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المارد المعدنــــي
-1املارد املعدني العمالق خيطو أوىل خطواته فوق األرض ،أول إنسان
آيل يسري فوق التالل اخلضر ،وأشعة الشمس تنعكس على بشرته
املعدنية الرمادية الالمعة ،كان يسري برشاقة تغلب عليها اخليالء ،حقاً
إن صوت أقدامه اليكاد يسمع ،ولكن األرض كانت هتتز اهتزازاً خفيفاً،
حتت ثقل هذه الكتلة الضخمة ،بل إن اهلواء سرت فيه رعدة من
تلك اآللة العمالقة اليت كانت تنبض وهي خترتقه .كانت واضحة تلك
ٌ
وطول بلغ مرتين
الرشاقة يف التصميم والرتكيب املثاليني .ثقل وقوة،
ونصف املرت ،عيناه مروعتان ،تتوهجان كأمنا بنار داخلية تتأجج بفعل
الذرات املشعة ،كانتا تستطيعان أن تريا يف أي مدى بوساطة ذبذبة
يصدرها من أشعة الليزر..
لقد بناه العلماء على شكل إنسان ..ولكنهم كانوا من احلرص
حبيث إهنم مل يعطوه وجهاً مميزاً ..كانت هناك العينان املتألقتان
مبآقيهما مع إمكان تزويدمها بعدسات إضافية إذا استدعى احلال
رؤية ميكروسكوبية أو تلسكوبية ..وأيضاً بعض الفتحات الصغرية
األخرى احلسية والصوتية.
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ولكن فيما عدا هذا كان رأس املارد املعدني قناعاً من املعدن
الرمادي الالمع ،كان أشبه باإلنسان ولكنه مل يكن إنساناً ،لقد عاش
لزمن طويل يف حلم اإلنسان ،يف أساطريه ،إنه الكائن العجيب الذي
ميكنه أن خيدم أو ليهدم بقوة خارقة.
أخذ يسري حتت مساء صيف صافية وفوق حقول فاضت عليها
أشعة الشمس خمرتقاً بساتني صغرية ترقص وتتهامس يف النسيم
املنعش النقي من أي تلوث أو جراثيم.
كانت املنازل البيضاوية البلورية مبعثرة هنا وهناك ،تلك هي
مساكن القرن الثاني والعشرين اليت تدار إلكرتونياً بوساطة كمبيوتر
هائل املعرفة.
وفيما وراء األفق ،تبدو املصانع الضخمة اليت حتول الطاقة
الشمسية إىل قوة كهربائية بوساطة خاليا كهروضوئية مدجمة
بتكنولوجيا التصغري الفائق .كان هناك أيضاً بعض الرجال والنساء
واألطفال ،لوحتهم الشمس ،يؤدون مهامهم بثياب متألقة فضفاضة
تتطاير يف اهلواء النقي ،ويبدو أن البعض كان يعمل رساماً يقوم
بتجربة يف تآلف األلوان وملحناً جيلس يف حديقة منزله يعزف على
األورج اإللكرتوني ،وعجوزاً قد اضطجع يف فراشه اهلزاز ومعه كتاب،
عاشقان يتبادالن كلمات احلب اهلامسة ،جمموعة من األطفال يف
لعبة من ألعاهبم القدمية قدم األزل واليت تناسب أعمارهم .لقد كانت
اآلالت بكل العمل ،أما اجلنس البشري -يف القرن الثاني والعشرين-
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فقد كان يعيش حياة رغيدة .كانوا يرون اإلنسان اآليل مير وكثرياً
ماشعر راداره اإللكرتوني بالنبضات اليت تعين العصبية وعدم الراحة
البسيطة ،وبالرغم من أهنم كانوا يثقون هبؤالء العمالقة اآلليني ومل
ينظروا إليهم كوحوش مفرتسة ،إال أهنم راحوا يتساءلون عن أول
جتربة يف العامل لرتك إنسان آيل دون رقابة ،حرية كاملة يف احلركة،
شعروا باخلوف اإلنساني البدائي من الغريب واجملهول ،ويف أعماق
عقوهلم تنبثق أسئلة حتريهم ،ماالذي ينويه اإلنسان اآليل؟ وماتأثري
هذا اجلنس املعدني الذي اليقهر على اجلنس البشري؟
مبجرد أن اختفى اإلنسان اآليل بطوله الفارع وراء التالل اخلضر،
ضحكوا ..رمبا ليخفوا قلقهم ،وعادوا حلياهتم السعيدة ،واستمر
اإلنسان اآليل يف تقدمه.
-2جلس حزيناً يف املطعم اآليل ،كان عليه أن يسلم نفسه إىل مركز
التأمل والعالج النفسي ،فقد اكتشف جهاز القياس العقلي أن معدل
صحته النفسي قد اخنفض إىل ح ٍَّد خطري! آلة أخرى تصدر حكماً
عليه وجتعله يائساً من احلياة ،آلة ..جمرد آلة ..قطعه من احلديد..
مسخ معدني..
يقولون إن هذا املركز قائم لعالج البشر من األمراض النفسية
اليت يصابون هبا نتيجة كثرة تعاملهم مع اآلالت بكافة أشكاهلا ،واليت
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أصبحت تقوم بكل العمل ،ولكن مل خيرج من املركز أي شخص حياً!
إنه منفي الفرار منه ،فالشخص الذي ىيستطيع التأقلم مع اآلالت
يف القرن الثاني والعشرين ،اليستحق احلياة .خطر بذهنه أن اجلنس
البشري مل يتغري فيه شيء منذ فجر التاريخ ،رمبا أصبح الكهف أكرب
حجماً وأشد تألقاً ،وحجر الصوان أكثر جودة .ولكن اإلنسان نفسه،
ليس أكثر قوة .أو أشد صالبة! لفتت نظره ومضة قوية ،المعة ،نظر
بسرعة من خالل الباب الزجاجي للمطعم اآليل ثم تراجع يف ذعر
حتى سكب حمتويات كأسه.
متتم يف رعب:
 يا إهلي ..إنه اإلنسان اآليل ..اإلنسان اآليل..هنض ..ودار حول نفسه حماوالً أن يرى بوضوح من خالل الباب ،ثم
نظر إىل اجلالسني يف املطعم ،أحس أهنم يتجاهلونه متاماً!
قال يف عصبية:
 انظروا ،إنه اإلنسان اآليل! اخلطر الداهم ..لقد بنوه منذ ثالثسنوات يف مصنع اإللكرتونيات ،وهو أشبه باإلنسان ،بعقل صناعي
ووحدات منطق.
عاد يهمس لنفسه:
 -أشبه باإلنسان ولكنه يتفوق عليه.
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كان العمالق املعدني الضخم يتألق وهو خيطو عرب احلدائق يف
رحلة إىل اجملهول.
أخذ يصرخ يف مرارة:
 أال ترونه؟ إن اإلنسان من حلم ودم مل يعد كفئاً لعاملنا اجلديداملتطور ،عامل القرن الثاني والعشرين .لقد أقاموا هذا املسخ اآليل
ليحل حمل اإلنسان ،مل ينبس أحد من اجلالسني ببنت شفة ،حتى أهنم
مل ينظروا إليه .تعثرت يف فمه الكلمات.
ثم صرخ حمتداً ..بقمة انفعاله:
 إننا معشر سكان األرض نشرتك يف رذيلة واحدة ،هي أننا نأخذمايعطى لنا ،سواء كنا حباجة إليه أو مل نكن! أيها األغبياء ،اخلطر
هناك يف اخلارج ،وأنتم جالسون كالتماثيل .إن اإلنسان زهرة اخلليقة
وأنبل مايف الوجود ينزلق إىل الظالم ،إىل حفرة القرار هلا!
ارتفع صوته أكثر .وجسمه كله يرجتف:
 ولكنين لن أحندر دون أن أقاتل.نفذ بسرعة من خالل الباب الزجاجي الذي فتح إلكرتونياً،ورأى
اإلنسان اآليل الشامخ فجأة .بدا كأنه احتوى ماكان السبب فيما
حدث له ،شعر بكراهية شديدة حنوه ،أخذت تؤمله بعنف وكأهنا تشق
مججمته.
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صرخ قائالً:
 استدر ،استدر وقاتل.توقف اإلنسان اآليل واستدار ببطء .التقط الرجل حجراً ورماه به
فارتطم احلجر بالدرع الصلب بصوت مكتوم.
اندفع إىل اإلنسان اآليل وهو يسب ويلعن ،ركل حبذائه وضرب
بيديه كل ما استطاع أن يصل إليه من جسم املارد املعدني ولكن دون
جدوى.
قال اإلنسان اآليل بصوت معدني أجش:
 كفى! وإال أصبت نفسك بأذى.تراجع الرجل وهو يلهث من أمل يف جسمه ومن عجزه ،قال بصوت
مفعم باألمل:
 أعلم أنين أضعف من أن أؤذيك ،ولكن كيف ميكنك أن تعرفأحالم اإلنسان اآلدمي؟
رد عليه اإلنسان اآليل بدهشة:
 ال أستطيع أن أفسر تصرفك هذا ،إنه أمر غريب ،فالبشر كلهمسعداء.
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اندفع الرجل يقول بصوت مفعم بالسخرية:
 ومل ال! إن اآلالت تستويل على كوكب األرض كله ،وجتعل مناإلنسان اآلدمي جمرد نبات طفيلي .أنتم سبب تعاستنا.
اهتز الصوت املعدني العميق بشيء أشبه بضحكة سخرية:
 أعلم أنه ليست يل نوايا عدوانية ،فقد مت تصميم ذاكرتياإللكرتونية على أساس استبعاد هذه النوايا هنائياً.
توقف لعدة ثوان ،ثم استطرد قائالً:
 وال حاجة بي لقتال أحد ،فابتعد عين.كان من الغريب حتى يف عامل اعتاد اآلالت اليت كادت أن تدب فيها
احلياة ،أن يقف جيادل كتلة متحركة من املعدن والبالستيك والطاقة
الذرية وأشعة الليزر .دهش الرجل هلذا وأدرك كم هو منفعل ،ولكن كان
من الضروري أن ينفث حقده ويأسه وأن ينطق كلمات قد ختفف من
حدة التوتر الذي يشعر بأنه ينفجر داخله .لقد هدمت هذه اآلالت كل
حياته ،أفقدته كل املعاني النبيلة ،احلب ،الصداقة ،احلرية ،السعادة.
قال الرجل جمادالً:
 ولكنكم ستستولون على كوكب األرض كلما زاد عددكم ،وعندماتبدأ قوتكم اخلالية من الشعور..
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قاطعه اإلنسان اآليل حبدة:
 هلذا فأنا أكرهك ،وأسوأ مايف األمر أنين الأستطيع التخلصمنك.
وقف اإلنسان اآليل كتمثال لآلهلة القدماء ،ولكن صوته اهتز يف
اهلواء الساكن:
 إن حالتك نادرة ،قد احندرت إىل الظالم بسبب التكنولوجيااملتقدمة ،ولكن التقارن نفسك بكل اجلنس البشري .إنك تفكر بطريقة
خاطئة ،سيكون هناك دائماً رجال يفكرون وحيلمون ويواصلون تنفيذ
كل ماأحبه اإلنسان .إن املستقبل لكم أيها البشر ،وليس لآلالت نظر
الرجل إىل الروبوت وكأنه كائن من عامل آخر.
استمر الصوت املعدني العميق:
 يدهشين أن رجالً يف مثل ذكائك اليدرك هذا األمر ،أي نفعمن إنسان آيل؟ .فما إن تقدم العلم حتى استطاع العلماء بنائي .آلة
متخصصة ملعاونة اإلنسان اآلدمي على أداء األعمال اخلطرة؟ .يف
غرفة هبا إشعاع ذري .رحلة إىل الفضاء تستغرق مئات السنني.
قاطعه الرجل:
 إنين أدرك كل هذا.أكمل اإلنسان اآليل حديثه:
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 إن الفنانني واملفكرين وصانعي السالم الحيتاجون إىل اإلنساناآليل ،فهم حيددون أهداف اإلنسان اآلدميني وحيلمون أحالمهم.
أجابه الرجل يف حزن:
 إنك التقول احلقيقة!حتدث اإلنسان اآليل بذلك الصوت املعدني العميق مؤكداً:
 أيها اإلنسان ..لقد صُنعت فقط للدراسة العلمية ،وبعد بضعسنوات ،لن يكون يل أي غرض آخر ،فيسمحون يل بأن أجتول ،الأؤذي
أحداً ،الهدف يل والمعنى ،وإمنا اهلدف أن أظل أعمل شيئاً ،ليس يل
صديق ،والمكان يف اجملتمع البشري .إنين وحيد ..أتظن أني سعيد؟
 دار اإلنسان اآليل على عقبيه لينصرف ،كان يبدو وهو يصعدالتل القريب كشبح عمالق يتجه إىل الفضاء .هتالك الرجل فوق
العشب وشعر بأنه أصبح وحيداً يف عزلة خميفة ،ضائعاً ،خملوقاً
مغلوباً على أمره ،يبحث عن بقية ضئيلة من هدوء النفس .علقت يف
ذهنه الكلمات األخرية اليت ألقي هبا اإلنسان اآليل.
كان صداها اليزال يرتدد يف أذنيه وميأل الفضاء من حوله ويعطيه
بعض القناعة اليت حرم منها طويالً:
 أيها اإلنسان ..كم أنت سعيد احلظ! ألنك تستطيع أن حتبوتكره وتتأمل وتسعد ثم تنسى!
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الزواحف
هجوم ّ
كان قائد املركبة الفضائيّة (اإلدريسي) هو الكابنت (عادل شرف)
ومعه مساعده وصديقه (خالد هاشم) يف طريق عودهتما إىل كوكب
األرض ،لقضاء إجازة خيلدون فيها للرّاحة بعد رحلة يف عمق الفضاء
استمرّت عاماً كامالً
عمال فيه كمستكشفني تابعني لألسطول الفضائي ال ّتحاد كوكب
األرض يف احلرب القائمة ضد الزواحف املخيفة.
-1كانت الزّواحف املخيفة جنساً من املخلوقات البشعة ،تشبه الزّواحف
ّ
الضخمة جاءت بأعداد كبرية من الفضاء اخلارجي ومتكنت من غزو
بعض الكواكب التّابعة لكوكب األرض خارج اجملموعة الشّمسية.
وبرغم استمرار احلرب ملدّة ثالث سنوات ،إال أنّ املوطن األصلي
للزّواحف املخيفة مل يكتشف أبداً.
وبعد عدد من املعارك الفضائيّة ،وخسارة عدد من الكواكب
فإنّ قوات اال ّتحاد األرضي كانت قد بدأت يف احتواء األعداء .ولكن
النّتيجة النّهائية للحرب ال ميكن حتديدها! فاملستقبل زاهر باملعارك
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الرّهيبة اليت جيب خوضها ،وكان الكابنت (عادل شرف) ومساعده
(خالد هاشم) قد تطوّعا يف احلال للخدمة العسكرية يف األسطول
الفضائي لال ّتحاد األرضي مبجرد أن بدأت احلرب.
والكابنت (عادل شرف) ،عنده سبب خاص لكراهيّة الزّواحف
املخيفة ..غزوا كوكبه األصلي (فيجا) الذي أصبح اآلن أحد مواقعهم
احلصينة يف جمرة (ماجالن) الكربى اليت تبعد عن كوكب األرض سنة
ضوئية ،وأخذوا أسرته كأسرى ،وكذلك مجيع سكان كوكب (فيجا)
اآلخرين واستخدموهم كعمّال مناجم فوق كواكب خمتلفة يف جمرّات
عديدة.
***

كان الكابنت (عادل شرف) طالباً يف أكادميية الفضاء على كوكب
األرض وقت غزو الزّواحف املخيفة ،فتطوّع يف اخلدمة العسكرية على
الفور ونظراً ملعرفته بكواكب اال ّتحاد اخلارجيّة يف اجملرّات األخرى،
وألنه كان مالحاً فضائيّاً ممتازاً ،فقد أحلق بوحدة االستكشاف
باألسطول الفضائي.
واآلن ..بعد عامني من القتال يف املعارك الفضائية الضارية،
أصبحت مآثر وبطوالت (عادل شرف) أسطوريّة ،وحقق منزلة عظيمة
ّ
فذة وهو ما يزال يف الرّابعة والعشرين من عمره حيث أصبح أصغر
قائد يف األسطول الفضائي الحتاد األرض .وتقابل مع (خالد هاشم)
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ألول مرة يف أكادميية الفضاء يف صالة ألعاب الكاراتيه ،وقد استطاعا
التّغلب على مثانية من زمالئهما بضربات (هوينج) و(النج تو) ومجع
بينهما حب الرياضة وممارستها.
ثم خترّجا يف أكادمييّة الفضاء وتدرّبا معاً على سفن الفضاء
املقاتلة ومت تعيينهما كطاقم بعثة استكشاف تضم رجلني فقط.
أمّا (عادل شرف) فبسبب قدرته كمالح فضائي كان الضابط
األعلى للبعثة وأطلق على مركبتهما الفضائية اسم (اإلدريسي) نسب ًة
إىل العامل اجلغرايف الشهري الذي عاش يف القرن الثاني عشر امليالدي.
وكانت مركبتهما من أحدث سفن االستكشاف ،خارقة السرعة ،وكثيفة
التّسليح ..املصمّمة لالشتباك مع العدو لفرتات طويلة.
ريثما تتمكن السفن الفضائية املقاتلة العمالقة من اللّحاق هبا
ومساندهتا والقضاء على العدو..
***

ويف العامني املاضيني ،متكن (عادل) و(خالد) من تدمري ثالث
سفن فضائيّة للزّواحف املخيفة .كما اشرتكا يف كثري من املناوشات
واالشتباكات األخرى ،لدرجة أهنما عرفا بني مجيع فرق األسطول
الفضائي ال ّتحاد األرض باسم (ال ّثنائي الرّهيب).
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-2كانا يقرتبان من اجملموعة الشّمسيّة مبركبتهما الفضائيّة
(اإلدريسي) جلسا باسرتخاء يف غرفة القيادة البيضاويّة حيلمان
بقضاء إجازة هادئة على سطح األرض ..حتت أشعة الشّمس الدّافئة.
قال الكابنت (عادل) وهو يضبط جهاز املسح الراداري الذي يعمل
بأشعة الليزر:
 إن مشسنا العزيزة رائعة يا (خالد) ولن ميضي وقتٌ طوي ٌل قبلأن نكون متمددين على أحد شواطئ (سيناء) ،نتمتع بأشهى األطعمة،
وحتتضننا أشعتها الدّافئة.
تنهد (خالد) وهو يبتسم:
 ح ّقاً يا كابنت ،نريد أن نتحرر قليالً من طعام الفضاء ،كبسوالتوحبوب جمففة! أنا شخصيّاً ال أطيق االنتظار حتى تقبض أسناني
على شرحية حلم بقري حقيقيّة.
انتهى الكابنت (عادل) من ضبط جهاز املسح على نطاق تشغيل
واسع ،ثم مال إىل الوراء ويداه خلف رأسه حيدق يف شاشات الكمبيوتر
اليت متتلئ هبا غرفة القيادة.
استطردَ مساعد الكابنت  ،قائالً وهو يبتلع ريقه:
 -على أن تكون قطعة اللحم ساخنة ويتصاعد منها البخار!

هجوم الزّواحف

19

مل يتمالك الكابنت (عادل) نفسه من الضحك  ،وقال له:
 إنين أعترب هذه فكرة البأس هبا ،ومبجرد أن هنبط فوق سطحاألرض ،فإنين سوف آمر بإعداد أكرب وجبة لديهم ،وبعد التهامها
سأنام ملدة أسبوع كامل وأنسى كل شيء عن الزواحف البشعة وجلودها
احملرشفة املخيفة!
***
كانا على مشارف اجملموعة الشّمسيّة يقرتبان من مدار كوكب
(بلوتو) ،على بعد من الشّمس..
وفجأة بدرت من (خالد) شهقة دهشة واعتدل يف جلسته ،قائالً
يف فزع:
 كابنت ..لقد عثرت على شيءٍ ما فوق جهاز املسح الراداري! ثمتوقف لفرتة  ،وقال:
 اختفى اآلن! وأقسم إ ّنه يدل على مسات إحدى السّفن الفضائيّةاملقاتلة ..للزّواحف املخيفة ولكن هذا مستحيل!
توىل الكابنت (عادل) مراقبة جهاز املسح الرّاداري وضبطه
بالكمبيوتر ّ
الضوئي حبيث ينقب بدقة بالغة يف املنطقة اليت حددها
(خالد) ،ثم مل يلبث أن تنهّد  ،وقال بتؤدة:
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 أعتقد أن أعصابنا قد أُرهقت من قتال ومطاردة الزواحف ،إذال يوجد أي أثر لسفنهم يف هذه املنطقة من الفضاء!
اعرتض (خالد) قائالً:
 لكن يا كابنت (عادل) إنين أستطيع أن أقسم على ذلك ،ثم صاحفجأة وهو يسري بيده جتاه الشاشة:
 انظر ..هاهو ذا األثر مرة أخرى على حافة كوكب (بلوتو)! وهذهاملرة شاهده الكابنت (عادل) بنفسه.
هتف  ،قائال:
 إنك على حق يا (خالد)! الزّواحف البشعة وصلت اجملموعةالشّمسيّة! أين إذن دوريات املراقبة ال ّتحاد األرض؟
 إنين أخشى أن يكون األعداء قد رصدوا مكاننا ،ولكن دعنا اآلننفرتض أهنم مل يفعلوا ،ولنحاول أن جنعل كوكب (بلوتو) بيننا وبينهم
حتى جنهز أنفسنا للقتال.
تريث لعدة ثوان وهو يضبط بعض أجهزة القتال  ،ثم قال:
 ال يوجد أي شك يف أهنا سفينة مقاتلة للزّواحف املخيفة ،أسرعبإرسال هذه املعلومات إىل مراكز املتابعة فوق كوكب األرض.
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هنض (خالد) بسرعة  ،وقال:
 على الفور يا كابنت.وبدأ ينفذ التّعليمات..
أخذ يضغط على بعض األزرار فوق لوحة مفاتيح كمبيوتر
اال ّتصاالت،
ثم توقف فجأة ،وقال بصوت مفعم باليأس:
ال فائدة يا كابنت ..أعتقد أننا يف مأزق ،فهناك من يشوش على
إرسالنا!
-3صاح الكابنت (عادل):
لكن ذلك غري ممكن إال إذا...
صمت لربهة بينما كان يضبط جهاز االستشعار عن بعد يف
الكمبيوتر الضوئي.
وهنا ظهر بوضوح على الشاشة اجملسمة أمام أجهزة القيادة أنّ
إحدى السّفن الفضائيّة للزّواحف تطاردهم ،ويف نفس الوقت شعر
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الكابنت (عادل) و (خالد) بالتّأثري الضاغط ألشعة كهرومغناطيسية
كثيفة حتيطهم من كل جانب وتشل حركة مركبتهما الفضائية
(اإلدريسي).
قال الكابنت (عادل) بقمة انفعاله:
 لقد أمسكوا بنا كالفئران يف املصيدة! بسهولة كبرية كما لو كناحديثي التّخرج من أكادمييّة الفضاء!
قال (خالد) حبزن بالغ:
إهنا غلطيت يا كابنت كان جيب أن أضبط أجهزة االستشعار عن بعد
على أقصى مدى هلا.
رد الكابنت (عادل) بصوت هادئ:
 ال يا (خالد) إهنا ليست غلطة أحد ،فنحن مل نتوقع مصادفةسفينة للزّواحف قريبة هكذا من كوكب األرض.
 املشكلة أننا جيب أن حندد ما الذي جيب علينا عمله اآلن!ومبجرد أن أهنى كالمه أومض ضوء كمبيوتر االتصال بني املركبة
الفضائيّة (اإلدريسي) وسفينة الزواحف املخيفة ،ضغط الكابنت
(عادل) على بعض األزرار يف لوحة املفاتيح فظهرت على الشاشة
كلمة (استقبال) ،وسرعان ما اختفت هذه الكلمة وبدت املالمح املخيفة
للقائد الفضائي للزّواحف.
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كان رأسه يشبه رأس السّحلية وله عينان برتقاليتان كبريتان
وإنسانا بشريَّ العينني ..أفقيتان سوداوان..
كما كانت له جمموعة من زوائد االستشعار فوق رأسه تتلوّى
باستمرار وهي مبثابة آذان للكائن الزّاحف ذات حساسية شديدة
للصوت ،وكان أنفه جمرد شق يف هناية فكني بارزين ميتلئان باألسنان
احلادّة.
ّ
املنظمة اليت تعطي مظهر تكشرية متوحّشة عدوانيّة وكانت
غري
قشور جلده محراء وخضراء وباأللوان املتدرّجة بينهما.
وبدت للكائن الزّاحف ذراعان قصريتان وكان أكثر ما يلفت النظر
إليه زائدة ضخمة تعلو كالً من كتفيه ،طويلة ومتناقضة املقطع حتى
تصبح نقطة يف آخرها ،أما بقية جسمه ،فيشبه جسم اإلنسان تقريباً،
بساقني غليظتني كجزعي شجرة صغرية ،وكان له ذيل طويل يصل إىل
قدميه .والذيل والزوائد هي أسلحة الكائن الزاحف البدنية إذا كان
بإمكان الزوائد أن تقطع اإلنسان إرباً أو تسحقه بينما يوجه له ال ّذيل
ضربة جبّارة.
كما ميكنه أن يثبت املخلوق الزّاحف يف مكانه يف حالة القتال
املتالحم.
***

24
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نظر الكابنت (عادل) والقائد الفضائي للزواحف ك ّل إىل اآلخر من
خالل الشّاشات لكمبيوتر اال ّتصاالت وتغلفت نظرات الكابنت (عادل)
بكل معاني االحتقار ،بينما ظهر وجه الكائن الزاحف بتقطيبة مروعة.
حتدّث القائد يف مهسات عاديّة وصفري كريه وكأنّ صوته يصدر
من صندوق صغري على صدره إذ كانت لغته جمرد صفري متموّج.
ولكنهم ابتكروا جهازاً صوتيّاً للتّرمجة .لتحويل ذلك الصفري إىل
لغة يفهمها البشر.
 مل خيطر ببالنا أن نأسر وبكل سهولة ،أشهر كابنت يف األسطولالفضائي الحتاد األرض ،لقد خيبت أملنا يا كابنت!
كان الصّوت الشّرير للكائن الزّاحف يهزأ ويسخر.
احتفظ الكابنت (عادل) برباطة جأشه ،إذ مل يرد أن يسعد القائد
العدو بكشف مدى الغضب و اليأس اللذين يشعر هبما ،وكان صوته
هادئاً؛ وهوجييب:
 يبدو أنّ لكم اليد العليا يف اللحظة الراهنة أيها املخلوق الزّاحف!صدر من القائد الفضائي ما يشبه ّ
الضحكة السّاخرة:
 يف اللحظة الرّاهنة! ال أحد يستطيع أن يهرب من قبضتناياكابنت!إن موقفكما ميئوس منه متاماً ..كما تعلم وأسلحتكم ال قيمة هلا
أمام األشعة الكهرومغناطيسية القوية .إنين يف انتظار استسالمكما!
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تدخل (خالد) يف االتصال  ،قائالً بغضب:
 لن حيدث هذا أبداً أيها القائد!قال القائد الفضائي بسرعة:
 آه ..إن هذا مساعد الكابنت دون شك ،أليس كذلك؟ وأكثراألشخاص إخالصاً له.
ال شك أن املخلوق الزاحف كان يستمتع بكل حلظة من حلظات
هذا املوقف الذي يبدو فيه منتصراً!
استطرد بلهجة ساخرة:
 أعرف أنكما تتمتّعان بقدر كبري من الشجاعة ،ولكنكما اآلن الحول لكما وال قوة.
زجمر (خالد) غاضباً:
 إذن ملاذا ال تقضي علينا وتنتهي من أمرنا هنائيّاً ؟أصدر الكائن الزّاحف صوتاً يشبه القهقهة:
 أقضي عليكما؟! إننا ال نستطيع تدمري طاقم مركبة الفضاء(اإلدريسي) قبل أن حنقق أقصى فائدة منه!
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قال الكابنت (عادل) يف هدوء:
 إنك سوف تضطر لقتالنا لكي تأسرنا أيها املخلوق الزّاحف!تريث القائد الفضائي  ،ثم قال بتؤدة:
 يسعدني دائماً أن تتاح يل فرصة قتالكم يا رجال األرض ،ولكينحمتاج الستخدامكما أنتما و مركبتكما ولذلك ليس من الضروري أن
أقاتلكما ،إنكما اآلن يف قبضة سفينيت الفضائيّة اجلبّارة.
شعر الكابنت (عادل) بالعرق يتجمّد على حاجبيه ،وأحس بدوار
شديد ،قاوم للتّخلص من هذا اإلحساس يف رأسه وكان آخر شيء
تذكر أنه رآه هو منظر (خالد) وهو يسقط فجأة على أرضيّة غرفة
القيادة بينما الصوت الغريب للكائن الزاحف يدوي يف أذنيه:
 إنين أرى مهندسنيَ متكنوا من اخرتاق سفينتكم وإدخال قدرضئيل من غاز النوم! سوف أراك قريباً أيها الكابنت!
-4عاد الكابنت (عادل) إىل وعيه ببطء وتلمّس طريقه للخروج من
احلفرة املظلمة اليت ال قرار هلا واليت سقط فيها بال رمحة.
تأوّه من أمل الصداع النصفي الذي جيتاح رأسه ،حاول أن ينتصب
جالساً ،ولكن أطبقت عليه موجة من الغثيان ،ومل يلبث أن هتالك إىل
الوراء على األريكة الضخمة اليت كان ممداً عليها ،وشاهد (خالد) إىل
جواره على أريكة مماثلة.
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وكان االثنان يف مقصورة كبرية بسفينة الزواحف املخيفة!
استدار الكابنت (عادل) على جنبه ناحية (خالد) ومد يده وهزه ولكن
(خالد) كان مستغرقاً يف النّوم بعمق ،ثم مسع صوت املخلوق الزّاحف
مرة أخرى كالصفري من مكبّ ٍر للصّوت على جدار املقصورة،والحظ
الكابنت (عادل) عدسة كامريا مثلّثة مر ّكزة عليه.
 أمر عجيب أيها الكابنت! إنك منوذج مشرّف لبين جنسك يف قوّةالتّحمل .إنّ املخلوق الزّاحف نفسه يظل غائباً عن الوعي إذا تعرض
لغاز النّوم ملدة أطول من ذلك!
تريّث لربهة ،ثم أضاف:
 لقد بدأت أصدق بعض الرّوايات اليت قيلت عنك ،وعلى أيحال أنت يف قبضيت اآلن ،وسوف نأخذك إىل قاعدتنا اخلاصّة يف
جمموعتكم الشّمسيّة ال شك أنك متعجّب أيها الكابنت كيف تغلغلنا
كل هذه املسافة؟! إننا ادّخرنا لك مفاجآت كثرية ،وقريباً جداً سوف
يكون كل سكان كوكب األرض عبيداً للزواحف وإال فاملوت مصريهم!
مل يرد الكابنت (عادل) ولكنه أخذ يفكر بعمق وبسرعة فيما قاله
املخلوق الزّاحف.
كان مصمماً أن يعرف املزيد من خططهم ،كما راوده األمل يف أن
تتاح له أي فرصة ،إما للهرب أو إلنذار كوكب األرض.
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فكر يف مهامجة قائد الزّواحف املخيفة يف أول فرصة تتاح له،
ولكنه سرعان ما ختلى عن هذه الفكرة عندما أدرك سخافة وعقم
هذه احملاولة البطولية.
إذ كيف يستفيد منه كوكب األرض وهو ميت؟!
برقت هذه األفكار اخلاطفة يف رأسه عندما قرر أن يسرتخي
وينتظر ما جيد من أحداث ،كان يتساءل ملاذا مل تكتشف دوريات
املراقبة لال ّتحاد األرضي ،موقع سفن الزواحف وهي تتواجد داخل
اجملموعة الشّمسيّة؟
فجأة مخدت حركة سفينة الفضاء وتوقفت حمرّكاهتا ّ
الضخمة.
ويف هذه اللحظات عاد (خالد) إىل وعيه ببطء ،تأوّه وهو حياول
النّهوض ،ثم قال بضعف:
 إننا مل منت بعد يا كابنت! أليس كذلك؟ورد عليه الكابنت (عادل) ليطمئنه:
حد ما يا (خالد) إننا سوف نستغل هذا املوقف وحناول
 إىل ٍّمعرفة أكرب قدر من املعلومات ثم ننتهز الفرصة إما للهرب ،أو إلنذار
مركبة القيادة فوق كوكب األرض.
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اعتدل (خالد) يف وقفته وقال حبدة وحقد:
 كم أمتنى أن أقضي على واحد أو اثنني من هذه الزّواحف البشعةاآلن فلقد سببوا يل كل املتاعب واآلالم اليت ال ميكن تصوّرها!
***

انزلق باب املقصورة إىل اخللف ليكشف وراءه قائد األسطول
الفضائي للزّواحف دخل وزوائده تتلوّى باستمرار ،سار وهو يفكر
بعمق جتاه (عادل) و(خالد) بينما ذيله ّ
الضخم خيدش األرضيّة.
كان يتبعه اثنان من مساعديه وكل منهما حيمل سالحاً بيضاويّاً
يف زوائده.
كشف قائد الزواحف عن أسنانه الكريهة وبدأ يطلق صفرياً موجياً

يعرب عن كالمه ،ومل يلبث هذا الصفري أن حتول إىل كالميخرج من
جهاز التّرمجة املثبت على صدره:
 إنين على ثقة من أنكما قد استمتعتما بنومكما القصري يارجلياألرض ،وحنن اآلن على وشك اهلبوط.
ثم استدار إىل مساعديه ،وقال بلهجة آمرة:
 -أوصلهما حتى احلاجز اهلوائي.
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بدأ املالحان الفضائيّان الزّاحفان يف التّحرك إىل األمام وتعثر
أحدمها يف ذيل القائد الذي أصدر صفرياً ينمّ عن الغضب،
وضربتإحدى زوائده الزّاحف املسكني ،فظهر أثر عميق للضربة يف
جانب رأسه وقال حبدة:
 أيّها الغيب..ثم مل يلبث أن أدرك أن جهاز التّرمجة مازال يعمل فأغلقه وبدأ
يص ّفر بعمق ،وهو يواجه املالحني الفضائيني الزّاحفني.
وعند ذلك أدرك الكابنت (عادل) أنّ املخلوق الزّاحف مل يكن قاسياً
على األجناس األخرى وحسب ،وإ ّنما ميكنه بسهولة قتل أو إيذاء بين
جنسه ،بل رمبا حيصل قواد الفضاء الزّاحفني على رتبهم أو سلطاهتم
جلسمانيّة ّ
من ممارسة القوة ا ّ
الطاغية أو األعمال اليت تتسم باخليانة
والغدر.
وكان هذا أحد العوامل الرئيسية اليت ساعدت اال ّتحاد األرضي
على التّصدي للهجوم عليهم!وكثرياً ما كان من عادة الزّواحف املخيفة
اخلروج عن التعليمات الصّادرة إليهم ،ومطاردة السّفن الفضائيّة
لال ّتحاد األرضي ،ومتكنوا هبذه الطريقة من حتطيم الكثري من هذه
السّفن كانت لديهم شهوة للقتل واحلرب وكراهيّة النظام.
ويرجع تضامن الكائنات الزاحفة مجيعاً كيدٍ واحدة هبدف تدمري
اال ّتحاد األرضي ،إىل ماقام به خملوق زاحف امسه (صادن سيد احلروب)
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وكان هذا ماهراً حقاً وقاسياً وصارماً لدرجة أنه ّ
حطم ذات مرة
إحدى سفنه الفضائيّة ،ملخالفتها أوامره بالقيام هبجوم انتحاري.
وبرغم أنه حكم باخلوف ،فإن معظم املخلوقات الزّاحفة كانت
حتقد عليه وتضمر له الشّر.
وقبل أن يتوىل احلكم ،كانت املخلوقات الزّاحفة عبارة عن جنس
من ا ّ
جلماعات املتصارعة ،وهو الذي مجعهم ووحد صفوفهم.
وكان االعتقاد السائد لدى زعماء اال ّتحاد أنه لو قتل (صادن)،
فإن هتديد الزّواحف املخيفة سوف يتبدد وميكن لال ّتحاد األرضي أن
يعيش يف سالم واطمئنان مرة أخرى.
***

مرّت كل هذه األفكار خبلد الكابنت (عادل شرف) عندما كان قائد
الزّواحف يص ّفر منفثاً عن غضبه على مساعده.
وأخرياً استدار جتاه الكابنت (عادل) و(خالد) وش ّغل جهاز التّرمجة
املثبت على صدرهوقال بقسوة:
 البأس من وجودكما هنا لتشاهدا نظام وانضباط الزّواحف أيهااألرضيون!
ثم نظر إىل اجلرح الذي أحدثه يف رأس مساعده واستطرد قائالً:
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 هذا جمرد عقاب بسيط لغبائهوعليكما أن تفكرا فيما ميكنأن يكون عليه عقابكما إذا حاولتما إبداء أي تصرف أمحق ثم استدار
ملساعده ،وقال:
 أحضرمها!وخرج مسرعاً من املقصورة جير ذيله الضخم وراءه.
دفع الكابنت الزّاحف الكابنت (عادل) و(خالد) أمامه ،واقتفوا طريق
القائد ثم اقتيدا حتى غرفة احلاجز اهلوائي الرئيسي يف سفينة الفضاء.
وبينما مها خيرجان ،مل ميلك كابنت (عادل) نفسه من إطالق
شهقة تعجّب مما رأى!
-5كانا موجودين داخل كهف هائل.
الذي بدا واضحاً أنه تكوين طبيعي وليس صناعيّاً ،إذ مل يكن هناك
دليل يذكر على أعمال حفر وكانت املباني اليت يقرتبون منها مشاهبة
متاماً للقباب البالستيكيّة اليت يستخدمها أهل اال ّتحاد األرضي ،إال
أ ّنها معتمة وأكثر مسكاً
كأن كل شيء يدل على أن هذه قاعدة قتال حديثة أنشئت على
عجل.
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وتعجّب الكابنت (عادل) من كيفية تدبري الزّواحف املخيفة ألمر
هذه القاعدة احلربيّة البعيدة فوق كوكب (بلوتو) ،دون أن يكتشف أحد
أمرهم! ثم شاهد أجزاء كبرية من هياكل سفن فضاء تبدو مألوفة
متاماً.
قال الكابنت (عادل) بصوت مفعم بالدهشة خياطب (خالد) وهو
يشري إىل بعيد:
 ما الذي تذكرك به هذه السفن الفضائية؟أجاب (خالد) وهو يفكر:
 ال شك أهنا تبدو مألوفة ،ولكين ال أدري ما هي على وجهالتّحديد؟!
ثم استطرَدَ ،قائالً:
 إهنا أجزاء سفن شحن تابعة لال ّتحاد األرضي!رد الكابنت (عادل) بسرعة:
 بالطبع إهنا من نفس النوع الذي يستخدمه العاملون يف حماجرالكويكبات اليت تنتشر بني كوكيب املريخ واملشرتي ،إن الزّواحف املخيفة
تصنع سفناً تشبه سفن شحن مواد احملاجر.
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ضحك قائد املخلوقات الزّاحفة ضحكة يف شكل صفري متواصل،
ثم قال:
 آه ..لقد اكتشفت سرّنا اخلفي إذن! إنّ سفن دورياتكم نادراًما تعرتض طريق سفن شحن مواد حماجر الكويكبات ،وجمموعتكم
الشّمسيّة تضم أعداداً كبرية جداً منهاوهلذا صنعنا بعض سفننا
احلربية بنفس شكلها.
مل يرد الكابنت (عادل) عليه ،بل نظر إليه باحتقار ،ومبجرد أن
استدار الكائن الزّاحف مهس (خالد) ،قائالً:
 إنين أشك أنّ هذه اخلدعة ميكنها أن تفلت من الرّقابة الدّقيقة،ولن مير وقت طويل حتى يتم اكتشافهم ،ال ريب أهنم حمظوظون حقاً،
وإال ملا مت ّكنوا من البقاء هنا طويالً ،ومبجرد التّعرف عليهم ستتم
مهامجتهم .هل تظن أهنم يعرفون شفرتنا السّريّة؟!
رد عليه الكابنت (عادل) بعد عدّة ثوان:
 ولنفرض أهنم يعرفون شفرتنا السّريّة ،إن هذا سبب كاف يف حدّ
وحنذر مركز القيادة يف كوكب األرض تريّث حلظات
ذاته لكي هنرب
ثم أردف ،قائالً:
 البد أن ينجح أحدنا يف ذلك!***
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كانا تقريباً يف منطقة القباب البالستيكيّة عندما ظهر كائن زاحف
من خلفهما ،ووراءه جمموعة من ستّة رجال أرضيني ،أخذوا ينظروا
مجيعاً إىل األمام مباشرةً كاملنومني مغناطيسياً! وجيرّون أقدامهم على
األرض.
وعندما اقرتبوا من الكابنت (عادل) و(خالد) الحظا أن وجوههم
تبدو خالية من أي تعبري ،وعيوهنم معتمة وخالية من احلياة!
توقف الكائن الزّاحف لفرتة ،وأطلق صفرياً إىل احلارس الذي أدى
التّحية بزوائده ثم أمر اجملموعة بالتّوقف.
استدار القائد ناحية الكابنت (عادل) ،وقال بسخرية:
 واآلن أيها الكابنت هل ترى مدى بدائيّة اإلنسان؟!صاح الكابنت (عادل) بغضب وهو يندفع إىل األمام:
 ماذا فعلت هبم أيها الوحش؟شهر املخلوقان الزّاحفان املكلفان باحلماية أسلحتهما يف وضع
هتديد ،إال أن القائد حنامها جانباً بذيله وقال يف حتدّ:
 هل تريد أن هتامجين يا كابنت؟ إنين أمسح لك أن حتاول ثم وقفبشكل استفزازي أمام كابنت مركبة الفضاء (اإلدريسي).
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كان الكابنت (عادل) يعرف أنّ اإلنسان ليس ندا ًللمخلوق الزّاحف
يف املواجهة املباشرة بينهما ،ولكنه كان يدرك أيضاً أن نقطة ّ
الضعف
الوحيدة يف الزّواحف املخيفة ،هي اجملموعة الصغرية من الزوائد اليت
تشبه قرون االستشعار املوجودة فوق رءوسهم ،فإذا اقرتبت منهما
بدرجة كبرية فإنه ميكنك أن تعجز أيّاً منهم بضربة بسيطة!
لقد كان الكابنت (عادل) غاضباً ويريد فعالً أن يتغلب على القائد
بضربة سريعة على جمموعة زوائده ولكنه تذ ّكر يف الوقت املناسب أن
يسيطر على نفسه ويتح ّكم يف أعصابه .وأدرك أنه لو جنح يف التغلب
على القائد فسوف يقتله احلراس يف احلال!
كما أنّ هناك أمراً خطرياً ،كريهاً ،وبشعاً،يدبر على كوكب (بلوتو)
وكان مصمماً على اكتشافه.
ولذلك تقهقر كابنت (عادل) إىل الوراء خطوتني حمتفظاً برباطة
جأشه
أصبح تعبري القائد ينمّ عن االحتقار وقال من خالل جهاز التّرمجة:
 هل ختشى أن تقابل الكابنت الزّاحف وجهاً لوجه؟اندفع (خالد) إىل األمام بغضب ،ولكن الكابنت (عادل) منعه من
احلركة ومهس له:
 ال حتقق له ما يريدهاعرتض (خالد) بقوله:
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 لكن يا كابنت ،إن هذا املخلوق يرميك باجلنب؟ تنهد الكابنت(عادل) وقال وهو يغمز بعينيه:
 األفضل أن تكون جباناً حيّاً ،من أن تكون بطالً ميّتاً.ارتسمت احلرية على وجه (خالد) وبدا غري مصدق لكلمات الكابنت
(عادل) الذي اشتهر بالشّجاعة الفائقة.
اندهش املخلوق الزاحف أيضاً ،وقال خببث:
إن منطقك مقبول يا كابنت ،ولكن مل أتوقع أن أمسع ذلك من عدو
لنا ،رمبا ما يزال أمامك بصيص من أمل!
واجه الكابنت (عادل) املخلوق الزّاحف ،قائالً له:
 ال يوجد منطق يف حماولة القتال يف موقف ميئوس منه ،ألناملعروف جيداً ،أن اإلنسان ال ميكنه أن يواجه املخلوق الزاحف ألنه
ليس ندّاً له.
مسع خالد هذه الكلمات وهو ال يصدق أذنيه وأخذ يتنهد ويتحسّر.
وراود الكابنت (عادل) األمل يف أال حياول مساعده التّصرف
بعصبيّة،وأن يفهم أنه كان حياول أن يهدّئ من انفعال قائد الزّواحف
بالضعف والتّخاذل ،حتى يفكر ّ
ّ
خبطة للهرب أو إبالغ مركز
بالتّظاهر
القيادة بكوكب األرض..
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حتدّث القائد إىل (خالد) قائالً:
يبدو يل أن منطق الكابنت وذكاءه أعلى بكثري منك ،ولذلك ليس
غريباً أنه رئيسك يف العمل!
كان ذلك أكرب من طاقة (خالد) على التحمل ألنه اعتقد أن الكابنت
(عادل) قد استسلم وخضع لقائد املخلوقات الزاحفة ،فاندفع فجأة
جتاه القائد الذي سقط إىل اخللف يف احلال! وعندما اندفع (خالد) إىل
األمام ،جذب كابنت (عادل) قدمه فسقط (خالد) ومتدد على األرض.
أمسك املخلوقان الزّاحفان احلارسان بذراعيه وجذباه وأوقفاه
على قدميه.
نظر (خالد) بغضب إىل رئيسه ،ولكن الكابنت (عادل) جتاهله
وحتدث إىل قائد املخلوقات الزّاحفة:
 أرجو أن تعفو عن مساعدي،فهو يكون أحياناً سريع االنفعال!حاول (خالد) أن خيلص نفسه من زوائد املخلوقني الزاحفني ،قال
وهو بقمة انفعاله:
 ابتعد عين!كان من الواضح أن قائد املخلوقات الزاحفة متحري من تصرفات
الكابنت (عادل) ..وقال بصوته الذي يشبه الصفري:
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إ ّنه مما يسعدني حقاً يا كابنت ،أنك لست مندفعاً مثله ،برغم أن ما
مسعته من قصص عنك خيتلف متاماً.أعتقد أنه حيسن بنا االسرتاحة
قليالً من التّصرفات ّ
الطائشة ملساعدك هذا ،فقد بدأت أتضايق منه.
ثم استدار إىل املخلوقني الزّاحفني وقال بلهجة آمرة:
 خذوه إىل اجملمّع ،وأنتم تعرفون ما جيب عمله!امتثل أحد املخلوقني الزّاحفني لذلك ولكن زميله تردد..
عادت ثورة الغضب إىل القائد مرة أخرى ،رفع ذيله مهدداً ،ثم قال
بقسوة:
 لقد أعطيتك أمراً!وبينما كانا يسحبان (خالد) بعيداً ،صاح من فوق كتفيه ،قائالً:
له

إنين ال أعرف ما الذي حدث يا كابنت ،ولكن أيّا كان فإنين ال أرتاح
مل يرد الكابنت (عادل)..

وأومأ القائد له بأن يتبعه وهو ميضي يف طريقه حنو أكرب قبة
بالستيكيّة.
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 -رمبا تريد يا كابنت أن تتفقد قاعدتنا احلربيّة معي ،وعموماً

أعدك مبشاهدة عدّة مفاجآت ،كنا نستطيع أن نأسر سفينة فضاء
حربيّة ال ّتحاد األرض ولكن املشكلة هي وجود عدد كبري من السّجناء
هلذا كانت مركبتكما االستكشافيّة هي أفضل كثرياً بالنسبة للهدف
الذي نعمل له ،تعال وسوف ترى!بدا أنّ اللّهجة السّاخرة للقائد
الزّاحف قد اختفت وحل حملها أسلوب جديد يقارب االهتمام
والتّشوق.
-6دخال القبّة البالستيكيّة من خالل غرفة احلاجز اهلوائي اليت
تفصل بني حيزين خمتلفي ّ
الضغط اجلوّي.
دهش الكابنت (عادل) لذلك حتى أصبحا يف الداخل وعندئذ عرف
السبب.
كانا يف خمترب تنهمك فيه املخلوقات الزّاحفة يف العمل على جمموعة
غريبة من األجهزة واملعدّات،والحظ الكابنت (عادل) يف غضب وجود
جمموعة كبرية من رجال األرض يتجولون يف استسالم تاموينفذون ما
يأمرهم به سجانوهم!
ويبدو أن قائد املخلوقات الزّاحفة قرأ أفكار الكابنت (عادل) ألنه
سرعان ما قال له:
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 هؤالء األفراد من بين جنسك يؤدّون عمالً مهماً يل لذلك لنأقتلهم عندما أصبح سيّد األرض وك ّل االحتاد.
قال الكابنت (عادل) وهو مندهش من شدة عنف رد قائد املخلوقات
الزّاحفة:
 إن حتقيق ذلك قد يكون أصعب بكثري مما تتصور ،تريّث القائدقليالً ثم قال:
 ليس هكذا يا عزيزي الكابنت ،فقريباً جداً سوف خيضع كلاألرضيني يل ،متاماً مثل هؤالء األسرى ،سأكون سيّدهم أنا فقط وال
أحد غريي.
سأله الكابنت (عادل):
 وماذا بشأن قائدكم األعلى (صادان)؟ إنه يفوقك يف الرّتبةقليالًأليس كذلك؟ إذن سوف يصبح الزّعيم األوحد.
أصدر املخلوق الزّاحف صفرياً ،وقال:
(صادان) إ ّنه ضعيف وغري كفء ،ولسوف جيد يوماً ما سبباً ليندم
على تصرّفاته ضدي!
أخذ كابنت (عادل) يف ّكر بسرعة ،ال شك أن هذا املخلوق الزّاحف
خائن لوطنه!
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إذن فأسطول الزّواحف املخيفة ال يعمل كوحدة .وقرر أن يستغل
كراهية هذا القائد لزعيمه.
فقال له بتؤدة:
 ولكن بالطبع لو اكتشفت (صادن) ماتقوم به ،لَ ُقضِيَ عليك متاماً!أصدر املخلوق الزاحف صفري الغضب ،وقال:
 عندما يُكتشف هذا سيكون الوقت متأخراً جداً ،ولن جيرؤ علىاالقرتامبن كواكب االحتاد ،بل سوف يرتك الكواكب اليت حيتلها اآلن!
وسأصبح أنا الزّعيم األوحد.
سأله الكابنت (عادل) وهو يعتقد أنه أوصله إىل حالة حبيث ميكن
أن يكشف عن هدفه من احتالل كوكب (بلوتو):
 كيف ميكنك أن حتارب اال ّتحاد الرّياضي وبين جنسك يف نفسالوقت؟!
ردّ املخلوق الزّاحف بسرعة:
 لن أحتاج لقتال أحد ،فباستخدام ماعندي من ......ثم سرعانما توقف املخلوق الزّاحف يف منتصف اجلملة ورمق الكابنت (عادل)
بنظرة فاحصة ،وقال له:
 إ ّنك بارع حقاً ياكابنت،ولكن لن يضريني أن أوضح لك بعضخططي:
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إنّ هذا املخترب ينتج املادة اليت جتعل كالً من جنسي األرضيني
والزّواحف خاضعني يل متاماً ،وسوف تلقى أوالً يف حميطات وحبار
وأهنار كوكب األرض ،وبعد ذلك سوف تستسلم بقية كواكب اال ّتحاد
ولن يكون هلم أي خيار سوى ذلك ،ألهنم سيكونون جمرد عدد هائل
من الدّمهاء والغوغاء بدون أي قائد يسوسهم.
ضحك الكابنت (عادل) وقال:
 ولكنك سوف تواجه مشكلة صعبة أيها القائد ،حتى ميكنكإرسال هذه املادة إىل كوكب األرض!
ظهر على وجه القائد مايشبه االبتسامة الساخرة ،وقال:
 إن هذا هو السبب يف وجودك هنا،إنك سوف تأخذ هذه املادةمين!
أحس الكابنت (عادل) بقشعريرة تسري يف جسده ،وبعجزه عن فهم
مغزى كلمات املخلوق الزّاحف الذي استطرد ،قائالً:
 لقد رأيت بنفسك مدى خضوع سجنائنا لنا بالفعل.رفع عينيه الربتقاليتني الكبريتني إىل أعلى وهو يسمع صوت
احلاجز اهلوائي يف مؤخرة القبة البالستيكيّة .وأضاف قائالً:
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 أعتقد أن هذا يهمك أيها الكابنت.تابعت عينا الكابنت (عادل) حركيت زوائد االستشعار للمخلوق
الزّاحف.
بينما انفتح باب احلاجز اهلوائي ودخل (خالد) ووراءه خملوق
زاحف حارس
حترك جتاههما خبطوات بطيئة ..متثاقلة ،وكانت عيناه زائغتني
وخاليتني من احلياة.
وبينما هو مير أمامهما ،ناداه الكابنت (عادل).
ولكنه مل يبد أي استجابة ،واستمر يف طريقه كاملنوَّم ليلحق
بالرجال األرضيني اآلخرين!
صفر قائد الزواحف فرحاً ،وقال:
 أرأيت! إن هذا أمر سهل جداً ،كل ما فعلناه أننا أعطيناه كوباً مناملاء ،فأصبح خاضعاً لنا ،ينفذ أي أوامر نصدرها له دون مناقشة!
ثم استطرد ،قائالً:
 أعتقد أن الوقت قد حان للتأكد من أنك سوف تطيع أوامريفوراً ياكابنت.
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ولكن دعين أقدمك أوالً لعاملنا الفذ (شادي).
اقرتب من أحد الزواحف الذي كان يعمل وسط جمموعة من
األنابيب الضخمة واألجهزة الكيميائية املمتلئة بسوائل خمتلفة،الحظ
الكابنت (عادل) تذلل وخضوع املخلوقات الزّاحفة للقائد الذي أصدر
صفرياً متّصالً ّ
يدل على الضحك،وقال للكابنت (عادل):
 انظر أيها األرضي ،حتى العامل الكبري من بين جنسي خيافين،والشك أنه حيسن صنعاً بذلك .مل يرغب العامل (شادي) يف البداية أن
ينضم إيل ويساعدني يف مشروعي ،ولكنين أقنعته!!
مل يلبث العامل الزاحف أن عاد مسرعاً إىل أجهزته وأحباثه،وكاد
الكابنت (عادل) أن يشعر باألسى على حاله.
وجه القائد حديثه للعامل ،وقال:
 تعال اآلن يا (شادي) هل أعددت الشراب لضيفنا العزيز؟أجاب العامل بطاعة:
 حلظات فقط يا سيدي القائد.ثم استدار إىل مائدة قريبة ،وصب ما بدا كأنه ماء عادي من قنينة
خضراء يف كوب بلوري طويل ،ثم قدمه للقائد الذي جتاهله واستدار
للكابنت (عادل) ،قائالً:
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 واآلن أيها األرضي ،لك أن ختتار ،فإما أن تشرب هذا ،وإما أنمتوت وال يهمين أن ختتار أياً منهما فلدينا مركبتك االستكشافيّة
وزميلك وهذا يكفي لتحقيق غرضنا.
تريث القائد للحظات ثم أردف حبدة:
 وغيابك لن يعين أكثر من إدخال تعديل طفيف على اخلطةاملوضوعة.
مل يرتدد الكابنت (عادل) إذ شعر ببساطة أنه طاملا توجد احلياة،
فإن هناك أمالً
وفجأة ،حدث أمر غريب!
-7فبينما كان ميد يده ليأخذ الكوب من العامل الزّاحف ،سقط على
األرض متناثراًوانسكب السائل الشفاف مكوّناً بقعة كبرية.
كان الكابنت (عادل) متأ ّكداً من أنّ ذلك حدث عمداً!
صفر القائد يف غضب وضرب العامل بقوة على وجهه فأحدث
جرحاً غائراً ،ثم هتف بقسوة:
هل كتب علي أن أحاط دائماً بالعاجزين واخلائبني؟! سوف تدفع
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مثن هذا اخلطأ فيما بعد ،واآلن أعدَّ كوباً آخر ،وحيسن بك أال تسقطه
على األرضية وعليك أيضاً أن تعطيه لألسري بنفسك وإذا انسكبت منه
نقطة واحدة،فسوف آمرك بالشراب أيضاً!
كان احلقد والكراهية واضحني متاماً ،يف صوت وسلوك قائد
الزواحف ،وعندما استدار العامل لتنفيذ أمر القائد الحظ الكابنت
(عادل) أنه يف هذه املرة ،صب السائل من قارورة زرقاء اللون! برغم
أن القارورة اخلضراء كانت مازالت حتتوي على كمية كبرية من
السائل.
راوده األمل يف أن يكون هذا التصرف له مغزى نافع ومل خيب ظنه.
فعندما اقرتب العامل (شادي) منه وبدأ يرفع الكوب إىل شفيت
الكابنت (عادل) بإحدى زوائده ،وضع شيئاً ما يف جيب ردائه الفضائي،
ثم مرت عدة ثوان
بعدها بدأ السائل حيدث مفعوله.
***

فقد شعر الكابنت (عادل) بكس ٍل تام ومخول يف كل جسمه أحس
بأنّ ذراعيه وساقيه ثقيلة كالرصاص ومسع صوت قائد املخلوقات
الزّاحفة كما لو كان يأتي من مسافة بعيدة جداً وكان الصّوت آمراً
مسيطراً.
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وأدرك الكابنت (عادل) أن عليه أن يطيعه دون مناقشة:
 أنت اآلن دون إرادة ذاتية لك،وجيب عليك أن تطيعين ،سوف تعودإىل مركبتك االستكشافيّة (اإلدريسي) مع مساعدك ثم تواصالن
رحلتكما إىل كوكب األرض وتتصرفان كأنّ شيئاً مل حيدث ،فإذا
اعرتضكما أحد فسوف تعطيان الرد الصحيح يف مثل هذه املواقف
وإذا أستفسر أي شخص عن سبب تأخريكما ،ستقوالن إن بعض
املشاكل الفنيّة قد صادفتكما ،وعندما تدخلون الغالف ا ّ
جلوي لكوكب
األرض ،عليكما أن جتذبا الذراع األخضر الذي ثبتناه يف لوحة التّحكم
جبهاز القيادة ملركبتكما الفضائية ،وهذا سوف يطلق املادة يف الغالف
ا ّ
جلوي للكوكب.
صمت القائد لعدة حلظات ثم أضاف:
 سوف أقابلكما مرة أخرى أيها األرضيّان عندما أهبط علىكوكبكما وأصبح الزّعيم األوحد.
متكن الكابنت (عادل) من فهم كل كلمة واملقصود من هذه التعليمات.
وبرغم أنه بذل جمهوداً ليهرب من اضطراره لقبول تنفيذها ،بيد
أ ّنه فشل متاماً!
أدرك بيقني مفعم بالعذاب ،أنه عندما حيني الوقت فسوف جيذب
الذراع األخضر ويتسبب بعبودية كوكب األرض!!
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مسع نفسه يكرر التعليمات اليت صدرت إليه .بدا األمر كما لو كان
صوته وجسده ال ميتّان إليه بصلة!
***

اقتيد الكابنت (عادل) ومساعده (خالد)
وأُعيدا إىل سفينة املخلوقات الزّاحفة ومنها صعدا ومها
كاملنومني إىل مركبتهما االستكشافيّة (اإلدريسي) ثم حتركت
سفينة الفضاء اهلائلة على سطح الكوكب إىل أن وصلت إىل
املساحة اليت تكفي إلطالق املركبة االستكشافيّة إىل الفضاء خلف
كوكب (بلوتو).
وهناك كانا وحيدين مرة أخرى ومتجهني إىل كوكب األرض ومعهما
شحنة من القدر املشئوم ،ال ميكنهما عمل أي شيء حياهلا!
***

مل يتحدثا ،ونفذا واجباهتما ببطء وآلية دون تفكري ،ولكن الكابنت
(عادل) الحظ ـ ببصيص من األمل ـ أن استجابته كانت أسرع قليالً
منها لدى (خالد) وزاد حتسنها كثرياً يف أثناء الرّحلة يف الفضاء.
كانا يبتعدان عن كوكب األرض مبسافة تقل عن مثانية ماليني كيلو
مرتاً عندما اعرتضتهما سفينة مراقبة ا ّتحادية،أرسل القائد (صاحل
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ناجي) إشارة لال ّتصال املرئي بالليزر ونفذ الكابنت (عادل) األمر
ببطء ،وعندما أضاءت الشاشة ،عرف وجه صديقه ومدربه القديم
وود ،قائالً:
الذي كان يبتسم يف سرور ٍّ
 مرحباً بك ياكابنت (عادل) !..وأنت يامساعد الكابنت (خالد)!كيف األحوال عندكما؟ لقد علمت أنكما ستقضيان إجازة فوق كوكب
األرض فهنيئاً لكما ،وهبذه املناسبة لقد تأخرمتا عشرين ساعة عن
املوعد احملدد فما السبب يف ذلك؟
حاول الكابنت (عادل) جاهداً أن جييب كاملعتاد ويرحب بالصديق
القديم
ولكن صوته مل يكن أكثر من مههمة رتيبة خافتة:
 لقد قابلتنا صعوبات فنيةبدا القائد (صاحل ناجي) متحيّراً ،ثم قال برتدد:
 ما األمر يا (عادل)!؟ إن هذه ليست حتية لصديق قديم،إنصوتك يبدو متغيّراً قليالً فهل أنت على مايرام ؟!
أجابه الكابنت (عادل) بصوته الرّتيب مكرّراً نفس عباراته السابقة:
 -لقد واجهتنا صعوبات فنية.
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ثم أدرك أن هذه هي ّ
الطريقة الوحيدة اليت ميكن للقائد (صاحل
ناجي) أن يعرف أهنما يف حمنة كبرية فأخذ يكررها مرّات عديدة.
فهم القائد صاحل األمر ،كما كان يأمل الكابنت (عادل) وقال بتؤدة:
 حسن ..لقد تلقينا الرسالة ،وسوف نلحق بك يف أقرب وقتممكن.
ثم استدار إلصدار أوامره إىل أفراد طاقم القيادة ،قائالً:
 ش ّغل جهاز األشعّة الكهرومغناطيسيّة لسحب املركبة االستكشافيّة(اإلدريسي) وسوف نتصل بك مرة أخرى ياكابنت (عادل).
انقطع اإلرسال من فوق الشّاشة والحظ الكابنت (عادل) حدوث
ثورة من النّشاط يف سفينة املراقبة ،ثم مل يلبث أن شعر للمرة الثانية
ّ
بالضغط املدمّر لألشعة الكهرومغناطيسية اليت أصابت مركبته
االستكشافيّة بالشّلل التّام
***

وبدأ يشعر أيضاً بصفاء أكثر يف ذهنه وبقدرته على تذ ّكر بعض
األشياء ونظر إىل مساعده (خالد)ولكن صديقه كان مايزال حتت
تأثري العقار الذي يسلب اإلرادة.
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بذل الكابنت (عادل) جهداً خارقاً ليطلب اال ّتصال بسفينة املراقبة
عندما أدرك ماالذي يوشك قائدها أن يفعله.
وبعد عدة حلظات مروّعة ،بدت كأهنا سنوات طويلة ،حرك يده
املرتعدة تدرجيياً إىل كمبيوتر اال ّتصاالت وضغط على ثالثة أزرار
خضراء يف لوحة املفاتيح.ظهر الوجه الوسيم للقائد (صاحل ناجي)
على الشاشة ،وقال وهو مقطب اجلبني:
 ماهو املوقف ياكابنت (عادل)؟ إنك تعرف بأننا سوف ننتهي مناألمر بأسرع ما ميكننا.
أجرب الكابنت (عادل) نفسه على هز رأسه بعنف وأطلق كلمة واحدة:
 خطر!ومل يكن قائد سفينة املراقبة أمحق فاستدار يف احلال من الشاشة،
وأصدر أمرا ً جديداً ألفراد الطاقم ،قائالً:
 أوقفوا تنفيذ األمر اخلاص باالقرتاب.ثم وجه حديثه إىل الكابنت (عادل):
 واآلن أرجوك أن تعطيين فكرة ما عما جيري من أمور؟ ماهو نوعاخلطر الذي تواجهه؟!
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أومأ الكابنت (عادل) برأسه وهو يشعر بزيادة صفاء ذهنه بسرعة
واختفاء ثقل حركة أعضاء جسمه.
قال بضعف وتلعثم:
 كنت خمدّراً (خالد) .أيضاً الزّواحف املخيفة على كوكب بلوتو!أصيب القائد (صاحل) بدهشة بالغة وقال باهتما ٍم شديد:
 الزّواحف املخيفة على كوكب (بلوتو)! هل أنت جادّ يا (عادل)؟!متالك الكابنت عادل نفسه وبذل جهداً جبّاراً لكي يكمل حديثه:
 أجل سفينتان حربيّتان هائلتان ،مركبتنا الفضائيّة حممّلة بعقارما إلطالقه يف الغالف ا ّ
جلوي لكوكب األرض التقرتبوا منا أو هتامجونا!
ثم تذ ّكر فجأة أنّ عامل املخلوقات الزّاحفة (شادي) وضع شيئاً ما
يف جيبه فأخذ يبحث عنه.
كانت رسالة مكتوبة باللغة املشرتكة لال ّتحاد األرضي وهي:
 لقد خففت العقار ،فإذا أفقت يف الوقت املناسب فال هتبط علىكوكب األرض ،فاملواد اليت حتملها ليست العقار الذي يسلب اإلرادة
وإمنا هي حيلة! وما حتمله هو وعاء به جراثيم معدلة باهلندسة
الوراثية حبيث اكتسبت صفة مهامجة الرتكيب البللوري للمعادن
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وحتطيمه! وهي تتضاعف باالنقسام عند التالمس مع اهلواء ا ّ
جلوي
فإذا أطلقت هذه اجلراثيم املعدلة ،فإن مجيع املعادن ـ أياً كان نوعها ـ
يصيبها االهنيار التام.
إنّ قائد الزواحف جمنون وسوف يدمرنا مجيعاً فإذا قرأت هذه
الرسالة ،جيب أن تعود إىل كوكب (بلوتو) واملخترب حتى ميكنين معادلة
هذه القاعدة الكيميائيّة النشطة وأنا ال أفعل هذا من أجل اال ّتحاد
الرياضي ولكن من أجل جنس املخلوقات الزاحفة وإلنقاذهم من
براثن قائد جمنون!
***

ويبدو أن فحوى الرسالة وما احتوت عليه من أمور غريبة ،قد
أسرعت بعودة كابنت (عادل) إىل وعيه الكامل وأصبح بإمكانه إبالغ
هذا املوقف الرهيب إىل قائد سفينة املراقبة ،وكذلك تفسري األحداث
اليت مرت هبم.
 استمع إيلّ أيّها الصديق ،الواضح أن عامل املخلوقات الزّاحفةكان حياول االنتقام من قائده اجملنون ،واآلن أبعدو أشعة السحب عين
ولسوف أعود إىل كوكب (بلوتو) ألجد حالً هلذا املوقف ،فأنا ال أجرؤ
على اهلبوط فوق كوكب األرض إال بعد التّخلص من هذه الشحنة
املشؤومة!
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وافقه القائد (صاحل ناجي) بعد أن بدأت أبعاد رسالة املخلوق
الزّاحف تتضح يف ذهنه.
حتدث إىل الكابنت (عادل) بفزع:
 يا إهلي! إذا كان ما تقوله صحيحاً ،فتصوّر اخلراب والدمارالذي سيحدث فوق كوكب األرض ،وال أظن أنّ شيئاً سوف ينجو من
هذا املصري حتى اآلالت والكمبيوترات وا ّ
جلسور والسيارات واملباني
ّ
وحمطات توليد الكهرباء وأجهزة تنقية املياه وكل مظاهر احلياة
واحلضارة! إن هذه كارثة حتيق بكوكب األرض كله!
تريث الكابنت (عادل) قليالً ..ثم هتالك فوق مقعد ..بالقرب من
شاشة كمبيوتر اال ّتصاالت ..ثم أومأ مبتسماً ..وقال:
 هلذا جيب أن أعود إىل كوكب (بلوتو)! ألنتقم من هذه املخلوقاتّ
ويفضل أن حتذر مركز القيادة اال ّتحادي فوق كوكب
الزّاحفة وقائدهم،
األرض من خطورة املوقف ،وأن تتبعنا على مسافة كبرية معقولة فلرمبا
أحتاج إىل مساعدتك ،وإذا فشلت فعليك تدمري خمترب (بلوتو) متاماً
حبيث ال يبقى منه أي أثر فهذا هو احلل الوحيد.
ودع الكابنت (عادل) صديقه القائد (صاحل) وانطلق مبركبته
الفضائية االستكشافية (اإلدريسي) بأقصى سرعة إىل كوكب
بلوتو!
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-8بدأ الكابنت (عادل) يف التفتيش يف كل أرجاء مركبته الفضائيّة عن
وعاء ا ّ
جلراثيم املدمرة .وجده بعد فرتة طويلة ،وقرر أن يرتكه يف مكانه
ثم رجع إىل لوحة التّحكم جبهاز القيادة.
***

كان مساعده الكابنت (خالد) ما يزال قابعاً يف غرفة القيادة حيدّق
أمامه يف ال شيء.
قال له الكابنت (عادل) بر ّقة بالغة:
 لن يستمر ذلك طويالً أيها الصديق العزيز ،لقد أعطوك جرعةكاملة من هذا العقار الذي يسلب اإلرادة ،ولكنين سوف أخلّصك
منه فإذا أدركت ما أقول ،فستعرف أننا مضطران للعودة إىل كوكب
(بلوتو) أوالً ملواجهة املخلوقات الزّاحفة هناك وخاصة قائدهم
اجملنون!
مل يرد عليه (خالد)..
تنهد الكابنت (عادل) وهنض للتأكيد من تسليح مركبته الفضائيّة،
ووجد كل األسلحة سليمة مل متس!
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مدفع الليزر ..أشعة جاما احلارقة ..صواريخ النيوترون ..لقد كان
قائد املخلوقات الزاحفة واثقاً متاماً من جناحه حتى إنه مل يفكر يف
إزالة أسلحة املركبة الفضائية االستكشافيّة (اإلدريسي).
***

وعندما اقرتبا من كوكب (بلوتو) أخذ الكابنت (عادل) يقدح زناد
فكره للتّوصل إىل خطة متكنه من حتقيق هجوم ناجح على املخلوقات
الزّاحفة،فإذا كانوا داخل سفنهم يف الفضاء ،فلن يتمكن من مهامجتهم
وهو مبفرده من دون مساعدة من (خالد).
أما إذا كانوا ما يزالون بالكهف الواسع ،فرمبا كان بوسعه حتقيق
نص ٍر عليهم،
ولكنه ال جيرؤ على تدمري قاعدهتم احلربيّة إذا أراد أن حيصل على
رجال األرض األسرى أحياء.
كان ال بدّ من وجود طريقة ما ،ولكن حتى اآلن ليس لديه أي فكرة
عنها!
ضبط الكابنت (عادل) أجهزة االستشعار عن بعد على أقصى
مدى هلا وعندما دخل مدار كوكب (بلوتو) ،قام بعمل استطالع
حذر لسطح الكوكب وشعر بسعادة بالغة عندما اكتشفت مكان
السفينتني اجلبارتني للمخلوقات الزّاحفة .أدرك وقتئذٍ أنّ لديه
ميزة هائلة وتفوقاً مؤكداً ،ألهنم لن يتمكنوا من تشغيل كل قوهتم
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حتى يصبحوا يف الفضاء .وعندما اقرتبَ أكثر من كوكب (بلوتو)،
مزّقه الشك فيما إذا كان ميكنه اهلجوم بكل أسلحته واملخاطر بقتل
األسرى األرضيني!
وفجأة خرج األمر من بني يديه ،إذ قبض (خالد) على الذراع األخضر
املوجود على لوحة التحكم ،يف جهاز القيادة ،وجذبه بعنف إىل أسفل
مطلقاً شحنة اجلراثيم املدمرة اليت قصد هبا كوكب األرض أصالً.
وحتدّث (خالد) ألول مرة ،قائالً:
 اجذب الذراع األخضر عندما تصالن إىل مدار كوكب األرض،ثم تنهّد بارتياح.
وبقي صامتاً ودهش كابنت (عادل) عندما شاهد قطرات الدموع
تتساقط من عيين (خالد) وهو يتكلم مرة أخرى.
 لقد ..دمرت ..كوكب ..األرض!..وضع كابنت (عادل) يده على كتفه ،قائالً له:
 كال يا (خالد) إن هذا الكوكب الذي حتتنا هو (بلوتو) وكل مافعلته أنك رددت شحنة املوت إىل املخلوقات الزّاحفة ،انظر!
ضبط كابنت (عادل) ..جهاز الرّؤية عن بعد على أقصى مدى له
حبيث ظهر سطح كوكب (بلوتو) مكبّراً فوق الشّاشة اجملسّمة وبعد
فرتة شاهد وعاء اجلراثيم املدمرة وهو يهبط بصارو ٍخ صغري ،ليصطدم
ّ
املغطى بالثلوج خلف السفينتني احلربيتني مباشرة.
بسطح الكوكب
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حدق كابنت (عادل) بد ّقة شديدة يف شاشة الكمبيوتر ولكن مل
يالحظ حدوث أي تغيري!!
وكان ظاهراً أن السفينتني اجلبارتني تستعدان لإلقالع ملهامجة
املركبة الفضائية (اإلدريسي)
ك ّثف الكابنت (عادل) من درع الدّفاع ألقصى ما ميكن ،ثم بدأ
حماولة اال ّتصال مع سفينيت العدو .وظهر على شاشة الرّؤية بكمبيوتر
اال ّتصاالت الوجه املخيف لقائد املخلوقات الزّاحفة:
 إذن مل يُعط لكما العقار أيها األرضيني!! ذلك يعين أنّ بينناخائناًوسوف أقتله بعد االنتهاء منكما ،واآلن استعدّا للموت ،فلن
ميكنكما مقاومة سفينتني ضخمتني للزّواحف!
-9عقب ذلك أصدر قائد الزّواحف صفريه الذي يعبّرعن األوامر اليت
يصدرها إىل جنوده.
ومل تلبث األشعّة املدمرة أن انطلقت من السفينتني يف ا ّتجاه املركبة
الفضائيّة (اإلدريسي) ناور الكابنت (عادل) بشدّة ،وابتعد عن مرمى
األشعّة ثم اقرتب فجأة من السّفينتني وردّ بإطالق الصّواريخ النيوترونيّة
والحظ بارتيا ٍح شديد أ ّنه أصاب كلتا السّفينتني ببعض الصّواريخ.
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ولكنّه مل يُحدِث هبم إصابات مؤ ّثرة مبا يكفي لش ّل حركتهما! إذ سرعان
ما ارتفعتا وانطلقتا يف الفضاء استعداداً لالنقضاض بزاوية حادّة.
واصل كابنت عادل إطالق مدافع الليزر ولكنهما كثفا من الدّروع
الدّفاعية.
قال الكابنت (عادل) لـِ (خالد):
 لقد بدأ القتال أيها الصّديق ،سأفعل مايف وسعي إلحداث أكربإصابات ممكنة ثم اسحبهما حنو كوكب األرض حتى ميكننا احلصول
على معاونة من أسطولنا الفضائي.
***

وفجأة حدث أمرٌ غريب!
فقد بدأت إحدى السّفينتني ا ّ
جلبارتني التّابعتني للزّواحف يف
التّفسخ والتّحطم ،وسقطت أجزاؤها على سطح كوكب (بلوتو) ثم
حدثت عدة انفجارات هائلة هبا وتناثر حطامها إىل مسافاتٍ بعيدة يف
كل اال ّتجاهات.
قال الكابنت (عادل) بارتياح:
 -لقد انتهى أمرها إىل األبد!
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وبعد ذلك بدأت السّفينة األخرى يف الدّوران احللزوني اهلابط
السريع وأجزاؤها تتساقط بعيداً عنها،كان ذلك شيئاً خارقاً
ّ
للطبيعة.
وأدرك الكابنت (عادل) أن اجلراثيم املدمّرة هي املسؤولة عمّا
حدث ،إذ إنَّ تركيزها كان شديداً جبوار السفينتني الفضائيتني مبا
يكفي لسرعة حتقيق تأثريها الفتاك.
شاهد السّفينة الثانية وهي تنفجر ،فهز كتفيه ..واالبتسامة تعلو
شفتيه بعد أن أدرك أنّ كوكب األرض وطنه األكرب قد جنا من مصري
بشع يهدم كل حضارته!
***

مرّت ثالثة أسابيع متتّع خالهلا كابنت (عادل شرف) ومساعده
(خالد هاشم) باالسرتخاء على شاطئ (طابا) بسيناء متمتعني هبذه
اإلجازة بعد كل مامر هبما من أحداث.
عندما تذكر (خالد) املعركة األخرية مع الزّواحف املخيفة قال:
أتدري يا كابنت (عادل)؟ لقد كنت أعرف متاماً ماحيدث ،ولكن مل
يكن بوسعي أن أفعل أي شيء!
هز الكابنت (عادل) رأسه مؤمناً:
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 أعرف كيف كان شعورك يا (خالد) ،إن كل ما أذكره بعد تدمريسفينيت الزواحف أنين كنت أفكر يف كيفية إخراج رجال األرض من
على كوكب (بلوتو) ..وكان من حسن حظنا أن العامل (شادي) كان ال
يزال على الكوكب يف الكهف الكبري وإال ملا جرؤنا على اهلبوط على
الكوكب!
قال (خالد) مبتسماً:
 عموماً أمامنا أسبوع واحد فقط ونعود إىل القتال.متدد كابنت (عادل) على الرّمال البيضاء الناعمة وهو يرمق جبال
سيناء الشّاخمة القريبة ،ويتمتع باألشعة احلانية للشّمس.
رد قائالً وهو يضحك:
 ال أظن أنين سأحتمل أسبوعاً كامالً دون أن أقاتل الزّواحفاملخيفة!
***

63

صديق من كوكب آخر
ٌ
-1نسيت ك ّل شيء عن العميل الغريب حتّى قابلته يف اليوم التّايل
بينما كنتُ أمتشّى ظهرية يوم اجلمعة يف احلديقة القريبة من منزيل
يف اجليزة.
وكنت معتاداً  -بعد إحاليت إىل املعاش – أن أشرتي كل احتياجاتي
من سوبرماركت صغري ميلكه أحد أصدقائي (سليم زكي).
وهناك قابلت العميل الغريب (سامي سالمة)كان صاحب
السوبرماركت هو الذي لفت نظري إليه حينما كنت أدفع النّقود يف
اخلزينة.
مهس إيلّ قائالً:
 هذا الرجل هناك الذي يرتدي احللّة السّوداء إ ّنه يقلقين كثرياً!وهزّ رأسه يف اجتاه رجل طويل القامةيف أواسط العمر يقف بعيداً
عنّا قليالً ،ويتفحص بدقة بالغة علبة من الفول املدمس احملفوظكما لو
كان أحد املنتجات ا ّ
جلديدة الغريبة اليت مل يسبق ألي شخص رؤيتها!
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حبرص إىل الرّف ثم أخرج من
ويف أثناء مالحظيت له ،أعاد العلبة
ٍ
ّ
وخط فيها بعض الكلمات.
جيبه مفكرة محراء اللون
قال يل (سليم):
 هل شاهدت ما فعله؟ هذه ليست أول مرة ،إنه دائماً ينظر إىلأحد األصناف ثم يكتب بعض الكلمات يف مفكرته!!
عبّرت عن رأيي ،قائالً:
 لعلّه مفتش متوين!انكمش (سليم) يف نفسه قليالً ثمّ مجع قواه ،وقال:
 وماهو الشيء املوجود هنا والذي حيتاج للتّفتيش عليه؟إنّ معظم بضائعي معلبات كما ترى.
وعندما غادرت السوبرماركت كان العميل الغريب ممسكاً بعلبة
مسحوق صابون للغسيل يتفحصها باهتما ٍم شديد!
***

ويف اليوم التّايل شاهدته جالساً مبفرده يف حديقة األورمان القريبة
من حديقة احليوان واضعاً جريدة جبانبه على األريكة اخلشبيّة.

ٌ
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وتساءلت عما ميكن أن حيدث لو مررت جبوارهدون أن ألتفت إليه.
ولكن لكي أكون صادقاً ..فإنين – مثل معظم احملالني على املعاش
 أجد أيام اجلمع أيّاماً موحشة.وكنت يف حاجة إىل صحبة قصرية أحتدث فيها مع أي إنسان،حتى
ولو كان ذلك عن الطقس!
وبعد فرتة من الرتدد جلست جبواره على األريكة.
مل يتحدث أي منا لآلخر لفرتة..
ثمّ مل أستطع االنتظار أكثر،فقلت بودّ:
 ّالطقس مجي ٌل منذ أيام..
وكانت هذه عبارة شائعة الفتتاح احلديث مع اآلخرين.
واعتقدت أهنا ستكون كافية لذلك،ثم أضفت بعد فرتة:
 ولكن رمبا يكون ا ّجلو حارّاً قليالً،فنحن مازلنا يف شهر مايو..
التفت إيلّ بعينني سوداوين حزينتني ،وقال:
 إنّ ذلك يتوقف على ما اعتدت عليه ،فأنا شخصيّاً ال أجد اجلوّحاراً على اإلطالق!

سلسلة اخليال العلمي عدد22

66

وألنّ اجلو كان حاراً فعالً ،مع رطوبة مرتفعة ،فقد صدمتين هذه
املالحظة وقلت له مبتسماً:
 الشك أنك تقضي معظم وقتك خارج البالد!قال بصوتٍ هامس:
 ميكن أن تقول ذلك!وبرغم أنّ احلديث مل يكن مشجعاً،إال أنين استطردت ،قائالً:
 لقد رأيتك يف السوبرماركت أمس ويبدو أ ّنك سببت قلقاً لصاحبهإذ ظنك مفتشاً للتّموين وأنّ هناك خمالفة ما!
معظم الناس يثرثرون يف مثل هذا املوقف.
ولكنه بقي صامتاً..
وعموماً فال أحد يهزمين مبثل هذه السهولة!!
وهكذا أخذت أقدح زناد فكري حبثاً عن موضو ٍع جديد للحديث،
وانتبهت إىل أنّ اجلريدة اليت بيننا مفتوحة على مقالة مثريةعن
األطباق الطائرة!
فقلت له:
 موضوعٌ مثريٌ جداً ،األطباق الطائرة،إنين ال أعتقد يف وجودها!وألول مرة يوليين اهتمامه بالكامل ،ويقول حبماس:
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 لست معك يف هذا الرأي،فلماذا التعتقد يف وجودها؟شعرت بسعادة غامرة ألننا أخرياً وجدنا موضوعاً للحديث،قلت
وأنا أحدّق يف وجهه:
 ك ّل هذا هراء! عن أمور حتدث خارج كوكب األرض ،هتبط منالفضاء وتصعد إليه مرة ثانية ،فإذا كانت الكائنات األخرى تريد أن
نراها ،فلماذا الهتبط يف ميدان اجليزة أو ميدان التحرير بدالً من
اقتحام خلوة مزارع يقيم يف قرية منعزلة بالوجه القبلي ربّما يتهيأ له
أشياء غريبة نتيجة للوحدة املوحشة اليت يعيش فيها!
دبّت احلياة فيه أخرياً وهذا ما زاد من سعادتي ،قال بتؤدة:
 جيب أال تكون متشدداً هكذا يف مثل هذه األمور..وكنت على ثقة بقدرتي على احلوار ،وبأنه ميكنين أن أخرج أي
إنسان من قوقعته!
أضاف حبرص:
 وقمة الغرور أن تعتقد أقصد نعتقد أن كوكب األرض هو الوحيديف اجملرة اليت حتتوي على الباليني من الشموس اليت توجد عليها
احلياة!
توقف ومال إىل األمام ثم وضع أصابعه النحيلة على ذراعي ،وقال:
 إنين أعتذر لك لقد كنت فظاً جداً معك إن لك احلق أن تعتنقالرأي الذي يروق لك.
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وبعد ذلك أخذ يثرثر معي من دون حتفظ كان امسه (سامي
سالمة) ،وقد عاش خارج مصر لسنوات طويلة وعمل يف وظائف
متعددة مل يستطع أن يفشيها ليألسباب أمنية!
وقال يل و هو يشرد بعيداً:
 لقد جعلين هذا على معرفة تامة مبا حيدث داخل البالد.ثم نظر إيلّ بيأس ،وقال:
 إنين أحياناً أجد نفسي يف حرية..استمر حيدثين عن صعوبات االنسجام مع عامل يبدو أنه نسيه،
وأخرياً خفف صوهتوحدق يف الفضاء.
قلت له وأنا أحدق يف وجهه:
 إنك حتتاج إىل صديق لكي خيرج معك وخيربك مبا التعرفويكون عوناً لك.
نظر إيلّ بامتنان،ثم ابتسم وقال:
 هذا عطف كبري منك.وضعت يدي على كتفه وقلت يف ودّ:
 ال تشغل بالك هبذا ،ميكننا أن نتقابل بانتظام إذا أردت ،فأنا علىاملعاش ،وليس يل عمل.
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وحتى اآلن ،ال أستطيع أن أفكر يف ما حدث يل مساء ذلك اليوم،
فأنا بطبيعيت انطوائي ،أعيش وحيداً ،أقضي معظم وقيت يف القراءة
وال أحب صحبة أحد إال يف أضيق احلدود،ولكن ها أنا أضحي بوقيت
لغريبٍ عين متاماً! ليس ساعة أو ساعتني وإمنا على فرتات طويلة
منتظمة ،وأظن أنّ ذلك يرجع إىل أ ّنه حتت الغطاء الظاهري البارد
يل،يوجد قلب طيب حيب الناس وعلى أي حال كنت مهتماً هبذا الرجل
الغريب (سامي سالمة).
وكنت أسأل نفسي دائماً:
 من أين أتى؟ وماذا كان يفعل خارج البالد؟صممت على معرفة اإلجابة على هذين السؤالني وبضعة أسئلة
أخرى.
كنا نتقابل كل يومني عادة لتناول وجبة خفيفة يف أحد املطاعم
الصغرية ،وللتحدث يف أمور خمتلفة.
بينما كان يدون مالحظات كثرية بلغة عربية ،لعلها نوع من االختزال
كان بالتأكيد رجالً غريب األطوار.
بدا يل ملمّاً بشؤون العامل ،احلروب ،اجملاعات ،التّلوث ،التّقدم
العلمي والتكنولوجي ولكنه جيهل متاماً أبسط األشياء ،مثل األمساك
واألكالت الشعبيّة وكرة القدم!
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بدا واضحاً أ ّنه رجل عاش يف بقعة بعيدة عن مصر اليريد أن
يفصح عنها وكانت تصله فيها بانتظام صحفنا اليومية.
ولعل عنده مكتبة عتيقة،ينكب عليها وقت فراغه.
ولسبب ما ..ال أستطيع أن أشرحه ،حتى لنفسي ،وجدتين أحب
هذا الرجل ولكن كلما حاولت أن أعرف أي شيء عنه ،كنت أرجع خبفي
حنني و كثرياً ما كان خيرج مفكرته احلمراء ويسألين عن األشياء اليت
اشرتيتها من سوبرماركت (سليم) سواء لإلطعام أو لالستخدام املنزيل.
وهذا يفسر بالطبع ،ملاذا كان مهتماً جداً بالبضائع املوجودة على
الرفوف هناك.
فما هو السّر وراء ذلك؟
-2قلتُ له يف مناسبة ما ،وكنا جالسني يف مطعم صغري مبصر
اجلديدة:
 يبدو أنك ال تعرف سوى القليل عما يقع من أحداث ،إنّ أيشخص سوف يعتقد أ ّنك من كوكب آخر!
ِ
فوجئ متاماً ،ونظر إيلّ بفزع ،وقال:
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 هل أبدو مبثل هذه الصورة من االنعزال عن أمور الناس؟قلت له مؤكداً:
 بل أنت كذلك فعالً!فبدت يف عينيه نظرة حزينة.
الشيء الوحيد الذي عرفته عن (سامي سالمة) كان املنزل الذي
يقيم فيه ،وحتى هذا عرفته مبحض الصدفة ،عندما وجدت العنوان
مكتوباً بالقلم الرصاص أعلى جريدته ،وال شك أن بائع الصحف هو
الذي كتبه لتوصيل اجلريدة إليه.
***

قررت يف إحدى األمسيات أن أزوره يف منزله دون إذن مسبق،فقد
مرّت فرتة طويلة دون أن أراه لعلي أكتشف ذلك السّر الذي خيفيه عين،
عن طبيعة عمله!
وصلت إىل املنزل بسهولة ،يف أحد الشّوارع ا ّ
جلانبية مبنطقة
الرّوضة وكانت شقته يف هناية رواق مسدود وعندما أوشكت على
الضغط على ا ّ
ّ
جلرس ،الحظتُ أنّ الباب غري مغلق ،دفعته بلطف
فانفتح وظهر أمامي ممرٌ مظلم متاماً!
ترددت ،وقلت لنفسي:
 -هل أظ ّل مكاني؟ وأضرب اجلرس! أم أدخل؟
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واخرتت األمر الثاني على أساس أ ّنه لو كان (سامي سالمة) خارج
الشقة،فإنه ستتوفر يل فرصة البحث حبريّة يف أرجاء املكان!
وهذا أم ٌر ال ميكن الصفح عنه بالطبع .إال أنّ فضويل كان أقوى
من كل شيء!
كان املنزل كله صامتاً .ناديت هبدوء مرة أو مرتني تاركاً الباب
مفتوحاً ..لعل (سامي سالمة) موجود يف مكان ما يف الشقة..
وعندما مل أمسع رداً ،أغلقت الباب خبفة وبدأت أرتاد املكان ببطءٍ
شديد.
كانت احلجرات الثالث مؤثثة جيداً ،وتوجد سجاجيد ال بأس هبا
ولكن كان اجلو املخيّم غريباً إىل حدٍ ما.
فلم يكن هناك أي شيء ذو طبيعة شخصية يف أي مكان باملنزل،
حتى الدّواليب اكتشفت أهنا خالية متاماً من الثياب! وكان هذا أمراً
غريباً.
اعتقدت يف بادئ األمر أنّ (سامي سالمة) قد أجر شقته ،وغادرها
إىل مكان آخر.
وكنت سوف أغادر الشقة مسرعاًعندما شاهدت جمموعة من
السّالمل هتبط إىل غرفة النوم!
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وبعد تردد استمر لعدّة دقائق ،شرعت يف النزول عليها إىل أسفل،
وأنا ال أدري ما الذي سوف أجده هناك كان السّكون يغلّف املكان متاماً
أفضى بي الدرج إىل مم ٍر مظلم قادني بدوره إىل بابٍ مفتوح يدخل منه
إشعاعٌ عجيب ال يشبه أيّ ضوء أرضي! ولكنه يضيء املمر مبا يكفي
لكي أستطيع السري فيه..
أعمى اإلشعاع عيين عندما خطوت إىل داخل الغرفة يف هناية
املمرحبيث مل أستطع أن أرى جيداً ما بداخلها!
شعرت خبوف مفاجئ ،ولكنين متالكت أعصابي وسخرت من
خماويف،
مرّت حلظات قبل أن تعتاد عيين قليالً هذا الضوء.
وجدت أنّ الغرفة متوسطة املساحة ،مؤثثة بأقل قدر ممكن من
األثاث.
كانت هناك مكتبة يف الركن األمين ترتفع حوايل مرتين ،ممتلئة
بالكتب القدمية ذات األغلفة السوداء ،ومنضدة منخفضة عليها ما
يشبه جهاز الفيديو ولكنه مل يكن كذلك! ثم مقعدان وثريان أحدمها
يف منتصف الغرفة واآلخر يف الركن األيسر،وعندما شاهدت ما الذي
جيلس على املقعد البعيد ،أطلقت صرخة رعب يف احلال!
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-3ٌ
بوحش
خملوق غريب ميكنين أن أصفه
فقد كان هناك على املقعد
ٍ
غزير الشعر ،منتفخ اجلسد ،على ذراعيه وساقيه ما يشبه الفراء الكثيف.
كان جالساً على املقعد ويف يده اليسرى كتابٌ مفتوح مستغرقاً يف
النوم.
أيقظته صرخيت على الفور،فتحدث بصوت (سامي سالمة)
املألوف يل:
 ما الذي جاء بك إىل هنا؟ وكيف عثرت علي؟وبعد أن الحظ املخلوق الغريب نظرة الرعب اليت ارتسمت على
وجهي ،أضاف بلهجة اعتذار:
 أنا آسف ..ال شك أنك ُذعرت قليالً عندما رأيتين هكذا ولكنعندما أكون وحيداً ،أجد أنه من املريح أن أكون على سجييت!
وحتركت يَدٌ ـ إذا أمكنك أن تصفها بذلك ـ جتاه املقعد اآلخر وقال:
 تفضل باجللوس!تابعتين عينان منتفختان بينما كنت أهتالك فوق املقعد ،أردف قائالً
بعد أن جلست:
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 قبل أن ختربني كيف جئت إىل هنا ،أرى من األفضل أن أفسر لكبعض األمور أوالً..
انتابين خوفٌ شديد ،ش ّل تفكريي وأنا أجلس وحيداً مع هذا املخلوق
البشع الذي له صوت صديقي (سامي سالمة).
كان جسدي متصلباً كرجل يف طريقه إىل حبل املشنقة!
وأخذ املخلوق الغريب يقصّ علي حكايته.
***

إ ّنه أحد سكان كوكب (توجا) الذي يدور حول جنم الشعري اليمانية
على بعد حنو أربع سنوات ضوئيّة من كوكب األرض ،وميكن لسكان
كوكب (توجا) التّحول إىل شكل البشر كلما أرادوا ذلك ،حتى يقضوا
إجازاهتم فوق كوكب األرض!
وقال املخلوق بتأكيد:
 لكن هذا ال يسمح به إال للعاملني الذين جتاوزوا حجم العملاحملدد هلم ،وأعتقد أنّ هذا النوع من املكافأة غري شائع يف بلدكم هذا،
إذ إن معظمكم ال يريدون جتاوز معدّالت العمل املطلوبة منهم!
نظر إيلّ بعينيه املرعبتني مستفهماً وقال:
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 إنين حريص جداً على مساع أفكارك عن هذا املوضوع .لو كنتوحش غزير الشعر
قد حاولت مرة يف حياتك أن جتري حواراً مع
ٍ
منتفخ العينني ذي فراءٍ كثيف ،ألمكنك أن تدرك مدى الصعوبة اليت
واجهتها لإلجابة عن سؤاله..
اكتفيت بإطالق زفرات متقطعة..
قال بعد عدة حلظات:
 يبدو أنك ال تريد أن تعرب عن وجهة نظرك يف هذا الصدد.إنين أفهم أن هذا األمر حمل خالف بني اجلميع.
حدّق يف وجهي بعينيه املخيفتني لبعض الوقت ،ثم قال:
 اهدأ ياعزيزي فإنين لن أسبب لك أي ضرر.و أغرب ما يف األمر ،أنين شعرت هبدوء مفاجئ و أمكنين أن أنطق
بعض الكلمات..
قلت متلعثماً:
 مما ..قلته ..يل ..أظن ..أنه ..يوجد ..الكثري ..منكم ..هنا!قال بسرعة:
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 أجل ،لقد داومنا على زيارتكم لسنوات طويلة ويف غضون ذلك،أقمنا مكتبة ضخمة عن العامل وسكانه وحتتوي أيضاً على بعض
املعلومات اخليالية و القصصية ولكن معظمها قديم رث مثل هذا!
وأراني الكتاب الذي مايزال ميسكه بيده اليسرى ..وأضاف:
 غزاة من املريخ تأليف (سامي سالمة) الذي استعرت امسه ،إنهكتاب سخيف ،مضحك!
قلت بضعف:
 إنه ليس كتاباً سيئاً ،لقد ظننت دائماً أنه كتاب قيّم من أدباخليال العلمي.
جتاهل املخلوق الغريب ذلك ،وقال:
 حيث إننا هنا ،لقد عرفت أن سجالتنا فقرية جدّاًيف جماالتشؤون حياتكم اليومية ،وخصوصاً مايتعلق بطبقات جمتمعكم نظر
إيل مبا اعتربته ابتسامة ودودة وواصل حديثه:
 واآلن قل يل كيف اكتشفت أين أقيم!وعندما أخربته ،أومأ برأسه الضخم ،وقال:
 حقاً! إنين أجد نفسي مضطراً إلبالغ رؤسائي هبذا اخلطأ الذيوقعت فيه ،حتى ال يتكرر ذلك مرة أخرى.
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خيّم الصمت لفرتة قصرية ..متكنت خالهلا من اختالس نظرة إىل
ساعيت دون أن ترتعد يديّ كثرياً متتمتُ قائالً:
 لقد كان ذلك ممتعاً حقاً ،ولكن الواقع أنه جيب علي أن أنصرفاآلن.
ردّ املخلوق الغريب بسرعة:
 ال ..ال ..ياصديقي العزيز ،جيب أال تذهب ،إن لدي مفاجأةسارة لك ،لقد كنت طيباً و نافعاً يل لدرجة أنين حتدثت مع رؤسائي
عنك بطريق التخاطر عن بعدفوافقوا أن أصحبك معي لقضاء إجازة
قصرية فوق كوكبنا وهم يعتقدون أنك ستكون مفيداً جداً لنا بذكر
املزيد من املعلومات اليت ميكن أن منأل هبا سجالتنا.
أعطاني اليأس املطبق الذي شعرت به ،تلك الشجاعة املفاجئة لكي
أقول وعلى وجهي نصف ابتسامة:
 كنت أمتنى هذا! ولكن كيف أصل إىل هناك؟قال املخلوق الغريب مؤكداً:
 بالطبق الطائر! فما هي الطريقة األخرى اليت تتصورها؟متكنت بشك ٍل ما من النهوض من مقعدي ،وقلت هامساً:
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 إنّ الطريان بأي شك ٍل من األشكال ال يناسبين إطالقاً ،ولذلكفإنين مضطرٌ لالعتذار عن طلبك الرقيق هذا..
ردّ املخلوق الغريب حبدّة:
 آسف!!..وكانت هناك نربة حديدية يف صوته..
واستطرد قائالً:
 إنين أصر على طليب ،وجيب أن نغادر كوكب األرض هذه الليلة!وكانت هذه آخر كلمات مسعتها قبل أن نغادر املكان.
-4حسنٌ ..لقد عدت اآلن،لقد كانت رحلة رائعة مليئة باألحداث..
كان املخلوق الغريب وكل مواطنيه غاية يف الرّقة وحسن الضيافة
وقد عشت معهم سعيداً راضياً مبجرد أن اعتدت على شكلهم الذي
أعرتف أنه غري مقبول فعالً!
أما كوكب (توجا) الذي يعيشون فوقه فهو مجيل ورائع ولكن لن
أذكر لك شيئاً عنه ،إذ ال أريد من الناس اآلخرين أن يتطفلوا علي يف
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هذا األمر !..خصوصاً أنّ صديقي املخلوق الغريب قال إنه ميكنين أن
أعود إليهم يف أي وقتٍ أشاء..
ولكن األطباء يقولون يل إنين ال أستطيع أن أذهب إىل منزيل يف
الوقت احلاضر .إذ أهنم حيتفظون بي يف مبنى حماطٍ باألسوار مع

جمموعة من الزمالء الذين هلم جتارب مثرية مع كائنات أخرى ،متاماً

كما حدث يل! ورمبا ميكنين أن أعود إىل منزيل يف غضون فرتة عام
أو عامني!
هكذا قال يل الدكتور (حسام فوزي) الطبيب باملستشفى ،وعندما
حيني الوقت لن أفكر مرتني ،إذ سوف أنطلق إىل كوكب (توجا) ألقضي
فيه بقية عمري مع صديقي الكائن الغريب!
***
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الحب في محطة الفضاء
وضعوا جسده يف سائل النيرتوجني ،يف درجة حرارة مائة وتسع
وستني درجة مئويّة حتت الصفر.
تصلّبت أعضاؤه وجفّ الدّم يف عروقه ،تو ّقف القلب ،وتراكمت
ّ
الفضة
بلّورات ال ّثلج على كل جسمه ثم غطوه برقائق األلومنيوم و
ووضعوه داخل تابوت من الرصاص .وقالوا له إن جسده سيبقى يف
حالة التّجميد املؤقت حتى يتمكن العلم من اخرتاع الدّواء الشايف
ملرضه العضال.
رمبا بعد مئة عام سوف يعيش مرّة أخرى يف صحّة جيدة!
-1أحس بدفء مفاجئ ،تباعد جفناه يف بطء وفتح عينيه اللتني أخذتا
الضوء الشّاحب للغرفة ذات ا ّ
تطرفان يف ّ
جلدران املعدنيّة الرّماديّة.
كان هناك زائر مل يتبني مالحمه ،جيلس بالقرب من فراشه.
قال الزّائر مبتسماً:
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 صباح اخلري..الحظ أنّ الزّائر أصلع الرأس يف منتصف العمر ذو ابتسامة جذابة!
قال بضعف:
 صباح اخلري إ ّنك ترتدي قرطاً مجيالً..رد الزّائر بر ّقة:
 شكراً ..إ ّنها هوائيّات استقبال!أجاب املريض بدهشة:
 ح ّقاً!؟حدّق الزّائر يف وجهه:
 ألجهزة الرّاديو الرتانزستور املثبّتة داخل أذني.ازدادت الدّهشة على وجه املريض:
 شيءٌ رائع!أضاف الزّائر بصوت جمسم:
 -مدهش! ولكن كيف تغلق الرّاديو؟

احلب يف حمطة الفضاء
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تريّث الزّائر لعدّة ثوا ٍن ثم قال مقطباً متحيّراً:
 إ ّنه ال يغلق أبداً! أرجو أن ترفع صوتك قليالًحاول املريض أن جيلس يف الفراش:
 آسف ..مل أكن أعرف..ساد صمتٌ لعدّة حلظات..
ثمّ قال الزّائر بودّ:
 أصبح ّالطقس عندنا رائعاً طوال السنة.
 ح ّقاً مل أالحظ ذلك! وهبذه املناسبة ،هل ّمت التّحكم يف التّقلبات
ا ّ
جلوّيّة؟
نظر الزّائر إىل النّافذة الكبرية ثمّ قال ببطء:
 لقد حاولوا عدّة مرّات وجنحوا أخرياً. البدّ أنّ هناك رغبات متعارضة جو حار ،بارد،معتدل.ابتسم الزّائر:
 -هذا ما حدث متاماً!
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فجأة مسع املريض صوت ّ
حتطم زجاج النّافذة املسدل عليها ستار
أسود مسيك.
تساءل املريض يف مهس:
 مظاهرات معادية!رد الزّائر بسرعة:
 كال ..بل مواصالت أسرع من الصّوت!استُبدل الزّجاج يف دقائق آليّاً.
ابتسم املريض:
 الشكّ أنّ لديكم الكثري من ألواح الزجاج. بل بلورات الكوارتز النقيّة!نظر املريض إىل ّ
الضوء الشّاحب الذي يأتي من مكا ٍن جمهول ثم
قال وهو حيدّق يف وجه الزّائر:
 من أين يأتي ّالضوء؟
 ليس ضوءاً بل مصدر ألشعة الليزر املتو ّلدة من ثاني أكسيدالكربون النّاتج من تن ّفس البشر!
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عاد املريض يتساءل يف فضول:
 والعالقات االجتماعيّة ،والعواطف البشريّة ،كاحلب..متهل الزّائر قليالً ثم قال بتؤدة:
 ك ّل شيء يتم بالكمبيوتر ّالضوئي ذي الرّقاقات البيولوجيّة.
سادت فرتة صمت فرض نفسه ،ثم قال املريض وهو يعتدل يف
جلسته على الفراش:
 أيّ عام هذا؟رد الزّائر ببطء:
 عام  2092ميالدية!بدا ّ
الذهول على وجه املريض:
 لقد مر قرن كامل منذ التّجميد املؤ ّقت!!ردّ الزّائر ببطء:
 السّنوات تتشابه ومتر بسرعة!تريّث املريض قليالً ،ثم قال برتدد:
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 وماذا عن النّقود؟ هل كان رصيدي يف البنك كافياً لتغطية ك ّلاملصاريف؟
قال الزائر بصوتٍ مفعم باألسى:
 لألسف ال ،فقد كان عليّ أن أدفع تكاليف إيقاظك من حالةالتّجميد املؤ ّقت!
رد املريض بامتنان:
 هذا كرمٌ منك. ثم الحظ أن ضوء الشمس بدأ يظهر على احلا ّفة العليا للسّتارالسّميك.
حاول أن ينزل من الفراش.
ولكنه أحس بضعف شديد وكاد أن يفقد الوعي،
تراجع بسرعة ورقد على الفراش وأغمض عينيه.
أخذ يتن ّفس بصعوبة وارتعدت يداه وشعر بدوا ٍر شديد يف رأسه.
هنض الزّائر وقال بر ّقة بالغة:
 أرجوك! الحتاول احلركة! جيب أن تسرتيح حتى تتم عمليّةاستبدال القلب!
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تساءل املريض يف قلق:
 ملاذا! هل أعاني مرضاً بالقلب؟جلس الزّائر يف بطء فوق املقعد الوثري.
ابتسم ..ثم قال بصوتٍ خافت:
 كال ..إنّ قليب أنا املريض وال أمل يف عالجه ،وأحتاج إىل قلبكالسليم!!
وصرخ املريض يف رعبٍ بالغ!!
***

89

اليقظة المرعبة
تردد صدى الرّنني املعدني عرب العديد من املمرات وغرف حمطة
الفضاء ،ووقف رائد الفضاء (جمدي صادق) يُنصت لدقائق حتى
تالشى صدى الصّوت .
كان ذلك عالمة على انطالق سفينة الفضاء عائدة إىل الوطن،
ّ
حمطة الفضاء (اللقاء) اليت
كوكب األرض ،وأ ّنه أصبح وحيداً يف
كانت تدور يف مدارها وتلف حول حمورها بسرعة ثابتة .

-1ّ
حمطة الفضاء (اللقاء) ،شحذ هذا االسم خياله!
ّ
احملطتني الفضائيتني املداريتني
كان (جمدي) يعرف أن كالً من
قد مسّيتا منذ قرن مضى ،مبعرفة الوكالة الدّولية خلدمة األقمار
الصّناعيّة (الوطن) و(اللقاء).
اختصّت (الوطن) حبركة كوكب األرض و املدن الفضائيّة فوق
الكواكب األخرى (املريخ) و(الزهرة) و(أورانوس).
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أمّا (اللقاء) ،فصممت خصيصاً للتّعامل مع الكائنات األخرى
القادمة من خارج املنظومة الشّمسيّة.
ّ
حمطة
وحتّى هذا االسم اخليايل الشاعري مل يقلل من غرابة
الفضاء اليت تدور مبفردها يف ّ
الظالم على بعد آالف الكيلومرتات من
كوكب األرض يف انتظار زائرها الذي يأتي كل عقدين من الزمان.
رج ٌل واحد من باليني سكان إمرباطورية الفضاء داخل اجملموعة
الشّمسيّة ،كان مكلّفاً حتمّل مسؤوليّة وجود الكائن الغريب عندما يأتي!
أدرك (جمدي صادق) أنّ اجلنسني خيتلفان كثرياً عن بعضهما
لدرجة جعلت من املؤمل لكليهما أن يتقابال!
لقد تطوّع للقيام هبذا العمل وكان متأ ّكداً أنّ بوسعه التّعامل معه
وحتمّل مسؤوليته بعد أن اجتاز مجيع االختبارات النّفسيّة والبدنيّة ثم
أحضره طاقم الصّيانة كحمل ثابت.
أمّا اآلن فإ ّنهم ذهبوا وتركوه هنا مبفرده ولكن ليس متاماً!
مسع صوتاً مجيالً بنربات أنثويّة واضحة:
 مرحباً بك يا رائد الفضاء (جمدي صادق) هذه شبكة (ألفا)مبحطة الفضاء .إنين هنا حلمايتك وخدمتك بك ّل ّ
ّ
الطرق فإذا أردت
أي شيء ،فما عليك إال أن تسألين.

اليقظة املرعبة
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ّ
مبحطة الفضاء (اللقاء)
كان (جمدي) يعلم بوجود كمبيوتر متكلّم
ولكنه اندهش من النّربة البشريّة يف الصّوت األنثوي اآليل!
متيّزت شبكات (ألفا) بأ ّنها تتضمّن أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا
القرن الثاني والعشرين.
وحدات منطق بالعقول الصناعيّة للروبوتات ،كمبيوترات ضوئيّة
تعمل بالرّقائق البيولوجيّة ،وسائل أمن باستخدام أشعّة الليزر ،صور
جمسّمة باهلولوجرافيا.
وكل ذلك مغلّف بشيء قريب من شخصيّة اإلنسان وإرادته احلرّة.
ّ
حمطة الفضاء (اللقاء) متتد شاشاهتا
وكانت شبكة (ألفا) فوق
اجملسّمة إىل ك ّل ركنٍ فيها.
***

تلفت (جمدي) حوله كأنه يبحث عن الفتاة اليت تتحدث!
قال برتدد (فهو مل يعتد التّحدث إىل آلة):
 شكراً ..ولكن بأي اسم أناديك؟ فمن غري املعقول أن أقول لك يفكل مرة مرحباً أيّتها الشّبكة (ألفا)!
تريثت قليالً ،ثم قالت كما لو كانت تبتسم يف مرح:
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 سوف أترك لك اختيار االسم. ف ّكر قليالً ..ثم قال وهو حيدّق يف الكمبيوتر البيضاوي ّالضخم:
 كنت أحب فتاة منذ عدة سنوات امسها (ملياء) هل يعجبك هذااالسم؟!
 قال الصّوت األنثوي اآليل بسرعة: هذا شرفٌ يل! انصرف بعيداً.وبدا أن هذا يُنهي احملادثة مع شبكة (ألفا) (ملياء) كان األمر البأس
به وجود رفيق ميكن أن حيدثك إذا حدثته لكن ،ماالذي حيدث إذا
أصبح هذا الرفيق ثرثاراً اليتوقف عن الكالم؟!
ّ
حمطة الفضاء مكوّناً من حجرة نوم و
كان اجلزء البشري من
ومحام .كانت حجرة املعيشة متّسعة
حجرة معيشة وحجرة طعام
ّ
مرحية ومؤثثة جيداً مبقاعد جلديّة وثرية ذات ألوان خضراء وزرقاء.
والسّمة امليكانيكيّة الوحيدة فيها كانت اخلزانة الكبرية لألجهزة
املوجودة يف الرّكن األمين للحجرة ،أما احلجرات األخرى فكانت
منتشرة حوهلا يف دائرة بينها ممرات ضيّقة و أجهزة ومعدات توليد
األوكسجني ومصادر ّ
للطاقة ،كان املكان كلّه نظيفاً جدّاً ويؤدّي وظيفته
بكفاءة عالية ،على الرغم من تو ّقفه طوال عشرين عاماً!
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ويف الشهر الذي سبق قدوم الكائن الغريب ،توافر لرائد الفضاء
(جمدي) ّ
الطعام اجليّد والرّاحة واحلديث املتواصل مع شبكة (ألفا)
(ملياء).
فكان إذا شعر با ّ
جلوع يقول هلا:
 (ملياء) أريد أن أتناول اآلن شرحية حلم صغرية تامّة النّضج.فرتدّ عليه بصوت مفعم بالود:
 فوراً يا (جمدي).الطبخ اآليل يف ّ
الطعام ،يبدأ ّ
ويف حجرة ّ
الطنني و األزيز ليعد
الوجبة السّاخنة.
***

ّ
حمطة الفضاء وشاهد العدادات
سار (جمدي) قليالً يف أرجاء
وعلى شاشاهتا تظهر عبارة:
 العزل اهلوائي حمكم متاماً ،واألوكسجني يتدفق بانتظام أماّ
حمطة الفضاء فكانت مجيع عداداته متو ّقفة
اجلانب اآلخر من
عن العمل ،فهو خمصص للكائن الغريب القادم من خارج اجملموعة
الشّمسيّة.
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ّ
حمطة الفضاء (اللقاء)
كان لدى (جمدي) صورة ذهنيّة حيّة عن
تكوّنت عنده من اطالعه على الصّور والرّسومات واألفالم اخلاصة هبا.
كانت عبارة عن كرة هائلة من األملنيوم ،وألياف الكربون،
والبالستيك املقوّى قطرها نصف كيلومرتّ ،
فضيّة اللون ،ومثبّت فوقها
القسم البشري ،وهو عبارة عن قرص دائري منخفض وكان كل جتويف
الكرة يتضمّن حجرات اإلقامة واإلمداد والصّيانة واألجهزة املتطوّرة
ومعدّات القياس والكمبيوتر ّ
الضوئي.
ذات يوم قال (جمدي) لشبكة (ألفا):
 (ملياء) الشكّ أنك حتتفظني بذاكرتك اإللكرتونيّةبالكثري مناملعلومات!
أجابت بسرعة:
 بالتّأكيد ما الذي تريد معرفته؟اسرتخى يف املقعد الوثري غارقاً يف أفكاره ال ّذاتيّة ثم ضاقت عيناه،
وهو يقول:
 أوالً اقرئي يل تقرير رائد الفضاء (فايز مصطفى) حتّى أتأكدأنين أتذكره جيّداً!
متهّلت وهي تتحدث مستخدمة ذكاءها الصّناعي:

اليقظة املرعبة
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 الفصل الثاني اال ّتصال بكائنات عاقلة من خارج املنظومةالشّمسيّة ّ
مت ذلك على يد رائد الفضاء (فايز مصطفى) يف
 2091/10/10يف أثناء هبوط طارئ على سطح القمر (تيتان) وفيما
يلي نص التّقرير:
(يف أثناء البحث عن سببٍ معقول الضطراب عقولنا ،اكتشفنا
ما يبدو أ ّنه تكوين معدني هائل يف اجلانب البعيد من سلسلة التّالل
األرجوانية وزادت آالمنا عند اقرتابنا منه ،أبدى بعض أفراد الطاقم
رغبتهم يف االنسحاب،ولكين واملهندس (نبيل خالد) قررنا املضي
قدماً واالستمرار يف اال ّتصال الالسلكي مع بقية أفراد ّ
الطاقم يف
أثناء عودهتم إىل سفينة الفضاء ،اقرتبنا حبذر حتى وصلنا إىل ا ّ
جلسم
املعدني من خالل فتحة متّسعة غري منتظمة).
كانت احلرارة يف الداخل إحدى وعشرين درجة حتت الصفر،
وا ّتضح لنا أنّ اهلواء يف الدّاخل يتكوّن من غازي امليتان واألمونيا
ويف إحدى احلجرات كان ينتظرنا كائنٌ غريب ،أحسست باخلطر
الذي حاولت وصفه من قبل ،ثم شعرنا أننا مدعوان ملناقشة ما،
والحظنا أن املخلوق الغريب يفرز سائالً ذهبياً! من فتحات عديدة
يف جسمه وبرغم نفوري مما شاهدته فقد متكنت بصعوبة من مجع
عيّنة من هذه اإلفرازات ،ثم قدمتها للتّحليل املعملي فيما بعد وكانت
النّتائج مذهلة!
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-2ظهرت على وجه (جمدي) مسات عدم االرتياح ،وقال:
 إنين أتذ ّكر شيئاً ما ،من دورة تدريبية تلقيتها يف أكادميية الفضاءّ
ويغطي الفراء
عن الكائنات الغريبة جمرد مجلة( :أعمى مثل اخلفاش،
األبيض جسمه) هل هذا هو وصف ذلك الكائن؟ الشكّ أ ّنك متلكني
ّ
كامريات هناك يف ا ّ
حمطة الفضاء حيث سيهبط
جلانب اآلخر من
الكائن.
صمتت شبكة (ألفا) لعدّة دقائق.
ثم أردف (جمدي) قائالً بسخرية:
 سوف أوفر عليك املشقة أعلم أنك سوف تقولني إنك آسفةوالتستطيعني ذلك.
 قالت املخلوقة اآللية بصدق: إنين آسفة..وبرغم هذا فقد كانت (ملياء) رفيقة مثالية يف هذه الوحدة اليت
يعانيها ،فلديها مكتبة ضخمة من شرائط الفيديو ،وكتب مرئيّة ميكن
قراءهتا على شاشات التّلفزيون وإذا أراد ميكن أن تقرأها له.
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ّ
حملطة
كانت أيضاً مسيطرة بكفاءة على التلسكوبات الثالثة
الفضاء ..وميكنها أن تريه – بناءً على طلبه – أجراماً فضائيّة..على
بعد آالف السّنوات الضوئيّة.
***

هنض (جمدي) من فراشه وسار بال هدف جيئ ًة وذهاباً ثم قال
لشبكة (ألفا) ..مبل ٍل ظاهر:
 أريدُ أن ألقي نظرة على كوكب األرض.يف احلال ،نبضت شاشة املشاهدة باحلياة ،ظهر عليها منظر الكرة
األرضيّة ،يف ضعف حجم القمر ،وهي تسبح يف الفضاء بسرعة ثالثني
كيلومرتاً يف ال ّثانية الواحدة.
قال (جمدي) حبدة:
 كفى!سأله الصوت األنثوي اآليل:
 أتريد مساع قطعة موسيقيّة؟وسرعان مابدأ عزف سوناتا الكمان لشوبان ،موسيقى حاملة
لتهدئة األعصاب.
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قال (جمدي) بعصبيّة:
 ال أريد موسيقى!كانت يدا (جمدي) ترتعدان ،فقد انتابه إحساس باليأس الذي
يشعر به كل من يسجن يف قفص!
كان رداء الفضاء داخل خزانة املالبس جبوار احلاجز اهلوائي وقد
ّ
حمطة الفضاء.
ارتداه (جمدي) مرتني للخروج إىل ظهر
مل يكن هناك أي شيء ميكن أن يراه ،جمرد ّ
الظالم الدامس والربودة
القارصة والصمت.
ولكن كان عليه أن يهرب من هذا القفص املعدني الذي وجد نفسه
داخله!
***

أخرج رائد الفضاء من خزانة املالبس
قالت (ملياء):
 (جمدي) هل تشعر بالقلق؟حتد:
قال يف ٍّ
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 أجل.. ردّت عليه بسرعة: إذن التذهب إىل القطاع الثاني ،مأوى الكائنات الغريبة ،قالبقمّة انفعاله وهو يشري بيده يف ا ّتجاه جهاز الكمبيوتر:
 الختربيين مبا جيب عليّ عمله ،فأنت لست أكثر من كومة مناحلديد الصدئ!
صمتت (ملياء)..
كان احلاجز اهلوائي عبارة عن ماسورة رأسيّة ضخمة ،التكاد
تتسع لشخص واحد وهو املمر الوحيد بني القطاع األول البشري
والقطاع الثاني للكائنات الغريبة كما كان املخرج الوحيد من القطاع
األول.
ويف نطاق أشعة بطارية الليثيوم املوجودة يف اخلوذة الشفافة اليت
ّ
حملطة الفضاء كهوّة
يرتديها (جمدي) بدأ التّجويف املركزي اهلائل
زرقاء تعكس أشعة ّ
الضوء بشكل خادع اليبني عمقها احلقيقي ،وكانت
ا ّ
جلدران القريبة متأللئة بالصّقيع الذي يرتاكم عليها ،مل يكن القطاع
ّ
بالضغط بعد وإ ّنما كان هناك بعض البخار املتشتت
الثاني قد زود
واملتسرّب من احلاجز اهلوائي وقد جتمّد منذ فرتة طويلة داخل املادّة
املطاطيّة اليت ّ
تبطن ا ّ
جلدران الصّلبة.
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رن املعدن البارد حتت قدميه ،وكان اخلواء يف احلجرة اخلالية من
اهلواء والدفء واإلضاءة اخلافتة هو ما ّ
حيطم أعصابه.
وبدت خطوات قدميه املتثاقلة تعبّر عن الوحدة القاتلة!
كان (جمدي) قد سار مسافة ثالثني مرتاً يف املمر الضيّق .عندما
اشتد قلقه ،فجأة ،توقف بالرّغم منه واستدار بشك ٍل غري سليم ثم
أسند برأسه إىل اخللف إىل ا ّ
جلدار القريب.
مل يكن االرتكاز على احلائط الصّلب كافياً بدا له أنّ املمر الضيق
سوف مييل حتت قدميه مما يهدده يف أيّ حلظة بالسّقوط يف اهلوة!
***

أدرك جمدي هذا الشعور الغريب ،و أحس بتصلب أطرافه ،كان
هذا هو اخلوف.
برقت فكرة مفاجئة يف ذهنه:
 إهنم يريدون مين أن أخاف! ولكن ملاذا؟ وممن؟ثم ازدادت شدّة ّ
الضغط اجملهول كقبضة هائلة حتيط به.
بإحساس مروع بوجود كائن هائل ليس له حدود
وشعر (جمدي)
ٍ
يهبط ببطء رهيب ،الهنائي ،كان الشّهر األول قد مر وهاهو الكائن
ّ
حمطة الفضاء!
الغريب قادم إىل
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ّ
حمطة
عندما استدار (جمدي) وهو يشهق يف فزع ،بدا أنّ كل
الفضاء من حوله قد تضاءلت إىل حجم حجرة صغرية عادية وهو
مسجون داخلها ،كان مثل حشرة ضئيلة هترع جبنون على اجلدران
حبثاً عن األمان!
ّ
حمطة الفضاء تطن
أخذ يركض يف سرعة بالغة وحوله كانت
وهتدر.
ويف احلجرات السّاكنة ،كانت مجيع األضواء خافتة ترتعش ،قبع
(جمدي) يف هدوء وهو ينظر خبوف إىل السّقف.
وهناك صوّر له خياله أشكاالً رهيبة مرعبة للكائن الغريب ّ
الضخم
الغامض املخيف.
***

ف (جمدي) يف األريكة الوثرية اليت كان مضطجعاً عليها ،وقال
ل ّ
يف هلع:
يا إهلي ..هل سوف يستمر األمر على هذا ملدة مخسة شهور
أخرى؟! إنّ الكائن الغريب كريه وبارد ولزج كال يا (ملياء) ،لن أستطيع
التّحمل لن أستطيع!
حدث دوي هادر آخر
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ّ
حمطة الفضاء (اللقاء)..
تردد صداه يف كل أرجاء
صرخ (جمدي) وهو ينهض من على األريكة:
 ماهذا؟! هل سفينة الكائنات الغريبة تبتعد؟!تريثت (ملياء) لعدة ثوان ثم قالت يف بطء:
 أجل يا (جمدي) لقد أصبح الكائن الغريب وحيداً متاماً مثلك! رد (جمدي) بغضب وخشونة: ليس مثلي الميكن أن أشعر مبا أعانيه اآلن يا (ملياء).إنك التعرفني املشاعر اآلدميّة!
قالت الشّبكة (ألفا) يف ثقة:
ّ
وبالذات يف وحدة املنطق!
 بل لقد أدركت يف ذاكرتي اإللكرتونيّةأال تعلم أنين أعمل بالرّقاقات البيولوجيّة اليت تستخدم السّيليكون و
الربوتني!؟
وهناك يف اجلانب اآلخر من اجلدار املعدني الفضي الذي يبلغ
مسكه عدّة أمتار جثم املخلوق اهلائل البشع الكريه.
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أحسّ (جمدي) بثق ٍل غريب فوق صدره شكل ضخم ليس له مالمح
حمددة أو لون أو حجم يسقط باستمرار ناحية وجهه وبدا أن نُ ُذر
اخلطر معلقة يف اخلفاء!
وتذ ّكر فجأة أ ّنه وجد ذات يوم عندما كان يف العاشرة من عمره ،دمية
ّ
حمطمة أخرجها من بركة بالقرب من منزله باملعادي كان فراؤها رطباً
ورأسها منتفخاً مرتهّالً وكانت عيناها جاحظتني وكان جسمها بارداً!.
***

تقلّب (جمدي) مبجهود على األريكة اليت عاد لالضطجاع عليها،
ثم رفع نفسه على أحد مرفقيه.
وكان ّ
الضغط عبارة عن وزن بارد متواصل على مججمته ،أحسّ
باحلجرة متيل وتدور حوله يف حلقات بطيئة ثم أخذت تسرع رويداً.
شعر (جمدي) بعضالت ف ّكيه تتلوّى من االنفعال ثم أحس بتقلص
مفاجئ يف أسفل رقبته.
هنض بسرعة ووقف منتصباً يف ضعف ،تو ّتر كل عموده الفقري
وفتح فمه بشكل مؤمل.
خطا خطوة واحدة أعقبها بأخرى ،واختار توقيتهما حبيث
يصطدمان باألرضيّة املعدنيّة عندما تتخذ الوضع األفقي.
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أُضيء اجلانب األمين من خزانة األجهزة الذي كان مظلماً من
قبل ،وبلغ ّ
الضغط اجلوي يف القطاع الثاني حيث يوجد الكائن الغريب
مايقرب من أربعة أمثال ّ
الضغط اجلوي يف القطاع األول.
وفقاً
ملقياس دقيق ،وبيّن عدّاد احلاجز اهلوائي زيادة نسبة غاز
ٍ
األوكسجني و األرجون ،كان ذلك متعمداً للحيلولة دون تلويث جو
الكائن الغريب للقطاع األول..
وهكذا لن يفتح احلاجز اهلوائي من أي جانب.
أضاءت الشّاشة الكبرية للكمبيوتر فحدّق فيها ،قال (جمدي)
لنفسه:
 آه إنّ الطريقَ طوي ٌل جداً إىل كوكب األرض.كان يعرف أنّ مدينته اآلن يف فصل الربيع ،وأنّ الوقت صباح
ندي رقيق مثل ضوء البحر احملبوس يف العقيق ،صباح يتّسم باهلدوء
والسالم واخلري واحلب
أمّا يف الفضاء ،فكانت هناك هوّة حقيقية ،حيث تنتشر النجوم
واجملرات إىل مسافات شاسعة الميكن التّعبري عنها إال بعدد ال هنائي
يثري الرعب!
وعند كوكب (بلوتو) آخر كواكب املنظومة الشّمسيّة ،على بعد
مخسة آالف وتسعمئة مليون كيلومرت من الشّمس كانت احلدود
اخلارجية إلمرباطورية الفضاء.
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هنا يتش ّكل احمليط الكوني اهلائل ويقرتب العاملان من بعضهما
حتى يتماسّا.
العامل اإلنساني وعامل الكائنات الغريبة!
***

يف قاع لوحة األجهزة اإللكرتونيّة ،كانت العدادات الذهبية مضاءةً
خبفوت ومؤشّراهتا ترتعد قليالً على حماورها البيضاء النّاصعة ،وفوق
جدران األوعية الكبرية كان السائل الذهيب الذي يفرزه الكائن الغريب
يتقاطر مكوّناً بركاً صغرية داخل األوعية.
وتذ ّكر (جمدي) تقرير رائد الفضاء (فايز مصطفى):
وبرغم نفوري مما أرى ،فقد أخذت عيّنة من هذه اإلفرازات ثم
قدمتها للتحليل املعملي فيما بعد ،وكانت النتائج مذهلة!
 كان السّائل يف مثل برودة الفضاء ويلمع ّكالذهب وهو نصف حي
إكسري الشباب! قطرة واحدة من هذا السّائل املركز متنع الشيخوخة
ملدة عشرين عاماً ..وحتتفظ بالشّرايني ّ
غضة ،وبالتّوترات العضليّة
سليمة ،وبالعينني قوييت اإلبصار ،وبالعقل واعياً طوال العمر الذي قد
ميتد إىل مائة ومخسني عاماً!
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-4ومرة كل عشرين عاماً ،يهبط إىل حمطة الفضاء (اللقاء) ،أحد
الكائنات الغريبة من مكان جمهول ويقيم يف املكان الذي أعد له
مبحطة الفضاء يف القطاع الثاني
وجيعل البشر أغنياء باحلياة والصّحة أكثر مما حيلمون ألسباب
غري معروفة!
***

ختيّل (جمدي) ذلك اجلسم ّ
الضخم للكائن يف السّواد الصّقيعي
ّ
حمطة الفضاء ،وينزف
للقطاع الثاني الذي يدور بأكمله مع دوران
قطرات ذهبيّة باردة إىل داخل األوعية قطرة قطرة.
أمسك (جمدي) برأسه فقد جعله ّ
الضغط املرتفع داخلها يف حالة
يصعب عليه فيها التفكري.
شعر كما لو أن مججمته سوف تنفصل عن جسده وتنطلق بعيداً!
قال بضعف بالغ:
 (ملياء)!ردّ عليه الصّوت األنثوي بعطف ور ّقة:
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 ماذا تريد يا (جمدي)؟بدت له (ملياء) كممرّضة تقف جبوار سرير مريض على وشك
إجراء عمليّة جراحيّة أو عالج سوف يسبب له آالماً.
قال (جمدي) وهو يسرتخي يف جلسته وهو مقطب اجلبني:
 هل تعرفني ملاذا تأتي الكائنات الغريبة دائماً؟أجاب الصوت اآليل بوضوح:
 إنّ ذلك لغز غامض!هزّ (جمدي) رأسه موافقاً قال وهو يشرد بعيداً:
 لقد أتى الدّكتور (حسن مسري) ملقابليت قبل أن أترك كوكباألرض.
 هل تعرفني الدّكتور (حسين)؟ إنه رئيس جلنة ا ّتصاالت الفضاءباجمللس األعلى لعلماء األرض حضر خصيصاً ملقابليت!
قالت (ملياء) دون اكرتاث:
 ح ّقاً!استطرد يف مهس وكأنه مل يسمعها:
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 قال يل عليك أن تتأكد يا (جمدي) عمّا إذا كان ميكننا االعتمادعلى هذه الكائنات يف مواصلة تزويدنا هبذا السّائل ال ّذهيب إكسري
الشّباب ،أتدري أنّ هناك ما يقرب من البليون نسمة زيادة يف عدد
سكان كوكب األرض؟! إننا نريد املزيد من هذا السائل وجيب أن تتأكد
من إمكان االعتماد على هذه الكائنات ألنك تعرف ما الذي سوف
حيدث لو توقفت.
صمت (جمدي) لربهة ،ثم أضاف وهو ينظر إىل الكمبيوتر ّ
الضخم:
 هل تعرفني يا (ملياء)؟أجاب الصوت األنثوي يف تردد:
 لع ّل كارثة سوف حتدث حينئذ! تريّث (جمدي) لعدّة ثوا ٍن ثم ردّ مؤ ّكداً: إنّ الدّكتور (حسين) يقول بأنه إذا توقف ورود السّائل ال ّذهيبإلطالة العمر ،فإنّ معدالت الوفيات سوف تتزايد بنسبة هائلة وسيثور
الناس يف كل إمرباطورية الفضاء!
بدا االنفعال على وجه (جمدي) وهو يستطرد:
 إنين اآلن يف الرابعة والثالثني ولكن الدّكتور (حسين) جعلينأشعر كأنين طفل إذ سوف أعيش إىل أن أبلغ املائة واخلمسني عاماً
بفضل السّائل ال ّذهيب إكسري الشباب!
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 أصدرت (ملياء) صوتاً آليّاً متعاطفاً معه. صرخ (جمدي) هبستريية: قطرة قطرةكانت مؤشرات العدادات الذهبيّة الطويلة أعلى بقد ٍر طفيف جداً
أردف قائالً:
 كل عشرين عاماً حنتاج ملزيد من السّائل ّالذهيب ولذلك يتعني
حضور شخص مثلي ملدّة مخسة شهور كاملة حيث يقوم الكائن
باجللوس يف القطاع الثاني ،ويقطر جسده .فلماذا يا (ملياء)؟ ما
السبب؟ ملاذا هتتم هذه الكائنات مبا إذا كنا سوف نعيش لفرتة أطول أم
ّ
حمطة الفضاء مراراً وتكراراً؟ وما الذي
ال؟ ملاذا يواصلون احلضور إىل
يأخذونه معهم من هنا؟
لكن شبكة (ألفا) مل تستطع اإلجابة عن هذه األسئلة!
طوال اليوم كانت األضواء تشتعل باردة وثابتة يف املمر الرّمادي
الدّائري حول حافة القطاع األول واألرضيّة الزّرقاء الصلبة اليت بليت
بشدة حتى قبل أن تطأها قدما (جمدي صادق).
فقد كان يروح وجييء آالف املرات يف اليوم الواحد مثل طاحونة
دوّارة ،فاإلنسان ميكن أن يفقد عقله إذا جلس ساكناً دون حراك.
وداخل رأسه ضغط هائل ال يهدأ وال ميكن وصفه إذ إنه جتربة
إنسانيّة منفردة!
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لذلك كان (جمدي) يسري مسافة عشرات الكيلومرتات طوال فرتة
النهار يف كل يوم حتى يتهالك فوق فراشه يف املساء.
***

تر ّنح (جمدي) وهو يدخل إىل حجرة املعيشة،جلس جبوار خزانة
األجهزة وضرب بقبضته على معدهنا النّاعم البارد ،حدّق يف الشّاشة
الكبرية للكمبيوتر البيضاوي وقال يف اهتمام:
 من أنت يا (ملياء)؟ خملوقة آليّة شريرة أم طيّبة؟ أال جيري يفشرايينك أي دماء أو يف أنابيبك أي زيوت؟
قالت بنربة تتضح فيها الدهشة:
 أرجوك يا (جمدي)!ردّ حبدّة بالغة:
 كل ما أريد معرفته هو هل ميكن هلذه الكائنات التّحدث؟ هلميكنها أن ختربني بأي معلومات بعد انتهاء نوبة عملها؟!
 كال يا (جمدي).تريّث قليالً ..وبدأت يداه ترتعد..
ثم قال بتؤدة حماوالً أن يتح ّكم يف أعصابه:
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 (ملياء) إنك تلتقطني صوراً للكائن أليس كذلك؟ردّت بصدق:
 أجل.قال بسرعة:
 إذن ميكنك أن تقويل يل ماالذي تشاهدينه هناك!مل ترد عليه.
اح وهو حييط رأسه بيديه:
 يا إهلي! إنك التفهمني فأنتِ آلة صمّاء!هنض بغتة وأمسك بقوّة خبزانة األجهزة.حدّق يف الشّاشة
اخلالية،ضرب املعدن بقوّة بقبضته ثم صرخ ،قائالً:
 جيب أن تريين يا (ملياء) هيّا هيّااعرتضت (ملياء):
 إنّ ذلك غري مسموح به.صرخ بقمّة انفعاله وكل جسمه يرتعد:
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 بل إ ّنك مضطرة ألن تفعلي ذلك! وإال فإننا سوف منوت مالينيمنا ،بل باليني وستكون تلك غلطتك أنت! هل تفهمني غلطتك يا (ملياء)!!
قال الصوت األنثوي بضعف:
 أرجوك!ثم توقفت لفرتة
نبضت الشّاشة الكبرية باحلياة للحظات فقط ،وملح (جمدي) كائناً
ضخماً قائماً ولكنه نصف ش ّفاف! مثل حشرة هائلة ذات فراء أبيض
كتلة متشابكة من األعضاء القبيحة اليت يصعب وصفها كما لو كانت
ذات خيوط وخمالب و أجنحة!
أمسك (جمدي) بقوّة حبافة اخلزانة احلديدية..
سأله الصوت اآليل الساخر:
 هل أعجبك هذا؟ قال بضعفٍ بالغ: بالطبع!! إنّ بدني يقشعر وأكاد أصاب بنوبة غثيان ،ولكنين أريدأن أراه مرة أخرى أرجوك يا (ملياء)!
وبعد تردد استمر لعدّة ثوان أضاءت الشّاشة مرّة ثانية.

اليقظة املرعبة

113

نظر إليها (جمدي) وظل حمملقاً فيها وهو يرى الكائن الغريب
البشع حيدّق بشكل أعمى يف الفضاء.
غمغم (جمدي) بعدّة كلمات دون وعي..
قالت الشّبكة (ألفا):
 ماذا قلت؟قال (جمدي) وهو مايزال حيدّق يف الشاشة:
 آه لو تعلم يا حبييب!!تعجّب من أنه تل ّفظ هبذه الكلمات.لقد تش ّكلت فجأة يف ذهنه من
مصد ٍر جمهول!
هنض بعد عدّة دقائق واستدار مبتعداً ،ومازالت صورة الكائن
الغريب يف خميّلته وهو يرتد راجعاً إىل املمر كيف ذكر كلمة (احلب)؟!
والكائن يذ ّكره جبميع احليوانات الزاحفة الكريهة اليت تعج هبا
احلياة على كوكب األرض!
إذن هذا هو السبب الذي من أجله ..كان من املفروض أال يرى
الكائن الغريب! ويعرف ما هو شكله ،ألن ذلك يغ ّذي كراهيته له.
ولكن ملاذا جيب أن يكره الكائن الغريب؟!
مل يستطع أن جييب عن هذا السؤال الغامض.
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-5ّ
حمطة الفضاء (اللقاء) ،حترّكت املؤشّرات
يف اجلانب املظلم من
الذهبيّة ألعلى كانت األوعية ّ
الضخمة قد امتألت ألكثر من ثلثيها
بالسّائل ال ّذهيب.
هتالك (جمدي) ببطء على مقعد أمام خزانة األجهزة .جلس
منحنياً مرهقاً ويداه معصورتان بني ركبتيه.
حاول أن يتماسك يف مواجهة الفكرة اليت خطرت له؛
إذا شعر الكائن الغريب بنفس األمل املمض الذي حيس به (جمدي)
فقد تغيّرت االنفعاالت ّ
والضغط من التّفاعالت الكيميائيّة والبيولوجيّة
داخل جسم الكائن الغريب
 آه لو تعلم ياحبييب!!عادت الكلمة الغريبة تشتعل يف ذهنه..
طرد (جمدي) هذه الفكرة العجيبة ،وحدّق يف الشاشة حماوالً
تصوّر الكائن الغريب وهو جيفل يف أمل وخوف من جسده السّائل
ال ّذهيب إكسري الشباب!
احلب:
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وهو يشعر بكل هذه الكراهية والغثيان جملرد رؤية املنظر البشع
للكائن الغريب!
***

شعر (جمدي) با ّ
جلوع فجأة ذهب إىل حجرة الطعام ،قبض على
حافة املنضدة البيضاوية ليساعد ساقيه على استمرار محل جسده
املرهق ثم مل يلبث أن هتالك فوق أحد املقاعد.
مل تُعطه االنعكاسات املطموسة من الزّخارف املعدنية يف حجرة
الطعام ،أي إجابات عن تساؤالته إهنا جمرد لطخ رمادية شاحبة
جمهولة..
أحسّ (جمدي) بدوار يف رأسه وضعف يف جسمه كما لو كان قد
أفاق لتوّه من نوبة محى..
حتسس ضلوعه وعظام كتفيه ،لقد فقد الكثري من وزنه وأصبح
حنيفاً ضعيفاً.
جلس أمام الطبّاخ اآليل لبضعة دقائق،ولكنه مل خيرج من الفتحة
أي طعام!
كان واضحاً أن شبكة (ألفا) تعتقد أنه ليس مستعداً لتناول أي
شيء نظراً حلالته النفسيّة السّيئة!
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أدرك (جمدي) أ ّنها على حق فقد استطاعت دراسة وقياس تو ّتراته
النّفسيّة بواسطة أجهزة دقيقة لالستشعار عن بعد.
خطرت له فكرة سريعة خاطفة؛ لع ّل ما حيدث للكائن الغريب أشدّ
ّ
فمحطة الفضاء يف مكان بعيد عن موطنه..
قسوة؛
ويف صمت أجهزة اال ّتصال ووجود إنسان واحد على منت حمطة الفضاء
(اللقاء) ،رمبا كان اليستطيع أن يتحمل كل هذا على اإلطالق وإال..
فجأة مل يعد يفكر يف أي شيء سوى النوم ،اهلاوية اليت ليس هلا
قرار ،طبقة وراء أخرى من الضباب الناعم الذي يفقد احلس..
ارتعدت وتوترت عضالت ساقيه عندما حاول السّري ،ولكنّه مت ّكن
من الوصول إىل حجرة النوم حيث هتالك على الفراش الذي بدا وكأنه
ينصهر من حتته ،ثم مل يعد يشعر بشيء..
***

استيقظ (جمدي) ورأسه صافية ،وجسده ضعيف ،وتفكريه بطيء
لكن سليم..
جاءته فكرة مفاجئة..
عندما تتقابل حضارتان غريبتان ،فإن األقوى منهما جيب أن تغيّر
األضعف باحلب أو الكراهية!
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حدّث نفسه بصوتٍ مرتفع:
 قانون (جمدي صادق)!حبث حوله عن قلم رصاص وورقة ولكنّه مل جيد شيئاً ،وأدرك
أنّ عليه أن خيرب (ملياء) بتوفري مثل هذه األدوات الكتابيّة ،وجعله هذا
يفكر يف شبكة (ألفا) (ملياء) اليت تكاد أن تصبح آدمية!
ولكنها قابعة هناك يف سجنها املعدني الربّاق تقود رائد فضاء تلو
اآلخر خالل عذابات ا ّ
جلحيم! وتؤدّي دور املربّية واحلارس والقائم
بالتّعذيب!
حدّث (جمدي) نفسه مرةً أخرى..
 أنا األقوى! وهذا ماسوف تسري عليه األمور!ثم صاح بغضب:
 (ملياء)!ودون تردد ،بدأت الشّاشة الكبرية املثبتة أمامه تنبض باحلياة ،وظهر
عليها الكائن الغريب متهالكاً فوق األرضيّة ،وكانت عيناه العنقوديّتان
تسأالن ..تستعطفان ..وحتدّقان مباشرة يف الكامريا واألعضاء امللتفة
تنتفض من األمل.
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قال (جمدي) وهو يشعر مبعاناته ّ
الذاتية:
 كفى! ال أستطيع أن أنظر إليه!وضرب بيده على ذراع التّشغيل اآليل اليدوي.وعندما أظلمت
الشّاشة،نظر فوق خزانة الثياب وهو يتصبب عرقاً ورأى إناء به
زهور..
كانت السيقان الرفيعة تشبه اهلوائيات! واألوراق كالسّحب القامتة
والرباعم مثل عيون احلشرات العمياء.
حتركت صورة الزهور أمام عينيه قليالً ثم بال هناية..
***

طنّ الطبّاخ اآليل يف صوتٍ رتيب ،ثم دفع إليه بقطعة من اللحم
املقدد السّاخن الشّهي ،ولكنّ (جمدي) هنض من أمام منضدة
الطعام..
ّ
حمطة الفضاء ساكنة متاماً ،أمّا اإليقاع اهلاجع لآلالت
كانت
واألجهزة فكان ينبض يف اجلدران ولكنّه غري مسموع.
بدت حجرة املعيشة مضاءةً باللون األزرق اخلافت كمسرح خا ٍل
من األثاث ،حدّق فيها (جمدي) كما لو مل يكن قد شاهدها من قبل!
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ا ّتجه إىل شاشة الرّؤية يف ركن الغرفة ونظر بإمعان إىل صورة
الكائن الغريب كان ثقيالً ،كئيباً ،متمدداً يف أمل ..وبدت مؤشرات
العدّادات الذهبية عالية ،واألوعية ّ
الضخمة ممتلئة تقريباً.
حدّث (جمدي) نفسه يف حرية:
 هذا أكثر مما أحتمله أو أريده!كانت السّكينة اليت أعقبت األمل مل ختففه كما كان يعتقد ،رفع
بصره ألعلى ورمق الصّورة اليت على الشّاشة للكائن الغريب أعضاء
قشريّة ضخمة كريهة هتتز باستمرار..
هز (جمدي) رأسه بشدّة وقال:
 لن أمسح له ،لن أستسلم أبداً!وضع يده اليمنى بالقرب من عينيه..
رأى عشرات من التّجاعيد الدّقيقة النّافرة واضحة يف اجللد
فوق املفاصل ،والشّعر الشّاحب األبيض قد انتشر بكثرة كذلك وجد
بعض الندبات احلديثة ذات اللون الوردي الالمع وبدت له أصابعه
النحيلة متقلّصة جتثم باحنناء مثل سيقان الكائن الغريب مستعدّة
للهجوم!
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-6محلق (جمدي) يف الشّاشة الكبرية ،والعرق البارد يتصبب من كل
جسمه والتقت عيناه بعيين الكائن الغريب ا ّ
جلاثم هناك بال حراك!
شعر بأ ّنهما يتحادثان دون لغة! التقى العقالن ،حدث ا ّتصال
حلظي بينهما بال كلمات..وأدى هذا إىل انصهار أو ذوبان شيءٍ ما،
كيا ٍن ما ،ال يتعرض لألمل قط..
إحساسٌ جذابٌ ،حنونٌ ،دافئٌ،نداءٌ ..أو دعوةٌ رقيقة!
ثمّ تكوّنت يف ذهن (جمدي) كلماتٌ يعرفها جيداً..
 آه لو تعلم يا حبييب!استقام (جمدي) ألعلى ببطء ،وشعر كأ ّنه ميسك شيئاً رقيقاً هشّاً

يف ذهنه ،ال جيوز التعامل معه خبشونة.
إذ إ ّنه قابل للتفتت!
قال بصوتٍ أجش مرتفع:

 (ملياء) الترتكيين هذه الليلة،إنين حباجة لصوتك لكي ال أشعربوحدتي.
صمت للحظات ثم أردف ببطء:
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 لقد عرفت اإلجابة،عرفت كل شيء.أنصيت عندما تتقابل حضارتان غريبتان عن بعضهما فإن أقوامها
تؤ ّثر على ّ
الضعيفة باحلب أو الكراهية.
هل تتذكرين ؟ لقد قلت إنك ال تفهمني معنى ذلك ،سوف أقول لك
ما معناه.
عندما قابل رائد الفضاء هذه الكائنات البشعة منذ قر ٍن مضى
فوق القمر (تيتان) ،كانت تنتشر وتوسّع من جماالت علومها وتُنشئ
هلا املستعمرات على الكواكب القريبة من موطنها ،متاماً مثل البشر.
وكانت تعرف أننا سوف نتقابل مرة أخرى واستعدّت هلذا اللقاء.
تريث للحظات ليلتقط أنفاسه ،ثم استطرد قائالً:
 ليس لدى ا ّجلنس البشري يف الوقت احلاضر إمكانيّة السّفر يف
الكون إىل النجوم واجملرّات البعيدة ،ولكن بعد مئة سنة أخرى ،سوف
حنقق ذلك ونصل إىل موطن هذه الكائنات الغريبة ولن تتمكن من
إيقافنا أو حماربتنا!
أتدرين ملاذا يا (ملياء)؟!
 أل ّنها ليست كائنات شرّيرة ،س ّفاكة للدّماء ،بل هي ّأرق طبعاً منا
برغم أجسامها ّ
الضخمة الكريهة .إنّ هذه الكائنات تشبه املصلحني
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االجتماعيني ،إ ّنها ال تؤذي اآلخرين كال ..أبداً .جيب أن نتخلص من
هذا التّفكري اخلاطئ!
حاولت شبكة (ألفا) أن تقول شيئاً ،أن تقاطعه ،ولكنه واصل كالمه
بسرعة:
 السّائل ّالذهيب ،سائل إطالة العمر ،أعطته لنا دون مقابل..نعم،
مل تطلب منا أي شيء مقابله ،إهنا أتت إىل هنا وصدمة أول اتصال
جعلتها تفرز كعرق هذا السّائل ال ّذهيب اللزج الذي حنتاج إليه.
ويف الشهر األخري أو حنو ذلك ،يتبدد األمل ..ملاذا؟!
ألنّ العقلني البشري والغريب يتو ّقفان عن الصّراع ضد بعضهما،
شيءٌ ما يرتاجع ويصبح رقيقاً ،ثم حتدث عمليّة دمج!
ومن هنا تأتي اإلصابات البشريّة نتيجة هلذه اللقاءات ،أقصد روّاد
الفضاء املرهقني املتعبني الذين خيرجون من هنا غري قادرين على
التّحدث بلغة البشر!
صمت (جمدي) لعدّة ثوان ثم أضاف حبدّة:
 إنين أعتقد أنّ هذه الكائنات سعيدة أكثر منّا! أل ّنها اكتسبت شيئاًكبرياً رائعاً داخلها ..شيئاً ال أستطيع أنا أو أنت فهمه أو إدراكه.
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ولكن لو ّ
مت إحضار روّاد الفضاء ووضعهم جنباً إىل جنب مع
الكائنات الغريبة والذين قضوا معهم وقتاً ما هنا يف الفضاء ،فإهنم
سوف ينجحون يف التعايش معاً ،فقد تكيّفوا وفقاً هلم ونشأت حلقة
ا ّتصال بني البشر و الكائنات الغريبة.
وهذا هو ما يهدفون إليه متاماً!
ّ
دق خزانة األجهزة والعدّادات بقبضة يده اليسرى وواصل حديثه:
 ال أقصد يف الوقت احلاضر وإمنا بعد قرن من اآلن عندما نبدأيف غزو النجوم البعيدة واالنتشار فوق كواكبها ،سوف نكون قد هُزمنا
بالفعل! ليس باألسلحة يا (ملياء) وليس بالكراهية والشر ،وإمنا باحلب
نعم باحلب ..أنبل عاطفة يف الكون كله!
 توقف (جمدي) عن احلديث ،ثم أخذ يطوف الغرفة و األجهزةواملعدّات بنظرة هائمة متعبة..
قالت شبكة (ألفا) مجلة طويلة بصوتٍ قلق منخفض.
صاح (جمدي) بانفعال:
 ماذا قلت؟وأ َّ
حل يف سؤاله وهو يدق على خزينة األجهزة:
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 هل هذا موجود يف رأسك املعدني داخل عقلك اآليل وذكائكالصناعي؟!
مل تنطق (ملياء) بأي كلمة..
فجأة ،بدأت الدموع تتساقط من عيين (جمدي) ..أحسّ باليأس
واحلزن ميتزجان داخله..
قال من بني عَبَراته:
 (ملياء) هل الوقت أصبح متأخراً جداً؟!مل ينتظر إجابتها ،توترت أعصابه أكثر ،ثم دار حول نفسهواندفع
حنو اخلزانة اليت حتفظ فيها الكتب والدّفاتر الورقية القدمية ،فتح
أول سجل وصلت إليه يده ،كانت احلروف السّوداء عبارة عن رموز
عجيبة على الصفحة بأشكال صغرية حمدّبة ليس هلا أي معنى،
ازدادت سرعة سقوط دموعه ومل يتمكن من إيقافها ،كانت دموع األمل
واإلجهاد ،دموع اليأس والقنوط ..والكراهية!!
زجمر صارخاً:
 (ملياء)! أيّتها املسخ املعدني!مل يكن هناك جدوى من نداءاته.
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نزل فوق رأسه ستار الصمت املطبق ،ثم توقفت خزانة األجهزة
والعدّادات عن العمل بعد أن امتألت األوعية بالسّائل ال ّذهيب ،إكسري
الشباب!
-7حاول النّظر إىل نفسه يف املعدن الالمع لبعض األجهزة ،مل تبدُ له
الصورة الفضيّة املنعكسة سوى ظل أسود لوجه حنيل!
ذهب إىل خزانة الكتب مرة أخرى وحبث يف األكوام الصّفراء من
الورق املبعثر على األرض .كانت اخلطوط السوداء على الورق عندما
وقع بصره عليها ،تبدو يف أشكال األوتار الدقيقة ككائنات زاحفة!
تر ّنحت خطوات (جمدي) وزاغت نظراته ،أحسّ بصدا ٍع حاد يف
جانب رأسه ،حاول إيقاف األمل دون جدوى..
ثمّ اعتدل وواصل سريه بتثاقل.
كان األمل يأتي اآلن يف موجات طويلة يشعر يف ذروهتا بأنه يكاد
يصاب بفقد البصر ،وتصبح املرئيّات أمامه بنفسجيّة ثم رماديّة!
مل يكن من املمكن االستمرار يف هذه احلالة كان البد من حتطيم
شيء ما للتّنفيس عمّا يف داخله من ضغط نفسي!
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ضرب املعدن بكل قوة براحته ،حتى انبعث صوت الضربة الكئيب
ّ
حمطة الفضاء.
يرتدد يف أرجاء
واصل (جمدي) سريه وعلى شفتيه ابتسامة شاحبة عدمية املعنى.
كان ينتظر وقوع حادثة ما!!
***

تعثرت قدمه فجأة يف املمر املؤدي إىل حجرة الطعام ،سقط بعنف
وتزحلق على األرضيّة امللساء ،ثم قبع بال حراك أسفل الغالف الالمع
ّ
للطباخ اآليل.
وفجأة بدأت ا ّ
جلدران الرّمادية العالية تنحين وتتمايل إىل الداخل،
ّ
حمطة الفضاء بأكملها هتتز كأ ّنما أصاهبا زلزال.
وبدأت
شعر (جمدي) بذلك من خالل صدره وراحتيه وركبتيه ومرفقيه،
كانت األرضية تغوص للحظات ثم ال تلبث أن ترتد ألعلى كأ ّنها
مصنوعة من املطاط وليس من الصلب املقوى بألياف الكربون.خفف
األمل من قبضته قليالً.
حاول (جمدي) أن ينهض على قدميه بينما ساد يف حمطة الفضاء
صمتٌ رهيب!
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جنحت حماولته الثانية ،ومت ّكن من الوقوف وأسند ظهره إىل أحد
اجلدران.
مسع فجأة صرير ّ
الطباخ اآليل بشكل هستريي! ثم ظهرت فتحة
خروج ّ
الطعام ولكن فارغة دون أن تقدّم أي شيء!
ارتدّت األرضيّة من حتته إىل أعلى مما جعل قدميه تقفزان
كالدمية وضرب اجلدار على ظهره بقوة .ارتعدت فرائصه ثم هدأ..
ومن مكا ٍن بعيد يف حمطة الفضاء ،صدرت أ ّنة معدنيّة غاضبة طويلة،
تردد صداها ثم خفتت وتالشت ،وساد اهلدوء و الصمت مرة أخرى.
ّ
حمطة الفضاء متسك بأنفاسها.
شعر (جمدي) بأنّ
بوهج أصفر ،وكان اهلدوء
ويف احلجرات اخلالية ،أُضيئت األنوار
ٍ
ساكناً يطويه الغموض يف انتظار شيء ما!
وفجأة ،انبعث صوتٌ معدني رنان أجوف على طول ا ّ
جلدران
الصلبة ،ثم خفت الصوت وتالشى.
وقفزت األرضيّة بشك ٍل مؤمل حتت جسده،
أصابته بضربة قويّة سرت منها رعدة من رأسه حتى قدميه ،وبعد
بضعة ثوا ٍن مسع صوتاً خافتاً هلذه ّ
الضربة كما لو كانت موجة صدمية
ّ
حمطة الفضاء ثم عادت أدراجها.
قد عربت
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حدّث (جمدي) نفسه ،قائالً:
 الفراش!سقط على األرضيّة متعمداً ثم زحف على يديه وركبتيه خالل
املمر املؤدي إىل حجرة النوم.
كانت األرضيّة مائلة بشكل غريب ووصل أخرياً إىل الكتلة املطاطيّة
املرحية.
انفجرت حجرة النوم إىل أعلى ثم هبطت بعنف إىل اخللف تاركة
(جمدي) يقفز على الفراش وأطرافه متطايرة يف كل اجتاه ،ثم هدأ كل
شيء يف شكل أننيٍ معدني خافت.
تدحرج (جمدي) على أرضيّة حجرة النوم معتمداً على مرفق واحد
وهو يفكر بشك ٍل مشوّش..
اهلواء ..احلاجز اهلوائي..
ومل يلبث أن أصابته صدمة أخرى عصرت رئتيه وجعلت املرئيّات
ترتاقص أمام عينيه اجملهدتني ،بينما ازداد اهتزاز حجرة النوم..
هلث لكي يلتقط أنفاسه يف صمتٍ مد ٍّو !..وشعر مبوجة صقيع
تندفع إليه من مكان جمهول عرب احلجرة ،وكان يف اهلواء رائحة نفاذة
الذعة وأصبح اليقوى على التّنفس حبرية.
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أدرك أنه غاز األمونيا ومعه غاز امليثان اخلانق ،لقد اكتسحا حجرة
النوم دون رمحة .إ ّنه هواء ذلك الكائن الغريب.
وتساءل (جمدي) يف رعب ،هل أتى الكائن الغريب لكي يقضي
عليه!؟
-8انتفض (جمدي) واقفاً على قدميه وهو ذاهل النظرات مرت ّنح
اخلطوات،
كان مايزال يف ّكر بشك ٍل خاطِئ:
 احلاجز اهلوائي! البد من الوصول إليه وإال قضى عليّ!وفجأة انطفأت مجيع األنوار يف احلجرة ،بينما بلغ منتصف
ّ
الطريق إىل الباب.
ران ّ
الظالم الدّامس فوق رأسه يف كل اال ّتجاهات .كانت الربودة
أشد اآلن كما ازدادت حدّة الرّائحة النّفاذة.
سعل بشدّة .واندفع إىل األمام بسرعة ،حتى شاهد العدّادات
الذهبية بضوئها اخلافت.
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كانت األوعية ّ
الضخمة ممتلئة حتى قمّتها ويطفح منها السّائل
ال ّذهيب قبل املوعد احملدد بشه ٍر كامل!
ارتعدت أوصال (جمدي) ،ثم عادت األنوار تُضيء وتُطفئ.
ّ
حمطة
وزادت سرعة هبوب الرّياح الصّقيعيّة ،وأخذت تدور يف كل
الفضاء.
كان (جمدي) قد فقد اإلحساس بأطرافه املتجمّدة بسبب شدّة
الربودة ،وبدا له فجأة أنه يف أعماق البحر ..حمبوسٌ داخل هذا السّجن
احلديدي بينما ال حييط به سوى ّ
الظالم الدّامس!
اختفى الصّداع من رأسه كما لو مل يكن قد أُصيب به من قبل وفهم
معنى ذلك.
ففي مكان ما جيثم ا ّ
جلسد اهلائل للكائن الغريب مثل ذبيحة
اجلزار!
لقد انتهى الصراع املميت وحدث الضرر بالفعل!
***

أخذ (جمدي) نفساً يائساً ثم صاح:
 -النجدة! مات الكائن الغريب!
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صرخ بقمّة انفعاله:
 لقد قطع أوصال حمطة الفضاء! وغازي األمونيا وامليثان،يسريان فيها اآلن! النجدة! (ملياء) (ملياء) هل تسمعينين؟!
مل يكن حوله ..إال الصّمت املطبق ،ثم تذ ّكر وسط ّ
الظالم اخلانق:
ّ
بالطبع ال ميكنها أن تسمعين اآلن ،حتى لو كانت على قيد
احلياة!!
أخرج من حنجرته صوتاً متحشرجاً كأ ّنه حيتضر..
حبرص يف احلجرة ،اصطدم ببعض األثاث ثم وصل
تلمّس طريقه
ٍ
إىل مابعد املمر الثاني ،اعرتضت بعض األدوات الصغرية الصلبة
ساقيه ،وأخرياً ملس منحنى معدنياً ناعماً هو حاجز اهلواء!
دفع بكل ما أوتي من قوة جسده الواهن عرب الباب اآليل لكنه مل
يتحرك!
بينما اندفع اهلواء البارد إىل الداخل من فتحة بالباب يف شكل تيار
قارس الربودة اليُحتمل كان مثل نص ٍل حاد لسكني رفيعة ولكن الباب
نفسه كان مغلقاً بإحكا ٍم تام.
رداء الفضاء!!
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كان جيب أن يفكر يف هذا من قبل ،ولكن باب اخلزانة اليت بداخلها
رداء الفضاء كان مقفالً بشك ٍل ال ميكن فتحه!
البد أن سقف احلجرة قد انبعج إىل أسفل.
أدرك يف حريةٍ أنّ هذه هي هنايته!
فلم يكن هناك أي خمرج آخر ،وغازا األمونيا وامليثان تزداد نسبتهما
يف ك ّل ثانية بل جزء من الثانية!
ّ
دق بقوة على الباب حتّى كلّت يداه ومل ينفتح!
صرخ بقوة ينادي:
 (ملياء) إنين أموت! أنقذيين!دون جدوى..
استند على املعدن البارد ورأى مصباحاً واحداً يضيء فوق رأسه،
وأصبحت احلجرة مرتعاً خصباً للخياالت السّوداء املرعبة
واألشكال ّ
الضخمة الغامضة.
تطايرت أوراق السجالت يف تيار اهلواء البارد واصطدمت
جمموعات كبرية منها بعنف يف اجلدران املعدنية وهي تُحدث صوتاً
مميزاً ثم التفّ بعضها على بعض.
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بينما كانت بعض األوراق الصفراء تتناثر حول املمر اخلارجي ،تيارٌ
باهت من األوراق الساكنة..يسري يف الظالم!
زادت حدّة رائحة غازي األمونيا وامليثان يف أنفه امللتهب ،وأحسّ
(جمدي) باالختناق وبدأ يتحسس طريقه إىل أقرب شاشة رؤية ليحقق
أمنيته األخرية.
أراد أن يرى كوكب األرض ..وطنه الكبري!
ولكن عندما ظهر املربّع األبيض املضيء من الشاشة ،شاهد
(جمدي) ج ّثة الكائن الغريب كانت معلّقة ساكنة يف فراغ القطاع
الثاني ،واألطراف متدليّة يف تيبّس ،والعينان متحجّرتان!
كان الفصل األخري من الصّراع صعباً .ولكن (جمدي) ظ ّل على قيد
احلياة ،ولبضعة حلظات سرت بعض الذكريات يف عقله:
 آه لو تعلم يا حبييب!فجأة ا ّتضحت له احلقيقة كستار أُزيح بغتة ،وظهر ضوء الشمس
وأتت إىل ذهنه املكدود خاطرة عجيبة.
إن الكائن الغريب هذا ليس ذكراً بل أنثى!!
أراد (جمدي) بكل عاطفته وأحاسيسه ووجدانه أن يصدق هذا..
الكائنة الغريبة حتبه!
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ترك نفسه يغوص يف الشعور اجلديد العجيب.
لقد جاءت من موطنها ،،عرب آالف السنوات الضوئية تقدّم احلب..
وقابلها هو بالكراهية واالمشئزاز.
وتساءل يف حسرة:
 ملاذا نبدأ بالشر لكل ماهو غريب غري مألوف؟!رمبا كان هذا ماقضى عليها!
وترتقرق يف عينيه دمعة.
كان العامل يسبح دون وعي منه ،بعيداً عن التّناول شيء كبري ينحدر
مثل غيمة بيضاء ش ّفافة متأ ّلقة يشعر هبا  ،تلمسه حبنان بالغ على
رأسه وفوق عينيه.
نظر إىل الشّاشة يبحث عنها ليودعها! ولكن الشّاشة كانت مظلمة
كهوّة بال قرار..
أحس (جمدي) بنوبة سعال اهتزّ هلا جسده ،ويف خميلته عامل
غريب يدعو لزيارته وإحساسٌ دافئ ينبعث من أعماق وجدانه.
ضبابٌ رمادي ينتشر يف جو احلجرة فيتماوج املاضي واحلاضر
وينعدم الزمن.
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مهدت حركة آخر أوراق متطايرة يف املمر ،وساد يف احلجرة
الغارقة صمتٌ طويل ،وجفنا (جمدي) مطبقان وابتسامة واهنة فوق
شفتيه ،وقبل أن يلفظ أنفاسه األخرية بلحظات ،أحس حبزن ناعم
يطوق قلبه وتسبل له أهدابه..
وأتت إىل ذهنه الكلمات اليت تنبض باحلب املستحيل ،اجملهول،
املفقود القادم من أعماق الكون:
 آه لو تعلم يا حبييب!***

النهاية
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