبءاطسووةيموكحتالاكو
،)Fusioncenter(تامولعموةربخودراومبتالاكوةدعليعامجٌدوهجم
.باهرإلاةحفاكمليكريمألايموقلازكرملاو

ىلعزيكرتلااهبضرتُفييموقلانمألاةلاكوكتالاكو.ةيسوساج
ً.اضيأيلحملاسسجتلاىلإاهمامتهاتلّوحاهنكلو،يجراخلاسسجتلا

يراجتلمع
عمجتيتلاتاسسؤملالكساسألايفمه.نويضَرعنوعماج

فيظنتلاتاسسؤمنيبحوارتتو،مظتنملااهلمعقايسيفةيصخشتامولعم
.تالاصتالالئاسويّرفومو،فراصملاو،ةيلحملافشانلاىلع

،بلاغلايفةيرتويبمكلاجماربلاتاكرش.رحبولسأبنورابتم
تانايبنمًالامينجتوّةيناجمتامدخّرفوتيتلا،كوبسيفولغوغلثم
.تانايبلاجولوقحنيقِّوسملاعيبلالخنم-اهنئابز

ينالعإلالمعللساسأكتنرتنإلاربعبُّقعتلاءوشننإ.نوقِّوسم
.تانايبلاةراجتناديميفيساسألكشبنيقِّوسملاعضويراجتلا

نييموكحتانايبيعماجنميرتشتتاكرش.تانايبلاءاطسو



،مويسكألثم،ضعبلاعيبيو.اهعيبديُعتو،تانايبلاّللحتو،نييضَرعنييراجتو
(سويلتنإلثم،ىرخأتاكرشعيبتو.يساسألكشبتاسسؤملتانايبلا

Intelius(،يساسألكشبدارفأل.
داّرطابتانايبلاءاطسوونوقّوسملارّجتي.تانايبلاةصروب

.ةيلاملاقاروألاقوسيكاحتةيروفلواَدتبتاكميفتامولعمب

دارفأ
امبةصيخرايجولونكتلاتحبصأ.ةيطارقوميدتلعُجبُّقعتتاكبش

اريماكلثمتاودأةطساوبمهتابقعتبمايقلانمعيمجلانّكمتةجردليفكي
لغوغتارّاظنو،مكسفنأباهنوعمجترايطنودبتارئاطو،ةدايقلاةحول
مالفأوروصطاقتلااهتعاطتسابرغِّصلاةغلابتاريماكىلعيوتحتيتلاسالغ
.ويديف

ةايحلاماوِقيهةيموكحلاتانايبلاو.ريبكدحىلإنوكباشتمنوبّقعتملا
لوصحلاىلعةيموكحلابُّقعتلاتاكبشلّوعتو.ةيراجتلاتانايبلاءاطسول
.صاخلاعاطقلانمتامولعمىلع

ىلعبجي،عارتقالافدهبلّجستلل.عارتقالا:طقفدحاولَثمباولّمأت
ةلاحيفو،ناونعلاومسالاةداعلايفبلطتتةيموكحةرامتساءلمنينطاوملا
مئاوقلاكلتنأنوكرُدينيبخانلانمّةلقنكلو.دلوملاخيراتً،ابيرقتةدحاو
ماعترجةساردتدجودقل.ةيراجتتانايبءاطسولنايحألابلاغيفعاُبت

دحكً،ارالود30ـبتعيبتايالولاىوتسمىلعنيبخانللًةمئاقنأ2011
.ايجروجيف،ىصقأدحكً،ارالود6,050ـبواينروفيلاكيف،ىندأ

ىرخأتانايبعمةيعارتقالاتامولعملاةيراجتلاتانايبلاُءاطسوجمدي
طيسوقّوسي،لاثملاليبسىلع.دارفأنعتامولعملابّةينغتاذُبنعضول
نمرثكأةطساوببخاننويلم190زييمتىلعهتردق.كنيإوطسرأتانايبلا

مجحوينامتئالافينصتلاكعئاقوىلإةدنتسمنيكلهتسملانعةمولعم500
.مهنهر

نومدختسينويسايس؟ةبَّصخملاوطسرأةكرشتانايبيرتشينماورزحاو
يطارقوميد-يكريمأسيئرلك"نأبةكرشلاىهابتتوً.ايموكحًالامًانايحأ
."اهتامدخوأ/وةكرشلاتاجتنممدختسا،امابوأىلإناغيرنم-يروهمجو
ةعماجةبلاطاهتعضو،2012ماعللدوعتةمادقِمةحورطأتدجو،عقاولايف
باونلاسلجمنمًاوضعنيسمخوًادحاونأ،مياهنبوأاسيليم،درافراه



ةحونمملاتاوالعلاضعبنيمدختسم،وطسرأةكرشنمتانايباورتشايكريمألا
ّنسيفمهنيذلامهيبخاننعتامولعمعمجبمهلحمسامم،سرغنوكلل
.ديصةصخرنوكلميمأةينيدتالجمبنيكرتشماوناكاذإامو،مهئانبأ
ةينالمعلاتانايبلاةرود"مياهنبوأهوعدتامراطإيفتانايبلاعقت،اذكهو
دعباهعيبتتانايبعمجبنييندممايقىلإةموكحلاجاتحتو."ةمَدختسملاريغ
.ةموكحللاهعيبةداعإوتانايبلاضييبتبموقتةيراجتتانايكىلإكلذ

نمعونلكعمةمَدختسملاريغةينالمعلاتانايبلاةرودثدحت
ىلإةفورجمتايالولاىوتسمىلعةيلآلاتابكرملاتالجسفً.ابيرقتتانايبلا
نمألاةرازولعاُبتوىرخأتانايببزَّزعتو،سيسكنسيسكلريراقتلخاد
عَمُجتو،تايالولاىوتسمىلعمكاحميفزجحلاتالجسَجلاعتو.يلخادلا
ٍتانايبمزِرعيبتيتلاكيجولروكلثمتانايبءاطسولبِقنمكلذدعب
.ةموكحلامهيفنمبنئابزلةيراقع

ةباقَّرلاةمكحميفةمَدختسمريغةينالمعتانايبةروديرجتو
ةصاخلاةعانصلانمبلطتنأةموكحللنكميثيحةيجراخلاةيتارابختسالا
ةقالمعتاكرشتمغُرأ،فورظلاكلتلظيف.مهنئابزنعتانايبميلست
نئابزلانعتانايبميلستىلع،تفوسوركيامو،نوزيرِف،!وهاي،لغوغلثم
.يموقلانمألاةلاكول

ááá
ةلاكوبُّقعتتاكبشدضًاراهَجملكتلاببسبينيبليبىناعدقل

.يموقلانمألا
مرتحتبُّقعتةكبشهنأدقتعاامينيبرّوط،ةلاكولايفهدوجوءانثأف

ريداقمضرتعيوّيكذديرثنيثّوعدملاجمانربلاف.اهيمحتوةيدرفلاةيصوصخلا
ىلعاهّللحيو،اهرّفشي،فتاهلاوتنرتنإلاربعةلَسرملاتانايبلانمةريبك
ةقفاومودَّدحمديدهتدوجولاحيفالإاهترفيشكفنكميال.طامنأةروص
.تانايبلاةرفيشكفلٍشيتفتِةركذمرادصإىلعةمكحملا

كراعملانمتاونسةدعدعبو.جمانربلارشننمنكمتيملهنكلو
سرغنوكلايفةداقىلإمهتّيضقلقنبهؤالمزوينيبمايقءانثأو،ةيلخادلا
.ديرثنيثمعديموقلانمألاةلاكويفةبترمىلعألاةداقلاضفر،ًةَرشابم
نمنيقلقةلاكولاوماحمناك،11/9لبقامةلحرميف:بابسألادحأ
ّةيلحمتالاصتاعمجىلعهتردقببسبنييكريمألاةيصوصخديرثنيثكاهتنا
لكيام،ةلاكولاريدممعد:رخآببسكانهو.ةرَّفشماهنوكنممغرلاب
نوّصاخنودقاعتمهعضورزيالبليارتىعديةفلكرثكأًاجمانرب،ندياه



الهنكلو،يموقلانمألاةلاكوتانايبنمةميظعريداقمليلحتىلإفدهيو
زواجتدعبفاطملاةياهنيفرزيالبليارتنعّيلختلاّمت.ريفشتلامدختسي
.ةينقتتاقافخإوةمخضلاةفلكلا

نيثىلعلمعيذلايـبيإكريك،ينيبليمزلصتا،2002ماعلايف
،لايتحا،ردَه"هنأدقتعيامبهغلُبييكعافدلاةرازويفماعلاشتفملاب،ديرث
،ماعلاشتفملاريرقتحُِّقندقل.يموقلانمألاةلاكويف"لامعتساةءاسإو
ةحَّقنملاريغةليلقلاءازجألانكلو،ريبكدحىلإ،2005ماعردصيذلا
.ديرثنيثئّربتاهنأتدب

نيثلوحةيراجلاكراعملانعةلاقمنصروميتلابترشن،2006ماع
ةيفتاهلاتانايبلالبرغيذلاماظنلاتضفريموقلانمألاةلاكو".ديرث
.يسيئرلاناونعلايفءاج،"ينوناقلكشب

لزـنمىلعيآيـبفألاتراغأ،2007ماعلانمويلوي/زومت26يفو
.دناليراميحاوضيفينيب

.ّركذت."يوحنًاسدسمبّوصولجرلالخد".ماّمحلايفينيبناك
"؟سبالملاضعبءادترايتعاطتسابنأضرتفتله،تلقف"

نمدعاقتدقناكيذلا،يـبيإىلعمويلااذهيفًاضيأريُغأدقل
يـبيإوأينيبنمّيأمّهُتيمل.ينيبدُعاقتموييفيموقلانمألاةلاكو
ً.ادبأةميرجةيأب

لزـنمىلعيآيـبفألاتراغأ،2007ربمفون/يناثلانيرشت28يف
نمألاةلاكويفيذيفنتريدموهو،كيردساموت،ديرثنيثـلرخآّديؤم
ىلإةراشإلانودماعلاشتفملاهارجأيذلاقيقحتلاءانثأنواعتيموقلا
،ةبلصصارقأو،ةيرتويبمكلاهتزهجأو،كيردقاروأىلعءالمعلاىلوتسا.همسا
نيَماعدعب.يلفسلاقباطلايفةيّرستادنتسمىلعاورثعمهنأاومعزو
"دَّمعتملاهظافتحا"ببسبسسجتلانوناقكاهتنابمهُّتأوكيردنيُدأ،فصنو
.ةيّرستادنتسمب

هيدلىّقبتيلازيامناك.ةاضاقملاببسبًايلامكيردرِّمُددقل
غلابلايدعاقتلاهبتاردقفف.ةلاكولانمدعاقتللفصنوماوعأةسمخ

مظعمبحسوهلزـنمءاقلٍناثٍنهرىلعلصحو.ماعلايفرالود60,000
نكيمل.هتاقفنديدستل)هيك(401ططخملًاقفوةيدعاقتلاهتارخدم
لبألرجتميفلمعلابعرشكلذل،تارابختسالاناديميفهفيظوتناكمإلاب
ةمكحملاهتنلعأ،ةينوناقموسرىلعرالود82,000قافنإدعب.قَّرفملابعيبي
.ماعٍماحمهليثمتبماقوًامَدعُم



ةموكحلاتطقسأ،كيردةنحمنعةينالعإةجومدعبو،2011ماع
زواجت"يفهْبنَذبكيردفارتعاةطيرش،كيردلةهَّجوملارشعلاةيئانجلامهُّتلا
فصو،مكحلارادصإءانثأ."يموكحرتويبمكزاهجلهبحومسملامادختسالا
ةغلابلاريخأتلاَةرتف،تينيب.يددراشتير،ةيكريمألاةيئزجلاةمكحملايضاق
رومألادحأهنإ."ةيقالخأال"اهنأبمَهُّتلاهيجوتوثحبلانيبفصنونيَماع
سانلاضيرعتبدلبلااذهمايقمدعبلثمتملاقوقحلاةقيثويفةيمهأرثكألا
،"مهلزانملوخدوةموكحلانممعدبمهباوبأىلععرقلالالخنمرطخلل
."ةريبكةعرسبهبمايقلابجي،رمألااذهثدحيامدنعو".بتك

جاعزإلذوفنلامادختسابًةحارصَةموكحلاتينيبيضاقلامهَتيمل
ةَبقارم-نكمممكحىندأكيردقحبردصأهنكلو.ةيّرسٍتامولعمِبِّرسم
تامارغالو،رهشةدملعمتجملاةمدخكلذءانثأهنمبلطُو،ماعةدمل
يفظحلالضفأكلىّنمتأ":كيردًابطاخمةمكاحملاةسلجقلغأو.ةيلام
."كتايحةيقب

نمةلاكولاحالصإ،يـبيإو،كيرد،ينيبلواح،كيردةاضاقملبق
،كيردةئربتدعبو.رمألانعاونلعأ،كيردةمكاحمّوندعمنكلو.لخادلا
عمةعذالتالباقمنيرجُم،يموقلانمألاةلاكوداقتنالمهتقولكاوسّرك
كلمتاهتاطاشنبقَّقدمريغةلاكوذوفننمنيرّذحمو،مالعإلالئاسو
.عيمجلانعتامولعم

تانايبلاةيمكنإًالئاق،همالكلهتسا،ىلوألاةرمللينيبتيقتلاامدنع
تانايبلاةيمكتارملاتارشعبقوفتيموقلانمألاةلاكواهتعمجيتلا
،وباتسغلايهوالأملاعلايفًاعمقرثكألاةيّرسلاةطرشلاىدلةرفاوتملا
.يـبيجهيكـلاو،يزاتشلاو

تامولعملانمردقلاكلذٌةموكحعمجتامدنعيقيقحرطَخلهنإ"
نممهنّكميتامولعملانمردقلاكلذعمجنإ".يللاق،"نينطاوملانع
."عيمجلابمكحتلا



.اهتاذدحبًاعيرمًاطاشنتسيلةباقَّرلا
.مهسفنأبىذألاقاحلإمدعىلعصرحللمهءانبأنوبقاريلهألاف

بقارتتاكرشلاو.نيمرجملاىلعضبقلاءاقلإلناكسلانوبقاريةطرشلاطابضو
ةعتمتمتاسسؤمنوبقارينويفاحصلاو.نيشاشغلاوصوصلابكاسمإللاهيفظوم
.لامعتساتاءاسإنعفشكللذوفنلاب

:ةباقَّرلانمًاديدجًاعونلّجسيثيدحلابُّقعتلاتاكبشرصعنكلو
ةعساوو،ةيعوضوم،رتويبمكلاةزهجألالخنميرجت،ةهبُّشلانعةديعب
نمألانمًاديزمرفوتسةباقَّرلاهذهنأصاخشألاضعبدقتعي.قاطنلا
.ةيسيلوبةلودبّرشبتاهنأنورخآدقتعيو،عمتجملل

لضفأىقلتيتلاتاظوفحملاُترز،ةلاحلاهذهلأوسألاويرانيسلامهفل
يزاتشلاتاظوفحم-ةينورتكلإلاةباقَّرلالبقامىلإدوعتوملاعلايفةيانع
ةيناملألاةيّرسلاةطرشلايهو،يزاتشلاظافتحاةيفيكةيؤرتدرأ.نيلربيف
اهعمجتيتلاتامولعملاعمًةنَراقم،تافلملاب،ةيعويشلاةبقحلايفةيقرشلا
.رضاحلاتقولايفةيموكحلاوةيراجتلاةباقَّرلاتايلمع

ددعبًةنَراقم-ملاعلاخيراتيفربكألاةيّرسلاةطرشلايزاتشلاتناك
نييالم4تافلمبيزاتشلاتظفتحا،عمقللاهتسراممبتيصلاةعئاذ.ناكسلا
مل.ةمسننويلم16,7غلابلاناكسلاعومجمعبروحنوأ-يقرشيناملأ
ءاغصإلاوديربلاحتفمهيلعنّيعت-يزاتشللةرفاوتمةيلاحلاايجولونكتلانكت
.نيربُخملانمةعساوةكبشاهيدلناكنكلو-ًايوديةيفتاهلاتالاصتالاىلإ
نيبً،ايقرشًايناملأنيسمخلكنمًادحاوًايقرشًايناملأناك،1989ماعلايف
.ةنَّيعمةقاطبيزاتشلاحلاصلنولمعي،نينامثلاوةرشعةنماثلاّنس

عرش،1989ربمفون/يناثلانيرشتيفيقرشلايناملألاماظنلارايهناعم
فالتإنمنيبضاغ.نينطاوملانعاهبظفتحايتلاتافلملاريمدتبيزاتشلا
ةيلمعفاقيإليزاتشلاةدايقرقمنونطاوملامحتقا،ماظنلاملظىلعليلدلا
اوبلطينأرضاحلاتقولايفنينطاومللنكمي،كلذلًةجيتن.تافلملافالتإ
ضعبجولونيثحابللنكميو،مهنعاهبظافتحالاّمتيتلاتافلملاةيؤر
.تليُزأنيَبقارملاصاخشألاءامسأنكلو،تافلملا

-يزاتشلاتاظوفحمزكرميفُتفقوت،2011ماعنيلربىلإةلحريف



ةلودلانمأزاهجتالجسىلعظافحللةيداحتالاةيضوفملابًايمسرفورعملا
يفبسانمريغلكشبعقاولا-ةقباسلاةيطارقوميدلاايناملأةيروهمجيف
.ةنيدملابلقيفةيجاجزذفاونيذقاّرببتاكمىنبم

يتركفلةيروفًةسامح،نامروبرتنوغ،يزاتشلاتالجسريدمادبأ
ةقرولايئلمءانثأو.ةثيدحلاةباقَّرلاعميزاتشلاةباقَرةنراقمبةلثمتملا
عماجفرعيامعينلأس،يزاتشلاتالجسةعومجمىلعلوصحللةيباتكلا
مادختسايناكمإبناكاذإامعُتلأس،كلذل.ينعيجذومنيـبرغتانايب
.تنرتنإلاةكبشىلعينعفرُعياممليلقلاهيُرأليرتويبمكلاهزاهج

تادادعإلاىلإُترحبأوينورتكلإلالغوغديربىلعيـباسحُتلخدف
بتكلاكلذيفامب،بيولاىلعةقباسلايثاحبأةيؤربلغوغيلحمسثيح
ةثالثلاصاخشألاةمئاقىلإًةفاضإ،اهتيأريتلاروصلاواهنعُتثحبيتلا
مأ،ينورتكلإلاديربلاربعلئاسرمهلتهّجودقتنكنيذلانيعستلاو
.ينورتكلإلالغوغديربربعةيروفلئاسرمهلتهّجو

ةيلمعتناك".هسفنيفًايوقًاعابطنارمألااذهكرت،يقوفًافقاو
."يزاتشلاىلإةبسنلابةبوعصلاديدشًارمأ"،يللاق،"ةيعامتجاةكبشميظنت
.ةلصتمطوطخةطساوبةليلقرئاودمسربعرشوتارمتؤملاةلواطىلإسلجو
عضويفةريبكةبوعصاوهجاومهنكلو،لاق،"ةيعامتجاةكبشميظنتاولواح"
.مهيدلنيربُخملاددعنممغرلابةنيتمطئارخ

ًاصاخًاجمانربتددعأثيح-LinkedInىلعيتحفصتلخد،ةمَهلُم
نعٍرّوصتةيؤربيلحمسي)Plug-in(بيولاحِّفصتمنمءزجكمدختُسي
ةلوصومةطقنَيتئموحنعمةليمجةطراختناك.ةيعامتجالايتكبش
ةيوازيفنوعَّمجمكرويوينيفلمعلاءالمزلكو،ةنّولمطوطخباهضعبب
يتالاصتاو،ءاقرزةيوازيفنوعَّمجممالعإلالئاسويفنورخآءالمزو،ءارفص
ةطراخللرخآلابناجلاىلعةعّمجماينروفيلاكيفتنكامدنعاهتيرجأيتلا
.ةيدامرطقنعميلاقتربرحبيف

نوبحيليزاتشلاناك".نامروبسفنيفربكأًاعابطناكلذثدحأدقل
."رمألااذه

ááá
ناك.كرويوينيفيتلواطىلإتادنتسمةمزِرتلصو،رهشأةثالثدعب

.ةيناملألاةغللابنيَّفلمىلعيوتحتةحفصةئمنمرثكأاهلخاديفدجوي
ىلعيتدعاسمليزاتشلاءاربخضعبىلعترثع،ثحبلانمليلقدعب
.نيَّفلملاريسفتوةمجرت



،نيربُخملالكو،فتاهلاو،ُديربلاناك".ةباقَّرلاةظاظفىدمبُتأجافتدقل
كِراشُمخيراتذاتسأ،سوربيراغلاق،"ةدَمتعملاةيسيئرلاةباقَّرلاايجولونكت
.يزاتشللةيّرسلاتامولعملاةصق:ةسسؤملاباتكفلّؤمو،ولرتاوةعماجيف

غناغروفميإىعدتىوتسملاةضفخنمًةباقَرلوألافلملافشكدقل
؛ةحَّقنمفادهألاءامسأ(ً.اِربخُمحبصيلةيوهلالوهجمفدهدينجتاهتياغ
نوبقارييزاتشلاناك،ةلاحلاهذهيف.)ةحَّقنمريغيزاتشلاءالمعءامسأ
لصح.ّةيداعةقشيفهتقيقشوهتدلاوعمميُقيّلِمُمةيوناثةسردمبلاط
.هيلإبستنملايدانلانموهتسردمريدمنمهنعريرقتىلعيزاتشلا

تيأرنأيلقبس-هنعةريثكتامولعمكلمييزاتشلانكيمل
ةلواحماولصاومهنكلو-تامولعملانمربكأرادقمىلعيوتحتتاذُبن
.ةدَّدحملاريغةيحصلابابسألاضعبًاركاذ،مهبلطضفردقل.ِربخُمكهدينجت
نأمهنمبلُطينيذلاسانلامظعمو.ّلِمُموّنسلاريغصهنألًاظوظحمناك
امدنعيزاتشلابلطّدرنوعيطتسيالمهنأبنورعشينيِربخُماونوكي
ةينويزفلتلاةطحملاةدهاشمك-ةفيفطةفلاخممهباكتراىلعليلدبنوهَجاوي
.ةيبرغلاةيناملألا

Operativeيأ،OPKـبفَرُعتةباقَرةيلمعيناثلافلملاّقثوي
Personenkontrolle،ةيلمعاهنإ.ضراعمٍرعشلًاعضاوناكًالجرفدهتستو

اوحتفيملمهنكلو،هتبقارملنيِربخُمةثالثيزاتشلارشن:مجحلاةطسوتم
.ةيفتاهلاهتالاصتاىلإاوغُصيوأهديرب

ال،ةباقَرتايلمعنوقلُطيامدنعتآفاكمنوقلتييزاتشلاطابضناك
لاقتعا-ةرمثُمةيلمعلاتناكاذإءاخسرثكأتآفاكمًاضيأنوقلتيلب
ةباقَرةيلمعنكتمل،ةياهنلايف.ديدجِربُخمبزوفلاوأصاخشألادحأ
يأذاختانميزاتشلانكمتينألبقراهناماظنلانألةرمثُمرعاشلا
.هدضءارجإ

يوتحت،اُهتبلطدقتنكً،امجحرغصأةمزِرتلصو،رهشأةتسدعب
اهدمتعتةدَّدحمةباقَرتاكيتكتّقثوتةحفصةرشعسمخوحنىلع
.يزاتشلا

نمنيعبرألايفلجرتاكرحتيزاتشلاءالمعلّجس،نيَّفلملادحأيف
لازـنإءانثأهوبقاردقل.1979ربمتبس/لوليأ29و28-نيَمويةدملرمعلا
ًامزتلم"ةرايسيفلفطلقنو،ناردجقروتافافلبهترايسليمحتو،هليسغ
ىنبملناردجلاقروًامِّلسمو،دوقولابهترايسءلملًافقوتم،"ةعرسلادودحب
ىلإلفطلاةداعإبةأرمامايقءانثأةرايسلابُّقعتيزاتشلالصاو.ّينكس



.نيلرب
.شتيرفمَّدقملا،يزاتشلاطباضبتك،"...رذحلاةديدشفادهألاتناك"

يفيرجتةبقارمتايلمعنأب...َضرتفُموهامك..ً.اَقبسُماورّذُحدقل"
."راوِجلا

ءاسمنم4:15ةعاسلادنع،ودبيامك،فدهلابُّقعتبليمعلاأدب
.راونألاءاضأوهتقشفدهلالخد،ًءاسم9:38ةعاسلادنعو.ةعمجموي
نمةعباسلادنعرخآليمعلةباقَّرلاةيلمعّملسوليللالاوطليمعلايقب
ةعاسلاىتحفدهلابّقعتليمعلاكلذنأودبي.تبسلامويحابص
لجألًاريبكًالمعكلذودبي،ةيلاحلارظنلاةهجونمً.احابصةرشاعلا
.ةريغصةمولعم

ىلعءالمعلامسردقل.ديلابةموسرمةيعامتجاةكبشيناثلافلملاناك
نيعّونتمصاخشأبفدهلانيطبار،لصوةيلمعنيتسوًاعبرأةدحاوةحفص
يهو،َضرتفُموهامككيشتنجدنريب،"ةيتايلمعلاكيشتنجةيضق"،"ةّمع"(
نكامأ،)1976ماعبرغلاىلإتأجلوتّقشناةيقرشةيناملأةرعاش
.)"رجملايفءاقل،فتاهلاربع،ديربلاربع"(تاءاقلو،)"سئانك"(

يتلايتالِصلةهباشمطقفهتانايبعبرف.مامتهاللًاريثمًادنتسمتناك
،قيقحتلابةلصتاذاهنكلو،LinkedInىلعيتحفصىلعنَيتئملاقوفت
.ةعساولايتكبشبهنمرثكأ،حجرألاىلع

ىلعدوجوموهنملكتلمشةباقَرماهمبحجرألاىلعيزاتشلاماق
كيلعسيل".سوربيراغلًاقفو،"نييوناثلادارفألا"ـبنوفرُعياوناكو،ةطراخلا
."يزاتشلاىدلًافلمرمألاكبيهتنيلةصاخةفصبضراعُمءيشيأبمايقلا

يفّرثؤي-ًاريبكناكامهم-يزاتشلافلمنأبةلكشملاتلثمتدقل
ةرايسىلعلوصحللهراظتناةدميفوأ،هتيقرتوأ،صخشلاةبتُرضيفخت
يفهئابسنأةرايزهبلطىلعالمأةقفاوملامتتستناكاذإاموأ،ةقشوأ
،طقفناكسلاعبرلتافلميزاتشلاكالتمانممغرلابو،كلذلًةحيتن.برغلا
ً.ارشتنمفدهىلإلوحتلانمفوخلاناك

فصو،ًةَرشابميعويشلاماظنلاطوقسدعب،1990ماعلاريرقتيف
."ةماتةباقَر"هنأبيعويشلارابتخالاةيقرشلاايناملأينطاومنمةئملاب72,6
يفًاّيلمريكفتلاءاتفتسالامهلاطنيذلانمبُلطامدنعو،1992ماعلايف
ةقثلامكنكميال.هيلعسسجتينمكانهنأبءرملارعشي"،يلاتلانايبلا
."ديدحتلابلاحلاهيلعناكاماذه،حيحص"هنأبةئملاب43هفصو،"دحأب

روابتيبابترجأ،يزاتشلاةباقَرلةيسفنلاراثآلاتلوانتةسارديفو



.ةيّرسلاةطرشلاعمةَرشابمتاءاقلمهلتناكًاصخشنيثالثوحنعمةلباقم
نينطاوماوحبصيلامإمّهثحيزاتشلاعمرخآءاقلنمفوخلانأتدجوو
نيذلاصاخشألانأروابتجتنتساو.عمتجملانماوبحسنيلوأنييجذومن
."غامدلاتايلآومسجلاديعاجت"لخادًاتَبكنوفُخياوناكيزاتشلااوقتلا

ááá
-1787ماعماثنبيميريجهحرتقانجسُميمصت-نوكيتبونابـلاناك

ًايلاثمًانجسنأبهتركفلثمتت.ةيعمقةبقارملانوكتلةيساسألاَةركفلا
حمسيهنكلو،تقولالاوطنوَبقارممهنأداقتعالابءانجسللحمسيس
يفةسارحجربعمًايرئادًانجسمّمصدقل.نييئرمريغءاقبلابنيبقارملل
.هتايحيفًادبأنَُبيملهنكلو،طسولا

،ماثنبةركفلوكوفلاشيميسنرفلافوسليفلاجّور،1975ماعلايف
نوبقارملاكئلوأناكاملك"."شهدم"ذوفنةادأهنأبنوكيتبونابلاًافصاو
ُهكاردإوليزـنلاؤجافتةيناكمإتدادزاً،اددعرثكأنوتَّقؤملاوةيوهلاولوهجم
.ةبوقعلاوكولسلاهباتكيفءاج،"َبقارمهنأبِقلقلا

نأيقطنملانمف،ةعساولاةباقَّرلانمملاعيفمويلاشيعننحنوامأ
ناكوكوفنكلو.ِقلقلاوكوفكاردإلةلثاممةيعامجلاةينهذلاانتلاحنوكت
عماهتالباقميفروابتيبابتفشتكاامكف.ودبيامك،طقفًايئزجًاقِحُم
رييغتنممهقلقدايدزاردقبةباقَّرلاعمسانلاىطاعتي،نييقرشنييناملأ
.مهكولس

تاريماك-ةعساوةبقارمتازيهجتنويدنلنفنوثحابّتبث،2011ماع
ةينويزفلتةبقارمةزهجأو،ةيكذفتاوه،رتويبمكةزهجأ،تانوفوركيم،ويديف
،دوجولاةّيلكلاةباقَّرلارثأديدحتفدهبماعةدملتالئاعرشعىدل-
مهنأحضاولانم-ةساردلاعضومصاخشألانأاودجودقل.دمألاةليوطلا
.ةنيابتملعفلادودرتناك،كلذعمو.ً"ايجيردتةباقَّرلااوداتعا"ـاوعّوطت
ةباقَّرلانإًالئاق،رهشأةتسدعبةساردلانمنيكراشملادحأجرخدقل
.اهتاقالعوأهتاقالعيفتّرثأو،رتويبمكللاهمادختساوأهمادختساترصتخا
عضومصاخشألاليصافتاوددحيوأسنجلانعنوثحابلافشكيمل(
.)ةساردلا

نعفشكلاّمتينلهنأةساردلاعضومصاخشألاةفرعمنممغرلابو
مهتعاطتسابو،نيثحابلاءانثتسابصخشيألةباقَّرلانعةمجانلاتانايبلا
،ّمهو،َقلقو،جاعزإ"ردصمةبقارملااودجودقف،تقويأيفماظنلاءافطإ
نمرثكأةهوركملاةبقارملالئاسوو.نوثحابلابتك،ً"اضيأبضغلبال



اناكامهنأناكراشمّرقأ(ويديفلاتاريماكورتويبمكلاةزهجأيهاهاوس
.)ماظتناباهنآفُطي

مهسبالمعلخناكماميسالو،ةينيتورلامهلامعأنيكراشملامظعمرّيغو
ثيداحأنورُجيثيحو)تاماّمحلاوأمونلافرغيفتاريماكعَضوتمل(
.ةساسح

يفتقولانمديزمءاضقبةساردللنيعضاخناكنممناصخشعرش"
ناهجوتياناكامهنإنارخآلاقو.تانوفوركيملااهيطغتاليتلامونلاةفرغ
صاخشألادحأركذو".نوّفلؤملابتك،"ةيصخشلئاسمةشقانملىهقملاىلإ
."هلزـنمىلإصاخشأةدعةوعدبّنجتهنأ

ىعديرتويبمكلاملعيفثحابوهو،ةلاقملليسيئرلافلؤملالاق
نأشيفحيرصلاصاخشألاقلقرارقتسانممغرلابهنإ،اتريفسالوأيتنأ
عمّفيكتللمهكولسمهعمجأباولّدعدقف،رهشأةثالثدعبةيصوصخلا
ً"اّشهلزـنملاتارييغتلاتلعجدقل".ةلوهسبترُِّدكمهتاّفيكتنكلو.عضولا
ةهجاولايفةديدجلاتاسرامملاعضيناكعَّقوتمريغيعامتجاثدحيأو
."تاسرامملاهذهبمايقلانودًانايحألوحيو،اهلوحتالؤاستحرُطتو

ááá
رداصلاّرصبتملاهباتكيف،نيربديفيد،ةيلايختاياورّفلؤمفصي

نيبرايتخالاىلعايجولونكتلاانمغُرتله:فافشلاعمتجملا1998ماع
.دوجولاةّيلكلاةباقَّرلاعميطاعتللىرخأًةقيرط؟ةيّرحلاوةيصوصخلا

ةتَّبثمةباقَّرللتاريماكنَيتنيدملايفف."نَيتنيدمةصق"ـبباتكلاأدبي
ّثُبت،ىلوألاةنيدملايف."عراشةتفالوحطسلكو،حابصمدومعلك"ىلع
نطاوملكلنكمي،ةيناثلاةنيدملايف.يزكرملاةطرشلازكرمىلإروصلالك
.ديةعاسةروصىلعزافلتلالخنماريماكةيأجولو

يف،ةيسيلوبةلودىلوألاةنيدملانكلو.ةميرجلانمناتيلاخناتنيدملاو
نمرخأتمتقويفٍّشمتمققحتي":ةيّرحلاضعببعتمتتةيناثلانأنيح
رظنلاةقلقةدلاومعُنت...ةيوازلاءارومهدحأّصبرتمدعنمءاسملا
ىقُلي...ههجوىلعًامئاهاهلفطاهكلسيتلاقيرطلانمققحتللةقطنملاب
ةيلمعلانأفرعيلِقتعملاطباضلانأل...سارتحابرجاتمقراسىلعضبقلا
."قيقدصّحفتلعضختاهتّمرب

ىرخأايجولونكتو-تاريماكلاراشتنانإًالئاق،عانتقابنيربشقانيو
لاؤسلانإ،هيلإةبسنلاب.ايجولونكتلامّدقتلةيمتحلاةجيتنلايه-ةباقَّرلل
-ةلَدابتملاةباقَّرللنكمي،هيأرب؟تاريماكلابمكحتينم:يلاتلاوهماهلا



نمدوجولاةّيلكلاةباقَّرلاليوحت-رخآلامهدحأنوبقاريةلودلاونونطاوملا
رظنلاةهجومعديليلديلياميفو.ةلدابتمةيلوؤسمليمحتىلإعمقلا
.هذه

تايالولاعنميفًاماهًارودةلَدابتملاةباقَّرلاتبعل،ةدرابلابرحلاءانثأ
.رخآلاامهدحأىلعةيوونلبانقءاقلإنميتايفوسلاداحتالاوةدحتملا

،1957ماعكينتوبسةيئاضفلاةبكرملايتايفوسلاداحتالاقالطإدعبف
ماعلايف.ةينمضلااهيناعمويتايفوسلاداحتالاتاردقنمفوخاكريمأىرتعا

نعّفلختتةدحتملاتايالولانأيدينيك.فأنوجروتانيسلاىعّدا،1958
...1960ماعلالولحباهقّوفتدقفتسةدحتملاتايالولا"نأبأّبنتو،تايفوسلا
."ةبراضةيوونةوقاهنوك

داحتالانعاهرخأتىدمسايقنمةدحتملاتايالولانكمتتمل
سسجترامقأقالطإيفتحجنامدنعالإخيراوصلاجاتنإيفيتايفوسلا
ةطَقتلملاروصلاترهظأو.ةيفارغوتوفروصطاقتلاربععالطتساللةيعانص
ً:افلتخمًاهاجتاكلسجاتنإلايفيقيقحلارخأتلانأيعانصلارمقلاةطساوب
،تاراقللةرباعةيتسلابخيراوصةعبرأنوكلتميتايفوسلاناك،1961ماع
.تاراقللًارباعًايكريمأًايتسلابًاخوراص170نمنوزخمعمًةنراقم

مظاعتلانعةلفاغلازتالةدحتملاتايالولاتناك،ةيناثةهجنم
يتارابختساقافخإوهو،1962ماعلافيصيفابوكيفيتايفوسلايخوراصلا
ًةجيتن.ةيوونبرحريفشىلعيتايفوسلاداحتالاوةدحتملاتايالولاعضو
قابسنمًاماهًاءزجلضفأةيعانصسسجترامقأءاشنإحبصأ،كلذل
.ةدرابلابرحلايفّحلستلا

امهلامعأيتايفوسلاداحتالاوةدحتملاتايالولاتّمظن،1972ماع
بناجلكقفاوامدنعةيتسلابلاخيراوصلانمدحلاةدهاعميفةيسسجتلا
دونبلرخآلابناجلاناعذإنمققحتلل"ةينطوةينقتلئاسو"مادختساىلع
يفهلباطخيف،رتراكيميجسيئرلاّرقأ،تاونستسدعب.ةدهاعملا
تحبصأ":لاقثيح.ةيعانصلاسسجتلارامقأةيمهأب،ءاضفلليدينيكزكرم
ماهرارقتساَلماعةيفارغوتوفروصطاقتلاربععالطتساللةيعانصلارامقألا
."ّحلستلاةبقارمتايقافتاةبقارمبةطبترملاملاعلانوؤشيف

دقل.يرشبلاكولسلارييغتيفةلاعفةينلعلاةباقَّرلانوكتدق،لعفلاب
نأنكميَبقارمءرملانأبطيسبلاءاحيإلانأًاراركتتاساردلاترهظأ
كانهنكتملولوىتح-رثكأنواعتملكشبفرصتلاىلعسانلاعجشي
.ةيلعفةباقَر



ىتح"ّيسفنظاقيتسا"ةلاحثدُحيرخآصخشدوجوبداقتعالانإ
.نطنشاوةعماجنمولراكنيارلًاقفوً،ايقيقح"صخشلا"كلذنكيملولو
خفتنمتوبورةروصبنوقّدحينيذلاصاخشألانأنيبت،تاساردلاىدحإيف
ةبسنبرثكأةيرتويبمكةبعليفَكرتشملاقودنصلاىلإًالامنوفيُضينيَنيعلا

.نيَبقارمريغمهنأبنورعشينيذلاكئلوأنمةئملايف30
نيَنثاةدملو،ايناطيربيفلساكوينةعماجيفنوثحابّقلع،2011ماع

نكامأبنيعلاىوتسمىلعقّدحتةيرشبنويعلةريبكتاقصلمً،اموينيثالثو
نوفظنينيذلاصاخشألانأاودجودقل.ةعماجلامَرحايريتفاكيفةيئاوشع
يتلانكامألاعمًةنَراقم،فعاضتماعطلالوانتنمءاهتنالادعبمهتالواط
،يلاتلاماعلايف.ةفيطلىرخأءايشأوأراهزألةريبكتاقصلُماهيفتقِّلُع
بصانمبرقتاتفالةعماجلايفنيثحابلانمةلثاممةعومجمتّقلع
نحن:تاجاردلاصوصلاي"،اهيفءاجمَرحلالوحةيئاوهلاتاجاردلا
ضفخناف.نَيّتيرشبنيَنيعلةيفارغوتوفةروصقوفعوبطمصنعم،"مكبقارن
تاتفاللاتّقلُعثيحنكامألايفةئملايف62ةبسنبتاجاردلايقراسددع
يف65ةبسنب(تاتفاللدوجوالثيحعقاوملايفتدادزااهنكلو،ةديدجلا
بتكً.انمأرثكأنكامأىلإمهتاطاشناولقنصوصللانأبيحويامم،)ةئملا
دحدعبأىلإصيخرلاوطيسبلالخدتلااذهةيلاعفيحوت"نوثحابلا
دامتعاىدلةميرجلاىوتسمضيفختءاّرجةريبكعفانمدوجوةيناكمإب
."اهتاذةباقَّرلابايغبىتح،ةباقَّرلاايجولوكيس

رشبنويعلالخنمةباقَّرلاةسراممبرهاظتلا-ةباقَّرلاُحرسملمحي
.لضفألكشبرخآلامهدحأةلماعمىلع،عقاولايف،َسانلا-تاتوبوروأ
ربعةسَرامملاةباقَّرلاتناكاذإامنأشيفدعبمساحرارقالنكلو
.ةميرجلاعدرتتاريماكلا

ىلع2008ماعاينروفيلاكيفثاحبألاةرئادهترجأليلحتدجودقل
يف43نأ)CCTV(َقلُغملايّنويزفلتلاّثبلانعةساردنيعبرأوةعبرأ
نأنيحيف،ةميرجلاىلعثبلااذهلريثأتيأرهُظتملتاساردلانمةئملا

.يئاصحإلاديعصلاىلعةميرجللًاماهًاضافخناترهظأةئملايف41
تاريماكلاةطساوبةباقَرةمظنأّينيدملادهعملاّللح،2011ماعلايفو

ىلعةبراضتمجئاتنلاتءاجو،ةمصاعلانطنشاوو،وغاكيشيفروميتلابيف
موقي،اريماكةئمسمخنمةكبشنأنوّفلؤملادجو،روميتلابيف.لثامموحن
تمهسأ،ةعاسلارادمىلعاهتبقارمبنيبَّردمونيدعاقتمةطرشِطابضقيرف
نكلو.دحاوّيحيفرهشلايفةئملايف35ةبسنبلككةميرجلاضافخناب



دجو،ةلثاممةروصبً.احاجنلقأتناكىرخأءايحأيفتاريماكنأتبث
ةدعهتفلكغلبتةباقَرجمانربتدمتعايتلا،وغاكيشيفّينيَدملادهعملا
تمهسأتاريماكلانأ،اريماكفالآةينامثنمرثكأعمتارالودلانمنييالم
يأظحليملهنكلو،ةئملايف12ةبسنبكرابتلوبماهيفةميرجلاضافخناب
.يـبرغلاكرابدليفراغيف،يئاصحإلاديعصلاىلع،ةميرجلايفماهضافخنا
يأةباقَّرلاتاريماكلنكيملهنأّينيَدملادهعملادجو،ةمصاعلانطنشاويفو
.يئاصحإلاديعصلاىلع،ةميرجلاىلعماهريثأت

يفلماوعةدعمهاستدق:ةبراضتملاجئاتنللدحاوببسكانه
تايرودك،ىرخألماوعنعتاريماكلاةباقَرلزعبعصيو،ةميرجلاضافخنا
.ةنَّسحملاةءاضإلاوأةديازتملاةطرشلا

يفلمعيّفلؤموهو،رفبوتكيرإولبمهنويلّللح،2004ماعلايف
ينويزفلتلاّثبلامادختسانعتاسارد،نيلربيفعمتجملاوايجولونكتلازكرم
يكطبضتاعومجمىلإرقتفتةديدعتاساردنأادجوو،ابوروأيفَقلُغملا
رّوطتوتاريماكتّتُبثثيحقطانملايفةميرجلارّوطتنيبةنراقملاّمتت
ليلحتىلإرقتفتو،تاريماكىلعيوتحتاليتلاعسوألاقطانملايفةميرجلا
.ىرخأقطانمىلإتاساردلااهتلمشيتلاقطانملانمةميرجلالاقتنالوانتي

معددوجوطبضتاعومجمتمدختسايتلاةليلقلاتاساردلارهُظتو
ةساردترهظأو.ةميرجلاعنمتاريماكلاةعاطتسابنإةلئاقلاةيرظنللليلق
ىلعةباقَّرلاتاريماكريثأتتّللحو،2011ماعترجّينيَدملادهعمللىرخأ
ةطوبضمةيئاوشعرابتخاةقيرطتمدختساو-تارايسلافقاوميفةميرجلا
ةطبترملاَةميرجلاُةساردلاِتنراقوً.ايقيقحًاقَرفثدُحتملتاريماكلانأ-
برقتارايسفقومنيرشعوةسمخيفدحاوماعيفةبَكترملاتارايسلاب
طشنتتاريماكتّتبثيتلاةمصاعلانطنشاويفقافنألاراطقتاطحم
يوتحتالتارايسفقومنيرشعوةسمخيفةلثامممئارجعم،ةكرحلاب
ىلإنوثحابلاراشأ،ةتباثةيمقرتاريماكاهنوكنممغرلابو.تاريماكىلع
ةطساوبتارايسلافقوميفةلصاوتمةباقَردوجوبعابطنالايطعتتالالد
."ةميرجلاىلعتاريماكللزَّيممرثأال"نأةساردلاتدجوو.تاريماك

رْدقبةميرجلاعنمتدقةطيسبلاعراشلاءاوضأنأىلإريشيامكانهو
شلِونودناربنايئانجلاناريبخلاّللح،2004ماعلايفف.ةباقَّرلااريماك
،ادنك،ةدحتملاتايالولااهترجأةساردنيثالثونَيتنثانوتغنيرافديفيدو
ةيلاعفبةميرجلاعنميَقلُغملاينويزفلتلاّثبلاناكاذإامديدحتل،ايناطيربو
عراشلاءاوضأ:يلاتلاكجاتنتسالاءاجو.ةطيسبلاعراشلاءاوضأنمربكأ



نمّيأو-تايكِلملامئارجعنملةيلاعفلابنايواستمَقلُغملاينويزفلتلاّثبلاو
ةلئاقلاةيرظنلااعضوو.ةفينعلامئارجلاعنمليفكيامبًاديجسيلنَيتليسولا
ضيفختىلعناثحتناتيزيفحتناتليسوامه"عراشلاءاوضأوتاريماكلانإ
،نيلمتحملانيئيسملاوناكسللّيسحلاكاردإلايفرييغتثادحإربعةميرجلا
."مهكولسو،مهفقومو

طقفةلاعفتاريماكلانوكتنأّينيَدملادهعملاةساردوّفلؤمنّمخو
ةعرسبنوفرصتينيذلانوناقلاذافنإءالمعلَبِقنمةطوبضمنوكتامدنع
طقفةديجايجولونكتلا".تاريماكلانماهيّقلتمتييتلاتامولعمللًاقفو
.اوبتك،"اهمادختساةقيرطةدوجب

يرشبلاكولسلايفريثأتلابةباقَّرلاتاريماكلمعلثمتي،رخآىنعمب
موقياريماكللرخآلابناجلايفصخشدوجوبطقفسانلاعنتقيامدنع
.مهتبقارمب

ááá
تانايبليلحتلالخنمةباقَّرلاتناكاذإامًاضيأحضاولاريغنم

.مهموجهبمايقلالبقنييباهرإىلعضبقلاءاقلإلًةدِعاسمةيرتويبمك
ةباقَرنمةيباهرإلادئاكملانمديدعلاتتلفأ،ءيشلكنممغرلاب

اميفو،ةيباهرإلاتامجهلانمةلسلستثدح،11/9ذنمف.بُّقعتلاتاكبش
:اهزربأيلي

دراشتيرلواح،2001ماع.ءاذحلاةطساوبريجفتةيلمعبكترم
ىلإسيرابنمةيّوجةلحريفهئاذحيفةفسانةوبعريجفتديرنيفلوك
.هتلواحمتقفخأو،يمايم

حتف،2002ماع.يلودلاسولجنأسولراطميفرانلاقلطُم
ناريطةكرشلركاذتِةدضنمىلعرانلا،يرصموهو،تيادهدمحمماشه
.حارجبنيرخآًابيصمونيَصخشًالتاق،يلودلاسولجنأسولراطميفلاعلا

شيجلايفدئارلالخد،2009ماع.دوهتروفيفرانلاقلطُم
زفقو،ساسكتيفدوهتروفيفةئبعتللًازكرم،نسحكلاملاضن،يكريمألا
ةثالثلتقف.نيَسّدسمةطساوبرانلاحتفو،"ربكأهللا"حاصوةلواطىلع
.حارجبنيرخآنيعبرأوةثالثباصأوًاصخشرشع

داليملاموييف.ةيلخادلاهسبالمةطساوبريجفتةيلمعبكترم
يفةطاخُمةفسانتاوبعريجفتبّلطملادبعقورافرمعلواح،2009ماع
رجفنيمل.تيورتيدىلإمادرتسمأنمةيّوجةلحرنتمىلعةيلخادلاهسبالم
.نيَرخآنَيبكاروبّلطملادبعًابيصُم-ةطاسببلعتشالبزاهجلا



ناكيذلا،دازهشلصيفلواح،2010ماع.ريوكسسمياترّجفم
يفةعورزمةفسانةوبعريجفت،ناتسكابيفنييباهرإعمًابيردتىّقلتدق
.قفخأهنكلو،كرويوينيفريوكسسمياتيفةرايس

رهوجونالرماتعضو،2013ماع.نطسوبنوتارامارّجفم
ةياهنلاطخبرقّيلزـنمعنصنمةفسانتاوبع،مِعُزامك،فييانراست
ةثالثتلتقو،حارجبصاخشألاتائمتاراجفنالاتباصأ.نطسوبنوتارامل
.رمعلانمةنماثلايفىتفمهيفنمبصاخشأ

رابتعالانيعبذخأتالتايئاصحإلاهذهنأىلإةباقَّرلاوّديؤمريشي
ةرمللكلمن،كلذعموً.ايّرساهنمديدعلاىقبي-اهعنمّمتيتلاتامجهلا
.تّدُصتامجهنعًاليلدىلوألا

ةلاكوريدم،ردنسكلأثيكلارنجلافشك،ندونستابيرستةحيبصف
ةريثملاتنرتنإلاوفتاهلاربعبُّقعتلاتاكبشِةمهاسمنع،يموقلانمألا
ةدعتالاحيفتدعاسو،ةيباهرإلادئاكمللانمهفيف"ةلاكوللةعباتلالدجلل
.ةلاحنيسمخوعبرأيف"دئاكملاهذهفاقيإىلع

ّيبنجأاهمظعمنإهلوقنممغرلاب-ديدحتلابتالاحلاىلإرشيمل
لُقتعا،2009ماعلايفف.يزازهللابيجنةلاحركِّذلابّصخيملهنكلو-
ريجفتةيلمعذيفنتل،معُزامك،طيطختلابهقافروهمايقنممايألبقيزاز
.كرويوينةنيدمقفنيفةيراحتنا

بُّقعتةكبشىلعةرفاوتميزازنعتامولعمتفرُج،ردنسكلألًاقفو
ديربلئاسرىلعيموقلانمألاةلاكوترثعو.قهاشلاىنبملاةيلمعىعدت
ةدحتملاتايالولانيبةلَدابتملئاسرطسويزازنمةهَّجومينورتكلإ
فرجتيتلامسيرببُّقعتلاةكبشىلعاهبقارتةلاكولاتناكناتسكابو
.ةدحتملاتايالولاىلإةلَسرملاةيلودلاينورتكلإلاديربلالئاسر

.فتاهمقرىلعًاضيأيموقلانمألاةلاكوترثع،تالاصتالاكلتنمض
ةيفتاهلاتالاصتالالكلةبِّقعتملاتكأتويرتابةكبشكلذدعبتمدختساو
مقرلابةلصتمىرخأماقرأعقومديدحتلةدحتملاتايالولايفىرُجتيتلا
هيدلكرويوينيفلجرىلإثدحتييزازىلعانرثع":ردنسكلألاق.لوألا
."ىرخأةيباهرإرصانعبتالِص

نوناقلاذافنإتاينقتاهؤالمعمدختسا،يآيـبفألاهيبنتّمتامدنع
يفهلزـنمنمكرويوينةنيدمىلإهتدايقءانثأيزازاوعبتو.ةيديلقتلا
يزازلاقتعاءانيملاةطلسنميآيـبفألاتبلط،لصوامدنع.ودارولوك
يأىلعروثعلامتيملنكلو،نطنشاوجروجرسجىلعشيتفتةطقندنع



مايأدعب.ةباقَّرلابعِّوُرهنكلو،هقيرطةلصاومبيزازلحمُسو.هترايسيفءيش
.هتديكمذيفنتنودرفنِدىلإًاّوجداع،ةليلق

مَهُّتلايفهْبنَذبقحالتقويففرتعاو،ودارولوكيفيزازلُقتعا
معدريفوتو،لماشرامدةحلسأمادختسالةرماؤمكلذيفامب،هيلإةهَّجوملا
.دعبهيلعمَكُحيمل.ةدعاقلليّدام

تاكبشىلإةجاحبةموكحلاتناكاذإامحضاولاريغنمنكلو
نييباهرإعمينورتكلإديربلئاسرلدابتييزازناكول.يزازبعاقيإللبُّقعت
لكشب.هتالاصتاىلعلوصحللةيفاكشيتفتةركذمتناَكل،ةباقَّرللنيعضاخ
ىلعةقفاوملابٍضاقموقينأيفكي،هفتاهمقرديدحتمتيامدنع،لثامم
.فتاهلاكلذلةيفتاهلاتالاصتالاتالجسبحس

"ةمساح"بُّقعتلاتاكبشتناكاذإامعخويشلاسلجمهلأسامدنع
ريغفتاهلاتالجسنإلاقدقل.ردنسكلألارنجلاغوار،يزازبعاقيإلل
ةمساحينورتكلإلاديربلابُّقعتتاكبشتناكاذإامعبُجيملو،ةمساح
مادختسافصوىدلًارتافناكامابوأسيئرلانإىتح.يزازبعاقيإلل
ةقيرطبهبعاقيإلاانناكمإبناك".يزازبعاقيإللةيكريمألابُّقعتلاتاكبش
نحن،شماهلاىلعنكلو".زوريلراشتعمةينويزفلتةلباقميفلاق،"ىرخأ
."جماربلاهذهلالخنمةلثاممةثراكثودحعنملانصُرفديزـن

اهيدِّيؤمناكمإبنوكيامدنعةلواحملابةريدجةيعامجلاةباقَّرلاله
؟"شماهلاىلع"تالاحلل"انمهفيفتمهاس"اهنإلوقلاًاسّمحترثكألا

ááá
تالاكوتناكاذإفً.اضيأنيَّدحوذفيسبُّقعتلاتاكبشنإ

موللاىّقلتتامًابلاغيهف،هعّبتتتنأنودليلدىلعلصحتتارابختسالا
ريجفتةيلمعبكترمتالاحيفثدحاماذه.موجهعوقولاحيف
نوتاراميَرّجفمو،دوهتروفيفرانلاقلطُمو،ةيلخادلاهسبالمةطساوب
ّنشلبقةيباهرإتاديدهتمهعمجأباوُربتعادقنوبكترملاناك.نطسوب
.مهتامجه

مسقيفةيّرسلاسسجتلاةدحولخاد:لخادلاءادعأامهباتكيف
تامنايفاحصلاخّرؤي،اكريمأدضةريخألاندالنبةديكموكرويوينةطرش
،ةزِّيمملاريغكرويوينةطرشمسقةباقَرقافخإةيفيكنامدلوغمادأووزتوبأ
يزازهللابيجنبعاقيإلايف،كرويوينةنيدميفنيملسملافدهتستيتلا
وثحابناك.زـنيوكيفةيباهرإلامهتديكمبنوملحياوناكامدنعهئاقدصأو
لبال،هدجسمو،يزازّيحيفمعاطملااوبقاردقكرويوينةطرشمسق



دعب".ناتسكابىلإةيّوجلاهتالحرركاذتيرتشيثيحرفسلاةلاكوًاضيأ
،"كرويوينوملسمناكنيأكرويوينةطرشمسقفرع،ثحبلانمتاونس
."نويباهرإلاناكنيأنوفرعيالنولازياممهنكلو".نامدلوغووزتوبأبتك

ةطساوبريجفتةيلمعبكترم،بّلطملادبعقورافرمعدلاوناك
رظنتاهجونمايريجينيفةيكريمألاةرافسلارّذحدق،ةيلخادلاهسبالم
قيقحتدجوو.نميلاىلإهرفسةيناكمإوهنباءافتخانمو،ةيلاكيدارلاهنبا
دبعنعتامولعمىلعتلصح"تالاكوةدع"نأضيبألاتيبلاهارجأ
.ةبقارملاةمئاقىلعهعضتملاهنكلو،موجهلاةلواحملبقبّلطملا

يفرانلاقلطُمتالاصتابقارييآيـبفأللعباتيناديمبتكمناك
ملبتكملانكلو،يقلوعلارونأنيدلالجرب،نسحكلاملاضن،دوهتروف
رِّجفمناكو.دوهتروفيفرانلانسححتفلبقيفاضإلمعيأبمقي
زكرملاتانايبةدعاقيف،فييانراستنالرمات،يلبقتسملانطسوبنوتارام
.هموجهنملقألاىلعماعلبقباهرإلاةحفاكمليكريمألايموقلا

هنكميالتانايبلانمريبكرادقمعمجنأثاحبألادحأحرتقي
ماعللدوعتةقيثوتجتنتسادقل.باهرإلاكةردانثادحأبعقوتلاةطاسبب

ميجو،مأيـبيآثاحبأزكرميفِملاعوهو،سانوجفيجاهعضو2006
ريغةيباهرإلاثادحألانأ،وتاكدهعميفتامولعملاةسايسريدم،ربراه
.عساوقاطنىلعةيرتويبمكتانايبجارختسالةمئالمنوكتلةيفاك

عنصلرفاظأءالطليزميرتشييزازناك،ءيشلكنممغرلاب
هسبالملخادتارجفتمطيخيبّلطملادبعناكو،نوتيسألانمةرجفتم
ثدحلكلف.يقلوعللينورتكلإلاديربلابٍبَجعُمَةلاسرنسحهّجويو،ةيلخادلا
نامتئاةقاطبّعبتتيفّديجتانايبلاجارختسانإ،ةنراقملاب.ةّزيمتملاهطامنأ
تاقاطبتاكرشفً.اعويشرثكألايتحالاهيفنوكينمزيفّينيمأتلايتحاو
ليبسىلع،ةيبنجأنادلبيفةيراجتتايلمع-ءارمحتاياررّوطتنامتئالا
نيكلهتسملاتاداعفالخب".لَمتحملايتحانممهريذحتاهنكمي،لاثملا
جذامنعضوبحامسلليفكيامبباهرإلارركتيال،يلاملالايتحالاوةيقّوستلا
.ربراهوسانوججتنتسا،"ةحلاصةيؤّبنت

ىلإءاربخلاتارشعمولعللةينطولاةيميداكألاتعد،2008ماعلايفو
تلّصوتدقل.باهرإلاةحفاكملتانايبلاجارختساةيلمعةساردفدهبعامتجا
ىلإةَتمتؤملاتاينقتلاوتاودألاقيبطتنكميال":لثاممجاتنتساىلإةعومجملا
يـباهرإموجهنعفشكلابةلثمتملاةبوعصرثكألاةلأسملاىلعريبكدح
.ً"ادبأًانكممكلذبمايقلايفحاجنلانوكيالدقو،هقابتساو



يفهسفنمؤاشتلامهُرطاَشتىلإتارابختسالايلوؤسمضعبحملأدقل
يفف.يلاتلاموجهلابّؤبنتللتانايبلانمةريبكريداقمزرفىلعمهتردقنأش
لاق،باهرإلاةحفاكمليكريمألايموقلازكرملاريدم،2012ماعاهاقلأةبطُخ
اونكمتتنألمتحملانمنوكيدق،رخآموجهثدحاذإ":نسلوأويثام
نمريبكلارادقملايفامليلدوأةعاملإفاشتكاوءارولاىلإةدوعلانم
."اهانجلويتلاتانايبلا

ِدإ،ةنيدملاةطرشضّوفمبهذ،نطسوبنوتارامتاريجفتدعبو
ىلعًادامتعارثكأةباقَرنإسرغنوكللًالئاق،كلذنمدعبأىلإ،سيفيد
نعرابخإلاعيطتسيرتويبمكيألدوجوال".هدعاسِتلتناكامايجولونكتلا
تاطلس"نورّذحيصاخشأنميتأتةلدألالضفأنإلب،لاق،"يـباهرإمسا
،كلذثودحىلإةجاحبنحن.امفارحنافاشتكامتيامدنعنوناقلاذافنإ
."ىلوألاانتوطخنوكتنأبجيو

ááá
؟ةباقَّرلانمةلاحدهشتةايحنمجاتنتسالااننكمياذامً،اذإ
نويعروصربعةباقَّرلاوأ،ةيرشبلاةباقَّرلاةعاطتسابنأليلدلايحوي

تاداعزيزعتلكولسلاليدعت،لاعفلكشبسانلااهبقاريتاريماكوأةيرشب
،ةَكرتشمايريتفاكيفماعطلاتالَضفنمقابطألاغارفإك،ةيباجيإةيعامتجا
نأبيحويليلدكانه،ةيناثةهجنمً.انايحأةيكِلملابةطبترممئارجّدصو
امك،ةلَدابتملاةباقَّرلاتدعاسوً.اضيأةلاعفنوكتنأنكميعراشلاةءاضإ
.ةدرابلابرحلاءانثأدَّكؤملَدابتمرامدثودحعنمىلع،ودبي

تالفإببسبباهرإلابّؤبنتللةديجةباقَّرلانأودبيال،كلذعم
يزاتشلانإىتح.بُّقعتلاتاكبشنمةيباهرإلاثادحألانمديدعلا
قفدنوكيدقو.1989ماعيقرشلايناملألاماظنلارايهنابؤبنتلايفتقفخأ
اهزرفنعنيلوؤسملاكئلوألًاكِبرُموًارماغةباقَّرلانعةمجانلاتانايبلا
.نييباهرإىلعروثعلل

دقل.عمقلاةسرامملةديجودبتدوجولاةّيلكةينلعلاةباقَّرلانكلو
ًءاوس-ةزِّيممريغةيّرسةقيرطبةبقارمللاوعضخنيذلاصاخشألانأنّيبت
.مهمالكومهكولسنوبقارياوناك-ةيدنلنفلاةساردلايفوأةيقرشلاايناملأيف

يتلاةزِّيمملاريغودوجولاةّيلكةباقَّرلادئاوفلهً:اذإلاؤسلاحبصيو
؟فوخِةفاقثيفشيعلاةلواحمبةريدجبُّقعتلاتاكبشاهسرامت



نَيترماهسفنةرايسلاىأراذإف.فدُّصلابنمؤييفيفعرسايدَُعيمل
يتلارومألاصّحفتأ".هقيرطرييغتيفًاّيلمرّكفيوّرتوتي،ةدايقلاءانثأ
لكشبيـبايترالاناهُّذلابرسايبَُصيمل.لوقي،"ِملاعكةفدٍّصلابثدحت
ةثلاثلاّنسيف.ةتباثهتحفاصمو،ةطيشنهتيشمو،لئافتمهعبطف.يعيبط
فاشتكاذنمنكلو.دهعلاثيدحٍعئابليلزألالؤافتلارهُظيوه،نيرشعلاو
.ةياغللًارذححبصأ،يآيـبفألالَبِقنمَبقارمهنأرساي

-نيبزاعءاقدصأةثالثعمهرطاشتيناكيذلا-هلزـنمرسايرداغ
،لزـنملايفتايسمألايضقي.قباسجاوزنمناتنبااهيدلةأرمابجّوزتو
الإكوبسيفمادختسانعفقوتدقل.ةيلزـنملاامهضورفيفتايتفلاًادعاسم
نيذلاصاخشألاكئلوأدحأانأ":رسايلوقي.باعلألانمليلقةسراممل
فتاهلاىلعهنيلوقتوأتنرتنإلاةكبشىلعهنيعبطتاملكنأنودقتعي
."تانايبةدعاقىلإبهذي

أدبدقل.نيدلاوأةسايسلالوانتتيتلاثيداحألابّنجتيوه
هلمعبرمايقأشيملهنأل،نيدلاءالع،لمعلايففلتخممسامادختساب
يـبفألاهيلعاهضرفتيتلاةباقَّرلاربخةيؤرولغوغلاىلعهنعثحبلاب
اذإف.نوناقلاقرختيتلابلاقملالايحةهاكفّسحيأرهُظيالوه.يآ
،لوقي،ليربأ/ناسينةبِذكِّةيحضبعاقيإللةباعُدقالطإقيدصهيلعحرتقا
درجماهنإاولاقولوىتحو."ينوناقريغهنإ،ئطاخهلوقتام،هبيُجأ"
90وحنعمعّكستلانعّفكهنأرِّدقي."يفتاهمقراوغَلأ،لوقأ،ةباعُد
،"ةيبغرومأباوموقيواولمثينأنوبحي"نيذلانيقباسلاهئاقدصأنمةئملاب
رشنييذلاةلوفطلاّنسذنملَّضفملاهقيدصىلإثدحتيامًاردان.لوقي
باعلأىلعهغارفتقويضقيو،اناوجيراملانيخدتبهمايقتنرتنإلاىلع
.ويديف

،روفصعانيلجنأ،هتجوزورسايعميدنهمعطميفلّهمتمءادغءانثأ
يفهسفنوه"،يلتلاقف.ةباقَّرللهعاضخإذنمهرّيغتىدمنعاهتلأس
."مهسفنأءاقدصألانمّيأهيدلسيل.ساسألا

ةلِصىلعنوكأنممًاقحًارذحرمألاينلعجدقل":رسايفاضأو
."مهب



ááá
ةمظنألاىدللَّضفمكيتكتوهمهتالِصلًاقفوصاخشألافينصتنإ

ةلِصىلعنوكينملكةيوهديدحتسجاهيزاتشلاكلمتيناك.ةيعمقلا
ًامدلمحينملكةيوهديدحتسجاهنييزانلاكلمتيو،ةيبرغلاايناملأب
ةلِصىلعنوكينملكةيوهديدحتسجاهنييناريإلاكلمتيوً.ايدوهي
ةضراعمةيأةيوهديدحتسجاهنيينيصلاكلمتيو.ةدحتملاتايالولاب
.مكُحللةلَمتحم

يفةدراولاقوقحلادحأيهتالِّصلاةماقإةيّرحنإ،ببسلااذهل
هيّنبتّمتيذلاةدحتملاممألانعرداصلاناسنإلاقوقحليملاعلانالعإلا
.ةيناثلاةيملاعلابرحلااهتدهشيتلاةيشحولالامعألادعب

مامضنالانمسانلاعنممدعتالِّصلاةماقإةيّرحينعت،ةماعةروصب
،ةدحتملاتايالولايف.تاعومجمىلإمامضنالاىلعمهماغرإوأتاعومجمىلإ
ةماقإقحعّمجتلاةيّرحوريبعتلاةيّرحيمحييذلالوألاليدعتلاحنم
ً.اضيأتالِّصلا

ةيروتسدمدعبايلعلاةمكحملانعرداصلامكحلاّلثمَت،1958ماعلايف
مّدََقتلةينطولاةيعمجلاةيوضُعمئاوقىلعلوصحلاامابالأةيالوةلواحم
ليدعتللًاقفوتالِصةماقإبءاضعألاقحدّمجتدقاهنألنّولملابعشلا
نإ".رشععبارلاليدعتلااهبدَِعييتلاةيّرحلليساسأقحلاكلذو،لوألا
ىلإءاضعألاءالؤهضّرعسانلاةماعنماهئاضعأةيوهنعفشكلا
،يندبلاهاركإلابديدهتلاو،مهفئاظونادقفو،ةيداصتقاةيماقتناتاءارجإ
لاشرامنوجايلعلاةمكحملاسيئربتك،"ماعلاءادعلانمىرخأرهاظمو
.ةمكحملاءاضعأفصننمرثكأهيلعقفاويذلايئاضقلاهيأريفنلراه
سِمتلملاةيوضُعنعفشكلاىلعماغرإلانأدقتعن،فورظلاهذهلظيف"
هئاضعأوسِمتلملاةردقيف،حجرألاىلع،سكاعملكشبرثؤيدقامابالأيف
وهو،اهترصانممهلقحيتادقتعمريوطتليعامجلامهدهجةلصاومىلع
."هبَفرتعُمرمأ

ةقيرطيهطقفةعامجدارفأةيامحةركفنإ،مويلاملاعيفنكلو
رسايىلعنّيعتينكيمل.تالِصةماقإةيّرحنعةركفذخألزارطلاةميدق
تاطلسلاظحالتيكنابشلاارالكاتناسوملسملثمةعومجمىلإمامضنالا
فأللنكميتالِصهتماقإىلإيمقرلاهراسمعبتتراشأدقل.تالِصهتماقإ
.دهجلانمليلقباهفرغيآيـب

نمريبكرْدقدامتعانمفدهلانإلوقلانكمي،عقاولايف



اولّمأت.ةبوجحملاانتالِصنعباقنلاُفْشكمايألاهذهيفايجولونكتلا
تيبِيفىطُخلاداّدعمادختسابةصاخلامهتاكرحتنوعّبتتينيذلاصاخشألاب
فدهبةصاخلامهتاكرحتنوسرديمه-ايجولونكتلاهذهلىرخأتاودأو
ضعبيفلضفألاحبنورعشيله.لضفألكشبةبوجحملاتالِّصلامهف
؟ىرخأمايأنمرثكأمهريسةجردلمايألا

ةبقارمفدهبانناردجيفسّسحتةزهجأّتبثيذلايجوزباولّمأت
تالِّصلانعباقنلافشكلواحيوه.ءاملاو،زاغلاو،ءابرهكللانمادختسا
ةلاعفريغةيئابرهكلازبخلاةصمحمنأنآلافرعن:رمألاحجنو.ةبوجحملا
موللايقُلأ(.بيرغلكشبطِبحُمءامللانمادختسانأوقَّدصياللكشب
كلذتبثُنلًامامتتانايبلاعمجنملاننكلو،ةليوطلاينباتالاستغاىلع
.)دعب

انكيتلااهسفنايجولونكتلانكلو،يتانايبنمّملعتللةسمحتمانأ
نعتافلمعضولوانتبقارملًاضيأنورخآاهمدختسيانسفنأةبقارملاهمدختسن
.انتالِصنعو،ةلَّضفملاريغوةلَّضفملاانئايشأ

وأ،ناكم،صخشعمةلِصيفهذختنرايخلكانعضي،مويلاملاعيف
.هرظنتاهجوبةلِصىلعمتنأ:بيولاىلعًايسايسًاعقوماوروز.ةركف
ءزجنآلاوهلومحملامكفتاه:َبقارمامصخشبرقمعطميفاوسلجا
لبِقنمةَبقارمنوكتنأنكمييتلامامتهاللةريثملاةعومجملانم
سانلااهمدختسيثيحتانايبدعاوقلخدتوتالِّصلاكلتفَرُغت.تاطلسلا
.يلبقتسملاكولسلالوحتاعقوتعضول

هذهنأبنوّرُِقيةمخضتانايبةكرحىعدياميدِّيؤمنإىتح
لّوحتسةروث:ةمخضتانايب2013ماعللدئاعلاامهباتكيف.ةدَّقعملئاسملا
رايكوكثينيكورغربنوشريامروتكيفلوقي،انريكفتو،انلمعو،انشيعةقيرط
،سانلاكولسنعتاعقوتعضولديازتملكشبةريبكتانايبمادختسابهنإ
حجرألاىلعمزلتستحيحصلاعضوملايفةيامحلئاسوتيبثتنّيعتي
مادختسابقيقدتلابحمستتايمزراوخعضوىعدتةديدجةنهمثادحتسا
،"اهتاذةلادعلاةركفضّوقتتدق،هذهةيامحلالئاسونودب".ةمخضتانايب
.ابتك

هباتكيف،ةمخضلاتانايبلاّديؤمولغوغسيئر،تيمشكيرإرّذحيو
ءوشننأنم،نيهوكدراجعمنواعتلابهعضويذلاديدجلايمقرلارصعلا
سانلااهيفلَّمُحي"ةبقحبارتقابرشبيً"ابيرقتمئادلكشبتانايبللنيزخت"
تيمشنوكنممغرلابف."رضاحلاويضاملايفةيلعفلامهتالِصةيلوؤسم



،نينطاوملاةدعاسمبايجولونكتلامايقةيفيكلايحبلاغلايفنَيلئافتمنيهوكو
نأنم"2,0ةيسيلوبلاةلودلا"ىعديباتكلانممسقيفنارّذحيامه
اللكشبةبعرمةيمقرةيسيلوبةلودءاشنإلامماظنهيلإجاتحياملك"
لمحيس"،نابتكي،ةيسيلوبةلودةرطيسلظيف.ً"ايراجتنآلاٌرفاوتمقَّدصي
."ةبقارملانمىوتسملااذهعمًاديدجىنعمتالِّصلاببسبُْبنَّذلا

ááá
مدعببسنعءيربلاؤسب،ودبيامك،يفيفعرسايةباقَرتأدب

.راطملايففشكلازاهجربعةحئارلاليزمريرمتةيناكمإ
يعامتجالالصاوتلاعقوملمدختسمرشن،2010وينوي/ناريزح24يفف

Reddit.com،ليزمناكمإبناكاذإً،اذإ":ًالاؤس،يالكياجىعديو
"؟ةمامقلاءاعويفهنومرتاذامل،ةرّجفتمنوكينأيتحئار

Redditيمدختسمضعباعدو.تاقيلعتلاتائمهحيرصتّدلودقل
علِسنعنورخآثّدحتو."نمألاحرسم"ةحئارلاليزملاطييذلاَرظحلا
تالآ،نارزيخربإ،رفاظأّصقِم-تارئاطلانتمىلإًاّرساهلقنباوماق
لهسأفدهوهقّوستلازكرمنأنيمدختسملادحأحرتقاو.نيكاكس،ةقالح
.ريجفتلل

ودبي":يرجغلادلاخىعديمدختسملّخدت،وينوي/ناريزح25يف
وههيلإنوجاتحتاملكنأينعأ".بتك،"ًالهسًارمأقّوستزكرمريجفت
يذلافطعِميفنونجملاصخشلااونوكتاليكةيداعةلذِبو،ةرجفتم
باهرإلاناكاذإهنأينعأ.قّوستةبيقحوقّوستزكرمريجفتلواحي
ضّرعتِتلتناكيتلاقّوستلازكارمددعيفاورّكف،عقاولايفًايقطنمًاديدهت
."ريجفتلل

متدقل...لجأ..ً.اذإ...":امعوننمةباعُدبيرجغلادلاخمتتخاو
."ديكأتلابيتافلمىلإللستلا

اتناسيفبلاطوهو،عقاولايفميهاربإدلاخيرجغلادلاخناك
رسايللَّضفملاقيدصلاورمعلانمةرشعةعساتلايف،اينروفيلاك،ارالك
عمبهذ،رهشأةعبرأدعبو.كلذيعينأنودقيقددلاخف.يفيفع
2000سألأءاقرزنلوكنيليهو،رسايةرايسكرحمتيزرييغتلرساي
طوبهلاتالجعنمّىلدمًاكلسرسايظحال،ةرايسلاتعفُرامدنع.نولاص
.هترايسلفسأبّتبثمقالمعلابقتساولاسرإويداربهبشأادبامبًالصتم

.يكيناكيمللرسايلاق،"ةرايسلانمًاءزجسيلاذه"
ةطساوبًاقصتلمناك؛ةلوهسبعُلتقا،زاهجلايكيناكيملابحسامدنعو



وأًادجزارطلاميدقبُّقعتَزاهجنوكيامإ":هسفنلرسايلاقف.سيطانغم
."ةيبوبُنأةلبنقكودبينأهبضرتُفي

هدلاوعمرصمىلإلقتنادقناكو،ارالكاتناسيفأشنورسايدلُو
.هيَدلاولاصفنادعب،هرمعنمةرشعةيناثلايفناكامدنع،دلوملاّيرصملا
،ةيلكلاداتريلةدحتملاتايالولاىلإداع،رمعلانمةرشعةنماثلاغلبامدنع
ريخألااذهةلئاعو،دلاخورسايناك.هدرفمبشيعيو،ةفيظوىلعلصحيو
امهتلِصتداعو،ةيدادعإلاةسردملايفًادجنيبَّرقمنيَقيدصً،اضيأةيرصم
.ةدحتملاتايالولاىلإرسايداعامدنعةقباسلا

فأليمعرهظ،لوقي،ةدحتملاتايالولاىلإرسايةدوعنمليلقدعب
هنمبلطتةقاطبكرتو،لزـنملاجراخناكامدنعهبابدنعيآيـب
ثدحتلاديرتيآيـبفألانإليمعلاهللاق،رسايلصتاامدنع.لاصتالا
نمأللًاديدهتنوكتامبركنإلوقتردصملاةلوهجمةمولعمانيّقلتاننأل"هيلإ
ةراشتساًالوأديريهنكلو،ةلئسألانعةباجإلاهّرسيهنإرسايلاق."يموقلا
.ٍماحم

.ليمعلاءاقتلامدعبهتحصنعفدلاةَقبسُمةينوناقةمدخبرسايلصتا
ةرادإفوفصىلعّبكناو.اهرمأيسنويآيـبفألاةوعدضفر،كلذل
قرشلايفتاكرشلةيرتويبمكتازيهجتعيببةلثمتملاهتفيظوىلعولامعألا
.طسوألا

فألايفًاددجمرّكف،هترايستحتعورزملازاهجلاهفاشتكادعبنكلو
يفهئالمزلهيرُيللزـنملاىلإداعويفلخلادعقملاىلعزاهجلاىمرف.يآيـب
.نكسلا

.ةرجفتمهبشيزاهجلانألقلقلابنكسلايفهئالمزدحأرعشدقل
رثكألا،دلاخحرتقاو.هعيبءاقلهاضاقتيسيذلاغلبملانعرسايلءاستف
،اذكهو.هتّيهامةفرعملًالوأRedditىلعزاهجلاةروصرشن،هعبطيفًابايترا
Redditىلإزاهجللةروصدلاخلخدأً،احابصعبرلاوةرشاعلاةعاسلادنع
"؟انقحالتيآيـبفألانأاذهينعيله":طيسبلاؤسعم

هنإ:زاهجلااوفرعدقRedditىلعنوّقلعملاناك،ليللافصتنمدنع
يهو،ماهبوكهجتنتيذلا820يتسأنايدراغيملاعلاعقاوملاديدحتماظن

،لجأ":راصتخابً.ارصحنوناقلاذافنإتالاكولاهتاجتنمقّوستوعيبتةكرش
.jeanmarcpمدختسملابتك،"كقحالتةطرشلاوأيآيـبفألا

ةحفصلايفنالعإلاُرشندقل.ةسامحلابرسايرعش،رمألائدابيف
تلاهناو،ةرقِفلاىلعصخشفالآةثالثنمرثكأّقلعو،Redditـلةيمامألا



ريثمرمألا"نأيفهريكفترسايّركذتو.بْوَصوبْدَحلكنمحئاصنلاهيلع
."ةبهَّرلل

نإنكسلايفهؤالمزهللاقف.يشالتلابهتسامحتأدب،يلاتلامويلايف
.ينكسلاعَّمجملاتارايسفقوميفهترايسبناجبنيَفقاواناكةأرماوًالجر
بناجبنيَفقاونالازياماناك.امهتهجاوملرسايلزـن،ةعاجشلابًارهاظتم
.ينكسلاهعَّمجمجولوبمكحتتةينورتكلإتاباّوبلخادةنوكرملاهترايس
بناجبنافقتامتنأ".رسايلأس"؟ءيشبامكتدعاسميننكميلهً،ابحرم"
.ً"امامتيترايس

،لجرلالاق"؟اهتيحالصةدمتهتناةيندعملاكتاحولنأفرعتله"
.ةكحضًاقلطُم

ءانثأيترايسنعدعتبا،ًءاجر".رسايلأس"؟كلذيفكنأشام"
."فلخلاىلإاهكيرحت

.هءارونَيبيرغلاكرتيسرساينأولامكرمألاادب،نمزلانمةظحلل
عمس،ٍذئدنع.عراشلاىلإًاراسيفطعناوينكسلاعّمجملاجراخقلطناف
دقل.هفلخناعفدنتنوللاَيتمتاقعفدلاَيّتيعابرنَيترايسىأروتاراطإيأص
ىأرو.امهئاوضأبتاراشإاتلسرأمثنمو،ينكسعَّمجمفصنةفاسمهاتعبت
.ءادوسسيرباكيفيش-امهيلإةثلاثةرايسمامضناةيفلخلاةيؤرلاةآرميف

نمةليلقتائمعطقدعبقيرطلابناجىلإهترايسرسايفقوأف
هعّمجمنمرخآلابناجلاىلعةمئاقلاةيدادعإلاةسردملامامأناك.مادقألا
بناجباناكناذللاةأرملاولجرلا-هترايسوحنصاخشأةتسراسف.ينكسلا
.تاسدسمنولمحيوصاصرلااهقرتخيالتارتسنودتريءالمعةعبرأو،هترايس

ً.اكسامتمىقبينألواحهنكلو،هاديتدربورسايةدعمتقفخدقل
ةيهتنملاةيندعملاهتاحولنعهلأسو"يطرش"هنأبهسفنبءالمعلادحأفّرعف
ةطرشلاطباضهلأسف.رسايباجأ"؟شيجينفقوأببسلااذهلأ".ةيحالصلا
نمًالدبنكلو.باجيإلابرسايباجأف،ةرايسلاشيتفتهناكمإبناكاذإ
ءالمعةملاكموةرايسلانمجورخلارساينميطرشلابلط،ةبرعلاشيتفت
.ةرايسلاءارونيفقاولايآيـبفألا

ىلإىلعألانمهسبالمىلعيطرشلاّتبرف.ةرايسلانمرسايجرخ
يـبفألاءالمعنمبارتقالابهلحمسمثنمو،حالسنعًاثحبلفسألا
تقويفهترايسبناجبنيَفقاواناكناذللاامهاسفنةأرملاولجرلا-يآ
.رفينجةأرملاىعدتو،تنسنيفىعديهنإًالئاق،هسفنبلجرلافّرعف.قباس

فيك".رسايلاق،"هكلمأال".بُّقعتلازاهجةداعتسابتنسنيفبلاط



"؟هعِبأمليننأفرعت
ًاددهمو،يلارديفكلُمزاهجلانأًاِنلعُم،ةوسقلابتنسنيفرهاظت

ةمُهتبلاقتعاللَتضّرعتالإوزاهجلاانطعأ".رسايدضةيلارديفمُهتهيجوتب
َقليملهنكلوٍماحمبةناعتسالارسايبلطف.تنسنيفدّده،"ةلادعلاةقاعإ
.ةباجتساةيأ

انلهدَِعأ،زاهجلاعاجرتساطقفديرن".فطللابرفينجترهاظتو
.تلاق،"كنأشوكعدنفبسحف

ةداعإلتاءارجإلابمايقللمهبلاصتالابهيماحمموقينأرسايحرتقا
ىلعبجيهنإًالئاقحاصيذلاتنسنيفبضغأرمألااذهنكلو.زاهجلا
.روفلاىلعزاهجلاميلسترساي

.رسايلأس"؟اذهيـبنولعفتاذامل"
لوانتييذلاRedditىلعدلاخنالعإلمحتةقروتنسنيفجرخأف

.قّوستزكرمريجفت
.تنسنيفلاق،"كبّقعتنببسلااذهل"
.رسايلاق"؟هترايستحتزاهجلااذهاوعضتملاذامل"
.تنسنيفلاق،"مويلكًاعمامتنأ،هوأ"
.رفينجتلأس"؟هلاقامبكيأرامً،اذإ"
هبتكامنكلو،ءاكذلاديدشدلاخ".رسايلاق،"ءابغلاديدشرمأهنإ"

"؟هيلإثدحتللنابهذتالاذامل...ديدشءابغنعّمني
.نيّحلسملالاجرلاهجويفرايهنالابرسايةبالصتأدب،ةياهنلايف

.هتقشيفةضفخنملاةريغصلاةلواطلاىلعدوجوملازاهجلاةداعإىلعقفاوف
عّمجملالخادىلإاوداعوعراشلا،تنسنيفو،رفينج،رسايربعو

ةعبرألاءالمعلامهعبتو.ةبقارملابهناريجوهئاقدصأمايقءانثأ،ينكسلا
يجراخلاّملسلااودعصو،ةينورتكلإلاتاباّوبلاربعرسايمهلخدأف.نوّحلسملا
.يناثلاقباطلايفهتقشىلإ

.هعمةقشلالوخدتنسنيفلواح،بابلالفقحتفبرسايمايقءانثأ
.رسايلاق،"بابلانعدعتبا"

اهيأ".سولجلاةفرغيفزافلتلانودهاشينكسلايفهؤالمزناك
مهلحنستنألبقو.رسايمهللاق،"بابلاجراخيآيـبفألا،ءالمزلا
.تنسنيفلهاطعأو،جراخلاىلإهبحطصاو،زاهجلاطقتلا،ةباجإلاةصرف

.رسايهلأس"؟يلاقتعابموقتسله"
."كيلعةلئسأةعضبحرطيفبغرناننكلو".تنسنيفباجأ،"ال"



رسايرعش،هديلوانتمنعًاديعببُّقعتلازاهجحبصأنأدعب
قفاوف.يآيـبفألالَبِقنمهتبقارمىدمنعديزملاعامسللوضُفلاب
.ةزيجوةثداحمءارجإىلع

رساينيكرات،مهترايسبةعبرألاءالمعلادعتباف.مهتارايسىلإمهعمداعو
رفينجاهنأبفّرعتلمعةقاطبهتطعأيتلارفينجوتنسنيفعمهدرفمب
.يآيـبفألاىدلةليمع،ناعنك

:داهجنعاهنأولامكتدبةلئسأبهراطمإباعرشو
.ال؟ناتسناغفأوأ،ناريإ،ايروسىلإرفاسله
.ال؟جراخلايفيركسعلابيردتلانمعونيألعضخله
.رسايلاق،"ةعمجلامويدجسملادصقأ"ً؟اّنيدتمناكله
ىلعًاديدهتسيليفيفعرساي"،اهتانّودمرتفدىلعرفينجتبتكف

.رسايلةحفصلاِتََرأو،"يموقلانمألا
الامكنأفرعأنأيلفيك".ةلئسأحرطلرسايرودناح،نآلا

.لأس"؟ناكملكىلإينناعبتت
.تلاق،"معاطملايفكقوذًاقحبحأ".ةيبرعلاةغللابرفينجتباجأف
.لاق"؟يننيعدختله.ةيبرعلانيملكتت".رسايلهُذأف
كنأفرعن،لعفتامفرعن،بهذتنيأفرعن":ةيبرعلابتعباتو

.ةيسوخناسيفقّوستزكرموهو،"ووراناتناسىلإكتبيبحبحطصت
.رسايلأس"ً؟اضيأنوفرعتاذام،واو"
.تلاق،"ديدجلاكلمعىلعانيناهت-ديدجلمعكيدلنأفرعن"

."نيَعوبسأدعبيَبُدىلإبهذتسكنأفرعن"
شقانيملو،فتاهلاربعالإلمعلانعثدحتيمل.رسايبلقصاغف

يغُصتيآيـبفألانأدبال.ينورتكلإلاديربلالئاسرربعالإيَبُدةلحر
امًاضيأنوفرعتله":هسفنيفلاقف.ينورتكلإلاهديربأرقتوهتالاصتاىلإ
"؟ةيلخادلايليوارسنولوه

.لاق،"ةيفتاهلايتالاصتاىلإنوغُصتمكنأنمقثاوانأ"
.تباجأ،"كلذبحوبلايننكميال،هوأ"
.رسايلاق"؟امكشيجعمًةيناثيننافقوتسله؟ًةيناثامكارأسله"
ال.ًةيناثكجعزـننل".تلاق،"ّلِمُمتنأ،رمألااذهلايحقلقتال"

."ٍماحمبلاصتاللةجاح
هعضو،نَيليمعلاةرداغمدعبف.يآيـبفألاةحيصنبرسايثرتكيمل

يهو،ةيمالسإلا-ةيكريمألاتاقالعلاسلجمعملاصتاىلعءاقدصألادحأ



.ةينوناقةملسمعافدةعومجم
ةمكحممامأىوكشبسلجملاوماحممّدقت،2011سرام/راذآ2يف

ةركذمبَقفُرملاريغبّقعتملايملاعلاعقاوملاديدحتماظننأنيمعاز،ةيلارديف
هكولسنعتافلمعضونأو،عبارلاليدعتلايفةدراولارسايقوقحكهتنا
طابحإب"تببستةباقَّرلانأو،لوألاليدعتلايفةدراولاهقوقحكهتناينيدلا
.ىرخأمَُهتىلإًةفاضإ،"لوألاليدعتلايفةدراولاهتاطاشنلايحّيعوضوم

تاهجونعريبعتلانم"فوخلابرعشيتابرساينأىوكشلاتمعز
نيرخآتعنم"ةباقرلانأو"ةينوناقلاهتالِصضعببظافتحالاوةيسايسلاهرظن
."نيلَمتحمنيمِدختسماميسالو،هبتالِصةماقإنم

بلطلب،طقفيلبقتسملابُّقعتلادضيئاضقمكحىلإرسايَعسيمل
.ةيموكحلاتالجسلانمهتماقإناكمبةطبترملاتانايبلاءاغلإًاضيأ

ىوكشىلعيّرسدرميدقتقحبيلارديفلاتاقيقحتلابتكمزاف
هارجأيذلاقيقحتلانإبتكملالاق،ةماعلاةينوناقلاهتادنتسميف.رساي
يفًاينوناقناكةركذمىلعلوصحلانودرسايبُّقعتنإولفُقأرساينع
مايقلوبقملاريغنمهنإايلعلاةمكحملاتلاق،نيحلاكاذم(.تقولاكلذ
يملاعلاعقاوملاديدحتماظنتيبثتلالخنمتامرُحلاكاهتنابءالمعلا
ىلإةراشإلارسايةعاطتسابسيلهنإًةلئاقً،اضيأةموكحلاتلداجو.)بِّقعتملا
يفلوألاليدعتلايفةدراولاهقوقحنمصاقتنالاىلعّيسحليلديأ
يفرمألااذهثودحبكيشوّيسحديدهتدوجوتبُثيمل":لبقتسملا
."لبقتسملا

ááá
نكميالامركذيوه.ّيبلسقحيكريمألاروتسدلللوألاليدعتلا

نايدألانمنيدةماقإبصاخنوناقيأسرغنوكلاردصيال":هبمايقلا
قحنموأ،ةفاحصلاوأمالكلاةيرحنمدحيوأ،هتسراممةيرحعنميوأ
."فاحجإلانممهفاصنإبةموكحلاةبلاطميفوً،ايملسعامتجالايفسانلا

.لوألاليدعتلانمةياغلاةفرعمًامئادلهسلانمسيل،كلذلًةجيتن
يفريهشلاِملاعلاعمُتسلج،ةينوناقلاتامجألازرفىلعيتدعاسمفدهبو
فصونكمي".ايبمولوكةعماجسيئرًاضيأوهو،رغنيلوبيل،لوألاليدعتلا
نأنوسسؤملادقتعا.رغنيلوبلاق،"يـبايترالاناهُّذلابلوألاليدعتلاةيرظن
ةيألماهلارابتخالانإ،ةجيتنلاب.ةموكحلاداقتناةيّرحبلطتتةيطارقوميدلا
نمّدحيةلصلاتاذطاشنلاله:وهلوألاليدعتلابةطبترمةينوناقةيضق
؟يطارقوميدلاشاقنلايفةكراشملا



اذإتاطاشنةيأحبكىلعةياغللةصيرحايلعلاةمكحملاتناك
،لاثملاليبسىلع.ةيطارقوميدلايفةماعلاةكراشملاتادييقتلاكلتتدّمج
ةمَزلُمريغزمياتكرويوينةكرشنأب1964ماعلايفايلعلاةمكحملاتمكح
كولسداقتناىلعماغرإلا"نألماعفظومنعبيذاكأنمضتينالعإرشنب
ةيتاذةباقَرىلإيدؤي...ةيعقاولاهتاديكأتلكةقيقحنامضلامفظوم
ةيفشكلاةيعمجلانأبايلعلاةمكحملاتمكح،2000ماعلايفو."ةهباشم
نألاهتيوضعيفًايسنجيوسريغصخشلوبقبةمَزلُمريغنايتفللةيكريمألا
.ةِّربعملاتالِّصلاةماقإةيّرحكهتنيءاضعألوبقىلعتاعومجملاماغرإ
بتك،"المأيـبعشلافالتخالانعًءاوس،ريبعتلالوألاليدعتلايمحي"
.تسيوكنير.همايلوايلعلاةمكحملاسيئر

ربتعييذلاشاقنلاىلعنهِّذلاةحتفتمنكتملايلعلاةمكحملانكلو
ةسمخبةمكحملاتمكح،1972ماعلايفف.ّرحعمتجملةيذؤمةباقَّرلا
مهيلعسسجتلاّمتنيذلانييكريمألانينطاوملانأبةعبرألباقميفتاوصأ
مهضّرعتاوتبُثينأمهنكمياليكريمألاشيجللعباتلاةباقَّرلاجمانربلَبِقنم
لجأل"شاقنلاهيلإلوؤيساميفمهلةيصخشةحلصمال"كلذلو،ررضيأل
ةسمخبايلعلاةمكحملاتمكحً،اضيأ2013ماعلايفو.يئاضقلافاصنإلا
مهيلعسسجتلامتنيذلانييكريمألانينطاوملانأبةعبرألباقميفتاوصأ
لوصحلانود،يموقلانمألاةلاكوهريُدتيتلاتصنتلاجمانربلالخنم
وأ،ّيلعفودَّدحم،ّيسح"ررضلمهضّرعتاوتبُثينأمهنكميال،ةركذمىلع
ً.ايئاضقًالمعبلطتي"كيشو

.وأمايلوايلعلاةمكحملاَيسيئرةضَراعمةغالببُتمدُص،ةيناثةهجنم
ةباقَرجمانربايعددقل.1972ماعلاةيضقيفلاشرامدوغروثوسالغود
ئدابمعمًابرحضوخي"يذلا"يسايسلامسجلايفًاناطَرس"يكريمألاشيجلا
فتكقوفنمتارابختسافظومرظنيامدنع":ابتكدقل."لوألاليدعتلا
يفيّئرمريغلكشبوهبناجبريسيوأ،ةبتكملايفةعامجلاطمنلفلاخُملك
يتلا،اكريمأىُرتدوعتال،هيدانىلإللستيوأ،بارضإلاىلعنيضِّرحمّفص
يتلاةروصلايف،ملاعلاءاحنأيفةيّرحلاتوصاهنأبةرمتاذتحُدتما
."ةيسورلاةروصلايفلبنوسيدامونوسرفيجاهعضو

ááá
لكبناباتريدلاخورسايتاب،يآيـبفألاعمامهتشوانمدعب

لُّبقت:ديدجروعشهناكمّلحوءطببلازفوخلانكلو.امهبناجبّرمتةرايس
.نيََبقارمامهنوك



يفسكوبراتسيفانيقتلاامدنعدلاخيللاق"؟يلعفتنأكنكمياذام"
انتيصوصخلكنادقفكشوىلعنحن".ثداحلانمماعدعب،ارالكاتناس
."انمايجولونكتلااهتذخأدقل.لاحةيأب

بابدنعيآيـبفألاروهظدعبثدحامىلعدلاخينعلطأ
دلاخفتاهلاب،رفينج،يآيـبفألاةليمعتلصتا،ةليلقمايأدعب:رساي
امًابلاغ،لاق،نيحلاكاذمو.اهبلاصتالادُِعيمل.ةلاسرتكرتولومحملا
لاصتالاىلعبيُجيامدنع-بوجحممقرنمةيفتاهتالاصتاىقلتي
مثنمو،نيَمويةدملمويلايفنَيترميـبنولصتيس".الإسيلًانينرعمسي
.يللاق،"عيباساةثالثةدمللاصتالانعنوعطقني

مايقلانعّفكهنكلو،اهلخداملكهترايستحترظنيناكً،ايئدبم
اذإهتقحالملةقيرطدجتسيآيـبفألانأرّوصتدقل.ةرتفدعبكلذب
.كلذيفتبغر

لدبتساو.ءطببرطاقتتتتابوRedditىلعهتكراشمتعجارتدقل
.لدجللةريثمريغبلاغلايفةريصقتاقيلعتبملظلانعةليوطلاهتالاقم

Redditومدختسمأدبامدنعو.رسايعمعكستلانعًاضيأدلاخّفكو
ماظنةطساوببُّقعتلاةيضقنعتامولعمبمهديوزتلدلاخىلعحاحلإلا
ًاعونانيلعًايراشقًاحَضنةباثمبحبصأ"،دلاخبتك،يملاعلاعقاوملاديدحت
."امًاعونانرهناكلذل،ام

يللاقو،رصمىلإةرايزنمّوتللداعدقناك،دلاخُتيقتلاامدنع
نوعناقةدحتملاتايالولايفسانلانإلاق.كانهىلإلاقتنالايفركفيهنإ
ً.اديعبقلزـنتمهقوقحةيؤرب

ولحيامبمايقلاكنكمي.ةيلعفلاةيّرحلاكانه".لاق،"ةيّرحلامهوانه"
."كل

ááá
ًالؤافترثكأنوكينأهبضرتُفيهنإدلاخللوقلايفةبوعصتدجو

مهبَهبتشمكاكريمأيفنوملسملالموعامًابلاغ،ظحلاءوسل.هتيّرحلايح
يفاكريمأىلعةدعاقلاموجهذنمةطرشلازكارميفهوجولازييمتلفصيف
.2001ربمتبس/لوليأ11

ليلحتفدهبقاطنلاةرادإلًاماظنيآيـبفألاتّدعأ،11/9دعب
تاعومجملاكلتفادهتساو،ةيراجتتانايببنينيعتسم،نيملسملاةماقإناكم
ةدايزعمرمألااذهقفارتينأئجافملاريغنم.نيِربخُمىلعيوتحتيتلا
يفاحصلاصّحفتدقل.ةيباهرإاياضقيفنيملسملاىلعءاعدالاتالاحيف



فألااهبتمّدقتيتلا508ـلاةيئاضقلاتاوعدلانوسنورأروفيرتيئاصقتسالا
،تالاحلافصنوحنيفاومدُختسانيربخُمنأدجوو11/9ذنميآيـب
نأنوسنورأريرقتيفءاج.تالاحلاثلثيفنيّفختمةطرشلاجرمدُختساو
مهنووُغيو،نايحألابلاغيف،نيعينمريغ،نيسئايًاصاخشأنوفدهتسينيِربُخملا
ةطرشلاجرمدُختسانأقبسيمل".ةفَّيزمةيباهرإةديكمكرشيفعوقولل
تالاحلالكيف".نوسنورألاق،"ةحلسأنوكلميصاخشأبعاقيإللنوّفختم
."ةبولطملالئاسولالكيآيـبفألارفوتً،امومع

،كرويوينةنيدميفنيملسملاىلعسسجتللةيئادعرثكألادوهجلاتلُذب
ةيزكرملاتارابختسالاةلاكووكرويوينةطرشمسقنيبيّرسنواعتلالخنم
)CIA(تابسانمو،ءايحأو،ةملسمةيسايستاعومجملخادىلإللستلل،
ليمعقفار،2008ماعلايف.يسرجوينوكرويوينيف،ةيبالطتاعومجمو
ىلعةلحريفكرويوينيفجديلوكيتيسنمةملسمبالطةعومجمٍّفختم
ةطرشمسقنمنوّفختمطابضّدعأ،2009ماع.ةدِبزُمهايميففَوطنتم
باقنلافشُكنكلو،يسرجوينيفزرجتورةعماجبرقًانمآًالزـنمكرويوين
لصتاو،ةيباهرإّةيلخمهنأبىنبملاىلعفُرشملاهبتشاامدنعمهيّفختنع
.ةطرشلاب

يداحلايف،كرويوينةنيدميفبلاطوهو،ايدناددسأةصقباولّمأت
.هتبقارمبكرويوينةطرشمسقنمِربخُمموقيناكو،رمعلانمنيرشعلاو
ليبسيفكرويوينتامدخىعدتةيريخةيعمجسيسأتيفايدنادكراش
،2012سرام/راذآيفو.نيمَدعُمونيدَّرشمماعطإلًالامتعمجدقو،هللا
طارخنالاديريهنإلاقو،نَمحررويماشىعديكوبسيفربعلجرهبلصتا
ترُرسو،نيَكرتشمءاقدصأةدعانيدلناك".ةيريخلاةيعمجلاتاطاشنيف
يفيئاقدصأبُهتفّرعكلذلً،اينيدتاذلانيسحتنعهثحبيفهتدعاسمب
.هفدهتستتناكيتلاةباقَّرلافصتةنَّودميفايدنادبتك،"ةيعمجلا

.نَيبَّرقمنيَقيدصً،ابيرقتاهسفنّنسلايفامهو،ايدنادونمحرحبصأ
.ةرمتاذكانهليللاىضقو،تارمةدعايدناديَدلاولزـنمنمحررازو
،هفتاهمقرنعهيقتلينملكنمحرلأسي"ً.اضيأًايلوُضفنمحرناك
يفلواحيناكو".ايدنادبتك،"نايحألابلاغيفمهئاقلنمقئاقددعبو
نممهاقتلا-مهعموأ-صاخشألروصطاقتلاًاضيأنايحألابلاغ
."يلالخ

كوبسيفىلعةلاسرنمحررشن،2012ربوتكأ/لوألانيرشت2يف
تقويفةفاحصلاربخأو.كرويوينةطرشمسقيفًاِربخُمناكهنأفشكت



نوطاعتينيرصاقتلاطتالاقتعالانمةلسلسدعبًاِربخُمحبصأهنأبقحال
بعتنمحرنكلو.رهشلايفرالود1,000ىضاقتيناكهنأو،اناوجيراملا
لالغتساُتهركدقل".هلمعنعّىلختوهئاقدصأىلعسسجتلانمًاريخأ
."أطختبكترا".سيربدتيشوسأللنمحرلاق،"لاملاينَجفدهبسانلا

يفترّمست،ربخلاُتعمسامدنع".هءاقدصأنمحرحيرصتمدص
يفًاِربخُمنأقّدصأملً.اعِّورمًاروعشناك".هتنّودميفايدنادبتك،"يناكم
ىلعًاضيأهلالظبثداحلاىقلأدقل."يلزـنميفناككرويوينةطرشمسق
مهسفنأعمةولخيفنوملسممساقالطإديُعأيتلاةيريخلاايدنادةيعمج
يفةيريختاءاقلدقعنعّفكلاايدنادنمّيلحملادجسملابلطو.اهيلع
ةيريخلاةيعمجلاتناع.نيعمتجملانمتاعربتعمجنععالقإلاو،دجسملا
مههوجولعجبنورخآءاضعأوايدنادعرشو.ايدنادلوقيً،ايونعموًايلام
كرتشادقل.كوبسيفىلعةيعمجلاةحفصيفاهنورشنيروصيفةمَهبُم
.كرويوينةطرشمسقدضةيئاضقىوعديفايدناد

نأشيفنكممرْدقربكأبًاّماعوًالماشنوكأنأةلواحمُتدتعا"
مهبينطبرتصاخشأعميسيئرلكشبلصاوتأ،نآلا-يريخلالمعلا
.ايدنادبتك،"ةيصخشةفرعم

ááá
عمعكستيدَُعيمل.ٍقاوٍعرِدءاروامىلإًاضيأيفيفعرسايبحسنا

رضحيو،ةيرتويبمكجماربعئابكهلمعيفلغشنموه.دلاخ،ةلوفطلاقيدص
،لزـنمءارشلًالامرخّدادقل.ةّيلكلانمةداهشىلعلوصحللةيليلًاسورد
.لماحهتجوزو

لاق،"هعمعكستلابعصي،لضفملايقيدصجضنيملوُتجضناذإ"
."يتقولماتعييضتوههعميعّكستنإ،يتايحنمةلحرملاهذهيف".يل

ىلعلازيامهنأبدقتعيوه.ةفزاجملاتاعِبتلّمحترسايعيطتسيال
،اترالافوتريوبىلإةلحرنمهتجوزوداعامدنعف.امعوننمةبقارمةمئاق
شتفنيحيف،هلوصوىدلةعاسوحنلهباوجتساّمت،2012ماع،كيسكملا
فتاهاوذخأءالمعلانإلاق.ةلئسأاوحرطوهبئاقحنويلارديفءالمع
مهلقحيالةلئسأنوحرطياوناك".هفتاهمهءاطعإضفرهنكلو،هتجوز
.يللاق،"قباسلااهجوزنعاهلاصفناببسنعيتجوزاولأسدقل.اهحرط
."ديدشبضغبُترعشدقل"

نوفقويةنَّيعمةسايسيفبغرأله".هبضغبمكحتلالواحيهنكلو
ناكملايفانفوقوءانثأيللاق،"لجأ؟نيملسملانييكريمألاةقياضماهلالخنم



ببسبًاراذتعايلاوبتكينأيفبغرأله".يآيـبفألاهتفقوأثيح
رومأاهنكلو.لجأ؟يترايسىلع]بّقعتملايملاعلاعقاوملاديدحتماظن[عضو
يلنوكتنأديرأً.ايرثنوكأنأديرأ.يتايحلصاوأانأ.اهيلعدمتعأال
.ً"اضيأنورخآهيلعلصحينأديرأ.يكريمألاملحلاديرأ.ةلئاع

هتجوزوىرتشادقل.هملحرسايققح،ةثداحملاكلتنمماعدعب
امهعراشيفامهترايزلتئج،ّراحمويتاذو.هيسوخناسبونجيفًالزـنم
ةريغصلاةحابسلاةكرببناجبُتنكرف.ةرَجأتسملايترايسةطساوبذفانلاريغ
.ينكسلاعَّمجملايفلزانملالكاهرطاشتتيتلا

ةيطغأو،سولجلاةفرغيفةبيشقةيدلجةكيرأرسايينارأ،لخادلايف
يفةيكبشمةاوشِمكانهتناك.امهتنبامونةفرغيفةنَّولملارئاتسلاوةّرسألا
.ريغصلايـبناجلاءانفلا

نيذلايئابسنأيفريكفتلاُتلصاو،لزـنملاىلعةلوجبيمايقءانثأ
اوناك.نيرشعلانرقلاَبلقنمدنعةدحتملاتايالولاىلإايسورنماورجاه
اوناعدقل.مهتادقتعمببسبنودَهطضمدوهيلاثيحَملاعنمنوّرفي
دلاوو،ركاكسرجتميفلمعتيدجةدلاوتناك-انهىلإمودقللنيَّرمألا
.ةيّرحلالجألةلواحملابريدجرمألانكلو-ًالوجتمًاعئابيدج

لمع.ةيداصتقاةصرفنعًاثحبانهىلإرصمنمرسايةلئاعتءاج
؛اهبدعُويتلاةيّرحلابمعنيملهنكلو،انهًايلامًاحاجنققحوّدكبرساي
.هتالِصعمقوةباقَّرللهسفنعضخأ،كلذنمًالدب

تاكيرأو،ةنيدملايفلزانمو،ةيكبشمٍواشمءارشةيّرحبرسايعتمتي
تاباعُدنوقلُطيصاخشأبتالِّصلاةماقإةيّرحسيلنكلو،نيَّدلابةيدلِج
.ةحئارلاليزمىلعتاراطملايفةموكحلاةضرفتيتلارظحلانع

ةيصوصخلانأبروعشلالهسي،َبقارمًابيرقتءيشلكثيحملاعيف
نيذلاصاخشألاربخأامدنع،نايحألابلاغيف.هنمسوؤيمرمأيه
دقل"،يروفلامهباوجنوكي،ةيصوصخلانعبتكأيننأبّوتللمهيقتلأ
."ةيصوصخكانهدَُعيمل.ُتملستسا

تبتك،تاونسثالثلاوطفً.اضيأمالستسالايفتركفدقل،ةقيقحلايف
يننكلوً.انكممًارمأايجولونكتلااهنمتلعجيتلاةيصوصخلاتاحايتجانع



،ببسلاوهريبكلايلاغشنانإلوقأتنك.يسفنيمحأيكريثكلالعفأمل
.ءيشيألعفةلاحتسابعقاولايفةرومغمتنكيننكلو

ىلإيقّرطتنإله.ْبنَّذلابرعشأتأدب،تاثداحملانمديدعلادعب
رمأةيصوصخلانأبيروعشيفعقاولايفمهسيةيصوصخلاتاحايتجا
؟هنمسوؤيم

:دلَوملابةضِراعمانأو.لمأدوجوبداقتعالاتدرأ:يتعيبطبةلئافتمانأ
ضعبىلعروثعلاىلعُتمزع:ةدينعانأً،اريخأو.نيككشتملاضحَدتدرأ
.لمألا

مدعلامتحانممغرلاب،بُّقعتلاتاكبشبّنجتةلواحمتررقكلذل
يتاطاشنبيمايقءانثأةبقارملليضّرعتبّنجتلواحأس.كلذنمينّكمت
.هجراخولزـنملايف-يدوجوناكميفُخأس.قّوستلاوةءارقلاكةيمويلا
فداُرملاةطساوبينورتكلإلاديربلاربعةهَّجوملايصوصنويلئاسرقالغإمكُحأس
.ةيّرحبراكفأوصاخشأبتالِصميقألًاقرطدجأس.نخاسلاعمشلليمقرلا
مهمزاليومهبّقعتييمقررثأءانبنميلافطأةيامحلةقيرطداجيإلواحأس
.مهتايحلاوط

.ةبَّرقمةقيدصلتلق،"كلذبمايقلايننكميال".ةبِعرُمةمهمتناك
ًارمأكلذنوكيس؟لومحمفتاهنودب؟نامتئاةقاطبنودبشيعأفيك"
."يتنباوينبايأربلوؤسمريغ

له:ديدحتلاباهصّحفتىلإجاتحأاميهيتلئسأنأتكردأيننكلو
ُتقفاوله؟بُّقعتلاتاكبشبّنجتوثيدحلاملاعلايفشيعلانكمي
نامأوأٍتامدخبيتانايبًةضياقم-دوجولاةّيلكلاةباقَّرلاىلعامةقيرطب
تلواحاذإثدحياذام؟ةباقَّرلاناديميفنولماعلادكؤيامك-يناّجم
؟يتقفاومبحس

ááá
.يتيصوصخبةطيحملاتاديدهتلاديدحتىلوألايتوطختناك
ًاعفرىعُديمكماصخأةيوهديدحتنإ،يرتويبمكلانمألاةعانصيف

ىلعمكتردقبةركفلالثمتت.ىلضُفلاةجردلاىلإيرتويبمكلامكنمأىوتسمل
نمألاةعانصيفريبخلاوعديو.طقفةفورعملاتاديدهتلادضمكسفنأةيامح
لزانتوهنمألا:نمألانعلوألاَسردلارمألااذه،رينشسورب،يرتويبمكلا
ةمدقميفبتك،"َقلُطملانمأللدوجوال".ىرخأىلعلوصحللٍةزيمنع
ًالزانتَقلُطملاُنمألامزلتسيو،َةرطاخملاُةايحلايضتقت".نمألاورينشهباتك
نعّيلختلالباقميفنمألاىلعلصحن.ىرخأىلعلوصحللتازيمنع



دمتعيهنعاولختتام."خلأ،تايّرح،تاردق،ةمءالم،تقو،لام:امءيش
.هنمهتيامحنولواحتنموهتيامحنولواحتامىلع

ديفيدةلأسمباولّمأتً.ايثراكبسانملاريغمصخلاىلعزيكرتلانوكيدق
.ةيزكرملاتارابختسالاةلاكولقباسلاريدملا،سويرتب

سويرتبلارنجلانعباقنلايآيـبفألاتفشك،2012ماعلايف
جراخةيمارغةقالعبهطارخناءانثأةروطتمريغةينقتمدختسيناكيذلا
ببسبنودقتنملاهبدّدندقل.ليودوربالوب،هتايحةريسةعضاوعمجاوزلا
هيفليودوربوكرتدقو،ينورتكلإلالغوغديربىلعًاكرتشمًاباسحهمادختسا
رمألااذهيسيلوبنيروفةلجمتعد-رخآلاامهدحأللئاسرةدَّوسم
ءاسألارنجلانأبتلثمتةيقيقحلاةلكشملانكلو."ةميدقةيسسجتةراهم"
.همصخريدقت

جوزلا-كيرشلانعةيمارغلاامهتقالعءافخإنالواحيهتقيشعوناك
ينورتكلإلالغوغديربىلعَكرتشمباسحربتُعي،ةلاحلاكلتيف.ةجوزلاوأ
.ةيفاكًةيامح،امهَيلزـنميفةدوجومريغرتويبمكةزهجأنمهجولونكمي
ببسبليودوربباوجتسابعرشتسيآيـبفألانأارّوصتيملامهنكلو
يفةعِّوطتمتابسانمةمِّمصملينورتكلإلاديربلاربعةيديدهتلئاسرهيجوت
نيوانعىلعيآيـبفألاتلصحو.يليكليجىعدت،اديرولف،ابمات
كلذو،ينورتكلإلاديربلالئاسراهلالخنمتهّجُويتلاتنرتنإلالوكوتورب
ليودوربدّوزينملهِّجُو،حجرألاىلع،ةمكحملامامألوثمللءاعدتساربع
ًالوصوكلتلوكوتوربلانيوانعيآيـبفألاءالمعىفتقا.ينورتكلإلاديربلاب
،قدانفةدعكلذيفامب،ياف-ياوتاكبشنمةعّونمةعومجمىلإ
ديربلالئاسرهيجوتخيراوتنعًاثحبقدانفلاءالزـنبمئاوقاوجلومثنمو
ةليزـنتناكليودوربالوبنأيآيـبفألاتدجوامناعرسو.ينورتكلإلا
ديربيفاوثحب،كانهنمو.خيراوتلاكلتيفقدانفلاكلتيفةَكرتشم
مامألوثمللتاءاعدتساربعوأشيتفتةركذمربعامإينورتكلإلاليودورب
.سويرتبباهتقالعاوفشتكاو-ةمكحملا

ىلعاماَقلةعاربيآيـبفألااوقوفينأهتقيشعولارنجلادارأولف
اهربعاجلويتلاتنرتنإلالوكوتوربنيوانعءافخإلةنَّيعمتاوطخبلقألا
.ةفئازءامسأبامهَيباسحاعضينأىلعاصرحو،ريفشتلاامدختساو،امهَيباسح
.امهّتيوهنعفشكلامدعنمضيءيشال،ةلاحلاهذهيفىتح

ولوىتحةنكممريغةيلاثملاةيصوصخلانإ،ءيشلكنممغرلاب
.حيحصلكشبمكمصخةيوهمتدّدح



نعديحولالوؤسملا،يكسنيشتاك.هيجرودويت:ىرخأةلاحباولمأت
شاع،نمزلانمدقعلاوط.ينورتكلإلاديربلابةددعتمريجفتتايلمع
فرصتاودأ،ءابرهكنودب-ةدحاوةفرغنمخوكيفكسانكيكسنيشتاك
نمةلسلسبهمايقءانثأاناتنومنمةيئانةقطنميف-فتاهوأ،يحص
نيَنثاتباصأوصاخشأةثالثةايحبتدوأينورتكلإلاديربلاربعتاريجفتلا
يآيـبفألانمتالفإلانمنكمتيملكسانلانإىتح.حارجبنيرشعو
لوألاماقملايفكلذببسدوعيو،ةياهنلايفهخوكىلإهرثأتفتقايتلا
تّمتفً،اباشناكامدنعيكسنيشتاكهعضوثحبميدقتبهقيقشمايقىلإ
.يلاحلاهديطخليوُغلليلحتعمهتنراقم

يآيـبفألاتقلأامدنعًالاحلضفأعمتجملاناك:ديجرمأوهو
لضفأنونوكيسانّتيقبنكلو.يريجفتلاهحرَمتهنأويكسنيشتاكىلعضبقلا
.ىلضُفلاةجردلاىلإانبصاخلايرتويبمكلانمألاىوتسمعفرنامدنعًالاح

ááá
؟ىلضُفلاةجردلاىلإيرتويبمكلاينمأىوتسمعفريلينعياذام
ةسردملايفةنباوةسردملالبقامةلحرميفنباعمةيفاحصانأ

لجألنايحألابلاغيفجراخلاىلإرفاسييعماجذاتسأيجوز.ةيئادتبالا
.هثحب

نحن."ةطشان"نوكتسفةدحاوةطيسبةملكبيتلئاعفصوتدرأاذإ
نمامهنمألاوةيصوصخلاو.ةفلتخمةديدعتاهاجتايفماودلاىلعريسن
.مكرمأنمةلَجَعيفنونوكتامدنعاهنولفُغتيتلارومألا

ديرأ.زِّيمملاريغبّقعتلانمّيرَيغصويسفنةيامحديرأ،كلذعمو
نمقلقلانودراكفأونكامأوصاخشأعمكارتشالاةيّرحبىظحننأ
.ةيلبقتسملاانصرُفلتاكارتشالاكلتدييقتةيناكمإ

مغرلاب.نييفاحصفدهتستيتلاتاديدهتلانميسفنةيامحًاضيأديرأ
نيذلاصاخشألاةاضاقميفةياغللةيناودعامابوأةرادإتناك،ءيشلكنم
ةينامثةرادإلاتضاق،2009ماعلاذنمف.نييفاحصللةساسحتامولعمنوررمي
يذلاسسجتلانوناقكاهتناةمهتبةيّرستامولعملنييموكحنيبِّرسم
دضةيضاملانيعستلاونَيتنثالاتاونسلايفطقفتارمثالثمدُختسا
.ةيّرستامولعمبنييفاحصديوزتببسبنييموكحنيفظوم

يفنجسلايفنييفاحصلابيهتنيالرمألانأللقأيسفنىلعيقلقو
تامولعمنوبّرسينيذلانإ،ظحلاءوسل.ودبيامك،نايحألابلاغ
ىلعةرداقنوكأنأديرأ.نجسلايفرمألامهبيهتنينممهنييفاحصل



.هبءافيإلايننكميةيّرسلابًادّهعتيرداصمحنم
فدهتستتامجهوزِّيممريغبُّقعت:عقاولايفناديدهتّيدلً،اذإ

.مهرداصمونييفاحص
ááá

ماهلانم،ىلضُفلاةجردلاىلإيرتويبمكلانمألاىوتسمعفرءانثأ
.مكيدلفعضلاوةوقلانماكممييقتًاضيأ

،تاونسلاوطايجولونكتلاوةيصوصخلانعيتباتكبيتوقنمكملثمتي
انأ.هيجوتلاوةدعاسمللًاَبلطءاربخلانمريبكددعبلاصتالايننكميكلذل
ّيلعنّيعتيةيصوصخلابةقلعتملئاسمدوجومدعببسبًاضيأةظوظحم
ةيعامتجالاةكبشلانعيـباتكُرشنامدنع،ةليلقتاونسذنمف."اهبيترت"
.صاصرللةدماصتنرتنإلاةكبشىلعيتعمسنوكتلُتلمع،سيابسيام
ةجردلاىلإثحبلاكرحملاصيإلاجميفنيراشتسمعمُترواشتدقل
يتكبشتاذِبنلْعجوبيولاىلععقومءانبىلعينودعاسيلىلضفلا
ٌعيضاوملغوغىلعينعثحبلاجئاتنىلعىغطتيكةميلسةيعامتجالا
.ينعنورخآاهبتكعيضاومال،يسفننعاهتبتك

.يَنلعلكشبدعبةرفاوتمريغامهتانايبوناريغصيتنباوينباف،كلذك
ارصقدقل.رتويبمكةزهجأنوجليالو،ةلومحمفتاوهناكلميالامهف
يعامتجالالصاوتلاعقاومىلعامهلتاباسحالو،دابيآلاىلعامهجولو
.)ةجَّيسملامهتقيدحلخاداهليتنباةسردماهتّدعأيتلاكلتءانثتساب(
.امهبةصاخلارومألانمريثك"بيترت"ّيلعنّيعتيال،كلذل

ربصلاىلإيراقتفانوكيامبرو،ةديدعّيدلفعضلانماكمنكلو
فاشتكالءاُصفرُقلايسولجنمًالدبةَرصتخمتاقُرطكلسأامًابلاغف.اهربكأ
يسفنكرتلةلباقنوكأ،كلذلًةجيتن.ةيجولونكتلايتاودأةيلعافمدعببس
.ىذأللةضرُع

امدنع.دحأىلعٍفاخريغيلزـنمناونع:ىرخأةمخضةلأسمكانهو
لوويفيلةليمزتاسامتلالُتخضر،هانمّمروانلزـنميجوزوُتيرتشا
يفتاراقعلامسقبةصاخميمرتلانعةنَّودمُتعضوولانروجتيرتس
رشنبًادبأيمايقمدعنممغرلابو.تنرتنإلاةكبشربعَرشُنييذلاةفيحصلا
روصلانملقألاىلعةدحاوةنَّودمهتفرعدقف،انلزـنملحيحصلاناونعلا
.ةيصوصخلاءانبلةيساسأةدحاوةلتكتلاز،كلذل.ةيفارغوتوفلا

ىلعقلُطيويعماجذاتسأوهف.ةيصوصخلابًاضيأيجوزهبأيالو
.هتافلمامصخشمحتقااذإفعاضتيسهتالاقمءاّرقنأنعتاباعُدماودلا



ةمرُحكهتنيهلمعناديمنإلب،بسحفةيصوصخلابهبأيالوهف
سّسحتةزهجأتيبثتهعيراشمدحأو،يكيناكيمسدنهموه.ةيصوصخلا
يفسّسحتةزهجأّتبثدقل،عقاولايف.ةقاطلامادختساةبقارملةيدُعب
مويرمألاُتفشتكادقل.رمألانعيلاؤسءانعّدبكتينأنودانلزـنم
كالسأّدمةيلمعّمُِتينيجّرختملاهبالطدحأناكثيحلزـنملاىلإانلاقتنا
.ماظنلا

ةيؤراننكمي-امًاعونةزاتمماهّتبثيتلاةيروفلاةقاطلابيقارمف
انمادختساطامنأنمّملعتلااننكميو،تقويأيفاهمدختسنيتلاةقاطلا
ةبقارمبنوجّرختملاهبالطموقينأامدحىلإبيرغلانم،عبطلاب.اهل
.ةقاطللانمادختسا

عفتري".مويتاذهبالطدحأهلأس"؟ةعمجلامايأنولعفتاذام"
مايأيتأتفيظنتلاةلماعنأنّيبتدقل."ةعمجلامايأةقاطللمكمادختسا
.ةيئابرهكلاةسنكملالّغشتوةعمجلا

درجم"ةيصوصخلا"،مهيلإةبسنلاب.ةيصوصخلابًاضيأياريغصهبأيال
ويديفمالفأرشننمامهنكمتمدعببسيهةيصوصخلاف."ال"ينعتةملك
ىلإباستنالابامهليحامسمدعببسيهةيصوصخلاو.بويتويلاىلع
ياوكشببسيهةيصوصخلاو.لافطألابةصاخلايعامتجالالصاوتلاتاكبش
.رورمةملكاهيمحتالةنَّودمىلعامهلروصرشنببسبامهتاّملعمل

عتمتستيه.هؤاغلإبجيرمأةيصوصخلانأيتنبادقتعت،عقاولايف
زاهجىلعيرورمةملكتفشتكا،ةرمتاذ.يرورمتاملكةفرعمةلواحمب
مثنمو،رورملاةملكْتلّدبو،يفتاهْتجلوو،يـبصاخلانوفيآلا
يّايإًةمِغرُمو،هجولوىلعةرداقريغيّايإًةكرات،ةديدجلاةملكلاْتيسن
يكةيلصألاهتلاحىلإهتداعإلزاهجلايفةنَّزخملاتامولعملالكةلازإىلع
.هجولونمنكمتأ

نوكيسو،لزـنملاةهبجىلعّهلقأ،يدرفمبةكرعملاهذهضوخأس،كلذل
تافلمىلإنيللستمو،نييجولونكتلانمةيعادتمًةكبشدونجلايئالمز
.ملاعلاءاحنأفلتخميفنيِقلقنينطاومو،ةيرتويبمك

ááá
ىدملاديدحتىلإو،يسفننععافدللةيلاتقةطخىلإنآلاةجاحبانأ

رّيغأسله؟نيصحأجلميفشيعأسله:ةهجاوملاهذهيفهغلبأسيذلا
؟يمسا

ٍوحنىلعةفرطتمتناكو،ةيصوصخلاةيامحنعةليلقًابتكتأرقدقل



،مكلوصأ،مكلافطأ،مكلزـنماومحا:نييئرمريغنونوكتفيكيف.لِفجُم
أدبتنأبجيءافخلاىلإمكتلحر"نإانول.هيج.هيجلوقي،مكتايحو
مكناونعناكاذإو."مكلزـنمناونعنعمكمسالصف:ىلوألاةوطخلاب
.لاقتنالابحصنيً،اَنلعًافورعم

كلمتوكيسكموينيفةيلوؤسملاةدودحمةكرشءاشنإانولحرتقي
نممكنكمتمدعحارتقادحغلبيو.كيلاوداذكهو،ةرايس،لزـنم-مكلوصأ
ناجالعكانه".مكناونعنعفشكتاهنألةماعسرادمىلإمكئانبألاسرإ
يفمهوعضوأًايلزـنمًاميلعتمكئانبألاوّرفوامإ".بتكي،"رطخلااذهلطقف
."مهّتيصوصخنامضلةدعتسمةصاخةسردم

ةلاقتسالاوأةصاخةسردميفّيرَيغصعضوةفلكلّمحتعيطتسأال
ٍّيأءارويعسلاديرأاليننأامك،امهلّيلزـنمٍميلعتريفوتليتفيظونم
.نيَرايخلانم

نوقِّقحم؟ىلضُفلاةجردلاىلإتنرتنإلاىلعانولةيصوصخىوتسمعفر
هلرفاوتتصاخقِّقحمناكمإب،لوقي،هتحيصنبمتلمعنإوىتح.نوصاخ
.فاطملاةياهنيفمكيلعروثعلاةدودحمريغةيلامتاصصخم

راعتسملامسالاوهو،يتراب.يتنكسوبلوقي،ةباقَّرلاتحتةّمأيف
هاجتاتلّدباكريمأنألًاحلاصدَُعيملنوناقلا"نإ،سيور.ويلبدثينيكل
،صاخلامهماعطةعارزو،مهتحلسأنازتخابءارقلاحصنيو."ينوناقلااهروحم
صرقةطساوبيرتويبمكلامهزاهجليغشتو،مهئانبأليلزـنمميلعتريفوتو
.)PuppyLinux(سكونيليـبابىعديليغشتماظنىلعيوتحيبلص

ًةموكحىلضُفلاةجردلاىلإيرتويبمكلاينمأىوتسمعفريفىريوه
.نييندملاىلعضاضقناللةدعتسمةيئادع

ةيضقةموكحلانأدقتعأال.دعبيـبايترالاناهُّذلاكلذبةباصمُتسل
صاخلاتانزاوتلاوطباوضلاماظننأبوينوناقلاماظنلابنمؤألازأام.ةرساخ
يماعطةعارزوةحلسأنازتخابعورشللةدعتسمتسل.بلاغلايفحلاصانب
الو.)فيصلكيفلخلاءانفلايفناحيَّرلاوةرودنبلانمليلقءانثتساب(
عفَّدلاداصتقاىلإلاقتنالابوأ،ّيرَيغصليلزـنمميلعتريفوتبعورشللططخأ
ً.ادَقن

زِّيممريغبُّقعتءوشن:فلتخمديدهتنميسفننععافدلالواحأ
ّلجسيفانتايحنمرصنعلكعضوىلإفدهتيتلابُّقعتلاتاكبش-
راكفأعمكارتشالانمزِّيمملابُّقعتلااذهينعنمينأنمةِقلقانأ.مئاد
.فوخةفاقثءاشنإنمو،ةيداصتقاةاناعمبببستلانمو،نينَّيعمصاخشأو



ةلودءاشنإىلإزِّيمملابُّقعتلايّدؤينأنم،تالاحلاأوسأيف،ةِقلقانأ
.ةيراتيلاتوتةباقَر

ááá
نمءاربخترشتسا،ىلضُفلاةجردلاىلإيرتويبمكلاينمأىوتسمعفرل

ةينمأحيراصتبنيدَّوزمىوتسملاِيلاعنييموكحنيفظومبًاءدب-عاونألالك
.ةباقَّرللةداضمتاودأنوعضيةيرتويبمكتافلمىلإنيللستمعميطاعتلل
مادختسابمهضعبينحصن،لاثملاليبسىلع.فلتخمحارتقامهنملكلف
لمعللدحاو،يفرصملالمعللدحاو-ةفلتخمتاياغلةفلتخمرتويبمكةزهجأ
يرتويبمكجمانربمادختسابنورخآينحصنو؛ينهملالمعللدحاوو،يصخشلا
دادعإةيلمعًايكاحم،ةلصفنمماسقأةثالثىلإدحاورتويبمكزاهجمسقي
زاهجلاميسقتةلواحمنمةدئافالنإنورخآلاقو؛رتويبمكةزهجأةثالث
هذهنمديدعلادعبو.لاحةيأبةجوزمميتانايببيهتنيسرمألانأل
.ةيّضفةصاصرلدوجوالنأُتكردأ،تاثداحملا

،تانايبلوادججمانربُتأشنأف.ةيلاتقلايتطخعضوّيلعنّيعتدقل
ةهجاومنوكتس.رطخيأةهجاوملةَحرتقملايتاكيتكتوتاديدهتلاًةزِجوم
ربعينالعإلابُّقعتلابّنجتل؛حجرألاىلعًايبسنةلهستاديدهتلاضعب
جمانربلامّيقأوبُّقعتللةداضملاجماربلانمةفلتخمًاعاونأمدختسأس،تنرتنإلا
ًاديجًاكيتكتكلمأنكأملً؛اديقعترثكأتناكىرخأتاديدهتنكلو.لضفألا
ّرمأامدنعيترايسةحولرّوصتيتلاةَتمتؤملاليجستلاتاحولتائراقةهجاومل
حولبوأذاذَربيترايسليجستةحولةيطغتءاربخلادحأحرتقادقل.اهمامأ
يفنكلو.ءارمحلانودامةعشألابةلماعلاتاريماكلالمعطبُحيجاجز
هّوشت"ةقيرطبليجستةحولةيطغتينوناقلاريغنم،شيعأثيحكرويوين
."تاحوللاهذهلةلَّجسموأةيفارغوتوفةروص

،يتاكيتكترايتخالبق،تاهيجوتلاضعبريوطتىلإةجاحبيننأُتكردأ
.يـبةصاخلاكابتشالادعاوقترّوط،كلذل.يكولسىلعةرطيسلل

.نوناقلاقرخوأبئارضلانمبّرهتلالواحأال.نوناقلاقرخأال
ليجستةحولبجحمدعكلذينعي.طقفةينوناقلامعأبموقأس،كلذل
.يترايس

.ةفئازلاقوَّسلاصخرباولّمأتً.احضاويّنوناقوهامنوكيالً،انايحأ
لدعلاةرازويفقباسةباقَريماحموهو،رليونكيإكرامنمُتبلطدقل
.ةينوناقةفئازلاةيوهلاتناكاذإاملوححصُّنلا،ةيكريمألا

ّةيوهمادختسانملعجييذلاعيرشتلاىلإيرظنكرامتفلف



ًاضيأيرظنتفلهنكلو.ينوناقريغًارمأةميرجباكترافدهبرخآصخش
بجويعيرشتلانأبّرسف2009ماعايلعلاةمكحملانعرداصمكحىلإ
ريشيدق.ّيلعفصخشلةيتوبثلاقاروألالامعتساءاسأهنأبفلاخملاغالبإ
يقيقحريغصخشلةعباتةفئازقوَسةصخرمادختسانأىلإًانمضكلذ
يديربلالايتحالايَعيرشتىلإٍذئدنعيرظنتفلهنكلو.لوبقمرمأوه
يفطارخنالاةينوناقمدعىلعناّصنينيَذللاينورتكلإلايفتاهلالايتحالاو
وأةفئازدوعو"لالخنمةيكلِموألامىلعلوصحلل"ةطخةيأ"
."ةيلايتحا

لوصحلالوحيليمسرٍحُصنميدقتكرامضفرئجافملاريغنم
يننأىلإودبيامكتالاحلاريشت،ةيناثةهجنم.المأةفئازّةيوهىلع
ملاذإيقيقحريغمساوةفئازّةيوهعمحجرألاىلعهنمآنوكأس
.لايتحالانمعونيألهلمعتسأ

لّضفأ.ةفئازّةيوهىلعلوصحلامدعتررق،كلذنممغرلابنكلو
.نوناقللنمآلابناجلاىلعنوكأنأ

نععاطقنالايفةبغارتسل.ثيدحلاملاعلايفةايحلالصاوأ
ةميظعتارييغتثادحإنمسانلاتنّكمايجولونكتلانأدقتعأ.ايجولونكتلا
ةعَبُشملاةايحللةيذؤملابويعلانمدحلاةطاسببديرأ.ملاعلايف
.ايجولونكتلاب

مصخعمف.ةيلاثمةيصوصخقيقحتنمنكمتأنل،كلذلًةجيتن
.هيجنوجيلىورً.ابيرقتءارجإيأىلعلياحتلانكمي،مزاعوبوهوم
نعةصق،نآلاّينمأراشتسموهيأيآيسـلايفقباسليمعوهو،زشورتش
ةديجةيامحبىظحيّيلامٍنايكةدايقّرقممحتقييكهمادختساةيفيك
ةرايسقودنصلخادّللستدقل.جراخلايفسرحلانمتاقلحثالثبو
.باترمريغفَّظوم

ىلع.اهبموقأسيتلالامعألامظعمىلعلياحتلانكمي،ةلثاممةروصب
نكمي،ينورتكلإديربتايوتحمجولولتارفيشُتمدختسااذإ،لاثملاليبس
حيتافملاىلعيتابََرضطقتلييرتويبمكلايزاهجىلعجمانربلازـنإمصخلل
.اهريفشتلبق

،يمصخماغرإبلب،رمألاّفلكامهمزوفقيقحتبيفدهلثمتيال
بينجتىلعةرداقنوكأالدق.رثكأفرثكألمعلايفّدكلاىلع،ةطاسبب
يمصخماغرإيننكميامبرنكلو،ةماعلاعراوشلايفةباقَّرللضّرعتلايسفن
رثأءافتقانمًالدبتاعاسلاوطويديفليجستطيرشةدهاشمىلع



يتلايملاعلاعقاوملاديدحتماظنتايثادحإنمةلسلسربعةطاسببيعقوم
.ةلوهسباهليلحتنكمي

،يعانصلاماعطلانععتمملاهباتكيف.ةيديلقتتاودأمدختسأ
وه.عيمجتلاودايطصالالالخنمةبجونالوبلكيامّدُِعي،تِراقلاةلضعُم
ةرجشنمًازركفطقيو،ةباغلايفرطِفنعثحبيوً،اززقمًاناويحلتقي
."ةيلاثمةبجو"رمألاوعدي.هراج

ةيرتويبمكلاتافلملاىلإللستلانوؤشيفنيراشتسملاضعبدمتعي
مهنكمييتلاتاودألابنوقثيالمه.ايجولونكتلانعثدحتللةلثاممًةبَراقم
جمانربلاىلعنولياحتيمه.اهميمصتوأ،اهليدعت،مهسفنأباهدادعإ
نولّغشيو،مهرايتخانمجمانربرييستفدهبمهفتاوهيفتَّبثملايرتويبمكلا
.يديلقتليغشتماظننمسيلوةبلصصارقأنمةيرتويبمكلامهتزهجأ

نعًاديعبهنكلو،ءرملاتانايبةيامحل"ىلُثملا"َةقيرطلانوكتامبر
يعقومةرادإليفكيامبايجولونكتلارومأيفةعرابانأ.فسألليديلوانتم
.يفتاهجمانربليدعتبءدبلليسفنبقثأاليننكلو،بيولاىلعصاخلا
ّودغيفثيدحلارصعلالامجف.ةحيحصلاةبَراقملااهنأدقتعأاليننأامك
يداعلاصخشلاعتمتسيليفكيامبًاريخأةطيسبةيوقلاتايجولونكتلاهذه
.اهدئاوفب

ملاعلايفشيعلابيهيجوتلايأدبملةيقطنمةجيتنينوكو،اذكهو
روهمجلالَبِقنمةذَّختملاًافرطترثكألاريبادتلاضعببّنجتأس،ثيدحلا
مدختسأس،كلذنمًالدب.صاخلامكماعطدايطصاىلإيعادلاّللستملا
يفةعاربلاضعببنيعتمتملاسانلامظعملوانتميفيهةيديلقتتاودأ
.هبموقأساملكبمايقلامكتدجةعاطتسابنأيعّدأنل(.ايجولونكتلارومأ
.)هبمايقلامكيقهارمناكمإبنوكيسنكلو

يتانايبةيامحلةقيرطلضفأنإ.تانايبةيأبظافتحالامدعيفده
نّزختالتامدخدامتعابلثمتتكلذبمايقللةقيرطلضفأو.اهبهوسيل
.تانايب

بتكمباولّمأت.لعفلابةدوجوماهنكلو،ةردانتامدخلاهذه،عبطلاب
مظعمرارغىلعف.نتاهنامةنيدمطسوباحسةحطانيفمئاقلايتبيبط
بتكمنكلو.نيرئازلاّةيوهباّوبلابلطي،11/9دعبةيكرويوينلاينابملا
لكلةبيبطلابتكمدّدحي،كلذل.ضيرملاةيصوصخةيامحديرييتبيبط
ءاضرتسامتي،ةقيرطلاهذهب.ّةيوهلانمًالدبباّوبللىطُعتةرفيشضيرم
.ىضرملانعتانايبةيأنيزختنودنيباّوبلا



نمرَْدقّلقأنّزختتاكرشعملامعأبمايقللىعسأس،يتلحرءانثأ
كانهنوكتنل،ةظوظحملاتالاحلاضعبيف.اهماهممامتإلةيفاكلاتانايبلا
.تانايبلانمرَْدقلقأكانهنوكيس،ىرخأتالاحيفو.تانايبةيأ

اذإامديدحتلقرطلاىدحإلثمتت.لحولاةكرِبرابتخامدختسأ
ضعبهوعدياممادختسابىندألادحلاىلإيتانايبرثأتضّفخدقُتنك
متعقوأمكنأاوّليخت:يلاتلاكَّرسفيو،"لحولاةكرِبرابتخا"نمألايسدنهم
مكنأةجردلمكسأرمتمدصو،لحولاىلعمتقلزـناف،لحوةكرِبيفمكزاهج
نممكتانايبةداعتسامكنكميله،نآلا.مكتانايبجولولرورملاةملكمتيسن
ًارثأمتكرتدقنونوكت،لجأباوجلاناكاذإ؟نودمتعتيتلاةمدخلا
رثأكرتحاجنبمتبّنجتدقنونوكت،الباوجلاناكاذإو.مكتانايبل
ً.اضيأمكتانايبنوكلمتالمتنأ،عبطلاب.مكتانايبل

.نَيلاحلاالكيفنورساخمكنأبلحولاةكرِبرابتخاعمةلكشملالثمتت
حمستةمدخنودمتعتمتنكاذإمكنأنوركذتتمكلعجيرمألااذهنكلو
.مكتانايبجولوًاذإةمدخللنكمي،دوقفملامكرورمةملكةداعتسابمكل
.اهدمتعأيتلاتامدخلامييقتللحولاةكرِبرابتخامدختسأس

ىلإيتانايبرثأضيفختعيطتسأالامدنع.تانايبلاثيولتىلعلمعأ
.ةئطاختامولعمريفوتوةفئازءامسأمادختساباهثيولتيننكمي،ىندألادحلا

ةلاحيفينعضيبذكلاف.بذكلاّيلعبعصيهنأبرارقإلاجرُحملانم
-بيوةرامتسايفًافئازًامساعضأتنكولوىتح-ةحيرمريغةيدسج
.ةريبكةعرسبناقفخلابَيضَبنعرشيوةرارحلابروعشلابأدبأ

تناك،بيرقلايضاملاىتح.عقاولايفهنملجخأءيشالنكلو
،ةيمويلاتاطاشنلانمديدعلارايعمةيوهلاةلوهجملاةيراجتلاتايلمعلا
اللئاسرهّجونو،لصتملاّةيوهرهُظتالفتاوهنملصتنوً،ادَقنعفدنف
.لِسُرملاناونعىلعنايحألابلاغيفيوتحت

ءلمينمنوبلطينيذلاصاخشألانأبيسفنريكذتبدّهعتأ،كلذل
تاباجإًامئادنوقحتسيالةطيسبماهمزاجنإفدهبتنرتنإلاىلعتارامتسا
ةفيظنوةحلاصنوكتنأتلواحةاتفىلعبعصقيرطهنإ.ةقداص
ءاقبلاتدتعايننأةجردلةيدادعإةسردميفةنكممةيناسنإةقيرطلضفأب
لواحأسيننكلو.نيسّردمللروشبطلاحاولأّفظنألتاحارتسالاءانثأفصلايف
.يتيصوصخةناسرتنمًايساسأًاءزجتانايبلاثيولتلعج

نميسفنيمحأيكدهجبلمعللططخأ.يتالاصتاةكرحيمحأ
،ينورتكلإديربلئاسرمهعملدابتأنيذلاسانلايأ،يتالاصتاةكرحليلحت



.ةيروفلئاسرو،ةيفتاهتالاصتاو
،ةيّصنلالئاسرلاو،ينورتكلإلامهديربتايوتحمضارتعانمسانلاقلقي

بلاغيففشكتنأتالاصتالاةكرحليلحتلنكمينكلو.ةيروفلالئاسرلاو
لدابتأتنكاذإف.تايوتحمدرجمنمرثكأوأةلاسرتايوتحمنعنايحألا
ةفرعملًاقحةجاحبنونوكتله،تاردخمرجاتعممويلايفلئاسرتس
َهبتشمتاردخمراجتةمئاقىلإينلصويسهدحولئاسرلامجحف؟لوقنام
.مهب

اهبموقتةمهَميهجذامنىلعروثعللةلَدابتمتالاصتامئاوقليلحتو
ًةجيتن.صوصنلانمةمخضريداقمزرفنملضفألكشبرتويبمكلاةزهجأ
تالاصتالاةكرحجذامنىلعرارمتسابنيزِّيممريغنوبّقعتمّزكريس،كلذل
.يتايولوأىلوأيفيتالاصتاةكرحجذامننععافدلاةلأسمعضأسً،اذإ.ًالوأ

ةطرشلاطابضلوصحتصنتلانوناقيضتقي.ةيروفتالاصتامدختسأ
ىلعلوصحلانمبعصأاهيلعلوصحلا-ةيئانثتساشيتفتةركذمىلع
،ةيفتاهلاتالاصتالاكةيروفتالاصتاضارتعالبق-ةيداعشيتفتةركذم
.ةدحتملاتايالولالخادةيروفلالئاسرلاو،ةيويديفلاةرَماسملاو

بلاغيفتانايبلاىلعلوصحلانكمي،تالاصتالاكلتنيزختدعب
ةيلاحتالاصتامادختساف،كلذل.شيتفتةركذمىلإةجاحلانودنايحألا
اونوكتملام(.بُّقعتللضّرعتلابّنجتلةديجةقيرطيهاهنيزختمدعو
ةيئانثتساشيتفتةركذمىلعةطرشلاتلصحو،عقاولايفمكبًاهَبتشم
.)ظحلامكلىنمتأ،ةلاحلاهذهيف-ةيلاحلامكتالاصتاضارتعال

المكنألةيروفلئاسروصوصننيزختبّنجتلهسلاريغنم
.تامولعملانزخييقلتملاناكاذإامنايحألابلاغيفاوفرعتنأنوعيطتست
ةقيرطبةيويديفلاوةيتوصلاتاشاقنلامظعمنَّزختال،ظحلانسحل،نكلو
.ةيضارتفا

ىدحإةيداعلازارطلاةميدقلاةيفتاهلاتالاصتالالازتام،كلذلًةجيتن
.ةيصوصخلاىلعًاظافحرثكألالاصتالالئاسو

ةقاطبنادقفنمأوسألاديحولارمألانإ.ناكملكيفتانايبرثَنأ
ضعبنادقفنإ،لثامملكشب.اهلمكأبمكدوقنةظفحمنادقفيهدامتعا
يفتانايبرثنلىعسأس،كلذل.مكتانايبلكنادقفرْدَقبًاّئيسسيلتانايبلا
،تانايبلاتاقورخو،ةمَّتحملاتابيرستلاررضفيفختفدهب-ناكملك
.دحىندأىلإ،اهريغو،يموكحلاسسجتلاو

نماهبظفتحأسيتلاةمدخلارايتخاّيلعنوكيس،لاثملاليبسىلع



فتاهو،طئارخ،ثحب،ينورتكلإديرب-لغوغاهّرفوتيتلاتامدخلانيب
فصنلايفلغوغلًابلط21,389ـبمدقتلابةموكحلامايقلًارظنف.ديوردنأ
مدعًاذإيقطنملانم،تامولعمىلعلوصحلل2012ماعلانميناثلا
نعتامولعملغوغعمجترتويبمكةزهجأىلعةّميقلايتانايبلكنيزخت
.اهيمدختسم

ريغتانايبةدعاقيفتانايبلاضعبنيزختبّنجتلليبسال،عبطلاب
نمينكمتيفلمآيننكلو.لزـنملايفيتانايبنيزختررقأملام-ةعينم
لكيفاهرثنلالخنميتانايبنعفشكلارطاخمةدحنمفيفختلا
.ناكم

ةيرتويبمكلاتافلملاىلإنيللستملانمديدعلانإ.ءادألاءاقلعفَدأ
جماربلاةكرحلنولاوممهةيصوصخلاةيامحلايجولونكتنونبينيذلا
نأنيمدختسملابضرتُفيهنأنودقتعيمه.ةدَّيقملاريغ/ةيناجملاةيرتويبمكلا
يفاوعقياليكنومدختسييتلاجماربلاليدعتوءانبىلعنيرداقانوكي
.اهبنومكحتيالةمظنأخف

نوكتل)ًالثماهليدعتةيّرحكلمن(ةدَّيقملاريغجماربلاجاتحتالً،ايرظن
مدع،عقاولايف،لّضفتحبرلايغتبتيتلاتاكرشلامظعمنكلو.ةيناجم
جماربلامظعمبرمألايهتني،اذكهو.ناقتإلامدعلةضرُعاهترفيشلعج
.ًةيناّجمليدعتللةلباقلا

ببسبجماربلاهذهنمريثكلالوبُذبةموؤشملاةجيتنلالثمتتو
ىلإمهغارفتقويفًاناجماهنوعضينيذلانوجِمربملالقتنيامدنعلامهإلا
ىعسأس،كلذل.ليخادملانمقفَددوجومدعببسبىرخأتاياوهةسرامم
ميدقتلالخنم(عيراشممعدىلإيتيصوصخةيامحنعيثحبءانثأ
رارمتسايفًالمأ،مهتشيعملروجأباهيجِمربمىلعدوعت)جماربءارشوأتابِه
.عورشملا

نوحمسينيذلاةيرتويبمكلاتافلملاىلإنيللستملانإ.ةيفافشلادعاوق
نيذلانيللستملانمةيئادعلقأمهينعاهنوكلمييتلاتانايبلاةيؤربيل
.يتانايبةيؤربيلاوحمسينل

ريرقتلايحًالاحلضفأيننأبرعشأ.يساسألارمألايهةيفافشلا
رثعأءاطخأةيأةشقانموهتعجارمةصرفكلمأيننأليـبصاخلانامتئالا
يتلاتانايبلاينيُرتنليتاكرحتّعبتتتيتلاتاكرشلامظعمنكلو.اهيلع
عمّةيخسةبراقمدامتعالططخأ،كلذلً.ارئاجرمألاودبي.ينعاهكلمت
نيذلانيللستملاعمًافطلرثكأنوكأسو.ةيفافشلابنوعتمتينيذلانيللستملا



.يعماهباحطصاواهبحسوأ،اهحيحصت،يتانايبءاغلإبيلنوحمسي
لالخنمًاشيتفتماودلاىلعبلطأ.ضارتعاللةعيرذةيصوصخلا

عباطتيبرتللف.راطملايفداسجألاتاحسامربعرورملانمًالدبتيبرتلا
تيبرتلاءانثأيلاوِرسلخادًاقيمعاهديةصّحفتملاّسدت،ًةرات:يحايتجا
ةوقبءارولانميرصخقاطنةصّحفتملابحستً،ارَوطو؛رصخلاقاطنتحت
تاحساملانمًاحايتجارثكأتيبرتلا،ّىتشقرطب.عقأداكأيننأةجردل
.ةَتمتؤملا

ىلعةطاسببيضارتعاُليجستةحساملارايتخامدعنميتياغنكلو
يذلازِّيمملاريغبُّقعتللردانلالكشلايهداسجألاتاحسامف.ءارجإلااذه
انأ.اهنوضراعينمىلإيتوصّمضلةصرفلامنتغأكلذلً،ايّرسنوكيال
رّيغتنألَمتحملاريغنم؛لزـنملايفتايافنلاريودتةداعإلةلثامماهربتعأ
اهعطقأيتلالايمألاو.بكوكلارَيصملاثتماباهلصفأيتلاينانقلاوُحئافصلا
يهريودتلاةداعإنكلو،ةيئيبلاةيحانلانمً،اءوسرثكأيهيترايسب
.ديلالوانتميفودبتربكأٍتارّيغتلعجت:امعوننمتاردخملاىلإلخدم

نوكتنأىلإةيصوصخلاىلعةريغصلايتاضارتعايدؤتنأيفلمأّيلك
.ديلالوانتميفربكأتارّيغت

اهذختأتاوطخيـبيهتنتنألَمتحملانم.فوخللملستسأال
.نيلَمتحممهبَهبتشمىلعيوتحتءارمحةيارةمئاقىلإيتيصوصخةيامحل

مدعةلأسمانوزيرأةيضقيفنويلارديفنوماعنوعّدمشقاندقل
فدهبًافئازًامسامدختساهنأليقطنملكشبهتيصوصخةيامحمَهَّتملاّعقوت
.عفدلاةَقبسُمةيكلسالةقاطبىلعلوصحلا

ندونسدراودإاهنعفشكيتلايموقلانمألاةلاكوتادنتسمرهُظتو
اهتاهيجوتنأًاملِع،نييكريمأنينطاوملةرَّفشمتالاصتانّزختةلاكولانأ
ظافتحالانكمينكلو."ةعرسبَفلُتتةيلحملاتالاصتالا"نإلوقتةصاخلا
يديربلئاسرنأينعيامم،"ةيّرسٍناعم"ىلعيوتحتيتلالئاسرلاب
ىدلامعوننمءارمحةيارةمئاقىلعينعضتدقةرَّفشملاينورتكلإلا
.يموقلانمألاةلاكو

ةيامحليلامعأينعضتنأنمفوخللمالستسالاديرأاليننكلو
تايارلاكلترابتعالططخأ،كلذنمًالدب.ةبقارمةمئاقىلعةيصوصخلا
.بُّقعتلاتاكبشىلعيسايسلايضارتعانمًاءزجءارمحلا

ááá
يفنيفلاخمللًافولأمهلخَدأيذلاديدجلاملاعلااذهنوكي،امةقيرطب



نمًانامأرثكأنوكتىهقميفةئداهلاتاثداحملاثيحَملاع:ةيعمقةمظنأ
.ىرخأةينورتكلإتالاصتاو،ينورتكلإلاديربلالئاسرو،ةيفتاهلاتالاصتالا

يتلاتايدحتلاقمعبصَّحفتلجربتلصتا،اهايحأيتلاةايحلامهفل
،تكجدورببوتيفةيرتويبمكجماربرِّوطم،يريبكيام-نوفلاخملااههجاوي
،11/9دعبف.ةباقَّرلانمتالفإلاىلعسانلاةدعاسملةمَّمصمجماربعضي
عضاوكعوطتلابعرشكلذل،ةيصوصخللشوبةرادإتاحايتجابيريبمدُص
.ّدَجلالمحَمىلعةيصوصخلاذخأبأدبو.روتـلةيرتويبمكجمارب

هلمعبرعمنوزامأىلعةينقتتامولعمىلإرظنيناكامدنع
ةيسايسعيضاومجلاعتبتكبٍتايصوتةيؤرىدلجعزـنا،ةسدنهلاريدمو
تايصوتنأربتعاف.يصخشعباطتايصوتلاىلعيفُضأدقو،ةيصخشو
.هتانايبرثأوحمبعرشكلذل،هيلإةبسنلابًاضيأةيصخشنوزامأ

ةماعلانكامألا(-وكسيسنارفناسيفةماعةقيدحيفيريبوُتيقتلا
ةريثمتاملكنولمعتستالمتمدامةصاخثيداحأءارجإلرهاظلايفةديج
ناك.)زشورتشنوجلًاقفو،رذحبءاغصإلاىلعسانلاعفدتةرجفتملثم
-ةيرتويبمكلاتافلملاىلإنيللستملانعيساسألامكشاقنعوضومودبييريب
هنمأسسأضعبىلعينعلطأف.ءادوسسبالمٍدترمو،ًاليلقبحاش،ليحن
.)يتاذلاهنمألمشتاهنأريغ،اهلكاهيلعيعالطإمدعنممغرلاب(يّنالمعلا

هنأكلذبينعيو-"ةباقَّرلالايحددشتملايتابنلا"ـبهسفنيريبفصي
تاجتنملابّنجتلايحنييتابنلادّدشترْدقبةباقَّرلابّنجتلايحددشتم
ًانايحألزـنيوةيّوجتالحرلركاذتزجحيلازيام:ناءانثتساهيدل(.ةيناويحلا
.)يقيقحلاهمسابقدانفيف

مهضعبنأًاملِع،هتماقإناكمنوفرعيالنيبَّرقملاهءاقدصأنإىتح
ةرمتاذهتلئاعهتراز(.ميُقيثيحةنيدملايفينكسعّمجمىلإهعبت
هتبيقحيفهئاقدصأدحأّسددقل.)حيحصلاناونعلانوكلميالمهنكلو
ىعسميفيملاعلاعقاوملاديدحتماظنبدَّوزمعفدلاقَبسُمًالومحمًافتاه
.هتماقإناكمديدحتلميقع

،سبالملالسغلةسسؤماهيفامب،نكامأةدعيفديربلاىقلتيوه
مالتسابهلحمسييراجتديربقودنصو،سأييبويةكرشديربقودنصو
ًادَقنعفديوه.لوانتملايففتاوهًاضيأمدختسيو.ىرخأءامسأبدورط
،يمسرلاهلمعلدحاو:ةفلتخمتاقالعلةصَّصخمعفدلاةَقبسُمفتاوهءاقل
ةفلتخمفتاوهصيصختلواحأ".روتـبلاصتاللرخآو،صاخلاهلمعلدحاو
امدنعفتاوهلانمتايراطبلاجارخإلواحيوه.يللاق،"ةفلتخمعيضاومل



.اهمدختسيال
ينعي.املمعلاهنملكصَّصختتّايوهةدعمادختسابيريبنمؤي

،انثيدحدعب.يروفلالاسرإللنيوانعوينورتكلإديربةلسلسّدُِعيهنأكلذ
دعبهيغليسهنإلاق.هلسارأيكيلًاصصخميروفلالاسرإللًاناونعّدعأ
.انثيداحأءاهنإ

.هيلعاهرثأنعُهتلأسف،تايدحتلابةئيلميريبةايحتدبدقل
نإلاق."ةقيثوتاقالعةماقإىلعيتردقيفتّرثأدقل"،لاق،ً"اقدِص"

هيلعتبّعصو،نَيتبيبحنعهلاصفنايفتمهاسةباقَّرلابّنجتلهتاينقت
ًاحوتفمرَّفشمةرَماسمِجمانربءاقبإنوديريالءاقدصأةدعبلاصتالاةعباتم
.هيلإاوثدحتييك

يريب،ءيشلكنممغرلاب.باشةنهماهنأولامكودبيرمألاأدبو
لكةصاخةيانعنابلطتينَيلفطعمةدلاوانأ.هلزـنمنملمعيبزاع
لسغلةسسؤمنميتايحنوؤشةرادإّيلعبعصلانمنوكيس.موي
.هعملصاوتأصخشلكلفتاهعمسبالملا

ئطاخلكشبةمهملابموقيهنأيريبيلدكأ،ةفيطللاهتقيرطبنكلو
ضعب".ةباقَّرلالايحةددشتمةيتابننوكأنأّيلعنّيعتيالهنأو،لاحةيأب
.لاق،ً"اضيأءيرجرمأوهو،ةباقَّرلالايحنينيرمصاخشألا

جرخو.دصقأيذلاناكملاىلإيعميلحملاراطقلالقتسا،كلذدعب
ىلإًاهّجوتم،قفَّنلالخادىلإداعمثنمو،يـبآرمىلإةطحملانميتقفرب
.ناكامنيأ-هلزـنم



روطفءانثأنامساسلكياميللاق،"كتانايبيفرعتنأكبضرتُفي"
.ليهلوتيباكبرقىهقميفرخأتم

مئارجلاةرئاديفقباسيلارديفماعٍعّدموهو،نامساسناك
يفهلزـنمجراخيقبدق،لدعلاةرازويفةيركفلاةيكِلملاوةيرتويبمكلا
،نيصلخملانيتسغنيربسسوربيـبَجعُمدحأوهو،نامساسداق.ةقباسلاةليللا
،ليفستولراشيففزعيسيئرلاةيؤرلفصنونَيتعاسةدمهتجوزةقفرب
يتدعاسمىلعفطلبقفاوهنكلو،نيَنيعلاشمعأنامساسناك.اينيجرف
.ىلضُفلاةجردلاىلإيرتويبمكلاينمأىوتسمعفرل

.هنئابزلهبموقيرمألوأوهقيقدتلانكلو،ّرقأ،"ّلِمُمرمألا"
مّدقيثيحيوكزـنيكربةاماحملاةسسؤميفكيرشنآلاوهنامساس
ّلهتسن".تنرتنإلاىلعةيصوصخلالئاسملوح،لغوغلثم،تاكرشللحصُّنلا
اهعمجتيتلاتانايبلانمءزجلكفاشتكابأدبنمثنمو،يلكيهططخمب
.يللاق،"ردصملكنمةكرشلاهذه

فيك،يتانايبناكمفرعأنكأملاذإ:ةماهةطقنىلإقّرطتدقل
ً،ايلخاديتانايبناكمديدحتيدحتلانكيمل،ّيلإةبسنلاب؟اهتيامحيننكمي
ةلواحملالخنمةيصوصخلاىلإيعسلابعورشلاتررق،كلذلً.ايجراخلب
.يتانايبىلعروثعلا

ááá
يهو،رتيوت،كوبسيف،لغوغ-ءالجرثكألاتانايبلارداصمبُتأدبدقل

؟ينعفرعتاذام.رحبولسأبنورابتماهتوعديتلاتاكرشلا
وهو،تانايبلاريرحتةهجاوعقومترز،لغوغيفيتانايبىلعروثعلل

يتلاتانايبلاىلعلوصحلابنيمدختسمللحمسيلغوغلغِوارمعورشم
،تانايبلاريرحتةهجاويفراهظإةمئاقًةمدختسم.لغوغىدلاهونّزخ
ينورتكلإلاديربلاربعًاصخش2,192عماهتيرجأيتلاتالاصتالاىلعتلصح
ليلقددعىلعًاضيأُتلصحو.2006ماعلغوغديربمادختسابيئدبذنم
روصلاةمدخ()Picasa(اساكيبىلعاُهتنّزخيتلاةيفارغوتوفلاروصلانم
يَنثاُتبحسو.)اهتلمعتسايننأتيسندقتنكو،لغوغىلعةيفارغوتوفلا
Google(فياردلغوغنومدختسيصاخشأعماهترطاشتدنتسمرشع



Drive()نورخآاهّايإينرطاشيتلااهلك204ـلاتادنتسملاسيلنكلو(.
تنلعأ،اهترزيتلاعقاوملليخيراتلالجسلاليمحتتلواحامدنعو

عقاومليخيراتلالجسلابّنجتلًايلاحليبسال":تانايبلاريرحتةهجاو
."لغوغىلعبيولا

ةحفص-لغوغمّكحتةحولىلعتامولعملانمليلقىلعترثعدقل
اهّرفوتةعّونتمتامدخعقاومربع،يتاطاشننعٍتامولعمىلعيوتحت
ةحولتراشأو.ينورتكلإلالغوغديربباسحتادادعإيفٍةنوفدم،لغوغ
ديربربعهبتالاصتالانمددعربكأُتيرجأيذلاصخشلانأىلإمكحتلا
تراشأو.رمألاينئجافيمل-يجوزوه2,192ـلاصاخشألانيبنملغوغ
.لغوغديربىلعتيرُجأةرَماسموينورتكلإديربةلاسر23,397ىلإًاضيأ

ةحولىلعًادوجومبيولاىلعيثحبليخيراتلالجسلانكيمل
يـباسحنمءزجيفًأَّبخمناكً.ابيرغرمألاادبو،يـبةصاخلامكحتلا
ذنمبيولاىلعيثاحبألّجسيلغوغنأتدجو،كانه.ىرخأتاودأىعدي
نيرشعوةتسوحنيرُجأيننأحضاولانم.2006ماعيـباسحُتحتفنأ
!رهشلايفلغوغىلعثحبفلأ

،طئارخ(ةئفلاوخيراتللًاقفويثاحبأزرفبلغوغمايقيندعاسدقل
لقع"نويذوبلاهوعدياملخادىلإبعرُمٌذافنهنكلو،)خلأ،بتك،رفس
.ةحارنودبرخآىلإناكمنميزفقببسب،"درقلا

ضعبةءارقبمويلاتّيلهتسا:2010ربمفون/يناثلانيرشت30ـباولّمأت
ةريغصررهنعثحبأًةأجفيسفنتدجو،مثنم.ايجولونكتلارابخأ
نعثحبللمَجعملاىلإكلذدعبتلقتنا.يتنبالجألةئلألتمنوللاّةيرهز
OpenTableلبياتنبوأىلإمثنمو،بتكأيتلاةلاقملالجألةملك
عيرشتلاصنىلعلوصحللسرغنوكلاًاريخأترزو،معطميفزجحليجستل
.رمألاسئِب.ةيصوصخلابطبترملا

نكامأنعًاضيأتفشكلب،بسحفةينطابلايراكفأيثاحبأرُِنتمل
يتلحرءانثأنيلربةنيدمةطراخنعثاحبأةعومجمتيرجأدقل.يدوجو
يوْمَحةيؤرلةيونسلايتلحرطسونويبيسنجيرتايهناك؛نيلربىلإ
سكأيتةّداج،غنيفريإ،ويلبدفأيدراطمنعُتثحب؛دنهلايفيتامحو

.سالادىلإلمعةلحرءانثأ75205سكأيت،سالاد،يلكنيب3510
يراكفألخادًةذفانناك؛تايمويرتفدنمةيميمحرثكأرمألااذهف

نعاهتيرجأيتلايثاحبأىلعيعّالطاءانثأنينحلابترعشو.مويلك
ةزاجإءانثأةديجةيكيسكممعاطمنعو،ينباةدالودعبةعاضرتاداسو



.انوزيرأيفةيلئاع
لاق.ةلوهسبكلذىلإًاليبسدجأمليننكلو،تانايبلالقنًاقحتدرأ

راهظإةمئاقنمًاءزجتسيلةريثكتاجتنمكانه"،لغوغناسلبقطانيل
نأفاضأو."داّرطابدادزتيهو2011ماعتاجتنمةسمخبانأدب-
،هتيأرامدنعيننكلو.بيولاىلعيعقومليخيراتلالجسلاوحميتعاطتساب
.هكالتماتدرأ.هوحمأشأمل

ِرَجأةمهمىلعُترقنف.يتانايبعملقأةبسنبةمودَخكوبسيفتناك
نمهنّمضتيالامبزاتميًافيشرأكوبسيفيلَلسرأو،يتانايبنعةخسن
يتاقيلعتوأ،يتاباجعإ،يتاروشنم،يئاقدصأةمئاقنمضتيالوهف.تامولعم
اهنأُتننظةليلقةيفارغوتوفروصىلعلب،نيرخآصاخشأتاروشنمىلع
ليجستناكموخيراتبةلماشةمئاقو،مهتوحمدقتنكٍصاخشأ،تيحُم
تالحرعضبو،يـبتكم،يلزـنم،بلاغلايف(كوبسيفىلعيـباسحىلإيلوخد
كوبسيفنمرخآمسقيفةدوجوميتاباجعإويتاروشنمنأنّيبتو.)لمع
يتاطاشنّلجسف.بيرغوحنىلعًاضيأصقانهنكلو.تاطاشنلاّلجسىعدي
نكميالو،تاقيلعتوتاباجعإةيألدوجوالو،تاروشنمةعضبىلعيوتحي
.هلقن

زميرشسكامعمىرجاِملةتهابةروصكوبسيفىلعيتانايبتناك
وهو،زميرشبلطدقل.2011ماعكوبسيفنمهتانايبىلعلصحامدنع
ىّقلتوةيبوروألاةيصوصخلانيناوقلًاقفوكوبسيفنمهتانايب،انييفيفبلاط

هئاقدصألكبةمئاقنّمضتتنكتمل.ةيصخشلاتانايبلانمةحفص1,222
دقتعاتانايبلانمريثكىلإًةفاضإ،اهاوسوً،اضيأهتاروشنملب،بسحف

ءارآو،اهاغلأةيمالكتازكوو،اهَضفرءاقدصأتابلط-اهاحمهنأزميرش
.اهاحم

تانايبلاةيامحةنجلعمىوكشبزميرشمّدقت،2011سطسغأ/بآيفو
ًارادقمنأًامعاز)ادنلريإيفةدوجومةيبوروألاكوبسيفبتاكم(ةيدنلريإلا
يـبوروألاداحتالانيناوقكهتنتكوبسيفاهنّزختيتلاتانايبلانمًاريبك
نأةيصخشلاتانايبلايكلامنمبلطييـبوروألاداحتالاف.تانايبلاةيامحل
كلذماداماهبظافتحالاو،تانايبلاعمجلمهتاسرامميفنيفاّفشاونوكي

.ىرخأتاياغلسيلو،اهلجألتعمُجيتلاةياغلاةمدخلًايرورض
تصوأوكوبسيفتاسراممةيدنلريإلاةنجللاتعجار،كلذلًةجيتن

ىوتحملالوحاهتاسايسللضفأتاحورشكلذيفامب،تاسرامملالضفأضعبب
نأحوضوبتنلعأواهتانايبمادختساةسايسكوبسيفترّيغ،ماعدعب.ىغُلملا



ريغمكباسحماداماهبظافتحالامتيسمكباسحبةطبترملاتامولعملا"
تدجووكوبسيفناعذإةيدنلريإلاةنجللاتعجار،2012ماعلايف."ىغلُم
امكوبسيفنأتدجوةلاكولانكلو.اهتاحارتقامظعمتّقبطةكرشلانأ
."كشلللاجميأكرتنود"باسحللَتبثُمءاغلإبمايقلانعةعنتمملازت

-يتانايببظافتحاللتططخكوبسيفنأولامكرمألاادب،راصتخاب
ىلعبيرقتقويفلصحأنألمتحملاريغنم،نكلو.المأاهتيغلأًءاوس
.كوبسيفىلعيتانايبنمةلماشةعومجم

ىلعةطاسببتطغضدقل.ًالهسرتيوتنميتامولعمىلعيلوصحناك
لودجعمًاينورتكلإًاديربروفلاىلعرتيوتيلتلسرأو،مكفيشرأاوُبلطارز
.2008ماعيـباسححتفذنمةديرغت2,993ىلعيوتحيلسكإتانايب

ةصرفةيأنيمدختسملاحنمترتيوتنكتمل.ةلوهسلاهذهبرمألانكيمل
اهنأًاملِع-2012ماعلاىتحتاديرغتلانممهفيشرألماكىلعلوصحلل
َءاقلعفدتيتلاتاكرشللةلثاممتانايبريفوتىلع2010ماعلاذنمتبأد
.تاروطتلاةبقارمفدهباهلمكأبرتيوتتانايبةعومجميفاهكارتشا

اهنمديدعلاف.لغوغىلعيثاحبأنمةيميمحلقأيتاديرغتتناك
ةَرشابمتاديرغتو،يسفنباهدّرغأوأءالمزاهدّرغيتالاقم-يلمعلدادتما
اهتيرجأيتلاكلتكاُهتيسنيتلاتاديرغتلاضعبكانهنكلو.تابسانميف
مان-ًاقحاهيفمانألماكماعيفةليللوأ":2009سرام/راذأ9يف
."ةعورللاي.ليللالاوطًاريخأيلفط

يفيتايحنعةمِهلُمةليمجةروصرحبولسأبنورابتملاّدعأ،لامجإلاب
يفاُهتعجارتافلمةيأنمًالومشرثكأتناك.ةيضاملاةليلقلاتاونسلا
.يزاتشلافيشرأ

نممغرلاب،نينحلابرعشأاهنمريبكمسقينلعجدقل،كلذعمو
.يتايحنعيمقرّلجسهنإ.ينترتعايتلاةريرعشقلا

بعلميفاهجوزويتقيدصبًةفَداصميئاقلنمزىلإينتداعأدقل
-اهسفنّنسلايف-انَيتنباةدهاشمءانثأف.نتاهناميفاّنيحيفلافطألا
نعاهجوزينلأس،ةيدومعلاوةيقفألاةيديدحلانابضقلاةعومجمىلعنابعلت
.ةيصوصخلانعاُهتعضويتلاتالاقملا

هنأنمةقثاوتنك.لاق،"ةيصوصخلابربكأمامتهاءاليإتدتعا"
ةفلتخمةبراقمبينأجافهنكلو،"هيفُخأّيدلءيشال"ةرابعبكلذعِبُتيس
هقلقنمرثكأهتايحنع"فُحتكرتةركفبهباجعإ"كردأهنإلاقً.امامت
."دولخلا"نّمؤتتانايبلاهذهلك،لاق،راصتخاب.ةيصوصخلانأشيف



نعيسفنكلامتأمل،لغوغىلعيثاحبأوةميدقلايتاديرغتىلإًةرظان
ةعومجمةماقإتارِّربملكنيبنمف.يتقيدصجوزىلإيثيدحيفريكفتلا
ً.اديجًارِّربمدولخلاادب،دوجولاةّيلكتانايب

ááá
ىلإرظنلاتقرتساامدنعدولخلاىلعىرخأةعيرسةرظنتيقلأدقل

يسولجءانثأرمألااذهثدح.ينعتانايبلاءاطسواهكلتمييتلاتامولعملا
.روميتلابيحاوضيفكيبزيشتجيلخىلعةفُِرشملانيفيرغكيامةصنمىلع

دجوو،اهنمثدَّدسيملتايرتشمىلعديلاعضوناديميفكياملمعي
ةقاطبءيلمو،ليحن،ةماقلاليوطوه.تارايسلاةباقَرخفيفًاقلاعهسفن
.رئاجسلاوةوهقلاىلعشيعيهنأودبي.جاِزملاةيبصع

ليجستلاتاحولتائراقءوشنلوانتتةلاقمنعًاثحبيرُجأتنك
يفةصاخلاتايلمعلاربكأىدحإريديوه.كيامةرايزُتررقو،ةَتمتؤملا
ةزَّهجملاهتارايسلوطسأف.ليجستلاتاحوللروصطاقتلالةدحتملاتايالولا
ًاحسام،مويلايفليِمةئمعبرأوةئمثالثنيبامحوارتتةفاسمعطقيتاريماكب
هوقئاسعمجي،رهشلك.نطنشاوةمصاعلاوروميتلابقطانميفتاحوللا
.ةحولنويلمعقاومنعتانايبلمعيَقيرفىلعنوعَّزوملا

داُرييتلاتارايسلاةبقارملتانايبلايساسألكشبكياممدختسي
ىلعهديعضوايجولونكتلاتززعدقل.اهنمثديدستمدعببسباهتداعتسا
يفتارايستسوحنعمًةنَراقم،ةدحاولاةليللايفةرايسةرشعسمخ
قحعيبيئاهنلاهفدهنإلوقيكيامنكلو.تاريماكمادختسانودليللا
.نينِّمؤمو،نيصاخنيقِّقحملو،تانايبيعماجلو،ةلافكبنينماضللهتانايبجولو
عمجةيسيئرلايتراجتنوكتنأيفلمآ،ةيلاتلاسمخلاتاونسلايف"
.يللاق،"تانايبلا

دقل.وألأيتىعدتةكرش:تانايبلللَمتحمٍراشيفرّكفيوه
لّوحتدقو.يروطُسأ،رشآكنِه،سسؤملاف.تاونسلاوطةكرشلانعُتعمس
رثكألاحبصأو،نوناقلاذافنإلسّمحتمىلإتاردخمللقباسبّرهمنم
.تانايبلاةراجتيفًاجّهوت

تاحطانيلطتةسسؤمكالتمالالخنمتارالودلانييالمرشآىنج
روبراهتيارغىلإلقتنا.هرمعنمنيثالثلايفدعاقتو،اديرولفيفباحس
رّوطو،نَيكّرحمتاذراتسوريأةرئاطوً،اعيرسًابكرمداقو،ساماهابلايفياك
ةليلقتانحِشلقنىلعهتقفاومدعبو،ةياهنلايف.نيياكوكلايطاعتةداع
نعًةأجفعلقأفً.اديعببهذهنأكردأً،اّوجاديرولفىلإنيياكوكلانم



.تاردخملابيرهتنمةريزجلافيظنتررقولمعلااذهيطاعت
ةلاكولانأظحالو،ةيكريمألاتاردخملاةحفاكمةرادإيفلمعلابعرش

ىعديًاَجتنمقلطأ،1992ماعلايف.لضفأتانايبدعاوقىلإةجاحب
.تانايبلاعمجةعانصلّدب)AutoTrack(كارتوتوأ

رشآىرتشا:ةماعتالجسيفثحبللىلُضفةقيرطكارتوتوأناك
.اهيفثحبلاةيلمعلّهسواديرولفةيالويفةيلآلاتابكرملاةرادإنمتانايب
ةيلآلاتابكرملاّتالجسوتارايسلاةدايقةبقارمةطرشلاناكمإبراص،ًةأجف
نمءزجوأ،يعامتجانامضمقروأ،ناونعنعطقفثحبلالالخنم
،امصخشللماكلامسالاجولوةطرشلاىلعنّيعتيناك،قباسلايف.مسا
ءارجإةقيرطكارتوتوألّدبدقل.ةحولىلعلوصحلل،هتدالوخيراتو،هسنجو
كارتوتوأُتمدختسادقل.ةيفاحصلاتاقيقحتلالّدبامك،اهتاقيقحتةطرشلا
.مهنعىّرحتأتنكصاخشأنيوانعوءامسأىلعروثعللتارمةدع

عابوهقحلتاردخملابيرهتيفيخيراتلاّهلجسورشآجّهوتنكلو
امناعرس،هتميزعىلعًاظفاحم.رالودنويلم147ةميقبةكرشلايفهتصح
Accurint(تنيرويكأىعديًادجلثاممَجتنمعمىرخأةكرشرشآىرتشا
اميفركتبا)MATRIX(سكيرتامىعديًاجمانربعضو،11/9دعبو.)
نععافدلاببسبحنجهنكلو،ريطخلايـباهرإلالماعلاةمئاقدعب
.طغضلاتحتهتكرشنملاقتسا،ىرخأةرم.ةيصوصخلا

سسأف،لاجملااذهيفىرخأةلوجوةلوَصرشآلناك،2009ماعلايف
)TLO-TheLastOne(ريخألا-وألأيتىعدتتانايبةدعاقةكرش
دقل؛كلذيفًاقِحُمناكهنأنّيبتو.هقالطإلططخيذلاريخألاَجتنملاهنأل
ً.اماعنيتسودحاونع2013ماعّيفوت

يتلاتانايبلانمصخرأوةديجوألأيتتانايبنإكياملاق
رشآَيتكرشتاونسلبقترتشادقتناكو،سيسكنسيسكلاهّرفوت
،طيسبثحبءارجإلطقفًاتنِس25مسروألأيتتدّدحدقل.نَيتقباسلا
مسرسيسكنسيسكلتدّدح،ةنراقملاب.مّدقتمثحبءارجإلتارالود5و

.يئانثتساريرقتلًارالود24,95و،يساسأريرقتلًارالود1,95
."؟يريرقتةيؤريننكميله":ُتلأس
."ديكأتلاب":ينباجأ
تاحفصعبرأنمًاريرقتلمحأتنك،ةدحاوةقيقدنملقأيفو

يفيتمانمةفرغمقرىلإاهخيراتدوعي-ةقباسلاينيوانعلكىلعيوتحي
.ريرقتلايفةئطاخةمولعمةيأكانهنكتمل.يـب536#:ةّيلكلا



بابىلعدوجوملامقرلاُتيسندقتنك.يسَفنكلذفطخدقل
ُتيسنامك،نطنشاوةمصاعلايفيعامجلالزـنملاناونعو،يتمانمةفرغ
ةدمو،ةّيلكلانمدهعلاتاثيدحتاجرختمسمخعمةفرغلايترطاشم
عماهيلإلاقتنالالبقكرويوينةنيدميفةريغصةقشيفةزيجولايتماقإ
.تايركذلانمةجومناونعُّلكداعأدقل.يجوز

نورابتملااهكلمييتلاتانايبلانمقمعأ،امةقيرطب،كلذناك
ىلإدوعتيتلاةيقيقحلايتايحاهنإ،ءيشلكنممغرلاب.ينعرحبولسأب
.دولخلانعثيدحهنإ؛تضمدوقع

ááá
ةيمارغلايتصقْتدقف،نيرخآتانايبءاطسونميتامولعمبلطءانثأ

،يراجتتانايبطيسوَيتئمنمرثكأبةمئاقتددعأدقل.اهمخزدولخلاعم
كلذرابتعانكميال.مهلكمهبنعتسأمليننأبةماتةقثىلعتنكو
ً.ارهُعلبً،ادولخ

ريراقترفوتيتلانايريبسكإةلاكورارغىلع،تيصلاعئاذاهضعبناك
تامولعملانعثحبلاةراجتيفةريغصتاسسؤماهمظعمنكلو.ةينامتئا
لوحتامولعمنعثحبلابسانللحمستبيولاىلععقاوم-ةصابَصبلا
تانالعإءاقلنايحألاضعبيفًاناّجموأ،ريغصمسرءاقلنيرخآصاخشأ
.عيب

اولّمأت.تامولعمنعثحبلاةراجتجولولًادجةليلقتابقعكانه
سورويفيلشوجررق،2007ماعلايفف.BeenVerified.comةصقب
نانثالاأشنأو.تنرتنإلاىلعتايفلخلاصّحفتلةصيخرةمدخضرعنيهوك
نإةكرشلاتلاق،2011ماعلايفو.رالود200,000هيفارمثتساًالمع
ةجيتنتسيل.الإسيلًافظومرشعةتسبرالودنويلم11تغلباهليخادم
.كلذقيقحتنممتنكمتاذإةّئيس

رمألاو،عساوقاطنىلعنيناوقلةيكريمألاتانايبلاةراجتعضختال
يعماجلكنمبلطتلودلاهذهف.ةيبرغلاابوروألوديفسكاعم
يفءاطخأحيحصتىلعةردقلاو،مهتانايبجولونمدارفألانيكمتتانايبلا
.تالاحلاضعبيفتانايبلاءاغلإقحو،تانايبلا

نأتكردأ،بيوعقوم212ىلعةريغصلاةيعابطلافرحألاةءارقدعب
.ينعاهبظفتحتيتلاتانايبلاةيؤرةصرفّيلعضرعتطقفاهنم33
اهنمضعبلاف.ةيقيقحضورعلالكنكتمل،قيقدصّحفتءارجإىدلنكلو
.يتانايبةيؤرفدهبتاباسحءاشنإينمبلطي



نميتانايبىلعُتلصحوتانايبطيسونيرشعوةثالثبُتلصتادقل
ةَقفرُمديربلاربعيتابلطلاسرإمهضعبينمبلطو.مهنمرشعةثالث
ديربلاربعتابلطلاسرإبنورخآيلحمسو،يقوَسةصخرنعةخسنب
.ةعانصلاهذهيفنيبعاللاربكأنمتاباجإلامظعمتيّقلت.ينورتكلإلا

غلبتيذلانيَرشابملانيقِّوسملاربكأدحأوهو،نوليسبإيللسرأ
ىلعيوتحينَيتحفصنمًاقّرفتمًاريرقت،رالودنويلب3ةيونسلاهتاعيبم
ةثيدحتائفةمئاقنّمضتدقل.يسايسلايـباستناو،يرمع،يناونع،يمسا
لئاسو،ةسبلأ-ةياغللقاطنلاةعساومئاوقنمضتاقفصءارجإلدهعلا
رثكألاةمولعملاو.تاضايرو،ةيلزـنمفئاظو،ةحص،ةيراجتتاسسؤم،مالعإ
ةبسنلاب.تاضايرو،ضكر،ةجاردلابوكر:ةيلزـنملايتامامتهالفصويهةقد
هنمرثكأًاحومطرمألاادب،تاونسسمخلاوطةجاردبكرتملنمىلإ
ً.اعقاو

يذلاتانايبلاعمجقالمع،مويسكأينمبلطامدنعتمدُصدقل
5ةميقبيفرصمكيشلاسرإ،رالودنويلب1,1وحنةيونسلاهتاعيبمغلبت
،رهشدعب.ضضَمىلعهتلسرأيننكلو.يتانايبىلعلوصحللمسركتارالود
ينامضمقرىلعيوتحيتاحفصعستنمًاريرقتمويسكأيلتلسرأ
دوعينيوانعو،بخانلاليجستةقاطبمقرو،يدلومخيراتو،يعامتجالا
يتامامتهالوانتتتامولعمةيأبمويسكأيندّوزتمل.ةلوفطلاّنسىلإاهخيرات
اهنألةصاخةفصبةظيغمةرطاشملايفمويسكأدّدرتنإ.اهعيببموقتو
كلهتسملكلليَم3,000"نمرثكأكلمتاهنأبيونسلااهريرقتيفرخافتت
(سكأكينوسربتانايبةدعاقوهةيسيئرلااهتاجتنمدحأو.ً"ابيرقتيكريمأ

PersonicX(نيرشعودحاونمضةعومجمنيعبسيفسانلاعمجييذلا
.مهتايحنمةلحرم

لئاسمةيطغتيفعئارلمعبموقييذلانانيتناديفاحصلالضفب
مكلحمسيبيولاىلعمويسكأعقوميفةحفصىلعُترثع،ةيصوصخلا
يتلاةعومجملاديدحتل،ءانبألارمعو،لخدلا،يلئاعلاعضولا،مكرمعجولوب
ةفيخم(ةيقيقحلايتامولعمتجلوامدنعو.سكإكينوسربيفاهيلإيمتنت
ىدحإ"-"تالئاعوتاورث"ىعدتةعومجميفاننأبمويسكأينغلبأ،)ًاليلق
ةعومجملاهذهيفنودوجوملاصاخشألاف."ءارثوةفاقثرثكألاتاعومجملا
يجوز،لجأ(نويويسآمهو)لجأ(اهنماوجّرختوةّيلكحجرألاىلعاوداترا
ربعقّوستلالعجتةطشانلامهتايح"ً:اضيأةحيحصةمولعمكانهو.)يويسآ
تاورث"ةعومجميفةلالسلاةروصنكلو.ً"ارايخسيلوةرورضتنرتنإلا



انسل.ةصاخةرئاطمامأنيَفقاوةأرماولجرةروص-ًاليلقةفيخس"تالئاعو
لاجرةجردنمءايرثأانسلاننإىتح؛ةصاخةرئاطكالتماةجردلءايرثأ
ةجردلانمرعسىندأيفدعاقمنوزجحينيذلاةقبطنمنحن.لامعألا
.ةيوجلاتالحرلانتمىلعىلوألا

،"ءايزأميمصتونحش"لثمءامسأمويسكأيفىرخأتاعومجملو
،"فيرلايفنوفئاط"،"ندملايفنوعفادتم"،"نوجوزتمةفاقثلاوعيفر"
ةلوهجممويسكأاهيلإينتبسنيتلاةعومجملانكلو."فِرسُمةايحبولسأ"و
يفمويسكأتلخدأدقل.ءامسأبلطيالبيولاىلعيحاضيإلااهعقومنأل
اولخدأاذإمهتانايبةيؤربسانللحمستتنرتنإلاربعةمدخقحالتقو
ةعبرأرخآو،ينورتكلإلامهديربناونع،مهدلومخيرات،مهناونع،مهمسأ
رْدقلااذهنعفشكلايفُتددرتدقل.يعامتجالامهنامضمقرنمدادعأ
نعتفشكوىرخأةرمضَضمىلعتقفاويننكلو،ةساسحلاتامولعملانم
تلاق:ظوحلملكشبةليئضةيفارغوميدتانايبكلذنعمجن.يتامولعم
رمعلانمةرشعةعباسلايفنباعمءابزعةيويسآةدلاويننإمويسكأ
.ةئطاختامولعماهلك-2009ماعلازارطنمالوروكاتويوتةرايسدوقي
لّضفأيننأىلإقيقدلكشبريشت:باجعإللةريثمقّوستلاتانايبنكلو
تائفتدّدحو،تنرتنإلابةناعتسالانودقّوستلاىلعتنرتنإلاربعقّوستلا
سبالم-ةيئاسنسبالم"و،ةيلزـنمعلِس،فشارشلثم،ًالاماهيفُتقفنأ
."براوجوةيلخاد

يه،يـبلطىلعسكيجولاتادّدرتيكرهشأةثالثرمألاّبلطتدقل
نويليرتنمرثكأوً،ابيرقتةيكريمأةرسألك"نعتانايبقيقحتيعّدتيتلا
،مويتاذنكلو."نوكلهتسملااهبموقييتلاةيراجتلاتايلمعلانمرالود
ةمئاقىلعنايوتحتنَيتقرونّمضتيسكيجولاتادنمسكيديففلغملصو
ةقاّوَذ"و"ةدلاو"انأ،لجأ.بَّترمريغًاطيلخناك."مامتهالاتالاجم"ـب
يتوعدنكلو،"ءاسنلاسبالموءايزأ"ـل"تنرتنإلاربعةقّوستم"و"ماعط
.عقاولانعديعبرمأوه"ةضوملاىلعوّةباش"و"ءايزألابمامتهالاةديدش"

ً،ايوضُعًابيلحوةقاطللةدصتقمحيباصميتلئاعيرتشت،لثامملكشب
ماعطلا"ِيرتشمو"رضُخلانيكلهتسملا"ةمئاقىلعانعضونمتأجافتيننكلو
،زافلتالوانيدلةفيلأتاناويحالً:امامتةئطاختانايبلاضعبو."يحصلا
نويزفلت"دهاشنملو"ةفيلأٍتاناويحِتامزلتسم"ةيأًادبأِرتشنملكلذل
."ةينابسإلاةغللا

نأُتدجوو.ةدَّمعتمةقيرطبةضماغسكيجولاتادلىرخأتائفتناك



يدُبأيتلاتائفلانمامه"ةيسايسلاايفارغجلا"و"ةيسايسلارظنلاتاهجو"
ةروصب.مهداقتعابيرظنتاهجونعفشكيملريرقتلانكلو،اهبًامامتها
.امهنعفشكلانودنَيتئفكيلزـنمةميقويترسألخدجرُدأ،ةلثامم

يمساىلعيوتحيطقفًاينورتكلإًاديرببورغوفنيإيلتلسرأدقل
ً.اركش،هآ.يّفلمجولولاُهتّرفودقتنكيتلااهسفنتامولعملا-يناونعو

يفرخآقالمعوهو،سيسكنسيسكلنملضفأجئاتنىلعتلصحو
سيسكليلتلسرأ،يـبلطبمّدقتلانممايأةعبرأدعبف.لقحلااذه
تنيرويكأريرقت"نمضتتةيناجمتاحفصرشعينورتكلألاديربلاربعسيسكن
.1989ماعلاذنمهيفُتمقأناونعلكىلعيوتحييذلا"يصخشلا

لّجسدقل.شِّوشموحنىلعًاقيقدناك،وألأيتريرقترارغىلعف
ناسيفةقشنعيثحبءانثأّيَدلاولزـنميفهتيضقيذلادحاولارهشلا
يلمعبرةّيلُعيفامهتيضقنيَذللانيَرهشلاطقتلاو.1996ماعوكسيسنارف
ةناخيفو.1992ماعتسوبنطنشاويفةميقُمةيفاحصكيلمعءانثأ
يفهتقشيفهلهترايزخيراوتو،هتدلاوويجوزجرُدأ،"نولَمتحمءاكرش"
.كرويوين

يللسرأدقو،ءاخسرثكألازرتيورنوسموتلعباتلاوولتسوناك
تامولعمىلعيوتحتةحفصنيثالثوعبرأنم"زَجوم":نيَّيناجمنيَريرقت
نم"لماش"ريرقتو،يترسأبرهنأبيقيقشركِذءانثتساببلاغلايفةقيقد
ريرقتف.مِدختسمو،نهَرنعتامولعم،يليجستةحولجرُديتاحفصينامث
اهنمتلصحيتلارداصملاركذيذلاديحولاريرقتلاوهلماشلاوولتسو
.ةينامتئاريراقتّرفوتتالاكونماهلك-ةيخيراتلاينيوانعىلع

ضرعدرجمنمرثكأاهتانايبجولولتاكرشلاضعبضورعتدبو
نعثحبلاعقاومربكأدحأ،سويلتنإتضرعدقل.ةهجاويفعئاضب
150ةميقبتاعيبم2010ماعلايفتلّجسيتلاوتنرتنإلاربعصاخشأ
بيولاىلعًاعقوم،ً)اَنلعتامولعملاهذهرفاوتلريخألاماعلا(رالودنويلم
ملةمدخلانكلو.مهتانايبةيؤربنيمدختسمللحمسيTrueRep.comىعدي
ترزامدنعو.اهيلعُترثعيتلاسويلتنإعقاومنمٍّيأيفاهنعَنلُعي

TrueRep.comةكرشلابيلاصتادعب.رمألاحجنيمل،يتانايبىلعروثعلل،
نعةباجإلاًالوأّيلعنّيعت-يتانايبجولونمُتنكمتوأطخلاِتحلصأ
يتلاةرايسلاليدومويلزـنمءانبخيراتك،ةيصخشلاةلئسألانمةعومجم
رمأوهو،يترايسويلزـنمنعليصفتّيأدِرويملريرقتلانكل.دوقأ
فشكتاليتلاتامولعملانمًاديزمكلمتسويلتنإنأحضاولانم.بيرغ



،يجوزو،ّيَدلاولةحيحصلاءامسألااهريرقتيفتدروأاهنأًاملِع،اهنع
سكنوربلايفامهدحأ-يلنائطاخناناونعكانهناكنكلو.يقيقشو
.ةدحتملاممألايفرخآلاو

دقل.ريبكدحىلإينأشيفنيقيقدتانايبلاءاطسوناك،كلذعم
ةلماعّمأيننأبيزييمتيفاوحجنو،ةقدبيتالاصتاوينيوانعمظعماودّدح
.راخّدالاىلعةمءالملاليضفتلةلاّيمةلجعتسم

ááá
نيدايمنمدحاوناديميفةقدرثكأتامولعمىلعروثعلايفُتلَِمأ

ريرقتنمًاقالطنانامتئالارطاخمديدحتةعانص-مَّظنملاتانايبلاةطاسو
.ينامتئا

لكىلعضرفي،1970ماعرداصلا،لداعلاينامتئالاريرقتلانوناقف
راعشإبسانلاَديوزتريراقتلانمىرخأًاعاونأوًاينامتئاًاريرقتمدختسينم
ضفروأ،هباومّدقتلمعبلطضفركً"ايذؤمًءارجإ"نوهجاوياوناكاذإ
راعشإلاكلذىلعبجي.ريرقتلايفتانايبببسب،ضرقوأ،نيمأتدقع
ملسانلانكلو.تامولعملاّرفوييذلاتانايبلاعماجنعتامولعمريفوت
ضّرعتنودةلوهسبمهريراقتجولونم،بيرقلايضاملاىتح،اونكمتي
.درللمهبلط

تالاكوثالثربكأىلعضرفيًانواقسرغنوكلاّرقأ،2003ماعلايف
جولونمسانلانيكمت-سافيكإو،نايريبسكإ،نوينويسنارت-ريراقتللةرِّفوم
نكلو.يّناّجملكشبوًّايونسAnnualCreditReport.comىلعةينامتئاريراقت
متييذلا"نامتئالارطاخمليلعفلاديدحتلا"نمضتتالةيناجملاريراقتلاكلت
.نيكلهتسملانعةركفنيوكتلهيلإدانتسالا

،نوينويسنارتنمينامتئالايريرقتلةيناّجمةخسنُتبلطامدنعو
ةقدبةباجإلانمنكمتأملامدنعةئطاختانايبلانأبةعاملإلوأُتطقتلا
نمنيَمِدختسمّيأ":يّتيوهنمققحتللصَّصخملاّينمألالاؤسلانع
ةدحاوةكرشحلاصلُتلمعدقل"؟امهحلاصلِتلمعةسمخلانيمِدختسملا
ىتحلاؤسلاكلذّيطختنمنكمتأمليننكلو،ةمئاقلاىلعةجَردُمطقف
.يريرقتىلإتلخدوةيئاوشعةقيرطبةكرشترتخا،اذكهو.نَيتكرشُترتخا
يتلاةديحولاةلاحلانكتملاهنأنّيبتي(.ةريثكةينمأتاءارجإ،مممه
نّيبت،2013سرام/راذأيفف.ةينمألاةلئسألاىلعلياحتلاةلوهساهيفظَحالي
ىلعاولصحوةينمأةلئسأنعاوباجأةيرتويبمكلاتافملاىلإنيّللستملانأ
امابوألاشيمىلوألاةديسلابًاءدبةماعتايصخشبةصاخةينامتئاريراقت



سيرابوهيسنويبريهاشملابًءاهتناو،رليومتربوريآيـبفألاريدمو
.)تنرتنإلاربعتُرشندقو،نوتليه

ةكرشىدلةلماعكينجرُديهنأتدجو،ينامتئالايريرقتُتلخدامدنع
بيولاىلععيرسثحبرهظأو.1/30/2011ذنم.كنيإ1يموجروبىعدت
،ايجروجةيروهمجنمةنَّنقمةيندعمهايمعّزوم.كنيإ1يموجروبنأ
يت30406920304":يلهَّوممقباسناونعًاضيأريرقتلايفو.نيلكوربهزكرم
."79ىنبم75

ريراقتلاةقدلةعجارمرخآْترهظأدقل.ةيداعريغيتربخنكتمل
اورثعسانلانمةئملاب26نأةيلارديفلاةراجتلاةنجلاهبتماقةينامتئالا
مهريراقتنملقألاىلعدحاوريرقتيف،لقألاىلع،دحاوريبكأطخىلع
.ةثالثلا

ááá
ةمَّظنمريغةيوازيفينعًاءوسرثكأتانايبىلعترثعامناعرس

.تانايبلارطاخمديدحتةراجت-تانايبلاةطاسوةعانصنم
ةكرشنميتانايبتيّقلتامدنعناديملاذهىلعةفدُّصلابترثعدقل

،يلءانبأالنأىلإريشيةدحاوةحفصنمًاريرقتناك.وريبيإىعدت
نعةديعباهلك-رالود35,000يلوخدمغلبيو،ةيوناثلاةساردلاِّمُتأملو
.عقاولا

لقحيفدهعلاةثيدحوريبيإنأتفشتكا،ثحبلانمليلقب
ةرفاوتمةيصخشتانايبتاكرشلامدختستثيح-نامتئالارطاخمديدحت
ةيبعشللُحتتاكرشكانه.ةديدجتائفيفسانلاعضولعساوقاطنىلع
كانهو."نيرِّثؤم"متنكاذإامدّدحتلكوبسيفىلعمكتاروشنمومكتاديرغت
وأةيصخشلاك-ةديدجتانايبرداصممادختساىلإفدهتتاكرشةعومجم
.نامتئالارطاخملةليدبتاديدحتريوطتل-لومحملافتاهلاربعكولسلا

ءانب،2004ماعتسسأتيتلاووغاكيشيفةمئاقلا،وريبيإلواحت
نييلامسأرنمرالودنويلم38تعمجدقو،نامتئالارطاخمللضفأٍديدحت
تامولعمللحتاهنإةكرشلالوقت.اهبصاخلايؤُّبنتلاديدحتلاماظنلجأل
عمةلماكلاةيلبقتسملاةقالعلا"و"مهبلاصتالاةيناكمإ"ـبّأبنتتوصاخشأنع
جّورتو.نوفدهتسينمنأشيفرارقذاختانمنوقّوسملانكمتييك"نوبزلا
ةينامتئاوةيفرصمخيراوتيوذسانلادعاستاهنإًةلئاق،اهتاديدحتلوريبيإ
ؤُّبنتلابنويدلايعماجلحمستو،ةيلامتامدخىلعلوصحللةدودحم
ةرشنيفوريبيإلوقت.تنرتنإلاربعٍباسحىلعنويدعمجةيناكمإب



مييقتلاهتاديدحتلامعتساناكمإلابنإ"لخَّدلانيمخت"لوانتتةيقيوست
جمانربلاىلإباستناللمهّتيلهأوًارخؤمتايفشتسملايفاولُِبقنيذلاىضرملا"
."ةيريخلاتايعمجلليئاعرلا

ًاديربُتيّقلت،يتانايبةقدمدعنأشيفوريبيإـبُتلصتاامدنعو
ةناخيفعقيهتانايبضعبنأىلإريشي"وريبيإةباجتسا"نمًاينورتكلإ
اهتامولعمىلعلصحت"اهنأىلإةكرشلاتراشأ،كلذىلعًةوالع.تاريدقتلا
وأ،تامولعملاباهيدّوزموأوريبيإنمٌّيأو،ثلاثفرطرداصمنم
ةقدنمضيال،ةيعرفلاتاسسؤملاوأ،ءالمعلاوأ،صَخُّرلايطعُموأ،ةعابلا
اذإكارتشالامدعيتعاطتسابنإتلاقو."ءاطخألانماهّولخوأتامولعملا
.ضرعلانمُتدفتسادقل؛ةقيقدريغتامولعملاتناك

اهتعاطتسابنأًةيعّدم،ةريرعشقلاىلعًاثَعبرثكألاوكيابةكرشتناك
اهتامولعميف.طقفيناونعويمساىلإدانتسالابيتيصخشةيعونديدحت
تانايبلاسكعَةسدنهدمتعتةيمزراوخ"تركتبااهنإوكيابلوقت،ةيقيوستلا
،تامامتها،تاطاشن،ةيراجتتايلمع،تاقالع-سانلاكولسنعةرفاوتملا
نمتانايبىلعوكيابلصحت."كيلاوداذكهو،ءارشلاىدلكولسلا،تاياوه
نأنكمياممجرتتوةايحلاتارارقضعبللحتو،رابكلاتانايبلاءاطسو
،مازتلاللًادادعتساجاوزلاينعيدق،لاثملاليبسىلع.مكّتيصخشلهينعت
ّييعامتجامتنكاذإاملثمرومأديدحتلتانايبلاكلتمثنممدختستو
ً.اعابتأالةداقمتنكاذإوأ،نييئاوطناوألويملا

.رالودنويلم181ةميقبنيغلابلتاذِبنتعضواهنإوكيابلوقت
.ينعةذِبنعضتملاهنإتلاقاهنكلو

ááá
نأحضاولانم.ةيكريمألاةموكحلانميتانايبجارختساُتلواحً،اريخأ

يفاوقفخأونورخآلواح(يتافلمبيندّوزِتلنكتمليموقلانمألاةلاكو
.اهبيديوزتىرخألاتالاكولاضعبلنكمينكلو،)تافلملاكلتىلعلوصحلا

ةيؤرقحدارفألا،1974ماعّرُِقأيذلا،ةيصوصخلانوناقحنمي
.ةحيحصنكتملاذإتافلملاكلتيفتامولعملاحيحصتوةيموكحلامهتافلم
اهسفنءافعإتالاكوللنكمي:ةيصوصخلانوناقيفةقالمعةرغثكانهنكلو
.نوناقلادونبنم

.مهتافلمىلعاولصحينأدارفألاىلعلهسلانمسيل،كلذلًةجيتن
تُربتعايتلانوسريشايلوجىعدتو،وياهوأتانطاقىدحإةصقباولّمأت
كرامجلاىلإاهترايسبتلصوامدنع"اهبَهبتشمةيباهرإ"و"ةرطخوةّحلسم"



ادنكيفعوبسألاةياهنءاضقدعبدودحلاةيامحلٍشيتفتةطقنوةيكريمألا
رمعلانمةغلابلااهتنباعمنويلارديفلاءالمعلااهلقتعادقل.2006ماع
.امهقالطإلبقتاعاسلاوطتاونسعبرأ

ىلعاهعضوببسةفرعممالسإلاىلإتدتهايتلانوسريشتدارأ
نمألاةرازونموكرامجلانماهتافلمتبلط،كلذل.باهرإلاةَبقارمةمئاق
تانايبلانكلو.ةيصوصخلانوناقوتامولعملاةيّرحنوناقبًالمعيلخادلا
كاهتناببسبتالاكولاتضاقف.اهفادهتساببسنمضتتملاهتّقلتيتلا
ريفوتنماوفُعأمهنأبمهّدرناك.ةيصوصخلانوناقوتامولعملاةيّرحنوناق
.ةبقارملاةمئاقبةطبترمتامولعم

نكمتتملاهنكلو،2008ماعتادنتسملاضعبىلعنوسريشتلصح
ةمكحمتمكح،2011ماع.ةيباهرإلاوةرطخلاباهتعنببسةفرعمنمًادبأ
مامأةلوؤسمربتُعتدقةموكحلانأبةسداسلاةرئادللةيكريمألافانئتسالا
هيمحييذلاطاشنلاتالجسبينوناقريغلكشبتظفتحااذإنوناقلا
تلّصوت،2013ماعلايف.ىندأةمكحمىلإةيضقلاتليُحأو.لوألاليدعتلا
نمرثكأدعبكلذو،اهبتقحليتلارارضألانأشيفةيوستىلإنوسريش
.ةينوناقلاكراعملانمتاونسعبس

نعهيلعلوصحلايننكميامىلععّلطأسيننأُترّوصت،كلذعم
تالجسةيأكلمتالاهنأبتغلُبأويآيـبفألانميتافلمتبلطف.يسفن
مسادوجويفنيوأدكؤيال"باوجلااذهنأبو)!رمألاسئب(ينع
."ةبقارمةمئاقةيأىلعكبصاخلاعوضوملا

ةيامحةلاكووةيكريمألاكرامجلاىلإهبتمّدقتيذلابلطلانأُتَبثو
ًافَّلغمُتيّقلت،يـبلطبمّدقتلانمرهشأةثالثوحندعبفً.ارمثمناكدودحلا
.ةيموكحلاريياعمللًاقفوامًاعونعيرسدر-تانايببًائيلمًاكيمس

دراودإبتلصتا،تافلملاريسفتلةدعاسمىلعلوصحلافدهبو
يفلمع،وكسيسنارفناسهزكرملقتسمتايرفسبتاكوهو،كوربساه
دعبةصاخلاهتالجسبلطدقناك.ماعرشعةسمخلاوطرفسلاةعانص
اهعورشنع2006ربمفون/يناثلانيرشتيفةيكريمألاكرامجلاةلاكوفشك
رفستالجسّدُِعيَتمتؤملافادهتسالاماظنىعديتالجسماظنمادختساب
ىلعلوصحللبلطبمّدقتدقل."رطاخملانيمخت"فدهبنييكريمألانينطاوملل
دعب.2009ماعهبلطدّدجو2007ماعَتمتؤملافادهتسالاماظنتالجس
نوناقلكاهتناةلماكلاهتافلمميدقتاهضفرنأًامعاز،ةلاكولاىضاق،ماع
مايقنإةيلارديفةمكحمتلاقامدنعىوعدلارسخدقل.ةيصوصخلا



دعبىتحيعرشءارجإوهةيصوصخلانوناقنمهتافلمءانثتسابكرامجلا
ىلعيتدعاسمويتافلمىلععّالطالاىلعكوربساهقفاو.اهيلعلوصحلابلط
.اهترفيشكف

-سأيسيإيتتانايبةدعاقنمىلوألاينامثلاتاحفصلاتناك
ةدعاقوهو-قباسلاةنيزخلاذافنإتالاصتاماظنـلةلَّدعموةرَّوطمةخسن
ةرازونمةعّونتمءازجأنمتانايبنمضتتامعوننمةقراختانايب
نعتامولعمىلعيوتحتيتافلمتناك.يلخادلانمألاةرازووةنازخلا
،روبعلكيفو.1990ماعللدوعتخيراوتيف،ًةرداغموًالوصو،ةيلودلايتالحر
لاق"ةجيتن"ىعدتةمَّتعمةئفو،تيقوتلاوخيراتلاو،راطملاىلإريشت
ةلبرغلتعضخدقتنكاذإامىلإ،حجرألاىلع،ةراشإاهنإكوربساه
.ةيوناث

نمضتتو.رفسلايفيخيراتلاّيلجسىلإةدودحمةسلتخمةرظناهنإ
يذلاناكملاسيلنكلو،كرامجلاةعاقىلإيلوصوَتقوةيّوجلايتالحر
-ةرايسلابطقفدحاوروبعكانهو.هنملصأيذلاناكملاوأهيلإهّجوتأ
.2003ماعزلوفاراغايننمادنكلخادىلإُتربعامدنع

يرافسأنعًاليصفترثكأتامولعمتادنتسملانمةيناثةعومجميفو
ةذوخأمةيلودرافسأليتازوجحنعتامولعملانمةحفصنوثالثودحاو-
.رفاسملامساتالجسيأ،رأنأييبىعدتتانايبةدعاقنم

ةيراجتتالجساهنإ.ةموكحلالوانتميفتالجسلاهذهنكتمل
،11/9يفةيباهرإلاتامجهلادعبنكلو.يّوجلالقنلاتاكرشاهبظفتحت
مزُلييذلالقنلاوةيّوجلاةحالملاةمالسنوناقلَجَعىلعسرغنوكلاّرقأ

ةيراجتلاتازوجحلاتانايببكرامجلاتالاكوديوزتبيّوجلالقنلاتاكرش
ينعي"بلطلادنع"حبصأامناعرس،ةيجذومنةقيرطبو."بلطلادنع"
تانايبدعاوقلكلًاينورتكلإًاجولوةلاكولليّوجلالقنلاتاكرشريفوتبوجو
.رفسلاتازوجح

اهنئابزرفستازوجحبينيتورلكشبيّوجلالقنلاتاكرشعّربتت،نآلا
-دودحلاةيامحوكرامجلليكيتاموتوألانيرفاسملافادهتسازاهجـلةيلودلا
لوقت.ةدحتملاتايالولاىلعدارفألانورفاسملااهلّكشييتلا"رطاخملا"نّمخي
ةدملاهنّزختاهنكلو،تاونسسمخةدملزجحلاتانايبمدختستاهنإةلاكولا
.باهرإلاةحفاكمبةطبترمتاياغلماعرشعةسمخ

هنأًةلِداجم،رييغتلااذهىلعةيبوروألاتاموكحلاتضرتعا،11/9دعب
،ةلَّوطمةيسامولبدوةينوناقةكرعمدعبو.ةيبوروألاةيصوصخلانيناوقكهتني



ملستسا،ةزيجوةدملةيقافتالالاطبإبةيبوروألالدعلاةمكحماهلالختماق
اوبغريمل،ءيشلكنممغرلاب.قافتالااوّعقووفاطملاةياهنيفنويبوروألا
ةريشأتنودبةدحتملاتايالولاىلإرفسلاقحمهونطاومدقفينأيف
تايالولانيزختةدملدودحكانه-تازايتمالاضعبباوزافمهنكل.لوخد
الإةساسحتانايبجولونكميالو،اهمادختساورأنأييبتانايبةدحتملا
.ةدِحىلعةلاحلك"ساسأىلع

نمّلجسلكف.يتافلمىلإترظنامدنعةكرعملاكلتُتمهفدقل
لعافتلكىلعيوتحيو،قَّدصيالوحنىلعلَّصفمرأنأييبتالجس
.ةرئاطلانتمىلإدوعصلاىلإًالوصويساسألازجحلاءارجإنمًاءدب

ناونعرارغىلع،تارمةدعلماكلاينامتئاةقاطبمقررهظدقل
-ةيفتاهلايماقرألكو،يرفسزاوجمقرو،يدلوَمخيراتو،ينورتكلإلايديرب
نيرفاسملانعتامولعمًاضيأترهظو.لومحملافتاهلاو،لزـنملا،لمعلا
لكو،يتنباوينبادلوَماخيرات،يجوزلينورتكلإلاديربلاناونع-يتقفرب
لفطلاولوألالفطلاـبالدُبتساناذللا(ّيرَيغصامساف.انرفستازاوجماقرأ
.ودبيامك،تحُِّقنيتلاةديحولاتامولعملايهانتبجوتابلطو)يناثلا

تاكرشاهمدختستيتلاةضماغلاتاهيجوتلاةرفيشغوربساهكفدقل
.نيمدختسملاةددعتملاةريبكلاةزهجألالالخنماهربعلصاوتلليّوجلالقنلا
ةلاسرلايه"OSIYYTCP-4PAX-RECLOC5CLMWQ/5BUOEM"ـف
ًاعمسولجلاديرتيتلئاعنأبيّوجلالقنلاةكرشيفظومرذُنتيتلا
انلوصحنممغرلاب)4PAX(باّكرةعبرأنم)TCP(ةعومجملكشتل
.)RECLOC(نيَفلتخمزجحيَمقربنَيلصفنمنيَزجحىلع

ًاضيأةيلارديفلاةموكحلادّوزتتناكيتكرشرفسةلاكونأادبدقل
يفيزجحكرامجلاىلإةلاكولاتلسرأ،ندنلىلإٍةلحريفف.تامولعمب
خيراتويتكرشنامتئاةقاطبمقر،)ةكلمريرس،غربسمولبقدنف(قدنفلا
ةرفيشو،يترئادةنزاومةرفيشو،يمِدختسمةيوهمقر،اهتيحالصءاهتنا
."ةزرابةيصخشتسل"يننأىلإريشتةيلخاد

"ةرايزلافده"لقحلاسرإبةلاكولامايققلقلابًاببسترثكألاو
.ةلحرنوزجحيامدنعنويفاحصلاهألمييذلاتانايبلالقحوهو،ةموكحلل
.اهيلعةقفاوملللسارملالمعبرىلإتامولعملاكلتلَسُرتو

"رمتؤم"ُتنّودكلذل،قئافيّبايتراناهُذبَةباصميننأظحلانسحل
نمةقثاويننكلو.لوقحلاكلتيف"يرابخإريرقتلقنلةلحر"وأطقف
مايقلُّيختف.مهططخنعًاعّسوترثكأفاصوأنيودتبيئالمزمايقةيناكمإ



ِحضافِءاقلِربخلقنلةلحر":ليبقلااذهنمءيشةباتكبنيلسارملاضعب
.لامتحالاديعبًارمأسيل"دناليراميفثيمسنوجرارسألا

ططخلاسرإباوأجافتو،لانروجتيرتسلوويفانِيِماحمبتلصتاف
ةكرشناسلبةقطانيلتلاق،رمألايفرظنلادعب.ةموكحللنيلسارملارفس
نتمىلعيلودلارفسلابةروصحموةدَّمعتمريغةلأسملانإيّوجلالقنلا
نمنكمتلاىتحةرئاطلاكلتىلعاهرفسلانروجتّقلعف.ةدَّدحمةرئاط
هذهّلحلانرفسةلاكوعمقيثولكشبلمعن".ينقتلاللخلاكلذحالصإ
.يلتلاق،"نكممتقوعرسأبةلأسملا

يفةعباقةيرابخإلايتالحرنعةلَّصفمتامولعمتناك،كلذنوضغيف
نوكينأنود،يـباهرإلايرطخنمققحتلللَّلحتوةيموكحتافلم
.اهتلازإلءيشيأبمايقلايناكمإب

ááá
نمليلقرادقمىلعىوسلصحأمل.قمعبًاشِّوشميقيقدتناك

وحنىلعلماشريغصلارادقملااذهنإىتح؛ينعةرفاوتملاتامولعملا
:نمضتيوهف.قلقم

lةّيلكلايفتنكذمهيفتمقأناونعلك.
ً.اموييمسابلِّجُسفتاهمقرلك•
.)يتامحويوْمَحىلإًةفاضإ(ًابيرقتيئابسنألكءامسأ•
ديربلئاسرمهعمُتلدابتصخشفالآةثالثوحنبةمئاق•

.ةيضاملاعبسلاتاونسلايفينورتكلإ
بيولاىلعهتيرجأثحبفلأنيرشعوةتسوحننعتالجس•

.قّوستوطئارخلثمتائفيفٌةزورفمتاونسعبسذنمًايرهش
.ةيقّوستلايتاداعنعةحمل•
نع،لانروجتيرتسلوو،يمِدختسمعمةيلخادلايتالاصتا•

.ةيرابخإريراقتعضولططخ
ةعاطتسابنكلو.يتانايبَمظعمةيراجتتانايبُءاطسوعمجدقل

.ةلوهسباهفرجةيموكحبُّقعتتاكبش
اهوّدعأيتلايزاتشلاتافلمبيتانايبةنراقمنعيسفنكلامتعطتسأمل

رثكألامهمالحأيفىتح.ةدودحمذفاونوةرّوطتمريغةباقَربسانلاةايحنع
نمرادقملااذهىلعلوصحلاّليختييزاتشلازاهجنكيملً،احومج
.ريغصدهجبنينطاوملانعتانايبلا



للستلاّمت،يتيصوصخةيامحعورشمقالطإةصرفيلىنستتنألبق
.ةيرتويبمكلايتافلمىلإ

يقيقشبحطصادقل.2012ماعلايفلامعلاديععوبسأةياهنتناك
ةصرفىلعًاريخأانلوصحلنيَسّمحتميجوزوتنكو،مييختللّيرَيغصهتبيطخو
.اندرفمبعكستلل

ةلَجَعىلعنكنملاننأامبو.تبسلامويحابصلسكبانظقيتسادقل
ىلإتسلج،ةحابسلاىلعامهنيرمتونيرَيغصلاماعطإل،ةداعلاك،انرمأنم
تيأردقل.رتيوتلاوينورتكلإلاديربلانمققحتلليرتويبمكلايزاهجةلواط
لئاسرلتاخسنةدعاوّقلتمهنإاولاقصاخشأنمتاقيلعتةدعروفلاىلع
تدجووةهَّجوملايلئاسرنمتققحتف.رتيوتلاىلعيـباسحنمةهَّجوم
تاودأىلعطغضلامهنمًةبلاط،يئاقدصأللئاسرلاتارشعتهّجويننأ
.طبر

.يـباسحىلإللستلاّمت:حضاوثدحام
ّمتدقل.ينمةَرشابملئاسرتاخسناوّقلتنيذلاكئلوأليتاراذتعا"

عبسوةعساتلادنعُتدّرغ،"نآلاىضوفلافيظنتبموقأ.يتافلمىلإّللستلا
ةلاسرةئمنمرثكأوحملةعاسرمألاينّبلطتدقلً.احابصةقيقدنيرشعو
.ررضللىصقألاىدملاناك،ظحلانسحل.يـباسحنمتهِّجُو

ةنَّوكموةيمجعُميرورمةملكفً.اءوسرثكأنوكينأرمألاناكمإبناك
ءدبذنمًابيرقتيتاباسحنمباسحلكلاهتمدختسادقو،فرحأةتسنم
تاباسحةدعقارتخاعرابّللستملواحامبر.تنرتنإلاىلإيلوخدليجست
ً.اضيأتاباسحلاكلتقارتخانمحجرألاىلعنّكمتو،ىرخأ

ّيطغتةلسارمينوكفً.انمأرثكأريبادتيذاختابوجوكرُدأتنك
ةليوطرورمتاملكمادختسايـبضرتُفيهنأُتفرع،ةيجولونكتلانوؤشلا
ةقيقحلانكل.باسحلكلةفلتخمرورمةملكدامتعاّيلعبجيو،ةدَّقعمو
لاوطرورملاةملكلةيجيتارتسالضفأةشقانمبتيّرمتسايننأيهةجِرُحملا
ةفيفطتارييغتلاخدإورورمةلمجدامتعابًاّيلمتركفدقلً.ابيرقتماع
ةدحاوّللستةيلمعمايقنمتقلقيننكلو،بيولاىلععقوملكلاهيلع
جماربلانمةعّونتمًاعاونأُتصّحفتو.رورمةملكلكرييغتىلعيماغرإب



نأشيفرارقذاختانمنكمتأمليننكلو،رورملاتاملكةرادإلةيرتويبمكلا
،عضولااذهيففيلاكتلاِلماكِةعوفدموأةيناّجمجمارببقثأتنكاذإام
يتلارتويبمكلاةزهجأفلتخمىلعجمانربلاليغشتنأشيفتقلقو
اهحرتقاةيجيتارتسايفًاضيأًاّيلمُترّكفو.لمعلاولزـنملايفاهمدختسأ
يتلا-]3["عقاوملاةقيرط"-ينافيت.هيج.هيجلكيامّللستملايقيدص
نمًادجةليوطرورمتاملكَراهظتسامكسفنأميلعتاهتطساوبمكنكمي
.ةليوطدئاصقّركذتلءامدقلاقيرغإلااهدمتعاةيركاذتاينقتمادختسالالخ
ً.ابعصرمألاادب،رمألاةلوهسىدمنعينّملكاملكنكلو

ً،ابيرقتماعةدملللشلابرورملاةملكةلأسمينتباصأدقل،راصتخاب
مدعيفًةرّكفم،ّللستللةضرُعةرتفلاهذهيفيرورمتاملكلكًةيقبُم
.ىلُثملايتيجيتارتساعضأىتحاهرييغت

ááá
ةلأسمةجلاعمنمينكمتلبق:ظاقيتساللةوعدللستلاناك

.نمألليتبراقمةيقنتىلإةجاحبتنك،ةيصوصخلا
.رخآلاامهدحأعمفالخىلعًانايحأناربتُعينمألاوةيصوصخلاف

مسابةيصوصخلانعيلختلارارمتسابانمبلُطي،ءيشلكنممغرلاب
حسمجمارب،تاراطملايفداسجألاتاحسام:ةليلقةلثمأبطقفاولّمأت.نمألا
.عراشلانمةيوازلكيفتاريماك،ةيباهرإحاتفمتاملكنعًاثحبتنرتنإلا

اهتلّصحمةبعلنمألاوةيصوصخلا:لاجملااذهيفروثأملوقانيدل"
نمألاةلاكويفلِمَعنمألانوؤشيفراشتسموهو،ويجروجِدإلاق،رفص
.ةرمتاذركريوينل،يموقلا

.عقاولايف،نمألانودبًائيشتسيلةيصوصخلانكل
ناتضراعتمناتميقاننمأوانتيّرحنأموهفمًابناجعضننأانيلع"

ىلعألايفامهادحإنوكتامدنعهنأو،نَيلباقتمةحجرأتمَيفرطىلعناتمئاق
تيناج،يلخادلانمألاةريزوتلاق،"لفسألايفةيناثلانوكتنأنمدبال
المكنأوهةلأسمللملؤملاعقاولاو".2012ماعاهلةبطُخيف،وناتيلوبان
انبغراذإيساسأطرشنمألاف.فوخبمتشعاذإةيّرحبشيعلانوعيطتست
."اهبّقلعتنيتلاقوقحلاةسرامميف

ىلإةجاحبتنك،يتايّرحةيامحنمنكمتأنألبقف.ةقِحُمتناك
نععافدلاةدئافام،ءيشلكنممغرلاب.يمقرلايقاطننمأنامض
تالخدتلونيللستمللةفوشكميسفنتكرتاذإزِّيممبِّقعتنميسفن
؟ىرخأ



.ةبوعصنمعورشملااذههغلبامىدملةدعتسمنكأمل
ááá

هيدُسنيذلاحصُّنلامظعمنأبيرتويبمكلانمألاعمةلكشملالثمتت
.لقعللٍفانم

يامنعيـباتكعضأتنكامدنع.لافطألايداطصمةلأسمباولّمأت
عُبُعبتنرتنإلاىلعلافطألاوداطصمناك،2008ماع)MySpace(سيبس
رتويبمكزاهجبظافتحالابءاربخلالكنمهَّجوملاحصُّنلاّلثمتو.ةعاسلا
حُصنهنإ.هنومدختسيامدنعمكلافطأةبقارمو،سولجلاةفرغيفةلئاعلا
نوريديًءاوس-نولمعيلهألامظعمف.هبلمعلاليحتسيلقعللٍفانم
لامعأةدعبنوموقيراغصلامظعمو.ةرسأنوؤشنوريديوأبتكمنوؤش
،يلزـنملامهضرفنوزجُني-رتويبمكزاهجىلعمهلمعءانثأةنمازتم
لهألاةردقةركفف.تنرتنإلانوحّفصتيو،مهئاقدصألةيروفلئاسرنوهّجويو
بْسَكليفكيبتاريضاقتءانثأتاطاشنلاكلتلكىلعفارشإلاىلع
.ةيرخسللريثمرمأوه،ةدئاملاىلعءاشعلاعضوو،مهقزر

تاقاُصللًةلثاممريذحتلااذهكٍتاريذحترابتعادحُتغلبدقل
ةقاصُّللاعزـنينوناقلاريغنمهنإلوقتيتلاتاشرفلاىلعفيرعتلا
هذهاوليُزتال:لوقتعَّلضمّيلمخمٍلاوِرسىلعتاقاصُّللاوأ،ةَشبرخملا
امأ.نوماحملا:ريهامجلانمةدحاوةئفلةمَّمصمتاقاصُّللاهذهف!ةعقُّرلا
.اهلهاجتببسبْبنَّذلابنورعشيوأجاهتبابتاقاصُّللانولهاجتيفانّتيقب

نمألانعهاقلتنيذلاحصُّنلابلمعلاليحتسي،ةلثاممةروصب
بيولاىلعطيسبثحبءانثأهيلعُترثعيذلاحصُّنلاباولّمأت.يرتويبمكلا
؛رانرادجاوّدَِعأ؛تاسوريفللةداضمجمارباوِّريس:يرتويبمكلانمألانأشيف
ال؛اهنومدختستالامدنعياف-ياولاةكبشاوئفَطأ؛مكتافلماوخسنا
اولفَقأ؛ريفشتلانومدختستمتنكاذإالإةماعياف-ياوعقاومباولصتت
عقاوماوبّنجت؛)!(قدنفيفنونوكتامدنعّينمأكلسبينضحلامكزاهج
جمارباوليَزأ؛)JavaScript(تبيركسافاجىلعيوتحتيتلابيولا
)MicrosoftOutlook(كولتوآتفوسوركياماومدختستال؛ةميدقةيرتويبمك
مكفتاهةيوهديدحتمقراولّجس؛)AdobeReader(رديريـبودأوأ
خسن-ةديجحئاصنلاهذهضعب.هتقرسوأمكفتاهنادقفلًابّسحت
نكلو-ةصاخةفصب،ةماعلاياف-ياوتاكبشنمسارتحالاوتافلملا
ًاتقونوهجاويرتويبمكلانوؤشيفنيفرتحماوسيلنيذلاصاخشألاضعب
.يرورضلاريغويرورضلازرفءانثأًابعص



نأيرتويبمكلانمألاةعانصىلع:كابرإلااذهلكلدحاوببسكانه
فصوبُةغلابملامهتحلصمنم.اهتاجتنمءارشلانعانقإفدهبًاقحانفيُخت
يفلككملاعلاىوتسمىلعيرتويبمكلاراهصنالانوركذتله.تاديدهتلا
؟ثدحيمليذلا2000ماعلا

نمألايفنيفرتحملامظعملكتيال:مامتهاللةريثمةينايبةركف
ةيرتويبمكلامهجماربنوثّدحيلب،تاسوريفللةداضملاجماربلاىلعيرتويبمكلا
كلذنممهألاو.اهمادختسانوديرييتلاكلترايتخايفنوّققديورارمتساب
اونوكيملاذإتادنتسمنوحتفيوأطبرتاودأىلعنوطغضيالمهنأ
رثكألايرتويبمكلانمألايفنيفرتحملاضعبكلميو.اهردصمنمًامامتنيقثاو
ىلعًةرفاوتممهسفنأنعًادجةليلقٍتامولعميـبايترالاناهُّذلابًةباصإ
.يعامتجالالصاوتلاتاكبش

.يرتويبمكلانمألافخُسىلعلاثملضفأيهرورملاتاملكو
؛رهشأةثالثلكمكرورمةملكرييغتبمكمايقيضتقتةيديلقتلاةمكحلاف
.ناكميأيفاهنيودتبجيالو؛فرحأوزومرةدعباهزيزعتضرتُفي

.ةيهلإميلاعتاهنأولامكيـبتكميفدعاوقلاهذهعميطاعتلامتي
.يرورمةملكديضنتةداعإبينّركذيًاينورتكلإًاديربىقلتأ،رهشأةثالثلكف
-لوقعملكشبةليوطرورمةملكّيدلناك،ماظنلااذهبعورشلالبق
عضوللصاوتملاطغضلانكلو.ةركاذلاينّنختملاذإ،فرحرشعدحأوحن
ُتعضووُتملستسا،2012ماعلايف.يتعاربنمّطحةديدجرورمةملك
ديربلاةلاسرهيفىقلتأيذلارهشلاىلعيوتحتةديدجرورمةملك
رهشلةيريكذتلاةلاسرلاينتلصوامدنع،اذكهو.ةيريكذتلاينورتكلإلا
بجعتلاةمالععم(!2012راذأىلإيرورمةملكُتلّدب،سرام/راذأ
ىلإاهتلّدب،وينوي/ناريزحيفو.)زمرلاميظنتةيلمعبءافيإللةيرورضلا

نكميةعستىلإتانِّوكملاددعُتضّفخدقل.كيلاوداذكهو،؟ناريزح2012
.ةلوهسباهتفرعم

ةملكاياوزريودتيفةديحولاتسليننأىلعٍفاكليلدكانه
تانايبةدعاقيرتويبمكلانمألايفنوثحابّللح،2010ماعلايفف.رورملا
ةكبشىلعتُرشنواهيلإللستلاّمت(رورمةملكنويلمنيثالثونَيتنثانم
يهةيبعشلابًاعتمترثكألارورملاتاملكنأاودجوو)ةزيجوةدملتنرتنإلا
نوثحابلادجوو."password"و،"123456789"،"12345"ـبةعَبتُم"123456"
رورملاتاملكنمةئملاب30وحننأ،افربميإ،يرتويبمكلانمألاةسسؤميف
وأءامسأمدختستةئملاب50وحننأو،فورحةينامثنملقأىلعيوتحت



باسحىلإللستملاجلي،طقفةلواحم119دعب":ةجيتنلاو.ةيمجعمتاملك
."باسح100قارتخالةقيقد17رمألاهبلطتيوأ،ةيناثلكيفديدج

ملةريبكتارييغتنأ2013ماعللدوعتًادهعثدحأةساردحرتقتو
يمدختسمفصننأ،موكفوأ،يناطيربلاتالاصتالاّمظنمدجودقل.ثدحت
يفاهسفنرورملاةملكنومدختسيةدحتملاةكلمملايفنيغلابلاتنرتنإلا
،كلذىلعًةوالع.اهلكيفنكيملاذإ،نوروزييتلابيولاعقاوممظعم
خيراتلثماهفاشتكالهسيرورمتاملكاومدختسامهنإةئملاب26لاق
.مهمساوأمهدلوَم

انرورمتاملكنأ،هللدمحلاوً،اضيأرتويبموكلاءاملعجتنتسادقل
ةسدنهًادجَمرتحملايساردلاهباتكيفف.انيلعبَسُحيأطختسيلةعيرملا
،جديربماكةعماجيفرتويبمكلاربتخمنمنوسردنأسوربتكي،نمألا
مكنكميالرورمةملكاوراتخا:يلاتلابرورملاةملكةلكشمتُرصتخادقل"
."اهونّودتالو،اهّركذت

نعةساردتاينورتكلإلاوءابرهكلايسدنهمةيعمجترشن،2004ماع
اهعضوىلعدعاسنمدحأنوسردنأ-"نمألاورورملاةملكّركذتةلوهس"
يتلاتاهيجوتلانعًايئزجةمجانرورملاتاملكبويعنأجتنتست-
.رورمتاملكراكتباىدل،تاهيجوتةيأاوقلتاذإ،سانلااهاقلتي

ةئمثالثلمشرورمتاملكراكتباىلعًارابتخاةساردلاوعضاوىرجأو
اهرورمتاملكراكتباتاعومجملاىدحإنمبُلطدقلً.ابيرقتبلاط
يوتحتولقألاىلعتانِّوكمةعبسنمةفَّلؤمنوكتنأىلعاهبةصاخلا
ةيناثةعومجمدارفأّملُسوً.افرحنوكياللقألاىلعدحاونِّوكمىلع
فورحودادعأةينامثرايتخامهنمبُلطوً،افرحأوًادادعأنّمضتتةقرو
ةملكراكتباةثلاثةعومجمنمبُلطو.ةضَمغُمنويعبويئاوشعلكشب
Its12noonIam"لثم،اهّركذتنكميةلمجىلإدانتسالابرورم

hungry")رورملاةملكعضول)عئاجانأوًارهظةرشعةيناثلااهنإ"
Is12Iah".مادختسابرورملاتاملكةرفيشّلحنوثحابلالواح،كلذدعب

يفرورملاتاملكثلثنعباقنلااوفشكدقل.ةعّونتمّللستتاينقت
نمريثكيّقلتنودرورمتاملكنومدختسملاركتباثيح(ىلوألاةعومجملا
.نَييرخألانَيتعومجملايفرورملاتاملكنمةئملاب10نملقأو،)حصُّنلا
،"رورملاتاملكرايتخانأشيفنيمدختسمللمَّدقملاحصُّنلارييغتحرتقن"
نعتاهيجوتنيمدختسملاءاطعإضرتُفي،تالاحلاضعبيف.نوثحابلاجتنتسا
تالاحيف،تاسسؤملللضفألانمو،اهّركذتنكميرورمتاملكعضوةيفيك



راتخيامًاردان"،اولاقو.نيمدختسمللةطاسببرورمتاملكديدحت،ىرخأ
."اهّركذتلهسيواهتفرعمبعصيرورمتاملكنومدختسملا

ةيتاسسؤملاِتاسايسلاةيعماجلاندنلةّيلكيفءاملعلّمح،2010ماع
وعضاوسردو.ةّئيسرورمتاملكعضوَةيلوؤسمرورملاتاملكبةقلعتملا
اودجوونَيتريبكنَيتسسوميف"رّوهتملكشبرورملاةملكمادختسا"ةساردلا
ىلعنيمدختسملاماغرإ-طرفُملكشبةمراصلارورملاتاملكدعاوقنأ
داهجإبتببست-رركتملكشباهرييغتوةعينمرورمتاملكراكتبا
ةقيرطلاهذهبنيطِبحم،مهرورمتاملكنيودتىلعمهتلمحونيمدختسملا
،نيمدختسملاتاردقةعَّبتملاةسايسلاتابلطتمقوفتامدنع".ةينمألايعاسملا
عميطاعتلل-ًانمألقأوأ-ًاديقعترثكأتاينقتريوطتىلعنومَغُري
.ةساردلاوعضاوبتك،"عضولا

ًامامتديجلانمهنإرتويبمكلانمأءاربخنمديدعلالوقي،ةبسانملابو
.نمآناكميفاهبنوظفتحتمتمداممكرورمتاملكنيودت

ىلعأجماربريدمناكيذلا،نوسناهوجربسيجّملكت،2005ماعلايف
ببسبةعانصلاّخبوو،نمأللرمتؤميف،تفوسوركياميفنمألاةسايسلكاذنآ
ةسايسنوكلمينيذلاددعمك".رورملاتاملكنأشيفًائيسًاحُصناهئادسإ
متضّرعتالإومكرورمتاملكنيودتمكيلعبجيالهنإلوقترورمتاملك
هنأنلُعأ".مهعباصأنيرضاحلابلغأعفرف.نوسناهوجلأس"؟توملاةبوقعل
نيودتضرفرورملاتاملكةسايسبضرتُفيهنأُنلُعأً.امامتئطاخرمأ
نيودتبيلحمُسينكيملاذإ.ةفلتخمرورمةملك68ّيدل.رورملاتاملك
سيلنأامب.اهسفنرورملاةملكمدختسأس؟لعفأساذاماورزحا،اهنمٍّيأ
ً،اقحةئيدررورمةملكراتخأس،ةديجرورمتاملكبحمستةمظنألالك
ةقرولاُتيمحمثنمواُهتنّوداذإً.ادبأاهرّيغأالوناكملكيفاهمدختسأو
ديزمّركذتبكلذانلحمسي.كلذيفريَضال-هيلعاهتنّودءيشيأوأ-
."اهلضفأورورملاتاملكنم

.ةفيعضلايرورمتاملكةهجللضفألاحبرعشأثحبلاينلعجدقل
رورملاتاملكتارشعراكتباةيفيكبةلثمتملايتلكشمدعبّلحتملاهنكلو
.ةعينملا

.اهّركذتيننكمييتلالمُجلانمديدعلاكانه،ءيشلكنممغرلاب
.ّيلقعٍدهجبةريدجتسيلبيولاعقاومنمديدعلاو

ááá
ىلإرورملاتاملكترّيغ،يتافلمىلإللستلاهيفّمتيذلامويلاحابص



لصاوتلاتاكبش،يفرصملالمعلا،ينورتكلإلاديربلا-ةيسيئرلايتاباسح
ةيمجعُمةملكفرحأةطساوبةفلتخمتاملكعضونمًالدبو.يعامتجالا
،فرحأنمةنَّوكملوطأتاعومجمُتددعأ،فرحأةتسنمةنَّوكمةدحاو
.قرولاىلعاهتنّودو،زومرو،دادعأو

لازتاميرورمتاملكنأفرعأو،الإسيلًاتقؤمًاليدبءارجإناك
ةطساوبةعوضومةفلتخمتاملكبلاغلايفاهنإ.يفكيامبةديجريغ
،ةديدجتاملكيفريكفتلاُتلواحاملكنكلو.ةدحاوةماعةملكفرحأ
نيغلابلانمةئملاب38نأيعّدتةساردبُترِّكُذدقل.كلذنعيلقعزجعي
،قابطألالسغوأضاحرِمفيظنتك،ةينيتورةيلزـنمماهمبمايقلانولّضفي
.نيَديدجرورمةملكومدختسممساراكتباىلع

تررقو،ُتملستسا،ءيشيأراكتباىلعةردقلامدعنمعيباسأدعبو
عفدلا"ـبةلثمتملايتفسلفىلعًةدمتعم.رورمتاملكةرادإلجمانرببةناعتسالا
ةحَّقنموةعوفدمةمدخهنأل)Password1(درووساب1ترتخا،"ءادألاءاقل
ةديجةمدخّرفوتةيقيقحةقفصاهنأكلذينعينأيفُتلِمأوً.اديج
.نئابزلل

تاملكلكنونّزخت؛مكرورمتاملكلكساسألايفدرووساب1ريدي
نَّزختال.ةدحاوةيسيئررورمةملكبهجولونكمي.هجمانربيفمكرورم
ىلعرَّفشمفلميفلبادنكيفدرووساب1بتاكميفرورملاتاملك
مكرورمةملكمتيسناذإوً.امامتةنمآرورملاتاملكنوكتيكمكزاهج
عضخي،رخآىنعمب.مكرورمتاملكلكجولوىلعةردقلانودقفت،ةيسيئرلا
.لحولاةكرِبرابتخالدرووساب1

يننكلو،فيخمرمأرتويبمكلازاهجىلعيرورمتاملكلكعضونإ
ُتلزـنأف.رورمتاملكراكتباىلعيتردقمدعببسبةئيرجةوطختذختا
ىلعاهفداصأيتلارورملاتاملكلاخدإةيلمعبتعرشويزاهجىلعجمانربلا
.تنرتنإلا

لقنلاتاكرشعقاومددعُتيسندقتنكً.اقحةئيطبةيلمعاهنإ
يف.اهيفتاباسحّيدليتلاةيئاوشعلاةيراجتلاعقاوملاو،قدانفلاو،يّوجلا
تاملكراكتبال1درووسابيفرورملاتاملكجِتنمتمدختسا،عقاوملاضعب
،ةيمهألقأعقاوميفو.زومرلاو،دادعألاو،فرحألاجزموبولطملالوطلاب
تقويفاهنيسحتبيسفنتدعووةفيعضلايرورمةملكةطاسببتلخدأ
.قحال

.رورمةملكنيسمخوًادحاو1درووسابُتلّمح،رهشأةثالثنوضغيف



ةطبترملاكلتك،ةساسحرورمتاملكعضونمسارتحالاتلصاويننكلو
.1درووسابيف،ةماهلمعتافلموينورتكلإلاديربلاويفرصملالمعلابًالثم
كلمأنكأمل:روفلاىلعةلكشمُتهجاوو.قرولاىلعاهبُتظفتحادقل
لالخنماهتركتبايتلاكلتف.يرورمتاملكةّيهامنعةركفةيأ
لثم،ةموهفمريغزومرو،دادعأو،فرحأةلسلسدرجميه1درووساب

qwER43@!.دادعأوزومرنمةنَّوكمٌتاملكيسفنباهتعضويتلاكلتو
.اهنمٍّيأّركذتلهسلانمنكيمل.Tr0ub4dour&3لثم،ةلخادتم

ةديعبنوكأامدنعيرورمتاملكىلإةرركتملايتجاحىدمبُتأجافت
رورملاةملكنعينلأسيليجوزلصتادقل.يرتويبمكلايزاهجنع
-ةيناجملانحشلاةمدخمادختسانمنكمتييكنوزامأىلعيـباسحل
ربعةلاسريلهّجوف.اهكلمأالوءادغلالوانتأيننإهللوقأنأّيلعنّيعتو
اهِجَلأيتلايتاباسحدحأىلإرورملاةملكنعينلأسيلينورتكلإلاديربلا
امدنعً.اضيأهذهرورملاةملككلمأنكأمل؛ةيوجلايتالحرلجألًاراركت
ىلعيلباسحدادعإةلواحمتلصاو،ديدجلومحمفتاهىلعتلصح
يرورمةملكفرعأاليننأتكردأمثنمو-يتلواطنعًاديعبرتيوت
لكنيزختنأبترعشيننكلو،فتاوهللةخسن1درووسابيف(.رتيوتىلإ
.)رطاخملابةفوفحميفتاهىلعيرورمتاملك

ةقيقحًاريخأتكردأيننكلو،رمألائدابيفجاعزـنالابُترعشدقل
ةعاطتسابنأُتَبثو.ةّحلُمريغتاجاح:هذهرورملاتاملكلةِّحُلملاتاجاحلا
ً.اضيأراظتنالانوزامأربععئاضببلطةعاطتسابو،راظتنالاةديرغتلا

ááá
.ىرخأقرطبيتانايبنمأنامضةلواحمبتعرش،كلذنوضغيف
ةلآتيرتشا،)ّةيوهلاةقرسبًاضيأفورعملا(ةيصخشلالاحتناةبراحمل

.ةيصخشتامولعمىلعيوتحتتادنتسمعيطقتبتأدبوقاروأعيطقت
يتاقاطبىلعةيويدارلاتاددرتلاديدحتتاراشإّدصتبيَجةظفحمتيرتشاو
.اهحّفصتنيللستمللنكمييتلايرفسزاوجوةينامتئالا

ًاصرقتيرتشا،ةيّدجرثكأّللستةيلمعنميتانايبةمالسنامضلو
يلقبسيمل،لجأ(.ماظتنابيتافلمنعتاخسنءارجإبتعرشوًايجراخًابلص
دقنيذلانيللستملالاشفإلو.)فرعأ،بيهررمأ؛تاخسنتيرجأنأ
،كامزاهجىلع(بلصلايصرقريفشتبتمق،يزاهجقارتخايفنوحجني
.)ةدحاوةسبكبةمهملازَجُنت

نمنوللستملانكمتياليكبيولااريماكقوفةقاُصلتعضودقل



ةيصوصخلاةنايصلًاحَشرِمتيرتشاو.دُعبنعّيلعسسجتللاهمادختسا
قوفنمةءارقلانولواحينيذلاسانلانمينضحلايزاهجةشاشيمحي
.ةرئاطلانتمىلعيـبناجبدعقملانموأيفتك

لالخنميرورمتاملكةقرسنولواحينيذلانيللستملاةبراحملو
يتيتشتيإىعديجمانرببُتنعتسا،يهاقملايفياف-ياولصوتايلمع
يلصوتايلمعريفشتنمضي)HTTPSEverywhere(ريويرفإسأييب
ً.انكممكلذناكاملكتنرتنإلاب

ياف-ياولايمادختساىدلًاسارتحارثكأنوكأنأىلعًاضيأُتلمعو
تانايبمزِرلقنلياف-ياوزاهجىلعلاكتالانمًالدبف.ةماعةروصب
ةلصويرتويبمكلايزاهجىلإُتفضأ،)Router(رتويبمكلاتاكبشنيب
نّمؤيلومحمزاهجمادختسابتأدب،رفسلاءانثأو.ةتباثجماربتاذتنرثإ
ًاعطقتملاصتالاناك.)Hotspot(ياف-ياولالخنمتنرتنإلاجولو
ةمظنألكبلاصتالانمريثكبًالاحلضفأيننأبرعشأينلعجهنكلوً،انايحأ
مكتالاصتاةكرحمغُرتيتلاقدانفلايفةدَمتعملاكلتةلّفطتملاياف-ياو
.اهتزهجأربعرورملاىلعتنرتنإلاربع

ةحصتبُثت-ةجودزمرورمتاملكةمظنأًاضيأتدمتعادقل
ينعي،ينورتكلإلالغوغديربىلع.ْترفاوتىتم-نَيلماعلالخنمةمولعملا
يف.يرورمةملكىلإةفاضإلاباهلخُدأةرفيشبيندّوزيقيبطتمادختساكلذ
لوصحللةقيرطدجأىتحتنرتنإلاتادادعإيفثحبلاكلذينعي،يفرصم
.ةيلامتاعفَدةيأبحامسلالبق"يّرس"مقرىلع

ةرطضمنوكأالثيحنكامأيفةمظنألاكلتتدمتعايننكلو
نمةمولعملاةحصنمّتبثتلاةمدخّرفوترتيوتف.يفتاهمقرنعفشكلل
رتيوتنمةيّصنلئاسريّقلتلطقفنيّدعتسملاصاخشأللنكلو،نَيلماعلالخ
.رمألاتضفركلذل-

)LittleSnitch(شتينسلتيلىعديماظنمادختساًاضيأتلواحو
يننكلو،اهءارجإيرتويبمكلايزاهجلواحييتلالصولاتايلمعلكةبقارمل
ةفرعمعقاولايفأشأمليننأةياهنلايفُتَبثدقل.ةعرسبهنعتّيلخت
هنأتدجوو.دَّدحمتقويأيفيزاهجاهيرُجييتلالصولاتايلمعددع
ىلعيحّفصتمحتفأيكلصوةيلمعنيعبسوتسىلعةقفاوملاّيلعنّيعتي
ربعىقيسوملانمقفدلقنبأدبأو،ينورتكلإلالغوغديربِجَلأو،بيولا
تايلمعبحمِسإ":وحنلااذهىلعبلطلكادبدقل.)Spotfy(يافتوبس
ىتحd1hza3lyffsoht.cloudfront.netـل)http(80ذفنملاىلإةجراخلصو



"فقوتيىتح"وأ"دبألاىلإ"يَترابعبيارايخّلثمتو."يافتوبسفقوتي
النأتكردأً،اّئيسًارايخنيعستوةعبساهيفُتذختاةعاسدعب.بسحف
.جمانربلاتيغلأو،يرجيامعّيدلةركف

يننأبلثمتتربكألاةلكشملانأتربتعا،ةينمألاتارايخلايصّحفتءانثأ
ةيمكهتلاتالواحملانمسرتحأليفكيامفرعأتنك.قثأنمبفرعأال
يف،تاجتنملارابتخاليفكيامفرعأنكأمليننكلو.يفوخىلعذاوحتسالل
.اهئادأنمققحتلاو،عقاولا

وأمهفرعأصاخشأتاودأبلاغلايفمدختسأتنك،نيحلاكلذىتح
دودحلاةسسؤميفنيينقتلابقثأوفرعأتنك.اهتءافكتتبُثأٍتاودأ
شتينسلتيلو.ريويرفإسأييبيتيتشتيإجمانربجتُنتيتلاةينورتكلإلا
مليننكلو.درووساب1ةءافكتتبُثأ،ةلثاممةروصبو.تيصلاعئاذجمانرب
ىعديتنرتنإلاربعرفاوتمرَّفشمدرومنعًايأرنّوكأفيكفرعأ
يفيتانايبنيزختتدرأً.اّيلمهيفركفأتنكو)SpiderOak(كوأرديابس
جولونمنكمتألو،ةيطايتحالايتاخسُنلامْبطَخثودحلًابّسحتةمدخلا
.ديجلكشبًافورعمنكيملكوأرديابسنكلو.ناكميأنميتافلم

دقل.بيولاىلعاهعقوملالخنمًاديجةكرشلامهفنمنكمتأمل
راهظإىلإليمت-يرتويبمكلانمألاعقاوممظعمكودبتالاهنأولُتددو
ىلعىغطي."ةيركسعلاَبتُّرلاريفشت"ـلعجارملانمريثكلاوءادوسةيفلخ
نودهتانايبءرملاجولوةيناكمإ"ـلجّوريوقِرشُمّيلاقتربنولكوأرديابس
رفوتسيركىصوأدقل.لحولاةكرِبرابتخاللثاممرمأوهو،"اهاوس
ً.اضيأكوأرديابسب،ةيندملاتايرحلليكريمألاداحتالايفّينقتوهو،نايوغوس
ىلإةبسنلابةفيفخةديصَعةباثمبامهًةيصوتوبيولاىلعًاعقومنكلو
ًاينورتكلإًاديربتلسرأ،كلذل.ةلماكةبجوىلعلوصحللىعسيصخش
موقأامدنعءاقتلالاىلعانقفتاو،نامربوأناثيإ،ىلعألايذيفنتلاريدملل
.وكسيسنارفناسىلإةيلاتلايترايزب

هيَعارذورقشألاهرعشبناثيإادب.ةضوملاىلعىهقميفانيقتلادقل
ينتباتنادقل.رتويبمكلابسووهمبهنمرثكأّيضايربهبشأتالضعلاَيّتيوقلا
.روفلاىلعكوكشلا

سووهمَدرسنكيمل،لعفلاب-هتصقيلىور،ةوهقلافاشتراءانثأ
،وغاكيشيحاوضنمةيطارقوتسرأٍةيحاضيفأشندقل.رتويبمكلابيجذومن
امك،ناك.درافراهمثنمو،سيكشتوهىعدتةيدادعإةيلخادةسردمداتراو
ماعهجّرختدعب.درافراهيفسوركالقيرفدئاقويكوهبعال،يلادب



ةرادإىلعتالجملايرشاندعاست-هدلاوةسسؤمحلاصللمع،2000
ناثيإعضوكلذل،ةيمقرةيجيتارتساةكرشلاتدارأ.اهتاعيبمواهراشتنامئاوق
نمبعتهنكلو.هدلاوةكرشنمضينورتكلإلاديربلاربعةيقيوستةيلمع
ىرتشاو،رفاسوًاسَفنذخأف،ةليلقتاونسدعبةلئاعلاةسسؤمحلاصللمعلا
لاصتالاهيلعنّيعتامدنعو.شوتنكامزارطنمهلرتويبمكزاهجلوأًاضيأ
زاهجلانم،ينورتكلإلاديربلاربع،هلفلملاسرإاهنمبلطيلهتدلاوب
ةصرفكانهنأكردأ،هيَدلاوةنازخيفهعضييذلايجُربلايصخشلا
.ةيقيوست

(فياردسكإلثم"تاخُسنءارجإتامدخ"نمريثكلاكانهناك
Xdrive(يزومو)Mozy(،دحاوزاهجلتاخُسنءارجإضرعتاهنكلو

.ةزهجألالكىلعنمازتملكشبلمعتنأهتانايبلًاضيأدارأدقل.طقف
نإ.كنانسأكرفبهبشأرمألا".يللاق،ً"اباّذجًارمأسيلتاخُسنءارجإ"
.ً"اقحباّذجلارمألاوهناكملكيفكتانايبجولو

نعليصافتلانمًاديزمتدرأً؛امامتهنعثحبأامةيبذاجلانكتمل
ىلإةجهببناثيإينلّوح،كلذلجأل.اهاوسنودهتانايبءرملاجولوةيناكمإ

ىلعًاداتعمامبرنكيمل،ناثيإفاصنإل(.ِسلريفنلآ،ةسسؤملايفهكيرش
عم.)مهتالاقملباّذجسابتقادّرجمنمرثكأنوديريالنيذلانييفاحصلا
ةكرشلانإيللاقف.هيَدينيبةيلاملادراوملانأولامكناثيإادب،كلذ
مئالي.تانالعإعيبنمًالدبتاكارتشاعيبنمًالامينجتوًاحابرأققحت
.ءادألاءاقلعفدلابلثمتملايهيجوتلايأدبمرمألااذه

ناثيإكيرش،ِسلريفنلآىلإفتاهلاربعتثّدحت،نيَعوبسأدعب
دحأهنأنلآحرش.كوأرديابسيفايجولونكتلانوؤشليذيفنتلاسيئرلاو
نوكتنأّيلإةبسنلابمهملانمناك".تانايبلاريفشتىلعاّوثحنيذلا
رورمتاملككوأرديابسذخأتفيكحرشو."يزاهجرداغتنألبقةرَّفشم
ةملكةيمهأبماهريفشتلاف.ةديرفريفشتقرطىلإاهلّوحتونيمدختسملا
.لاق،"رورملاةملكلوطةهجلمِزلُمءيشال".مدختسملااهركتبييتلارورملا
تاملكرايتخاقرطرييغتىلعنيمدختسملالمحديجلاريغنمهنأانررق"
تاملكاويسناذإعيضتمهتانايبنأبمهملُعنامنيبمهتزهجأىلإرورملا
."مهرورم

كوأردايبسمايقمدعًايلاعترّدق،رورملاتاملكنعهتفرعاملًارظن
ينلامتساو.بسكميأقيقحتنكميالثيحعضويفنيمدختسملاماحقإب
ىلضُفلاةجردلاىلإيرتويبمكلانمألاىوتسمعفر"نإيللاقامدنعنلآ



ةيامحلةديجةقيرطاهنأُتَبثو،مهسفنأنمنيمدختسملاةيامحانمبلطتي
نمتابلطتّقلتنأةكرشللقبسهنإلاقو."ملاعلاّةيقبنممدختسملا
نوفظوملافرعامدنعنكلو،تانايبىلعلوصحلالجألنوناقلاذافنإةزهجأ
.تابلطلانعاوعجارت،تانايبلاةرفيشكفييككوأرديابسلليبسالنأ

ىوتسمعفرنعَرشابملاثيدحلاهلعجدقل.حايتراةديهنتُتقلطأو
.ّيلإةبسنلابًاعِنقُمرورملاتاملكوىلضُفلاةجردلاىلإيرتويبمكلانمألا
.اهجمانربيفكرتشأيكُتلّجستو،لحولاةكرِبرابتخايفكوأرديابستحجنو
له.يرتويبمكلانمألاءادأصّحفتلءاقمحةقيرطادبهتّمربرابتخالانكلو
؟مهتنامأددحأيكايجولونكتلابَّيدِّوزملكةرايزبًاقحموقأستنك

ةملكلوطىلعدمتعيكوأرديابسىلعينمألازيام،كلذلكدعبو
.يرورم

ááá
نكمي،نآلا.رورمةملككيكفتلةراهملاضعببلطتيرمألاناك

.كلذبمايقلاعيمجلل
ىلعرورملاتاملكيكّكفمةديازتملاةيرتويبمكلاتاردقلاِتدعاسدقل

ِتاملكىلعيوتحتةمخضمئاوقلديازتملارفاوتلاحمسو.ربكأةعرسبلمعلا
تاملككيكفتةيلمعلعجتجماربعضوبنيجمربملامايقبةبَّرسمٍرورم
نوسردنأتينيفاحصلاككف،رمألاةلوهسىدمراهظإلو.ةقدرثكأرورملا
ىلعًايناّجمًاجمانربًامدختسم،دحاوموييفرورمةملكفالآةينامث
،رورملاتاملككيكفتةلوهسبيملِعنممغرلاب".تاكشاهىعديتنرتنإلا
وحنىلعًالهسنوكيً،انسح-ةيرخسللريثموحنىلعلهسهنأفرعأمل
ينضحلايزاهجبرضيفةديدشلايتبغرىطختأامدنعةيرخسللريثم
.بتك،"لعفأامًاريخأفشتكأو،ةريبكةقرطمب

:ً)ادجةطَّسبمطاقن(يلاتلابرورملاتاملككيكفتةقيرطلثمتت
lاهكيكفتلرورمتاملكةمئاقىلعللستملالصحي.
."ةطولخم"وأ-ًةداعةرَّفشممئاوقلاهذه•
.طيلخلاةرفيشكفللستملالواحي،كلذدعب•
ةنراقملّيمجعُمجمانربرييستًالوأللستملالواحي،ةداعلايف•

.ةيمجعُمةيديلقتتاملكبطيلخلاجذامن
ةعئاذتانايبدعاوقعمطيلخلاجذامنللستملانراقي،ٍذئدنع•

.ةبَّرسمرورمتاملكىلعيوتحتتيصلا
يفتارايخربتخت-"ةمشاغةوق"ِموجهبمايقلاللستملالواحي•



إ،"aaaac"مثنمو،"aaaab"مثنمو،"aaaaa"لثمةطيسبلمُج
.خل

نمألايفثحابلاهوعدياميهةمشاغلاةوقلاتامجهنإ
دادزيبولطملاتقولارادقمف.ّةيُّسأةلكشم"،ماهارغتربور،يرتويبمكلا
ٍةوقِتامجهنوسردنأّنشي،ببسلاكلذل."ةيلوقعملكنعةديعبةعرسب
كيكفتلواحولو.طقفدادعأةتساهلوطغلبيرورمتاملكىلعةمشاغ
وأعيباسأاهكيكفتهّبلطَتلفرحأةرشعوأةعستنمةنَّوكمرورمتاملك
عومجمنمطقفرورمةملكفالآةينامثكيكفتنمنكمتدقلً.ارهشأ
يتعاطتساب:ةحضاوةربعلا".اهكيكفتلواحرورمةملكفلأرشعةعبس
ءزجىلإامبرةجاحبنوكأسيننكلو-فلملايفطيلخرخآلككيكفت
،"طغضلاتحتراهنيمليزاهجنأًاِضرتفم،كلذبمايقللماعلانمريبك
.بتك

سانلابنَسحتُسيهنأبرورملاتاملككيكفتملاعيفربِعلاىدحإلثمتت
يهةعانصلاهذهلةسرامملضفأنإ.لاجعتسالارورمتاملكنونّزخينيذلا
هنأيأ-)Salt("رورملاتاملكليدعتفدهبةيئاوشعتانايبةفاضإ"ـب
ةفاضإطلاخلاىلعنّيعتي،فرحأةتسنمرورمةملكمدختسملاركتبااذإ
نأشنم.اهطلخينألبق،ًالوطرثكأاهّايإًالعاج،اهيلإةديرففرحأةدع
.ةبوعصرثكأاهترفيشّلحةيلمعلعجينأكلذ

سيلرورملاتاملكليدعتفدهبةيئاوشعتانايبةفاضإنإ،فسألل
،!وهاي،LinkedInىلعدهعلاةثيدحتاللستتفشك:يفكيامبًافولأمًارمأ
رورملاتاملكنمةسيفنتاعومجمنع)EHarmony(ينومراهيإو
اهترفيشّلحّمتواهليدعتفدهبةيئاوشعتانايباهيلإفَُضيمليتلا
.ةعرسب

ملاعنمةربِعلانإ،رورمتاملكراكتبامهيلعنّيعتينيذلاكئلوأل
تاملكاوبّنجتو،ًالوطرثكأرورمتاملكاوّدَِعأ:ةطيسبرورملاتاملكيككفم
.)درووساب1لثم(تيصلاةعئاذرورمتاملكوأةطيسبّةيمجعم

ááá
املكف."روصقللًاسايق"رورملاةملكِلوطَسايقرتويبمكلاءاملعوعدي

،غربدلوغيرفيجيللاق.قارتخالاةبوعصتدادزاًايلاعروصقلاسايقناك
سايقنإ،درووساب1يعناص،ستيبليجأيفرورمتاملكريبخوهو
ةجيتنىلعلوصحلااهلالخنمكنكمييتلاقرطلاددعلسايق"وهروصقلا
،ةطيسبلاوةريصقلارورملاتاملكلف."هسفنماظنلامادختسابةفلتخم



.لهسرمأاهفاشتكانألًادجضفخنمروصقُسايق،ةيمجُعملاتاملكلاك
،زومرلانمةديدععاونأىلعيوتحتيتلاًالوطرثكألارورملاتاملكلو
نمًاديزمبلطتياهفاشتكانألىلعأروصقُسايق،دادعألاو،فرحألاو
.تانيمختلا

ةيلاتلارورملاةملكركتباامدنعرمألااذهفرعيجناسأنايلوجناك
:سكيليكيوةيقربلالئاسرلاتانايبةدعاقل

AcollectionOfDiplomaticHistory-Since-1996-ToThe-PresentDay#.يه
.اهّركذتلهسيو،زومرلانمًادجليلقددععم،نِّوكمنيسمخونامثلوطب
اهرشنبنايدراغةفيحصمايقلدوعيهرورمةملكلانتفرعمببسنإ،عبطلاب
ةنمآرورمةملكنكتملاهنأحضاولانمً،اذإ.سكيليكيونعباتكيف
.ىرخأبناوجنم

ةملكلنوكيدق.روصقلاسايقةبوعصريدقتطِبحُموحنىلعبعصي
دعاوقوةطيسبتاملكىلعتوتحااذإضفخنمروصقسايقةليوطرورم
ىلعذوحتسياُهتركتبايتلارورملاتاملكيفروصقلاسايقأدبو.ةلهسةغل
ُتفداصامدنعيتنبالصقرةلفحجراخةسلاجتنك،مويتاذ.يلقع
يفسدنهم،رليونادهعضو،روصقلاسايقلتنرتنإلاىلعًاجمانرب
ةبولطملاةدملا"ىلإًةفاضإ،رورمةملكلكروصقسيقيهجمانربف.سكوفورد
نكمييتلايرورمتاملكرابتخاةراثإبروفلاىلعُترعشف،"اهكيكفتل
.رُّوهتبيرورمتاملكلكلاخدإبتعرشوً.اثيدحاهتعضويتلاواهّركذت

مادختسالالخنماهتركتبا(يفرصمىلإرورملاةملكبةيلمعلاتّيلهتسا
تسّيدلناكً.ادجريثمرمألا،هوأ.)اهّركذتنكميًافرحرشعيَنثا
!ً"انورق"اهكيكفتبلطتيواهروصقسايقنّيعتيًّاتِبنوسمخو

يتلاينورتكلإلالغوغديربىلإيرورمةملكتربتخا،كلذدعب
نّيعتيًّاتِبنينامثىلعيوتحتيه.)نِّوكمرشعةينامث(درووساب1اهركتبا
رورملاةملكهركأتنكيننكلو.ً"انورق"اهكيكفتّبلطتيواهروصقسايق
ً.ادبأاهّركذتيننكميال:هذه

لانروجتيرتسلووبصاخلاينورتكلإلايديربىلإرورملاةملكنكلو
لّهستةقيرطمادختساباهتركتبادقل.لامآللًاّبيخمناك)تانِّوكمةعست(
سايقنّيعتيطقفًّاتِبنيرشعوةينامثىلعيوتحتاهنكلو،اهّركذتةيلمع
!الإسيلتاعاسعبساهكيكفتّبلطتدقل.اهروصق

مدختسأيتلارورملاةملكف؟رمألااذهثدحيفيك.يهلإاي،هوأ
هلوطغلبيوهّركذتنكميرخآّيلحمجتان(درووساب1ىلعيـباسحةيامحل



،اهروصقسايقنّيعتيًّاتِبنيثالثوةعبسىلعيوتحت)!نِّوكمرشعةعبس
.رهشأةسمخةدميفاهكيكفتنكميو

-لكشتيجذومنكانهناك.ّمغللةبِّبسمنكلوةينامدإةضايراهنإ
نمّيلحملايجتانحواَرتً؛ادجةعينم1درووساباهعضييتلايرورمتاملك
ً.ادجفيعضلاوعينملانيبرورملاتاملك

ةملككيكفتنكمي:رورمتاملكنمّيلحملايجتانيفامأوسأو
ةظحلب"و.قئاقدعبرأةدميفرتويبمكلازاهججولوبيلحمستيتلارورملا
.يتنَّودمجولوبيلحمستيتلايرورمةملككيكفتنكمي"ةدحاو

ماتلاءابغلانمهنأُتكردأ،اهكيكفتلةقِفارملاةراثإلالالحمضاعمو
-ياومادختساءانثأفورعمريغكيكفتماظنىلإيرورمتاملكلاخدإ
لالخنمتنرتنإلاجولونّمؤيًالومحمًازاهجيمادختسانممغرلابف.ياف
نيزختمدعبدَِعيًاعقومو،بيولابةرَّفشملصوةيلمعو،ياف-ياو
يفيرورمتاملكبرمألايهتنينأناكمإلابلازيامناك،رورمتاملك
.رورمتاملككيكفتقَرِفاهمدختستتانايبةدعاق

نأعقاو)1(:ةديدجرورمتاملكعضولناببسّيدلتابدقل
.يئابغ)2(وٍفاكروصقسايقبعتمتتاليرورمتاملك

ááá
تركف،ٍلاعروصقسايقبعتمتترورمتاملكنعيثحبّمضخيف

رَكتُبترورمتاملكاهيفامب،تارايخلانمةعساوةعومجميفًاّيلم
نايلوجلَبِقنمةمَدختسملاكلتكرورملمُجوةمَهبمتاغلمادختساب
.جناسأ

عضويتعاطتسابناك.ةيراكتبالايتردقةلكشمًةيناثُتفداصيننكلو
يننكلو،نَيتلمجوأةدحاوةلمجوأ،ةمَهبمةغلبنَيتملكوأةدحاوةملك
رورمتاملكمادختسابأدبأوينمغرفتسراكفألانأبةياهنلايفتملع
.ةفيعض

ىتحةَرصتخمقرطدامتعاىلإنوليميسانلانأتاساردلارهُظت
يفنوثحابلاسرد،2012ماعلايفف.لوطأرورمتاملكنوعضيامدنع
نأاودجووAmazon.comىلعرورملمُجمادختساجديربماكةعماج
،تيصلاةعئاذلمُجوأىقيسوموأةيئامنيسمالفأىلعمئاقاهنمديدعلا
."كنودبوأكعم"و،"ةثالثلابالكلاةليل"،"نيرِدَخلاءارعشلاعمتجم"لثم
.ةيداعرورمتاملكرارغىلعةفيعضرورملالمجنمديدعلانإ،ةجيتنلاب
نمةنَّوكملمُجرايتخاىلعنيرداقريغنيمدختسملانأانجئاتنيحوت"



بتك،"ةيعيبطةغلبةلمجعضولامتحابرثأتتاهنكلوً،امامتةيئاوشعتاملك
.افوتوشانيرتاكيإوونوبفزوجنافلؤملا

هيفةرطضمنوكأالماظنىلإةجاحبانأ:يـبايتراةساردلاتدكأ
.ريكفتلل

(ريوسيادىعديرورمتاملكماظنيفهيلإجاتحأامىلعُترثعو
Diceware(.سمخبناوجلاّيسادسًادَرنيمرت:لِّلضموحنىلعطيسبهنإ

يتلاريوسيادتاملكةمئاقنمدادعأرايتخالجئاتنلامدختستو،تارم
ىلعودبتيه.مَّقرماهنملك،ةريصقةيزيلكنإةملك7,776ىلعيوتحت
:يلاتلالكشلا

16655clause)دنب(
16656claw)بلخِم(
16661clay)لاصلَص(
16662clean)فيظن(
16663clear)حضاو(
16664cleat)لابِحَطبرَم(
16665cleft)ّقِش(
16666clerk)يـباتكفظوم(

سمخنمةلسلسمادختساب،دلوهنيردلونرأ،ريوسيادركتبميصوي
alger:وحنلااذهىلعةجتانلارورملاتاملكودبت،كلذل.لقألاىلعتاملك

klmcurryblondpuck.ةفاضإبةعانمرثكأرورملاةملكلعجمكنكميو
فرحألاوأزومرلاوأفرحألانمليلقةفاضإبوأ،تاملكلانمديزم
فلأتيتاملكسمخنمةنَّوكمريوسيادنمةلسلسطسبأنكلو.ةريبكلا
،اهكيكفتلمويةئمنامثوفلأنمرثكأبلطتتتانِّوكمةسمخنماهنملك
PasswordResearch.comسسؤم،لاشرامسوربلًاقفو

ً،اضيأكانهوً.ايئاوشعدادعألامكرايتخانمضيريوسيادمادختساف
.ةيئاوشعًادادعأمكلّدلوتبيولاىلععقاوموةيرتويبمكجمارب،عبطلاب
دادعأديلوتجماربمادختسانمنوسرتحينيرخآنمأءاربخودلوهنيرنكلو
ىلإنوعسيماصخألَبِقنمةعوضومنوكتنأةيشخةفورعمريغةيئاوشع
دراودإاهقلطأيتلاتادنتسملارهُظت،عقاولايف.مكرورمتاملكماظنكيكفت
دادعأدِّلوملةيملِعلاسيياقملادحأتعضويموقلانمألاةلاكونأندونس
.اهقارتخانكميةيئاوشع

رورملاتاملكيفريكفتلليرارطضامدععُّقوتءاّرجةسامحلابةرعاش



تثدحأو،ةحفصنيثالثوعبسىلعريوسيادتاملكةمئاقُتعبطً،اددجم
يمرليرارطضانمتيشخيننكلو.فالغيفاهتعضوو،قاروألايفًابوقث
.اهراكتبالجاتحأيتلارورملاتاملكلكىلعلوصحللتارملاتائمدَّرنلا
ةغلابلايتنباكارشإ:ةعرابةركفينتدوارىتحيتلواطىلعفالغلايقب
ديلقتلايف،للملابًةرعاشلزـنملاءاجرأيفةلقنتملاو،تاونسينامثرمعلانم
يننإاهلتلقف.يساردلاماعلاءاهتنادعبفيصلاءانثأراغصللقيرعلا
.يلرورمتاملكدادعإءاقلاهلعفدأس

نمرورمتاملكسمخىلعيوتحتةقروينتّملس،ةعاسنوضغيف
ً.ارالود3,50اهلتعفدفً.ادَقناهرَجأتبلطو-ّيوديعنص

،اهتّدجواهّدجلينورتكلإديربلئاسرْتهّجو،لهسلابسكلابةسّمحتم
تاملكةعانصةنهمبتعرشاهنأبمهِملُعتلةلئاعلاءاقدصأنمليلقو،اهلاخو
:هَتبتكاماذهو.رورم

]ًايفرح[يتنهم:عوضوملا
غلبت.رورمتاملكّدُِعأثيحيـبةصاخلارورملاتاملكةنهمبعرشأ

رورمتاملكسمخً.اتنسنيسمخوتارالودةثالثرورمتاملكسمخةفلك
.اهوربتختنأيفلمآ.ةدحاولاةحفصلايف

يتنباديربناكاذإامعينلأستلروفلاىلعيتدلاويلتبتك
ْتلّجستو،يقيقحلمعهنأاهلُتدكأف.ّللستللضّرعتدقينورتكلإلا
تّدعأيتنبانأنّيبت،فيصلارخآيف.رورملاتاملكضعبىلعلوصحلل
دحاورالودىلإاهراعسأْتعفرو،ءاقدصألاوةلئاعللرورمةملكنيسمخوحن
.ةدحاولارورملاةملكل

اهفرعأالرورمتاملكنمةعومجمنآلاّيدل.ةراثإلابُترعشدقل
لجألاهّركذتنكميةعينمرورمتاملكرشعوحنو،درووساب1يفةنَّزخم
ءاليإبيتنباعانقإنمًاريخأُتنكمت،ةعَّقوتمريغةوالعكو.ةيساسألايتاباسح
.اهتيانعةيصوصخلانمةدافتسالاءاليإ،لقألاىلعوأ-اهتيانعةيصوصخلا



ةماعةبتكمىلإيآيـبفأليمعرضح،2004وينوي/ناريزح8يف
نبباتكاوجلونيذلاصاخشألاءامسأةفرعمبلطو،نطنشاو،غنيمِديف
.يكسنادوبفسويملقباكريمأىلعبرحلانلعأيذلالجرلا:ندال

برقةريغصةدلبيهو،غنيمِديفثدحنألثاممرمألقبسيمل
اهنأبغنيمِدفَرُعتال.طقفًاصخش353اهناكسددعغلبيةيدنكلادودحلا
دوقولابدّوزتللًاناكماهنوكبفةفورعمعنيمِدتناكاذإف؛باهرإللَعترم
.زديكساكثرونلابجلةيحفَّسلالالتلادنعبارشلاو

تبّرد،ماعلبقف.تاّدعتسمةبتكملاتانيمأتناك،كلذنممغرلاب
ةئيه،تيراغاروبيد،كاذنآموكتاوةعطاقميفةبتكملاماظنةيماحم
تانيمأتناك.نوناقلاذافنإةزهجأتابلطعميطاعتلاةيفيكىلعنيفظوملا
امدنعتانينامثلايفتامولعملانععافدللتابراحمَنحبصأدقتابتكملا
ةفرعمبنيبلاطم،تاّيلكلاتابتكمىلإروضحلابيآيـبفألاءالمعأدب
نيناوقةيالونيعبرأونامثتّنبت،قحالتقويف.بناجأاهجلويتلابتكلا
.بتكلالواَدتتالجسةيّرسامةقيرطبيمحت

ةنيمأتضفر،غنيمِدىلإيآيـبفألاليمعرضحامدنع،اذكهو
هتقفارو،ليمعلابلطباهيماحمغالبإبتدعولب،تالجسلاميلستةبتكملا
.بابلاىلإ

امعهتلأسويآيـبفألاليمعبتلصتا،بلطلاتيراغتّقلتامدنع
ةظحالمةشبرخبمهدحأمايقنعغلُبيلةلاكولابلصتاًائراقنإلاقف.ديري
،ةميرجربتُعتاهبموقأيتلالامعألاتناكاذإ"،لوقتباتكلاشماهىلع
اكريمأدضةيناودعلامعأباكترا.مرجميننأىلعًادهاشًاذإخيراتلاِنُكِيل
."هللاانئفاكينأيفلمأنوينيدبجاووه

تيرُجأةلباقمنمذوخأمسابتقالانأتيراغتفشتكا،ثيدحلادعب
،يآيـبفألاليمعلةلباقملاتلسرأف.1998ماعندالنبةماسأعم
دعبنكلو.تيراغتلاق،"رمأللًاّدحعضتسةوطخلاهذهنأ"ًةربتعم
نيفَّلحمةئيهاهيلععّلطتيكةبتكملاتالجسلقنبرمألصو،ةليلقعيباسأ
.رمألاةشقانممدعبةبتكملاتانيمأنمبلطىلإًةفاضإ،ايلع

ينعيرمأللناعذإلاف.بعصفقوميفموكتاوةعطاقمةبتكمتناك



ىلعيوطنتهتمواقمو،ةبتكملاتانيمأاهبنمؤتيتلائدابملانعيلختلا
ىلعنّيعتدقل.ةيعرشايلعةئيهرمألناعذإلايضتقينوناقلانألةبوعص
ناكمإلابنأتيراغتحرتقاف.رمألاقاطنقييضتلجأللاضنلاةبتكملا
ةمصاعلايفةيلارديفةمكحمتدجو:1998ماعترجةقباسىلعدامتعالا
ميلستسدروورتفأوسكوبريماركبتكلارجتمىلعنّيعتيالهنأنطنشاو
داوماهبىظحتيتلاةيامحلاببسبيكسنيولاكينومباتكتاعيبمتالجس
.لوألاليدعتللًاقفوةءارقلا

نوكيس،اورسخواومواقاذإ.قلقلابةبتكملاىلعنوّميقلارعشدقل
ةهجاوموأمهئدابمةنايخوتامولعملاميلست:عِّورمرايخةهجاوممهيلع
نوّميقلاشقانف.رمأللناعذإلاضفرببسبنجسلايفةدمءاضقةيناكمإ
يرومأّركذت،"فقوملااذهذاختافيخملانمناك".ةهجاوملااورّرقوةلأسملا
نكلو".موكتاوةعطاقمةبتكمماظنىلعنيّميقلاةرادإسلجمسيئر،كيب
نملقأبمايقلاانناكمإبنكيمل.كلذنملقأبمايقلاانناكمإبنكيمل
لوضُفبةءارقلاىلعمهتردق:نيمظتنملااننئابزلًادجّيساسأقحةيامح
مهتارايخنأدكؤملانم...ةروطخرثكأرمألانوكيامبرو،ماعوعَّسوملكشب
."ةيّرسنوكتسأ

،لوألاليدعتلاىلإًادانتسارمألاءاغلإلًابلطتيراغميدقتدعب
امةيضقلاهذهرهُظت،يرظنةهجونم".رمألايآيـبفألاتبحس
تيراغتلاق،"مهلامعأصّحفتتسةمكحمنأسانلافرعيامدنعثدحي
."مهتماقتساىلعسانلارمألااذهيقُبي".ةيضاقنآلاتحبصأيتلا

ááá
داومنعةأرجلاهذهباوعفادينأتنرتنإلابَّيدِّوزمنمعقوتأمل

.يلةرفاوتملاةءارقلا
نمةعومجملغوغلو،مهنئابزنععافدلاًاقحنولواحيمه،عبطلاب

لدعلاةرازونمًابلطلغوغتدحت،2006ماعلايفف.نيعئارلانيماحملا
بلطلاقييضتقحبًةزئاف،نيَرهشةدملترجثحبتالجسىلعلوصحلل
ماعلايفو.ةبولطملانييالبلانمًالدببيوةحفصناونعفلأنيسمخىلإ

تايوهىلعلوصحلليموكحرمأةهجاوميفنوزامأتحجن،2007
ةموكحلاتبلطو.هعقومربعةلَمعتسمبتكِعئابنمًابتكاورتشاصاخشأ
لايتحالوحهيرُجتيذلاقيقحتلاراطإيفباتكلاةاُرشعمةلباقمءارجإ

.ءامسألاميلستتضفرنوزامأنكلو،نوزامأربعبتكعئابهبماقيـبيرض
ةءارقمئاوقىلعنولّفطتينييلارديفءالمعلُّيختنأ"ىلعةمكحملاتقفاو



وهرخآصخشدضليلدءارويعسلاءانثأنوناقلابنومزتلينينطاوم
."يكريمأريغوقلقُمويرانيس

يفتنرتنإلاتاكرشرسختامًابلاغ،ةباقَّرلابرمألاقلعتيامدنعنكلو
تنرتنإلابةصاخنيناوقكانهسيلف.اهفصيفسيلنوناقلانألةهجاوملا
يفبتكلالواَدتتالجسيمحتيتلاةماعلاةيصوصخلانيناوقلةيواسم
ررضدوجومدعببسبلوألاليدعتلاتابلاطمضفُرتامًابلاغو،تابتكملا
مهنأبمهفصتيتلارظنلاةهجونييجولونكتلامظعمَّنبتيملو.ّيلعف
بلاغيفتابتكملاتانيمألعفتامك،ةيركفلاةيرحلاليبسيفنولضانم
.نايحألا

تنرتنإلاربعتالاصتالاةباقَرمظعمهّجوييذلاةلصلاتاذنوناقلاو
عضُويذلا1986ماعللدئاعلاةينورتكلإلاتالاصتالاةيصوصخنوناقوه
ديربلاوةيفتاهلاتالاصتالاةيامحعيسوتلًةليسوةيمقرلاةينقتلادامتعال
نونّزخيسصاخشألانأتقولاكلذيفنوناقلاظحليمل،كلذعم.يداعلا
ةيرتويبمكتامدخجماربىلعورتويبمكلاةزهجأىلعتامولعملانمًاديزم
لئاسرك،ةنَّزخمتالاصتاىلعلوصحلانكمي،كلذلًةجيتن.مهلزانمجراخ
بلاغيفةموكحلانم،ةلومحملاةزهجألاعقاومتالجسوينورتكلإديرب
نأىلعديكأتلاةموكحلاىلعضرفينوناقلاف.شيتفتةركذمنودبنايحألا
.قيقحتلالجأل"ةماهوةلصتاذ"تانايبلا

ينورتكلإلاديربلالئاسرةءارقبنوناقلاذافنإةزهجأمايقنإ،كلذل
رصتقيال.ةيديربلامهلئاسرحتفنملهسأوهةينوناقةقيرطبصاخشألل
ةرداصلارماوألاقالغإمكاحملامِكُحتامًابلاغلب،طقفكلذىلعرمألا
.ثحبءارجإبًادبأنومدختسملاغَّلُبياليكةينورتكلإلاةباقَّرلابةقلعتملاواهنع
.مهنئابزةيامحلمهلاضنءانثأانتانايبيـباّوبمامأليقارعلاعضوت،ةجيتنلاب
نمةئملاب83ـلاهنئابزنعتانايبتفوسوركيامتمّدق،2012ماعلايفف
تّملس،هسفنماعلاكلذيف.نوناقلاذافنإةزهجألَبِقنمةمَّدقملاتابلطلا
اهيفتبُلطيتلااياضقلاَيثلثوحنيفاهيمدختسمنعتانايبلغوغ
.تامولعم

،كوبسيفولبأولغوغاهيفامب،ةدئارلاتنرتنإلاتاكرشتمضنادقل
ضرفيثيحبةينورتكلإلاتالاصتالانوناقليدعتىلعّثحيفالتئاىلإ
تالجسىلعوينورتكلإلاديربلالئاسرىلعلوصحللشيتفتتاركذمرادصتسا
.حاجنلابللكتتملنوناقلاحالصإلاهيعاسمنكلو.ةلومحملافتاوهلاعقاوم

َةباقَّرلاِتاكرشلاةهجاومنعانتغلبيتلاةليلقلاةلثمألاِهتنتمل



،Sonic.net،تنرتنإلابريغصدِّوزم-نَيتلاحباولّمأت.ديجلكشبةيموكحلا
تهجاواهنأSonic.netتنلعأ،2011ماعلايفف.!وهايتنرتنإلاقالمعو
نيوانعميلستبيضقي-ةهجاوملاترسخو-ةمكحملانعًارداصًّايّرسًارمأ
ىعدي،سكيليكيويفًاعّوطتمنيَماعةدملاولسارصاخشألينورتكلإلاديربلا
،"باوصلاانلعفاننأبانرعشاننكلوً،اّفلكُم"رمألايّدحتناك.موبلبأبوقعي
ىّدحت،عوضوملانعيتملاكمب.ربساجنياد،كينوسيفيذيفنتلاريدملالاق
بلطةشقانمنمهعنمييذلاةمكحملانعرداصلانامتكلارمأربساج
نامتكلارمأنأبملعينكيملهنإقحالتقويفربساجلاق(.ةموكحلا
.)ّيلإثّدحتامدنعلوعفملايراسلازيام

ةيتارابختسالاةباقَّرلاةمكحمتضفردقف،!وهايىلإةبسنلابامأ
ميلستبيضقيةركذمبَقفرُمريغرمأىلعاهضارتعا2008ماعةيجراخلا
ةموكحلاتابلطنإًةلئاق،!وهايتلداج.نيمدختسمبةصاختانايبةمكحملا
تبُثتملةكرشلانأبتمكحةمكحملانكلو،ةيروتسدريغقاطنلاةعساولا
مل،عئاظفللسمتلملاضرعنممغرلاب":صخشيأبَررضلاِةباقَّرلاَقاحلإ
ةيأوأ،غلابأطخثودحللامتحايأوأ،يلعفررضىلعليلديأمِّدقي
."ةلاحلابةطيحملافورظلايفلامعتسالاةءاسإلةيناكمإ

ًابلاغ:هسفنعباطلالمحتاهنكلو،ةيفاضإلاتالاحلانمديدعلاكانه
.ةباقَّرلابرمألاقلعتيامدنعةدَّيقمتنرتنإلاتاكرشيديأنوكتام

ááá
.لغوغهركأال
.ةباقَّرلانأشيفةفاّفشنوكتنأًةدهاجلغوغتلواح،عقاولايف

يتلاتابلطلاددعنعًةينالعغالبإلابأدبتةريبكتنرتنإةكرشلوأاهنإ
ىلعّثحييذلافالتئالايفةطشانتناك.نوناقلاذافنإةزهجأنماهتّقلت
نامتِكلارمألغوغفنأتستو.ةينورتكلإلاتالاصتالاةيصوصخنوناقحالصإ
يتلاتابلطلاددعنعفشكلانماهعنمييذلاةموكحلانعرداصلا
.ةيجراخلاةيتارابختسالاةباقَّرلاةمكحمنماهاّقلتت

،2010ماعلايفف.نيمدختسملاةقثىلإًاراركتتءاسألغوغنكلو
روفلاىلعجرُدت)Buzz(زابىعدتةيعامتجاةكبشلغوغتقلطأ
وأينورتكلإديربلئاسرًاراركتمهلنوهجويصاخشأ"عابتأ"مهنأبًاصاخشأ
رزىلعنوطغضينيذلانومدختسملاف.ينورتكلإلالغوغديربربعنورماستي
مئالملالكشلابنوغَّلبيال،"زابنم)يقّقحت(قَّقحت!)يتزيزعاي(يزيزعاي"
.ينورتكلإلالغوغديربربعمهعمنولصاوتينيذلامهيلإنيبَّرقملاةيوهرشنب



لَبِقنمةهَّجوملامهُّتللةيوستداجيإىلعقحالتقويفلغوغتقفاوو
ةيوستكرالودنويلم8,5تعفدو،ةعداخمزابنأبةيلارديفلاةراجتلاةنجل
يئالمزوُترشن،2012ماعلايفو.زابدضةمَّدقمةيعامجةيئاضقىوعدل
يذلايرافاسحّفصتميفةيصوصخلاتادادعإلهاجتبلغوغمايقربخ
،لبأتاجتنملنيرخآنيمدختسمونوفيآيمدختسمنييالمهبنيعتسي
نكمتتوةحّفصتملامهجماربعدختيكةصاخةيرتويبموكةرفيشًةدِمتعم
عفدىلعلغوغتقفاو،ماعلاكلذنمقحالتقويف.اهعّبتتنملغوغ
ةراجتلاةنجللبِقنمةهَّجوملامهُّتللةيوستكرالودنويلم22,5غلبم
زابنأشيفاهترجأيتلاةيوستلاطورشكهتنالبألياحتنأبةيلارديفلا
ربكأرالودنويلم22,5ةغلابلاةيوستلاتناك،تقولاكلذيف.لغوغنم
لغوغتقفاو،2013ماعلايفو.ةيلارديفلاةراجتلاةنجلهتضرفيندمءازج
نمماعٍعّدمنيثالثوةينامثعمةيوستكرالودنييالم7غلبمعفدىلع
تعمجامدنعسانلاةيصوصخلغوغكاهتناتعّداةيالونيثالثوٍنامث
ياوتاكبشنمةيصخشتامولعمدَّمعتمريغلكشبويفتيرتساهتارايس
.ياف-

يقيقدتفشكدقل.لغوغىدلةنَّزخملاتانايبلانمريثكًاضيأّيدل
تددحو،2006ماعلاذنماهتيرجأيتلايثاحبألكنيزختبلغوغمايقنع
كلذيفينورتكلإلاديربلاربعمهعمتلصاوتدقتنكًاصخش2,192ةيوه
ةكرشلاظافتحاعقوتأمل،دهعلاةميدقلاةيصوصخلانيناوقلًارظنف.تقولا
تانايبنأشيفةيمِحةسراممىلإةجاحبتنك.تانايبلاكلتلكةيّرسب
.لغوغ

.لغوغربعثاحبأءارجإنعّفكلابُتعرشو
ةعَّبتملاةيصوصخلاةسايسلاطيذلارييغتلانمجاعزـنالابترعشدقل

جمدبلغوغلحمستيتلاو،2012ماعاهنعَنلُعملاو،لغوغلَبِقنم
يثاحبأنعتامولعمًةمِدختسم،ًالثم،ةعّونتمتامدخعقاومنمتامولعم
وحمتال.ينورتكلإلالغوغديربىلعبلطللًاقفوةلَّدعمتانالعإينيُرتل
.يسفنبهُحمأملاميتاباسحبطبترملاثحبلليخيراتلالجسلاًاضيألغوغ
باسحيفهلالخنملّجستأملرتويبمكزاهجنمًاثحبُتيرجأاذإو
.رهشأةعستدعبتانايبلانمةيفيرعتلارصانعلاضعبليزيسوهف،لغوغل
يثاحبألكلغوغنمبلطتنأةموكحلاةعاطتسابنأكلذينعيً،ايرظن
لجسلارفاوتنكلو،ةلثاممتابلطنعفشكلامتيمل.2006ماعلاذنم
.ثحبتالحِرلةحوتفمةوعدكودبييخيراتلا



تنكاذإف.ّيلإةبسنلابةيساسحرثكألاتامولعملانيبنميهيثاحبأو
اذهنعيثاحبألكنوكت،عفَّدلاَقبسُملومحمفتاهءارشلرظنلامعُنأ
زييمتايجولونكتلوحةلاقمنعثحبأتنكاذإو.فتاوهلانمعونلا
يثاحبأنإ،ساسألايف.هوجولازييمتايجولونكتنعيثاحبألكنوكت،هوجولا
.ةيلبقتسملايلامعأبامًاعونقيقدؤّبنتيه

ىعديريغصثحبكّرحمىلعترثع،لغوغىلعثحبلالادبتسال
الوه.تانايببظافتحالاةسايسعّبتيال)DuckduckGo(وغكادكاد
ناونع-ًايكيتاموتوأيرتويبمكزاهجاهلقنييتلاتامولعملانمًّايأنّزخي
وغكادكادـلةليسوال،كلذلًةجيتن.ىرخأةيمقرراثآوتنرتنإلالوكوتورب
عقوميأوأ(وغكادكادنوجلتامدنع".يـبيثحبتابلططبرييك
دكؤت،"مكزاهجنعتامولعمًايكيتاموتوأمكحّفصتملسري،)بيولاىلع
هذهمادختساةيناكمإىلإًارظن".ةكرشلالَبِقنمةعَّبتملاةيصوصخلاةسايس
،ةيداعريغةسرامماهنإً.ادبأاهنّزخنالنحنف،مكثاحبأبمكطبرلتامولعملا
."ةماهةوطخيهمكتيصوصخةيامحنأبرعشناننكلو

نودبف.لغوغىلعيلاكتاىدمتكردأوغكادكادُتجلواملاح
،ةداعلايفهنعثحبأاِملةزاتمملالغوغةركاذو،ةَحرتقملالغوغثاحبأ
كادفرعيال،لاثملاليبسىلع.يلَبِقنمًايفاضإًالمعثحبلكبلطتي
ةرابعًأطخلخُدأامدنعكلذل،كرويوينةنيدميفميُقأيننأوغكاد
خيراتلافحتم"حيحصلامسالاًايئاقلتحرطي،"ةعيبطلاخيراتلافحتم"
دقل:لغوغنمتققحت،ةنراقمءارجإفدهب."سولجنأسوليفيعيبطلا
خيراتلليكريمألافحتملا"ةرابعًاجِردُم،كرويوينيفيننأرزحويتباتكحّحص
.يجئاتنةمئاقسأريف"نتاهنميفيعيبطلا

ءاكذرثكأنوكألينعتامولعمىلإوغكادكادراقتفاينعفددقل
يننأةجردلًادجةلوسكتحبصأيننأُتظحال،لاثملاليبسىلع.يثاحبأيف
ثحبلاةناخيف-CNN.comلثم-بيولاتاحفصنيوانعلخُدأتنك
،كلذل.لصأسنيأديدحتلابفرعأتنكيننأًاملِع،راحبإلاةناخنمًالدب

.يحّفصتمىلعحيحصلاناكملايفنيوانعلالاخدإبتعرش
لغوغربعبيوِتاحفصِجَلأتنك:ُهتظحاليذلايناثلارمألاو

-اغويلاويدوتسلامعألودجوّيرَيغصَيتسردملثم-ماظتناباهروزأو
.تاحفصلاهذهوحنيحّفصتمهّجوتةَرصتخمقيرطدامتعانمًالدب
.بولسألااذهدامتعابُتأدب،اذكهو

ةجردليلمعبمايقلابلغوغلحامسلاًادجُتدتعادقتنك،عقاولايف



هذهلغوغّيلوتنودةلماكةملكلاخدإءاهنإبيمايقنميجاعزـنا
ببسبًادورشلقأيننأتدجو،لغوغتاحارتقانودب.ينعةباينلابةمهملا
يكaفرحلاخدإنمديزمال.اهيلإجاتحأالرومأنعيثحبمدع
بلطىلإةجاحبيننأًةأجفيرُّكذتمثنمو،"amazon"لغوغحرتقي

.Amazon.comنمامءيشءارش
نمهنأًاملِع،ديرأامىلعةداعلايفرثعأ،وغكادكادةطساوب

مكنأنيحيف،طقفجئاتنثالثمامأمكسفنأاودجتنأًانايحأبيرغلا
.لغوغىلعءيشلكلجئاتنلا"نييالم"نورت

ُتدقتفادقل.وغكادكاديفءادوسلابوقثلاضعبكانهنكلو
طئارخلانمّيأىلعروثعلانمنكمتأملولغوغطئارخسئايلكشب
GoogleNews(زوينلغوغةرقفُتدقتفاو.وغكادكادربعبُحأيتلا
(.

ّركذألًاثحبتيرجأ،يئاقدصأدحأاهميقيءاشعةلفحىلإباهذلالبق
ضعبكانهتناك.ايبمولوكةعماجيفاهيلعلصحيتلاةيقرتلابيسفن
يرس،طقفهمسانعيثاحبألكنكلو،رمألانعةديدجلارابخألا

،يرس"ُتلواحً،اريخأً.اعَفنِدُجتملً،اعمايبمولوكوهمسانعو،ناسافينيرس
ةداعإّيلعنّيعتدقل.كانهرابخألاتناك.ةلاقمترهظف"رابخألاوايبمولوك
نعثاحبأءارجإلوغكادكادةيلكيهمادختساىلعيسفنبيردت
.رابخألا

ةقرولغوغتربتعااملاط.لغوغعميسفنتّفيكيننأيلحّضتادقل
تغصيننكلو-حجرألاىلعليمجلاضيبألاّينَيبلاهحطسببسب-ةفيظن
.ةلئسألانعلغوغةباجإةقيرطعمّفيكتلل،عقاولايف،يتلئسأ

دمتعتيتلا،وغكادكاد،ةفلتخمةمدخعميسفنفييكتبتأدبو
فاشتكا:ةديدجةقالعبهبشأرمألاف.ةلئسألانعةباجإلايفةفلتخمًاقرط
يسفنّفيكأيننكلو.ديدجلايكيرشىدلفعضلاطاقنوةبيرغلالئاصخلا
.يّعبتتلةأَّبخمادنجأةيأكلميالكيرشعم

ُتنقتأو،هَكلفيفروديلازيامملاعلانكلو،لغوغنمُتررحتدقل
جاتحأيتلاتامولعملاىلعرثعألازأامورخآثحبكّرحمىلعلمعلا
ركتبايذلالجرلا،نسيردنأكرامنمسابتقابهتّمربرابتخالاينّركذ.اهيلإ
ةزهجأراشتنانإ".1994ماع،بيولاحّفصتلجمانربلوأ،بيكستن
تيرُجأةلباقميفنسيردنألاق،"نَيتئفيفماهملاعضيستنرتنإلاورتويبمكلا
اهيلعنّيعتيامرتويبمكلاةزهجألنولوقينيذلاصاخشألا".2012ماعهعم



مايقلامهيلعنّيعتيامرتويبمكلاةزهجأنمنوقلتينيذلاصاخشألاو،هلعف
."هب

ةصرفمامأيننأبروعشلاىلعوغكادكادـليناقتإينلمحدقل
نّيعتيامرتويبمكلاةزهجألنولوقينيذلاصاخشألاةئفيفنوكأللضفأ
.هلعفاهيلع

ááá
نمليلقبرعشأُتأدب،ةليلقرهشألاوطوغكادكادمادختسادعب

نوكياذاملو؟مهبقثأنيذلاصاخشألاءالؤهمهنم.حايترالامدع
.امًاعونًابيرغرمألاادب؟ةشارفلكشىلعقُنُعةطبرعمةطبمهراعش

ةيفارغوتوفةطقلُترّوط،ةيبّقعتلالغوغتاسرامملريبكلايهُركببسب
يفيآتاعماجىدحإلةجهتبمٍةسرطغبّجعيناكمكلغوغنعةيفطاع
ةباقَّرلاةهجاومبلطتت:تابايترالانمليلقنكلوئدابملغوغىدل.ينامثلا
مويلكًالامينجيهنكلو،ةريبكةياعدبًابوحصمًاعاجشًاصخشنيصلايف
.ةيصخشلايتانايبنم

ئدابمللةلثاممةينهذةروصىلعلوصحللًابيصعًاتقوُتهجاودقل
.ةشارفلكشىلعقُنُعةطبربةجهتبمةطبءاروفقتيتلاتابايترالاو

نوفقينيذلاصاخشألايقتلألايفلداليفىلإًاراطقتّيلقتسا،اذكهو
ربعةيفاضإةقيقدنيرشعةدمةرايسلابُتهّجوت،ايفلداليفنم.ةطبلاءارو
لوصولالبقرومنياربةيلكمَرَحبناجبًارورمو،راجشألابةئيلملايحاوضلا
،غربنيولييرباغ،وغكادكادسسؤمةيؤرلهسلانم.يلواب،يدصقَمىلإ
.ةطبتاقاُصلمهتارايسلمحتنيذلادحأناك-تارايسلافقوميف
ةكيمسلاهتاراظنبرخآسووهميأكادب،ّثَكلايّبوّرخلاهرعشءانثتسابف
.هبتكمىلإًالوصونَيتقيقدةدملاندقوةرايسلالخادىلإُتزفقف.هتّوسَنَلقو

ةعلقءاروتارايسفقومانلخدامدنعةريبكيتشهدتناكمك
.تلق"؟ةعلقيفلمعت".ةنَّولمةريدتسمجاربأتاذةيرجح

ةنَّيزمناردجلاو،يناثلاقباطلايفوغكادكادبتاكمف.لعفلاب،لجأ
ةقطنمهتلواطبرقو،ةريدتسمًاعُقبلمحتةكيرأغربنيوبتكميف.َّطبب
.ةيصوصخلاىلعساسألايفّزكرتملهتكرشنإيللاق.هراغصاهيفبعلي
لصاوتللبيولاىلععقومعيبدعبف.لضفأثحبكِّرحمءانببسحفدارأ
)NamesDatabase(ءامسألاتانايبةدعاقىعدييلعافتلايعامتجالا
،اينافليسنب،جروفيلافىلإهتجوزولقتنا،2006ماعرالودنييالم10غلبمب
.نيالكثيمسوسكالغيّنالديصلاقالمعلايفاهلمعبناجبنوكييك



ّدعأدقل.عيراشملانمةعومجمغربنيوربتخا،دهعلاثيدحًارينويلم
حلاصليعامتجالالصاوتللةكبشىلعلمعو،هبصاخلاينويزفلتلاويدوتسالا
نمتنرتنإلاربعةيرورضتامدخىلعلوصحلابعرشو،فلوغلايـبعال
،رمألااذهبهمايقءانثأ.لضفأثحبحئاتنقيقحتفدهبصاخشأةعومجم
لداعيامبةئيلملغوغاهّرفوتثحبجئاتننمديازتمجاعزـنابرعشيأدب
.تنرتنإلاقِرُغتةهَّجوملئاسرلةدعتاخسن

لغوغمايأىلإةدوعلاتدرأ".لضفأثحبكّرحمءانبررق،كلذل
رّرقيمل.يللاق،"ةيعونٍطبرِتاودأىلعزيكرتلاناكامدنعةرباغلا
عمتجملعقومللىلوألاةخسنلاميدقتدعبالإةيصوصخلابمامتهالا
قلعتياميفعقوملاتاسايسنعنيمدختسملاضعبلأسو،ايجولونكتلا
،"نيحلاكلذىتحةيصوصخلابتركفنأيلقبسيمل،قدصب".ةيصوصخلاب
تنك.ثحبلاةيصوصخىلعةصّحفتمةرظنتيقلأ،كلذل".غربنيويللاق
ًامامتةريرعشقلاىلعثعبيمهدحأنعثحبلاكرحمهكلميامنأدقتعأ
ىلعمهدحأنعاهنيكلتمتدقيتلاةيساسحرثكألاتانايبلاةشقانمنكمي-
رمألااذهنعداعتبالابلثمتيلضفألالمعلاراسمنأتررقف.تنرتنإلا
ةحورطأاهنأتكردأ،كلذبيمايقدعب.تامولعملانيزختسيلو-ًاّّيلك
."ةكرشلاىلإةبسنلابامعوننمةيساسأ

ناسيفتانالعإةحولىرتشاوً،امامتةيصوصخلاّلبقت،2011ماع
ًارامثتسالبقو،"مكبّقعتنالنحن.مكبّقعتتلغوغ"،ةرابعلمحتوكسيسنارف
ىلعنهارت،زروشتنفريوكسنوينوييه،ةيرامثتسالاومأسوؤرةكرشنم
.ئشانلاةيصوصخلاتاودأقوس

ةشقانملنيسدنهملانمليلقددعانيلإّمضنا،رئاطشلوانتةدئاملوح
طئارخءانبتايدحتنعانثدحتف.رفصلانمثحبكّرحمءانبتايدحت
ناك.مهثحبكّرحمىلعرابخألانعثحبلاجئاتننميتاطابحإنعولضفأ
ىلعنّيعتدقل.ةيصوصخللًاقيدصوغكادكادءاقبإبعصلانم
،لاثملاليبسىلع.رفصلانمةينقتلامهتاودأنمديدعلاءانبنيسدنهملا
يناّجملانيودتلاجمانربنألمهبصاخنيودتجمانربءانبمهيلعنّيعت
.ةيبّقعتايجولونكتنّمضتي

مكيلع".غربنيولتلق،ً"ايسيئرًافدهمكرارمتسانوربتعتمكنأودبي"
."مكتحلسأنيزختومكماعطةعارز

ةلأسمةجلاعميفمهّتيّدجىدمبتأجافت،ثيدحلافارطألدابتءانثأ
،ةريدتسمًاعُقبلمحتةكيرأدوجوبو،امةقيرطب.لضفأثحبكّرحمءانب



امنأيفريكفتلابيسفنلتحمس،يـبوّرخلاغربنيورعشو،ةعلقو،ّطبو
ً.امامتنّييّدجاودبمهنكلو.ةيلعفةكرشهنمرثكأةياوهوههبنوموقي

وكسيسنارفناسىدلةلسارماهيفتنكيتلاةرتفلابكلذينّركذدقل
وهيذلالغوغثحبكرحملةضفارتنك.تانيعستلارخاوأيفلكينورك
ةحفصلابيترتىلعهلاكتالنكميفيك:يسفنليلوقركذأو.ديدجعوننم
كّرحمىلعًايوديةبَّترملاجئاتنلانملضفأنوكينأةلآىلإدانتسالاب
؟)AltaVista(اتسيفاتلألَّضفملايثحب

ايفلداليفيحاوضيفةريدتسمًاعُقبلمحتةكيرأىلعةسلاجتنك
ًاديدهتةعلقيفنولمعيصاخشألانمليلقددعليكشتةيفيكنعلءاستأ
.ماعلايفرالودنويلب30وحنينجيثحبِكّرحمل

نمًابرضايجولونكتلاةعانصيفراكفألالضفأضعبودبت،كلذعمو
.رمألائدابيفنونجلا

ááá
مظعمف.ينورتكلإلالغوغديربمادختسانععالقإلاعقاولايفأشأمل

ناهُّذلابنيباصملاكئلوأًاضيألبال-هنومدختسينيبّقعتملايئاقدصأ
رطاشتلّهسيينورتكلإلالغوغديربف.ةيصوصخلانأشيفيـبايترالا
.هلنيرخآنيمدختسمعمرماستلاوتادنتسملا

.يديربةءارقبتّرقأينورتكلإديربةمدخمادختساريربتبعصينكلو
نوأرقيالرشبلانإ)مهقيدصتمدعلانلببسالو(لغوغلوقت،عبطلاب
نعًاثحبينورتكلإلايديربحسمتيتلاطقفرتويبمكلاةزهجألب،يديرب
.كلترورملاتاملكىلإدانتسالابتانالعإلخُدتمثنمو،رورمتاملك

.يلحملاسسجتلانعًاضيأيموقلانمألاةلاكوهلوقتاماذهنكلو
"دمَعريغنع"ةيكريمألاتانايبلاعاونألكةيرتويبمكلااهتزهجأفرغت،لجأ
لوانتتتانايب"ىندألادحلاىلإضّفخت"اهنكلو.يجراخلاسسجتلاقايسيف
ءارجإءانثأ،تالاحلاضعبيفالإرشبلااهارياليكنييكريمأنينطاوم
باكتراليلدىلعيوتحتتانايبلاتناكاذإوأ،ًالثم،يتارابختساقيقحت
.ةميرج

بُّقعتلاتاكبشلكنأشيفحورطملاهسفنلاؤسلاحَرُطي،ةياهنلايف
وهرَّدقملاباوجلانأودبي؟تانايبلالامعتساءاسيله:تنرتنإلاربع
ىلعهسّسجتببسبًاسدنهملغوغتدرط،2010ماعلايفف.معن
نإتلاقو-ينورتكلإلالغوغديربىلعتاقهارمونيقهارمتارماسم
يف.نيمدختسمتانايبىلعسّسجتلاببسبةيناثلاةرمللدرُطيًاسدنهم



نعيموقلانمألاةلاكويفتانايبِضارتعاالماعفشك،2008ماعلا
سنجاهيفامب-نييكريمألةيفتاهلاتالاصتالاتائمىلعامهئالمزوامهتّصنت
.فتاهلاربع

ديدشهنإ.ينورتكلإلالغوغديربنعَّّيلختءاجرإلصاوأ،كلذعم
.هصّحفتنكميو،دعاسم،ةلوهسلا

ينورتكلإديربةمدخنعثحبلاىلعيعانقإيفلضفلادوعيً،اريخأ
ةعومجمتنبدقل.ايجولونكتللستسوشتاسامدهعميفعورشمىلإديدج
ّليختبسانللحمست)Immersion(نشرميإىعدتةادأكانهنيثحابلانم
.ينورتكلإلالغوغديربىلعمهتاباسحيفتانايبلاءاروام

لغوغديربىلعيـباسحجولوبنشرميإلحامسلاًاليلقبعرملانم
تذختا،كلذل.ةفَشتكملاتانايبلاوحمباودعونيرِّوطملانكلو،ينورتكلإلا
ًامسرنشرميإيلتمّدق،باسحلانمةليلققئاقددعبو.ةئيرجةوطخ
-ينورتكلإلاديربلاربع504ـلا"َّيكراشم"زربأبيتالاصتارهُظيًاليمجًاينايب
ًاقفو.ينورتكلإلاديربلاربعلئاسرثالثنمرثكأمهعمتلدابتصاخشأ
ديربلقبس(.يجوزاهيليوةلَّضفملايتقيدص"يلكراشم"زربأناك،نشرميإل
ديربلاربعًارتاوترثكألايكيرشوهيجوزنأبينغلبأنأينورتكلإلالغوغ
.)بئاصلاريرقتلاوهنيَريرقتلانمٍّيأنمةقثاوتسل.ينورتكلإلا

:وحنلااذهىلعيئاكرشلينايبلامسرلاادبو



وحنلينورتكلإلاديربلاربعلئاسرتهجويننأينايبلامسرلاحضوأ
ةدارفىدمبرمألاينّركذدقل.رخآمدختسميأنمرثكأصاخشأةرشع
.ةيعامتجالايلصاوتةكبش

.ينورتكلإلالغوغديرببيطابتراكفةلواحمبُتعرش،ةجعزـنم
ينورتكلإلاديربللمداخلازاهجلارييستيفةزيجوةدملتركفدقل

نمألاةلاكو"ىعدتٍةنَّودمِروشنمةفداصمدعبلزـنملايفيـبصاخلا
نعتّيلختيننكلو."نَيتعاسنوضغيفينورتكلإلاكديربربتختيموقلا
فوس"،بتاكلالاقامدنعروشنملانمعطاقمةينامثةءارقدعبةركفلا
هنأحضاولانم.")DebianWheezy(يزيونايبدنورّيستمكنأضرتفأ
.ّيلإةبسنلابًادجّينقتلمع

،ةيصوصخلايمحتينورتكلإديربتامدخنعءاجرألايفتثحب،كلذل
،)Hushmail(ليمشاهلثمءامسأعم-اهنمتارشعلادوجوُتَبثو
ينورتكلإديربةمدخ-)CounterMail(ليمرتنواكو،)Neomail(ليموين
ةمئاقاهنألاهداعبتساّيلعنّيعتنكلو-لحولاةكرِبرابتخايرُجتةعوفدم
دقل؛ينورتكلإلايديربنوناقلايمحي،ةيكريمأةنطاومينوكف.ديوسلايف
نينطاوملالئاسرىلعاهسسجت"ىندألادحلاىلإيموقلانمألاةلاكوتضّفخ"
يننأةلاكولاتدقتعااذإنكلو.ينورتكلإلاديربلاربعةهَّجوملانييكريمألا
.ريبكدحىلإدويقلاددعّلقي،ةيبنجأ

تايالولايفةمئاقلاتارايخلانمليلقددععمكلذينكرتدقل
اهمدختساساسكتيفةمدخيهو،)Lavabit(تيبافالاهيفامب،ةدحتملا
ةعامجاهرّيستةمدخيهو،)Riseup(بأزيارو،ودبيامكندونسدراودإ
بأزيارنأتربتعا،ةيصوصخلابةقلعتملامهتاسايسةسارددعب.لتايسيف
لوانتتتامولعملانمردقلقأنانّزخيامهالكف.ليلقبًءاضرإرثكأيه
عقاوملاىلعلصحتبأزيارنكلو.لحولاةكرِبرابتخانايرُجيو،نيمدختسملا
ظفحتاهنإلوقتتيبافالنأنيحيف،ينورتكلإلاديربلانيوانعنمًاضيأ
نمنوناقلاذافنإةزهجأنكمتتيكينورتكلإلاديربلانيوانعيفعقوملا
.همادختسا

ىلإةجاحبتنكيننكلويناّجمهنإ.ًالهسبأزيارىلإمامضنالانكيمل
نمةوعدّربدتنمتنكمت،ظحلانسحل.ءاضعألادحألَبِقنم"ةوعد"
تايرحلليكريمألاداحتالايفيجولونكتريبخوهو،نايوغوسرفوتسيركلالخ
ناهُّذلانمةاناعمرثكألاصاخشألادحأهنأًاضيأفَداُصييذلاةيندملا
.)ءارطإلاليبسىلعكلذلوقأ(مهفرعأنيذلايـبايترالا



تمدطصاامناعرسنكلو.لّجستلاةيلمعبُتعرش،ةوعدلابًةحَّلسم
:هعيقوتينمبُلطيذلايعامتجالادقعلاب

رومألانمٍّيأدييأتلriseup.netتامدخمادختسامدعمكنمبلطن
:ةيلاتلا

.ةيمرهلاوأ،ةنميهلا،ةيلامسأرلامعد●
وأيقرِعلاملظلاناكمّلحييقبطلاملظلانأبةلثمتملاةركفلا●

.نيَسنجلانيبقّرفييذلاملظلا
.ةروثللةيعيلطةيجيتارتسا●
.بوعشلابمكحتلا●
.مكلسيلriseup.netًاذإ،كلذىلعنيقفاومريغمتنكاذإ

ططخأنكأمل.دقعلايفءاجاممظعمىلعضارتعالانكميال
وأ،بوعشلابمكحتلاىلعّثحأوأ،ةروثلاىلعضّرحأيكبأزيارمادختسال
وأ،سنجلا/قرِعلاءازإةيعامتجالاةقبطلاةلأسمَيبناجةشقانميفكراشأ
.ةيمرهلاوأةنميهلاّديؤأ

،ءيشلكنممغرلابف.بعص"ةيلامسأرلادييأت"نملصنتلانكلو
اهسفنلةرمتاذتجّورةفيحص-لانروجتيرتسلووحلاصللمعأتنك
ةلسارمكيلمعنإيسفنيفتلقيننكلو."ةيلامسأرلايفتارماغم"راعشب
تنكامبر.ظّفحتنودبةيلامسأرللًادييأتسيلوةيلامسأرللةسارحةباثمبوه
بأزياردقعىلعةقفاوملايتعاطتسابنأتربتعايننكلو،تاملكلابرَعأ
.يعامتجالا

نمينورتكلإلايديربةرادإلةقيرطداجيإّيلعنّيعتدقل.دعبِهتنأمل
نيزختبنيمدختسمللبأزيارحمسي.بيولانمًالدبيرتويبمكلايزاهج
ةفلكلايقُبيامم،مداخلااهزاهجىلعطقفتانايبلانمليلقرادقم
اهيلعلصحتيتلاتانايبلانأ،ةيمهأرثكأرمأوهو،ينعيو،ةضفخنم
"ةيلاعفبهجاويس"هنأببأزياردَعي،عبطلاب.لقأنوكتبأزيارنمةموكحلا
ماودلاىلعنوكتاهنكلو-نيمدختسملاتانايبىلعلوصحللةلواحمةيأ
.ةهجاومريثتتانايبكانهنكتملاذإلهسأةهجاوم

يديربلئاسرنيزختيـبضرتُفيناك،بأزيارتاتوكنودبوأعم
رداصميفاهنيزختنمًالدبيرتويبمكلايزاهجىلعةميدقلاينورتكلإلا
ةينورتكلإلاتالاصتالاةيصوصخنوناقحمسي.ينورتكلإلالغوغديربةمظنأو
ثلاثفرطىدلةنَّزخملاينورتكلإلاديربلالئاسرىلعلوصحلابةموكحلل



جراخناكميأيفميدقديربنيزختفكلذل،ةركذمنودبًاموي180دعب
.ةيموكحلابُّقعتلاتاكبشلةوعد،ظحلاءوسل،وهلزـنملا

رايخَلضفأناك.ةيصوصخللقيدصينورتكلإديربجمانربنعُتثحبو
لئاسرمعدي،)Thunderbird(دريبردناث،ردصملافوشكميناجمٌعورشم
همعدبحس،اليزوم،دريبردناثلربكألامعادلانكلو.ةرَّفشملاينورتكلإلاديربلا
.2012ماعيلاملا

ةخسنتيرتشا،"ءادألاءاقلعفدلا"ـبلثمتملايهيجوتلايأدبمبًةمزتلم
ًاضيأاُهتبهو(.)Postbox(سكوبتسوبىعدت،دريبردناثنمةعوفدم
لكتعضودقل.)ّةيحينورتكلإلاديربلاةمدخءاقبإيفًالَمأبأزيارةعامجل
لمعللبأزيارتددعأوسكوبتسوبيفلغوغربعهَّجوملاينورتكلإلايديرب
.ةشهدللريثمةيرحلابروعشينباتنا،لمعيُهتلعجامدنع.سكوبتسوبعم
ينورتكلإديربيّقلتو،ينورتكلإلاديربلايّرفومنيبلقنتلايناكمإبتاب،ًةأجف
.بأزيارباسحنمةباجإلاولغوغةمدخيف

باسحمادختسابرمألائدابيفةددرتمتنكيننأبيرغلانم
نمينورتكلإديربلئاسريقلتيفسانلاةبغرمدعنمةقلقتنك.بأزيار
ليلقددعلينورتكلإديربلئاسرُتهّجو،كلذل.ةيلامسأرللةضهانمةعامج
ةيموكحبصانميفصاخشأ-ًاقلقرثكألانونوكيدقنيذلاصاخشألانم
نوعنامياوناكاذإامعمهتلأسو-ىوتسملاوعيفرنويذيفنتءاردموةعيفر
.ماظنللةضهانمةعامجِناونعنممهلينورتكلإديربَلئاسريهيجوت

.ودبيامك،يلاُبيدحأنكيمل"؟اذام"و"؟هاه"نيبتاباجإلاتحوارت
نمبلطأمل،ينورتكلإلالغوغديربىلإتممضناامدنعيننأيلاببرطخو
.ينورتكلإلااهديربوأهديربحسمبلغوغمايقىلع"ةقفاوملا"دحأ

لغوغديربنومدختسيالنممًاليلقًاددعنأىلإةراشإلاردجت(
ةلأسملاهذهببسبلغوغدضةيعامجةيئاضقىوعدىلإاومضناينورتكلإلا
حسمتامدنعتصنتلانوناقكهتنتلغوغنأةركفنمًاقالطنا،تاذلاب
.ينورتكلإلالغوغديربيمدختسملاهنوهجوييتلاينورتكلإلاديربلالئاسر
ِهِّجوملنكميالهنأامكًامامت"،ّينمِضلوَبقكانهنإًةلئاق،لغوغلداُجت
تسل."َةلاسرلايّقلتملاِدعاسمحتفنمأجافتينألمعلايفٍليمزلةلاسر
ماودلاىلعلأسأ،ءيشلكنممغرلاب.ةجحلاكلتيقيدصتنمةقثاو
.)يجوزديربحتفلبق

ًاعينصينورتكلإلاديربلاربعمهعملصاوتأنملمّدقأيننأتكردأدقل
تعرشولاؤسلانعُتففكو.يلئاسرحسمبموقتنلةمدخىلإيلاقتناب



.ةينهملايتالاصتالكلبأزيارمادختساب
تررقدقل.لماكلابينورتكلإلالغوغديربةدادِسبحسأمليننكلو

كلتلكلاوطلأوأهيأىلعيـباسحبتظفتحاامكًامامت،هبظافتحالا
لجألينورتكلإلايديربلخادىلإءطببتلقتنالأوأهيأـف.تاونسلا
همادختساوينورتكلإلالغوغديرببظافتحالاتررقو.تنرتنإلاربعقّوستلا
،ّيرَيغصلبعللاديعاومديدحت-ينورتكلإلا"يمأ"ديربعميطاعتللطقف
لغوغتادنتسمربعةسردملاعملصاوتلاو،ّميخملايفّيرَيغصليجست
.ّةيمتحلاةَكرتشملا

يصرقىلعةَكرتشملالغوغتادنتسملكتعضو،ةريخأةوطخكو
لغوغعقومىلإيلوخدليجستىلإةجاحبنوكأامًاردان،نآلا.بلصلا
نوكيال،لغوغىلعّيضَرعثحبءارجإلللستلاررقأامدنعو.بيولاىلع
ثاحبألانأًاملِع(.لغوغىلإيلوخدلّجسأملاذإيّتيوهبًاطبترمثحبلا
نميناونععّنقأملاميزاهجبصاخلاتنرتنإلالوكوتورببةطبترمىقبت
.)ةيوهلاءافخإلجمانربمادختسالالخ

عوننمةيجولونكتتسيرفإةمقتّقلستيننأولامكُترعشدقل
.يـبمكحتيدَعيمليذلاينورتكلإلايديرببمكحتأانأ.ام

ááá
.دمألاةريصقيتطبغتناك
دراودإلينورتكلإلاديربلاةمدختقلُغأ،2013سطسغأ/بآيفف

قلغأهنإ،نوسيفلرادال،سسؤملابتكو.ئجافملكشب،تيبافال،ندونس
لاق."يكريمألابعشلادضمئارجيفًاكراشم"حبصينأنمًالدبةمدخلا
،ةعبارلاةرئادللفانئتسالاةمكحمىلإهتكرعملقنلططخيهنإنوسيفل
.ةبترمىندأةمكحميف-هتراسخو-لَبقنمةكرعمهضوخىلإًاحِملُم

نامِتكَرمأنوسيفلىّقلت،ةينورتكلإلاةباقَّرلااياضقنمديدعلايفامك
يفتادنتسملاضعبنعمتَخلاّضفدعبنكلو.بلطلاةشقانمنمهعنمي
ليُزتيتلاريفشتلاحيتافمميلستببلطيّقلتنعنوسيفلفشك،ةيضقلا

ةكرِبرابتخاضقنهنمبُلط،رخآىنعمب.هيمدختسمتالاصتالكةيّرس
لاق،"ةيّرسلااهتغيصميلستالوك-اكوكنمَبلطلاكلذيزاوي".لحولا
.نوسيفل

.رَّفشمينورتكلإديربةمدخلثدحنأرومألانمعونلااذهلقبس
ةمتهمينورتكلإديربةمدخيهو،ليمشاهتحوأ،2007ماعلايفف
جمانربتيبثتلةمكحملانمًارمأتّقلتدقنوكتامبراهنأب،ةيصوصخلاب



ىلإهلوخدمدختسملالّجسيامدنعنوبزلارورمةملكضارتعاهنكمي
.مدختسملاتانايبةرفيشكفنمةموكحلاًانّكمم،ةمدخلا

أدبملاىلعًاظافحقالغإلانوسيفلرارقببسمهفنمتنكمتدقل
نمًاضيأيسفنكلامتأمليننكلو.هيمدختسمةيصوصخقرخنمًالدب
نودينورتكالإلامهديربتاباسحاودقفصخشفلأةئمعبرأىلعةقفشلا
ليصافتلاو،رَخَّدملاديربلاو،ينورتكلإلاديربلاتاباسحنمتاونس".راعشإيأ
ىلعمدختسمبتك،"ةكرشلاىلعراعهنإ.راعشإنودبتلاز،ةماهلا
ّقلع،"يتايحمكداسفإلًاركش...عِّورمرمأهنإ".كوبسيفىلعتيبافالةحفص
.رخآمدختسم

ةمدخكيناثلايرايختيبافالتناكدقف.انأنوكأنأناكمإلابناك
.ينورتكلإديرب

يه،ةيصوصخلايمحتىرخأةكرشتقلغأ،تيبافالقالغإدعب
ملاهنإةكرشلاتلاق.ئجافملكشبينورتكلإلااهديربَةمدخ،لكريستنلياس
ةيألوصولبقفرصتلاتدارأاهنكلو،ةيموكحتابلطةيأدعبَّقلتت
تنلياسقالغإانللضفالانمهنأانررقو،رادجلاىلعةباتكلاىرن".تابلط
.ةكرشلاتبتك،"نآلا)SilentMail(ليم

ةيماحلاينورتكلإلاديربلاتامدخرخآنيبنمبأزيارتحبصأ،ًةأجف
ةلاسربأزيارةعامجترشندقل.لمعلابةرمتسملازتاميتلاةيصوصخلل
ةباقَّرللتالواحمةيأهجاوتساهنأىلإنيمِدختسملانئمُطتكوبسيفىلع
ديربلايمحت"ةديدجةيلاكيدارةيتحتةينب"ءاشنإللمعتاهنأو،ةيموكحلا
ةنئمطمةلاسرلاهذهنكتمل،كلذعم.لضفألكشبنيمدختسمللينورتكلإلا
.لماكلاب

لَبِقنمةيعمقةباقَرلمالستسالانمًالدبةدادِّسلابحسلّضفن"
ءارجإبنيمدختسملااورّكذو.ةعامجلاةداقبتك،"ةموكحةيأوأ،انتموكح
.ينورتكلإلامهديربلتاخسن

ىلعينورتكلإلايديربنعتاخسنءارجإنمةثلاثلاةرملليققحتبو
ةرفاوتمةيرتويبمكةمظنأورداصم(يتباحسةمدخلخادوبلصلايصرق
فخُّسلاىدميفُترّكف،ةرَّفشملا)Cloudcomputing-بلطلاتحت
.ةيصوصخلاىلإيتلحرهيلعتدغيذلا

نأةبارغرثكألاو.ةميظعثادحألًابّسحتيتانايبلكرخّدأتنك
.يتانايببةيجانىلإلّوحتأتنك.ةكيشوودبتةميظعلاثادحألا



درادناتستاءاسإنعتفشكةيئاصقتساةيفحصليبراتاديآتناك
.ةيناثلايتاذًاضيأيه.نيرشعلانرقلاَبلقنمدنعينابموكليوأ

.تانايبلاثيولتليتيجيتارتسانمًايساسأًاءزجةفئازةيوهراكتباناك
امدنع،تنرتنإلاربعبُّقعتةكبشبّنجتنمينّكمتمدعتالاحيفف
لواحأ،بيولاىلععقاومىلإيلوخدلّجسأوأ،بلاغلايف،ًءايشأيرتشأ
تامولعمميدقتنمًالدببُّقعتلاةكبشلاديآبةقلعتمتامولعمميدقت
ىلععقومُّلكفرعييكببسال،ءيشلكنممغرلاب.يـبةّقلعتم
.يقيقحلاَيمسا،يلّجستيعدتسي،بيولا

نيبطاقنلالصوىلعحجرألاىلعًارداقمزاعمصخنوكيس،عبطلاب
ماغرإبسحفتدرأ؛لامكلانعثحبأنكأمليننكلو.ينيبواديآ
فرجنمًالدب،ةصاخةفصبيـبّقعتلدهجلاضعبلذبىلعنيبِّقعتملا
.ءانعنودبينعتانايب

مهلّنَكأتايفاحصونييفاحصِليجنمءزجاهنألاديآترتخادقل
نويفاحصلافشكي،"داسفلاوفشاك"مهنأبنوفورعم.باجعإلاّنهلو
يفةعينملاريغيحاونلانع،ريلكنيسنوتبأوليبراتاديآلثم،نويئاصقتسالا
ىلإًالوصوةيراكتحالاتاكرشلاتاعومجمراعسأبًاءدب،ةيعانصلاةروثلا
تازواجتأوسأتحبكنيناوقىلإمهلمعىّدأدقل.خلاسملايفلمعلافورظ
.رصعلا

انتّمألّوحتبف.ةلثامملّوحتةطقندنعرضاحلاتقولايفاننأدقتعأ
ةقلامعطبضتيتلانيناوقلانمليلقددعكانه،تامولعملاداصتقاىلإ
اليتلاكلتوأ،ةيموكحلاتاسسؤملانمًاليلقًاددعوةرهدزملاةعانصلا
.تامولعملاداصتقاميظنتفدهبينقتلامهفلالالخنم،حبرلايغتبت
رئامضووذنوضرتعمونويئاصقتسانويفاحص-داسفلاوفشاكعرش،اذكهو
.ةيعانصلاةروثلايفةعينملاريغيحاونلانعفشكلاب-ندونسدراودإلثم
حامجحبكىلع،حوضوبتاءاسإلاانيأرىتم،نيرداقنوكننأيفلمآ
.تامولعملارصعتازواجت

تنك.تنرتنإلاربعاديآلةيوهراكتباةيفيكنمةقثاونكأمليننكلو
-رخآءيشلكنكلو.ةفئازقوَسةصخرراكتبامدعبًارارقتذختادق



ةعدخوه-ةيديربنيوانع،فتاوهماقرأ،ةفئازينورتكلإديربنيوانع
.ةلداع

.ِقلَزبيذاكأردحنمىلعيسفنتدجوامناعرسو
ááá

،اديآلينورتكلإلغوغديربباسحتددعأ:عضاوتملكشبتأدبدقل
يفةميقماهنأُتيأتراو.اهليديربزمرودلومخيراتراكتباينعيامم
.1966ماعةدولومو،اينروفيلاك،يلكرب

ليلقددعيفليبراتاديآمسابتازوجحليجستبُتعرش،كلذدعب
امًابلاغو-ًالومحمًافتاهاديآكالتمامدعيفةلكشملاتّلثمت.معاطملانم
.زجحلابموقأامدنعفتاهمقرنعمعاطملاينلأست

مقرنودبيمسابزجحليجستبمعاطملاضعبعانقإنمتنكمت
امًابلاغو،اوقفاوف.زجحلاديكأتلمهبلاصتالابمهّايإًةدعاو،فتاه
.مهبلاصتالاُتيسناذإزجحلابنوظفتحي

املكًاليلقيهجوّرمحي:بذكلايفةبوعصدجأيننأتدجويننكلو
باسحىلإةجاحباديآنأُتكردأامناعرسو.اديآمسالوقّيلعنّيعت
نأشيفبذكأاليك-تنرتنإلاربعزجحلل-)OpenTable(لبيتنبوأ
.فتاهلا

فتاهمقرنعينلأس،لبيتنبوأيفكارتشالاتلواحامدنعنكلو
لثميئاوشعفتاهمقرلاخدإيـبضرتُفيهنأفرعأتنك.لومحم

نمُتجرخو.امةقيرطبكلذبمايقلانمنكمتأمليننكلو،212-555-1212
.كارتشالاةشاش

ايجولونكتلانكتمل.رورملاتاملكعماهسفنةلكشملاُتهجاودقل
.يعبطلب،ةلكشملا

ááá
.ةبيهرةبذاكانأ
انأ.هقهقأمأ؛يهجوّرمحيوً،ايرصبًالاصتاميُقأالوجَرحلابرعشأ

هنإيللوقلاوًابناجيذخأبةرمتاذيلةليمزمايقةجردلةبيهرةبذاك
لكشلابرمألابمايقلاديجأاليننألبذكلاةلواحمًادبأيـبضرتُفيال
.حيحصلا

تاساردلاضعبف.تنرتنإلاربعبذكلالهسألانمهنأبتدقتعااملاط
لعجتنأنكميبيذاكألاقفارتيتلاةيدسجلاتاراشإلابّنجتنأرهُظت
ةلوهسرثكأةيلمعلادجأدَعأمليننكلو.ةلوهسرثكأتنرتنإلاربعبذكلا



،كوكناهفيجثحبىلعُتعقوىتحكلذببسمهفأمل.تنرتنإلاربع
.تنرتنإلاربعليلضتلاسرديلينروكةعماجيفسفنِملاعوهو

يعماجبلاط119نمكوكناهبلط،2012ماعللدوعتةسارديفف
ةيقدِصمثنمّللحو،LinkedInنعةماعةذِبنوأةيديلقتةصالخراكتبا
ةطبترملاتامولعملاباوغلابةيديلقتتاصالخاوركتبانيذلابالطلاف.جئاتنلا
نكلو.ةماعتاذِبناوركتبانيذلاكئلوأنمرثكأةقباسلاةيلمعلامهتاربخب
لاق،مومعلاهجوىلع.مهتامامتهاومهتاياوهنأشيفابذكنيَقيرفلا
ّمهتيتلارومألانأشيفًاقدصرثكأتناكLinkedInتاصالخ"نإكوكناه
."قباسلالمعلايفمكتاراهموأمكتايلوؤسمك،نيفظوملا

،صاخشألاةماقليقيقحلالوطلاكوكناهنراق،ةقباسةسارديف
مظعمف.تنرتنإلاربعةدَعاومةذِبنيفهوركذامعم،مهرمعو،مهنزوو
نأشيفنوبذكيلاجرلامظعمو.طقفليلقرادقمبنكلو،نوغلابيسانلا
وحنبمهتماقلوطنأشيفاوبذك،عقاولايف".كوكناهلاق،مهتماقلوط
."بَضتقمزَجومـبربتخملاةغلبفرُعياموهو،ةصوبلاراشعأةعست

تنرتنإلاربعًاقدصرثكأاونوكينأسانلاةعاطتسابنأكوكناهدقتعي
تاسارديفو.نوبتكيامةيلوؤسمنولَّمحيسمهنأاودقتعااذإًايصخشهنم
ًءاوس-رصقأثيدحلاةدمنوكتامدنعدادزتبيذاكألانأدجو،ىرخأ
امدنعةيقدصلادادزتو.هجولًاهجوًاثيدحوأتنرتنإلاربعةرَماسمتناك
نمهنأكوكناهّنظي،راصتخاب.عقاولايفضعبلامهضعبصاخشألافرعي
نولَّمحتسمكنأنوفرعتوًامئادٍّالجسنوركتبتامدنعبذكلابعصلا
املكنأًامامتكرُدأ،يتانايببقيقدتلادعب.هيفةدراولاتامولعملاةيلوؤسم
بذكأامدنعبيصعتقوبّرمأنأيقطنملانم،كلذل.لَّجسيهبموقأ
.تنرتنإلاربع

نأيقالخألانملهً:ابعصًارايخُتهجاو،عضولاتمهفنأدعب
اذهنعةباجإلل؟بذكلالالخنمديدشلايهركىلعّبلغتلالواحأ
ًافّرطترثكألارظنلاتاهجوىدحإف.ةفسالفةقفِربيسفنتدجو،لاؤسلا
ربتعايذلا،رشعنماثلانرقلايف،تناكليوناميإيناملألافوسليفللدوعت
نعًاثحبمكبابدنعلتاقرهظولوىتح-ماودلاىلعًائطاخًارمأبذكلا
.ةئيربةيحض

ً.ابناجةفرطتملاتناكرظنةهجوحرطلهسلانمهنأتدجو،ةدلاوك
انكامدنعً.انايحأمكئانبأىلعبذكلامكيلعنّيعتيهنأفرعتةدلاوةيأف
-ةقيقحلابهربخأمل،ثداحيفهتنانبينباّقشببسبئراوطلاةفرغيف



نمًاقثاوسيلوةيِمعُمةيجلثةفصاعيفقلاعحاّرجلابيبطلانأيهوالأ
تلقو.حرجلابيطقتلددحملاتقولايفىفشتسملاىلإروضحلانمهنّكمت
بيطقتنمليمجتلاحاّرجنكمت،لجأو(.ريخبنوكيسءيشلكنإهل
.)ىفشتسملاغولبلتاعاسسمخوحنهّبلطترمألانكلو-ينباعبصإ

تدجوو؟اهنمٌّيأنكلو.ةلوبقمبيذاكألاضعبنأربتعأ،كلذل
ةفوسليفوةبتاكهتفصويذلاً"اراهَجنالعإلارابتخا"ىلإةبذجنميسفن
ةوعدنموجنت،تدجُواذإ،بيذاكألانمٌّيأ":كوباليسيسدرافراه
"؟اهريربتلنييقطنمصاخشأ

:اهحرطتيتلاةلئسألاضعبيلياميف
l؟مكتبذكلةقداصلئادبكانهله
؟ةبِذكقالطإليقالخألاريربتلاوهام•
؟هيلعنوبذكتيذلاصخشلانيبومكنيبةمئاقلاةقالعلاام•
؟مكتبذكاهبببستتسيتلاتائيسلاوتانسحلايهام•
؟مكعضويفوهنملكبذكاذإثدحياذام•
مادختسالططخأتنك.امًاعونةبلصضرأىلعيننأبترعش،انه

ينمبلطتاهنأدقتعأتاكرشعمةيراجتتالماعمبمايقللةفئازلايّتيوه
.ةقفصلامامتإليرورضوهاممرثكأتامولعم

ةفيحصةخسنءارشوً،ادَقنعفدلاو،فحصةصنمىلإهجوتلايناكمإبو
ةفرعمديريبيولاىلعةفيحصعقوملكنكلو.يمسانعفشكلانود
،لثامملكشب."يناّجم"لّجستلْجألولوىتح-يّتيوهنعءيشلك
رجاتملك،نآلاوً.ادَقنبتكءارشوّيلحملابتكلارجتمىلإباهذلاُتدتعا
نوزامأنوكياذاملنكلو.يلحملايـبتكرجتمنوزامأتابو،ّلحمضتبتكلا
ةجاحبيتازوجحيرُجأثيحمعاطملاله؟يلامريغرخآءيشىلإةجاحب
؟يلامريغرخآءيشىلإًاقح

مدختُست،اهلكنكتملاذإ،تامولعملاهذهضعبنأحضاولانم
.نَيلاثمباولّمأت.يدض

ةديدجدعاوقيّوجلالقنلليلودلاداحتالاىّنبت،2012ماعلايف
رّذحو.نيفلتخمنئابزلةفلتخمراعسأميدقتبيوجلالقنلاتاكرشلحمست
ديدجلايريعستلاجذومنلامادختسالامتحانمزمياتكرويوينريرحتسلجم
نعفشكلانودقّوستلانولواحيصاخشألًاعافترارثكأراعسأميدقتل
.ديزملاعفدىلعنيرداقنودبيصاخشألو،مهئامسأ

اهنإةيلامشلاانيالوراكيفدليشولبسوركولبتلاق،2013ماعلايف



نمرثكألقافنإلاتاداعلوانتتتانايبءاطسونمتامولعمءارشبتأدب
ىلإةراشإلاتامولعملاةعاطتسابنإنِّمؤملالاقو.صخشنييالمةثالث
،صاخشألاسايقعمًاصيّصخةبسانتمسبالمكًاعلِسنورتشينيذلاصاخشألا
.نزولانادقفلططخنعتامولعممهلنولسريو

تاكرشكانه.ةيلامةروانمِرصعةيادبكلذلكناك،ّيلإةبسنلاب
ُترعش،كلذل.ّيلعاهتطلسضرفتيكةيصخشتانايبمادختسالىعستىربك
.ةقالعلاىلإنزاوتلاةداعإةهجلةرَّربميتبِذكنأب

يفشيعلالاحهيلعنوكيسام.ينفقوتساكوبلريخألالاؤسلانكل
؟ةفئازتايوهلكللنوكيثيحملاع

ةقثلامكنكميالثيحملاعوه.ملاعلاكلذلُّيختتلواحدقل
يعّديصخشلًاينورتكلإًاديربنوجلتالو،عقاولايفمهنوفرعتالصاخشأب
.قوثومريغردصمتاعجارمبةقثلامكنكميالثيحو،قودصقيدصهنأب
يفعوقوللريهشميدقةركمجنعادخنكميثيحملاعلاَعوننوكيامبر
اهركتباةيلايخةيصخشعقاولايفةأرملاو؛تنرتنإلاربعاهاقتلاةأرمامارغ
،ويتيتنامةصقُتفصودقل،نوفرعيالنيذلاكئلوأل(.هبمِرُغألجر
ودبيرمألانكلو،ةيفاكةّليخمكلمأالدق.)مادرتونقيرفيفريهظلا
.مويلاهيفشيعنيذلاملاعلابًادجًاهيبش

مهترشتسانيذلاصاخشألاف؟نييقطنمصاخشأىلإماكتحالانعاذامو
يأرب.ةيذؤمريغةبذِكلةيقالخألائدابملانعلاؤسلادّرجملةيبغيننأاوّنظ
ةيوهةقاطبىلعلصحأالتمدامةفئازءامسأدامتعابسأبال،يجوز
نأاهلقبسدقل؛ريكفتيألرمألاجاتحيال،ّيرَيغصةباّرعيأربو.ةفئاز
رهاظميفاهتمدختساةفئازةفلتخمينورتكلإديربنيوانعةدعتدمتعا
يفتعرشو،ةعئارةركفاهنإ،يتاليمزىدحإيأربو.اهتايحنمةفلتخم
.ةفئازءامسأبتاباسحدادعإبلاحلا

ً.اراهَجنالعإلارابتخاليـبَِذكعاضخإتررقيننكلو،ةريغصةّنيعتناك
ááá

اديآةيوهبًةيناثُتأدبوياوقُتعمجتسا،بِذَكلابديدجلايمازتلاعم
اديآلنامتئاةقاطبىلعلصحأس:ةيّدجتنك،ةرملاهذه.تنرتنإلاىلع
.ليبرات

.سالاكنوجةرفيشلاككفمنماديآلٍنامتئاةقاطبةركفىلعُتلصح
ةرفيشكفبمكلحمستاهعضوتاقيبطتينيرُيليـبتكمىلإمدقدقناك
ّةيوهءانبليحافكىلعهتعلطأف.نوفيآزاهجنمصوصنوتالاصتا



ةحورملكشىلعطسبوهبيَجةظفحمجرخأ،ةريبكةلوهسب.ةيوقةيروَد
ليادمسالمحتيتلاكلتاهيفامب-ةفلتخمءامسأبةيوهتاقاطبَّفص
جمانربلايفرهظيذلايآيـبفألايفصاخلاليمعلابًانّميت،ربوك.يـب
.سكيبنيْوتتانيعستلايفينويزفلتلا

ةقاطبنيديرتكنأبنامتئالاتاقاطبةكرشيربَخأ.يللاق،لهسرمألا
تاقوألالكيفكلذبلهألاموقي.كباسحىلإفاُضيديدجمسابةديدج
.مهراغصلجأل

ىلإيرتويبمكلانمألاىوتسمعفرةلأسماهنإ.ُتمهفدقل.اهآ
لب،َديدهتلانامتئالاةقاطبةكرشنعيّتيوهءافخإنكيمل.ىلضُفلاةجردلا
نكمي،ةميرجباكتراباهبًاهَبتشمتنكولف.لاملاقفُنأثيحيّتيوهءافخإ
يكةمكحملامامألوثمللسيربسكإناكيرمأـلٍءاعدتسالاسرإماعٍعّدمل
.ليبراتاديآلةيقيقحلاّةيوهلافرعي

عقومربعةديدجةقاطببلطتلواحدقل.كلذبمايقلاترّرقف
.لاصتالاّيلعنّيعتيهنإلاقعقوملانكلو،بيولاىلعسيربيكإناكيرمأ
ملامدنعليللانمرخأتمتقويفةرمتاذبتكملانمتلصتاً،اريخأ
درفيأموقينأأشأمل.لجخلابرعشألازأامتنك.راوجلايفدحأنكي
.ّيلععمسلاقارتساب-بتكملايفوأ-يتلئاعنم

ٍةقاطبطبريـبلطببسبّةتبلانئابزلاةمدخلثممرّدكتيمل،عبطلاب
كلمأتنك،ظحلانسحل-اديآةدالوخيراتنعلأسف.يـباسحبةيفاضإ
لأسامدنعو.اهمسابينورتكلإلاديربلاباسحتددعأيننألةمولعملاهذه
لب،نفجهلّفريمل.هفرعأاليننإتلق،يعامتجالااديآنامضمقرنع
.لاق،ةليلقمايأنوضغيفديربلايفةقاطبلانوكتس.هلمعلصاو

.ناعوبسأمثنمو،عوبسأّرمو.ةقاطبةيأملتسأملو،ةليلقمايأتّرم
ً.اضيأةقاطبلاكلتلصتملوعوبسأّرم.ىرخأةقاطبتبلطوتلصتاً،اريخأ

نمتالاصتاوينورتكلإديربلئاسريّقلتبتعرش،كلذنوضغيف
تالاصتالاتناك.يعامتجالااديآنامضمقرنعينلأستسيربسكإناكيرمأ
مقرلاىلعيطغضاو،اديآتنكاذإ1مقرلاىلعيطعضإ"،لوقتةَتمتؤملا
ىلعو،ةرفاوتماديآتناكاذإ1مقرلاىلعيطغضإ.اديآينوكتملاذإ2
ملواديآنكأمل:قزأميفيننأبترعشف."ةرفاوتمنكتملاذإ2مقرلا
.ةيفتاهلاةملاكملاتيهنأ،كلذل.ديرأاديآتسليننأبحوَبلادُِرأ

رّخؤيصقانلايعامتجالانامضلامقرناكاذإاميفريكفتلاابتأدبو
اهنإةلثمملاتلاق.ىرخأةرملاصتالاىلعيسفنتمغرأيننكلو.ةقاطبلا



.ةعرسلاهجوىلعةديدجةقاطبيللسُرتس
فورحباديآمساو،ءارضخ،ةقاّرب،ةليمج-يلاتلامويلايفْتلصوو

امدنع،ءاسملاكلذيف.رْدَقلااذهبةقاطبتببحأنأيلقبسيمل.ةرفان
.رخفبةقاطبلاُهتيَرأ،لزـنملاىلإلمعلانميجوزداع

نمّصلختأتنك؟ليبراتاديآكنأبينيربُختملاذامل".لاق"!هوأ"
."عيباسألاوطينورتكلإلااهديرب

.ةفئازّةيوهدادعإلبقكجوزيرِّذح،لبقتسملايف:يلةظحالم
ááá

.ديدجّيديربناونعىلإةجاحباديآ،نآلا
اذإهنأيلحّضتا،تانايبلاءاطسوىدلةرفاوتملايتافلمةيؤردعب

يف،يتالجسيفودبتس،مظتنملكشبيناونعىلعديربيّقلتباديآتأدب
.ةلئاعلانمدرفوأكيرشك،فاطملاةياهن

بلطيديربلابتكمنكلو،اديآلديربقودنصنيمأتيفًاّيلمُترّكفو
حجنيمل.دوُرطىلعمهلوصحىدلفيرعتةقاطبميدقتنيمدختسملانم
.اهسفنةسايسلادمتعيهنكلوروتسسأييبوينمتققحتف.رمألا

شيعت.اهدوُرطواديآديربيّقلتىلعةقفاوملابًةقيدصُتعنقأ،كلذل
قيدانصلخادكرتشملكديربزرُفيثيحريبكّينكسىنبميفيتقيدص
هبمايقلاّيلعنّيعتاملكو.ديربلازكرمقيدانصلمجحلايفةلثاممديرب
اديآلتاب،ةعرسبو.ديربلاقودنصلخادليبراتاديآمساقاصلإوه
.ناونع

عم.ةدودحمالاديآتاناكمإتحبصأ،ناونعونامتئاةقاطبدوجوب
.تنرتنإلاربعاهتاباسحنأشيفسارتحالاتدرأ،كلذ

يذلالدعلاةرازويفقباسلاماعلايعّدملا،نامساسلكيامُترشتساف
مظعمنإيللاقف.لغوغلثمتاكرشحلاصليجراخٍماحمكنآلالمعي
ردجيكلذل،دبألاىلإتنرتنإلاناونعليجستبظفتحتبيولاىلعتامدخلا
.هنميتاباسحُّدُِعأيذلاناكملاىلعصرِحلا

يزاهجباحطصالالخنمتنرتنإلاربعاديآةايحُتقلطأ،اذكهو
،ُتسلجف.ةيناّجمياف-ياوةمدخىلعيوتحيىهقمىلإينضحلا
جمانرب،)Tor(روتُتلّغشو،ينضحلايزاهجتحتفو،ونيشتوباكتبلطو
ةكرحلاسرإلالخنممكزاهجلتنرتنإلاناونعيفُخييذلاةيوهلاءافخإ
.ايناملأيفيننأُتودب،ةرملاهذه.ملاعلاءاحنأفلتخمىلإتالاصتالا

كرويوينةعماجناونعُتلخدأ،رمألااذهرابتخال.ءيطبروتحُّفصتو



(بيوسكوفريافحّفصتموروتحّفصتمىلإ،www.nyn.edu،بيولاىلع
FirefoxWeb(،نيرشعرمألاّبلطتدقل.امهنملكتيقوتُتلّغشو

نمريثكلقألاىلعّيدلناك.سكوفريافيفٍناوثثالثو،روتيفةقيقد
.روتربعحّفصتلاءانثأيتوهقفاشترالتقولا

ربعاديآمسابينورتكلإلاديربلليناّجمباسحيفكارتشالابتعرشو
Outlook.com5309-867-212مقرتلخدأويـبلقُتيّوقف.تفوسوركيامنم

دوعتيتلاةريهشلانوتيتيموتةينغأبًانّميتهترتخا(اهفتاهمقرهنأىلع
.ةفدهتسملاتانالعإلاةزيمُتأفطأو.)تانينامثلل

(لبياتنبوأىلعاديآلًاباسحًاضيأتددعأ،ماتّيتاذرورسبًةرعاش
OpenTable(،مقرلاخدإةناخُتكرتدقل.كولتوآناونعًةمدختسم

نمينهِذىلإةركفلاهذهردابتمدعببسفرعأال(.ةغراففتاهلا
ناونعًةمدختسم،Amazon.comىلعاديآلًاباسحتددعأ،كلذدعب.)لَبق
اديآَديوزتنوزامأبلطُتضفرو.اهنامتئاةقاطبمقرويديربلايتقيدص
.يصخشعباطاهيلعىفُضييتلا"نوزامأتايصوت"ـب

جمانرب:تانايبمزِرةباقرلةلَمعتسمةخسنوهُهتبلطباتكلوأف
يآيـبفألادوهجلدرسوهو،1991ماعباتكلاُرشن.تابتكملاةفرعم
اهصّحفتييتلابتكلاىلعاوسسجتييكتابتكملاءانُمأدينجتلتانينامثلايف
ةيامحلنيناوقيّنبتىلعًابيرقتةيالولكّثحيذلاجمانربلاوهو،بناجألا

.تابتكملايفبتكلاِلواَدتتالجسّةيّرس
باتكبلطلفئازمسامادختسا:ةيصوصخلالايحيتباعُدتناك

.بتكلاةيصوصخةيامحببسلوانتي
ááá

اديآنوكأنأّيلعنّيعتيىتمفرعألتقولاضعبرمألاينّبلطت
.يتاذنوكأنأّيلعنّيعتيىتمو

يفيتازوجحلكترجأو،نوزامأنميـبتكلكاديآتبلطدقل
ءارجإلًاصخشيقتلأتنكامدنعمعاطملايفيتابجونمثتعفدو،معاطملا
مسابتنرتنإلاىلعتاباسحلاتارشعّيدلتابامناعرس.هعمةلباقم
اهتالوخدتاليجستلكىلعيوتحيتانايبلودججمانربُتعضوو،اديآ
.اهرورمتاملكو

دقل.اهبمايقلااديآلنكمياليتلارومألاضعبدوجوبُتملعيننكلو
بلطف،ليدومةيضايرلاعلِّسلارجتميفاديآنامتئاةقاطبمادختساُتلواح
ُتعفد،كلذل.ينماتئاةقاطبةنراقملةيصخشتامولعميـباتكلافظوملا



سبالملارجتميفسيلنكلويفياندلوأيفهسفنرمألاثدحً.ادَقن
.ةلكشمةيأةهجاومنودةيفوصةزـنكاديآترتشاثيحةقينألاةيكيسالكلا
.ةقينألاسبالملارجاتمىلعةبظاوملااديآىلعنّيعتيناك

امدنعف.نيَمساباهيففرُعأيتلانكامألاكرُدأاديآينتلعجدقل
،ًةلئاق،يمسابةيقاسلايـبتبّحر،يـبتكمبرقةلَّضفملايتناحيفتسلج
لدابتبانمايقنممغرلاب-يمسالاهتفرعمبُتأجافتدقل."ايلوجايً،ابحرم"
ىلعاهّايإيعالطإركذأمل،نايحألابلاغيفةناحلايفثيدحلافارطأ
ةقاطبنمينتفرعدقنوكتنأنمدبالاهنأُتكردأدقل.يمسا
،كلذل.ًةأجفيّتيوهترّيغاذإةهبُّشلاريُثأدقيننأًاضيأُتكردأو.يدامتعا
يديةبيقحىلإليبراتاديآةقاطبتدعأ،ةيقاسللعفدلاتقوناحامدنع
.نيوغنأايلوجةقاطبُتجرخأو

.اهّتيوهمادختسايفطارفإلالايحيقلقدادزااديآُتمدختسااّملكو
تأدبدقاديآتناك.نامتئالايفّيسايقمقربيرقتقويفاهيدلحبصيس
لوقت(.ىرخأتاكرشنمنامتئاتاقاطبىلعلوصحللضورعيّقلتب
اديآلوخدةيفيكىقبتكلذل،اهنئابزءامسأعيبتالاهنإسيربسكإناكيرمأ
يفاديآبرمألاىهتنال،رذحلاَّخوتأملول.)حضاوريغًارمأقيوستلامئاوق
.تانايبلاءاطسواهّدُعييتلاةراعتسملاءامسألاريراقت

نمفيفختللةفئازلاتايوهلانمًاديزمديرأيننأُتكردأدقل
.اديآقتاعىلعىقُلملاءبعلا

ááá
يعدتسيرمأوهو،ىرخأاديآءانبلةيركفلاةقاطلاكلمأنكأمل

ةعاجشلاعامجتساو،رورمتاملكوسأرطقسمواهلدلوَمخيراتراكتبا
.اهنأشيفبيذاكأراكتبال

.ةفئازتايوهراكتبالةعرسوةلوهسرثكأةقيرطتدرأ
مكلحمستيتلاتامدخلانمًاريبكًاّمككانهنأتدجودقل

بّنجتلبلاغلايف-اهنمصلختلانكميينورتكلإديربنياونعراكتباب
ىلع.)Spammessage(اهسفنةلاسرلانمتاخسنةدعبتنرتنإلاقارغإ
spamgourmet.comىعديبيوعقومىلعًاباسحُتركتبااذإ،لاثملاليبس
ٍعقوملكىلإيلوخدليجستلةديرفينورتكلإديربنيوانعراكتبايننكمي،
.بيولاىلع

ينورتكلإديربتايوهراكتباأشأمل:ةيناثةرمةلوسكتنكيننكلو
MaskMe(يمكسامىعُدتةيناّجمةمدخمادختسابتأدب،كلذل.ةديدج



ديربناونعركتبت،نِْبيإىعدتاهتايلمعنمىلوألاةلحرملايفةكرشنم،)
ينمبلطتامدنع،لاثملاليبسىلع.باسحلكلديدجفئازينورتكلإ

ForeignPolicy.comناونعيمكسامركتبت،ةلاقمةءارقلباسحراكتبا
لسرتو.18123a@opayp.com:يلوخدليجستلهمدختسأيكينورتكلإديرب
نكلو.ناونعلاكلذنمةهَّجوملاينورتكلإلاديربلالئاسرلكيليمكسام
،ينورتكلإلاديربلالئاسرنمريبكددعلاسرإببيوعقومماقاذإ
.اهبجحتيكيمكسامغالبإيتعاطتساب

لئاسرثالثيّقلتدعبف.ينورتكلإلاديربلالئاسربجحبُتعتمتسادقل
اهيلإيلوخدُتلّجسيعامتجاريثأتتاذةيسيئرةكرشيهو،توالكنم
نملئاسرعبسيّقلتدعبو.اهبجحبتمق،يقيقدتءانثأ

RecordedFuture.com،اهبجحبتمق،تانايبلاليلحتلةريبكةكرشيهو.
يفتارالود5ءاقليمكسامنمةّذفةمدخيفًاضيأُتكرتشاو

،نآلا.فتاهيأىلإهلاسرإيننكميديدجفتاهمقريلْتردصأرهشلا
يّقلتنمقلقلانودتارامتسالاىلإيفتاهمقرلاخدإيناكمإبتاب
.ةجعزمةيقيوستتالاصتا

ةقيرطلضفأنإ.بعصلابذَكلااذهلمعةقيرطكاردإبُتأدبدقل
.هَتتمتأوههبمايقلل

ááá
.دقنلاليجستةلآيفعادخلاةَتمتأبعصلانمنكلو
بلاغلايفيهو،ماودلاىلعةيدقنلاةلويسلامادختسايننكمي،عبطلاب

قاروألاف.ةضوملاىلعتسيلاهنألاهذيبحتمدعنممغرلابردصملاةلوهجم
ناهُذبنيباصملاضعبأجليو،ةلسلستمدادعأىلعيوتحتةيكريمألاةيدقنلا
مهضّرعتبّنجتلةيدقنلاةلويسلالادبتساىلإةيصوصخلانأشيفبايترالا
ينمأىوتسمعفرىلإةبسنلابنكلو.لسلستملامقرلالالخنمبُّقعتلل
ةيدقنلاةلويسلاف-بُّقعتلاتاكبشبُّنجت-ىلضُفلاةجردلاىلإيرتويبمكلا
.ةديج

ريغويلمعريغرمأوهةيدقنلاةلويسلانمريبكرادقملمحنكلو
،نامتئالاتاقاطبنعيسفنمَطفُتلواحدقل.نايحألابلاغيفميكح
هركأو،يقافنإرثأّعبتتبلاغلايفبحأيننأل-اهليضفتتلصاويننكلو
تقويفاهنيودتّركذتَةلواحموةيدقنةلويستالاصيإبيـبيَجةظفحمَوشح
.قحال

رالود200ىلعيوتحتعفدلاةَقبسُمنامتئاةقاطبمادختساتلواحو



ءارشتايلمعلجألاهتمدختسادقل.ةيدقنةلويسءاقلةيلديصنماهتيرتشا
نمًارالود27ةميقبناريصقنالاوِرس،ةوهق،يـبتكمبرقءادغ-ةريغص
ثيح"MyGiftCard"تالاصيإلاىلعبُتكامتببحأدقل.وركيج
.اهّايإمهّملسأامدنعقودنصلاءانمألنفَجّفريالو،ةداعلايفمسالانوكي
هنأبترعشدقل.اهمادختسانعُتففك،ةقاطبلاديصرضافخناعمنكلو
ًارالود5,32غلبمبةقاطبلاةئبعتيـباتكفظومنمبلطلافخسلانم
.ةيقبتملاتارالودلاقافنإًاضيأهركأوً.ادَقنةيقبلاعفدبيمايقو

ماقرأاهنإ.لوانتملايفنامتئاةقاطبمقر:ىرخأةليسوُتربتخا،كلذل
دامتعاتاقاطبيه،عقاولايف.دحاورجاتىدلاهمادختسانكميةقباس
ماقرأىلعُتلصحدقل.ةيراجتةيلمعلكلاهرادصإمتيعفدلاةَقبسُم
MaskMe(مويميربيمكسامنماهنمصلختلانكمييتلايدامتعاةقاطب

Premium(،ينورتكلإديربنيوانعبينتدّوزيتلااهسفنةمدخلايهو
.لوانتملايففتاهماقرأو

تدرأ.ةيثراكيدامتعاةقاطبمقرمادختسالىلوألايتلواحمتناك
ىلعناصمقلاىلعترثعكلذل.ةديدجىرخأبةيلابلااغويلاناصمقلادبتسا
يمسامثنمُتلخدأو.تنرتنإلاربعيقّوستّةلسيفاهتعضووتنرتنإلا
نمثلابيولاعقومبستحاامدنع.ريتاوفلاونحشلالجألنيَّيقيقحلايناونعو
يننكميدامتعاةقاطبمقريمكسامتجتنأ-نحشلاكلذيفامب-
.تضفُرةقاطبلانكلو.ديدحتلابةيراجتلاةيلمعلاةميقلجألهمادختسا
ةيلمعلاةميقعفد:اهسفنةلاسرلاىلعتلصحيننكلوً،اددجمُتلواحو
.ضوفرمةيراجتلا

نأيلقبسهنأدقتعتيمكسامنأودبي.قزأميفيسفنتدجوو
عقومنكلو.قفُنألاملانأيدامتعاةقاطبُمقرركذدقل.غلبملاُتعفد
.ريثألايفامناكميفيلامعاضدقل.عفُدهنأّنظيملبيولا

ةجاحبانأ:يأطخُتمهف،نِْبيإعمفتاهلاىلعاهتيضقةعاسدعب
عقومبُتلصتا،كلذنوضغيف.يريتاوفناونعنوكيلنِْبيإناونعلاخدإىلإ
مقرةطساوبفتاهلاربعناصمقلاُتبلطو،ةيراجتلاةيلمعلاتيغلأو،بيولا
.يداعلاينامتئاةقاطب

ناغأىلعيوتحتةجَمدُمةناوطسأتيرتشاو،ًةيناثُتلواح،عوبسأدعب
.يريتاوفلًاناونعنِْبيإناونعًةمدختسم-ناينوسثيمسنمراغصللةيبعش
ادب،عبطلاب.رمألاسئب.ةلكشمةيأنودبجولولانمُتنكمت،ةرملاهذه
نيَّيقيقحلايناونعويمساّرفوألازأامتنكيننألًاليلقًافيخسهتّمربرمألا



رثكأردصملاةلوهجمةلمعىلعروثعلاةلواحمتررقف.يَعلِسنحشمتييك
.رثكأف

ةعرصتناكةيلعفةيمقرةلمع،ةيمقردوقنءارشيفُتلَِمأدقل
نمنكمتأمليننكلو.رتويبمكلاتافلمىلإنيّللستملاعمتجميفمسوملا
اودارأدقل.دامتعاةقاطبةطساوبةيمقردوقنءارشبيلحمسيناكمداجيإ
سانلانأل-فارغلتلاةطساوبليوحتةيلمعوأيفرصملايـباسحمقرمهلك
مهبةصاخلانامتئالاةقاطبةكرشب،ودبيامك،نايحألابلاغيفنولصتي
.ةيمقرلامهدوقنمهيّقلتمدعنماوكشيل

يتلاتنرتنإلاربعءادوسلاقاوسألايفةيمقرلادوقنلامادختسانكمي
طالملاوّرجآلاتاسسؤمضعبتأدب،كلذعم.ةحلسأوريقاقععيباهنكمي
ـللسارموهو،ليهريمشَكىضق،2013ويام/رايأيفف.ةيمقردوقنلوبقب
نمهئاذغىلعًالصاح-اهاوسنودةيمقرلادوقنلاىلعًاعوبسأ،سبروف
.ةلمعلالبَقيوكسيسنارفناسيفماعطلاميلستلٍةمدخلالخ

ةلَّجسمةيمقرلادوقنلاةطساوبةيراجتلاتايلمعلالكنوكت،كلذعم
نكلو،ةيراجتلامهتايلمعبصاخشألاءامسأَقفُرتالوً.اَنلعاهتيؤرنكميو
نوفقينيذلاصاخشألاةيوه،حجرألاىلع،ددحينأمزاعقِّقحمةعاطتساب
ءاروىعسأنكأمل.ةيمقرلادوقنلاةطساوبةيراجتلاتايلمعلاضعبءارو
.ردصملاءافخإ

ááá
ّتلق،ردصملاةلوهجملاةيمقرلاةيراجتلاتايلمعلايفُتقّمعتاملك

.نيمرجمللتاذالمودبتتناك.رثكأفرثكأاهليتبحم
ىعدتو،اهتايلمعنمىلوألاةلحرملايفةكرشتمهُّتا،2007ماعلايف

نأفرعتتناكةكرشلانإمَهُّتلاةحئالتلاق.لاومأضييبتب،دلوغ-يإ
يجتنم،)تايصخشيلحتنم(تايوهيقراسلَبِقنمةمَدختسماهتامدخ
ةكرشلاتفرتعا،يلاتلاماعلايف.نيرخآنيمرجمو،راغصللةيحابإمالفأ
نوعّدملاقلغأ،2013ماعلايفو.لاومألاضييبتةلأسميفْبنَّذلاباهوكلامو
فرصل)LibertyReserve(فرزيريتربيلعقومنويلارديفلانوماعلا
رالودنييالب6ةميقبلاومأضييبتةمُهتهلنيهِّجوم،تنرتنإلاربعتالمعلا
،مويلاًاّيحنوباكلآناكول".نيرخآنيمرجموراغصللةيحابإمالفأيجتنمل
يئانجلاقيقحتلامسقسيئر،ربيودراشتيرلاق،"ةقيرطلاهذهبهلامأّبَخل
.ةيلخادلاتاداريإلاةرئاديف

ةيلاملاةيراجتلاتايلمعلاكلتبُّبستةيناكمإبأّبنتمهضعبنإىتح



،لِبميجرشن،1996ماعلايفف.عمتجملاككفتبًاقحردصملاةلوهجملا
تاسايس"ناونعبتنرتنإلاربعىدتنمىلعًةلاقمً،ّايوضوفهسفننلعأيذلا
زئاوجعضوليهستردصملاةلوهجملادوقنللنكميفيكًافصاو،"لايتغالا
نوكيدق".مهدحأةافوبحيحصلكشب"نوأّبنتي"نيذلاسانللةيدقن
لب،لاملاحبرنَمدحأفرعينأنودةلثاممزئاوجعضوناكمإلاب
اهنأبةافولابؤُّبنتلاقوسلِبفصو."تحنُمةزئاجلانأطقفنوفرعي
اولّمأت".مهسوؤرىلعرعسعضولالخنم"قوقحلايكهتنم"ةبقاعملةقيرط
،رلتيه،نيلاتس،نينيللتقىلعنيرداقانكولخيراتلاُّريغتةيناكمإىدمب
ماّدص،ينيمُخلاهللاةيآ،هِنْميشتوه،غنوسليإميك،وجوت،ينيلوسوم
ءاقل،ةرورضلادنعءالُدبلالكىلإًةفاضإ،مهاوسو،يفاذقلارمعم،نيسح
.بتك،"تارالودلانمةليلقنييالمةعضب

نييموكحنيفظومسوؤرىلع"تآفاكم"عضوبلِبةركفيّقلتمتيمل
ىلعةيلخادلاتاداريإلاةرئادءالمعراغأ،1997ماعلايفف.ديجلكشب
،ةفئازيعامتجانامضماقرأمادختساوةلادعلاةقاعإبمهُّتادقل.لِبلزـنم
.رهشرشعدحأةدملنجسلابهيلعمكُحو

ينتلمحهتلاقمنكلوً.افرطتمًافقومبقاريناكلِبنأحضاولانم
لكبذكولثدحياذام:يقالخألاكوباليسيسلاؤسيفًاّيلمريكفتلاىلع
؟مكعضويفنم

تدرأ.ةناصحلالبةيلفُغلاسيلًاقحهديرأامنأيفريكفتلابتأدبو
ضيرعتأشأمل.ةيقطنملاريغةيراجتلايتالماعمبقاوعنمنصحتلا
مل.ةيفاحصلٍتامولعمريرمتةهبُشليعمءادغلانولوانتينيذلاصاخشألا
ربعتاموسحّيلعضرُعتاليك"ةريبكلاةقِفُنملا"ـبينمَِستنأيتايرتشملأشأ
دوقنلانعيّرحتلادعبةيوضوفيننأبيـبهبتُشينأأشأمل.تنرتنإلا
.ةيئانجةيراجتٍتالماعمَةناصحأشأوأعقوتأمليننكلو.ةيمقرلا

لّمأتلابةراجتلابقاوعنمةنيصحنوكأنأيفيتبغرينتّركذدقل
هيناعمونيَّدلاىنعملوح،ربوارغديفيد،ايجولوبورتنألاِملاعلليمجلا
دوجوربوارغفصي،ماع5,000لوأ:نيَّدلاهباتكيفف.ةينمضلاةيقالخألا
.ّيعَوطٍفُطللٍنيَدوأانلهألاننيَدكً،ادبأاهديدستضرتُفيالنويد

،تازِّيمملاضعبنويدلاكلتلف.لاملاباهتيوستنكميطقفنويدلاضعب
نمةلاحيفًايلاحاوسيل"مهنكلو"نيلَمتحمنيواستم"نيبنويداهنإ.لوقي
مللدابتدرجموه...نيَّدلا".رومألاحالصإللاملانومدختسي"ةاواسملا
.بتكي،"زَجُني



تدرأ:نيَدملاهيلإىعسياملٌةلثاممديرأيتلاةناصحلانأُتكردأ
مامتإدعب-ينيدَمعمةاواسمةلاحىلإدوعأف-لماكلابينويدديدست
.ةيراجلايتلماعم

ينويدنمررحتأنليننأودبي،ةيصخشلاتانايبلاداصتقايفنكلو
يّايإًةغِلبُمويّايإًةقحالم،دبألاىلإينمزالتسةيراجتلايتالماعملكفً.ادبأ
ّةيفخملايتّايوهواديآىلعلاكتالاّيلعنوكيس،اذكهو.يلةرفاوتملاتارايخلا
.لضفأةقيرطداجيإنمنكمتأىتح،ينويدديدستل



ًةرعاش،نيلربيفزتالبردنسكلأيفيملاعلاةعاسلاجربتحتُتفقو
وهو،موبلبأبوكاجءاقلتّربدتوةنيدملاىلإّوتللتلصودقتنك.رتوتلاب
لَبِقنمًاّرسينورتكلإلاهديرببقيقحتلامتيذلارتويبمكلانمأيفثحابلا
حلاصللمعللهعّوطتنع،2010ماع،باقنلافشكدعبةيكريمألاةموكحلا
ال،لومحمفتاهمقرال-هبلاصتاللًاليبسدجأمليننكلو.سكيليكيو
ناكاذإاممققحتللةطاسببراظتنالاّيلعنّيعت.ءيشال،عراشناونع
.هيلعقَفتملاءاقللاناكمىلإرضحيس

،ءاقللااذهلجألةيضرألاةركلالوحةفاسملافصنُتعطقدقل
.ةفوشكميننأبترعش.رضحيملاذإةليدبةيطايتحاةطخعضأمليننكلو

نكميثيحملاعيفةيفاحصكيلمعبمايقللرمألاهبلطتياماذه
هنأكلذينعي.لومحملايفتاهلالخنمدُعبنعيدوجوناكمبُّقعت
ايجولونكتةدعاسمنودبًايصخشةساسحلايرداصمضعبءاقتلاّيلعبجي
.ةيمقر

نمزلانمدوقعلاوطتناكيتلاةعاسلاتحتجَرَحبتفقو،اذكهو
دقل.هفتاهنمققحتييـبطيحينملكف.نيلربيفسانلاءاقلةطقن
نيأ"-ةنِئمطملاتارابعلاكلتبمهئاقدصألةّيّصنلئاسرنوهجويمهتّليخت
مل.يمقرلارصعللّيرصحلازايتمالاّلثمُتيتلا-"كيلإيقيرطيف""؟تنأ
.ةلثاممةيمقرةنأمطكلمأنكأ

له.هتجاردىلعلفُقيرعشلاليوطلجرىلعةعيرسةرظنتيقلأو
طقفتنرتنإلاىلعهتروصتيأردقنوكأنأيلاببرطخدقل؟كياجوه
.ةقيقدريغوأدهعلاةميدقةروصمادختسالالخنمهّتيوهيفُخيامبر-
هنأُتربتعاكلذل،لاصتاءارجإلًالومحمًافتاهجرخأةجاردلابكارنكلو
تاذةراظنعضيلجرىلعيرظنّرقتسا،ةليلققئاقددعب.كياجسيل
،ّيلإرظنيملهنكلو؟كياجنوكيامبر.فتاهبقّدحيالويندعمفرح
.ناديمللةلباقملاةيحانلايفلجرلحّولةليلققئاقددعبو

امكودبيناكً.امامتيـبناجىلإكياجرهظ،راذنإيأنودبوً،اريخأ
دقف،تنرتنإلاربعةلوهسبيتروصىلعروثعلانكميهنأامبوً.امامتُتعقوت
.ثدحتللبيرقىهقمىلإانهجوتءانثأًاحايتراُتدّهنت.روفلاىلعينفرع



تنك.يديةبيقحيفدوجوملومحملايفتاهنأبتفرتعا،ةياهنلايف
يفيتبيقحيفهتيمريننكلو،يعمهباحطصايـبضرتُفينكيملهنأفرعأ
همادختساليرارطضانمُتيشخوةبيرغةنيدميفتنك.ةريخألاةظحللا
.امةقيرطب

.ةيراذتعاةقيرطبتلق،"ُهتأفطأدقل"
ِتلزأله؟أفطُمهنأنيفرعتفيك"لأسوكياجكحض"!اه"

ىلعهماغرإلكفتاهيفتامولعملاعمجليسسجتجمانربعرُزامبر؟ةيراطبلا
."أفطمهنأادبولوىتحتامولعملقنةلصاوم

.ًاليلقبايترالاناهُذبباصمكياجنأتدقتعا،تاقوألانمتقويف
دودحلادنعنايحألابلاغيفلقتُعيوسكيليكيويفًاعّوطتمهنوكف
مظعمنمرثكأةباقَّرلاتاديدهتعمديعبدحىلإكياجّفيكتي،ةيكريمألا
اريإىقلأ،انئاقلنمماعوحندعبف.ةلاحلاهذهيفقِحُمهنكلو.سانلا
رخافتتةبطُخ،هيأيآيسلايفايجولونكتلليذيفنتلاسيئرلا،تناه"ساغ"
صخشةردقعقاونوَعتمتنأ".ةكرحتمةزهجأرثأءافتقاىلعةلاكولاةردقب
ًازاهجنولمحتمكنأل،تاقوألالكيفمكدوجوناكمةفرعمىلعام
ةبطُخيفتناهلاق،"أفطملومحملازاهجلاكلذناكولوىتح،ًالومحم
اذهنوفرعت"."ةمخضلاتانايبلاعمهيأيآيسللىربكلاتايدحتلا"ناونعب
."كلذمكبضرتُفيً،انسح؟لجأ؟لمآامك،رمألا

ريشيبُّقعتايجولونكتةيأىلإديدحتلابحضاولاريغنملازيام
رمأىلعتلصحو،2006ماعلايف،تبلطيآيـبفألانكلو.تناه
نّكمتاباصعلجرفتاهىلع"لقنتمسوريف"تيبثتلةمكحملانمرداص
امدكؤيكياجناك.أفطمهفتاهنوكيامدنعىتحتصنتلانمءالمعلا
،ملاعلايفةيلاعفرثكألابُّقعتلاةزهجأيهةلومحملاانفتاوه:نورخآوهفرعي
.ةأفطمنوكتامدنعىتح

ááá
،ينعتيه."بيَجلاةماُمق"ةثيدحلاةرابعلاكانه،سسجتلاتاينقتيف

.امصخشبيَجيفاهيلعروثعلانكميىرخأءايشأوقرولاتاصاُصقً،ايفرح
ماقرأ-صخشلاتالِصنعتامولعمىلعءايشألاهذهيوتحتامًابلاغو
.هنعىرُجيٍقيقحتيفةدعاسملااهنكمي-باسحمقر،نيوانع،فتاه

ةيانكيهةلومحمفتاوه:ةيساسألاةمامُقلاىلعانبويجيوتحت،مويلا
،اهلمكأبانيوانعرتفدىلعاهيفروثعلانكميةرَّغصمرتويبمكةزهجأنع
يتلاباعلألاًاضيألبال،اناقيسومو،انروصوً،ابيرقتةبوتكملاانتالاصتالكو



.اهتسرامماننكمي
.دُعبنعةينورتكلإلاانبويجةماُمقةيؤرنكميهنأكلذنمأوسألاو

َهبتشملاقتعانوناقلاذافنإءالمعىلعنّيعتيناك،ةميدقلابيلاسأللًاقفوف
تاكبشيلِّغشمةعاطتساب،نآلا.هبويجيفثحبلانمنكمتلالبقهب
دُعبنعانفتاوهتايوتحمضعبوِعقومةيؤرةيموكحلاوةيراجتلابُّقعتلا
فتاوهلاربعلاصتالاتامدخيرِّفومنمتامولعمبلطلالخنم-
.ةلومحملا

،عبطلاب،وهةلومحملافتاوهلاةبقارمنعةعاظفرثكألالاثملانإ
دراودإ،يموقلانمألاةلاكوعمقباسلادقاعتملاهنعفشكيذلاجمانربلا
نعفتاهلاتاكرشهكلمتّلجسَّلكتاونسعبسلاوطىقلتيذلا،ندونس
جمانربلاامابوأسيئرلافصوو.ةدحتملاتايالولايفتيرُجأيتلاتالاصتالا
مكفتاهمقر":ةياغللًانيمأًافصوىطعأدقل."ةيئانثلاتالاصتالا"عمجيهنأب
املك.كلتتانايبلاةدعاقيفتايوتحمال،ءامسأال.يفتاهمقربلصتي
مكو،تالاصتالاكلتترجىتم،ةيئانثلاتالاصتالاوهجمانربلايفدجوي
."تماد

لومحملافتاهلامادختساًاضيأةيلحملاةطرشلاماسقأةيبلاغبّقعتت
نودو،ةلومحملافتاوهلاتاكرشىلإةيّرستابلطبمدقتلالالخنم
باجتسا،2011ماعلايفف.نايحألابلاغيفشيتفتتاركذمىلعلوصحلا
نويلم1,3ـلةلومحملافتاوهلاربعلاصتالاتامدخلنييكريمألانيرِّفوملازربأ
عقوماهيفامب،نيكرتشمنعتامولعمىلعلوصحلابنوناقللٍذافنإِبلط
ةئمعبسوحنلتباجتسااهنإيتدنإيتهيأتلاق،لاثملاليبسىلع.لصتملا
.2007ماعاهتّقلتيتلاتابلطلاددعفاعضأةثالثوحن-مويلايفبلط

عرش،تاركذمنودبةلومحملافتاوهلابُّقعتتايلمعدايدزاعمو
نمرثكأبتك،2005ماعلاذنمف.اهتّينوناقنعلؤاستلابةاضقلاضعب
يّقلتاهيفنوركُنيٍتاقيلعتةيئزجلامكاحملاةاضقلنيدعاسمةاضقةرشع
نايصعلاأدب.ةلومحمفتاوهبُّقعتلةمكحملانمرمأىلعلوصحللتابلط
ةمكحملايفدعاسمٍضاقوهو،ثيمسنفيتسضفرامدنع2005ماع
ةيروفلاتانايبلاىلعلوصحلابًايموكحًابلط،ساسكتيفةيبونجلاةيئزجلا
يتلا"ةيعادبإلا"ةينوناقلاةيرظنلاثيمسىّدحت.ةلومحملافتاوهلاعقاومل
ةاضقلاعرش،ثيمسرارقدعب.شيتفتةركذمىلإةجاحلامدعرّربت
عقاومتانايبىلعلوصحللٍتابلطضفربدلبلاءاحنأفلتخميفنودعاسملا
.تاركذمرادصإنودةلومحملافتاوهلا



عقاومِتانايبلةيخيراتلاتالجسلاجولولوحىلعأمكاحمتمسقناو
ةرئادللفانئتسالاةمكحمتمكح،2010ماعلايفف.ةلومحملافتاوهلا
شيتفتةركذمرادصتسابوجوةيّرحنييئاضقلانيدعاسملاكالتمابةثلاثلا
نممغرلاب،ةلومحملافتاوهللةيخيراتلاتالجسلاىلعلوصحلافدهب
ةمكحمنكلو."هّتينحاضيإيفسرغنوكلاقافخإببسبطابحإلابانروعش"
ثيمسيضاقلارارقىلع2013ماعلايفتبلقناةسماخلاةرئادللفانئتسالا
فتاوهلاعقاوملةيخيراتلاتالجسلاىلعلوصحلاعنمتل2010ماعذَختملا
ةظفاحملايفةلومحملافتاوهلايمدختسمةبغرمهفن".ةركذمنودبةلومحملا
ثيدإةيضاقلاتبتك،"...مهفتاوهعقاومبةقلعتملاتامولعملاةيصوصخىلع
يفوأقوسلايفدوجومتابغرلاهذهقيقحتنكلو".تنميلكنوارب
."ةيسايسلاةيلمعلا

تاكبشىقبت،ةلأسملاسرغنوكلاوأايلعلاةمكحملاجلاعتنأىلإ
.ضرألاَنوناقةلومحملافتاوهلابُّقعت

ááá
خيراتو،هبلصتنيذلاصخشلانإ؟بيَجلاةماُمقةيمهأىدمام

.فتاهلاربعهنأشبثدحتنامرْدقبًامِهلُمنوكينأنكمي،هبانلاصتا
لئاسرتايوتحمةءارقنوديُجيالنيذلاسيساوجلادمتعااملاط

،لِسرملاطامنأنيسراد-"تالاصتالاةكرحليلحت"ـبفَرُعيامىلعمهئادعأ
هجاو،ىلوألاةيملاعلابرحلايفف.لئاسرلالوطو،تقولاو،يّقلتملاو
.ADFGVXةرفيشبةفورعملا-ةيناملألاةرفيشلاكفيفةبوعصنويسنرفلا
لجألتاهيجوتورماوألقنلتمدُختساةرفيشلانأنوفرعياوناكمهنكلو
تامجهلليـبيرقتلاتقولابّؤبنتلانماونكمتكلذل،امةهبجىلعمّدقتلا
تاراشإناملألارّيغامدنعىتحو.1918ماعلافيصوعيبرءانثأةيناملألا
وللحمنّكمت-لِسرملاةيوهددحتيتلافرحألا-ةيكلساللاتالاصتالا
ةدعلبق".ىرخأطامنأربعتالاصتالازييمتنمنويسنرفلاتالاصتالاةكرح
ديزياهضارتعامتييتلالئاسرلامجحناك،ةيركسعةيلمعبمايقلانممايأ
يفلوأمزالملابتك،"ظوحلملكشبيداعلاىوتسملانعماودلاىلع
نمةيناملألاةيركسعلاتارفيشلايف،سدلياشت.رأ.هيج،يكريمألاشيجلا
.1918ماعلانمربمفون/يناثلانيرشتىلإرياربف/طابش

لالخنمًةعاربنييكريمألانوينابايلاقاف،ةيناثلاةيملاعلابرحلايفو
لقن،ربراهلريبىلعموجهلالبقف.ةلِّلضمةيكلسالتالاصتاةكرحراكتبا
ةدصارلايكلساللالاصتالاةزهجأىلعنيلماعلائطاشلاىلإنوينابايلا



ً.ايسارلازيامينابايلالوطسألانأبنييكريمألاعنقأامم،تارئاطلل
تأشنأ،1942ماعلايفف.سردلاةدحتملاتايالولاتّملعتدقل

طيحملايفةينابايلالئاسرلاةساردلةسَّركمتالاصتالاةكرحليلحتلةعومجم
تنكمت،1943ماعلاىتحةينابايلاتارفيشلاكفمدعنممغرلابو.ئداهلا
،ةدايقلاةلسلسو،دونحلاعقاومديدحت"نمتالاصتالاةكرحليلحتةدحو
."ةكرعملابيترتو

نمتالاصتالاةكرحليلحتيموقلانمألاةلاكوتلقن،تانيسمخلايف
تالاصتالاةكرحّللحمفدهناك.رتويبمكلاةزهجأىلإةبوقثملاتاقاطبلا
ماعيموقلانمألاةلاكواهترجأةساردلًاقفو،"فَدهتسملانعةروصمسر"

هلحمسيعضويفنوكي،فَدهتسملليداعلاكولسلافرَعيامدنع".1982
."اهبةيتارابختسالاتامولعملايِجلاعمغالبإوتافالتخالافاشتكاب

ماعلايفف.تامولعملانمريثكنعفشكلا"تاذاوشلا"كلتلنكمي
سوساجةئمناكمهنأضعبلارّدقيامنانبليفهللابزحفشك،2004

ةلومحمفتاوهزييمتلالخنم-امبرهيأيآيسءالمعمهنيبنم-
نمةريصقةدملةدَّدحمعقاومنم،طقفتمدُختسامأ،تمدُختساامًاردان
.نمزلا

ááá
تدادزا،ةلومحملافتاوهلابُّقعتتاكبشنعديزملاُتفرعاملك

.اهنمرارفلانمينّكمتةلاحتسا
،نيرَيغصلًةدلاوينوكنكلو،لزـنملايففتاهلاكرتيهيدبلالحلاناك

نمتقويأيفلومحملايفتاهربعيـبلاصتالاةيناكمإمدعنأبترعش
رمألانأتررقكلذل.يجوزَقفاوو-لوؤسمريغرمأوهليللاوأراهنلا
ةمَدختسمةرابعةعداخلافتاوهلاف."عداخ"فتاهُءارشلضفألايلاتلا
يلختلامتيمثنموةريصقةرتفلمدختُستيتلاعفدلاةَقبسملافتاوهلل
.اهنع

نكمي،دهجلانمٍفاكرْدقب-ًايلاثمًارايختسيلةعداخلافتاوهلاو
عقوموأمكتالاصتاطامنأىلإًادانتسامكّتيوهبعداخفتاهطبرنيقِّقحملل
عاُبتامدنعهنأينعيمكمسانعحاصفإلانودفتاهءارشنكلو.مكفتاه
ضعبرورمرمألابلطتي،لقألاىلع،ةموكحلالَبِقنمعَمُجتوأمكتانايب
.ةيلعفلامكّتيوهبتامولعملاطبرنمنوقِّقحملانكمتينألبقتقولا

تدجو،فتاوهلانعثحبءارجإءانثأف.ةلواحمبمايقلاتررق،كلذل
ةرفاوتمةيصوصخلاةيامحتاقيبطتنألديوردنأفتاوهىلإةجاحبيننأ



ِتامدخرفومرايتخاناك.نوفيآـللاهرفاوتنمرثكأفتاوهلاهذهل
مدعرايخضرعيالمهنمٌّيأف.ةبوعصرثكأةلومحملافتاوهلاربعلاصتالا
داحتالاهيلعلصحنوناقلاذافنإنعدنتسملًاقفوو.تانايبةيأنيزخت
تالجسةلومحملافتاوهلايّرفوممظعمنّزخي،ةيندملاتايرحلليكريمألا
عبسوسمخنيباملاهنيزختبيتدنأيتهيأموقتوً،ابيرقتنيَماعلةلَّصفم
دنإيتهيأءانثتساب،ساسألايفنوواستممهنأتررق،ةياهنلايف.تاونس
.ليابومنيجرفنمعفدلاَقبسُمًاصيخرًاماظنُترتخاكلذل،يت

هؤارشوًادَقنعفدلاوه"عداخ"فتاهءارشءانثأىلضفلاةسرامملانإ
ُتدصقوًادقنًارالود200غلبمُتبحس،كلذل.لزـنملانعديعبرجتمنم
-ودبيامكمئالملكشبفورعمريغ-نتاهنامةنيدمطسويفًارجتم
ىلعطغضلابيمايقىلعةقِّقدملاةيباتكلاةفظوملاتّرصأف.فتاهلاءارشل
زاهجلخادةطنغمملانامتئالاةقاطبريرمتدعبتاشاشلانمليلقددع
اذإًانومضمًامسَحكلذدعبّيلعتضرعوً.ادَقنتعفديننأًاملِع،ئراق
ىلعًامصخّيلعتضرع،مثنمو.زاهجلاىلإةيصخشلايتامولعمُتلخدأ
رركتملايضفرنكلو،مارتحابُتضفرف.تامولعملاُتلخدأاذإًاضيأفتاهلا
ترداغامدنع.ةمرجميننأبروعشلاىلعينلمحةيصخشتامولعمميدقت
.ةبَّرهمةعاضبلمحأيننأولامكترعش،يتبيقحيفيفتاهورجتملا
ةيروفةبقارمتاريماكةيؤريناكمإبناكاذإاممققحتأليرظنتعفرف
.لوبسيبةّوسنَلقرمتعأتنكولتينمتدقل.بابلابرق

عفدلاةَقبسُمةيرهشةقاطبءارشلنوكينأيلاتلايفقوتبضرتُفيناك
ًادحلفُغأسيننأبتفرعيننكلو.ةيدقنةلويسىلعيوتحترخآرجتمنم
تدصقف.ةيدقنلاةلويسلاىلعتلكتااذإفاطملاةياهنيفىصقأًاينمز
ةيرهشةمدخيفكرتشألليبراتاديآنامتئاةقاطبتمدختساولزـنملا
.ليابومنيجرفنمعفدلاةَقبسم

ًامامتةيوهلاةلوهجمنوكأنأبيفدهلثمتيال،ءيشلكنممغرلاب
.ربكأّدكبلمعلاىلعنيبّقعتملالمحلب

ááá
،يلافطأةنضاح،يجوزتيطعألب،عداخلايفتاهمقربحّرصأمل

.نِْبيإنمهتيرتشايذلايمكسامفتاهمقر،ءاقدصألانمليلقددعو
.عداخلايفتاهىلإّيفخملامقرلابتالاصتالالكلَسرتيكهتددعأدقل

لئاسرهيجوتوأتالاصتاءارجإنمينكمتمدعبتّلثمتةلكشملانكلو
مقرلاربعةّيّصنلئاسريّقلتيتعاطتسابناك.ّيفخملامقرلالالخنمةّيّصن



يفتاهمقرنعفشكتسةيّصنلالئاسرلاىلعيتباجإنكلو،ّيفخملا
.عداخلا

ءافخإينوناقلاريغنم؛نوناقلانمةيدامرةقطنمىلإفرحناتنك
ىلعامابوأسيئرلاّعقو،2010ماعلايفف.لايتحالاّةينبمكفتاهمقر
ينوناقلاريغنملعجياممً،انوناقحبصيللصتملاةيوهيفةقيقحلاموسرم
ّةينبلصتملانعةقيقدريغوأةلِّلضمةيصخشتامولعملقندّمعت"
الةقيرطبةميقتاذءيشيأىلعلوصحلاوأ،ىذألاقاحلإ،عادخلا
."ةيقالخأ

قاحلإوألايتحالاّةينبيفتاهمقرءافخإلططخأنكأمل،عبطلاب
ُتحجنولوىتحيّتيوهنعيتالاصتافشكتنألمتحملانمنكلو،ىذألا
هنأتكردأ،يداعلايفتاهىلعتاملاكملالجسىلإًةرظان.يمقرءافخإيف
يجوزبلصتأمويلكف.)ّةلُمملا(يتالاصتاجذامنبريبكدحىلإّؤبنتلانكمي
،يقيقش،يمأىلإثدحتأ،مويدعبمويلكو.ًءاسمةسداسلاةعاسلاوحن
طخلاكلذراطإيفىرخألايتالاصتالكجردنتو.ءاقدصألانمليلقددعو
.عسوألايفافكلا

هتبحطصاف.طقفلمعلاتالاصتالعداخلافتاهلامادختساتررق،كلذل
ةثالثةدميرصحلكشبهتمدختساو،نطنشاوةمصاعلاىلإلمعةلحريف
يآً،اضيأيصخشلايفتاهتبحطصادقل.تاءاقللاوتاعامتجالانممايأ
تالاصتاللهمادختسابًةدّهعتم،هتأفطأو،قدنفلاةفرغيفهبتظفتحاو،نوف
.طقفةيصخشلا

دقل.نَيلصفنمنيَفتاهلاءاقبإ،فاطملاةياهنيف،بعصلانمناك،نكلو
،لزـنملابلاصتالاتدرأوةرجأةرايسيفرورمةمحزيفةقلاعيسفنتدجو
تيسن،قدنفلاةفرغىلإتدعامدنعو.عداخلافتاهلاتمدختساكلذل
.نيَفتاهلايَعقومنيبلصفأيكعداخلافتاهلاءافطإ

ًاددشتمًايتابن"هسفننلعأيذلا،يريبكيامناكامعمهفأتأدب
تاكبشلةفلتخمفتاوههمادختسانإلاقامدنعثدحتي،"ةباقَّرلالايح
.ةقيثوتاقالعةماقإىلعهتردقبررضلاتقحلأةفلتخميعامتجالصاوت

ááá
اهتهركدقلً.اضيأةيصوصخلاةيامحلٍتاقيبطتعداخلايفتاهُتلّمحو

ً.ابيرقتروفلاىلع
لسرييذلاةيوهلاءافخإجماربتيبثتّيلعنّيعت،بيولاحّفصتلف

كلتب.ملاعلاءاحنأفلتخميفرتويبمكةزهجأربعبيولاىلعيتالاصتاةكرح



ام،عبطلاب(.يناكميفتاهربعاهروزأيتلابيولاُعقاومفرعتال،ةقيرطلا
اديآناكملقألاىلعوأ،يناكمفرعيلومحملافتاهلابيدّوزملازي
.)ليبرات

امدنعءيطب-روت-ةيوهلاءافخإجمانربنأتدقتعادقل
نكلو.ينضحلايزاهجىلعتنرتنإلاربعاديآلتاباسحدادعإلهتمدختسا
.يتيراطبَفلتأودّمجتموحنىلعًائيطبناك.يفتاهىلعريثكبأوسأرمألا
ةفاكىلإهيجوتلانأفشتكألتيقوتَةعاسيمادختسارمألاّبلطتدقل
نمو،ةيناثةرشععبرأدعبالإلَّعُفيملروتةكبشلالخنمملاعلاءاحنأ
هّجوييذلابيولاحّفصتمقالطإلىرخأٍناوثتسرمألاّبلطتمث
ثحبءارجإلبقةيناثنوعبرأوثالثتضمً،اريخأو،روتربعتانايبلا
نمرثكأرمألاّبلطت،لكك."كرويوينيفسقطلا"نعبيولاربعطيسب
.سقطلانعثحبللةقيقد

نعثحبلاو،موركو،لغوغنمبيولاحّفصتمقالطإبلطت،ةنراقملاب
.نوفيآيفتاهىلعٍناوثعست"كرويوينسقط"

تكجدوربنايدراغيفتانايبلاءاروامةسيئر،زملوهولراهيلتلاق
روتةطساوببيولاحّفصتنإ،ديوردنأليمسرلاروتجمانربعنصتيتلا
عقومويفتاهنيب"تابثولا"نمديزمبموقيهنألتقولانمًاديزمذخأي
ةيلفُغلاوةعرسلايَتزيمىدحإنعلزانتديدحتلابكانه".روزأيذلابيولا
.يلتلاق،"ىرخأىلعلوصحلالجأنمروتمادختساءانثأ

ىلعوغكادكادقيبطتُّّتبثوروتمادختسانعُتعلقأ،ةياهنلايف
سمخ"كرويوينسقط"نعثحبلاووغكادكادقالطإّبلطت.يفتاه
.روتلثمٍّالِمُموًاليوطسيلهنكلولغوغنمأطبأ-طقفةيناثةرشع

ىلعثاحبأءارجإًامامتبّنجتأتنكيننأتكردأ،كلذنممغرلاب
لوصحلاانررق،بورشملوانتليتقيدصتيقتلاامدنع،ءاسمتاذ.بيولا
لكْتجرخأ،مويلاسانلالعفيامكف؟نيأنمنكلو.هلكأنامءيشىلع
ةقلعتمتايصوتنعوغكادكاديفُتثحبدقل.لومحملااهفتاهانم
تقولاضعبرمألاهّبلطتدقف،يعقومفرعيالهنأامبنكلو،معاطملاب
معاطم"ةرابعلخُدأتنكامنيبو.ةحيحصلاتايثادحإلاىلعلوصحلل
يتقيدصترثع،"كرويوينةنيدمةماعلانوسيدامناديمةقيدحةيكيسكم
.بيرقمعطمىلع

تاقيبطتعضويذلارِّوطملا،كيابسنيلراميسكومبُتلصتا،ةّمتغم
ةلهسيه(مدختسأيتلاةيفتاهلاتالاصتالاوةنمآلاةيّصنلالئاسرلا



فتاوهلاىلإنيللستملادحأوهكيابسنيلرامف.)عقاولايف،امًاعونمادختسالا
نعُهتلأسدقل.كانهةبهوملابًاعتمتوريكفتلايفًاقمعرثكألاوهو،ةلومحملا
.هذهةيوهلاءافخإتاودألكمادختساةبوعصببس

،"كلهتسملاةيصوصخىلعظفاحتجماربِقوسلعقاولايفدوجوال"
نيرِّوطمعم،حَِنملالالخنم،ليومتلاىقلتيوه.كيابسنيلراميللاق
نايدراغلثم-ةيصوصخلاةيامحىلإليمتةلومحمفتاوهلنيرخآ
.تكجدورب

مهنكمينيبوهومنيجِمربمباذتجالواحيناكهنإكيابسنيلراملاق
،اهتايلمعنمىلوألاةلحرملايفتاكرشيفلمعللىرخأفورظيفباهذلا
ًاّوجنيرِّوطملانمًاقيرفلقنييكةريخألاهتحنِممدختساو.يلافنوكيليسيف
ىلعلمعيكيابسنيلرامنكلو.ئطاشلاىلعةجمربِعوبسأءاضقلياواهىلإ
(رويكيستسكتو)RedPhone(نوفدِر-هيَقيبطتنإ.ّقيضقاطن

TextSecure(-نومدختسييئاقدصأمظعمو،طقفديوردنأىلعنالمعي
.هتاقيبطتةطساوبانتالاصتاريفشتيننكميالكلذل،نوفيآ

وهوروتُتمدختسااملك".روتعميلاضننعهتربخأامدنعكحضف
لكنمةدئافال".لاق،"هبيكرتتأسأيننألجاِزملاّيبصعحبُصأ،عيرس
."كلذبفارتعالاانيلع.ةعِّورمانتاودألك.ءايشألاهذه

ááá
ءانبىلعةلومحملافتاوهلابُّقعتةعانصتبأد،كلذنوضغيف

.عقاوملابُّقعتلًارّوطترثكأتاودأ
ملاعلايفزاهجلكِعقوملٍةطيرخعضولصاخلاعاطقلايفقابسلانإ

ةبكرمنمًاقالطناياف-ياوتاكبشنعثحبلا"ىعدتٍةسراممبأدب
ضعبعم2002ماعرِفنِديفىلوألاةرمللثحبلااذهبتمق."ةكرحتم
تنرتنإلاوفتاهلاربعتالاصتالاوينويزفلتلالاسرإللٍتالَبكِةكرشّيينقت
ءاحنألايفانلقنتدقل.ثحبلاةيلمعبمايقلاةيفيكنعًاضرعيلاومّدق
ىلعو،ًالَّغشمينضحرتويبمكزاهجباكرلادعقميفّينقتلاىقبأو،ةرايسب
املكف.ياف-ياوتاكبشنعًاثحبةطيحملاقطانملاحسميجمانربهزاهج
،ياف-ياوةكبشربعتنرتنإلاجولونّمؤيرَّفشمريغزاهجىلعانرثع
مل.هزاهجةشاشربعقفدتتتنرتنإلاربعتالاصتالاةكرحانبقاروانّفقوت
.كلذبمايقلاانناكمإبناكنكلو،تامولعملانمًّايأأرقن

نعَثحبلاكوهياكسىعدتنطسوبيفةكرشتنهتمإ،2003ماع
تارايسكوهياكسترشندقل.ةكرحتمةبكرمنمًاقالطناياف-ياوتاكبش



ربعتنرتنإلاجولونّمؤتيتلاةزهجألاتاراشإلوطلوءامسأللةحسام
-ياولاربعتالاصتالاةكرحنمًّايأكوهياكسأرقتمل.ياف-ياوتاكبش
دقتعا".ملاعلالوحةزهجألاهذهعقاوملطئارخعضودّرجمناكلب،ياف
سسؤملاق،"ىلوألاسمخلاوأعبرألاتاونسلايفنولوبخماننأسانلا
.ناغرومِدت،كوهياكس

جولوةزهجأنأُتَبثدقل.ةدئافلاباهيلعداعكوهياكسناهرنكلو
بلاغيفاهنُّكمتةجردليفكيامبةفيثكياف-ياولاتاكبشربعتنرتنإلا
ظحالي:اهلمعةقيرطمكيلإ.عقاوملانعةقيقدتامولعمريفوتنمنايحألا
اهعقومنعتانايبعضيو،هلوحنمياف-ياولاتاكبشلومحمفتاه
.فتاهلاعقومريدقتلتامولعملاكلتمدختسيو،كوهياكستانايبةدعاقيف

ةينيسحتًةفاضإياف-ياولاربععقومىلعروثعلاربتعأامًابلاغ
فتاهلاجاربأنيبثيلثتلابحسملاةينقتلالخنم-ةقباسلالئاسولاىلإ
ينابمللنكمييتلا،ةيعانصلايملاعلاعقاوملاديدحتماظنرامقأوألومحملا
.تاراشإلاّدصىرخأتابقعلوأ

لغوغتعرش،2007ماعلايفف.ةسفانمكوهياكستهجاوامناعرس
ةدعاقءانبوياف-ياوتاكبشنعثحبللويفتيرتساهتارايسمادختساب
ينورتكلإلاديربلارورمتاملكفرجتاهتارايسبكاسمإلادعبو.ةصاخلااهتانايب
ةيلمعلغوغتفقوأ،ةيلمعلاهذهلالخنمىرخأةيصخشتامولعمو
ياوتاراشإنعتامولعمعمجلديوردنأفتاوهمادختسابتأدبوثحبلا
.ياف-

تاكبشنعاهتانايبةدعاقءانببًاضيألبأتعرش،2010ماعلايف
،ساسألايف.تامولعمعمجلنوفيآلاةزهجأًةمدختسم،ياف-ياولا
له(.ثحبلاةيلمعءارجإلامهنئابزفتاوهنامدختستلبأولغوغتناك
)؟"برحلاةفتوه"رمألاوعدن

نوضوخينونلعملاوةلومحملافتاوهلاتاقيبطتتناك،كلذنوضغيف
ةيصوصخلاءاصقتساقيرفربتخا،2010ماعلايففً.اضيأفتاوهلاربعًابرح
فتاوه(ةيكذلافتاوهللقيبطت101لانروجتيرتسلوويفدوقأيذلا
ّثبياهنم47نأدجوو)ماهملايفةيصخشلاتارتويبمكللةلثاممةلومحم
نيعبرأوسمخنعمجنيمل.تاكرشلاجراخىلإلومحملافتاهلاعقوم
.تامولعملابمهفّرصتةيفيكبمهئبُنتةيصوصخلانأشيفتاسايسًاقيبطت

تازيهجتءانبىلعاهتايلمعنمىلوألاةلحرملايفتاكرشتقباستدقل
مهرورمءانثأنيمدختسملافتاوهنمياف-ياوتاراشإبحساهنكمي



قّوستزكارميفتازيهجتلاتاكرشلاضعبتعضوو.امعقومبناجب
ةزهجأتّتبث،وينيرىعدت،ةيندنلقيوستةكرشنإىتح،نيرئازلابُّقعتل
مهرورمءانثأسانلاةبقارملةمامُقلاريودتقيدانصيفةيكذفتاوهبُّقعت
فاقيإةيلاملاةقطنملابلطدعبءارجإلااذهنعةكرشلاتّفك(.اهبناجب
.)عمجلاةيلمع

ققحماظنلانإ،وينيرللوألايذيفنتلاريدملا،يراميمهيفاكلاق
ةلَّغشمياف-ياولاتاكبشنوكرتينييندنللانمةئملاب80نألًاحاجن
ةياهنلايفمكبعاقيإللةرفاوتمصرفلا".مهبتكموأمهلزـنمنورداغيامدنع
مكيلإةجاحبنحن".لاق،"ثلاثلاوأ،يناثلا،لوألامويلايفمكرنملاذإ
."طقفةدحاوةرمةلَّغشمياف-ياولاةكبشءاقبإل

نوركتحيةيكلساللاتاكبشلاربعلاصتالاتامدخورِّفومدَُعيمل،ًةأجف
نممهعنميببسيأكانهنكيمل.ةلومحملافتاوهلايمدختسمعقاوم
ً.اضيأتانايبلاعيب

ستياسنيإتكرامنجيسِربىعدتةكرشنوزيرفتقلطأ،2012ماع
نكامأةفرعمل،ةيديربلازومرلاو،سنجلا،ةيرمعلاةئفلا"نعتانايبعيبل
تامولعمىلإًةفاضإ،ةلومحملااهفتاوهيمدختسم"قّوستو،لمعو،ةماقإ
،بيولاتاحفصنيوانعتارايزكلذيفامب"ةلومحملاةزهجألاتاداعنع
،2013ماعلايفو."اهاوسو،ةيحّفصتٍلويمو،اهمادختساوتاقيبطتليمحتو
عقاومنعتامولعمعيببًاضيأعرشتساهنإيتدنإيتهيأتلاق
نمسانلاعقاومبُّقعتحبصأو.بيولاعقاومحّفصتتاداعونيمدختسملا
نعتامولعملثمتارمتؤمتّدلوةجئارةراجتلةصرففتاوهلالالخ
ةمقو،كرويوينةنيدميفبيوويِجلاةمقو،نطنشاوةمصاعلايفعقاوملا
.اينروفيلاك،هيزوهناسيفعقاوملاةراجت

ليلحتلةكرشتفصو،2012ماعوغاكيشيفتاراشإلارمتؤميف
تاذبِّنلانماهتعمجيتلاةينمضلايناعملا،رياويآهيجىعدت،عقاوملا
مكدوجوناكمنإ".زاهجنويلمةئمعبسنمرثكأكولسنعاهتعضويتلا
هيجسيئر،ساتسديفيدلاق،"ىرخأةمولعمةيأهبئبُنتاممرثكأبئبُني
.رياويآ

ááá
اهعمجتيتلاتانايبلانإعقاوملابُّقعتتاكرشلكلوقت،عبطلاب

مقرلةيواسمماقرأةعومجموههعمجبنوموقياملكف.ةيوهلاةلوهجم
.مكفتاهللسلستم



،نيوانع،ءامسأبةطبترمتامولعمةيأ،ىقلتننلو،يّقلتاننكميال"
يذيفنتلاريدملا،ثيمسليوبتك،"خلأ،ينورتكلإديربنيوانع،فتاهماقرأ
ةيالونعنكنارفلآروتانيسللةلاسريف،ديلكوأ،عقاوملاةكرشللوألا
بُّقعتلبقنذإلابلطبتاكرشلامزُلينوناقعورشممّدقيذلا،اتوسينيم
.سانلاعقاوم

تاراشإربعنيقّوستملاةيوهديدحتىلعقّرفملابةعابلاديلكوأدعاست
طبض(يسهيأمأنيوانعربعو،ةلومحملامهفتاوهاّهثبتيتلاياف-ياولا
ديدحتتاودأيهو)MediaAccessControl-مالعإلالئاسوجولو
اهقالطإذنمف.لسلستممقربامًاعونةهيبشفتاوهلابةصاخةيوهللةديرف
.اهنئابزرجاتميفزاهجنويلمنيسمختّدعاهنإديلكوألوقت،2011ماع

ديلكوأىعست،طقفةيوهلاةلوهجمتامولعمعمجبهنإثيمسلاقو
دحأوهعقوملانأبلثمتتةقيقحلانكلو."كلهتسملاةيصوصخةيامح"ىلإ
نوثحابسرد،2013ماعلايفف.صاخشألانعًافشكرثكألاتانايبلاءازجأ
،اكيجلبيفةيكيلوثاكلانافولةعماجو،ايجولونكتللستسوشاسامدهعميف
نأاودجودقل.صخشنويلم1,5عقاومتانايبنمرهشرشعةسمخ
95ةيوهديدحتلةيفاكدَّدحمنمزيفصاخشأعقاومنعةلثمأةسمخ
دحىلإةديرفسانلاةيكرحراثآ".ةساردلامهتلوانتنيذلادارفألانمةئملاب
رثكألاتانايبلانيبنميهةيكرحلاتانايبنإ".نوثحابلابتك،"ريبك
."رضاحلاتقولايفعَمُجتيتلاةيساسح

نأتفوسوركياميفنوثحابدجودقلً.اضيأعقوملابّؤبنتلانكميو
يفسانلادجاوتناكمنعةقدبّؤبنتللعقاوملاتانايبمادختساناكمإلاب
نأاودجو،عّوطتمةئمثالثنمرثكأنمتانايبنيمدختسم.لبقتسملا
ءاعبرألامايأتناك.لبقتسملايفسانلادجاوتناكمبّؤبنتلامهتعاطتساب
نوكينيحيف".ةبوعصاهرثكأعوبسألاتاياهنو،تاؤبنتلاءارجإللهسألا
نع،ةماعةروصبو،ريبكدحىلإًالقتسمديعبلالبقتسملايفمكعقوم
ًاديجًاّئبنتمنوكينألمتحملانم"،نوثحابلابتك،ً"ادهعثدحألامكعقوم
."دحاوعوبسأدعبمكعقومل

يّتيوهنوفرعيالمهف.ةيلفُغلانعًادجًاديعبرمألااذهادبدقل
.عوبسأدعبنوكأسنيأًاضيأنوفرعيلب،بسحفيدجاوتناكمو

ááá
نَيلومحملاّيَفتاهىلعياف-ياولاُتأفطأ،عقاوملاّعبتتنمّدحلل

ديدحتتامدخُتفقوأوً.ادبأامهليغشتمدعبُتدّهعتو)عداخلاويداعلا(



لقنليلزـنملايزاهجمساترّيغيننإىتحً.اضيأنيَفتاهلاالكىلععقاوملا
فدهبمسالارخآىلإnomap-ًةفيضُم،ياف-ياولاربعتانايبمزِر
.لغوغلةعباتلاعقاوملاةمدختانايبةدعاقبكارتشالامدع

عقاوملابُّقعتّةيلآيفترهظةكرشنيسمخوٍنامثةيوهًاضيأُتدّدحو
يفصاخشألابُّقعتفتاوهو،نينلعمنيبحوارتت-لومحملافتاهلاىلع
.ةيكلساللاتاكبشلاربعلاصتالاتامدخيرِّفومو،ةمامُقلاريودتقيدانص
.كارتشالامدعتارايختضرعطقفعبس،كلتنيبنم

ُتررقف.عقاوملابُّقعتةكبشنعًادجةديعبريغلازأامتنك
بُّقعتمتياليكنايحألابلاغيفلومحملايفتاهءافطإيفعورشلا
أشأمليننكلو،ةرئاطلاةغيصيفهعضويفًاّيلمُتركفو.رارمتسابيعقوم
.تادادعإلابيّهلتلاءانعّدبكت)ىرخأةرم(

ّدصتةبيقحيفلومحملايفتاهعضولهسألانمهنأُتربتعادقل
يزيلكنإلاِملاعلابًانّميت"يادارافصافقأ"بئاقحلاهذهىعُدت.تاراشإلا
عاعشإلاّدصيندعمبةفرغنيطبتنأفشتكايذلايادارافلكيام
،ةيحصلاةياعرلايفيادارافصافقأتمدُختسا،نيحلاكاذم.يسيطانغمرهكلا
شيوشتلاعنمسانلاديريثيحىرخأنكامأو،ةحلسملاتاوقلاو
.مهتزهجأهبّببستتيذلايسيطانغمرهكلا

تدرأو،قباسلاهيأيآيسلاليمع،زشوارتسنوجُتربخأامدنع
اهلامعتسانكميةطيسبةعدخىلعينعلطأوكحض،يفتاهليادارافصفق
.يللاق"!ةطاسببموينمولأةقاقُرمادختساكنكمي".ةجاحلادنع

ُتلواحوّيضفقروبعداخلايفتاهُتففلدقل.عقاولايف،رمألاحجنو
يفموينمولأةقاقُربفوفلملاعداخلايفتاهتيمر،كلذل.ّنريمل.هبلاصتالا
.مويلالاوطكرويوينيفتالباقمءارجإلُتجرخويديةبيقح

تاءاقللانيبالإهنعةقاقُّرلاّضفأملويديةبيقحيفُهتيقبأدقل
جُربلابلّصتييكةليلققئاقدرمألاهّبلطتو.راظنألاّطحمنوكأالامدنع
ُهتففل،ًةيضار.ةلَفغُمتالاصتاو،ينورتكلإديربلئاسرو،صوصنةيألّمحيو
.يديةبيقحيفهتيمروًةيناث

،ةليلقنكامأيفًاقَّزمموًادّعجتمّيضفلاقرولاناك،مويلاةياهنيف
عقَريتلواحمءانثأةبوعصرثكأًامامتفتاهلافلةداعإةيلمعتتابو
ةمدصلهضّرعتحمالم،نياف-رجنيسيميرج،يليمزىلعتدبدقل.بوقثلا
.يللاق،"اهمدختسأاليادارافةبيقحّيدل".ةّضفلاقروةعدِبىأرامدنع
"؟اهنيديرتله"



قالغإّةيلآعمةليمجةّيضفةبيقحيميرجيلرضحأ،ةليلقمايأدعب
.اهتببحأدقل.تالاصتالااهقرتختملو-ًامامتيفتاهلةبيقحلاتعّستاو،وركلِف

يادارافةبيقحنكلو،نونجمصخشكودبأةضفلاقروينلعج
.ةلثاممةبيقحيئاقدصألكدارأ؛ةقثاووةئداهينتلعج

ááá
يّنفرعكلذل.يدارافةبيقحرِكتبمنأشيفةيلوضفتنك،عبطلاب

.يفراهمادآبيميرج
،ليزهوةماقلاليوط.ةنيدملاطسويفةوهقلالوانتلمادآوُتيقتلا

امدنعةباقَّرلاةحفاكموةضوملانيبلصاحلابراقتلابمتهمهنأبمدآينربخأ
.2009ماعكرويوينةعماجيفجُّرختجمانربيفناك

بيجتسي"يستارابابللًاداضمًازاهج"ًايلالسناّوعدملالوألاهسابلناك
ةيفارغوتوفلاةروصلافلُتيعطاسءوضقالطإلالخنمريوصتلاةلآةضمول
روصمهلطقتُلتنيذلاصاخشألاكالتماةرورضبةقثىلعتنك".ةطَقتلملا
مل.يللاق،"ةداضمةضموقالطإلًةليسويستارابابلالَبِقنمةيفارغوتوف
ةيامحلىرخأقرطيفريكفتلاىلعهلمحهنكلوً،اجاورزاهجلاققحي
رعَشتاعومجمركتبا،ريتسجاملاةحورُطأىلإةبسنلابً.اَنلعةيصوصخلا
نكيملماظنلانكلو.هوجولافاشتكاجماربطابحإاهنكميجّربتبيلاسأو
نيولتوأمكهوجوقوفرعشعضوبيلاسألانمديدعلايضتقيً:ايلمع
.دوسألابمكهوجونمءازجأ

فتاوهلالجأليادارافصافقأءانبةركفىلععقو،ةياهنلايف
نمعونصمبيَجىلعيوتحيلاوِرسراكتبالواح،ةيادبلايف.ةلومحملا
امناعرسهنكلو.لومحملافتاهلاتاراشإّدصاهنكميةّيضفطويخونطقلا
لمعلابعرش،كلذل.لاورسلايفًاتَّيبمهعضويقطنملاريغنمهنأكردأ
ً.ابيرغًابيَجهوعدي-لومحملافتاهللُّمكىلع

ةوقّصلقيوه.يلّوأجذومن،لاق،يديةبيقحيفهعضأيذلانإ
ديزيصيلقتىلإةجاحبِتنأ".لبيسد80ةبسنبلومحمفتاهجربةراشإ
هقلطُيسيذلاديدجلازاهجلاو.لاق،"ةلماكةيامحلجأللبيسد95نع
كلحنمُتنلةيصوصخلانأىرأ".لبيسد100ةبسنبةراشإلاةوقّصلقي
يكقيوستللًالباقهيلعجتنأكيلع".يللاق،ً"امامتنوناقةروصىلع
."لاملاةطساوبمهيأرءادبإنمسانلانكمتي

ááá
.ةلأسملاّلحللاملاقافنإدعبىتحةّوجرملاةجيتنلاىلعلصحأمل



ملامهنمًّايأنكلو،ةيلستَردصمعداخلايفتاهوّيفخملايفتاهمقرناك
.يتالاصتاةكبشوأيعقومِمحي

اهنكلو،يادارافصفقيفلومحملايفتاهِعضوُةيلمعتحجندقل
ىتحيـبلاصتالاناكمإلابنكيمل؛لزـنملايفيفتاهكرتءوسبتناك
.ةبيقحلانمهجارخإبموقأ

.يلقافخإربكألومحملافتاهلاةيصوصخيفيتاربختناك



يننإلاق،LinkedInنعيتذِبنليُزأسيننأبيقيقشتربخأامدنع
."يلاتلاكلمعلكدينجتّمتيس،ةذبِّنلالالخنم".ةنونجم

يفتناك-فحصلا-يتعانصف.يلاتلايلمعضفرلّمحتأنكأمل
اذهيفيلاتلايلمعىلإةجاحبنكأملولىتحو.ساسألايفّرُحطوقس
.هيلإةجاحبحبصأىتحليوطتقوّرمينل،ماعلا

ىلإًارظن،LinkedInىلعيئاقبريربتنمعقاولايفنكمتأمليننكلو
تادادعإيلتحمسدقل.ءاشفإللةيعامتجالايتكبشضيرعتىدم
نكلو،"يلصوتايلمع"ةيؤرنمنيرخآلاعنمبLinkedInيفةيصوصخلا
مهناكمإبنوكيسسانلا"نأىلإريشتهَلبِقنمةعَبَّتملاةيصوصخلاةسايس
."ةَكرتشملصوتايلمعةيؤرماودلاىلع

ىرننأاننكمي،LinkedInةلِصمكّايإوترطاشتاذإيننأكلذينعي
عقاولايفًاريثكفلتخيالهنكلوً،انمآودبي.تاشاشلاىلعكلتانتقادص
ةكبشاهنإ.يموقلانمألاةلاكولةعباتلاةيفتاهلاتالاصتالاتانايبةدعاقنع
.سانلانيبةمئاقلاتالِّصللةقالمعبُّقعت

ةقلعتملاLinkedInةسايسيفقلُقملارطسلااذهًاضيأكانهو
ىلعاهنورشنتالةيصخشتامولعمعيبنوأرّجؤنال":ةيصوصخلاب

LinkedIn".ىلعاُهترشنيتلاتامولعملالكنوعيبيمهنأّنظأ،مممأ
LinkedInلوقت؟LinkedInنيثلاثفارطألةيصخشتامولعمعيبتالاهنإ،

نعتامولعمنعثحبلابنيدِّنجمللحمستتامدخلعفلابعيبتاهنكلو
.مهبلاصتالاوءاضعألا

مدختسأامًاردان؟اذاملباقمءاشفإللرومألاهذهلكضّرعأو
LinkedIn.570و،ةءورقمريغةلاسر27و،لصوةيلمع220يدلتناك

اَمل،LinkedInربعّيلإلوصولادِّنجملواحولوىتحو.يراظتنابةوعد
.حجرألاىلعكلذُتظحال

،مويتاذLinkedInمادختسابيمايقةيناكمإةركفبتيوُغأيننكلو
اماذه.قزأميفنوكأامدنعديدجلمعىلعلوصحلليندعاسيدقهنأبو
اليذلايقطنملاريغانعفاد"يلييرأناديكولُّسلاداصتقالاِملاعهوعدي
."ةحوتفمباوبألاءاقبإلمَواقي



ةثالثرهُظتويديفةبعلبالطلاهيفسراموهارجأًارابتخايلييرأفصي
ثيحةيمهوةفرغىلعبابلكحتفيو.رضخأو،قرزأ،رمحأ-باوبأ
ةبعللافدهلثمتي.ةدحاوةرقنبلاملانمنّيعمغلبمينجنيبعّالللنكمي
.تارقنلانمدَّدحمددعبلاملانمرْدقربكأينجب

ةفرغاوراتخانيذلانيبعاللاكئلوأنأحّضتا،ةبعللاِتأدبامدنع
لكءاقبإاولصاونيبعاللانكلو.ةيداصتقاةجيتنلضفأاوققحاهومزالو
ام".حوضوبةيداصتقالابناوجلامهلتحُرشامدنعىتحةحوتفمباوبألا
ةسامحلامهيدللازتام".يلييرأبتك،"َقلغُمبابةيؤرنوقيُطيالنولازي
."ةحوتفممهباوبأءاقبإلاهسفنةيقطنماللا

اورسخولوىتح،ةراسخللضّرعتلانوهركيرشبلانأبةلكشملالثمتت
نعّيلختلالايحًامامتَيروعشرمألااذهفصودقل.ماهريغًائيش

LinkedIn.يفنيرَيبخترشتساو،رهشألاوطيلقعىلعذوحتسادقل
ناكاذإامفرعألىلضفلاةجردلاىلإثحبلاكرحمنمةدافتسالاةيفيك
ءاقدصأىلإُتثّدحتو.)ىذألاقحُلينل(؛يثحبجئاتنبىذألاقحُليسّيلختلا
.ةدادِّسلابحسيـبضرتُفيناكاذإامنأشيفةلئاعلاو

؛نيَماعلاوطهيلإيلوخدلّجسأملبيولاىلععقوملجألكلذلك
ظافتحالامتيملهنأنّيبتوهرورمتاملكىلإّللستلامتبيولاىلععقوم
؛ينورتكلإلاديربلانمًاجعزمًارْدقيللسرأعقوم؛ةمئالملاةقيرطلاباهب
ةريسكلمأيننألةينهملايتازاجنإفصوىلإهيفةجاحبنكأملعقوم
يقطنمريغفوخنعملكتننحن.بيولاىلعصاخلايعقومىلعةلماك
.ةراسخللضّرعتلانم

LinkedInعقومدافأ.يـباسحتقلغأوةئيرجةوطخُتذختاً،اريخأ
نوضغيفيـباسحبةطبترمتانَّودمةيأنعيصخشلاعباطلاليزيسهنإ
.باسحلايقالغإدعبًاموينيثالث

نمرخآلامهدحأىلعماكحأرادصإبسانلامايقدهشتةفاقثيفف
ربتُعي،عقاولايفهيلعمهامىلعمهمكحرْدقبةيمقرلامهراثآلالخ
ّيلعنوكيس،نآلا.ناميإَلعفمكتانايبرطاشتيفةكَراشملامدعرايتخا
.ىرخأبوأةقيرطبّيلعنورثعيسنييلبقتسملانيمِدختسملانأبةقثلا

ááá
ىلعبّردتوهةيصخشلاتانايبلاقوسيفةكَراشملامدعرايتخانإ

.ةقثلا
كوبسيفوLinkedInلثمعقاومىلعانتاذِبناندعاست،يمقرلاملاعلايف



يعامتجالالصاوتلاتاكبشةوقفً.ادبأمهِقتلنملصاخشأبةقثلاديطوتىلع
ىلعةينمضًةقَداصُماونوكيلنوحلصي"مكئاقدصأ"وأ"مكتالِص"نأبلثمتت
تبتك،"ةيوهلانمرَمضُمٌتُّبثتوهتالِّصلليَنلعلاضرعلانإ".مكتنامأ
لصاوتلاتاكبشنعامهلةلاقميفديوبانادوثانودتيدوجناتثحابلا
.يعامتجالا

دقلً.ايصخشمهدحأيقتلتامدنعةقثلاتابثإرابتخالهسألانم
مهدحأنعئجافموحنىلعةقيقدًاماكحأنوقلُطيسانلانأءاملعلادجو
ةداعلايفنّسحياليفاضإلاتقولاكلذنكلو،ةيناثنيثالثنوضغيفرخآلا
ريدقتىلعمهدعاستلقأتاودأسانلاكلمي،تنرتنإلاربع.مهتاريدقتةقد
نكميو،َحبقتسملكشبةلِّلضمتنرتنإلاىلعةيفارغوتوفلاروصلاف.ةقثلا
نمةلَسرماهنأولامكينورتكلإلاديربلالئاسرلصتو،دلَوملادايعأفييزت
.مرجمنمعقاولايفةهَّجومنوكتاهنكلومكفرصم

زكرميفاهتساردلصاوتةيعماجةجيّرخيهو،ثانودتماقدقل
ّبالخلمعب،ةيساردةحنمبجومبدرافراهيفعمتجملاوتنرتنإللنامكريب
اهنميناعتيتلالكاشملاعمتنرتنإلاربعةقثلالئاسمةنراقمبلثمتي
ليبسىلع.ةعِداخملاتاراشإلاوةقداصلاتاراشإلانيبقيرفتلاءانثأتاناويحلا
ةعاَريىثُنأكولسيكاُحتيتلا"ةلتاقلاةأرملا"سيروتوفةعارَيباولّمأت،لاثملا
ةراشإلانعلاثموه.همهتلتو،همجاهتو،سونيتوفَركذيوُغتوسونيتوف
.ةعداخملا

لُّمحتناويحللنكميال.نيرَيبكلِّيأيَنرقباولّمأت،ةيناثةهجنم
وأنولَمتحملانوسفانملاجاتحيال"ً.ايوقوًاريبكنوكينأنودنيَمخضنَينرق
نَينرقلامجحىلإرظنلامهنكمي؛ًةَرشابمّليألاةوقرابتخاىلإءانرُقلا
.ةقداصلاةراشإلانعلاثماذه.ْتبتك،"ةطاسبب

اذإف.ةقداصتاراشإربتُعتتنرتنإلاربعتاقادصلانإثانودلوقت
نمليلقبًاذإًاريدجنوكي،يتقيدصلًاقيدصفورعمريغصخشناك
نيبًارتوتّدلويتنرتنإلاربعتّايوهراكتبالسَرامملاطغضلانكلو.يتقث
ديلوتىلعصاخشألاكولسنعةماعصصقدعاست."ةقثلاوةيصوصخلا"
،يقيقحلامكمسابءيشلكبمايقلانّيعتيناكاذإنكلو"،تلاق،ةقثلا
."ىذأللةضرُعسانلامتلعجوأبِعُرملارثألامتهجاو

.ةراعتسملاءامسألابةقثلاززعتةمظنأميمصتلٍقرطىلعثانودلمعت
يمسارطاشتىلإةجاحبتسل،طبِإلاةحئارليزمرعسديدحتُتدرأاذإ"
انتيصوصخساسأيهةراعتسملاءامسألا".تلاق،"تنرتنإلاملاععميقيقحلا



."تنرتنإلاربع
ربعراعتسملايمسالجألLinkedInةذِبنُتركتبا،ثانودلًاماركإ

ىلإيلوخدليجستبيلحمستاهنكلو،اديآل"تالِص"ال.ليبراتاديآ،تنرتنإلا
LinkedInيقطنماللايروعشاهروضحفّفخدقل.كانهثدحيامةيؤرو

.LinkedInنعَّيلختببسبةراسخلاب
ááá

ةثيدحةيعماجةجيّرخُترشتسا،كوبسيفنعلاصفنالليدادعتساءانثأ
.حصُّنللًاَبلط،وكسيدوتالييرباغىعدت،دهعلا

داليملاديعةحارتساءانثأكوبسيفىلعاهباسحوكسيدوتتغلأدقل
تناك.وبسيبوأسيولناس،يلوبلراكيفريخألايعماجلااهماعلالخ
اهمِدختسمىرينأأشتملو،ةيوناثلاسرادملايفًةسّردمحبصتلصصختت
سوؤكلاعماميسالو-روصكانه".اهتليمزلةيفارغوتوفلاروصلايلبقتسملا
كلذلً،اقحرمألاينفيُخي".يلتلاق،"عقاولايفةروطخلاةديدش-ءارمحلا
."هتّمربباسحلاُتيغلأ

،لوألايعماجلااهماعيفف.ةدَّقعمكوبسيفبيـبياغةقالعتناك
َنلّمحتو،تاقوألالكيفكوبسيفىلإّنهلوخدَنلّجُستاهتاقيدصوتناك
.ءارمحةيكيتسالبًاسوؤكٍتالماحاهيفَنرهظتتالفحلًاروص

نكسلايفثالثلااهتاليمزوتناك،ةرايسنودبّنهتامانميفٍتاقلاع
نكيمل"ةلئاقتعباتو.كوبسيفىلع"بيرغنامدإ"هتعدامبتاباصم
ةقحالموأروصليمحتوكوبسيفلوخدءانثتسابهبموقنامانيدل
."صاخشأ

.كوبسيفنعماظتنابّىلختتيـبياغتناك،ةيقيقحةنمدُمرارغىلع
كوبسيفنعّتلخت،ةيعماجلااهتساردنمىلوألاثالثلاتاونسلايفف
عيباسأةدملكوبسيفنعاهتاقيدصوعطقنتتناك.)Lent(تِنلحلاصل
ةملكنيرّيغت".بيبحعم"اماردلا"نمريبكرَْدقكانهناكولامكةليلق
تغلبأ،"رورملاةملكيننيطعت،كوبسيفىلإةدوعلاررقأامدنعو،كرورم
نعيئاجفلاعاطقنالاىلعاهسفنماغرإفدهباهتاقيدصىدحإيـبياغ
.اهنامدإ

ملوكوبسيفيفةيصوصخلاتادادعإلوحاهقيرطفرعتيـبياغتناك
لبقو."اهئارآ"واهروصجولوتّديقدقلً.امامتاهتذِبنحتفبًادبأحمست
امدنعًايَنلعحبصياليك"تاقالعلاديعصىلعاهعضو"تغلأ،هنعّيلختلا
اهروصواهتاموبلأًاضيأتغلأو.يعامتجالالصاوتلاعقومنعّىلختت



.اهورينأاهئاقدصألأشتمليتلاةيفيرعتلا
يفف.ضرغلابيفتتاوطخلاهذهنأنمةقثاونكتمل،كلذعم

تعرش،سيردتلاةنهمةعباتملطيطختلاباهئدبءانثأو،اهجّرختماعفيرخ
ىلعلوصحلانكسلايفاهتاليمزنمتبلطوةباقَّرللةروشنملااهئارآعاضخإب
اللوقنوًاعمرمألابموقنانك".كوبسيفىلعاهلروصليمحتلبقنذإ
."ديجّيعامجلمعهنإ".يـبياغتلاق،"ةروصلاهذهَنلّمحت

نعّيلختلااهللهسألانمهنأتكردأ،ربمسيد/لوألانوناكلولحب
اهلمعتدقفةسّردمنعةلاقمةءارقدعبف.هطبضنمًالدبكوبسيف
.ةدادِّسلابحسْتررق،كوبسيفىلعاهترشنةروصببسب

.اهباسحتغلأواهروصلكتلّمح،2010ربمسيد/لوألانوناك24يفو
ديرأيننأولامكترعش،ةيادبلايف".رمألائدابيفباسحلاتدقتفادقل
يذلاتقولالكريدقتبتأدبامناعرساهنكلو.يلتلاق،"ًاليلقساكتنالا
مويلككوبسيفنمققحتلانعاهّفكدعبهرْدققحهدادرتسابتبلاط
.ةليلو

يذلااهلمعىلعتلصحدقتناك،ماعدعباهبُتلصتاامدنع
ةديعستناك.كوبسيفنعاهّيلختببسباهتطبغنعتبرعأو،هبْتُملح
.كانهاهباسحلوخدنماهبالطنكمتمدعببسب

تّيفُوتامدنعف.كوبسيفاهيفْتدقتفاتاظحلكانهتناك،عبطلاب
اهغلبيمل،عَّقوتمريغلكشبةيوناثلاةسردملايفنكسلايفاهتاليمزىدحإ
وليننأُتكردأ".ةزانجلاروضحىلعناوألاتاوفدعبالإةزانجلاربخ
ترعش".تلاق،"ةيزئانجلاةالصلادعومديكأتلابُتِملََعل،كوبسيفىلعتنك
."بِّرسلاجراخدّرغيرئاطيننأب

عدخيكوبسيفىلعباسحكالتمامدعنإ،ىرخأةهجنمنكلو
ءيشلاضعبةديرفرمألااذهينلعج".ةلَمتحملاديعاوملاضعبنأشيفءرملا
.تلاق،"ةضماغو

ááá
كالتماناك،2006وينوي/ناريزح26يفكوبسيفىلإتممضناامدنع

تناك،تقولاكلذيف.ةيوبُخنةعماجبمكطابتراىلإريشيةطاسببباسح
مهيدلوةيوناثسرادموتاعماجىلإنيبستنمللطقفةرفاوتمةيوضُعلا
نمنيجيّرخللناونعيفتكرتشادقل،عقاولايف.ينورتكلإديربنيوانع
.الإسيلكوبسيفىلإمامضنالافدهبيّتّيلك

لوانتيباتكنعثحبأتنك:لوألاماقملايفًايفاحصيعفادناك



ربعيعامتجالالصاوتلامهفديرأو،سيبسياميعامتجالالصاوتلاةكبش
ةسردملايفتايضايرلاسّردمةفداصمبًاضيأتعتمتسايننكلو.تاكبشلا
.ةّيلكلايفيـبيبحتقرسيتلاةاتفلاةقداصموأ،ينمهلأيذلاةيوناثلا
هتفصبمويتاذيـبتكمرازيذلايناتسكابلايفاحصلاةعباتمبحأتنك
.ًاليمز

ةلِّصلاُتدقفدقل.نيمدختسملاةقثىلإًاراركتتءاسأكوبسيفنكلو
ىلعينتمغرأوةيصوصخلاتادادعإةكرشلااهيفْترّيغيتلاتارملاددعب
رمألانكلو.يتانايبىلعةرطيسلاةداعتسابةبلاطمللاهمئاوققمعيفثحبلا
اهعّبتتيتلاةكِبُرملاةيصوصخلاتاسايسىلعبثكنعةرظنءاقلإبريدج
سيلوعيبللةعاضبكنيمدختسملاىلإاهرظنةيفيكمهفلكلذو،كوبسيف
نوعفديالنئابزلانأامبامةقيرطبكوبسيففقوممهفنكمي.نئابزك
.ةباّذجاهتبراقمىرأدَُعأمليننكلو،ةمدخلاءاقل

ىلإفدهتنوكيبىعدتةمدخكوبسيفتقلطأ،2007ماعلايف
.مهئاقدصأعمتنرتنإلاربعةيقّوستلامهتاطاشن"رطاشت"ىلعسانلاةدعاسم
ىلعهتجوزلساممتاخنيالنيسىرتشاامدنع،كلذلًةجيتن

Overstock.comنأدجوامدنعمدُص،داليملاديعةبسانمبةئجافمٍةيدهك
مهيفنمب،720ـلاهئاقدصأتاباسحىلعًايكيتاموتوأتُرشنءارشلاةيلمع
ةيوستكرالودنويلم9,5عفدىلعكوبسيفتقفاو،2009ماعلايف.هتجوز
.ةمدخلاقالغإىلعو،نوكيبدضتعفُرةيعامجةيئاضقىوعدل

تانالعإىلإهيمدختسمهيجوتةركفنعيلختلانمًالدبنكلو
قالطإلالخنم2011ماعلايفةركفلاكوبسيفايحأ،ةيناجمتاجتنمل
رشنةداعإقوقحءارشبنينلعمللحمسيّةيعرَمصصقىعديَجتنم
ماع.نالعإكمدختسملاكلذءاقدصأىلعاهضرعوامٍمدختسمِتاروشنم

ةيئاضقىوعدلةيوستكرالودنويلم20عفدىلعكوبسيفتقفاو،2013
تفاضأ،َجتنملاءاغلإنمًالدبنكلو.ّةيعرَمصصقدضتعفُرةيعامج
حِضوتيكةيصوصخلانأشيفاهتسايسىلإةديدجةغلةطاسببكوبسيف
يفمهتاروشنمواهنئابزروصمادختساكوبسيفلقحيهنأنيمدختسملل
نمنكمتتلتستاونسبرحّنشتكوبسيفتناك،رخآىنعمب.تانالعإلا
مضنا،نيحلاكاذم(.اهعيبنكميتانالعإىلإاهيمدختسمثيداحأليوحت
لّوحيةَكرتشمتاقيلعتىعديًالثاممًاجمانربًاقلطُم،عازِّنلاىلإلغوغ
.)تانالعإىلإ،مهتاقيلعتو،مهتاريدقتو،نيمدختسملاتاعجارم

امدنع2009ربمسيد/لوألانوناكيفكوبسيفعميلّوحتةطقنترهظ



فشكنّمضتتوةيصوصخلانأشيفاهتسايسىلعتاليدعتًةأجفْتلخدأ
ةجاحبانأ،ةيفاحصك.قباسلايفةصاختناكيتلاروهمجلليئاقدصأءامسأ
يّئرمريغروهمجكانهنوكيالألّضفأ،ةناسنإكو.يرداصمةيامحىلإ
.يئاقدصأبيلاصتاءانثأينبقاري

كوبسيفةنايخىلإريشتلانروجتيرتسلوولةلاقمُتبتك،ًةبضاغ
ىلعماعىدتنمكاهتلماعمىلعيمزعو،تاقادصةماقإلةيرارسإلاةعيبطلل
ىتح،ءاقدصألاتابلطلكيّقلتبُتأدبً؛امامتيتذِبنُتحتفو.رتيوترارغ
.ةيصخشليصافتةيأنميتذِبنُتّفظنو،ةريرعشقلاىلعثعبتيتلاكلت
لَبِقنمةهَّجوملامَهُّتلابقلعتتٍةيوستىلعقحالتقويفكوبسيفقفاو(
.ةلِّلضموةرئاجكوبسيفتافرصتنأبمعزتيتلاو،ةيلارديفلاةراجتلاةنجل
ناوألاتاف-تارييغتلاخيسرتنمنيَماعدعبّتمتةيوستلاكلتنكلو
.)قَرفيأثادحإىلع

لالخنمةيصوصخ"كوبسيفعميلمعةقيرطلينقتلامسالاناك
ةّئيستانايبعم)ةيلعفلايتاقالع(ةحلاصتانايبجمدبف."ضومغلا
ىأرمىلعةيقيقحلايتاقالعنوكتالأيفُتلِمأ،)مهفرعأالنيذلاصاخشألا(
.ةفئازلاتاقالعلاطسوعيمجلانم

ةبطاخميتلواحمءانثأيتاروشنملكمّقُعأيسفنتدجويننكلو
ءابرغو،ّيرَيغصءاقدصألهأ،يرداصم،يلمعبرنّمضتيعّونتمروهمج
اذهلهلوقلّيدلامنأتدجودقل.ليزاربلاىلإةلحريفمُهتقداص
ىلإيتاثيدحتتشالت،2012ماعلايفو.رثكأفرثكأصقانتيعّونتملاروهمجلا
ةيقيقحةقالعةماقإىلعيتردقتحميتبراقمنأتكردأو،ديدحتلابرفصلا
.كوبسيفىلعصخشيأعم

لازأامتنكً.امامتكوبسيفنعيلختللةدعتسمنكأمل،كلذعم
.نورخآّيلعرثعينأوصاخشأىلعروثعلانمنكمتلاديرأ

يوتحتةعاوطِمةريغصودغتليئاقدصأةمئاقبيترتيفًاّيلمُتركفدقل
يئاقدصأعقاولايفيراُجأاليننأتكردأيننكلو،نيبَّرقملايئاقدصأىلع
،ةيّصنلالئاسرلا،ينورتكلإلاديربلامدختسن(كوبسيفىلعةلئاعلاونيبَّرقملا
ُتعقو،فراعملانمعسوأةمئاقبظافتحالايفًاّيلمتركفامدنعو.)فتاهلاو
.لصاوتملكشبءاشفإلليئاقدصأةمئاقضيرعتبكوبسيفمايقكرشيف

اماهنأتدجووةيصوصخلانعكوبسيفتادادعإيفًاديجتثحبو
نكمي":كوبسيفلوقيً.امامتمكئاقدصأةمئاقةيامحبمكلحمستاللازت
مهناكمإبنكيملولوىتحنيلَدابتمءاقدصأةيؤركوبسيفىلعصاخشألل



."لماكلابمكئاقدصأةمئاقةيؤر
ًافظوماوّليخت.ريبكءاشفإلانمرْدقلاكلذنإ،ةيفاحصىلإةبسنلاب

اذإف.تامولعملاهرطاشيلّيفاحصىلإدّدوتيةسسؤميفىوتسملاضفخنم
،رطاشتتوأ،رطاشتي،اهنأوأ،هنأهسفنةسسؤملاكلتناسلبقطانظحال
فَّظوملانملعجينأءاشفإلااذهلنكمي،ّيفاحصعم"ًالَدابتمًاقيدص"
صاخشألالمشتليئاقدصأةمئاقضيفختعمرمألااذهضراعتيً.اردصم
.عقاولايفةقالعمهبينطبرتنيذلا

ريغلكشبًةيناثتددرتيننكلو.طقفيتذِبنوحمبًاّيلمتركفو
.يئارآىلعقالغإلايفيقطنم

هيجوتنمينّكمتُتببحأ)1(:كوبسيفيفرومأةثالثدقتفأستنك
لاصتالاتامولعمرخآنوكتالامدنعكوبسيفربعسانللةصاخلئاسر
يـبًافَّرعمنوكيامدنعيغالبإبكوبسيفمايقُتببحأ)2(؛يلةرفاوتممهب
ةقلعتملاتامولعملاةلازإبلطأيك(ةروشنملاءارآلاعقوميفوأةروصيف
نوديرينيذلاسانلاّيلع"رثعي"نأبحأ،ةبتاكوةيفاحصينوك)3(و؛)يـب
.يتاباتكةءارق

نمرثكأ-كوبسيفربعيئاقدصألكةقداصمنعّفكلاتررق،كلذل
تامولعملاةلازإو،لئاسرلاهيجوتلجألةزَجومةذِبنىلعءاقبإلاو-ةئمتس
.كلذيفنيبغارنونوكيامبرّيلعصاخشأروثعو،ةيفيرعتلا

ُتلواحامدنعةبهرلابترعشدقل.ةقداصملانعفكلاةبوعصتُتَبثو
ِةحفصوأ،لماكتلاولضافتلاباسحيفقباسبلاطةقداصمنعفكلا
.ةيوناثلاةسردملايفةساردلاءالمزعممداقلاَيعامتجا

ىلعرقَّنلا،يلشينتروك،ةقباسلايتثحابنمًةبلاطرمألايـبىهتنا
.يلجأل"ةقادصلاِغَلأ"رز

لْمِحبُترعش،رمألاءاهتنادعبنكلو.تاعاسعبسرمألااهّبلطتدقل
.يلهاكنععفُريمخض

ááá
مل:كوبسيفنودبشيعلانمعَّقوتمريغبناجىلعُترثعامناعرس

.مهتايحيفثدحيامفرعأنأينمنوعقوتيسانلادَُعي
عرشوً.ابيرقتتاونسرشعذنمهَرأملقيدصعمءاشعيفتنك

مثنمو،ليصافتلافرعأيننأولامكايلاطيإيفهتزاجإنعثدحتلاب
ذنمهتصقدرسداعأو.لاق،"كوبسيفيفةكراشمريغتنأ،لجأ،هوأ".فقوت
.ً)اضيأُهتلفغأرمأ-هلفطةدالوبْتأدب،ةبسانملاب(ةيادبلا



ةعباتممدعليلرذُعدوجوببسبريبكحايترابُترعشدقل
،رمألائدابيفكوبسيفىلإتممضناامدنع.كوبسيفربعسانلاتادجتسم
ينطبرتيتلاةفُلألابًايساومًاروعشرفويتادجتسملاقفدنأتدجو
اذهلنكميهنأتكردأ،ثحبلايفُتقّمعتامدنعنكلو.نيديعبلايئاقدصأب
.ًالِّلضمنوكينأةفُلألابروعشلا

ىلإلمعةلحريفتنكامدنعةبعصلاةقيرطلابسردلاكلذُتّملعت
.ةّيلكلانميفراعمدحأتيقتلاثيح2009ماعوغاكيش

عباتأتنكيننكلوً،اماعرشعةعبسذنمهتيأرنأيلقبسيمل
دقفهنأُتفرعدقل.رتيوتوكوبسيفىلعهَيباسحربعهتايحتادجتسم
نمههجاوامتفرعيننإىتح.ةديدجةقشىلإلقتناوًارخؤمهلمع
امدنعهلأسأمل،كلذل.ةديدجلاهتقشيفلأسأيدتيبثتلتابوعص
ً،اذإ"،تلأسوةفُلألانمىوتسمُتدمتعالب"؟كلاحفيك"ً،ايصخشانيقتلا
"؟لمعنعكثحبرومأيرجتفيك

ًارمأتيسنيننأترعشانقارتفادعبنكلوً،اعتممًاثيدحانيرجأدقل
يف،كلاحفيك":هحرطأمليذلالاؤسلاهيلعتحرطوهبتلصتاف.ام
"؟عقاولا

ءارشطسوناك.ترّوصتاممرثكأبيصعتقوبرميهنأُتَبثدقل
دقل.هضَرقنادقفبببستامم،هلمعدقفامدنعينكسعَّمجميفةقش
ناكمىلعروثعللةعرسبكرحتلاهيلعنّيعتكلذل،هتقشةرداغمبمزتلا
هعضونعرتيوتوكوبسيفربعةروشنملاتادجتسملانأبفرتعاو.هيفشيعي
.تامولعملانمريثكبسانلالهاكلاقثإأشيملهنأو"ةقيقدريغ"

روعشبوريغصيمقرثيدحبتيفتكايننألةجاذسلاوءابغلابترعش
.رومألاعقاونعيثحبيفًاديعبباهذلانوديلليقامعىضِّرلاب
نيذلاصاخشألاىلعيلاتلالاؤسلاحرطبًادعاصفنيحلاكاذمتدّهعتو
"؟عقاولايف،كلاحفيك"،تنرتنإلاربعتاقادصمهعمتنّوك

لامتحاضفخنا،كوبسيفىلعيئاقدصألكينادقفدعبو،نآلاامأ
.يعامتجالالصاوتلاعقاوماهرفوتيتلاةفئازلاةفُلألليمالستسا

ááá
نمًافلتخمًاعونةيراجتلاتانايبلاءاطسونعيتامولعمةلازإتناك

،ةوشرلانوّملستمتنأ.ءاغوغلِعتفملاهنولُوتيتلاةقثلاعون:ةقثلاةسرامم
.ةجيتنىلعلوصحلانمًامامتنيقثاونونوكتالمكنكلو

،ةساسحتامولعمميدقتينمنوبلطيتانايبلاءاطسونمديدعلاف



.يكارتشامدعرايخمامتإل،يعامتجالانامضلامقروأقوَّسلاةصخرلثم
يفّيلعنّيعت،كلذل.نامتئاةقاطبمقرينمبلطعقاوملادحأنإىتح
لامعتساءيسيالعقوملااذهنأبقثأله:ةيباسحةيلمعءارجإةلاحلك
ةيفاضإتامولعمبمهديوزتمدعومهيديأنيبيتانايبكرتنأمأ؟يتامولعم
؟نمألانمًاديزميلرفوي

حمسو،يقيقدتءانثأتانايبطيسو212نمةمئاقتركتبادقتنك
-ًامسرناعقومبلطدقل.كارتشالامدعبيرايخمامتإبطقفمهنم92
نإSearchBug.comلاقو،ةمئاقةلازإلًارالودMugshots.com399بلط
ةماعتالجسنمًاقالطناةّدَُعملا"ةيئانثتسالاهتالجس"نمةمئاقةلازإةفلكت
.امهلافغإتررقفً.ارالود27,95غلبتتنرتنإلاربع

ً،اعقومنوتسوةسمخ،اهنمىّقبتاممةقحاسلاةيبلاغلاِتبلطدقل
بلطو.يكارتشامدعرايخمامتإفدهبامعوننمةيصخشتامولعمريفوت
نامضلامقروأ،امعوننمةيوهةقاطبَميدقتًاعقومنوثالثوةسمخ
عقاومةرشعتبلطنيحيف،ةيلمعلامتتيك،نامتئاةقاطبوأ،يعامتجالا
بلطو،يلزـنمناونعلاسرإًاعقومنورشعوةعبرأبلطو،فتاهمقرريفوت
وأديربلابيكارتشامدعرايخمامتإتارامتسالاسرإًاعقومنورشعوةعبرأ
.سكافلا

لثمتملايهيجوتلايأدبمىلإةدوعلاتررق،ةمهملاةماخضبًةرومغم
.ةدعاسملاضعبيرتشأس."ءادألاءاقلعفدلا"ـب

عقاوملتامولعمنوعيبينيذلارابكلاتانايبلاءاطسوىلإةبسنلاب
يديآدتسارتىلإُتأجل،اهاوسلو،تنرتنإلاربعصاخشأنعثحبلا
ّتلهتساةكرشيهو-)TrustedIDCatalogChoice(سيوشتغولاتاك
رايخمامتإبةكرشلاتدعوً،ارالود35ءاقلف.يئاقلتلاديربلاةحفاكمباهلمع
مويسكألثمً،امجحربكألاةعستلانييكريمألاتانايبلاءاطسويفيكارتشامدع
.نايريبسكإو

209غلبمءاقلُتلّجست،تامولعمنعثحبلاعقاومىلإةبسنلابو
ةكرشيهو،نيْبيإنم،DeleteMeىعدتةمدخيف،نيَرهشةدملتارالود
تركتبادقوةيصوصخلابةقلعتملااهتايلمعنمىلوألاةلحرملايفنطسوبيف
يتلانامتئالاتاقاطبو،ينورتكلإديربلاتاباسحو،ةيفخملافتاهلاماقرأ
ةعبسلاعقاوملايفيكارتشامدعرايخمُتتساهنإDeleteMeتلاق.اُهتمدختسا
.ويكوبسوسويلتنإلثمً،امجحربكألارشع

ثحبلاعقاومنمبلاغلايفتشالتيتانايبنأادب،ةليلقعيباسأدعب



جئاتنلانأُتدجو،ويكوبسىلعيمسانعُتثحبامدنعو.تامولعمنع
اهيفشِعأملتايالوثالث-هاتويو،غنيموياو،وهاديآيفتناكةديحولا
.نيوغنأايلوجنعجئاتنةيأكانهنكتمل،WhitePages.comىلعً.ادبأ

ثحبعقومربكأىلعرهظتلازتاميتانايبتناك،نيرهشدعبنكلو
(شتريسابازو،)USSearch(شتريسسأوي،سويلتنإ-تامولعمنع

ZabaSearch(.يفةيصوصخلانوؤشليذيفنتلاسيئرلا،رلدآميجبتلصتاف
اورضحنيذلاتانايبلاءاطسوىدللئالقلانييذيفنتلاءاردملادحأ،سويلتنإ
كاذم(.ةيصوصخللنيّديؤمنمتالاصتااوقلتوةيصوصخلانعتارمتؤم
كلمتاهتايلمعنمىلوألاةلحرملايفةكرشىلإمامضناللسويلتنإرداغ،نيحلا
.)تانايبلانمًاريبكًارادقم

مامتإلنيْبيإنمًابلطَّقلتتملسويلتنإنأفشتكاوًاثحبىرجأدقل
نعةكرشلاؤّكلتنإيلليق،نيْبيإبُتلصتاامدنعو.يكارتشامدعرايخ
.ةيلمعلايف"سوريف"دوجوىلإدوعيرمألاةلاحإ

رايخلنيْبيإيفىرخألاتامامتإلاتناكاذإاممًاددجمُتققحت،ًةباترم
عقومىلعرهظتيتانايبلازتامتناك،عقاولايف.تزجُنأدقيكارتشامدع
نيْبيإتلاق،)USAPeopleSearch(شتريسلبيبهيأسأويوه،رخآ
تابلطلبقيالعقوملااذهنأُتَبثو.هبيكارتشامدعرايخّتمتأاهنإ
.هسفنّينعملادرفلاءانثتسابرخآبناجيأنموأنيْبيإنمةلثامم

نإتلاقاهنكلو.يلامتّدرو،ينوودهراس،نيْبيإةيماحمْترذتعا
دحأهنإ".كارتشالامدعرايخمامتإبيعصتنودّمعتيتانايبلاءاطسو
ءاطسوةلكشمبةطبترمةيعيرشتتاحالصإءارجإلمئادلاّيثحبابسأ
ىلعنوّبكنملاتامدخلاومِّدقمبهذيدقو،ةينوناقةلأسماهنإ:تانايبلا
ىلعًايفاكنوكيالرمألانكلو،نكمأامبموقن".تلاق،ً"اديعبةلأسملاكلت
."ماودلا

.يكارتشامدعرايخسيوشتغولاتاكمامتإنمققحتلابعصلانمناك
ُتلصتا،كلذل.نوكلمييتلاتانايبلانوضرعيالةيراجتلاتانايبلاءاطسوف
.مهتانايبدعاوقنمليُزأدقيكارتشاناكاذإامعتلأسومهنملكب

مامتإيفسيوشتغولاتاكتقفخأدقل.رعاشمللةمداصجئاتنلاتءاج
يفتقفخأو.اهبمايقلابتدعويتلايكارتشامدعتارايخفصننمرثكأ
تلسرأدقل.سكيجولاتادوسيسكنسيسكلىلإيكارتشاءاغلإتايلمعةلاحإ
ةدعاقيفّتمتةيلمعلانكلو،نوليسبإليكارتشامدعرايخمامتإبلط
ىلإيكارتشاءاغلإتايلمعتلاحأو.كانهتانايبلايَتدعاقنمةدحاوتانايب



(بورغمأيـبهيكو)I-Behavior(رويفاهيب-يآ،تانايبَيطيسو
KBMGroup(،غولاتاكنمتابلطنالبقيالامهنإيلالاقنيَذللا

.كارتشالامدعرايخمامتإلسيوشت
اهنميناعتيتلالكاشملانإسيوشتغولاتاكناسلبةقطانتلاق

مويلابةطبترم"ةيجولونكتةلأسم"اهّدرمسكيجولاتادوسيسكنسيسكل
.كلذىلعتقفاو،يلامّدرُتبلطامدنعو.يـبلطهيفِجلوعيذلا

.ةيصوصخلاءارشماودلاىلعنوعيطتستالمكنأةّقشمبُتّملعتدقل
لهسي،ظحلاءوسل.اهنمققحتلابعصبدمألاةريصقةعلِسةيصوصخلاف
.اهتعفنملضومغلاكلذلالغتساتاكرشلاىلع

ááá
مامتإّيلعنّيعتيلازيامناكو،ةلكشملاىلعلاملاقافنإحجنيمل

.يكارتشالٍءاغلإةيلمعنيسمخنمرثكأ
ءاقلةيصخشتامولعمبلطتيتلاةهوبشملاعقاوملالافغإتررقف

ناونعو،يمساءاطعإبوجولحايترالابرعشأمل.يكارتشامدعرايخمامتإ
ءاقلFreePhoneTracer.comـللومحملايفتاهمقرو،ينورتكلإلايديرب
نعثحبلاةيناكمإ"رفوييذلايتمادخلااهعقومنميكارتشاءاغلإ
."فتاهمقريأبُّقعتوةسوكعمتامولعم

MyLife.comـلينامتئاةقاطبمقرلاسرإمدعتررق،لثامملكشب
دعب":عقوملايفءاجو."يتذبِنببلاطأ"يكمقرلاىلإهتجاحبيحوييذلا
مَّدقملاءاغلإلاوأنامتكلابلطللاثتمالالواحنس،ةذبِّنلاةيكلمنمققحتلا
."يقطنملكشبكلذبمايقلاناكمإلابنوكياملاحمكَلبِقنم

ربعتارامتسالاتألمو،لاثتماب،يقوَسةصخرّةيقبللتلسرأيننكلو
يفويكارتشاءاغلإلتابلطميدقتيفةعاسنيتسوحنتيضقدقل.تنرتنإلا
يفىرخأةعاسنيتس،يتثحاب،ينتروكتضقو.يتانايبءاغلإنمققحتلا
.تانايبطيسوَيتئمنمرثكألتانايبلالوادججماربعمج

دقل.ينكبرأ-PeopleSmart.com-بيولاىلعًادحاوًاعقومنكلو
يفتنك.سكعلاتلاقينتروكنكلو،هنميتانايبتيغلأيننأتدقتعا
اهجوزةساردءانثأةليلقًارهشأتلمعثيحنابايلايفيهوكرويوين
.ةيساردةحنمبجومب

ًارومأىرناننأًاريخأانكردأو-ينورتكلإلاديربلالئاسرانلدابتدقل
ىلعيتانايبينتروكتأر،نابايلايف.انيَزاهجيَتاشاشىلعةفلتخم

PeopleSmart.نأودبي.ةيفخميتانايبتدب،كرويوينيفوPeopleSmart



جئاتنيفاهتقبأاهنكلوةدحتملاتايالولايفثحبلاجئاتننعيتانايبتفخأ
ديربلابةلاسريفينتروكيلتلاق"!ءاردزالابريدجرمأهنإ".يلودلاثحبلا
.ينورتكلإلا

يفلمعتاهنأبيعّدتةكرشلَبِقنمًاركامًافّرصترمألااذهربتُعي
نحنفيك"ىعدياهعقومنمعطقميفف."ةيصوصخلاراكتبا"ناديم
"يناّجمولهسكارتشالامدعرايخاهمامتإ"نإPeopleSmartلوقت،"نوفلتخم
نأبيعّدتتامولعمنعثحبللىرخأعقاومنيبواهنيبريبكلاقرافلاوهو
."كلذبلطدعبىتح،لماكلابةيصخشتامولعمليُزيالضعبلا"

هذهنأبلثمتملائجافملاجاتنتسالاىلإّيصقتلانمليلقينلصوأدقل
نوكيليسيفاهتايلمعنمىلوألاةلحرملايفةكرشعقاولايفيهةكرشلا
يفةكرش"اهنأبةكرشلابيولاىلعاهعقومفصي.نشكيلفنإىعدتيلاف
تاوالعلجّورتو"تانايبلانمريبكرادقمعماهتايلمعنمىلوألاةلحرملا
ريسلاتاضايرو،اغوي،لُّمأت،ةيرحبتالحرلثمنوفظوملااهيلعلصحي
.حرشبًةبلاطم،ينورتكلإلاديربلابةبضاغةلاسراهلُتهّجوف.ةليوطتافاسم

ويثام،ىلعألايذيفنتلاريدملاباجأ،ةكرشلاةيقدِصىلعًاظافح
ًاباوجلسرأ،مويدعبو.رمألايفرظنلابًادعاوً،ابيرقتروفلاىلع،ناهانوم
لجألةفلتخمتانايبرداصممادختسابةكرشلامايقهيفحرشيًالَّصفم
ال".كلتتانايبلاةعومجمنميكارتشاءاغلإيفُتلشفو،يلودلااهعقوم
نمًالامينجنال".عوبسأدعبفتاهلاربعيللاق،"انهّةينءوسلدوجو
.لاملايضاقتلةيلودتارايخةيأانيدلتسيلهنإىتح.نييلودلانيمدختسملا
."امعوننمءاطخأايديموكتناك،انيلإةبسنلاب

ماعنشكيلفنإاسّسأ،نيارب،رغصألاهقيقشوهنإناهانوميللاق
دايترانعناهانومويثامَّفك.هيلعودغتسامعةطيسبةركفعم2006

اهتايلمعنمىلوألاةلحرملايفةكرشةرادإفدهبةيبونجلاانيالوراكةعماج
كانه(.ةّيلكلالوخدةيفيكنعةديفمًاراكفألوانتتةينورتكلإًابتكعيبت
نكميفأيدييبتافلميفبتكلاتعضُوكلذل،ةينورتكلإبتكُءاّرق
انررق":ًاليلقةضماغامهراكفأو،درافراهيفسردينياربناك.)اهليمحت
ريغةعانصةهجاومو،كوبسيفنمبيرقناكمىلإ،اينروفيلاكىلإلاقتنالا
تالجسلاليوحتلوألاامهفدهنوكينأاررقو.ويثاميللاق،"ةلاعف
.ةيمقرتانايبىلإةماعلا

ةينورتكلإلابتكلايفهترماغمعيبنمويثامهعمجيذلالاملااذخأف
ةماعلاتالجسلاومكاحملاتالجسلّوُحتايجولونكتةعانصيفهارمثتساو



وهو،CallerIDلوألاامهجتنُميعُددقل.ةيمقرتانايبىلإصاخشألل
.فتاهلاكلامىلعروثعلاولومحمفتاهمقرلاخدإبمكلحمسي

،امهتسسؤمقالطإنمليلقدعبو.ويثامّركذت،"نيرّوطتمنكنمل"
لعفةدرةلومحملافتاوهلالوحتامولعمنعثحبلاةعانصتهجاو
نعثحبةمدخسويلتنإتقلطأ،2008ماعلايفف.ةيداعمةيبعش
فتاهماقرأنعثحبلابسانللحمستةلومحملافتاوهلالوحتامولعم
نيعستةمدخلانيمضتسويلتنإتعّداو.مدختسملامسالالخنملومحم
طغضبةمدخلاسويلتنإتقلغأ،ةليلقرهشأدعب.لومحمفتاهمقرنويلم
.ةيصوصخللنيدِّيؤمونوزيرفنم

ماعلايفف.ةيخيراتلاةماعلاتالجسلاىلعزيكرتلاناقيقشلاررق
دعباميفتحبصأيتلا،GenealogyArchives.comاقلطأ،2009

Archives.com،ماعلايف.ةيمقرةيخيراتتالجسجولوةيناكمإريفوتل
نويلم100ةميقبArchives.comعقومAncestry.comترتشا،2012

.رالود
ارّرقامهنكلو،دعاقتلانيَقيقشلاناكمإبناك،عَّقوتملاريغامهبسكدعب

امّمرف.تامولعمنعثحبلاتامدخىلعزيكرتلاةداعإكلذنمًالدب
PeopleSmart.com،ىعديفيظوتلاةساردلًاعقوماقلطأوGoodHire.com،

ىلعسانلادعاستIdentity.comىعدتةديدجةمدخىلعلمعلاباعرشو
،"زَجنُمريغانلمعنأبطقفرعشأ".بيولاربعةيصخشلامهتامولعمةرادإ
ىلعلمعلاةلصاومءانثتساببئاصءيشالنأبرعشأال".ويثاملاق
."رضاحلاتقولايفتاجتنملا

ةلهسًةمهمكارتشالامدعرايخمامتإلعجالواحامهنإويثاميللاق
وهامفالخب،تنرتنإلاربعةرامتساىلعاهدوجوببسبةصاخةفصب
ءاغلإبلطوأقوَسةصخرلاسرإىلعكمغرتىرخأعقاوميفلاحلا
.ويثاميللاق،"دَّمعتملكشبةقاشةيلمعاهنأدقتعن".ديربلاربعكارتشا

ديُفييذلاينورتكلإلايديربىّقلتامدنعةبيخلابرعشهنإويثاملاق
تقولانمًاريثكانيضق":ددصلااذهيفلاق.حجنيمليكارتشاءاغلإنأب
."رمألااذهحاجنإل

مهتزهجأتقفخأدقل.ةَقباطملاّةيمزراوخب،هيأرب،ةلكشملالثمتت
تايالولايفاهكارتشاتغلأيتلانيوغنإايلوجةقباطميفةيرتويبمكلا
ةيوناثتانايبةدعاقيفاهتالجستنِّزُخيتلانيوغنأايلوجعمةدحتملا
.يلودلامادختسالالجأل



مقرنعكلأسنمل":رمألاحاجنمدعبابسأدحأهيأربسحبو
.تانايبلاتاعومجمةقباطملماقرألاهذهمدختسنال،يعامتجالاكنامض
قحالتقويفناهانوميللاق(."ىرخأتاعومجممادختساانيلع،كلذل
.ً)اددجمأطخلااذهثدحياليككارتشالاءاغلإةيلمعتنّسحةكرشلانإ

نأيفريكفتلانميسفنكلامتأمليننكلوًادوصقمرمألانوكيالدق
ءرملاىلعدوعيةيصخشلاتانايبلاقوسيفديجلكشبتامدخلاميدقت
نأشنم،ةرفاوتملاتانايبلادعاوقلكيفيتاكارتشاُتيغلأاذإف.ةدئافلاب
.اهبنيكسمتملاكئلوأىلإةبسنلابةميقوةرَدنرثكأيتانايبلعجينأكلذ

ááá
ءاغلإةيلمعيفيـبسَكنمربكأيتراسخنأبترعش،ةياهنلايف

لايحُتقلقو،يتاباسحتلفقأامدنعةراسخلابًاروعشُتربتخادقل.يتاكارتشا
ّتلق-"يتامولعمةحص"صيلقتو،ةلَمتحمةيلبقتسملمعتارايخيلافقإ
.ةيصخشلاتانايبلاداصتقايفيتامولعمةحصنمققحتلاةيناكمإ

.يتاكارتشاءاغلإيفًاّيلكحجنأمل،ةراسخلاكلتلكنممغرلابو
اوبّعصنيذلاكئلوأ-تامدخلايمِّدقمأوسأىدلةلَّجسملازتاميتانايبف
مليكارتشاءاغلإبيلاوحمسنيذلاكئلوأنإىتح.يكارتشاءاغلإةمهمّيلع
.طقف"اهنامتكب"لبيتافلموحمباودَِعي

رثكألاةكبشلاهذهتناك،ُتهجاويتلابُّقعتلاتاكبشلكنيبنم
.مهتانايبنأشيفنيمدختسمللرايخريفوتباهدعويفًاليلضت



رتويبمكةزهجأعئابدنعديدجلمعبسوتريوبنيارتعرشامدنع
نكتملو،يسنجلااهليَمءافخإلواحتنكتمل،اديرولف،ابماتيفقّرفملاب
امدنعليُزأاهءاطغنكلو.رمألابًاملِعددجلااهئالمزةطاحإيفلمأتًاضيأ
يفَكرتشملارتويبمكلالالخنمكوبسيفىلعاهباسحيفةذبِّنلانمتققحت
لك-يرظنا"،لاقواههاجتايفاهئالمزدحأىنحناف.ةحارتسالاةفرغ
"؟كلذببسام.نييسنجلاءايوسألاريغلتانالعإيهكتحفصىلعتانالعإلا

.اهرمأحاضتفابةهَّجوملاكوبسيفتانالعإمايقاهلاهدقل
نوكأاللمعلايفنوكأامدنعنكلو،يرمأحُضتفادقل":يلتلاق

نمققحتتتأدب،ةثداحلاكلتدعب."ةيصخشلايتايحنعثدحتللكانه
يفَكرتشملازاهجلالالخنمسيلوفتاهلالالخنمكوبسيفىلعاهتذِبن
.لمعلا

امكةئيربلابُّقعتلاتاكبشعاونأىدحإةطساوبنياررمأحُضتفادقل
ةيصخشلاتانايبلانمًاقالطنانونلعملااهركتبييتلاايارملاةعاق؛َضرتفموه
.تنرتنإلاربعاهنوفرجييتلا

ááá
تاكبشىدحإتنرتنإلاربعينالعإلابُّقعتلاةعانصتدجوأدقل

.ملاعلايفًالومشرثكألابُّقعتلا
سسجتللينالعإلابُّقعتلاتاكرشتارشعوعدتبيولاعقاوممظعمف

ةكرش328كانهتناك،2013ماعلايف.بيولاربعمهعّبتتواهيرئازىلع
ةساردلًاقفو،لئاوألانيسمخلابيولاعقاومىلعنيرئازبّقعتتةلصفنم
هنإ.يمقرلابُّقعتلاايجولونكتبقارتةكرشيهو،لاتيجديدسكاركاهترجأ
نيرئازرثأيفتقتاهنأسكاركتدجويتلاًابيرقت167ـلاتاكرشلافعض
.2011ماعلئاوألانيسمخلابيولاعقاومىلع

دقلً.امامتةلَّصفمينالعإلابُّقعتلاتاكرشاهعمجتيتلاتامولعملاو
عضوبينالعإبُّقعتةكرشمايقبتِملعامدنعيتيب-سيهيلشآتمدُص
4-دحاوزمرىلعيوتحياهزاهجىلعفلم

c812db292272995e5416a323e79bd37-يفىثنأاهنأبًاّرساهنعفِّرعي
تّدعأ،كلذىلعًةوالع.يسينيت،ليفشانيفرمعلانمنيرشعلاوةسداسلا



50لوأ،ريمألاسورعاهيفامب،ةلَّضفملاةيئامنيسلااهمالفأبةمئاقةكرشلا
ضعبيّقبتبداقتعالابحأً،انسح".كيفاههركأرومأ10و،دعوم
اُهتعلطأامدنعتلاق"!ودبيامك،كلذكسيلرمألانكلو،ينأشيفضومغلا
."فيخملكشبةحيحصةذبِّنلا".اهتذِبننمضتتامىلع

ةيؤرببس،ماعرشعةعبسرمعلانمةغلابلا،ديرتيكفرعتمل
لوويفيتليمزاْهتََرأىتحطقفنزولانادقفنعتنرتنإلاىلعتانالعإ
نيبىثنأاهتربتعاةينالعإلا!وهايةكبشنأ،ليتسيليمإ،لانروجتيرتس
.نزولانادقفبةمتهمورمعلانمةرشعةنماثلاوةرشعةثلاثلا

رمعلانمةغلابلاساعمانيجهبحتامبقيقدلكشبلغوغتفّرعو
ّذلامو،"ةيمهوملاوع"و،ةيفارغوتوفروصو،ةفيلأتاناويحنمتاونسرشع
لعفأاملكلافرعينأبحأال".ةكرحتملاموسرلاكتنرتنإلاربعباطو
فيتس،لانروجتيرتسلوويفيليمزلانيجتلاق،"ينعىرخأًارومأو
.اهنعلغوغفرعتاماهاَرأامدنع،وولكتس

اهيلعلصحتيتلاتامولعملانإتنرتنإلاربعبُّقعتلاتاكرشديفت
لغوغناسلبقطانلاق:ةيجذومنةباجإ.ةنمآيهفكلذلو،ةيوهلاةلوهجم
امفرعنال.حّفصتملاىلعلْفُغٍطاشنىلعمئاق"انيجلعقوملابّقعتنإ
ً،ادَّدحمًاحّفصتمنومدختسينيمدختسمةعبرأوأدحاومدختسمناكاذإ
."نيمدختسملاكئلوأمهنموأ

تاداعلانعةرفاوتملاتامولعملانأىلعديازتمليلدكانهنكلو
يفف.ديرفلكشبمهبفيرعتلااهنكميصاخشألاعُّبتتلبيولاربعةعَّبتملا
ثاحبأنعماهفتسالللْفُغتالجسيفزمياتكرويوينلاتبّقن،2006ماعلا
يفةأرمااهترجأيتلاثاحبألاةفرعمنمتنكمتو،لأوأهيأاهتقلطأ
بّقن،2008ماعلايفو.دلونرأامليتىعدترمعلانمنيتسلاوةيناثلا
ةيئامنيسمالفأريجأتنعلْفُغتالجسيفساسكتةعماجنمنوثحاب
نعطقفليلقلافرعيسفانمةعاطتساب"نأاودجوو،سكيلفتناهتقلطأ
."تانايبلاةعومجميفبستنملااذهلجسةلوهسبّزيمينأامدرف

،دَّمعتمريغلكشبو،بيولاىلععقاومةدعرطاشتت،كلذىلعًةوالع
يقيرفلّجس،2012ماعلايفف.ينالعإلابُّقعتلاتاكرشعماهيرئازءامسأ
ً،ابيرقتبيولاىلعًايبعشًاعقومنيعبسىلإهلوخدلانروجتيرتسلوويف
،تقولاعبرنمرثكأيف،ثلاثفرطتاكرشللقنتعقاوملانأاودجوو
ةيصخشليصافتوأ،ينورتكلإلاهديربناونعو،مدختسملليقيقحلامسالا
َلَيملالسرأةدعاومللًايسيئرًاعقومنإىتح.)مدختسملامسالثم(ىرخأ



تاكرشل،تاردخملايطاعتيفِهتاداعو،لَيملااذهبرهاجيصخشليسنجلا
.نالعإلا

هذهدّرغ"طبرتاودأو،كوبسيفىلع"باجعإلا"رارزألكلنكميو
نكيملولوىتح-مهئامسأبنيمدختسملاةفرعم،رتيوتىلع"ةصقلا
لوويفيقيرفدجو،2012ماعلايفف.رارزألاىلعنورقنينومدختسملا
نمضتتبيولاىلعىلوألافلألاعقاوملانمةئملاب75نألانروجتيرتس
عمصاخشألاءامسأةقباطماهنكمييعامتجالالصاوتلاتاكبشنمةرفيش
.بيولاحّفصتبمهتاداع

كلمّدقنس".لفُغزِّيمملابُّقعتلااذهنإًاضيأتاكرشلالوقت،عبطلاب
نوؤشليذيفنتلاريدملا،ناغيإنيرإلاق،"كتيوهىلإدانتسالابتانالعإ
."كتيوهديدحتناكمإلابنأينعيالكلذنكلو"،كوبسيفيفةيصوصخلا

ًاقحنياريلاُبتله،ءيشلكنممغرلابً.ادجةريصقةلاسراهنإ
؟اهرمأحاضتفالبق"اهتيوهديدحتب"كوبسيفمايقب

ááá
بُّقعتلاتانايبلكةطساوبنونلعملااهركتبييتلاايارملاةعاقلازتام

،مهلاثمألتانالعإنورينويسنجلاءايوسألاريغف.امًاعونةنَقتُمريغهذه
امدنع.ةيرحبلاتاهزـنلانعتانالعإنوريةيرحبلاتاهزـنلابنومتهملاو
تنرتنإلاربعمامحتساضاوحأُتقّوست،انلزـنمميمصتديعنيجوزوتنك
.رهشلاوطمامحتسالاضاوحأتانالعإينتعبتو

.ةيضَرعلاحاضتفالاتايلمعنممغرلاب،امًاعونًانمآودبيءيشلكف
نعةقلقُمةروصمسري،نطنشاوةعماجيفذاتسألا،ولاكنيارنكل

ةعماجيفتيرُجأةساردىلإريشيوهف.ايارملاةعاقرّوطتلامتحاةيفيك
هتروصجمديٍّيسايسلربكأٍةيباجيإببيجتسيدرفلانأترهظأدروفناتس
اهنكلو،ةروصلايفرييغتلاةظحالمنكميال.اهتروصوأهتروصعمةعاربب
.يسايسلاةلاسرلًّالبقترثكأرظانلالعجت

اوّليخت،نآلا".ولاكجتنتسا،"اننوهبشينيذلاصاخشألابحناننأُتَبث"
جمدبنينلعمللحمست،ةهباشمةمدخضرعبيعامتجالصاوتةكبشمايق
يأبولاكلملِعال."مدختسملابةصاخلاةذبِّنلاةروصعممهناسلبقطانلا
نعًاديعبسيلرمألااذهنأبنّمخيهنكلو.ةينقتلاهذهدمتعيصخش
.انعبتتيتلامامحتسالاضاوحأتانالعإليلاحلاعضولا

ماعطميمصتماعطلايسدنهمةعاطتسابناكاذإ،ءيشلكنممغرلاب
،ديزملاكلهتسنانلعجتٍةقيرطبو،ةصاخةفصب،انقاذممعاربفادهتساليئاقلت



ىلعانعّجشتيتاذعيبتالآةعانصةرماقملاتاكرشةعاطتسابناكاذإو
تنرتنإلاربعمهروضحًاذإنوقّوسملاممصيالاذامل،رثكأفرثكأةرماقملا
؟ةديدجقرطبانببعالتلل

رّيغتٍتاكرشنعباقنلافشكدقيلعباتلاةيصوصخلاقيرفناك
دجتستاكرشلانأولاكنّمخدقل.مدختسملاعقومىلإًادانتسااهراعسأ
لقأسانلاهيفنوكييذلاخيراتلاىلإدانتسالابراعسألاليصفتلًاقرطًابيرق
.ليوطلمعمويدعبامبر-ةعانم

يفنوبغرياممرثكأتانايبميدقتلًاضيأسانلاببعالتلامتيدق
ةيفيكنعديزملافاشتكالتانايبلاكلتمادختساتاكرشللنكميو،هميدقت
ةعماجيفنوثحابدجو،تارابتخالاىدحإيف.صخشلاكلذفادهتسا
تانايبلانمديزمميلستلسانلاببعالتلاناكمإلابنأنوليميجنراك
ربكأً"اسوملمًامكحت"اوحنُماذإيعامتجاٍلصاوتِعقومىلعةيصخشلا
.مهتانايبب

."بسَكلالجألْزكَو"ساسألايفوهقوسلابعالتنإولاكلوقي
هاجتايفقفِربانعفدلةحاتملالئاسولالك،حجرألاىلع،نوقّوسملامدختسيو
كلذبمايقلامهنكميو.ةميكحريغتاءارشبمايقللوأةفلكرثكأتاجتنم
.تنرتنإلاربعيّنايبلاانرثأهنإ:ليلحتللمهلاهكرتنيتلاتامولعملامادختساب

وهو،رليشديرنيماينبللحدقل.كحملاىلعةيقيقحبساكمكانهو
ةعساوةعومجملوانتتتانايب،سيدناربةعماجيفداصتقالاملِعيفذاتسأ
ةبسنباهبساكمعفرسكيلفتنةعاطتسابنأدجوو،رتويبمكلايمدختسمنم

تالجسلاىلإًادانتسادرفلكبةصاخةلَّصفمًاراعسأتّنبتاذإةئملاب1,4
رثكأبيولاحّفصتتانايبنأهلنّيبتو.بيولانئابزلاحّفصتلةيخيراتلا
نيمدختسملادادعتسالوانتتيتلاةيرايعملاةيفارغوميدلاتانايبلانمًءابنإ
اذهيحوي".سكيلفتنيفكارتشالانماونكمتييكةعفترمراعسأعفدل
ًازييمتهنوكنمروطتيدقىلوألاةجردلانمراعسألايفًازييمتنأبرمألا
.جتنتسإ،"عساوقاطنىلعدمتُعيو،ّيلمعزييمتىلإبسحفًايرظن

ááá
تامولعملالكزرفًالوأّيلعنّيعتنكلو،ينالعإلابُّقعتلاّدصتدرأ

.بُّقعتلاّدصةيفيكنعةئطاخلا
(وتيينوكنيإةغيصمادختسامهتعاطتسابنأسانلانمريثكدقتعي

Incognito(صاخحّفصتةغيصوأ،موركلغوغيف)InPrivate
Browsing(ةبقارمللضرعتلابّنجتلتفوسوركيامنمررولبسكإتنرتنإيف



.حيحصريغكلذنكلو.تنرتنإلاربع
يذلاصخشلا:دحاوديدهتدضةيصوصخلايمحتوتيينوكنيإةغيصف

حسمت،بيولاحّفصتةلوجءاهنإدعبف.رتويبمكلازاهجهعمنورطاشتت
عقاومنكلو.حّفصتلاةلوجنعةمجانلابُّقعتلاتانايبةطاسببةغيصلا
-مكنمتامولعميّقلتلصاوتوتيينوكنيإةغيصربعاهومترزيتلابيولا
.عقاوملاكلتىلعنيبّقعتملارارغىلع

روصلاومالفألاحُّفصت:دحاورمألجألتيُِنبوتيينوكنيإةغيصنكل
مكزاهجنع،ةيحابإءامسألمحتيتلابُّقعتلاتانايبليُزتيه.ةيحابإلا
ىلعنينلعملاوبيولاعقومنكلو.ةجوزلاوأجوزلا-كيرشلااهارياليك
.كانهمتنكمكنأنوفرعيعقاوملاكلت

ةجردلاىلإيرتويبمكلانمألاىوتسمعفرلًاجذومنكلذربتعأال
.صحفتلانمديزمىلإةجاحبتنك،كلذل.)Threatmodeling(ىلضُفلا

ةعانصبةصاخلاكارتشالامدعرايتخاةادأدنعيلاتلايفقوتناك
)Cookies(تانايبلانمليلقرَْدقتيبثتينمبلطتاهنكلو.نالعإلا
يزاهجىلعمدختسملاحّفصتميفةنَّزخملاوبيولاىلععقومنمةلَسرملا
اذهادبدقل.بّقعتللضّرعتلايفبغرأاليننأىلإبّقعتلاتاكرشهيبنتل
بُّقعتللضرعتلابيسفنلحامسلاّيلعنّيعت:ضماغوحنىلعًايليوروأرمألا
.بُّقعتللضّرعتأاليك

نيعستوًاتسةبّقعتملاتاكرشلاةمئاقتنّمضت،ةلاحلاهذهيفىتحو
ةكرشةئمثالثنمرثكأدوجوةريخألاتاساردلاترهظأنيحيف،طقفةكرش
اهتمئاقىلعةجَرُدملاتاكرشلانإنالعإلاةعانصلوقت.قوسلايفبُّقعت
لكلًالماشًاّدصتدرأيننكلو،ينالعإلابُّقعتللىمظُعلاةيبلاغلالكشت
يفكارتشالامدعرايتخالافغإُتررق،كلذل.تافلمّدُِعتيتلاتاكرشلا
.نالعإلاةعانص

ةراشإلسرأدقو،يحّفصتمىلع"بّقعتتال"رزُتلّغش،كلذدعب
نأامبنكلو.ةبقارمللعوضخلاديرأاليننأاهدافمبُّقعتلاتاكرشل
نولسرينيذلانيمدختسملابُّقعتنعّفكلاىلعقفاوتملنالعإلاةعانص
.ةطاسببًايسايسًاجاجتحارزلاليغشتناك،ةراشإلاكلت

تسلج،مونللنيرَيغصلادولخدعبو،ةليلتاذ.فّرصتلاُتررقً،اريخأ
بُّقعتللنيَّداضملاةيبعشرثكألانيَجمانربلاُتلّمحويرتويبمكلايزاهجىلإ
.سكوفريافيحّفصتمىلع

كلذبًامراح-تانالعإلاضرعةيلمع،سالبكولبدأ،لوألاّدصدقل



امبو.لوألاماقملايفيزاهجىلإةبّقعتمتانايبلاخدإةصرفنمنينلعملا
ّديؤأاليننإف،نالعإلانماهتادئاعنمريثكلادمتست،ةفاحصلا،يتنهمنأ
نميسفنةيامحمسابةلواحمبمايقلاترّوصتيننكلو،تانالعإلاّدص
.ةبقارملا

ىعدتامعوننمةيرتويبموكةرفيش،تبيركسون،يناثلاّدصو
ليمحتنم،شالفلثمىرخأجماربىلإًةفاضإ،)JavaScript(تبيركسافاج
عاونألكليمحتلتبيركسافاجمادختسانكمي.ينذإنودببيوتاحفص
ةنَّزخملاوبيولاىلععقومنمةلَسرملاتانايبلااهيفامب،بُّقعتلاايجولونكت
كّرحتةيفيكةبقارملاهمادختساناكمإلابنإىتح؛مدختسملاحّفصتميف
.ةينوناقلاتامادختسالانمريثكلاًاضيأاهيدلنكلو.ةحفصلاىلعمكترأف

لبأةحفصىلعُترقنامدنع.ًةأجفسكوفرياففقوت،روفلاىلع
ّيلعنّيعتدقلً.ائيشثدحيمل،)GeniusBar(سوينيجةذفانراهظإل
نمتبيركسافاجليغشتل)NoScript(تبيركسونىلعءانثتساىلإءوجللا
.لبأ

لكنأُتننظ،رمألائدابيف.Amazon.comيفهسفنرمألاثدح
ىلإءوجللاّيلعنّيعتيهنأتكردأيننكلو،رفاوتمريغهبلطُتلواحام
.نوزامأنمتبيركسافاجلجألًاضيأءانثتسا

ةحفصلكتّبلطتدقل.هنعّيلختللةدعتسمتنك،نيَموينوضغيف
دقل.اهبحومسملاطوطخلانأشيفتارارقلانمةمخضًةعومجماهترز
لكحُّفصتوةحفصليمحتيتلواحمءانثأْتكحضويـبناجبيتنباتسلج
جمانربعمًاضراعتم)Adlock(كولدأناك،ءيشلكقوفو.حابُموهام
كولدأءاغلإلةرطضمةياهنلايفيسفنتدجوو.1درووساب،رورملاةملكةرادإ
.1درووسابليغشتنمنكمتلافدهب

ةقيرطتكردأامدنعو.تبيركسونعمًةقلاعيسفنتدجويننكلو
،تنرتنإلاىلعةلاقبلاعقومديرياذامل.بضغلابرعشأتأدب،هلمع
ةقّرفتمتاكرشسمخنمطوطخليمحت،)FreshDirect(تكريادشيرف
نملاملانمًاريثكقفُنأانأ؟قوستلابيمايقءانثأيرتويبمكلايزاهجىلع
يتلاتاكرشللًابوقثاورفوينأمهنمعقوتأالكلذل،عقوملااذهلالخ
.قّوستأيتبقارمديرت

:يهيتبقارمبتكريادشيرفاهلحمسييتلاتاكرشلاف
(كيلكلبد،لغوغلةعباتلاتنرتنإلاربعةينالعإلاةكرشلا●

DoubleClick(؛



نويلب1,3اهبّقعتبىهابتتةكرشيهو،)AdThis(سيذدأ●
؛رهشلايفمدختسم

اهنأباهسفنفصتيتلا)ConvergeTrack(كارتجرفنوك●
؛"غالبإلاوبّقعتلايفًامدقترثكألاتايجولونكتلاىدحإ"

نييالملاتائملصت"اهنإلوقتيتلا)Bazaarvoice(سيوفرازاب●
و؛"اهنورتشييتلافانصألابوضعبلامهضعببنيكلهتسملانم

رفوتيتلامأيـبيآنم)Corometrics(سكيرتموروك●
ًاعباطلمحييذلاَجتنملانأشيفةيروفتايصوتديلوت"ىلعةردقلانئابزلل
."كلهتسمللةيلاحلاوةيخيراتلاةيقيوستلاتامامتهالاىلإدانتسالابًايصخش

لبقليوطتقورورممدعّليختأ.يلاملابعالتلانعةفصواهنإ
ىلعأراعسأضرفبتكريادشيرفحُصنوماقرألاليغشتبمأيـبيآمايق
ودبأيننألوأةقَهرميننألليللانمرخأتمتقويفقّوستأامدنعّيلع
راعسأنمىلعأتناكاذإقتسفلاةدبزراعسأعملهاستللةدعتسم
.يرقبلامحللا

تضفرةكرشلاناسلبةقطانلانكلو،تاقالعلانعتكريادشيرفُتلأسو
اننكلوةصقلاهذهيفكراشننل-ايلوجايًابحرم".يتلئسأنعةباجإلا
.فئازجاهتبابًاينورتكلإًاديربيلْتلسرأ،"هيلإِتلصوتامبنوبَجعم

روعشلاىلعةيصوصخلالايحتكريادشيرفةسايسةءارقينلمحتمل
انئاكرشعمةيفارغوميدتامولعمرطاشتن"،اهيفءاجدقل.لضفألاحب
يفًاطبترمسيلتانايبلانمعونلااذه.ّيلكوّيلفُغساسأىلعانينلعمو
رايخيلمّدقهنكلو."ةيصخشةقيرطباهزييمتنكميتامولعمةيأبلاحلا
اماذهو،ينورتكلإلاديربلاربعاهرطاشتمتييتلاتانايبلابكارتشالامدع
.هبتمق

تكرامربوسوعدتال،ةيعقاولاةايحلايف.يلقعُرابتخالايندقفأدقل
.نوقّوستيسانلادهاشتلنزخملالخادىلإىرخألاتاكرشلانمةنيزدفصن
؟يمقرلاملاعلايفكلذبحَمُسياذامل

ááá
بُّقعتلاركتبايذلاصخشلارعشي،ةاساومةيأكانهتناكاذإ

.مويلاملاعيفبُّقعتلاهغلبيذلاىدملالايحءوسلابينالعإلا
،درافراهةعماجنمجيّرخوهو،ياجلاينادناك،1995ماعلايفف

ريديناك،تقولاكلذيف.تنرتنإلابسَوهلايفةكراشمللةقيرطنعثحبي
قيبطتلالخنماهجولونيمدختسمللنكمييتلايتيلديفتانايبدعاوق



.اهتيمهأردقبّةلِمُمةمهميهو،)Back-enddatabase(يجراخ
قيرفلاىلإّمضناكلذل.ةسامحللةراثإرثكألمعبمايقلادارأدقل

جياغنإىعدت،نطسوبيفاهتايلمعنمىلوألاةلحرملايفةكرشلسِّسؤملا
لالخنم-تنرتنإلاىلإَرشابملاقيوستلاتاكيتكتلقنلواحت،زيجولونكت
.ةيساردلابتكلاكٍتاجتنملنيلمتحمنيرتشمب"مئاوق"ريوطت

يفباتريناك؟نيلمتحمنيراشزييمتةيفيك:هتهجاويتلاةلكشملاامأ
،ةريبكةعرسب".مهتامامتهاىلإريشتتنرتنإلاربعتارامتساءلمبسانلامايق
امكسانلامامتهاريثيسريبكتامولعمردصمنأبلثمتملاجاتنتسالاُتغلب
.يللاق،"ةيحفصتلامهتايكولستِبُثت

تانايبنعةيانكيهةريغصةيّصنتافلممادختسابنادعرش،كلذل
زييمتفدهب،مدختسملاحّفصتميفةنَّزخموبيولاىلععقومنمةلَسرم
يف.بيولاىلعًانَّيعمًاعقوماوحّفصتنيذلاصاخشألارتويبمكةزهجأ
نيزختلبيولاىلععقاوملَبِقنممدختُستتانايبلاهذهتناك،قباسلا
ناكمإلابنأدقتعيناك.هرورمةملكومدختسملالوخدليجستلوحتانايب
ىدلحّفصتلاتاداعنعتامولعمفيلوتلًاضيأتانايبلاهذهمادختسا
.نيمدختسملا

ٍمدختسمةيوهديدحتنكميالو،اهّتيلفُغيفةينقتلاهذهلامجنمكي
ماقرألانمةليوطةلسلسيهو،تانايبلابفّرعيٍمقرلالخنمالإبيولل
قّوستلاتنّسحهتقيرطنأبنادّنظدقل.يرتويبمكلاهزاهجلةصَّصخملا
نيوانعوءامسأبمئاوقنوعبيبونونلعملايرتشيثيحَرشابملايديلقتلا
.صاخشأ

نونلعملاو،دهعلاثيدحتنرتنإلاف.بسانمريغنادتيقوتنكلو
ًالفُغناكًءاوس-فادهتسالاىلعنيقلقريغتانالعإنورتشينيذلالئالقلا
ىرخأdot-comَعقاومتنرتنإلاربعتانالعإلايرتشمُمظعمناك.المأ
.ةماعلاةيساسألامهضورعلجيورتلالواحت

dot-comعقاومراصعإطسوزيجولونكتجياغنإتناك،كلذنوضغيف
نيبحوارتت-تنرتنإتاكرشّلتكتنمءزججياغنإف.ةسبايلانمبرتقملا
وShopping.comبيولايَعقومو،سوكيلواتسيفاتلأثحبلايَكرحم

Furniture.com-ليرذيوديفيدلواقملااهبماقعيبةرَوفنعتمجن.
تحتكيوسينزيبفالغىلعليرذيورهظ،1999ماعلافيرخيفو
َلفطلا،يآيجنأيس،هعّمجتناك."تنرتنإلاّيليجنإ"يسيئرلاناونعلا
10تغلبةمخضةيقوستالدابمعم،dot-comعقاومراهدزاللَّلدملا



نويلم127ةميقبةيونسرئاسخليجستعقاونممغرلاب،رالودنييالب
.رالودنويلم176ةميقبتادئاعلباقمرالود

dot-comعقاومربعةيقوسلاتالدابملاةعاُقفترجفنا،2001ماعلايف
،ماعلانمدحاولاعبرلايفرالودنويلبيآيجمأيسرئاسختغلبو،
يتلاةكرشلانادرداغدقل.دحاورالودنملقأىلإاهمهسرعسىوهو
بُّقعتفدهبتانايبمادختساةركفنكلو.فاطملاةياهنيفتراهنا
.تجننيمدختسملا

.ريبكلايلاتلارمألاةيصوصخلانوكتنأنادرّوصت،كلذنوضغيف
دقل.سوسيمربىعدتةيصوصخللجماربةكرشقلطأ،2001ماعلايفف
مهنئابزتانايببُّقعتيفمهتدعاستتاسسؤمللايجولونكتعيببهتركفتلثمت
.ةيرتويبمكلامهتمظنأربعاهلّقنتءانثأ

لايحةمراصتاءارجإذاختالزفاحيأاهيدلنكيملتاسسؤملانكلو
نادداعوةكرشلاتراهنا،ةليلقتاونسدعبو.تانايبلليلخادلااهمادختسا
قوسلازيامناك،2007ماعلايف.تنرتنإلاربعنالعإلا:هروذجىلإ
ةلحرملايفةكرشىلإمضناف.dot-comقافخإنمضوهنلابّمهيتنرتنإلا
(ةفدهتسملاةقَّسنملاتانايبلا-ادوكاتىعدتاهتايلمعنمىلوألا

TACODA-TargetedCoordinatedData(هسفنعونلاءانبىلإفدهتو
فادهتسانأشيفريكفتلابانأدب".اهراكتبالجياغنإتعسيتلاتاذبِّنلانم
20وةيلودلارابخألاىلعهتقونمةئملاب30قفُنيصخشلااذه-كولسلا
.ناديللاق،"مدقلاةركركاذتىلعةئملاب20وةريغصلاةزهجألاىلعةئملاب

ىلإةجاحبادوكاتتناك،سانلاكولسنعةماعةرظنىلعلوصحلل
عقاوملعفدلابادوكاتتعرش،كلذل.بيولاعقاومنمةعساوةحيرشبُّقعت
ةعباتلارتويبمكلاةزهجأيفةيدصرتلااهتانايبعضوىلعقفاوتيتلابيولا
.عقوملايرئازل

بّقعتتبيولاعقاومتناك،قباسلايف.قوسلايفمخضلّدبتهنإ
.يساسألكشبدحألاهيرئازتانايبنآلاعيبتالو،اهينلعمحلاصلنيرئازلا
ضرعتو،تانالعإعيبلبيولاعقاوملضانت:طِرفملكشبًايبعشرمألاناك
ً.ايخسًالامادوكات

يفف.ةجئارلاةديدجلاَةنهملاتنرتنإلاربعبُّقعتلاحبصأامناعرس
،رالودنويلم275غلبمبلأوأهيأـلاهتاذادوكاتتعاب،2007ماعلا
6تفوسوركيامتعفدو،كيلكلبادءاقلرالودنويلب3,1لغوغتعفدو
.فيتناوكهيأ،تنرتنإلاربعةينالعإلاةكرشلاءاقلرالودنويلب



لوولثمًارابكنيرشانبىذألاقحلأقاطنلاعساولابُّقعتلانكلو
مسرعفدلنيرطضمنونلعملادَُعيمل.زمياتكرويوينولانروجتيرتس
بُّقعتنينلعمللنكمي،كلذنمًالدب؛بيولاعقاومىلعمهئارقغولبل
.عقوملاكلذىلعصخرأتانالعإءارشورخآبيوعقومىلإءارقلاكئلوأ

ينلعلادازملاروُداهدحو.ةعلِسءارقلالوانتتيتلاتانايبلاتحبصأ
،مويلك.تانايبللةيروفةينلعتادازمتحبصأ،ياكولبلثم،تنرتنإلاربع
يفدارفألاتاداعلوانتتتامولعملانمةعطقرشعةينامثياكولبعيبت
.ةعطقلكلتنِسرشُعءاقلحُّفصتلا

ىلعًاعقومنوِجَلتامدنع:روفلاىلعثدحتنأتادازمللنكمي
دعب.ىلعألاغلبملاعفدييذلاديازمللينلعلادازملايفمكتافصعابت،بيولا
قفَدنكلو.نوبزلابلطلًاقفوًالَّدعمًانالعإمكيلعزئافلاضرعي،كلذ
.ةيزاغبُّقعتتاينقتمادختساىلعتاكرشلاضعبّثحتانايبلا

برغلاةئيبلةينمضلايناعملانمقلقلابنادرعش،2010ماعلالولحب
لَيملاىلعةصاخةفصبًاِقلقناك.اهروهظىلعهسفنبدعاسيتلاحماجلا
صاخشأللةيقيقحلاتايوهلاعمبيولاحُّفصتلوانتتتانايبةقباطملديازتملا
مدختسملالّجسي:يلاتلاكةقباطملايرجت.تنرتنإلاجراخقّوستلاتاداععمو
ةمولعموأ،ينورتكلإديربناونعً،امسإبلطتيبيولاىلععقومىلإهلوخد
اهّفلم،مويسكألثم،عقوملاكلذىلعةكرشبحست؛ةيوهللةدِّدحمىرخأ
ىلعيوتحييذلامدختسملازاهجيفةدِّصرتمتانايبنّزختودرفلانع
،لخَد،ناونع،عارتقالاتالجسنمةبوحسمتامولعم-كاذدرفلاتانايب
ً،اينقتًالْفُغلازتامتانايبلانوكت.كيلاوداذكهو،ةيلآةبكرمةيكلم،نهَر
ءيشلكفرعينِلعملاناكاذإً.اكيشونوكيةيوهلانعفشكلانكلو
ً؟اقحمسالاهّمهيله،مكمسإءانثتسابمكنع

يفيهو،يلبموتادنيلترطُمأ،هجراخوتنرتنإلاربعةقباطملاببسب
تنرتنإلاربعتانالعإلباوب،ريشبماهوين،اوشانيفميُقتورمعلانمنيتسلا
ةكرشتدمتعادقل.2010ماعلاتاباختناءانثأنييروهمجلانيحشرملانع
تاسايسلابةمتهمةظِفاحماهنأباهسفنبفيرعتللةينقتلاهذهفيلبارىعدت
.ةيئيبلاوةيسايسلااياضقلايفةمِهاسمو،سدقملاباتكلابةمتهمو،ةيروهمجلا

لانروجتيرتسلوويفيتليمزمايقدعبادنيلتلاق،"سَّدقمناخد"
رمألا".اهبصاخلافيلبارفلميفتامولعملاةرفيشكفب،ليتسيليمإ،
.ً"اديجرمألاسيلو،ينبقاريةسارحبلكبهبشأ

لواحيتلاةيلفُغلاريمدتبروطتلااذهمايقنمقلقلابنادرعش



تانايبلايمرةنهمنيسرامتامدنع".ساسألايفماظنلالخادهسفنباهءانب
.ناديللاق،"اهبمكحتللةليسوالً،اراسيوًانيمي

ديعتنأيفلِمأوتيلروكىعدتةكرشقلطأ،2011ماعلايفو
ةدعاسمبتيلروكفدهلثمتي.بيولاربعبُّقعتلاةيلمعىلإةيصوصخلا
نودٍتاعيبمبيولاىلعمهتانالعإمَجرتتنأنمّتبثتلاىلعتاكرشلا
فرغ"يفهقيرفمدختسي.هنأشيفتامولعمنعونوبزلامسانعءاشفإلا
عباطءافضإنيلواحم،تايضايرلاملِعيفةروطتمتاينقتةيلعف"ةفيظن
تنرتنإلاربعنئابزلاكولسةقباطملنومدختسييتلاتانايبلاىلعةيلفُغلا
نمٍّيأةفرعمبادنوهتارايسرجاتلحامسلابفدهلالثمتي.هجراخو
كولسةيلفُغكاهتنانودءارشةيلمعىلإيّدؤيتنرتنإلاربعتانالعإلا
.بيولاىلعدرفلا

صرحلابهفدهلثمتيو،موتحملِغلغتملابُّقعتلانإ،نادنهِذيف
.هّتيلفُغىلعءاقبإلاىلعةطاسبب

ááá
.ةريخألاَبرحلابُّقعتلاتانايبىلعنيلتاقتملاسانلاضوخي،امقرطب

ثحبلابنوقّوسملاعرش،تانايبلاهذهبُّقعتلنيعاواوحبصأسانلانأامبو
نمًاديدجًالكشرّوطتلغوغنإلاُقي.ةديدجبُّقعتتايجولونكتنع
لكلةديرففيرعتةقاطبدّدحيةرفاوتملاتانايبلاىلعدمتعملاريغبُّقعتلا
.بيولاىلعحّفصتم

و-عبصإلاةمصب"يكاحتتاينقتهاجتايفنورخآنوقّوسمكرحتيو
(تانايبلانمًاريبكًارادقمنمضتييرتويبمكفلملةطراخعض

Fingerprintingcomputing(-ىتحمدختسملازاهجديدحتبمهلحمستو
الأنيديرتتنكاذإ".ىرخأجماربلالخنمبُّقعتلاّدصلواحولو
لاق،"تنرتنإلايِجَلتال،تنرتنإلاربعهنيلعفتامعءيشيأدحأفرعي
ًارادقمنمضتتةيرتويبمكتافلملةطراخعضتةكرشلىلعألايذيفنتلاريدملا
.تانايبلانمًاريبك

عمف.كهجويهةيلاتلابُّقعتلاتانايبنإ:قلقللًةاعدمرثكألاو
ايارملاةعاقنوكتالأرثكأفرثكألَمتحملانمودغي،هوجولازييمتنّسحت
تاعيبملاءاكرشنوكيً،ارجتمنولخدتامدنع.بسحفبيولاىلعةرهاظ
يتلااهسفنتانايبلاجارختساوكتيوهديدحتىلعنيرداقحجرألاىلع
ً.ايلاحبيولاعقاوماهجَلت

قّرفملابةعابللنكميايجولونكتتسريفسيفىعدتةكرشمّدقت



ىلع".بابلامهلوخدءانثأمهزييمتونئابزلاريوصتلمهرجاتميفاهدامتعا
تسريفسيفنممكتانايبةدعاقيفدوجومامصخشوطخيامدنع،روفلا
،صن،ينورتكلإديربلالخنمريذحتمكلهَّجُوي،مكرجاتمدحألخادىلإ
ةقلعتملاةيحولويبلاتامولعملالكىلعوهتروصىلعيوتحت،ةيّصنةلاسروأ
.ينالعإروشنميفةكرشلالوقت،"هيلإفرعتلاّمتيذلادرفلاب

ةلجميهو،نيزاغامييبلأـلقّرفملابعيبلاءاردمدحأفصوو
ةيفيك،ةعّونتمرداصمنمعلِسنادقفوةقرسعنمةعانصلوانتتّةيراجت
مسالاحنُميذلاو،اذهقّرفملابعيبلاريدملاق.ةيلفُغلاايجولونكتمادختسا
رداصمنمعلِسنادقفوةقرسعنمسيئربئان،ثيمسموت"راعتسملا
مسالاتحنُميتلا،ةئزجتلارجاتمةلسلسنإ،"ترام-روتسيفةعّونتم
.نيفورعمرجاتميقراسزييمتلهمدختست،"ترام-روتس"راعتسملا

روتسلعرفيفرجاتمقراسلقتُعي:وحنلااذهىلعايجولونكتلالمعت
هيفقفاويراذنإعيقوتهنمبلُطيوةيفارغوتوفةروصهلطقتُلتو،ترام-
،ترام-روتسيفًاددجمقراسلارهظاذإو.رجتملاىلإةدوعلامدعىلع
لَسُريو.ٍناوثسمخنوضغيفهتّزيموهتروصتطقتلادقتاريماكلانوكت
.رجتملاةرداغمهنمبلطيوقراسلانمونديرجتملايففظومىلإهيبنت

.نئابزلادحأءادعتساوةئطاخةقباطمِءارجإةلكشمكانه،عبطلاب
ىتفلا؛ئطاخلاهيبنتلا"،ةلجمللثيمسلاق،"ّيلإةبسنلابفيخمءزجهنإ"
-نآلاىتحةضفخنمةئطاخلاتاهيبنتلانكلو.ةبذاكةثاغتساقلطأيذلا
."ةلحرملاكلتغولبمدعةجردل-ةئملصأنمتاهيبنتةتسوحن

مادختسانمقّرفملابةعابلاهيفنكمتيًالبقتسمتسريفسيفرّوصتت
ةدعاقاونبا":ةكرشلليقيوستلاروشنملالوقيو.قيوستلالجألايجولونكتلا
مهولعجاو،بابلانوربعيامدنعمهوّزيم،نيديجنئابزىلعيوتحتتانايب
ةلماعمةيفيكوههنعحصُفيملامو."رثكأفرثكأمهببَّحرمهنأبنورعشي
نوقّوستينيذلاصاخشألاً،اريثكمهنوبحيالنيذلاَنئابزلاقّرفملابةعابلا
ةريثكسبالمنودترينيذلاكئلوأوأ،ةضَّفخمراعسألانوكتامدنعطقف
.اهورتشينأنودةبرجتلاليبسىلع

نلهوجولازييمتىلعةمئاقلاايارملاةعاقنأنمةماتةقثىلعانأ
لّضفتةلجعتسمةلماعمأيننأقّرفملابةعابلافشتكيامدنعف.ينديفت
.ةفلكرثكأتاجتنمءارشتررقدقحجرألاىلعنوكأ،ريفوتلاىلعةمءالملا

مظعمةلازإُتلواحدقل.هبمايقلايننكمياممريثكلاكانهنكيمل
زييمتلتانايبدعاوقةيأبةمهاسملامدعلىعسميفبيولانعيروص



ُتأدبو،ةيفارغوتوفلايتروصنعلسنِتسمسرييكنانفلُتعفدو.هوجولا
يلطقتلييكًايفارغوتوفًارّوصمُترجأتساو.كوبسيفورتيوتىلعاهمادختساب
تامسقبجحتاهنكلويفَّلؤملجيورتللاهمادختسانمينكمتيفُتلَِمأةروص
.هوجولازييمتلاهلامعتساناكمإلابنوكياليكيفكيامبيهجو

ةدَّوزملوبسيبةّوسنَلق:ةيلالسناسبالمءادترامدعتررقيننكلو
ةداضمةّوسنَلقوأ،روصلاطاقتلاةيلمعلاشفإليديإلأحيباصمب
،يفراهمادأاهركتبادقويرارحلاريوصتلاطبُحترايطنودبتارئاطلل
.لومحملايفتاهلجأليادارافةبيقحمِّمصم

ááá
مادختسانمرهشدعبف.ةريخألابرحلاضوختلصاو،كلذعم

ريبخلا،يناطلسناكشأبتلصتا،كلذل.هتيلاعفرابتخاتدرأ،تبيركسون
.ينالعإلابُّقعتلاايجولونكتيفدئارلاّينقتلا

ليَنلجمانربنمّوتللجّرختدقناكو،رمألائدابيفناكشأتيقتلا
ةساردكانهىرجأدقل.اينروفيلاكةعماجيفتامولعملاةّيلكنمريتسجاملا
دعب.نونلعماهبماقبيولاىلعبُّقعتلانمةفلتخمعاونأنعةلماش
حبصأامناعرسو،لانروجحلاصليلةلثاممةساردءارجإبُهتعنقأ،جّرختلا
ناكشأمّدق،نيحلاكاذم.ةصاخلاانتاءاصقتسانمديدعلايفًاينقتًاراشتسم
هتلذِبًايدترم(تنرتنإلاربعةيصوصخلانعسرغنوكلايفنَيترمهتداهش
.ينالعإلابُّقعتلانأشيفمساحلاينقتلاردصملاحبصأو)ةديحولا

.بُّقعتلالامعأّدصيفيتاينقتةيلاعفنمققحتلاىلعناكشأقفاو
تّقفدتو،بيولاىلعيحّفصتميفةليلقتادادعإترّيغ،هتاهيجوتبًالمعو
.نطنشاوةمصاعلايفهزاهجىلإتنرتنإلاربعيتالاصتاةكرحلك

صاخلابيولاعقومىلعُترقنو.لاق،"بيوعقوميلخُدأً،انسح"
WSJ.com،يمِدختسمب

.يتانايبيفاهآريتلابُّقعتلاتاكرشءامسأةءارقبناكشأعرشو
"كيلكلباد،ياكولب،رتيوت"

.اهَجولوتددصيننأُتننظ.تلق"!؟اذام"
يهو،ياكولبىلإيتامولعملسرتWSJ.comتناك:ناكشأحرشف

.!وهايولغوغىلإاهروَدباهلسرتف،تنرتنإلاربعةينالعإينلعدازمةكرش
نيبقيسنتلاعنمنمنكمتأمل،تبيركسافاجلتبيركسونّدصنممغرلابو
.بُّقعتلاتاكرش

عقومىلإيلوخدليجستبيمايقُتيسندقف،رتيوتىلإةبسنلابامأ



.WSJ.comةرايزبيمايقةيؤربهلحمسامم،قباستقويفرتيوت
امصخشلمتحمساذإ:بيولاىلعبُّقعتلاعمةلكشملايهكلت

ىلعلوصحلانمنايحألابلاغيفنكمتي،ةدحاوةرمةميخلالوخدب
.ةيلبقتسمبُّقعتلامعألحابُمرورمصيخرت

.تلق،"ُتننظاممريثكبأوسأرمألااذه"
امدنعتاونسثالثذنمديدحتلابيلهِتلقاماذه".ناكشأكحضف

."ىلوألاةرمللًاثيدحانيرجأ
يف"نوبزلاخيرات"مسقيفًاقيمعًانوفدم-دادعإلاناكشأينارأو

ىلعيـبُّقعتنم،رتيوتلثم،ثلاثفرطعنمبيلحمسييذلا-سكوبرياف
نكيملنكلو.مهعقومىلإيلوخدتلّجسيننألالإءيشلالىرخأعقاوم
.سيلاوكلاءارولانروجةرطاشمّدصلدادعإيأكانه

ًارداقلازيامناكياكولبنكلو،سالبكولدأكلذدعبانبّرج،كلذل
ّدصلمَّمصمسالبكولدأنإ،ءيشلكنممغرلاب.يفاصملاكلتروبعىلع
فرغتةكرشدرجملبًاِنلعُمسيلياكولبو.بُّقعتلاّدصلالتانالعإلا
نمةعومجمتنكمت،لثامملكشب.ينلعلادازملاباهعيبتونيمدختسمتانايب
تانالعإعيبتاليه.يعقاومجولونم،رشتينموألثم،ةيليلحتلاتاكرشلا
.نيمدختسملانعتاذِبنعضتلب

دقل.ىلضُفلاةجردلاىلإيرتويبمكلانمألاىوتسمعفرةلكشماهنإ
تبيركسونيُنبوً،اديدهتتانالعإلانوربتعيصاخشألسالبكولدأيُنب
ً.اديدهت-تبيركسافاج-ةنَّيعمايجولونكتنوربتعيصاخشأل

ًاطبترمناكًءاوسبُّقعتلاّدصتدرأ:ةفلتخمديدهتلاىلإيترظننكلو
عونىلإرمألاكلذينلمح،كلذل.المأ،ةنَّيعمايجولونكتبوأ،تانالعإب
.نيبّقعتممئاوقعضتتاكرش:دصلاايجولونكتنمفلتخم

.نيبِّقعتممئاوقريدتيتلاتاكرشلانمًاليلقًاددعناكشأوُتبّرج
ىعدتونيبّقعتملاّدصتةكرشنمجئاتنلالضفأىلعلوصحلابانأجافتدقل
.)Ghostery(يرتسوغ

ًايراشتساًارودبعلتةكرشاهترتشانأذنميرتسوغبةباترمتنكاملاط
تايلمعءارجإبيرتسوغحمست،كلذىلعًةوالع.نالعإلاةعانصنوؤشيف
لكفقوييذلادادعإلاىلعُترثعامدنعنكلو.يضارتفالكشببُّقعت
.رخآدادعإيأنمةوقرثكأهنأتكردأ،بُّقعت

ىلإWSJ.comنميراحبإءانثأيتالاصتاةكرحناكشأبقار
Huffington-Post.comىلإمثنموGawker.com.تاكرشةيأرهظتمل



نمًاليلقًاددعنأُتكردأامناعرس،عقاولايف.ياكولبرهظتملو،ةيليلحت
.ناكشألاق،"نآلاىتحُهتفداصيذلاعربألاهنإ".رهظطقفتانالعإلا
.ً"امامتكيمحينلءيشيأنكلو"

ááá
ةقيرطلضفأنالعإلاةعانصيلّرفُوتاذامل.يمامتهايرتسوغراثأدقل

؟اهنميسفنةيامحل
(يرتسوغلسناكديفيدىعديلواقمسسأ،2009ماعلايف

Ghostery(لكنمنيبِّقعتملاسانللرهُظيامدحىلإيناّجمجمانربك
ْتدعونديفإنآلاىعدتةينالعإتامدختاكرشلهعاب،2010ماعو.بناج
مدعو،تانايبلاةيصوصخىلعةظفاحملاو،ةمدخلاةيناجمىلعءاقبإلاب
عيببتأدباهنكلو،اهدعوبنديفإتفودقل.ةينالعإتاياغلاهلامعتسا
ىلعًاظافح.نيِنلعموبيوِعقاومليرتسوغاهعمجتيتلاتانايبلانعليلحت
ةحوليفكارتشالامدعرايتخانيمدختسملانمنديفإتبلط،اهتعمس
وحنمضنادقل.يضارتفالكشباهليغشتنمًالدبةيلفُغلايرتسوغمادختسا
.)ّمضنأملفانأامأ(.صخشنييالمةينامث

يرتشمنإ،نديفإيفتانايبلاليلحتريدم،لاكيدنأيللاق
،عقاولايف.اهيسفانمةبقارمديرتبُّقعتتاكرشبلاغلايفمهتانايبلا
.رخآلامهدحأاوبّقعتييكنيبِّقعتمللةّصاقَمرادنديفإتنب

تأدبامدنعو.هذهةيسفانتلاتارابختسالانمُتدفتسادقل
ةيلومشرثكألامئاوقلاىدحإتّدعأدقيرتسوغتناك،اهمادختساب
يفو.ةكرشةئمتسوفلأنمرثكألَبِقنمةمَدختسملابُّقعتلاتايجولونكتل
ىلإديدجبّقعتمةئميرتسوغتفاضأ،اهمادختسابيئدبنملوألارهشلا
.ةمئاقلا

تّدُعأدقل.ىذألايـبقحلأبُّقعتللّديؤملايرتسوغزايحنانكلو
ثبعلاّيلعنّيعتهنأينعيامم،يضارتفالكشببُّقعتلابحامسلليرتسوغ
ُتظحال،يرتسوغمادختسانمرهشدعبو.بُّقعتيأّدصلتادادعإلاب
ًايئاقلتّدصياليرتسوغنإًالئاق،لاكيلحرشف.بُّقعتلاضعبلصاوت
ماغرإبيلحمسيذلادادعإلايلرهظأو.ةمئاقلاىلإاوفيُضأددجنيبِّقعتم
للستلابورضنمًابرضرمألاادبً.اضيأددجنيبِّقعتمّدصىلعيرتسوغ
يميلستليرتسوغنمةلواحمدرجماهنأيلدكألاكنكلو،ّيلإةبسنلاب
انيمدختسمعمحيحصلارمألابانمايقنمققحتللعفادانيدل".رومألامامز
،"انلمعبانمقاذإالإةعانصلااهبمتهتيتلاتانايبلاعمجعيطتسنالاننأل



.يللاق
.يرتسوغعفاودلايحقلقلانمليلقبرعشألازأامتنكيننكلو

.هلسانلامادختساحلاصلسيلوبُّقعتلاةعانصحلاصلَّريسيوه
ááá

-لضفأعفاودببُّقعتلاّدصيتكنوكسيدىعديجمانربكانهناك
.بُّقعتلاملاعنعّقشنملَبِقنمسُِّسأ

بُّقعتلاّدصلجمانربلوأ،لغوغيفسدنهموهو،شينيكنياربىنب
2010ماعلانروجتيرتسلوويفليتسيليمإيتليمزلةلاقمةءارقدعب
دَّمعتمريغلكشباهيمدختسمءامسألاسرإبكوبسيفمايقةيفيكتلّصف
يتلاّةيلفُغلاكوبسيفكاهتناشينيكقّدصيمل.ينالعإلابُّقعتلاتاكرشل
بناجلاىلعلمعدقل.اهيلعةظفاحملاببيولاىلعبُّقعتلاتاكرشتدعو
تمزتلالغوغنأفرعيناكو-ًابيرقتتاونستسلاوطلغوغلينالعإلا
.بيولاىلعبُّقعتلاتانايبةيلفُغىلعةظفاحملاب

يعامتجالالصاوتلاتاكبشبُّقعتيرتسوغّدصيمل،تقولاكلذيف
ًاجمانربعضووهلزـنمىلإءاسملاكلذيفشينيكبهذ،كلذل.كوبسيفلثم
كوبسيفعنمي)FacebookDisconnect(تكنوكسيدكوبسيفىعديًاريغص
هجمانربيظح،نيَعوبسأنوضغيف.بيولاربعنيمدختسملابُّقعتنم
.ةرمفلأنيسمخلِّمُحوايجولونكتلاعمتجميفباجعإلانمليلقبيناجملا

هبموقتيذلابُّقعتلايفركفيأدب،ةيبعشرثكأهجمانربّودغبنكلو
فّرعيامرْدقبكبفّرعي،غنيبو،!وهاي،لغوغيفكثحبخيراتنإ".لغوغ
نعّيلختلاّيلعنّيعتيهنأتكردأ".شينيكيللاق."يحّفصتلاكخيراتكب
."كلذىلعبابكنالللغوغ

نوناكيفو.2010ربمفون/يناثلانيرشتيفلغوغنعّىلختدقل
عمجنملغوغعنميتكنوكسيدىعديًايناجمًاجمانربقلطأ،ربمسيد/لوألا
وأينورتكلإلالغوغديربىلإهلوخدٌمدختسملجسيامدنعثحبتابلط
لثميعامتجالصاوتتاكبشبُّقعتًاضيأعنميو،لغوغلىرخأتامدخ
.غيدو،!وهاي،لغوغ،رتيوت،كوبسيف

نمًاقثاونكيملشينيكنكلو،روفلاىلعًايبعشتكنوكسيدحبصأ
،ةيناجمبُّقعتللةعناملاىرخألاجماربلالكف.ةنهمربتُعيهبموقيامنأ
بُّقعتلاتاينقتلكةبكاومنكلو.كارتشامسرضرفهناكمإبنكيملكلذل
.قابسلااذهلةيلامدراومىلإةجاحبناكو،ّحلستقابسبهبشأوه

نيرشتيفو.هتارخّدمنمشاعوهلزـنميفلمع،رمألائدابيف



سسؤممهيفنمب(نيرمثتسمنمرالود600,000عمج،2011ربوتكأ/لوألا
.ةيّدجبرمألاعمىطاعتو)لسناكديفيد،يرتسوغ

نمنَّوكملاهقيرفوناك.2011سطسغأ/بآيفشينيكةرايزلُتبهذ
يف،يلافنوكيليسيفةريغصتاعامتجاةعاقيفنيدشتحمنيسدنهمةعبرأ
ءوضلاوةلَدسُملالظلاتناك.لاتيباكدنالياه،نييلاملاهيمعاددحأبتاكم
ّتبثيناكقصالطيرشرادجلاىلعو،رتويبمكلاتاشاشنمرداصديحولا
ةسَّدكمةعيرسوتسوكتابجونمةعومجممهيدلو،تطقسةلسِةركَةلس
مادختسانعتايئاصحإةحولًاضيأمهيدلو.ةلواطىلعاهضعبقوف
ريوطتلامّيلاممعادرورملاحيفةيرورضةماعِداهنإاولاقو،مهجمانرب
.جمانربلا

يذلالزـنملاىلإةرَجأتسملايترايسبهتّيلقأكلذل،ةرايسشينيكدوقيال
ٍعَّمجميفةحابقرثكألالزـنملاهنإ.ءالمزلانمليلقددععمهرجأتسا
ةلواطبنَّيزمودِصتقمنكلوًابَّترمناك،لخادلايفً.ادجليمجّينكس
.ةكيرأوةدحاو

يف.همونةفرغبابحتفلبقينرّذح،"طقفءايشأةسمخّيدل"
ددعو،ةيذحأةعبرأو،ليوارسةثالثةنازخلايفو.مأوتفيفخشارفلخادلا
هذه،يرتويبمكلاهزاهجنعادعف.ةيضرألاىلعةسَّدكمناصمقلانمليلق
.كلمياملكيهءايشألا

ال".يللاق،"تانايبلاناديميفيلمعببسنوكيامبرهنأدقتعأ"
."تانايبلايهكلمأاملكً.ائيشكلمأ

هعفاودتدجويننأبنياربتربخأ،وتلأولابيفءادغلالوانتءانثأ
ىلعنونهاريامدنعنولواقملاهيلإأجليرمأوهبهاركشيعلاف.ةكِبرُم
جماربلةليزهلاقوسلانمةدافتسالاًاقحعقوتيلهنكلو.ةيلبقتسمةورث
؟ةيصوصخلاةيامح

لصفنيس،لاق،ًالوأ.ةيصوصخلاقوسيفلمأيلازيامهنإلاق
ةمدخىلعلوصحلانيمدختسمللنكمي،كلذدعب.نيبِّقعتملانعنومدختسملا
.لاملاىنُجيس،لاقً،اريخأ.ةراتخمتاكرشبمهلصوةداعإلةعوفدم

."ملاعلارييغتديرأو".يللاق،"يلامسأرانأ"
لثمتملايهيجوتلايأدبمعممءالتتيهف؛نياربةبراقممعدتدرأ

يعامتجالالصاوتلاتاكبشّدصييـبّقعتلاهجمانربنكلو.ءادألاءاقلعفدلاب
ناك،انتارابتخايرُجنناكشأوتنكنيحيفف.ءيشلكّدصديرأو،طقف
ةجاحكانهنكتملكلذلً،اضيأيعامتجالصاوتتاكبشّدصييرتسوغ



.تكنوكسيدل
نيبقعتملاةمئاقف.شينيكجمانربردص،2013ليربأ/ناسينيفوً،اريخأ

امدنعو.ةنيتمةريغصةرايسبهبشأهنإ.يرتسوغةمئاقنملوطأّدصييتلا
لكتكنوكسيدّدص،تكريادشيرفنمتنرتنإلاربعةلاقبءارشُتلواح
.ةرَداغملاةحفصىلعروهظلانم"بلطلا"رزًاضيأعنمهنكلو،نيبّقعتملا

مقرلالخنمًاعّربتُتمّدقوتكنوكسيدمادختسالُتلّوحت،كلذعم
.هنمصلختلانكمييذلاّيفخملايدامتعاةقاطب

ّحلستلاقابسيفنيدّرمتملاليومتىلإةجاحبيننأُتربتعادقل
تامدخلللَمتحملاريغنم،ةسفانمدوجونودبو،كلذفالخب.يـبُّقعتلا
ةدمليـبناجىلإءاقبلا،بُّقعتلاةعانصاهرفوتيتلا،يرتسوغلثم،ةيريخلا
.ةليوط

بلاغيف.يوضُعلاماعطلاةكرحلىلوألامايألابرايخلاينّركذدقل
تاجتنمبةئيلمتكرامربوسلايفةيوضُعلالالغلاةحنجأنوكت،نايحألا
نيذلاسانلاديازتبو،ءطببو،تقولاّرَمىلعنكلو.ةعَّقبموةنّضغتم
ةليمجةيوضُعلاراضُخلانوكت،نآلا.ةيعونلاتنّسحتً،ايوضُعًاحافتنورتشي
رثكألبال،ةيديلقتلاتاجتنملارهظملامجرْدقبنايحألابلاغيفرهظملا
.اهنمًالامج

يفّيوضُعَجتنمءارشلًالثاممتكنوكسيدمادختساناك،ّيلإةبسنلاب
نكتملولوىتحةيصوصخلاجماربقوسمعدترتخادقل.ىلوألامايألا
.نيسفانملاتاجتنمكةقاّرباهتاجتنم



نلًادحأنأتكردأ،يدلومديعءاشعةلفحنممايأةثالثلبق
.ةرفيشلاةطساوبيفويضعملصاوتلاةلواحمتلصاواذإرضحي

:ةيّرسلاكرويوينباتكيفويضنملكلُتلسرأ،ةلفحلانمرهشلبقف
حاتفم"ديربلاربعمهلُتلسرأ،عوبسأدعبو.ديربلاربعيداعريغليلد
ليبسىلع.باتكلايففرحأوتاملكناكمديدحتةيفيكفصي"ةرفيش
.1لصفلا،3ةملكلا،2رطسلا،12ةحفصلاينعت)12،2،3،1(لاثملا

ربع،ةرفيشبةبوتكم،ةيئاهنلاةوعدلاتلسرأ،ينمتقولادافندعب
:اهيفءاج.ينورتكلإلاديربلا

)377،23،7()197،136(
)61،4،3()29،27،4،1()23،3،8،1()23،4،10،1(
)87،26،25()25،27،3()25،27،4(
)393،1،2()123،2(
)95،30،11()389،26،12()159،41،4()179،16،13()113،14،14(
:ةوعدلالوقت،ةرفيشلاكفدعب
صاخءاشع
9/26موي
ةسداسلاةعاسلا
ةيناثلاةداجلا41,5ناكملا
ًادقنقَفَّنلاةركذتاورتشا
ًّاتستوعددقل.جازمةيبصعبرعشأتأدب،ةلفحلانمعوبسألبقو

ةرفيشتكفاهنأبينتغلبأطقفّنهنمةدحاونكلو،تابَّرقملايتاقيدصنم
.اهّكفةلواحمبتايرخألايتاقيدصمايقنأشيفُتبتراف.ةوعدلا

عوبسألايفنيلعفتساذامً،اذإ":ىرخأةقيدصنمًاّرسقّقحتلاتلواح
تّوفتساهنأبملعتتناكول.تلاق،"لمعةلحربموقأس،هوأ""؟مداقلا
.ةوعدلاةرفيشكفتملاهنأكاذنيحُتكردأدقل.كلذْتركَذليتلفح

ةقباسلاةمانزورلاعمنمازتتلةمئالمريغتارفيشلانإ،ظحلاءوسل
.مايألاهذهيفءاشعلاتالفحل

بطلاوةفسلفلايفهاروتكدىلعةزئاحىرخأةقيدصتفرتعاً،اريخأ



..ً.امامتكبةَعلومانأ،يتزيزعاي".تقفخأوةرفيشلاكفتلواحاهنأب
ًءاكذوأًايفاكًاربصكلمأال".ْتبتك،"تارفيشلاكفبةَعلومريغيننكلو
"!كتلفحروضحناحتمايفحاجنللًايرطف

ءانثتسابرضحينلًادحأنأُتكردأ،ةلفحلانممايأةثالثلبق
ُتيغلأ،كلذل.ةلاسرلاةرفيشتكفاهنأبينغلُبتلتلصتاةدحاوةقيدص
نأباهغلُبأليتقيدصبتلصتاو-عبطلاب،اديآمساب-معطملايفيزجح
.تيغُلأةلفحلا

ءاشعَةلفحنيرخآلايفويضنمٌّيأركذيملو،ّىلوودعوملاّلح
ًاديربًةمدختسم،ىرخأءاشعةلفحُتّمظن،نيَعوبسأدعب.ةيصوصخلايمحت
ً.اماتًاحاجنرمألاققحو،رَّفشمريغًايداعًاينورتكلإ

يصالخإيهةيصوصخلايمحتءاشعةلفحةماقإنمةربعلانكلو
ً.اشِحومًالمعةرفيشلابلصاوتلانوكيامًابلاغ:ةرفيشلابةقلعتملايتارابتخال

ááá
.ريفشتلايّدحتقافخإةيلوؤسميتاقيدصليمحتعطتسأمل
تلصو)1(:نَيببسلًابعصّنهلهتلسرأيذلا"ةرفيشلاحاتفم"ناك

مل)2(و؛نيَنثالاّعبتتّنهّبلطتامم،تارفيشلاباتكنعةلصفنمةوعدلا
ً.ايداعةرفيشلاكفلتارفيشلاباتكمادختسانكي

ً.اعمنَيتلكشملاّلحثيدحلايرتويبمكلاريفشتلابضرتُفي
.تارفيشلاكفوريفشتلابيرحسلكشبرتويبمكلاةزهجأموقت،مويلا

ةرفيشحاتفمّيدل.تارفيشبتككانهدَُعيملهنأةشهدللةراثإرثكألاو
حاتفمّيدلو.ياوسدحأهفرعياليرتويبمكلايزاهجىلعنَّزخميّرس
ً،اعم.هليمحتديرينملكلبيولاىلعيعقومىلعهرشنأماعةرفيش
باتكةعجارمنوداهترفيشكفولئاسرلاريفشتبناحاتفملاكناذيلحمسي
.تارفيش

.ينورتكلإلاديربلاريفشتلصاخشأدينجتيفًابيصعًاتقوهجاوأيننكلو
اوضفرةيرتويبمكلاتافلملاىلإنيّللستملايئاقدصأنمديدعلانإىتح
ىلعيتردقبمهتقثمدعىلإببسلامهضعبداعأ-يعمريفشتلادامتعا
مادختساىلعمهتردقبنوقثيالمهنإضعبلالاقو،حيحصلكشبريفشتلا
.ديقعتلاغلابلاماظنلا

.ينورتكلإلاديربللريفشتماظنّدُِعألرمألاهّبلطتامباولّمأت
يسافياربوينأيجنميناجمريفشتجمانربليمحتبتمق،ًالوأ

.يترفيشحيتافمةرادإىلعيندعاسييك)GNUPrivacyGuard(دراغ



دادعألاجِتنمةدعاسمليترأفكيرحتّيلعنّيعتي،ةرفيشحاتفمديلوتلو
ىلإهلقنأ،حاتفمىلعلصحأامدنع.يترفيشحاتفمريوطتىلعةيئاوشعلا
.ينعثحبلانمسانلانكمتيلماعلايسيئرلامداخلازاهجلا

هبضرتُفي)Enigmail(ليمغينإىعديًاجمانربُتلّمح،كلذدعب
ةرادإلمدختسأيذلاجمانربلاوهو،)Postbox(سكوبتسوبعملمعلا
ينورتكلإديربجمانربعملمعللمَّمصميجييبيج(.ينورتكلإلايديرب
.)بيولاىلعهنوجلتينورتكلإديربعمسيلو،مكزاهجىلعهنوّتبثت

دقلً.اعملمعلاىلعليمغينإوسكوبتسوبلمحنمنكمتأمليننكلو
.ةلكشمةيأةفداصمىدلليمغينإبلاصتالاسكوبتسوبمعدةحفصْتبلط
نعةصاخلاهتخسنركتباسكوبتسوبنإليمغينإمعدتايدتنمتلاقو
.ليمغينإلَبِقنمةموعدملاريغليمغينإ

ً،اعملمعلاامهبضرتُفينيَجمانربنيبٍةوجفخفيفتعقودقل
،يلفسلاقباطلاىلإُتلزـنف.نايثغلايفةبغربُترعشو،انواعتيملامهنكلو
ال.ةينقتلكاشملحليحافكببسيفُتركفو،رمخسأكيسفنلُتبكسو
املاطنكلو.نالثاممنارمأامهو،ةباتكلاةداعإوةباتكلايفّيدلةلكشم
يفتاعاسيئاضقركذأ.نايثغلابرعشأةينقتلالكاشملالحةيلمعينتلعج
نايثغلابًةرعاشو-يجماربلكاشملحًةلِواحم،ةّيلكلايفرتويبمكلاربتخم
.رارفللاهسفنةّحلملاةجاحلابوهسفن

ملاعمفرعأكلذلً،اريثكأرقأانأ.ةلكشملايهةبيِّرلانأُتربتعادقل
ةمَدختسمتايجولونكتىلإلاُحأامًابلاغ،ُتبتكامعجارأامدنعو.ةباتكلا
ًةجيتن.ةينقتلالكاشملالحملاعمفرعأاليننكلو.نيرخآبّاتكلَبِقنم
.ةيعجرمطاقنةيأنودمالظلايفرثعتأيننأولامكرعشأ،كلذل

(يترابوتبيركّبيتكةفهلبتلّمحدقل.تاميلعتتاّبيتككانه،عبطلاب
CryptoParty(ةرفيشدادعإلةدِعاسمةيحاضيإروصىلعيوتحييذلا

دريبردناثينورتكلإلاديربلاجمانربلةصَّصخمتاميلعتلانكلو.ينورتكلإلاديربلل
)Thunderbird(،تاودألاَملاعيف.مدختسأيذلاسكوبتسوبجمانربلسيلو
.رارمتسابتاميلعتلاتاّبيتكثيدحتبعصي،ةعرسبةرّيغتملاةينقتلا

قباطلاىلإتدعويتميزعتيّوق،لمأتلاضعبورمخسأكدعب
.رمألابمايقلاىلعةرداقريغلازأامتنكيننكلو.ًةيناثةلواحملليولُعلا
ءاكذرثكأًةليمزتعنقأً،اريخأ.ُتملستسا،تالواحملانمىرخأةلوجدعبو
ناك(تاميلعتلاِتدجو،ةعاسنوضغيف.يتدعاسمبينقتلاديعصلاىلع
.ديجلكشبًاعملمعلاىلعنيَجمانربلاِتلمحو)اهضعبكانه



ينورتكلإديربلدابتلصاخشألاضعبىلعروثعللنآلاةجاحبتنك
ىلعنيجَرُدملاصاخشألانمريثكىلعروثعلايتعاطتساب.مهعمرَّفشم
ناكاذإامًامئادحضاولاريغنمنكلو،يجييبيجـليسيئرلامداخلا
.ةايحلايفهفرعأيذلاهسفنصخشلاوهجَردملاصخشلا

تدجو،ندونساهنعفشكيتلاتامولعملادعب،لاثملاليبسىلع
يسيئرلامداخلاىلعةجَردُمندونسدراودإبةصاخةماعةرفيشحيتافمةثالث
ناونعرخآلاو،ينورتكلإلاتيبافالديربناونعاهدحأف.يجييبيجـلماعلا
ItAllGoesToينورتكلإلاديربلاناونعريخألاو،ينورتكلإلانلآزوبديرب

TheSamePlaceAnyway@anydomain.com.سيلريخألاةرفيشلاحاتفمف
نيَحاتفملارزَحينأصخشيألنكمينكلو.َضرتفموهامك،ةباعُدىوس
لوصوللتيبافالناونعندونسمادختساُتَبثهنأًاملِع(نيَّيقيقحلانَيلّوألا
تابسانمكانه،ببسلااذهل.)ناسنإلاقوقحناديميفسورلانيلماعلاىلإ
(اهيلعنوّعقويورخآلامهدحألةيمقرلاتّايوهلانمصاخشأاهيفققحتي

Keysigningparty(صخشلاكاذةرفيشِحيتافمليمحتلبق.
،ريبكدحىلإو،ّيلإةبسنلابادبةيمقرلاتايوهلانمققحتلانكلو

ةباتكلاةيّرسيفاهتّمربةيسيئرلاةركفلانمكت.كوبسيفلَبِقنمةرَزاؤم
مهعمُتلصاوتصاخشأبَنلعللةرهاظىرخأةمئاقّدُِعأاذاملًاذإ،ةرَّفشملا
ةلسلس-يترفيشحاتفملةطراخُترشن،كلذنمًالدب؟ةماتلايتقثمهيلُوأو
ديرينملكلبيولاىلعيعقومىلع-ًانِّوكمنيعبرأنمدادعأوفرحأ
.ّةينعملايننأىلعًاناهرب

ديربلئاسرلدابتيفةعتمتدجو،هترّيسويماظنُتددعأامدنع
ديعصلاىلعنيعرابلاءاقدصألاوءالمزلانمليلقددععمةرَّفشمينورتكلإ
نمةمخضوةليوطلتُكبهبشأتدبدراولاديربلايفلئاسرترهظو.ينقتلا
،يرورمةملكُتلخدأامدنعنكلو.ةيئاوشعلا،زومرلاو،فرحألاو،دادعألا
.رَّفشمريغينورتكلإديربىلإيرحِسلكشبيئاوشعلاصنلالّوحت

ريبخلاُتفداصامدنعرَّفشملاينورتكلإلايديرببعاتمتسالابأدبأتنك
ىلوأتناك.رمتؤميف،نايوغوسرفوتسيرك،ويلأيسهيأيفيجولونكتلا
.رَّفشمينورتكلإديربىلإةجاحلاشقاننانكو،ترهظدقندونستاءاشفإ

دَّقعملانم".نايوغوسيللاق،"يجييبيجمادختساًاقحُتقمأ"
امدنعثبعلابمهدحأموقييكةديجةصرفكانهنوكتنأًادج
ًافئازًاروعشاوحنُماماذإنيمدختسملاةّمهدوربنمىشخأ.همدختسي
."بعاتميفمهلخُديدقامرمأةباتكنمو،نمألاب



يفرَّفشمبلصصرقىلعيسيئرلاهترفيشحاتفمبظفتحيهنإيللاق
نوكتيتلا،ةيعرفلاهترفيشحيتافمبظفتحيوه.هبتكميفلَفقُمجرُد
وأةءارقلو.هبيَجةظفحميفةيكذةقاطبىلع،دحاوماعةدملةحلاص
ةيكذتاقاطبئراقلخادةيكذلاةقاطبلاعضي،رَّفشمينورتكلإديربةباتك
.ةيفاضإرورمةملكلخُديمثنمو،ينضحلاهزاهجبلوصوم

وأيسيئرةرفيشحاتفمكلمأنكأمل.روفلاىلعطابحإلابترعشدقل
يسيئرحاتفمىلإةجاحبيننأفرعأنكأمليننإىتحً،ايعرفًاحاتفم
،ةيكذةقاطبىلعوألَفقمجرُديفيترفيشحاتفمنكيمل.يعرفحاتفمو
.ينضحلايزاهجىلعلب

ديفيدليفسأنعُتبرعأ،ةلفحرثإرمتؤميفو،قحالتقويف
ةسايسزكرمسيسأتىلعدعاسيجولونكتوينوناقراشتسموهو،نوسنيبور
يججمانربةءافكمدعببسب،نوتسنيربةعماجيفتامولعملاايجولونكت
روعشلاىلعينلمحبيوَعقومنوسنيبورينارأو.مدختسأيذلايجييب
وهو،بيولاىلعليغوفلراكليصخشلاعقوملاهنإ.ًالاحلضفأيننأب
ةداهشوةينلعلاهترفيشحاتفمعقوملاضرع.ةيرتويبمكلاجماربللدئاررِّوطم
(يجييبوينأيجمادختساىلعيتردقبقثأال":هذهلصنتلا

GnuPG(...يجييبيجىلعةلَمتحمتامجه[نمُسارتحالابلطتي[
نأيفةيمهأمتدجواذإ،كلذل.ةمهملاىوتسمىلعُتسلو،ًالصاوتمًارذح
ىلعلمعنسو،اهلاسرإلبقيـباولصتاًءاجرً،اقحةيّرسيلمكتلاسرنوكت
."ةلأسملاةجلاعم

ááá
دارفأىلعهدامتعابينلعلاحاتفملاريفشتيفيثراكلاللخلالثمتي

.مهحيتافمةيامحل
نويركسعءالمعوسيساوجناك،ةرفيشلابتكنمزىلإةدوعلاب

ءاقبإنآلاانيلعنكلو.نيبَّردملئاسريلقانلالخنمةرفيشبتكنولدابتي
كئلوأِةظفاحمِةيلاعفبةيرتويبمكلاانتزهجأىلعةنَّزخمةصاخلاحيتافملا
.ةرفيشلابتكىلعءالمعلا

،ةيئاوشعةيكذلاانفتاوهوانتارتويبمكف.ساسألايفةليحتسمةمهماهنإ
دنعانتارفيشبتكضارتعانكميو.تنرتنإلاباهلاصتاءانثأتانايبفرجتو
لكخسنتوةيرتويبمكةزهجأىلعماظتنابةموكحلايلوتستثيحدودحلا
قيقدتلازكرموقِّقحمقلطأ،2010ماعلايف.شيتفتةركذمنودباهتايوتحم
وهو،سواهديفيدهّدعأيلبقتسملارفسللًاريذحتكرامجلاوةرجهللَقبُسملا



ةيكريمألاةموكحلاتالاصتارّرميذلايدنجلا،غنيناميلداربلّديؤم
فقوتلاهنمبُلط،كيسكملاىلإةلحرنمسواهداعامدنعو.سكيليكيول
نمألاةرازوسواهىضاق(.هتزهجأىلعءاليتسالامتو،باوجتساللًابناج
ىلعاهلالخنمةموكحلاتقفاوةينوناقةيوستىلإًاريخألصوتويلخادلا
.)ةينورتكلإلاهتزهجأنماهيلعتلصحيتلاتانايبلافالتإ

يقلقدادزا،دودحلاىلعىرُجتيتلاثاحبألانعديزملاُتفرعاملك
،كلذل.رطخيف-يرورمتاملكو،يتارفيش،يتالِص-يتانايبنوكتنأنم
،ابوروأىلإلمعةلحريفف.دودحلاربعتانايبةيألقنمدعبءدبلاتررق
ملو،يجوزبصاخلاميدقلاينضحلارتويبمكلازاهجيعمتبحطصا
تنكو،ينضحلازاهجلايفينورتكلإديربوأتافلمالف.فتاهيأبحطصأ
يديرببحسأوكوأرديابسىلعةرفاوتملاةرَّفشملايدراومنميتافلمِجَلأ
.بيولانمينورتكلإلا

امدنعريفشتلامادختساتدرأدقل.ةلكشملايهيتارفيشحتافمنكلو
وي،ضماوصرقىلعيّرسلايترفيشحاتفمتعضوكلذل،دلبلاجراخنوكأ
يننكلو.ةدحتملاتايالولاىلإيتدوعلبقصرقلافالتإلُتططخو،يـبسأ
دجأملةرداغمللتقولاناحامدنعو،صرقلافالتإةيفيكلططخأمل
توحملب،قدنفلاةفرغيفحابصمةطساوبصرقلاقيزمتبءدبللةعاجشلا
ىلإتلصوامدنع،ظحلانسحل.لضفألاثودحيفتلَِمأوهتايوتحم
.لكاشمةيأنودبوةفخبكرامجلاُتربع،كرويوين

تنك.ةشهدللريثموحنىلعًاحيرمًارمأتانايبنودبرفسلاناك
.ءيشيألفُغأملو،قدنفلايفءاسملكينورتكلإديربىلإيلوخدلجسأ
ِةينغأوفتاهلاىلعٍءاهلإنودبيلمعىلعزيكرتلاىلعةردقرثكأتنكو
.تالاصتايّقلتلصاوتعمرارمتساباهقلُطييتلاراذنإلاةرافص

ًاديجًارمأسيلتانايبةيألمحنوددودحلاروبعنأُتربتعادقل
ً.اضيأيلقعةمالسللب،بسحفةيصوصخلل

ááá
ةركامجماربلَبِقنمرطخللةضرُعلازيامناكيتارفيشباتكنكل

.بيولاربعسسجتلاةعيلطيفيهو-يرتويبمكلايزاهجىلعةدوجوم
لجألنويكريمأريدمويكريمأنطاوموهو،هللادبعنيسحةصقباولمأت

ناك،2012ليربأ/ناسينيفف.نيرحبلايفناسنإلاقوقحوةيطارقوميدلا
يتلاتاءارجإلاةلأسمهيفَشقاُنتءاقلءارجإلليهلوتيباكلاوحنريسي
ىلعرقن،هريسءانثأ.نيرحبلايفةيطارقوميدللنولاوملانوضراعملااهلضرعتي



هيفءاجو،يفاحصلَبِقنميريبكالبزاهجربعهللَسرمينورتكلإديرب
،يسايسلابزحلاىلإًاريشم،"ةموكحلاةطلسوقافولا-ديدجراوحدوجو"
فلملاليمحتنيسحلواح.جاجتحالاتاكرحلّديؤملاّينيرحبلا،قافولا
نّينيرحبنيطشانوّملسً،اباترم.لمعيملهنكلو،ينورتكلإلاديربلابقَحُلملا
ّيفاحصلهذهينورتكلإلامهديربَلئاسرةلثاممةقَحلُمتافلماوّقلتنيرخآ
.اهليلحتلرتويبمكلانمأيفنيثحابةدهعيفاهعضوزوينغربمولبيفعاجش

ةقَحُلملاتافلملانأنوثحابلادجو،ينُضملاقيقدتلانمرهشأدعب
ىلعنيطشانلاتارقنلكليجست،حُتفىتم،هنكميركامجمانربىلعيوتحت
تاريماكلاليغشتو،ةشاشللروصطاقتلاو،ةلومحملامهفتاوهحيتافم
اماغهتعضويذلا-جمانربلاناك.مهتالاصتاىلإءاغصإلاو،تانوفوركيملاو
يفرتويبمكلاةزهجأل،ودبيامك،تامولعملسري-ةيناطيربلابورغ
قُرسامبرو،نيرحبللجمانربلاعِبتملاهنإغربمولبلاماغتلاق.نيرحبلا
.اهجمانرب

هذهعضت.ةعرسبيمانتملاتنرتنإلاربعسسجتلاملاعيفةدئاراماغ
ليغشتاهتاودألنكميو،ريفشتلاىلعلياحتتةيرتويبمكجماربتاكرشلا
.اهلاخدإبنوموقتةملكلكطاقتلاومكبيَجيفنوفوركيم

زيرفيد-ونيتنلافرفينجيتليمزوُتبهذ،2011ربوتكأ/لوألانيرشتيف
هيفيرتشترمتؤموهو،دلرووسأسأيآةرايزلنطنشاوةمصاعلاىلإ
تاكرشنمتنرتنإلاربعسسجتتاودأملاعلاءاحنأفلتخمنمتاموكح
.لوبزرباترياوًانايحأىعُديو.اماغلثم

نمتنكمترفينجنكلو،لوخدلانماننكمتمدعئجافملاريغنم
امب،ةكرشنيثالثوتسلدوعتيقيوستدنتسمَيتئمنمرثكأىلعلوصحلا
نّكمتةيرتويبمكلاتافلملاىلإّللستِتاودألتاّبيتكلاجّورت.اماغاهيف
ةزهجألاضارتعاو،ةلومحملامهفتاوهوسانلاتارتويبمكماحتقانمتاموكحلا
دقل.امدلبيفترجيتلاتنرتنإلاربعتالاصتالالكعمجاهنكمييتلا
غولاتاك"ىعدتتانايبةدعاقيفتنرتنإلاربعتاباتكلانمريثكلاانرشن
."اهتاودأىلعتاموكحلاهنملصحتيذلاناكملا:ةباقَّرلا

ةادألاوهو،بورغاماغنم)FinSpy(يابسنيفّبيتكفصي
تالاصتالاةبقارم"ىلعجمانربلاَةردق،نّينيرحبلانيطشانلاةبقارملةمَدختسملا
ةبقارمفدهبتنرتنإللىهقميفمدُختساهنأبًاضيأّبيتكلاديُفيو."ةرَّفشملا
ءانثأًاضيأصاخشألاروصطاقتلالبال،)Skype(بياكستالاصتا
ً،ايناديمهتيلاعفتتبُثأ،ةديعبلاةبقارمللٌّلحنيبسنيف".بياكسمهمادختسا



فادهألاةبقارمناديميفةيلاحلاتايدحتلاةهجاومنمتاموكحلانّكمي
مدختستوماظتناباهعقومرّيغتيتلاو،ةينمألاتاءارجإللةكِرُدملاةلومحملا
.ّبيتكلالاق،"ةيجراخنادلبيفنمكتو،ًالْفُغوةرَّفشملاصتاتاونق

ةيلاطيإةكرشّبيتكليسيئرلاناونعلاوه،"فدهفلأةئماوبقار"
لصيفادهأةبقارمدُعبنممكحتلاماظنلنكمي".ميتغنيكاهىعدت
."فالآلاتائمىلإاهددع

ةلعافلاةباقَّرلاقوسنإ،لوبزرباترياومِّظنم،ساكوليريجانللاق
5وحنىلإةيباهرإلا2001ماعلاتامجهلبقً"ابيرقترفصلا"نمَتمَن
.ماعلايفرالودنييالب

ةحلصمللوهرمألااذهله،يلاتلالاؤسلاحرطءانعدبكتنال"
.ساكوللاق"؟ةماعلا

ááá
ةيكريمألاةموكحلامايقنأشيفقلقللةجاحبنوكأالأيفُتلَِمأ

.يفتاهوأيرتويبمكلايزاهجىلعةَبقارمجمانربتيبثتب
تايالولايفنوناقلاذافنإءالمعنأودبي،ءيشلكنممغرلاب

وأرتويبمكىلعةبقارمجمانربتيبثتلشيتفتةركذمىلعاولصحةدحتملا
يآيـبفألاتلصح،ًالثم،2007وينوي/ناريزحيفف.هبَهبتشمفتاه
يامىلعباسحىلإّيسوساججمانربلاسرإباهلحمستشيتفتةركذمىلع
.نطنشاو،ايبملوأبرقةيوناثةسردملةيريجفتتاديدهتلسريصخشلسيبس
يفدعاسمٍضاقوهو،ثيمسنفيتسيضاقلاّدر،ةلصفنمةيضقيف(
ًابلط،لومحمفتاهِعقومةبقارملٍرمأرادصإساسألايفضفرساسكت
ً،ايئزج،دقتعيهنألّيسوساججمانربتيبثتلشيتفتةركذمىلعلوصحلاب
تصنتلارارغىلع.يديلقتثحبىلإهنمةيويديفةباقَرىلإبرقأهنأب
.)ةمكحمللًايفاضإًاريربتةيويديفلاةباقَّرلابلطتتدق،ةيفتاهلاتاملاكملاىلع

يفرمألااهبيهتنييتلاةرَّفشملايتالاصتاىلعًاقحُتقلقيننكلو
يفتّصنتةزهجأةلاكولاتّتبثدقل.يموقلانمألاةلاكوبُّقعتتاكبش
ةكرحنمةئملاب75ةجلاعمىلعةردقلاكلمتةيلحمتالاصتاتاكرش
ياليمزهعضوريرقتلًاقفو،تنرتنإلاربعةدحتملاتايالولايفتالاصتالا
.زيرفيد-ونيتنلافرفينجونامروغنابويس

ربعاهجلاعتةتَحبّةيلحمتالاصتافالتإيموقلانمألاةلاكوبضرتُفي
ًءانثتساتعضوةلاكولانأودبينكلو.اهبةصاخلابُّقعتلاتاكبش
ماعللدوعتوندونسدراودإاهنعفشكةّركذميفف.ةرَّفشملاتالاصتالل



مأةرَّفشملاتالاصتالالكب"ظفتحتاهنإيموقلانمألاةلاكوتلاق،2009
ولوىتح-"يّرسىنعمىلعاهئاوتحابةيقطنمبابسألدَقتُعييتلاكلت
.لماكلابةيلحمتالاصتاتناك

ءارمحةيارحجرألاىلععفرأريفشتلامادختسابيننأكلذينعي
.ةلاكولابُّقعتةكبشلخادىلإينفرجت

نمألاةلاكونمينيبليبيللاق.قباسلايفيريذحتّمتدقل
قثأال".ءارمحةيارريفشتلانإ،ندونستاءاشفإروهظلبقىتح،يموقلا
هيلعنولصحي،هقارتخامهناكمإبنكيملاذإ.ماعلالقحلايفريفشتيأب
ينورتكلإلاهديربلكلسرأهنأينيبفاضأ.يللاق،"تامولعملاةكبشنم
كشلانعديعبوهاملكلسُرأ".ةباقَّرللعضخيسهنأبًاِملاع،رَّفشملاريغ
تيبلاّييزانووباتسغمهوعَدأ".يللاق،"ءيشلكاوفرعينأمهديرأيننأل
."ضيبألا

،ينيب،يموقلانمألاةلاكويفةثالثلارارسألايفشاكُتيقتلا،ةليلتاذ
ينحصندقل.ادسيتيبيفءاشعلاةدئاملوح،كيردساموتو،يـبيإكريك
.)GMRS(سأرآمأيجةيويدارلابقتساولاسرإةزهجأمادختسابيـبيإ
.ديربلاربعةعَّزوملاةيلاحلاتارفيشلابتكىلإةدوعلاينيبحرتقاو

ةرئاطنتمىلعًافِرشمناكامدنعًاسردّملعتهنإكيرديللاق
نكمت،ادافينيفتابيردتءانثأف.ّودعلاتالاصتاضارتعالًاصيّصخةمَّمصم
مهتنّكمٍتاروانملالخنمةلتاقم15-فأةرئاطنمتالفإلانمهقيرف
مهلًاحماس،ةرئاطلاهذهيفةدَمتعملاةيضبَّنلارلبودتاراداربمكحتلانم
اهبببستتيتلاتاساكعنالاعمجامدنالاوًادجضفخنمّولعىلعقيلحتلاب
.ضرعلاةشاشىلعرهظتوضرألاةحفص

ةطساوب"،كيرديللاق،"ةمدقتملاايجولونكتلابةميزهلانيقحُلتاذكه"
."ةمدقتمريغايجولونكت

ááá
ةدَمتعملالولحلادحألثمتيو،يجولونكتلحيفةبغارلازأامتنك

ِهيجوتلوكوتورببةيرتويبمكلاتافلملاىلإنيّللستملايئاقدصأمظعملَبِقنم
-يمسرريغلكشبلئاسرهيجوتـبفرُعيةرَّفشمةيروفلئاسر

Off-the-RecordMessaging.

نايآوفوزيروباتيكينلَبِقنم2004ماعلوكوتوربلارُكتبادقل
يفرتويبمكمولعذاتسأوهو،ريوربكيرإداشرإوفارشإتحت،غربدلوغ



همادختسانكمييناجمريفشتلوكوتوربهنإ.يلكربيفاينروفيلاكةعماج
.ةمئاقةيروفلئاسرهيجوتجماربىلإةفاضإلاب

ىلإةجاحبمهنيذلانيمدختسملاةلكشمّلحىلعلوكوتوربلادعاسي
تاشدردءانثأةيروفةديدجحيتافمعضولالخنممهحيتافمةيامح
هديعضوثيدحلاةبقارمبموقيصخشىلعنّيعتيهنأكلذينعي.ةرركتم
.ثيدحلاءانثأحيتافملاىلع

ينورتكلإلاديربلانمًانامأرثكألوكوتوربلارمألااذهلعجيً،ايرظن
.ةلوهسرثكأنكيملهمادختسانكلو،رَّفشملا

ةفلتخمةيرتويبمكجماربةثالثليمحتّيلعنّيعت،لوكوتوربلامادختسال
صاخلاةيلفُغلاجمانربُتمدختسا،ًالوأ.رخآلااهدحأعمنواعتللاهعانقإو
)Jaber(رباجىلعباسحيفتكرتشا،كلذدعب.تنرتنإلابلاصتاللروتب
ةيروفلالئاسرلاةيجوتلًاجمانربمثنمتلّمحو.ةيروفلالئاسرلاهيجوتل
ُتددعأً،اريخأ.روكذملالوكوتوربلاىلعيوتحيو)Adium(مويدأىعدي
.رباجوروتعملمعللمويدأ

مايقىلإرومألاهذهنميأبمايقلانمينّكمتلديحولاببسلادوعي
لوقلاوةوطخلكيفيتبكاومب،موبلبأبوقعي،رتويبمكلانمأيفثحابلا
.تادادعإلايفبتكأامورقنأنيأيل

هيلإتلّصوتامثدحأهذهةيناجملاجماربلاةصيبَختناك،كلذعم
ديرتةساسحلاةيفاحصلايرداصمنمديدعلانأتدجوو.ةرَّفشملاتالاصتالا
رداصمللو.لئاسرلاهيجوتلوكوتوربو،رباج،روتجيزمنعطقفيتملاكم
لوكوتوربو،رباج،روت،عقاولايفً،انايحأمدختسأتنك،ةيساسحرثكألا
ةطساوبهلّغشأةباقرةيألعضاخريغرتويبمكزاهجىلع،لئاسرلاهيجوت
TheAmnesticIncognito(زلياتليغشتلاماظنىلعيوتحيضماوصرق

LiveSystem-Tails(.ةماعلةرفاوتمهيفردصملاُةرفيشيناجمجمانربزلياتف
ىلعّللستمٌقيدصيلهعضيامدنعئجافموحنىلعلهسوهو،سانلا
ةيامحلساسألانممَّمصمهنأزلياتيفةشهدللريثملارمألاو.ضماوصرق
مادختساناك.كارتشالامدعرايتخالوأتادادعإلدوجوالكلذل،ةيصوصخلا
نكميثيحبِوانتمَملاعلخادىلإىلضُفلاوةديحولاةعيرسلايترظنزليات
.ةيصوصخلالامهإ

،غنيناميلداربفصو،ةيركسعلاةمكحملايفةيئاضقلاهاوعدءانثأ
همايقةيفيك،سكيليكيولةيكريمألاةموكحلاتالاصتارّرميذلايدنجلا
تحمس".ةرَّفشمٍتاشدردءارجإلرباجوروتلالخنمسكيليكيوبلاصتالاب



،سكيليكيوةمظنمةسايسو،رباجريياعمو،روتاهّرفوييتلاةيلفُغلايل
يعامتجالافينصتلاقلقنمًاررحتم،يتاذنوكأنأةيناكمإبروعشلاب
يفغنيناملاق،"ةيقيقحلاةايحلايفّيلإبَسُنتامًابلاغيتلاسيساحألاو
.ةمكحملامامأهتدافإ

ةنايخلضّرعتدقل.فاطملاةياهنيفغنينامريفشتلاذقُنيمل،عبطلاب
ّملسدقو،ومالنايردأىعديةيرتويبمكلاتافلملاىلإّللستم-قيدص
راثأىلعقحالتقويفنويموكحلانوققحملارثع.يآيـبفأللغنينام
ةمئاق"ىلعجناسأنايلوجناك؛يرتويبمكلاهزاهجىلعغنينامتالسارم
.رباجيفغنينام"ءاقدصأ

َفشكلانامتكللةمَّمصملاساِرملاةبعصلاةيلكيهلاهذهلنكمي،اذكهو
يألنكميو.ريبكدحىلإةعرابًاعمةلماعلاةيثالثلاتامدخلاو.ريثكلانع
،لاثملاليبسىلع.نَييرُخألانَيتمدخلايفرييغتثادحإامةمدخيفرييغت
ينّبلطتو،هليكوتادادعإروترّيغ،ةيثالثلاتامدخلليدادعإنمماعدعب
.لمعلانعرباجفقوتببسفاشتكالعيباسأرمألا

نيبديحولاوهروتف.جماربلايرّوطمىلعموللاءاقلإعطتسأمل
نيعّوطتمةطساوبرباجَّريسيوً.ارجأهوعضاوىضاقتياليذلاةثالثلاجماربلا
ةزهجأىلعهرييستءانثأةرركتملاللستلاتامجهنمهنععافدللنولضاني
ُعورشموهيمسرريغلكشبلئاسرهيجوتلوكوتوربو.ةحونممرتويبمك
.ولرتاوةعماجيفذاتسأنآلاوهو،غربدلوغنايأسسؤملاةدايقبنيعّوطتم

ةرفيشرفاوتتوغربنيوشنافيإةدايقبٌعورشم)Admium(مويمدأو
عقومىلعهنعةريثكتامولعمكانهنكتمل.سانلاةماعلهيفردصملا
عبارلاهماعيهُنينويعبيبطهنأُتَبثدقل.هبتلصتاكلذل،بيولا
.ةديجلاحيفهءاقبإلواحو،ةّيلكلايفمويمدألهتسادقل.ميقمبيبطك
-ىرخأةلحرمىلإلقتنأسيننأبطلاةّيلكىلإتبستناامدنعُتننظ"
تقوهيدلناك(غربنيوشيللاق،"رخآصخشلرومألامامزّملسأس
كانهنكيملنكلو".)ىفشتسملايفلمعلاةكرحءودهببسبثدحتلل
،اذكهو."ةدايقلابطروتلايفًابغارودبيوةجمربلايفةربخكلمينمًادبأ
ريوطتلاقيرفنمريبكددعلقتناو،ةطاسببتقولاكلمأمل".مويمدأُلبَذ
.غربنيوشيللاق،"لاملابمهيلعدوعتلامعأىلإيساسألا

.ريفشتلابةبالصرثكألايلمأنمكيشهلاساسألااذهىلع
ááá

.هيلإتلآامىلإلوؤتنأرومألابضرتُفينكيمل



بيليف،ةيوونلاةحلسألالامعتسالضهانملاطشانلاقلطأامدنع
دوغيتيربىعديقوسلانمعساوقاطنلريفشتِجمانربلوأ،نامرميز
ًاتقونأولامكرمألاادب،1991ماع)PrettyGoodPrivacy(يسفيارب
.ملظلانمةيناسنإلاريرحتىلعّرمينلًاليوط

جولوةيناكمإنييداعلاسانللرفويجمانربلوأييبيجييبناك
ىلعَجلاعملايوقلاريفشتلاناك،تقولاكلذىتح.ةيركسعلاَبتُّرلاريفشت
موسرعفدلةدعتسمةريبكتاكرشلوطقفةموكحللًارفاوتمرتويبمكلاةزهجأ
وه،يجييبيج،ريفشتللمدختسأتنكيذلاجمانربلا(.ةمخضصيخرت
.)ييبيجييبنعةيناجمةخسن

ةكرحزيفحتىلعيوقلاريفشتللراشتنالاعساولارفاوتلادعاسدقل
ةيامحلةصصخمنيثحابونيجمربمونيرّكفمةعومجم-سكنابرفياسىعدت
رشن،1993سرام/راذأ9يفف.)Cypherpunks(ريبعتلايفدرفلاةيرح
نعفشكلاةوقيهةيصوصخلا".كنابرفياسئدابمنايبزويهكيرإ
رجتمنمةلجميرتشأامدنع".زويهبتك،"يرايتخالكشبملاعللتاذلا
يّتيوهفَشُكتامدنع...نوكأنمةفرعملةجاحال،فظومللًادقنعفدأو
ال.ةيصوصخلابعتمتأنوكأال،ةينمضلاةيراجتلاةيلمعلاةيلآلَبِقنم
نعفشكلاّيلعبجي؛يرايتخالكشبيسفننعفشكلاانهيننكمي
مدعبسانللحمستةمظنأءانبلسكنابرفياسلابلصتادقل."ًامئاديسفن
ٍّيأدوجوعقوتنانكاذإانتيصوصخنععافدلاانيلع".مهّتيوهنعفشكلا
نورقذنممهتيصوصخنعسانلاعفادي".بتك،"ةيصوصخلاهذهنم
تاحفصتلاو،ةَقلُغملاباوبألاو،تافلغملابو،مالظلاحنُجتحتو،تاسمهلاب
،ةنيتمةيصوصخدوجوبيضاملاتايجولونكتحمستمل.ليسارملاو،ةيّرسلا
."كلذبحمستةينورتكلإلاتايجولونكتلانكلو

ةضافتناببسبةراثإلابةيكريمألاةموكحلارعشتالأئجافملاريغنم
ناكاذإاممققحتلابيكريمألانئابزلاةمدخزاهجعرشو.كنابرفياسلا
ةقاطلاتاذريفشتلانأامبةحلسألابيرهتنيناوقكهتنادقنامرميز
نعّتلختةموكحلانكلو.ريدصتلادويقلًاعضاخًاداتِعربتُعيةيلاعلا
تهنأ،1999ماعلايفو.مَُهتةيأهيجوتنود1996ماعلايفتاقيقحتلا
.ةيريفشتتاجتنمريدصتىلعرظحلاةدحتملاتايالولا

دقل.ةفلتخمةقيرطبةكرحلاباعيتسايموقلانمألاةلاكوتلواح
تاخسننيزخت:كلذنمدصقلاو،يتوصلاّثبلاريفشتل"ربيلكةقاقر"ترّوط
كفةموكحلاةعاطتسابنأينعيامم،ةموكحلاىدلتارفيشلاحيتافمنع



.ءيشلكةرفيش
نعلِبيتدنإيتهيأتاربتخميفزيلبتامفشك،1994ماعلايف

لاسرإنكمملانم-نوّديؤملاهنعىضاغتربيلكةقاقريفيساسأللخ
.ريفشتلامادختساةلصاوموةموكحللهنمةدئافالةعدِخةرفيشحاتفم
ًةمّدقم،ةريصقةدمدعبًابناجعورشملايموقلانمألاةلاكوتعضو،ةجَرحُم
كنابرفياسبتك،راصتنالاببسبهسفنبًاّدتعمً.انيبُمًازوفسكنابرفياسلل
:1996ماعللدئاعلاةيقيبطتةرَّفشمةباتكهباتكيف،ريينشسوربوه،زِراب
انسفنأةيامحلةجاحبنحن؛نيناوقلابانسفنأةيامحيفاكلاريغنم"
."تايضايرلاب

دقل.نوناقلانمةيامحلاعيطتستالةرَّفشملاةباتكلانأُتَبثنكلو
هَّجوييكينورتكلإديرباهيلإلَسريتنرتنإلاىلععقاومسكنابرفياسلاىنب
حمستتامدخ-)Remailers(ديربلاناونعءافخإنودهدصقمىلإ
لهسلانمنكيملامدنعكلذو،ةرَّفشملْفُغلئاسرهيجوتبنيمدختسملل
.مويلااهجولوِةلوهسباهنمصلختلانكميينورتكلإديربتاباسحجولو
نمًالدب،ادنلنفيفةمئاقلا،ربكألاةمدخلاتقلغأ،1996ماعلايفنكلو
ناعتسانأهلقبسامٍمدختسمةيوهنعفشكلابةمكحمرمأللاثتمالا
.يملِعلاينيدلابهذملاةسينكدقتنتتامولعمعيزوتلةمدخلاب

تاملكتايدحتىلعبلغتلانمًاضيأةرَّفشملاةباتكلانكمتتمل
.ةنَقتملاريغةيرتويبمكلاةجمربلاو،ةنمآلاريغرتويبمكلاةزهجأو،ةئيسلارورملا

يفف.ةقباسلاهتسامحلًاليدعتريينشسوربردصأ،2000ماعلالولحب
داقتعالاىلعءارقلالمحيفًائطخمناكهنأنلعأ،بيذاكأورارسأهباتك
قوفهرثنمهنكمييرحسلاينمألارابغلانمعونةرَّفشملاةباتكلا"نأب
ةباتكلانأبدقتعيتابهنأريينشبتك."ةنمآاهلعجوةيرتويبمكلامهجمارب
تايضايرلا".اهنومدختسينيذلاصاخشألالب،ةلكشملانكتملةرَّفشملا
.جتنتسإ،"مهمهفنكميداكلابو،نويجازِم،نّولاضسانلا؛ةيقطنم

ةباتكلاىلعلياحتللرشبلاةيجازِميموقلانمألاةلاكوتلغتسااملاط
ندونسدراودإاهنعفشكتادنتسمتزجوأ،2013ماعلايفف.ةرَّفشملا
تايجولونكتقارتخالةلاكولاهلذبتيذلارهاظملاددعتملايئادعلاَدهجلا"
نيمدختسملانيكمتبايجولونكتلاتاكرشعانقإلالخنم"تنرتنإلاربعريفشتلا
لالخنمريفشتلاريياعمفاعضإنمنكمتتليموقلانمألاةلاكوجولنم
.ةيرتويمكجماربةطساوبةفدهتسمتامجهنش

هذهتماق،ةلاكولاتامجهىلعةيبعشلاتاجاجتحالاّمضخيفو



نمدعباهنكمتمدعىلإًانمضريشتةلياحتمتاكيتكتمادختسابةريخألا
.ةماعلاةيسيئرلاةرَّفشملاةباتكلامعدتيتلاةيضايرلاَغيِّصلازومرلح

اوِقث":نايدراغحلاصلندونستادنتسمعجاريذلا،ريينشنلعأدقل
مكدهجىراُصقاولذباو،ديجلكشبهومدختسا.مكقيدصريفشتلا.تايضايرلاب
ةلاكوهجويفولونينمآءاقبلامكنكمياذكه.قرخللهضيرعتمدعنامضل
."يموقلانمألا

ááá
.ةايحلاىلإكنابرفياسةكرحدوعت،امقرطب
،ديعبنمزذنمكنابرفياسيفوضعوهو،جناسأنايلوجلّوحدقل

ماعةرَّفشملاسكيليكيوةمدخقالطإدعبمهرداصمونييفاحصلانيبةقالعلا
.ةماتةيلفُغبتامولعمبيرستنوديرينيذلاصاخشألاًةدعاو،2006

ىلعةدعاسملل"ريرحتايجولونكت"عضوىلعنورخآسكنابرفياسّزكرو
ناسيفكيابسنيلراميسكومعضودقل.ةيعمقلاةمظنألانمسانلاريرحت
(رويكيستسكتو)RedPhone(نوفدير-ةيريفشتتاقيبطتوكسيسنارف

TextSecure(-عورشموساتيرفناتانعضوو.ديوردنأفتاوهلجأل
فتاوهلاىلإروتوةرَّفشملاتالاصتالالقنلتاقيبطتكرويوينيفنايدراغ
.ةلومحملا

ةيّرحمساب،روتلثم،عيراشملاضعبةيكريمألاةموكحلاتلّومو
رِّوطمعم،هسفنتقولايفىرحتتلدعلاةرازوتناكنيحيف،تنرتنإلا
.سكيليكيويفهطّروتنع،موبلبأبوقعي،روت

.ةيلامسأرلاقيرط،يسفياربدوغيتيربسسؤم،نامرميزليفكلسو
نويلم36غلبمءاقل1997ماعستيشوسأكرورتنلييبيجييبعابدقل
وضعو،ةرَّفشمةباتكعضاو،سالاكنوجىلإمضنا،2012ماعلايفو.رالود
ةباتكِةمدخعضول،كناجكيام،ةيكريمألاةيرحبللةصاخلاتاوقلايف
صوصنلٍتاقيبطتعيبت)SilentCircle(ةتماصلاةْقلحلاىعدتةرَّفشم
.ةرَّفشمةيفتاهتالاصتاو

ááá
لكً.امويُهتمدختسايذلالهسألاريفشتلاجمانربةتماصلاةْقلحلاناك

تنلياسامه،نوفيآيفتاهىلعنيَقيبطتليمحتوههبمايقلاّيلعام
ىلعرَّفشيف،)SilentPhone(نوفتنلياسو)SilentText(تسكت
.روفلا

غلبتةمدخلاةفلكف.مهدحأىلإثدحتلاىلإةجاحبتنكيننكلو



يفبغرينمىلعروثعلايفةبوعصدجأتنكو،رهشلايفًارالود9,95
.لجستلا

نوفتنلياسوتسكتتنلياسليمحتبًاساسحًاردصمُتعنقأً،اريخأ
انيَفتاهىلعتاقيبطتلاليمحتيفةعاسانيضقوةناحيفانسلجفً.اضيأ
يردصمذختاو،اديآمسايلُتذختاف.اهلمعىلعنيصيرحانكو،نَيلومحملا
ً.افئازًامساهل

ًاليوطًالاصتاانيرجأاننإىتح،حاجنبةليلقتارمًاصوصنانلسرأدقل
مالكلانيبٍناوثثالثمادرٍيخأتب-ًادِهجُملاصتالاناك.نوفتنلياسىلع
تنلياسلىلعألايذيفنتلاريدملايللاق.بلاغلايفحجنرمألانكلو،لقنلاو
ىلإدوعيتاريخأتلاببسنإكناجكيامدعاسملاسسؤملاولكريس
.ياف-ياولانمًالدبلومحملافتاهلاةكبشىلعقيبطتلايمادختسا
.)عقاوملليراجتلابُّقعتلاةيلمعبّنجتلياف-ياولاتأفطأدقتنك(
يف"ققحت"رزىلعطغضنمليردصمويننأىلإراشأ،كلذىلعًةوالع
.لاصتالاضارتعابًاضيأببستيدقلافغإوهو،ةملاكملاءدب

نعًةأجفُتفقوت،يصخشءاقلّربدتيردصموُتلواحامدنعنكلو
ديدحت"لوقتًةلاسرىرأتنكاملكو،ةتماصلايصوصننعتاباجإيّقلت
."حيتافم

يلحرشف،ثداحلااذهنعلكريستنلياسُتلأس،قحالتقويف
ةديدجةعومجملدابتيتسكتتنلياسنإًالئاق،سالاكنوجىلعألاّينقتلا
ثالثةيساسأتامولعميّقلتولاسرإكلذينعي.صنلكدعبحيتافملانم
رمألااذهحمسدقل.صوصنلاعضوةيلمعلالهتسالبقلقألاىلعتارم
ةلثاممةقيرطبةرودلكدعبيحيتافمنمصلختلابلكريستنلياسل
.)Off-the-RecordMessaging(يمسرريغلكشبلئاسرهيجوتل

لدابتلايرجييكتنرتنإلاربعلمعللةجاحباناكنَيفرطلانكلو
تنلياسيفيكيرشوأتنكاذإيننأُتدجودقل.يكيمانيدلايساسألا
الدق،لومحملافتاهلاتاراشإنمةيلاخةقطنميفوأدعصميفتسكت
.يساسألالدابتلاةيلمعمتت

-ءاوسدحىلعانأمأيردصم-اندحأحاطأدقل،ةلاحلاهذهيف
ءاقتلالاانبضرتُفيناك.انصوصنلَسُرتمل،كلذلًةجيتنو.لدابتلاءانثأحاتفمب
.دعبًاناكموًانامزانددحدقنكنملاننكلو،ءاسملايف

ًاصنتلسرأدقل.داّرطابةسئايتحبصأ،ءطببراهنلاءاضقناعم
يأىلعلصحأمل.انئاقلنامزوناكمنعهلأسألحابصلايفيردصمل



.قلقلابرعشأتأدب،رهظلالولحعمو.باوج
لاصتالابددرتتال"،ُتبتك،رهظلادعبةقيقدةرشعثالثوةثلاثلادنع

عمو،"رمألاحاجنإنماننكمتيفلمآ.انئاقلناكمنأشيفصنلاسرإبوأ
دقفدقيردصمناكاذإاملايحقلقلابتأدبو.ةباجإةيأَّقلتأمل،كلذ
.ءاقللابهمامتها

ُتلصح-مممه":ًةيناثُتلواح،ًءاسمقئاقدعبسوةسماخلادنع
.ةباجإال،كلذعم."صنيأَّقلتأمليننكلوصنبراعشإىلع

ىلعيـبيردصملصتا،ةقيقدنيرشعوعبرأوةسداسلادنعً،اريخأ
.بُّقعتلاةكبشىلإاندعدقل.ريفشتلاحجنيمل.لّجستلللومحملافتاهلا

نوكي،رمألاحجنيامدنعف.مويلاملاعيفريفشتلامادختسازغلهنإ
عونلا،فئازلادعولانمأوسألاعونلانوكي،حجنيالامدنعوً.ايرحسرمألا
.ةساسحلاتاقالعلاةنايخهنكمييذلا

ááá
لقأناك،هبويعلكنممغرلابف.لكريستنلياسمادختساتلصاو

.مدختسأيتلاىرخألاريفشتلاجماربنمًاقاهرإ
تنلياسىلعّيلإمامضنالابصاخشألانمًاليلقًاددعُتعنقأدقل

؛نابايلايفةميقملايـباتكُةثحاب؛سيرابيفميُقيبَّرقمقيدص:لكريس
.ةفرتحمةليمزو

-سيرابيفيتقيدصوتنك.ةفوذحمحيتافمعمشيعلاُتّملعتو
نايحألابلاغيفحيتافمفذحن-راماليدِهلكريستنلياسىلعاهمساو
"ريفصتلاحاتفم"ىلعاهلالخطغضنةيعوبسأةيفتاهتالاصتاانئارجإةجردل
ً.اريخأانحيتافمرَّفصتىتحً،اراركتوًارارم،هسفنتقولايف

ةيروفلئاسرهِّجومىلإبرقأتسكتتنلياسًاعمربتعنانتبً،اريخأ
يفتنرتنإلاىلعنوكننأانَيلكىلعنّيعتيناك.صوصنهِّجومىلإهنم
بلاغيفانحيتافمفذُحت،تنرتنإلاىلعاندحأنكيملاذإو.هسفنتقولا
.ريثألايفانلئاسريفتختونايحألا

دقل.قارحإلابينطابلايدِهسَوهنعًاضيأتسكتتنلياسفشكو
مامأىشالتتف،اهلئاسر)burn(قارحإـباهلحمستةّزيممارغيفْتعقو
لئاسرلاتناك،رخآلنيحنم.اهيّقلتنمةعاسنيرشعوعبرأدعبّيَنيع
لجألانتالدابتقيثوتىلإيتجاحنعًةبرعُم،ُترّمذتف.اهتءارقلبققرتحت
.ديزملاقارحإىلعاّهثحكلذنكلو،باتكلالجألهيرُجأيذلاثحبلا

تأدبًاكوكشنإيدِهيلتلاق،كرويوينىلإاهتارايزىدحإلالخ



كيدلناكوكلئاسرىدحإتأرق".لئاسرلالكقارحإنأشيفًاريخأاهباتنت
نكمتأاليكيتلاسرتقرحأنأيلقبسنكلو".يلتلاق،"ةيكذةباجإ
."ةيكذلاكتباجإتناكامركذتنم

تررقاهنكلو،لئاسرلاقارحإمدعب،ةزيجوةرتفلوً،اّيلمترّكفدقل
.ةيمهوبهلةنسلأيفانتانايبفذقةلصاومًاريخأ

."ةايحلااهنكلو".تلاق،"ملؤموذيذلرمأهنإ"



ةقيقدلكيف-لصاوتملمعهنإ.يتنباوينباةبقارمبيتمهملثمتت
دوجوناكمةفرعميـبضرتُفي،ةمئانوأةظقيتسماهيفنوكأيتايحنم
هنإ،ةدلاوودلاولكملعيامك.نيَنمآنايقبيفيكو،نالعفياذام،ّيرَيغص
،بسحفًاقهرُمًايدسجًالمعسيلءاجرألايفراغصبُّقعتف.قِهرُملمع
-ثدحياملكنعنولوؤسممكنأنوفرعتامدنعًاضيأًاينهذًادِهجُملب
ءانثألومحملايفتاهىلإيرظنفدوصاذإو.المأمكأطخناكأًءاوس
مولأنل،)هللاحمسال(امهلةرايسمْدصوعراشلاىلإًاضكرّيرَيغصجورخ
ً.اضيأّيلعةمئاللابيقُليسملاعلايفصخشلكنإلبطقفيسفن

:ةمراصريبادتذاختاىلإامًاصخشعفديدقيذلاطغضلاعونهنإ
تاريماكبيكرتوأ،يسسجتجمانربةطساوبًاّرسمهتبقارموأ،راغصلاليبكت
.لافطألاةسيلجِةبقارمل

نأشيفءاربخلالَبِقنممَّدقملاحصُّنلانمريثكلارصتُخي،عقاولايف
."مكراغصةبقارم"ـبراغصلاةيصوصخةيامح

ىلعلهألافارشإبلافطألابطلةيكريمألاةيميداكألايصوت●
عقاومبُّقعتلجمانربمادختساو،رتويبمكزاهجاومدختسااملكمهراغص
ّدصلةباقَرجمانربمادختسايفًاّيلمريكفتلاو،مهراغصاهروزييتلابيولا
.ةلوبقملاريغبيولاعقاومجولو

ةلصاومو"ّدَصَجمانربلهألامادختسابيآيـبفألايصوت●
اهديربوأ/هديربنمًايئاوشعققحتلاوتنرتنإلاىلعمكريغصباسحجولو
."ينورتكلإلا

بيولاعقاومةبقارملجمانربمادختسايلخادلانمألاةرازوحرتقت●
ريغصلافرعَءاوسةبقارملاتاودأمادختسانكمي".راغصلااهروزييتلا
."المأرمألاب

نممغرلاب.حصُّنلااذهلهألانمديدعلاعاّبتاببسمهفعيطتسأ
ً،اعِزفمًاَملاعنوفاخيلهألاف.ةيعرشرداصمنمحصُّنلايتأي،ءيشلك
.ةثراكعوقونودلوؤحلاىلعةباقَّرلامهدعاستنأيفنولمأيو

نييذيفنتلاءاردمللًازفاحهسفنّيدلاولاروعشلاكلذنوكينأّليختأ
مهنأنوفرعيمهو،ةّمألاةيامحبلثمتتمهتمهمف.يموقلانمألاةلاكويف



ً.ابّسحت-ءيشلكةبقارمنوررقي،كلذل.يـباهرإثداحعقواذإنومُاليس
ةوطخلكةبقارملبُّقعتتاكبشدادعإريربتعيطتسأاليننكلو

لاُقياملقأف.بُّقعتلاةكبشةباقَرنمتالفإلايتلواحمءانثأاهبناموقي
.ّيقاِفنلمعهنإكلذيف

ááá
رهظبئاقحيفسأييبيجةقاقُرّسدنالاذامل؟ملستسنالاذامل

ةرقنلكةبقارملمهتارتويبمكيفًايسوساجًاجمانربّتبثنالاذامل؟انراغص
ً؟انامأرثكأياريغصنوكينلأ؟ةرأفلاىلع

دقل.عقاولايفًامامتنانمآّيرَيغصنأرُّكذتلاردجينكلو.امبر
نيرشعلاتاونسلايفةدحتملاتايالولايفيدومعلكشبةميرجلاتطبه
1990يَماعنيبةئملاب40وحنبةفينعلاةميرجلالدعمردحناو.ةيضاملا
تابكرملاتاقرستعجارتو.ةئملاب40وحنبكالمألامئارجتضفخناو.2009و
.ةئملاب50نعديزتةبسنبةيلآلا

دقل.رثكأفرثكأةريثمماقرألانإ،شيعأثيحكرويوينةنيدميف
لامعأتضفخناو،1993ماعلاذنمةئملاب83ةبسنبمئارجلاتضفخنا
ةنيدملاتلجسو.ةئملاب83ةبسنبتويبلاةقرسو،ةئملاب78ةبسنببلَّسلا
لكللتقةميرج5,05غلبذإةريبكلاندملانيبةميرجلللّدعملقأيناث

ًاضافخنارثكألدعملاناك،طقفوغييدناسيف.2012ماعصخش100,000
لكل3,51غلبو،ةمسننويلمنعاهناكسددعديزييتلاندملانيب

.صخش100,000
ةءاسإلاتطبهف.لافطألاقحبةبَكترملامئارجلاًاضيأتضفخنادقل

1992يَماعنيبةدحتملاتايالولايفيدومعلكشبلافطأللةيسنجلا
.لافطألادضمئارجلاثاحبأزكرماهّللحتاساردةعومجملًاقفو،2010و
لازتامهتالدعمنأًاملِعً،اضيأرادحنايفرّمنتلانأىرخأتاساردرهُظتو
يفةقهارملاّنسيفلْمَحلاوراحتنالاتالاحتضفخناو.يغبنياممىلعأ
لافطألادضمئارجلانأرارمتسابثحبلارهُظيو.ةقباسلانيرشعلاماوعألا
.مهنوفرعيصاخشألَبِقنمبلاغلايفبَكتُرت

ًادجٌرِطخًايمقرمَختملاانملاعنأبساسحإلااذهدجوياذاملً،اذإ
ثاحبأزكرمريدم،روهلكنيفديفيدوعدي؟راغصلاةبقارمىلإةجاحلاةجردل
ىلإَةجاحلاوً،ايبايتراًاناهُذراغصلاةبقارمىلإَةجاحلا،لافطألادضمئارجلا
ًامجانيّنايبصلاناهُّذلانوكينأرّدقيوه.ً"اينايبصًاناهُذ"تنرتنإلاةبقارم
،يضاملايف.ةيبعشةفاقثنوهجاويمهنأبنييرصعلالهألاِروعشِعقاونع



ًاَميِقرطاشتتثيحًامجحرغصألئابقوتاعمتجميفشيعتتالئاعتناك
نوحبكيمهنأبنويرصعلالهألارعشيامًابلاغ،مويلا.ىرخأتالئاععم
حورلابو،فنعلاب،يّذغملاريغماعطلاب،سنجلابيفتحتةيبعشٍةفاقثَةجوم
ةيوبُخنرثكألاتائيبلايفلهألانكلو،ةيرخسللريثمرمأهنأ".ةيكالهتسالا
ريثأتلارايتنممهتانبومهئانبأةيامحل،عيمجلارارغىلع،نوسئاياكريمأيف
.روهلكنيفبتكي،"يفاقثلا

ريثأتنمًاضيألب،بسحفةميرجلانمسيللهألافوخف،اذكهو
؟ةباقَرءارجإلٍفاكببسوهله.لزـنملاجراخةدسافلاراكفألا

ثحبرهُظي.ةباقَّرللةيسفنلاراثآلاُتمهفنأدعببئاصلاؤسهنإ
ىدل.نيغلابلاىدليتاذلاتبكلاوقلقلابببستتدقةيّرسلاةباقَّرلانأ
مهتسامحضّوقتيه:ودبيامك،ةصاخةفصبةبآكةباقَّرلاثدُحت،راغصلا
.ملعتلل

راغصللنيغلابلاةباقَِرلنأ1975ماعةيلصفِمةساردتجتنتسادقل
ةيجُحأببّعللراغصلاةسامحطبُثيامم،"لمعىلإبعللاليوحت"َرثأ
ةهَّجوماريماكعمةفرغيفمهدرفمبراغصلاكُرت،ةساردلايف.ةقِّوشم
.ةيجُحأببعللاءانثأاريماكلاربعمهبقاريسًاغلابنإمهلليقو،مهوحن
ريغفصةفرغيفنيَبقارملاراغصلل،ةيلاتلاةرملايف،ةيجُحألاتمُِّدقامدنع
نإ".ةيجُحألاببعللابةبقارملاةعومجمنمًاثارتكالقأاودب،اريماكبةدَّوزم
ةيفاكودبت...رخآصخشءادأمييقتوةبقارمبامصخشمايقةفرعم
ديفيدوريبيل.رأكرامةساردلااّفلؤمبتك،"ةمهملابريخألامامتهاضيفختل
.نيرغ

ّةيلجتآفاكماوحنُمامدنعرثكأفرثكأةيجُحألابراغصلامامتهاضفخنا
نإمهلليقو،ةيوغُمباعلأراغصلاىلعتضرُعو.ةيجُحألابمهبعلببسب
مهلتمُدقامدنعو.ةيجُحألاببعللااوداجأاذإاهببعللامهناكمإب
ضفخنا،اريماكبةدَّوزمريغفصةفرغيف،ةيلاتلاةرملايف،ةيجُحألا
ىلضفلاةقيرطلانأنيرغوريبيلجتنتساو.رثكأفرثكأةيجُحألابمهمامتها
يفاكلاطغضلانمرَْدقلقأةسراممب"لثمتتامطاشنبراغصلامامتهاةراثإل
."هيلعةظفاحملاوأهيفبوغرملاكولسلاةراثإل

ááá
روصةيأرشنرئاجلانمهنأتربتعا،ةيصوصخلابيمامتهالبقىتح

امهليمقررثأءانبيلفصنملانمهنأدقتعأمل.تنرتنإلاىلعّيرَيغصل
.قحالتقويفهعميطاعتلاامهيلعنّيعتي



نيرَيغصللًاروصماودلاىلعيجوزورطاشتأ،انيرَيغصةدالوذنمف
Kodak(يرلاغكادوكعقومانمدختسا،رمألائدابيف.يّرسلكشب

Gallery(،انتلئاعلةفافشروصتايوتحملاسرإل،نآلالَمعتسملاريغ
انففكاننكلو.قرولاىلعاهلسرنوًاروصماظتنابعبطنانك،دادجألل.ءاقدصألاو
امِرتشنملاذإانروصوحمبددهيأدبامدنعيرلاغكادوكمادختسانع
.نايحألابلاغيفروصلانميفكي

ىرخأةمدخةزيجوةدملانمدختسا،يرلاغكادوكنعيلختلادعب
نأةياهنلايفانكردأاننكلو.)Shutterfly(يالفرتاشيهروصلارطاشتل
ةيؤرنوديريطقفصاخشألانمليلقددعف.ةدودحمةيلمعروصلاُرطاَشت
ديربلاربعدادجأللروصلاسرإبانعرش،كلذل.لافطأللةيهانتمالٍروص
.ءابسنأللىرخأةليلقروصو،ينورتكلإلا

امةروصلَسرتامدنعةليلقتاوهسكانهتناك،كلذنممغرلاب
غالبإّيلعنّيعتيوًادجةكَهنمتنك،2008ماعينبادلُوامدنع.َنلعلل
كلتلازتام.كوبسيفىلعهلةروصيرشنبصاخشألانمريبكددع
تانايبلايفلازتاماهنكلو،اهتوحمدقل.كلذينجعُزيو-كانهةروصلا
.كوبسيفنماُهتلّمحيتلا

ىلعةلئاعللًاروص،أطخلاقيرطنع،ةرمتاذيجوزلزـنأدقل
ديربىلعهباسحىلإالإسيلهلوخدلّجسيهنأدقتعاامدنع+لغوغ
ثحبجئاتننعاهءافتخانكلو،اهوحمىلعًارداقناك.ينورتكلإلالغوغ
.تقولاضعبّبلطتلغوغ

ىلع)!(انَيتماجيببيلويتنبالةروصيتدلاوترشن،ىرخأةرميف
ةدجلانمتبلطوةروصلايتنباتظحالف.ييأرذخأتنأنوداهتنّودم
ثحبجئاتننعاهؤافتخاّبلطت،ىرخأةرمو،ةدجلااهتلازأف.ةروصلاةلازإ
.نآلاتلازاهنكلو.تقولاضعبلغوغ

يفيصّميخملكف.ةيمقرلاّيرَيغصروصطبضلهسلانمسيلنكلو
مهلحامسلاينمبلطتةرامتساعمقفارتيةسردملادعبماُقيٍطاشنو
يننكلو،عيقوتلاضفرأ.مهلولحيامكاهمادختساوّيرَيغصلروصطاقلتلاب
.بعاتمللةريثمةجعزُمةدلاونوكأنأهركأ

طاقتلانودلوؤحلايننكميالهنأامكف.ةرساخةكرعماهنأفرعأ
مَختُمَملاعيفّيرَيغصشيعنودلوؤحلايننكميال،نلعلايفيلروص
نأشيفقوقحةيأيكالتمامدعملظلانمهنأودبينكلو.تاريماكلاب
ّيويديفليجستطيرشىلعّيرَيغصريوصتمهدحأدارإاذإف.ّيرَيغصروص



اذإنكلو.هتلازإبينوناققحيأكلمأال،تنرتنإلاىلعويديفلارشنوًانلع
قوقحكلاملنكمي،قوقحلاةظوفحمىقيسومىلعيوتحيويديفلاناك
.قَربلاةعرسباهتلازإرشنلاوعبطلا

يفحازملاليبسىلعو-زاجيإب،نيماحملانمًاليلقًاددعُتلأسف
.ّيرَيغصروصرشنوعبطقوقحىلعلوصحلايناكمإبناكاذإامع،بلاغلا
.كلذبمايقلايننكميالهنإاولاق

يننأبينمًاملِع،تنرتنإلاجراخروصلاءاقبإةلواحملصاوأ،اذكهو
.فاطملاةياهنيفقفُخأس

ááá
ةيامحنوناق:لافطألاةيصوصخةيامحامهبضرتُفينانوناقكانه

ةيصوصخلانوناقو)COPPA(ابوك-تنرتنإلاربعلافطألاةيصوصخ
ًالاعفسيلامهنمًّايأنكلو.)FERPA(ابريف-ةلئاعللةيوبرتلاقوقحلاو
.ةصاخةفصب

ةيامحنوناقُتكهتنا،ةيصوصخلاتارابتخابيعورشلبقو،عقاولايف
نمنوناقلابلطي.1998ماعللدئاعلاتنرتنإلاربعلافطألاةيصوصخ
نعةيصخشتامولعمعمجلبقٍّيدلاوٍنذإىلعلوصحلابيولاعقاوم
نوناقلارُِّوط،2013ماعلايفو.ةرشعةثلاثلانسنودمهنيذلالافطألا
ةيلمعيفمَدختُستيكّةيدلاوًةقفاومبلطتتيتلاتامولعملاعونلمشيل
.تنرتنإلاربع،عقوملاو،ويديفلاطئارشو،روصلاو،يكولسلابُّقعتلا

نوناقلانكلو.راغصلالالغتسانمبيولاعقاومعنمىلإابوكفدهي
راغصللةصَّصخمبيوعقاومءانبنع،ظحلاءوسلً،اضيأتاكرشلاينُثي
نع"ةيلعفتامولعم"كلمتامدنعاهنألةرشعةثلاثلانسنودمهنيذلا
.ّيدلاونِذإىلعلوصحللةجاحبنونوكي،اهعقاوملراغصلامادختسا

ديربىلعًاباسحيتنبالُتددعأدقل.بذكلاابوكعّجُشت،كلذلًةجيتن
لغوغديربنأًاملِع-ةعباسلانسيفتناكامدنعينورتكلإلالغوغ
اهاندرأدقل.ةرشعةثلاثلانسيفنومدختسملانوكينأيضتقيينورتكلإلا
.دنهلايفنيَميقملااهيَّدجلينورتكلإديربلئاسرهيجوتىلعةرداقنوكتنأ

نسنأشيفبذكتيتلاةديحولاةدلاولاتسل،يسفننعًاعافد
،ديوبنانادةدايقبنوثحابّميق،2011ماعلايفف.تنرتنإلاىلعيتريغص
ةرشاعلانيبمهرامعأحوارتتٍلفطِدلاوفلأنمرثكأ،تفوسوركيامنم
ىلعتاباسحنوكلميمهراغصنإاولاقمهثلثنأاودجوو،ةرشعةعبارلاو
ىلعمهراغصاودعاسلهألاَيثلثو،ةرشعةثلاثلانسمهغولبلبقكوبسيف



ٍّالحتسيل"نوناقللًاقفوّنسلادويقنأنوثحابلاجتنتساو.تاباسحدادعإ
تسيلو،تنرتنإلاربعةمالسلاىلعظافحلابةقلعتملافواخمللوةيصوصخلل
."نوناقلاىلإءوجللالهألاليوختلةليسو

1974ماعللدئاعلاةلئاعللةيوبرتلاقوقحلاوةيصوصخلانوناقمِّمُصو
ٍةقفاومىلعلوصحلاوةيوبرتلامهلافطأتالجسجولوقحلهألاحنمل
ةئيلمابريفنكلو.ثلاثفرطىلإتالجسلاكلتليوحتلبقّةيدلاو
تامظنمل"وأ"ةسردملايلوؤسمل"تالجسلاميلستسرادمللنكمي:تارغثلاب
نعٌتامولعمربتُعتو.ّةيدلاوٍةقفاومنود"ةسردملاحلاصلتاسارديرُجت
لوطو،هنزوو،هفتاهمقرو،ينورتكلإلاهديربناونعو،ِهناونعو،بلاطلامسا
نوداهنعفشكلانكمي"ةيهيجوتٍتامولعم"،هلةيفارغوتوفروصو،هتماق
.ّيدلاوٍنِذإ

زكرمىلإبالطلاتانايبةماعلاسرادملالسرت،ميقأثيحكرويوينيف
ةدعاسمىلإفدهيهنإلاُقيو،مولبنيإىعديتانايبلانيزختليجراخ
عباطهيلعىفُضييذلاميلعتلل"جّورتايجولونكتريوطتىلعسرادملا
عالطضالابنيسردملل"ميلعتلانمعونلااذهحمسيس،ودبيامك."يصخش
،ةيصخشلامهتاردقلًاقفوّملعتلاببالطللو،نييصوصخلانيسردملارودب
جئاتنلاىلإدانتسالابسرادملاىلعمكحلابو،بالطلارّوطتّعبتتبايجولونكتللو
نيبامعفدبءدبلاكرويوينناكمإب،ملُحلااذهلجأل."اهنومّدقييتلا
.2015ماعريغصلكءاقلمولبنيإلتارالودةسمخونيَرالود

بهونمًالدبةيساردبتكوبتاورىلعلاملاكلذقافنإلّضفأ
كوكشموةَتبثُمريغةميقتاذايارمِةعاقتانايبِةدعاقلّيرَيغصتانايب
ةدعاقنمّيرَيغصبةطبترملاتامولعملاوحمعيطتسأاليننكلو.اهيف
ديرتةسردملاتناكاذإابريفيفكارتشالامدعِرايتخالدوجوال.تانايبلا
ةقطنمةعاطتسابنأًاملِع،"تاسارديرُجتتامظنم"عمتانايبةرطاشم
.تبغراذإكارتشالامدعلةصاخلااهتارايتخاءاشنإةروسيمسرادمةرادإ
وأ،راغصلاتانايبىريالهنإحبرلايغتبياليذلامولبنيإزكرملوقي
.اهعيبيوأ،اهللحيوأ،اهمدختسي

اللافطألاةيصوصخيَنوناقنمًّايأنأجاتنتسالاّيلعبجي،فسأب
.ديجلكشبينمدخي

ááá
نوغلابلوقيو.ةيصوصخلابنوهبأيالراغصلانإةيديلقتةمكحلوقت

ةايحشيعبًامامتءادعسُراغصلاوّةيليجةلأسمةيصوصخلانإرارمتساب



ً.امامتةينلع
ىلعءاقرخرومأرشنيفةحدافءاطخأاوبكتراراغصلانأحيحصو

ً.انايحأةميخوبقاوععم-تنرتنإلا
،ماعرشعةينامثرمعلانمغلابلا،ساسكتنمرتراكنتساجباولّمأت

.هبةصاخكوبسيفةحفصىلعرخاسقيلعتنيودتببسبلُقتعايذلاو
فوأغيلتنرتنإلاىلعويديفلاةبعللوحناشقانتيهقيدصورتراكناك
قلطأسيننأدقتعأ":هيلعّدريرتراكبتكوً.انونجمهقيدصهاعدف،سدنجل
ضبانلابلقلالكآو،رمهنيءايربألامددهاشأولافطأةضورىلعرانلا
نمرتراكنجُس.يـباهرإديدهتهيجوتبمهُّتاولُقتعادقل."مهدحأل
ةلافكلاعفدبلفُغٍحناممايقلبق2013ويلوي/زومتىتحرياربف/طابش
.اهّربدتنمرتراكةلئاعنكمتتمليتلارالود500,000ةغلابلا

ىلعةديدعةيبغًارومأنوبتكينيغلابلانأرُّكذتلاردجينكلو
.نَيتصقلانَيتاهباولّمأت.يغبنياممرثكأةميخوبقاوعىلإتدأتنرتنإلا

نيَّيناطيربنيَحئاسىلعضبقلايقُلأ،2012رياني/يناثلانوناكيف●
قالطإدعبةدحتملاتايالولاىلإامهلوخداركَنأةعاسةرشعَيتنثاةدمل
قلُطأس،عوبسألااذهلغشنمريغانأ":ةكيشولاةلحرلانعةديرغتامهدحأ
يف"لافتحالا"ىلإةراشإيف،"اكريمأرّمدألبهذأنألبقتاعئاشلاضعب
.ةدحتملاتايالولا

دحأيفّئيسرابتخايرابيلوجلناك،2009ربمتبس/لوليأ9يف●
نمسابتقاةغايصداعأ،لزـنملاىلإلصوامدنعو.كرويوينيفلبأرجاتم
دق"،هيفءاجو،كوبسيفىلعةروشنملاهئارآةحفصىلعبولكتياف
فصنحالسعمةسماخلاةداجلايفلبألًارجتميرابيلوجلخدي
رانلاقلُطيو10-رأهيأتيلامرأزارطنمزاغلاىلعلمعييكيتاموتوأ
،نَيتعاسنملقأدعب."نيلوبخملانيرورغملاريطاونلاكئلوأىلعًاراركتوًارارم
نعًاثحبهلزـنماوّشتفدقل.هبابدنعكرويوينةطرشمسقطابضناك
ةدملتاماهتالامواقف.ةيباهرإتاديدهتهيجوتبهومهتاو،هولقتعاو،تارجفتم
ً.اريخأتاماهتالاتطقُسأىتحةيعافدةمواسمبمايقلاًاضفار،ماع

،2012ماعلايففً.اقحةيصوصخلابنومتهيراغصلانأثحبرهُظي
نأةيكذلامهفتاوهىلعتاقيبطتنومدختسينيقهارملةقيقدةنياعمتدجو
ةئملاب26و،مهفتاوهىلععقاوملابُّقعتتاّزيمماوأفطأمهنمةئملاب46
نأًاضيأةساردلاتدجوو.ةيصوصخلابةطبترمفواخمببسبًاقيبطتاولازأ

ىلعمهتيصوصخةرادإةيفيكلوحًاحُصناوبلطنيقهارملانمةئملاب70



.تنرتنإلا
نوأجليامًابلاغمهتيصوصخبنيمتهمنودبيالنيذلاراغصلانإىتح

تالباقملًاقفو،يعامتجالالصاوتلاتاكبشىلعمهسفنأةيامحلعَدِخىلإ
سيلأوديوباناد،تفوسوركياميفناتثحابلاتماقًاقهارم163عمتيرُجأ
ةعباسلايفةاتفاهبتماقةركامةروانمناتثحابلافصتو.اهليلحتب،كيورام
،كوبسيفىلعاهتاقيدصعملصاوتللتلضاننمراكىعدتاهرمعنمةرشع
.كوبسيفىلعةقيدصاهتدلاونأًاملِع

ةينغأتاملككوبسيفىلعترشنف،لاصفناببسبةنيزحنمراكتناك
نمراكةدلاوتّرسف."ةايحلانمقُرشملابناجلاىلإًامئاداورظنا"نم
نكلو.ودبيامكًانسحًءالبيلُبتنمراكنإًةلئاق،تّقلعوًايفرحتاملكلا
يفةينغألاترهظ:ةينغألاتاملكلّينمضلاىنعملاَنمهفنمراكتاقيدص
يفةيسيئرلاةيصخشلانتيابيتنومتناكثيحنياربةايحيئامنيسلامليفلا
.بلَّصلاةهجاوم

يفيتاونسىلإةدوعلاب.يلقعيفةينمضلانمراكلئاسرىدصددرتو
تناكانئارآرشنلةديحولاةحاسملاف.كوبسيفانيدلنكيمل،ةيوناثلاةسردملا
فوفصلايفبلاطلكىلعنّيعتي،ماعلكةياهنيفف.يونسلاباتكلا
نيرخآتاحفصو-يتحفصتناك.يونسلاباتكلانمةحفصنييزتايلعلا
.ةمَهبمٍناغأتاملكوبالطتاباعُدنمًاجيزم-نيديدع

نمنكمتأمل.يلئاسرُتدّقفتويونسلايـباتكةحفصيفُتبّقندقل
ةقرو"ًةلئاق،يديهيتقيدصهجويفُتخرصاذامل.اهمظعمةرفيشكف
ىلعةهزـنبمايقلا"يزوسيتقيدصنمتبلطامدنعُتينعاذامو؟"ةلئاس
هرُّكذتتدرأوسطسغأ/بآ15يفثدحاذام"؟لدتعملابناجلاىلعمادقألا
.نمزلالامريفعئاضءيشلك؟يلريشيتقيدصعم

يتاقيدصفرعتو،تقولاكلذيفةلاعفتناكةينمضلالئاسرلانكلو
.نآلايتريحردقبنيََّريحميادلاوو،ينعأام

يف.ةقهارملانسيفىتح،يمامتهاةيصوصخلاتراثأاملاط،عقاولايف
تاكرشلاةباقَرنمةقلقانأ،نآلا.ةيدلاولاةباقَّرلانمةقلقتنك،يرَغِص
.ةيموكحلاةباقَّرلاو

ىلإيرتويبمكلاينمأىوتسمعفررايعمةطاسببرّيغت،تقولاّرَمىلع
.ىلضُفلاةجردلا

ááá
ةيصوصخلاياريغصربتعا،ةيصوصخلالوحيتارابتخابُتعرشامدنع



.هيلعبلغتلاامهيلعنّيعتيًايدحت
سسجتلاديجتاهنألةسوساجلاتييراهبقليتنباىلعُتقلطأدقل

نيعبةسردملانميتنباتداعولزـنملايفلمعأتنك،ةرمتاذ.ّيلع
نموكشأوةقيدصىلإفتاهلاربعثدحتأةفرغلايفتنك.نوللاةيرهز
-تلويهباقرمىلع،كام،ينضحلايزاهجليغشتنمينّكمتمدعةيفيك
:ينورتكلإلاديربلااذهلصوامدنعدركاب

كاملاكزاهجماجسنامدعةيفيكنعاهنيلوقتةملكلكعمسأتنك
.ً"اّبت"اهمظعموتانعل10نمرثكأُتعمسدقل.ييب-شتيإعم

ببسبهقهقتودابيآلاًةلماحيتنباتيأرو،يمونةفرغبابُتحتف
يمايقءانثأرظنلاسالتخاًاضيأبحتتناك.عمسلاقارتسايفاهحاجن
.يرورمتاملكلاخدإب

مالفأرشنبامهلحامسلامدعببسبةريرشيننأًاضيأياريغصدقتعي
امه.ةسماخلايفينباو،رمعلانمةعساتلايفيتنباف.بويتويىلعويديف
ىلعفزعلااهسفنيتنباْتّملعدقل.بويتوياميسالو،تنرتنإلانابحي
امدنعيرثاغيدووىقيسومبينبامرُغأو.بويتويةدهاشملالخنمونايبلا
كلذل،باتكلااذهيفيدووهوعدأنأبحي(.بويتويىلعاهيلعرثع
.)لعفأس

.بويتويىلعةصاخلاةيويديفلاامهمالفأرشنبيدوووتييراهملحي
امصخشموقي.بويتويلاملاعيفًاراوحنورُجتاذكه،ءيشلكنممغرلاب
ياريغصو.هلبيجتسيوألوألاىلعدمتعيويديفرخآرشنيف،ويديفرشنب
بويتويف.نفلارّوطتلةقيرطلايهمهلامعأنينانفلاُرطاَشتنأيفناّقحُم
يراكنإنأشيفًادجةّئيسيننأبرعشأو،مهنمزيفسيرابىهقموه
.ةعدبملاتالدابتلاهذهبعاتمتسالاقحامهيلع

وأ-ةيويديفلامالفألاكلتةدوعمدعبامهدعوعيطتسأاليننكلو
امهنامرحلكلذمادختسانكمي.امًامويامهمزالتل-تنرتنإلاربعرخآطاشن
ةرظنامهديدحتقحنمةطاسببامهنامرحلوأ،رفسزاوجوألمعنم
.امهيلإَملاعلا

نوكتالداكتيتايحنألةكَرابميننأبرعشأ،يتلوفطيفركفأامدنع
ىتمًامامتيسفنراكتباةداعإىلعةرداقتنك،ةيمقرراثآنودبف.ةقَّثوم
نوللاةيرهزسبالميدترأتنك،ًالثم،ثادحأللةيوناثلاةسردملايف.تئش
ةنيدملانمرخآلابناجلاىلإتلقتناامدنعنكلو.طقفنوللاةيزوريفو
سبالمتيدتراوًاّيلكيسبالمةعومجمترّيغ،ةيوناثلاةسردملادايترال



رثأدوجومدعببسبيلّوحتبدحأملعيمل.رفولينِبةيذحأعمةيكيسالك
يفءاذحةبلعيفةبحاشلاةيفارغوتوفلاروصلانمليلقددعءانثتساب،يل
.ّيَدلاوةنازخ

يننكلو.امهيَسفنراكتباةداعإلاهسفنةيرحلابامعنينأّيرَيغصلديرأ
ةيصوصخللهركلاّنكىلعامهلمحيستقولالاوط"ال"لوقنأكردأ
.ّيلعلياحتلاامهتلواحمو

ááá
لوانتتةساردلايفةحفصىلإدانتسالابف.ةديدجةبراقمدامتعاتررق

.بعلىلإةيصوصخلاليوحتلواحأس،"لمعىلإبعللا"ليوحت
ةباّذجباعلأاهنأولامكةيصوصخلاتاودأعميطاعتلاتررقدقل

ىلعةباقَروأةحيرصتآفاكمنود،اهببعللاةصرفياريغصكلمي
.مهلامعأ

نملاملاينجيتنباتبحأدقل.ةعئارةيادبرورملاةملكةنهمتناك
؛غلابصخشَطاشنرمألانوكتبحأو،ةعينمرورمتاملكعيبودَّرنلايمر
ربكأاوناكو،رورملاتاملكةنهمنعمهتربخأامدنعنوغلابلارثأتدقل
.اهنئابز

سالتخاةلواحمنعتّفك،رورملاتاملكةنهمبتييراهعورشدعب
فرعتتناك.يلةيفاضإةمالعةباثمبكلذناكو،يرورمتاملكىلإرظنلا
اهتّدعأيتلارورملاتاملكلةلَّدعمتاخسناهنأمأدرووساب1يفةنَّزخماهنأ
رورمتاملكعضونآلاةبعللاتتاب:اهيلإةبسنلابةبعللاترّيغتدقل.يل
.يرورمتاملكنعباقنلافشكسيلو،لضفأ

لوحىرخألايتارابتخانأشيفةيلوضفتييراهتحبصأامناعرسو
ْتررقو،ليبراتاديآمسالمحتيتلاةفئازلايتيوهبحتتناك.ةيصوصخلا
نيرَيغصلانمٌّيأفً.اضيأتنرتنإلاىلعاهتاباسحلجألفئازلااهمسادامتعا
،يعامتجالالصاوتلاعقاومىلعةذِبنهلنوكتيكيفكيامبًاريبكسيل
.فئازلااهمساعمبسانتيامبينورتكلإلااهديربناونعترّيغتييراهنكلو
رمألاودعيال.يهاهنأبةلئاعلاواهتاقيدصفرعتس،ءيشلكنممغرلاب
.ةيعامتجاتامولعمءافخإنمًاليلقهنوك

،كلذل.ريفشتلايفتييراهكارشإمدعلببسالنأًاضيأتكردأو
تييراهتناك.دابيآزاهجىلعلكريستنلياسىلعًاباسحاهلتددعأ
.ةيفتاهتالاصتاوةرَّفشمًاصوصننالدابتتاديآو

ربعبُّقعتلالامعأّدصيتالواحمبًاضيأتييراهمامتهاريُثأدقل



حّفصتيتلواحمءانثأتكحضويرتويبمكلايزاهجبناجبتفقوف.تنرتنإلا
يتاحفصليمحتةبوعصنمدازامم،كِبُرملاتبيركسونمادختساببيولا
نملقأددعرهظويرتسوغىلإُتلقتناامدنعْتجهتباو.حيحصلكشب
قرزأريغصحبش-يرتسوغراعشةصاخةفصببحتتناك.تاحفصلا
تدارأامناعرس.بيولاحّفصتملايلعلاىنميلاةيوازلايفعبقيفيرظ
ً.اضيأيرتسوغمادختسا

ميدقلومحمرتويبمكوهو،اهزاهجىلعيرتسوغُتلزـنأ،اذكهو
رابتعابْتأدبو.ةعرسلاقئافتنرتنإىلعانلصحامدنعًاناجمهيلعانلصح
.نيبِّقعتملامظعماهجليبيوعقاومىلعروثعلافدهبويديفةبعليرتسوغ
ىلإًةلخاد،يلتلاق"ً!ابّقعتمنيعبرأودحاوعمعقومىلعُترثع،يمأاي"
.رتويبمكلاعمًاضكَريتفرغ

ةطبرعمةجهتبملاهتطببوغكادكادبحتتأدبتييراهنإىتح
ْتعتمتساو،يضارتفاثحبكّرحمكاهلُهتددعأدقل.ةشارفلكشىلعقُنُع
.اهتاقيدصىلعةطبلاضرعب

مدختسييذلا-ديدشلايرتسوغقيبطتءطبنمتكشاهنكلو
ُتجرخأ،رّمذتلانمرهشدعبو.دابيآىلع-وغكادكادثحبكرحم
"يمارغزئاوج"نعثحبلابلطتدقل.تقولاانسقوتيقوتةعاسًاريخأ
حّفصتمىلعمادهسفنثحبلانأنيحيف،ٍناوث6,7يرتسوغقيبطتىلع
ىلعًادجًائيطبيرتسوغقيبطتناك.ةقحُميه.ٍناوث1,7لبأنميرافاس
.دابيآ

ًاعمانلزـنأو،دابيآىلعيرتسوغمادختسانعانففك،كلذل
هعضودابيآلقيبطتوهو،)DisconnectKids(سديكتكنوكسيد
.2010ماعتكنوكسيدقلطأيذلالغوغسدنهم،شينيكنيارب
تنكيتلااهسفنايجولونكتلاساسألايفدمتعيسديكتكنوكسيدـف
بيولاىلعيتالاصتاةكرحريرمتبيناطلسناكشألُتحمسامدنعمدختسأ
سديكتكنوكسيدماق.نيبّقعتملانمققحتييكةيرتويبمكلاهتزهجأربع
يأّدصودابيآنمةرداغملاتالاصتالاةكرحلكطقتلا-هسفنءيشلاب
.ةلومحملافتاوهللةبِّقعتمةريهشٍتاكرشةمئاقبلاصتا

ّولخببسببِّيُختييراهلمأنكلوً،اماتًءاكذرمألاُتربتعادقل
متنيذلانيبِّقعتملاددعةيؤرنمنكمتتمل.يويديفلارهظملانمقيبطتلا
.ةيئرمريغةقيرطبلمعيهنألمهّدص

اهتاقيبطتنمٍّيأفقوتنودتقولاضعبلهمادختساباهمايقدعب



مغرلاب.نوفيآـلايفتاهىلعسديكتكنوكسيدتيبثتُتررق،لمعلانع
يفتاهىلعينالعإلابُّقعتلاّدصلةقيرطداجيإللضانأتنك،ءيشلكنم
.نيحلاكلذىتحلضفألالحلاناكو-

رضخألاسديكتكنوكسيدتوبورىلعةعيرسةرظنتيقلأاملك،نآلا
اهسفنتايدحتلاّيرَيغصويتهجاومىركذّيلإدوعت،يفتاهىلعصقارلا
.بُّقعتلاتاكبشنمانسفنأةيامحىدل

صاخةيصوصخلاةيامحلجمانربنيبزييمتللعقاولايفةجاحال
.ةزِّيممريغةقيرطبانعمجأبفَرُجنامدنع"غلاب"ـلاو"راغص"ـلاب



ىلعترعش،ةباقَّرلانمتالفإلاهيفتلواحيذلايماعةياهنيف
.لمألابةمعفُميننأبئجافموحن

بُّقعتلاتاكبشنمتالفإلليدوهجنكتمل،تايوتسملادحأىلع
"عداخلا"يفتاهوأ-لومحملايفتاهمادختسالةقيرطدجأملً.ادجةحجان
يففتاهلاكرتدحغولبنود،تالاصتالاطامنأويعقوميمحتةقيرطب-
يسفنّصلخأمل.ةدئافالبهلعجييّئاقويّندعمصفقيفهعضووألزـنملا
نيَدوجومنالازياميناونعويمساناكو،كوبسيفولغوغَيتضبقنمًاّيلك
.كارتشالامدعرايتخاةيناكمإيلاوّرفويملتانايبطيسوةئمنمرثكأىدل
.هوجولازييمتتاريماكبّنجتىلعةرداقنكأمل

.رخآديعصىلعيتاعقوتُتزواجتيننكلو
تناك.تنرتنإلاربعينالعإلابُّقعتلانمىمظعلاةيبلاغلاتبّنجتدقل

تاملكرايتخاودَّرنلايمرلالخنميتنبااهتّدعأيتلا-يرورمتاملك
ليبراتاديآمسابةفئازلايتيوهيلتحمسوً.ادجةديج-مجعُمنم
،ةيفتاهلاتالاصتالاضعبو،ةساسحتايرتشمنعةيقيقحلايتيوهبيأنلاب
صوصنلدابتبيرداصمويتاقيدصضعبعانقإنمُتنكمتو.ةيصخشتاءاقلو
.ينورتكلإديربو،ةيروفلئاسرو،ةرَّفشم

دقاوناك.ئجافمرمأوهو،ّيرَيغصعمربكألايحاجنُتققحدقل
اغلب،نمزلاّرَمىلعنكلو،"ال"ـلىرخأةملكةيصوصخلانأبنوركفياوأدب
ربعبُّقعتلاّدصنيبحوارتتةيصوصخلاةيامحلايجولونكتدامتعاةلحرم
ًاديعبتبهذدقتنكاذإامعتلءاستيننإىتح.ريفشتلاوتنرتنإلا
ةرامتساىلعيعامتجالااهنامضمقرلاخدإببسبيتنباينتّخبوامدنع
.ةسردملا

كيكفتايجولونكتلالّهستس.الإسيلةتقؤميتاحاجنتناك،عبطلاب
ياريغصوتمدختسااملكوً.انِّوكمنيرشعنمةفَّلؤملاةديدجلايرورمتاملك
يثيداحأنَّزختو.انبتايوهلاكلتطبرةداعإةلوهستدادزا،ةفئازتايوه
يفاهليلحتمتييكيموقلانمألاةلاكولَبِقنم،حجرألاىلع،ةرَّفشملا
ةديدجايجولونكتتنرتنإلاربعنوينالعإلانوبّقعتملارّوطيو.قحالتقو
.ةّداصلايتاينقتىلعلياحتلل



ليلدكارتشالامدعليتارايتخاف.ةلواحمللةميقالنأتكردأيننكلو
نومتهيصاخشألانمًاليلقًاددعنأبتانايبلاءاطسوةجحضقنييفاضإ
ءافخإجماربوريفشتلليمادختساو.كارتشالامدعنوراتخيوةيصوصخلاب
ةءارقمهديرأاليننأبتنرتنإلاتاكرشويموقلانمألاةلاكوئبُنيةيوهلا
ةباتكلادامتعايفّيلإمامضنالليئالمزويتاقيدصضعبُتعجشدقو،يلئاسر
امهتايجيتارتساريوطتلّيرَيغصةفئازتايوهليمادختساعّجشو.ةرَّفشملا
يفكلذامهدعاسينأيفلمأّيلكو،ةراعتسمءامسأدامتعايفةصاخلا
.ةقهارملاتاونس

يف،حجرألاىلع،ةلاعفتناكيلامعأنأبداقتعالادحُتغلب،راصتخاب
يفاهتيلاعفنمرثكأةيصوصخلالوانتييذلاشاقنلاىلعتاليدعتلاخدإ
،تانيتسلايفءادغلاتادضنمتاماصتعابيلامعأينتّركذدقل.ةباقَّرلاةهجاوم
ماعطةدضنمىلإ،ةيلامشلاانيالوراك،وروبسنيرغيفدوسبالطسلجامدنع
ضارتعالافدهبثرولوو.ويلبد.فأرجاتمدحأيفطقفضيبللةصَّصخم
زييمتلاتاماصتعالاِغُلتمل.يرصنعلازييمتلاىلعةمئاقلاةكرشلاةسايسىلع
يفيرصنعلازييمتلاهبجومبّلحناينطوراوحىلإتدأاهنكلو،روفلاىلع
.فاطملاةياهن

ةباقَّرلالوبقضفريفّيلإسانلانمٍفاكددعمامضنالاحيفلمآ
ّلحنتراوحىلعثحلانمًاضيأنكمتننأةزِّيمملاريغدوجولاةّيلكلا
.ةباقَّرلاهذههبجومب

ááá
ةضهانملايتاينقتاهتقحلأيتلارارضألابةديعسنكأمل،كلذعم

يـبايترالايناهُذدادزا،ينبقارينمعديزملاُتفرعاملكف.ينهذبةباقَّرلل
ةيمقرتاراوحءارجإًةضفاريسفنتدجو،يرابتخاةياهنيفو.رثكأفرثكأ
فئازلايمسامادختسابُتعرشو.ريفشتنودبتابَّرقملايتاقيدصعم
امدنعيتاقيدصىدحإتمدُص؛ديازتملكشبةديهزلاةيراجتلاتايلمعلل
.ليبراتاديآمساتحتًاضَرعُتلّجستوًاعماغويفصانرضح

ةفئازتامولعموليياحأملاع؛ينبأيذلاملاعلايفشيعلاأشأمل
سيل.ةقثلانمٍلاخملاعهنإ.فوخلاىلعمئاقملاعهنإ.ةيّرسلامعأو
.يتنباوينبالهكرتديرأًاملاع

امهليجلنيرَيبكلانيَديدهتلالايحهسفنروعشلانعّيَدلاوريبعتركذأ
امهتنباوامهنبالاكرتينأاءاشيمل.ةيوونلاةحلسألاراشتناوّيئيبلاررضلا-
،نَيتلكشملانَيتاهنمًّايأًامامتّلحنمل،عبطلاب.نيَديدهتلاكنيَذبًارَّمدمًاملاع



انفّفخو،ةيلودتادهاعملالخنمةيوونلاةحلسألاديدهتانيوتحااننكلو
.يعامتجاطغضونيناوقلالخنمثولتلاريثأتنم

ةلكشمبةصاخةفصبةطبترميئيبلافيظنتلانمةذَختملاَربِعلاف
ريكذتلاردجينكلو،هبمايقلانّيعتياممديزملاكانه،عبطلاب.ةيصوصخلا
،1969ماعلايفف.ةديعبريغةدمذنمةدحتملاتايالولاثّولتىدمب
،دنلفيلكيفاغوهايوكرهنيفالوكوشلانولبّةيّنبتيزةعقبتلعتشا
ديدشلارهنلاىلعضاقنأاهيفلعتشتيتلاىلوألاةرملانكتمل.وياهوأ
.رهنلاىلعأوسألاقيرحلانكيملو،ةيذالوفلاةنيدملانيحاوطبرقثّولتلا
ةيواسأمةروصبَقفُرملا(1969ماعلاقيرحلنيزاغاممياتةيطغتنكلو
دقل.ةّمألاظاقيتسالةوعدتناكً)اريمدترثكألا1952ماعلاقيرحلةلِّلضمو
نمبلطلابفاصنإلامدعيفًاّيلمريكفتلاةداعإيفةيلاتلادوقعلاانيضق
.نييعانصلانيثِّولملاتافَّلخمفيظنتبسانلاةماع

يفتايلوؤسملاديدحتىلإنزاوتلاةداعإتققحً،ابيرقتسيياقملالكب
عاونألاتذقُنأو،ةفاظنرثكأهايملاو،ةفاظنرثكأءاوهلافً.احاجنثّولتلانأش
كانهنكلو،تانيتسلارخاوأيفكامسأاغوهايوكرهنيفنكيمل.ةدَّدهملا
ليلقددعًاضيألبال،رهنلايفكامسألانمًاعوننيعبرأنمرثكأنآلا
ةيعوننّسحتىلعةلالديهو،ةبذَعلاهايملايفشيعييذلارحبلاحلبنم
ديسكأيناثُمكارت-ةريبكةيئيبةلكشمنعانيضاغتدقل،عبطلاب(.هايملا
عافترانماهنعمجنامويرارحلاسابتحاللةبِّبسمىرخأتازاغونوبركلا
.ً)ابيرقاهيلإقّرطتلايفلمأن-ضرألاةرارح

ريغًاررضناببسيامهالكف.ناتلثاممناتلكشمثّولتلاوةيصوصخلاو
ً،اضرأتناكأءاوس-امدروملالغتسانعنامجانامهالكو،رشتنمويئرم
.اهعملماعتلابعصيتاّيصاخنمنايناعيامهالكو.تامولعموأً،اهايم
تانايبلانمدحاوءزجوأةثِّولمةدامّةيوهديدحتلهسلانمسيل
وأ،ةثِّولمداوممكارتببسبررضلاثدحيامًابلاغنكلو.ررضلاّببسي
الدحأف.َكرتشمةيصوصخلاوثّولتلانعمجانلاررضلاو.تانايبعيمجت
هايملاوًارذقءاوهلانوكيامدنعيناعيعمتجملالك؛ثّولتلاءبعلمحتي
ِفوخيفشيعنامدنعيناعيانلك،لثامملكشب.برشللةحلاصريغ
ةطرشِطابضوأانلالغتسالواحتٍتاكرشلَبِقنماندضانتانايبمادختسا
.هوجولازييمتلفصىلإاننوفرجي

وهو،شريهسيندبُتلصتا،ثولتلاوةيصوصخلانيبتالصلامهفل
سرد،وياهوأيفةمصاعلاةعماجقوقحةّيلكيفيئيبلانوناقلايفذاتسأ



تاسسؤمشريهنراق.نمزلانمدقعلاوطيئيبلانوناقلاوةيصوصخلا
نوعريتاناويحِّيبرمحلاصلدارفأبةصاخةيصخشتانايبنعبّقنت
ةلاقملايفتفصُوامك،ةعاشُمةبشوَشعُمٍضارأيفطرفُملكشبمهتيشام
سنياسةلجميفتُرشنيتلاو1968ماعللةدئاعلانيدراهتيراغلةقحاللا
تاناويحللٍّبرملكىعسيفيكنيدراهفصو."ةعاُشملايضارألاةاسأم"،
ًاريبكًاددعنأًاملِع،هعيطقىلإةيشامةفاضإلالخنمهحابرأةدايزىلإ
:نيدراهبتك.عيمجللىعرملانوفلُتيوطرفُملكشبنوعرَيسيشاوملانم
."عيمجللرامدلالمحتةعاُشملايضارألايفةيرحلا"

يضارأللةلثاممةاسأمهنأبتانايبلانعطرُفملابيقنتلاشريهفصو
نعبّقنتيتلاتاكرشلاكلمت،لاق،ةيشاملايعاررارغىلعف.ةعاُشملا
نكلو.ةيسفانتةيلضفأقيقحتلتانايبلانمديزممادختسالًاعفادتانايبلا
مئالملكشبمهتانايببةيانعلابنيمدختسملاةقثاوضّوق،كلذباوماقاملك
ةيامحلتاكرشلابةقثلانعدارفألاّفكي،لاق،فاطملاةياهنيف.اهتيامحو
يفانهةرطاخملانمكت":يللاقو.اهنعفشكلانعنوّفكيو،مهتانايب
."بيولانمانباحسناةجردلفاطملاةياهنيفانتقثىلإًاريثكةءاسإلا

تاكبشنعيقيقحتيفف.صاخلايكولسلديكأتلابديجفصوهنإ
ةاجنللُتيعسدقل.يتانايبنّزختيتلاتاسسؤملابيتقثتدقف،بُّقعتلا
ًاضيأُتحبصأو.لزـنملايفاهّايإًةنّزخموبيولانماهّايإًةبحاس،يتانايبب
بيذاكأرشنيفبذكلانميفوخًةيطختم،ةفئازلاتامولعملايفةصصختم
.يسفنويتاداعنع

ال.كشلاتعرزوماعلاناديملاُتثّول،يتانايبةيامحللاضنلالالخنم
.ةرئاجلابُّقعتلاتاكبشةهجاومللضفأةقيرطدوجونمدب

ááá
.ةباقَّرلالكلاةسراممبباعلألالقحديهمتلقرطلاىدحإلثمتت
ديفيدمهيفنمب،نييجولونكتلاضعبلَبِقنمحورطملالدجلاهنإ

ٍةباقَرلّيمتحلاَءوشنلافافشلاعمتجملاهباتكيففصويذلاّفلؤملا،نيرب
)Surveillance(يذلاديحولارمألانإًالئاق،نيربلداجي.دوجولاةّيلك
("تحتنمةباقَر"هوعديامءوشنوهةباقَّرلاةلودءوشنفعُضيس

Sousveillance(ةلثاممةيئادعبتحتنمةموكحلانونطاوملابقاريثيح
.مهلةموكحلاةبقارمةيئادعل

فتاهبةجَمدماريماكلمحبنآلانطاوملكمايقعقاونإ،ديكأتلاب
،لاثملاليبسىلع.اهلامعأنعرثكأفرثكأةلوؤسمةطرشلالعجلومحم



ةعماجيف،لفلُفلاذاذربنييفنعالنيضرتعمًاّبالطّشرةطرشطباضدُرط
.ألملاىلعهبماقاملويديفرشندعب،2011ماعسيفيديفاينروفيلاك

ماعلايففً.اضيأبرحللًاضهانمًاطاشنتحتنمةباقَّرلاتحبصأ
نوج،ناسنإلاقوقحناديميفطشانلاوينولكجروجلثمملاقلطأ،2010

يفةيلهألابرحلاةبقارمليعانصرمقربعةباقَرجمانرب،تساغردنرب
،ةيعانصلارامقألاربعلينيتنسعورشممّدق،2013ويام/رايأيفو.نادوسلا
يفنادوسلابونجونادوسلاؤّكلتىلعًاليلد،تساغردنربوينولكلعباتلا
دادتماىلعحالسلاةعوزـنملاةقطنملانمدونجبحسلامهتامازتلابءافيإلا
.دودحلا

نكمياليتلاةيموكحلالامعألانمريثككانه،ظحلاءوسل،نكلو
فرعَِنلانكامف.ةيعانصرامقأوأتاريماكةطساوباهبمكحتلانينطاوملل
ولءايربألانييكريمألانينطاوملليموقلانمألاةلاكوبُّقعتتاكبشنعًادبأ
امرادقمحجرألاىلعفرعِنلانكامو.اهرمأندونسدراودإفشكيمل
نودبكلتبُّقعتلاتاكبشليومتلبئارضلايعفادلاومأنمقَفُني
.تارابختسالاتالاكولةعباتلا"ءادوسلاةينازيملا"نعنودونستاءاشفإ

نييكريمأدونجمايقدهاشموةريرعشقللريثملاويديفلاامبرىرِنلانكام
ملولدادغبيفمهترئاطنمءايربألافطأونييفاحصىلعرانلاقالطإب
ةياورىلعحجرألاىلعلصحِنلانكامو.غنيناميلداربيدنجلاهرمأفشكي
غنينامفشكيملولناتسناغفأوقارعلايَبرحيفنييندملالتقمنعةقيقد
.برحلانعتالجسلافالآتائمنع

امهالكلصحدقلً.اضيأةزِّيممريغغنيناموندونستاءاشفإنكلو
ةيلومشرثكأةروص،لامجإلاب،تمسرتادنتسملانمةّميقتاعومجمىلع
تحتنمةباقَرل،امدحىلإ،ةموكحلاناعضُخياناك.رخآدنتسميأنم
.امهبةصاختامولعمبُّقعتتاكبشنيَمدختسم

رثكأبُّقعتلاتاكبشخفيفعوقولابحتالةموكحلانأُتَبثنكلو
نكمملامَهُّتلالكامابوأةرادإتهّجودقل.يليباحأخفيفاُهتعقوأامم
اهنيبنم،مئارجلانمةعومجمبامهّايإًةمهتم،ندونسوغنينامىلإاههيجوت
نيثالثوةسمخةدملنجسلابغنينامىلعمكُح،2013ماعلايفو.سسجتلا
.ايسوريفّتقؤميسايسءوجلىلعندونسلصحوً،اماع

فشكلامهدوهجببسبطقفغنيناموندونسةاضاقممتتملنكلو
نويفاحص،ديازتملكشبوً،اضيأفَدهتُسيلب،ةموكحلاكولسنعباقنلا
ةبقارملةيمامألاطوطخلانومزالي-ةيئانجتاقيقحتلالخنمنويديلقت



دعب-سيربدتيشوسألالدعلاةرازوتغلبأ،2013ماعلايفف.ةموكحلا
يفنييفاحصةدعلةيفتاهتالاصتاتالجسىلعتلصحاهنأب-ةثداحلا
تامولعمبيرستلوحقيقحتنمءزجك،نيَرهشةدملترجءابنألاةلاكو
هيأـلاسيئر،تيوربيراغضرتعادقل.نميلايفهيأيآيسـلاةيلمعنع
اذهلدعلاةرازولمعربتعن"،ًالئاق،لفطتلاىلع،يذيفنتلاريدملاوييب
."رابخألالقنوعمجيفةيروتسدلاييبهيأـلاقوقحبًارفاسًالخدت

يك،نزيارسميج،زمياتكرويوينلسارمىلعلدعلاةرازوطغضتو
يسـلاةيلمعنعفشكيباتكعضولاهبناعتسايتلاهرداصمنعفشكي
ةيليصفتتاططخمبنييناريإءاملعديوزتبهّايإنيمهتم،ةنَقُتملاريغهيأيآ
نجسلاىلإبهذيسهنإنلعأدقنزيارناك.يوونزاهجلءاطخألابةئيلم
.هرداصمنعةداهشميدقتنمًالدب

تمدختسااذإباعلألاَلقحةلَدابتملاُةباقَّرلادّهمتنألَمتحملاريغنم
ةيلوؤسمةموكحلاليمحتىلإنيعاسلاكئلوأةاضاقملاهذوفنةموكحلا
.اهلامعأ

ááá
نمًاديزمبُّقعتلاتاكبشيلّغشمليمحتلىرخأةنكممةقيرطكانه

.ةيصخشلاانتانايبجولوب،ةطاسبب،مهيلإمَهُّتلاهيجوت:مهلامعأنعةيلوؤسملا
،ةيصخشلايتانايبةداعتساببلاطأس.اهتطاسببةيِوغُمةركفلاهذه

نمًالدب-ةحوتفملاقوسلايفاهضعبعيبأو،ةيمهوةنزخيفاهعضأو
نمىلوألاةلحرملايفتاكرشلانمليلقددعأشندقل.ينم"اهذخأ"
نلعأ،2011ماعلايفو.ةيصخشلاتانايبلاقوسةصخصخلمأىلعاهتايلمع
ديدجعون"ـكنايعللرهظتةيصخشلاتانايبلانأيملاعلاداصتقالاىدتنم
."لوصألانم

دوعيو،زاجنإلاديقًالوصأةيصخشلاتانايبلاىقبت،نآلاىتحنكلو
يتانايبنعةديحولاةخسنلاكلمأال:اهريفوتواهبلطةلوهسىلإكلذببس
موقينل،كلذل.يلاهتداعإبتانايبلاءاطسومزُلينوناقلدوجوالهنأامب
لوصحلاهنكمينيحيف،يتانايبةخسنمادختساليلريبكغلبمعفدبدحأ
.لقأرعسبامناكمنماهيلع

ةيصخشلاتانايبلادوجوةّيلكنأزمياتلاشننيافلليلحتدجودقل
،هسنجو،يداعصخشرمعلوانتتتامولعمنأةجردلراعسألاتضّفخ
تامولعمللّيلكلاعومجملاعاُبيو.تنِّسلانمًاءزجّفلكت،هتماقإناكمو
ةلآلاىلإيتامولعمُتلخدأدقل.دحاورالودنملقأبسانلامظعمنع



ً.اتنس28يواستيتامولعمنأُتدجووزمياتلاشننيافيفتانايبللةبساحلا
ًايئزجوأًاّيلك-مهتانايبةيكلِمسانلاحنمتيتلانيناوقلادعاستدق

نممغرلابف.ةريبكةعرسبدّقعتيسرمألانكلو.تانايبلارعسعفرىلع-
؟يتدنأيتهيأعمةيفتاهلايتالاصتاتانايبةيكلِمرطاشأفيك،ءيشلك
نمًايئزجةكولمملايتانايبىلعلوصحلابةموكحلامايقنودلوحأفيكو
؟يتدنأيتهيأ

تاريثأتنمدحلاىلإيدؤيستانايبلاعيبنأنمةقثاوتسلو
تاعاسوىندألادحلابرَجأانيدلناك،لبقنم.ةريرعشقللةريثملاةباقَّرلا
ةياغللةضفخنمراعسأبمهلمععيبلنيّدعتسمسانلاناكو،ةدودحملمع
.ةليوطلمعتاعاسءاقل

يرُجينوليميجنراكةعماجيفذاتسأوهو،يتسيوكأوردناسيلأدجو
عفدللًادادعتسالقأسانلانأ،ةيصوصخللةيداصتقالابناوجلاىلعتاسارد
يتسيوكأمّدق،تارابتخالادحأيفف.اهنوكلمياليتلاةيصوصخلاءاقل
10ةميقبةيناجمازيفةقاطبصاخشألانمةعومجملنوثحابلاهؤالمزو
ىرخأةعومجملاومّدقو.ًالفُغمهقافنإنوكينأمهنماوبلطو،تارالود
مهقافنإنوكينأمهنماوبلطو،رالود12ةميقبىرخأةيناجمازيفةقاطب
مهتاقاطبةضياقمةصرفةعومجملكنمدارفألاومّدق،كلذدعبً.اينلع
تاقاطبيلماحنمنوسمخونانثاظفتحادقل.ىرخألاةعومجملاتاقاطبب
نيَرالودعفدىلع،عقاولايف،نيقفاوم-مهتاقاطببةرشعلاتارالودلا
يلماحنمةئملاب90نعديزيامنكلو.مهتيصوصخىلعةظفاحملل
اوضفرمهنأينعيامم-ةضياقملااوضفررشعيَنثالاتارالودلاتاقاطب
ينعي":يتيسوكأيللاقدقو.مهتيصوصخةيامحلنيَرالودلانعيلختلا
اهلمهريدقتنمرثكأاهنوكلميامدنعءايشألاضعبنورّدقيسانلانأكلذ
."اهنوكلميالامدنع

اذإلقأملأبنورعشت،ةيصوصخلابنوعتمتتالامدنع،ساسألايف
.ةيصوصخلا"ءارشةداعإ"ـلمكرارطضاملأبنورعشت،كلذنمًالدب.اهومتدقف
مظعمقافخإبابسأدحأوهةقدبانتانايبةميقديدحتنعزجعلااذهف
ةنكممدوجولاةّيلكلاةباقَّرلالعجو،ةيصوصخلاةيامحلةعاُبملاتاجتنملا
تاعيرشتةيأنودب-ةلمُعىلإةيصخشلاتانايبلاليوحتدعبةيعرشو
.ةميقرثكأيلاتلابو،ةردانةيصخشلاتانايبلالعجنمنّكمت

ááá
.بُّقعتلاتاكبشةباقَرنمدحللنيناوقلاىلإددرتبدوعأ،اذكهو



ليزهتازاجنإلجسكلمتةيصوصخلانيناوقنأىلإيددرتببسدوعيو
تايالولايفدجويال،ةيبوروألالودلامظعمفالخبف.ةدحتملاتايالولايف
ريياعملاضعبةيبلتبتانايبلايعماجمزُليلماشةيصوصخنوناقةدحتملا
،ةحصلا-تاعاطقلاضعبيطغتةيصوصخنيناوقكانهلب،ىندألادحلاب
مزُلتةيعاطقلانيناوقلاهذهمظعمو.ةيموكحلاتالجسلاو،لافطألا،لاملا
ةقفاومىلإيعسلابوتانايبلابمهفّرصتةيفيكنعفشكلابتانايبلايعماج
نكلو،ةديجةركفودبت.ةيصخشلامهتامولعممادختساىلعنيمدختسملا
.ةقفاوملاوراعشإلاىلعلياحتلاةلوهسًايلمعتُتَبث

ىلعلاثمريخوهتنرتنإلاربعلافطألاةيصوصخةيامحنوناقنإ
ينورتكلإلاديربلانيوانععمجلّةيدلاوٍةقفاومىلعلوصحلانمًالدبف.كلذ
بيولاعقاومىلعلافطأدوجولةلهاجىقبتنأتاكرشلاِرثُؤت،لافطألل
.اهبةصاخلا

دئاعلاةبساحملاولقنلاةيلباقليحصلانيمأتلاعاضخإنوناقباولّمأتوأ
امم،ةيبطلامهتالجسجولونمسانلانيكمتهبضرتُفييذلا1996ماعلل
عيبنعًاضيأىهنيوه.تالجسلابيلاتلامهدِّوزمميلستبمهلحمسي
نكلو،ةيقيوستتاياغلاهباحصأةيوهديدحتنكمييتلاةيحصلاتانايبلا
ةدعسرامت،كلذلًةجيتن.ريبكدحىلإدويقلانمةافعُم"لفُغلا"تانايبلا
دعاوقللفُغةّيبطتافصوتالجسعيبلالخنمةحِبرُمةراجتتايلديص
،ةينالديصلاتالجسلاعيبرظحتنومريفتلواح(.ةقالمعةينطوتانايب
يتلادويقلانأىلإًةريشم،اهنوناقبلمعلاتفقوأايلعلاةمكحملانكلو
ليدعتلاكهتنتةينالديصلاتاجتنملايعّنصملةيقيوستلاتاطاشنلاىلعاهضرفي
.)لوألا

تالاكولاماغرإهبضرتُفييذلاةيلارديفلاةيصوصخلانوناقباولمأتوأ
نينطاوملانعتامولعمرطاشتلبقةقفاوملاىلعلوصحلاىلعةيلارديفلا
يفتانايبلاعمجببسعم"ةمجسنم"ريغتاياغلىرخأتالاكوعم
رطاشتةطاسببتالاكولافصت،ةقفاوملابلطنمًالدبنكلو.لصألا
،كلذلًةجيتن.نوناقلاهلاطيال"ينيتورمادختسا"هنأباهنيباميفتانايبلا
يكريمألايموقلازكرملاليمحتنودلوؤحلايفةيصوصخلانوناققفخأ
نمنينطاوملاتافلمىلعيوتحتيتلاتانايبلادعاوقَّلكباهرإلاةحفاكمل
.ةيباهرإتاعاملإنعثحبلافدهبىرخأةيموكحتالاكو

ىلإ،ةقفاوملاىلعةدنتسملا،ةيصوصخلانيناوقبىهتنارمألانأودبي
.ةعَنطصمةَقفاومراكتبا



ááá
تانايبلاةيؤرقحسانلاحنمتيتلاةيصوصخلانيناوقنكلو

.ةديجةركفودبتمهدضةمَدختسملا
دمحمبهذ،2009ماعلايفف.باهرإلاةبقارمةمئاقمُلظباولمأت

تايالولاىلإرجاهولاموصلايفدلُويكريمأنطاوموهو،يلوغهّرقلا
ةدمللاموصلايفهئابسنأةرايزل،هرمعنمةثلاثلايفناكامدنعةدحتملا
.همامعأدحأعمةماقإلاوةساردللتيوكلاىلإلقتنامثنمو،ةدعرهشأ

تيوكلاراطمىلإدمحمبهذ،2010ربمسيد/لوألانوناك20يف
ءانثأ.هلوصوذنمرهشأةثالثلكلعفيناكامك،هلوخدةريشأتديدجتل
ىلإهاداتقاو،هيَنيعابصعو،هيَديّالبكو،نالجرهنماند،راطملايفهدوجو
هرمعنمةرشعةنماثلايفناكيذلا،دمحملوقي.هنعفشُكيملناكم
َبُِرضو،عوبسأنمرثكألاوطبيذعتللضّرعتهنإ،تقولاكلذيفطقف
هاعارذتيقب،تارملاىدحإيف؛ةليوطتارتفلفوقولاىلعمغُرأو،يصعلاب
ميعزلانأشيفبوُجتسادقل.هيلعيمُغأىتحفقسلايفةضراعبنَيتَقثوم
.يقلوعلارونأددشتملا

ءالمعهرازثيحليحرتللةأشنمىلإلُقن،ربمسيد/لوألانوناك28يف
هنإاولاقو،ٍماحمدوجونودمهتلئسأنعةباجإلاضفرف.يآيـبفأ
نوناك12يف.ةلئسألانعبُجيملاذإةدَّدحمريغةدملَقتعُيس
نعةباجإلاًاددجمضفرو،ًةيناثيآيـبفأءالمعهراز،رياني/يناثلا
لوؤسمهبحطصا،2011ماعلانمرياني/يناثلانوناك6يفً،اريخأ.مهتلئسأ
هلاهترتشاةدحتملاتايالولاىلإناريطةركذتهاطعأوراطملاىلإيتيوك
رظحةمئاقىلعناكهنألةرئاطلالوخدبدمحملحمُسيمل،كلذعم.هتلئاع
نوناك21يفهنطوىلإًاّوجرفسلابهلحمُس،فاطملاةياهنيف.ناريطلا
.نيحلاكاذمًاوجرفسلاهناكمإبدَُعيملنكلو.رياني/يناثلا

تعمُجةيصخشتانايبببسبحجرألاىلعدمحمةنحمتريُثأدقل
ًةلئاق،ةموكحلاِتلداجلب،تانايبلاكلتةيؤربهلحَمُسيملنكلو.هنع
مالعتسالاجمانربدضىوكشميدقتلالخنمضيوعتبلطهبضرتُفيهنإ
نيرفاسمللنكمي.يلخادلانمألاةرازولعباتلانيرفاسملاىلعضيوعتلانع
يتلاةرازوللمهتامولعمميدقتتارئاطلانتمىلإدوعصلانمنوعنمُينيذلا
مسالانورطاشتيمهنألحيحصريغلكشباوفدُهتسادقاوناكاذإامنّمخت
ال،كلذعم.رخآمهافتءوسببسبمأ،ةبقارملاةمئاقىلعامصخشعم
ضارتعاللةصرفةبقارملاةمئاقىلعنيدوجوملادارفألاحنمةرازولانمبلُطي



اذإامًادبأيفنتوأةرازولادكؤتال،عقاولايف؛اهيفمهجاردإىلعًايمسر
ىلإءوجللابيروتسدلاهقحنممرُحيهنأبدمحميعّدي.ةمئاقلاىلعاوناك
ً"ايروتسدةيفاوةينوناقةيلآ"نمعَنمُيامدنعةبسانملاةينوناقلاتاءارجإلا
.ناريطلارظحةمئاقيفهجاردإىلعضارتعالل

دمحمضّرعتدقل:ةيصخشلاتانايبلالامعتساةءاسإلأوسألاعونلاهنإ
البابسألاذهانمويىتحةرئاطنتمىلإدوعصلاهنكميالوبيذعتلل
ةمكحميفبابسألاكلتىلعضارتعالاهنكميالهنإهلليقو،اهفرعي
ْهتغلبيذلاىوتسملابةضيغبتانايبلاِلامعتساتاءاسإلكتسيل.ةلادعلا
سانللحامسللةيلآدوجوةيمهأىدمبينّركذتهتنحمنكلو،دمحمةلاحيف
.مهدضةمدختسملاتانايبلاةيؤرب

اهنوكلمييتلاتانايبلاةيلوؤسمتاكرشلاليمحتلةيمانتمةكرحكانه
ةيناكمإنينطاومللرفوتنأبتاكرشلامزُلييـبوروألاداحتالاف.دارفألانع
نيكامنوجناروتانيسلاحرتقا،2011ماعلايفف.مهبةقلعتملاتانايبلاجولو
اورفوينأبتانايبلايعماجمزُليةيراجتلاةيصوصخللًاعيرشتيريكنوجو
ةرطاشمضفروكارتشالامدعرايتخالةصرفو،مهتانايبجولوةيناكمإدارفألل
اومواقتانايبءاطسووةيصوصخللنيّديؤمنكلو.ةثلاثفارطأعممهتانايب
اهنأامابوأةرادإتنلعأ،2012ماعلايف.مدقتيأققحيمليذلاعيرشتلا
لمحلىعسمتقلطأو،ةيصوصخلانأشيفًارارقسرغنوكلاذاختارظتنتنل
امب،ةيصوصخلاريياعملّيعوطٍناعذإريوطتىلعةيراجتلاتانايبلاةعانص
.مهتانايبدارفألاجولوةيناكمإريفوتاهيف

مامأنيلوؤسمتانايبلاءاطسولعجلًاحاجنرثكألاقرطلاىدحإلثمتت
،حيحصتو،جولوبسانللحمسييذلالداعلاينامتئالاريرقتلانوناقبنوناقلا
.ةيلامتارارقذاختافدهبمهمييقتلةمَدختسملاةيراجتلاتانايبلاةشقانمو
،ةقيقدريغتامولعمىلعينامتئالايريرقتءاوتحانممغرلابو،كلذلًةجيتن
مدختسينملكًاضيأنوناقلامزُليو.اهحيحصتّيلعلهسلانمناك
ببسلاىلعيعالطإب،ةفيظووأ،نيمأت،ضَرقنمينامرحلينامتئالايريرقت
.تامولعملاةشقانملةصرفيحنموضفرلاءارونماكلا

ًادجبعصلانمنوكيدق.هبويعينامتئالاريرقتلانوناقل،عبطلاب
نمةّنيعمًاعاونأيطغيوه؛ةينامتئالاريراقتلايفةدوجوملاتانايبلاةشقانم
تافلممهيدلنوكتنأرابكلاتانايبلاءاطسوىلعلهسيو.ةيلاملاتارارقلا
ديدحتةكرشف.نوناقلااهلمشيالمهتانايبنأاوعّدييكدارفألانعةلَّصفم
اوّمُِتيملنيذلاكئلوأةناخيفينتعضويتلا،وريبيإ،نامتئالارطاخم



صاخشألا"مييقت"ـلمَدختُستاهتاليلحتنإلوقت،ًالثم،ةيوناثلامهتسارد
باسحىلعسانلالوصحةيناكمإىلعقيدصتللسيلو،ةيقيوستتاياغل
.نوناقلااهيطغيالاهتاليلحتنأينعيامم-نيمأتوأ،ضَرق،نامتئا

عيسوتب،ليربيلوج،ةيلارديفلاةراجتلاةنجلةبودنمتصوأدقل
تناكاذإاميسالو،تانايبلامادختسانمعسوأًاقاطنلمشيلنوناقلا
ًادجرطاخنانكاذإام"نأشيفرارقذاختالةمَدختسمةيصخشلاتانايبلا
تامدخ،يداونلاضعبلةبسانمريغاهنأمأةيراجتلامعألاهمادختساب
،دارفألاحنمتانايبلاءاطسونمتبلطو."ىرخأجماربوأ،سرادم،ةدعاوملا
كارتشالامدعرايتخاو،مهتانايبحيحصتلةصرفلاو،مهتانايبجولوقحً،اعوط
ةراجتلاةنجلنأامبنكلو.ةيقيوستتاياغلةمَدختسمتانايبلاتناكاذإ
-ةيئيبلاةيامحلاةلاكوفالخب-ةلوهسبنيناوقعضوةلَّوخمريغةيلارديفلا
ميظنتىلعتانايبلاةعانصعيجشتوههبمايقلاليربلنكمياملكف
ةيمومعرثكأنيناوقكهتنتواهدودحةعانصلاتاطاشنَطختتملام،اهتاذ
ةنجلنعرداصلا"ةلِّلضملاوةرئاجلا"تاسرامملاُعنم،قباسلايفامك،اهلاطيف
.ةيلارديفلاةراجتلا

ةيامحلةلاكوىلإةجاحبنوكندق،تامولعملاىلعمئاقٍداصتقايف
ةيفافشىلعصاخزيكرتعم،داصتقالااذهميظنتةيحالصكلمتتامولعملا
.كلذىلعةبترتملاةيلوؤسملاواهمادختساوتانايبلاةجلاعم

ááá
ةباقَرءارجإلًايفاكنوكينلطقفتامولعملاةيامحلةلاكوءاشنإنكلو

.يلوغهّرقلادمحملثمصاخشأةنحمةجلاعملوأةيموكح
تاكبشبميلستلاىلإانلمدقل،ةيموكحلاةباقَّرلابقلعتياميف

كاهتناِتاريثأتعمتجملاىلعدوعتيتلاُدئاوفلاقوفتامدنعبُّقعتلا
عملهاستننحن.ةيصخشلاتامولعملاىلعلّفطتلانعةمجانلاةيصوصخلا
حمسنو،لمعلانكامأىلإنويموكحنوشتفماهبموقيةئجافمتارايز
نيقئاسنعثحبلافدهبتاقرطلايفبُّقعتزجاوحةماقإبةطرشلل
نكامأضعبيفمسجلايفتاردخملاىوتسمرابتخالّمحتنو،نيرومخم
.لمعلا

دقل.اهتاياغقيقحتلًادجةلّفطتمبُّقعتتاكبشلبقنالاننكلو
ةيفافكلاطوطخلانعفشكتيتلاتاراطملايفداسجألاتاحسامانضفر
تحترَغِّصلاةغلابةيبُّقعتتاقاقرّسدنالنحن.ةيراعلادارفألاداسجأل
يفةباقَرتاريماكّتبثنالو،ةفيلألابالكلاعملعفنامكانلافطأةرشب



.تامامحلا
.يقرِعَقلطنمنمةيزييمتةيموكحلابُّقعتلاتاكبشنوكتالأببلاطن

ةيئزجلاةمكحملايفنيلدنيشاريشةيضاقلاتمكح،2013ماعلايفف
"كسيرفدنإبوتس"كرويوينةطرشمسقبُّقعتةكبشنأىلعةيلارديفلا
)stopandfrisk(لاجرودوسنابشفادهتسالالخنمروتسدلاكهتنت
لظيفشيعينأدحأبضرتُفيال":تنوددقو.مهيلعةهبُشالنابسإ
."ةيمويلاهتايحِتاطاشنةسرامملهلزـنمرداغاملكهفاقيإِفوخ

بُّقعتلاتاكبشل،برحلانمزىّمُحيفً،انايحأانحمسدقل،عبطلاب
ةمكحملاتمكح،1944ماعلايفف.اهتارارقيفًاديعبباهذلابةيموكحلا
برحلاءانثأينابايلصأنميكريمأفلأةئمنمرثكألاقتعانأبايلعلا
نيبيروفلكشبزييمتلاليحتسي"هنألينوناقرمأوهةيناثلاةيملاعلا
كنارفيضاقلابتك،ةفطاعلاببوشَمفالخيفو."نيلاوملاريغونيلاوملا
ةيقرِعلاةّوهيفعقيوةيروتسدلاةطلسلاريفشمكحلاىطختي"،يفروم
."ةحيبقلا

تاونسلايف،ودبيامك،ةمكحملاتعضو،اهّتالزنممغرلابو،كلذعم
بُّقعتلاةكبشنوكتىتمةفرعملةلئسألانمةعنقُمةعومجمةريخألا
:ةفصنم

؟اهتياغقيقحتلًادجةيلّفطتبُّقعتلاةكبشله●
؟عمتجملاديفتله●
؟)ىرخأتاّزيحتيفوأ(ةحيبقلاةيقرِعلاةّوهيفعقتله●
ًاراهَجنالعإلارابتخابملاعملاةحضاوريغريياعملاهذهينتّركذدقل

.يّتيوهنأشيفيـبذكريربتيتعاطتسابناكاذإاممييقتلُتدمتعايذلا
ةدودحماهنأليـبيذاكأّديؤيسيقطنملاصخشلانأتررق،عضولاكلذيف
،نآلا.فِصنُمريغعضوةجلاعمليتلواحماهنألو،ىذألاقاحلإاهبداريالو
بُّقعتتاكبشتناكاذإامروهمجلاّميقي،ندونسدراودإتاءاشفإةادغ
ً.اراهَجنالعإلارابتخايفتحجنيموقلانمألاةلاكو

.ةيئيبلاةكرحللةيلاعفرثكألاتاكيتكتلادحأبًاضيأرابتخالااذهّركذي
ةماسلاتاثاعبناللةيونسلاةَدرجلايفةيئيبلاةيامحلاةلاكورشنت،ماعلك
ةمئاقلارشنىدأدقل.ةيّمُسرثكألاةثِّولملاداوملانّزختيتلاتاكرشلابًةمئاق
لكلا".ىندألادحلاىلإةّماسلااهتاثاعبناضيفختىلعتاكرشلاسفانتىلإ
،غنيلرزـنيهازيلتلاق،"ةمئاقلاكلتلىلوألابتارملايفدجاوتلابّنجتديري
.ً"ارهابًاحاجنناك".نواتجروجةعماجيفيئيبلانوناقلايفةذاتسأيهو



ةعفدةيموكحلابُّقعتلاتاكبشللحلاناكاذإامعُتلءاستدقل
رفوتسيركهراثأيذلاشاقنلارهوجوهاذه.ةيفافشلاهاجتايفةلثامم
ةعَّسومتاساردىرجأتليبردنافةعماجيفنوناقذاتسأوهو،نيغوبولس
رظحبمكاحملامايقبوجوحرتقيوه.ةيموكحلابُّقعتلاتاكبشنع
نيحيف".ةصاخةفصبتاعيرشتلااهزيُجتاليتلاةيموكحلابُّقعتلاتاكبش
َميِقلاززعتت،ةيدرفاياضقيفطبضلاوثحبلانوناقبةكمهنممكاحملاكرتن
ىلعًةوالع.بتك،"تاعومجمطبضلاوثحبلالاطيامدنع...ةيطارقوميدلا
تناكاذإبُّقعتلاتاكبشحامجحبكىلعةردقلامكاحملاحنمحرتقي،كلذ
.ةنَّيعمةعومجمدضةزاحنموألّفطتلاةديدش

ةيموكحلابُّقعتلاتاكبشىلعبجيهنإًالئاق،لداجيوه،راصتخاب
.ةمكحموأةيعيرشتةئيهلَبِقنمامإاهبقيقدتلابجي.ةيّرسنوكتالأ

ááá
ءيربلابكسمتف،اهتعيبطبةرئاجةباقَّرلابةصاخلابُّقعتلاتاكبشنإ

ثيح-فوخةفاقثةقيرطلاهذهبًةدِجوم،ةزِّيممريغةقيرطببنُذملاو
نعتنرتنإلاربعثدحتلانمدمحألالبوليجنوراشلثمصاخشأىشخي
لوقييذلاهقيدصبهتقادصيفيفعرسايعطقيثيحو،ةيلقعلامهلكاشم
.تنرتنإلاربعءاقرخًارومأ

؟لوبقملاروَجلارادقِمام:لاؤسلاحبصيو.ةرئاجةايحلانإً،انسح
ءايرثأصاخشألاضعبف.عمتجملايفروَجلانمريثكلاقيُطننحن

مهضعبوةديجةماعسرادمنوداتريراغصلاضعب.ريقفرخآلامهضعبو
ةماعقئادحبرقنوشيعيسانلاضعب.ةعيرمةماعسرادمداتريرخآلا
ءارضخةحاسمالنكامأيفنورخآشيعيامنيبةليمجءارضختاتابنو
.اهيف

نوتلُفيونوقرسيسانلاقيُطنالنحن.هقيُطنالروَجكانهنكلو
ىذألاقحُلتًاعلسعيبتتاكرشقيُطنال.ةوشرلاقيُطنال.ةبوقعلانم
.سانلاب

نمهنأنمريكفتلااندتعادقل.نمزلاّرَمىلعفاصنإلابانّسحلّدبتي
،كلذدعب.عيمجتلاطوطخىلعةليوطتاعاساولمعينأراغصللفصُنملا
نأتاكرشللفصُنملانمهنأيفريكفتلااندتعا.كلذيفريكفتلانعانففك
اندتعاو.كلذيفريكفتلانعانففك،كلذدعب.انتاوامسوانراهنأثّولت
،فيصرلاىلعانبلكبةطبترمتامولعمكرتفصُنملانمهنأيفريكفتلا
.رمألانعكلذدعبانففكو



.تارارقلاهذهبمايقلاانيلع،يطارقوميددلبيفنينطاومك
ةيناكمإوةيفافشلانأاندجو،تانايبلابُّقعتتاكبشىلإةبسنلاب

يتلاريياعملااندهشو.ةينامتئالاريراقتلاعمنامجسنتةبساحمللضرعتلا
نالعإلارابتخاعمكلذلكعمجب.بُّقعتلاتاكبشمييقتلةاضقلااهدمتعي
لوحاهحرطضرتُفيةلئسأةتسنمةمئاقعضوانتعاطتسابنأدقتعأً،اراهَج
:بُّقعتةكبشلك

،تانايبجولولينوناقلاقحلادارفأللبُّقعتلاةكبشرفوتله●
؟اهتشقانمو،اهحيحصتو

ةيفيكلوحةيلوؤسملابُّقعتلاةكبشولّغشملَّمحيله●
؟تانايبلامادختسا

؟اهتياغقيقحتلًاريثكةيلّفطتبُّقعتلاةكبشنإله●
؟عمتجملاديُفتله●
؟)ىرخأتاّزيحتيفوأ(ةحيبقلاةيقرِعلاةّوهيفعقتله●
؟ّينلعقيقدتلّمحتاهنكميله●
نمنكمتننأيفلمآ،بُّقعتةكبشلكنعةلئسألاهذهحرطب

يتلاكلتوقاُطيالوحنىلعةفصُنملاريغبُّقعتلاتاكبشنيبزييمتلا
.اهلّمحتاننكمي

.رابتخالايفحجنتنلًايلاحةمئاقلاةيجولونكتلابُّقعتلاتاكبشضعبف
ّعبتتبف.قّرفملابراجتلاهبموقييذلابُّقعتلاوتنرتنإلاربعبُّقعتلاباولمأت
زكرميفةلومحملاانفتاوهّعبتتبوأ،تنرتنإلاربعحيتافملاىلعانتارقن
،رتْهتسملايقيوستلامهفدهاوققحييكًاريثكنييلفطتنوّعبتتملانوكي،قّوست
.حيحصتلالجألةصرفةيأنورفويالمهنأامك

ةلاكولاىلعلازيام.يموقلانمألاةلاكوبُّقعتتاكبشباولمأتوأ
عمتجملاتدافأءايربأنييكريمألةبِّقعتملااهتاكبشنأىلععِنقُمليلدميدقت
ةمكحميطغتو،اهتانايبجولومهنكميالدارفألاف.اهلّفطتّيطختليفكيامب
.تامولعمللةفراجلابُّقعتلاتاكبشةينوناقّةيّرس

ةعومجموةملسمدجاسمىلإكرويوينةطرشمسقللستباولّمأتوأ
اهنأولامكودبتفادهتسالاِةيقرِعٍبُّقعتةكبشلالخنمعمتجملانم
.ةضيغبلاةيقرِعلاةّوهيفتعقو

ةطرشلامادختساف.رابتخالايفىرخأبُّقعتتاكبشحجنتدقنكلو
امبعمتجمللةديفمنوكتنأنكميليجستلاتاحولوةباقَّرلاتاريماكل
ضارتعالاةصرفنوموعزمنومرجمحنُماذإاميسالو،اهلّفطتريربتليفكي



نيذلاتانايبلاءاطسوحجنيدقو.ةمكحملايفمهيلإةهَّجوملامَهُّتلاىلع
يف-ينامتئالافينصتلاتالاكورارغىلع-مهتانايبةيلوؤسمنولَّمحي
ً.اضيأرابتخالا

يفنوحجنيدق،كوبسيفولغوغلثم،رحبولسأبنيرابتملانإىتح
مهتانايبجولوةيناكمإاوّرفوو،مهبُّقعتلّفطتنماوّدحاذإفاصنإلارابتخا
اهنورطاشتييتلاتانايبلاةيلوؤسماولّمُحو،ربكأىنعملمحييقيقحلكشب
.نيرخآعم

اهنكلو.ةقيقدتسيلروَجلانأشيفيدْرَجةمئاقنأًابيرقتدَّكؤملانم
انتانايبلكميلستانمنوبلطينيذلاكئلوأنيبّيطسوقيرطقشلةلواحم
ديدحلاةكسىلعانسفنأيمَرانيلعنوحرتقينيذلاكئلوأو،"رمألايسانت"و
ديري،انأمهيفنمب،دحأال.انتانايبىلعمئاقلاعُرسملاداصتقالاراطقمامأ
هعئاقووهطئارخدوجوب-انتانايبىلعمئاقلاداصتقالادئاوفلكنعيلختلا
ملاعلايفصخشيأبلاصتالاىلعةردقلاو،انعباصأفارطأدنعةيرحسلا
ةيأنودبانتانايبلكنعةطاسببيلختلاانمٍّيأبضرتُفيالنكلو.ةظحلب
.انّضعتلانيلعاهدادترامدعلتانامض

نيثِّولملانمانبلطلب،ثّولتلافاقيإليعانصلاداصتقالاقلُغنمل
ةلاكوانركتباو،نيناوقانيّرقأدقل.مهلامعأنعربكأةيلوؤسملّمحتةطاسبب
ةجاحبانسل،لثامملكشب.نيفاّفشاونوكيلنيثِّولملاانمغرأو،ةديدجةيموكح
يكلاملمحىلإطقفةجاحبنحن.تانايبلاىلعمئاقلاداصتقالاقالغإىلإ
ىذأيأةيلوؤسملمحتبوانعهنوكلميامةيؤربانلحامسلاىلعتانايبلا
.انتانايبمادختساءاّرجهبنوببستي

ملاعيفانسفنأدجندق،ّيطسوقيرطىلعروثعلايفانحجناذإ
نأدجندق.اهتاذبةفَدهتسمةيصوصخلانوكتالثيحقاّربديدج
ّمتاذإو.ىذألانمانسفنأةيامحلهلمحنعرِددرجمتناكةيصوصخلا
نمانراغصنّكمتيليفكيامبعرّدلالازـنإنمنكمتندق،ىذألاءاوتحا
ديدجتنمنوراشولالبنكمتيلو،بويتويىلعةصاخلامهتاهويديفرشن
نمدلاخورساينكمتيلو،ّيبطلاPatientsLikeMeىدتنمىلعامهتاراوح
.رغِّصلاذنمةمئاقلاامهتقادصةداعتسا

.هيفاشيعينأَّيرَيغصلديرأًاَملاعنوكيس

ىهتنا
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