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 ممدمة :

تعٌش فً زمن الصراعات التً ال تنتهً .. الحضارات من حولها اكثر مما ٌتخٌل الجمٌع .. االرض 

سٌدة فً مجرتها .. لوٌة بٌن االلوٌاء بفضل علومها و لادتها و بعضها صدٌك و بعضها عدو .. و هً 

تكنولوجٌتها .. ٌسٌطر على اكثر للٌبل من نصؾ إمبراطورتٌها جان الماسً  العنٌؾ  عدو فراس الذي ٌتبع 

منظمة رلم صفر التً تسٌطر على الل بملٌل من نصؾ امبراطورٌة االرض و الصراع ال ٌنتهً بٌنها و 

 او بٌن لادتها انفسهم الذٌن ٌتحدون كاألصدلاء ان واجهت االرض خطرا خارجٌا .بٌن من حولها 

 الشخصيات الرئيسية :

مماتل كونً رهٌب الموة حاد الذكاء جمٌل المنظر جدا ممسوح المشاعر ٌماتل لصالح منظمة   فراس : -1

 ار االرضٌٌن .رلم صفر و ٌعتبر احد اهم لادة االتحاد االرضً و المنظمة كذلن من صناع المر

 له نفس وضع فراس باستثناء انه ٌعمل لصالحه الشخصً . جان : -2

توأم فراس لكن من مجرة اخرى كان ابنا حاكم كوكب باترٌونا و شارن المادة مصٌرهم فً  رامي : -3

ؼزو خط الدفاع لؤلرض و انتمل بطالاته معهم الى جسد مستمبلً و صار من مماتلً االرض لكن بمدرات 

 ة و عملٌة اضافٌةجسدٌ

 لابد منظمة خاصة مسٌطرة على ما ٌمارب نصؾ مجرة االرض  . رلم صفر :  -4

 شمٌمة فراس الفابمة الجمال و حاصلة على لمب االمٌرة السوداء لكثرة ما مات من مطاردٌها ندى: -5

الرابع و  صبً صؽٌر جمٌل الشكل جدا من الجٌل الرابع لؤلرض تم اسره فً الحرب مع الجٌل مراد :-6

 عاش فً االرض و صار صدٌما لفراس و مشروعا لمماتل كونً مستمبلً .

حاكم الجٌل الرابع للبشر و هم بشر هربوا من االرض لدٌما بسبب كارثة كبرى و  امير الجيل الرابع : -6

 عاشوا فً الفضاء و بعد صراع مع االرض صاروا حلفاء .

 صدٌك امٌر الجٌل الرابع وهو بمثل عمر مراد .صدٌك مراد المدٌم و مستشار و  فادون : -8

 اعضاء ممٌزون فً منظمة رلم صفر . ( :1141( و رلم )1رلم ) -9

 مركبة شدٌدة التطور و الموة و تعتبر وحش نجوم رهٌب تابعة لمنظمة رلم صفر : Xالمركبة  – 11

 عشرات المجراتممر جان على االرض و تعبر اشرس مصٌدة كونٌة فً الجزر السوداء :  -11

.احداثها بعضها ٌتكرر عبر السلسلةٌوجد شخصٌات اضافٌة فً المصص حسب   
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 الحدود -1

جلس شاب فً اوابل العشرٌنات امام شاشة المرالبة الطبمٌة فً احد المحطات االرضٌة فً العمك االلصى 

انه واحد من مبلٌٌن االرض ٌرالب بعض النشاطات النجمٌة على حدود امبلن االرض .. إلمبراطورٌة

المرالبٌن على تلن الحدود لكنه البشري الوحٌد بٌن بضعة االؾ فً ذلن المطاع .. لم ٌكن ٌشعر بضٌك من 

ؾ علٌه بل كان سعٌدا بعمله .. انه احد سكان المستعمرات البشرٌة فً اعمك اعماق الكون حٌث تشرذلن 

اللجنة العلٌا للمتابعة االرضٌة .. و فً فترة النشاط تلن كان الوضع ال ٌبدو له اعتٌادٌا بشكل دفعه إلطبلق 

و اخذ االرضً  مسبار فً ؼمامة من االكاسٌد و النشادر و الؽبار الكونً تلؾ كوٌكبا بحجم ربع الممر

ك المرٌب و بدأ بتسجٌل احداثٌات ؼرٌبة لم تمارٌر وافٌة عنه لبل ان ٌعتدل و ٌفرد موجة البث صوب العم

و سجل الشاب هذا المفترض .. لؤلمانٌسبك تسجٌلها حول نشاط سدٌمً انتشاري لرب الحدود الوسطى 

النشاط و اولؾ تمدم المسبار و راح ٌحلل المعطٌات .. لد ٌكون االمر مجرد نشاط نجمً طارئ و لد ٌكون 

لممابل على مساحات هابلة من الكون .. و هم الوام ؼامضون بالكاد نشاطا ذا عبللة بسكان اعماق السدٌم ا

ٌعرفون هنا عنهم اشٌاء عامة لذا ٌتعاملون معهم بحذر بالػ ..  و فٌما الشاب ٌرالب الصور واالرلام على 

 : شًء ما ٌجري هنان . حرنلٌسؤل عن الوضع فمال الشاب الشاشة جاء ربٌس المسم بناًء على اتصال آلً 

و الروابح التً تسد مسد حواس االنسان  ول رأسه الضخم ذو الزوابد الحساسة للضوء واالصواتالمسإ

الطوٌلة الخمس و ٌحتشد بها جسده على شكل زؼب دلٌك على لراس حٌث تتخذ كبل الرب لحبات المكرونة 

افضل لوة مسبارا و لال بصوته الرجاج : اطلب من وحدة الحرس رفع درجة االستعداد و ارسل  كالعٌدان

من هذا . لال الشاب : لو ارسلت آخرا العتبروه نشاطا تجسسٌا علٌهم . لال المسإول و هو ٌسٌر بجسده 

الطوٌلة و ارجله المصٌرة السمٌكة : ارسل المسبار البدٌل و  بؤذرعهالشبٌه بجسد مصارع مفتول العضبلت 

لال الشاب : انظر .. المسبار بدأ ٌولؾ عمله  لكن ال تطلك العنان لموجاته .. فمط ارٌد مدى اوسع للرصد .

اطلك التحذٌر للكل ٌبدو ان خلبل اصابه او انه ٌواجه موجات مضادة .. لمد اختفى االن . لال المسإول : ..

" . و لمس بمعة فً جهاز على ساعده .. و نهض الشاب لاببل : سؤذهب لتفمد الوضع . لال 7من الدرجة "

عد دلابك كان الشاب ٌنطلك بمركبة استطبلع ذات مدى متوسط صوب آخر مكان و ب المسإول : كن حذرا .

تم رصد المسبار به آخر مرة .. و دخل فً الضباب المختلط للكوٌكب و ولؾ مكان المسبار و بدأ حثه ببل 

 االرض تولؾ عملها لدى مساراتسٌرسل اشارة الن فابدة .. لمد اختفى المسبار دون اثر .. ربما بعد فترة 

تعرضها لموة تفوق لوتها خشٌة سرلة تصامٌمها او معرفة طرٌمة عملها و فور زوال المإثر تطلك اشارة 

تحمل تفاصٌل ما حصل وال ٌمكن اعتراض تلن االشارة .. و فً حال عجز المسبار طٌفٌة كونٌة لمصدرها 

الرصد الوسٌط التمط  و شعوره بالخطر فهو ٌفنً نفسه فورا بطرلة ال ٌمكن اٌمافها ..و فٌما هو ٌشؽل

ارتدادا فولٌا لعشرات المراكب المماتلة التً تتبع شعوب تلن المناطك و هً مراكب تجمع بٌن المربع و 

و حاال اطلك انذارا من الدرجة الثانٌة و  الدابرة ذات تصامٌم شبه بدابٌة و اسلحة لوٌة تتسع لمماتل واحد ..

لمت لوات الحرس .. ال مجال لبلشتبان معهم رؼم لوة مركبته هو ٌستدٌر عابدا بسرعة الى لاعدته التً اط

و ذلن لكً ال ٌتٌح للمهاجمٌن عنصر المفاجؤة ضد لاعدته .. و راح الشاب ٌساعد فً عملٌات االخبلء 

السرٌع للموالع االمامٌة من االجهزة و المعلومات الحساسة و هو ٌشاهد وحدات الحرس تهب لعمل الدفاع 

بمركبة ها لهجوم معاٍد من اي طرؾ خارجً .. و انطلمت وحدة المعلومات و العلماء االساسً لدى تحسب

نجاة خاصة الى اعماق المستعمرات االرضٌة البعٌدة عن الخطر المباشر لحٌن استتباب االمور و دحر 

 المعتدٌن . كثٌرا ما تحصل هذه الهجمات و ٌعود كل شًء لمكانه سرٌعا .. لكن برزت مراكب المهاجمٌن

 بالمبلٌٌن .. و استعد المدافعون للمعركة التً كثٌرا ما تحدث على الحدود لكن لٌس بهذه الكمٌة من االعداء.
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 الحملة  -2

تؤمل مخلوق ٌرتدي زٌا عسكرٌا تابعا لبلتحاد االرضً التمارٌر التً امامه ممثلة على خرٌطة فضابٌة .. و 

لى نماط الحدود باسلحة ؼرٌبة .. و فكر .. هل ٌجازؾ كان ٌرى كٌؾ ساء االمر هنان مع الهجوم الكاسح ع

وحدات اسناد ام ٌنتظر حتى ٌرحل المهاجمون من تلماء انفسهم كما جرت العادة؟ على كل حال علٌه  بإرسال

معرفة مصٌر المسبار المختفً .. لكن االمر لٌس سهبل .. انه ٌعرؾ جٌدا مصٌر هذه الموات .. انها 

لكن لماذا ٌم الماتل الذي ابتلع من لبل جٌوشا كاملة للحضارات االخرى.. حضارات فً عمك ذلن السد

ٌهاجمون االن؟ من النادر للؽاٌة ان ٌحدث أي احتكان بٌن الوحدات المتالٌة لهم و حرس الحدود االرضً و 

را للؽاٌة وال ٌتخذ اسلوب الهجوم .. و حسم لابد المطاع امره و اصدر امعادة ما ٌكون االحتكان لصٌرا 

و الثانٌة استطبلعٌة و لثبلث وحدات باالنطبلق الى ذلن المطاع المصاب و تنظٌفه حٌث ان احدها لتالٌة 

االلً .. و خبلل دلابك للٌلة كانت المراكب تنطلك مسرعة صوب المطاع الذي تمت  لئلصبلحالثالثة 

مهاجمته . و وصلت المراكب حٌث انتشرت سرٌعا بٌن الموالع المصابة الخالٌة من االحٌاء و الصامتة 

ب و صمت المبور .. و شاهد لابد الحملة عددا من المراكب فً العمك فاصدر امرا بالتناص احد تلن المراك

ٌفضل ان تكون ذات طابع لٌادي و طرد البمٌة الى ما وراء الحدود و فً نفس الولت ان تموم مراكب 

و اندفعت مراكب المتال و االستطبلع لبلمام فً حٌن انتشرت الصٌانة بتشؽٌل الدفاعات مرة اخرى .. 

المصابة المركزٌة ..و  مراكب االصبلح فً المطاع تعمل ببل كلل او ملل بسرعة على اعادة بناء المرافك

و اولؾ  .. وصل نابب المابد االعلى الى المكان و نزل الى احد المراكز المصابة و كان لطاع االبحاث

مركبته فً المدخل المنهار و نزل منها و لد لام بتشؽٌل نظام الضبط التلمابً و هو نظام اسبه ببزة الفضاء 

مستطٌبل تحسبا الي مفاجؤة .. و بعد مسٌرة وصل الى ؼرفة  المدٌمة .. و سار متفمدا المكان شاهرا سبلحا

التحكم المظلمة المحطمة و تفمدها ثم ولؾ امام شاشة الحاسوب المركزي المظلمة ثم راح ٌلمس ازرار 

اللوحة امامه فراحت االنوار تعمل و كذلن الحاسوب . و وجد خلبل فً نظام الربط المركزي فاتصل بوحدة 

اسوب لمشاهدة ما حصل . و لال احدهم : لمد احترلت موصبلت الطالة بشكل ؼرٌب .. االصبلح لتربط الح

نحن نستبدلها االن . و شاهد المعركة الشرسة بٌن وحداته و المهاجمٌن و شاهد مركبة استطبلع تهاجم 

و هاجمت باعداد كبٌرة مركبة ثارت ثابرة البمٌة حجما و تحٌطها بؽبلؾ ازرق باهت ومركبة اكبر 

ستطبلع ..لكن هٌهات .. و ابتسم المخلوق .. لم ٌسبك الحد لهر مركبة استطبلع ارضٌة ..و بضربة اال

كنسر ٌحمل فرٌستها عابدة بها المركبة االرضٌة و سحبت  شدٌد مزدوجة تحطمت المراكب المهاجمة بعنؾ

اصطادوها و  التًعصفورا ضعٌفا رؼم ان حجمها ممارب الى حد ما.. و فً ؼرفة خاصة ُوضعت المركبة 

تم اخراج لابدها آلٌا الى كرسً خاص حٌث بدأ استجوابه .. ال احد ٌمكنه خداع اجهزة االستجواب االرضٌة 

مهما كان و من أي فصٌلة كان من لوابم االحٌاء الكونٌة لذا فالكل ٌعرؾ ان أي اسٌر لدى االرض سٌعطً 

فشلت كل محاوالتهم الٌجاد مضاد لهذا االمر و ما عنده شاء ام ابى و لد ٌصٌر جاسوسا لهم رؼم انفه و لد 

لد شنوا هجمات مستمٌتة للحصول على ممعد استجواب لتحلٌله ففشلوا .. فالممعد ٌنسؾ نفسه و ٌتلؾ اجزاءه 

لدى المحاولة و ٌمتل من حوله .. و حتى عندما حصلوا على احدها وجدوا انه مجرد جهاز جس نبض و 

ب ٌتم عبر اجهزة متكاملة ال تنحصر فً الممعد .. و بعد االستجواب وجد التماط ال اكثر اذ ان االستجوا

المابد ان ما ٌحدث مجرد استطبلع و اختبار و تهٌبة و جس نبض لموة االرض بنٌة المٌام بحملة كبرى 

 الحتبلل مساحات هابلة و النفاذ منها الى كوكب المشتري التابع لبلرض و نمل لارة كاملة الٌه الستٌطانه من

لبل مخلولات كان المشتري موطنها لبل مبلٌٌن السنٌن .. حملة استعمارٌة ستطال االرض من بعد 

 المشتري.. و سٌتم تدمٌر كل ما ٌتصل بها من امبلن .. ال شن انهم ال ٌعرفون االرض جٌدا و سٌندمون .
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 ما وراء السطور -3

الهجوم المنتظر من لوة كبٌرة كتلن التً ضم االجتماع عددا من لادة االرض لبحث التطور االخٌر بشؤن 

بشؤن السدٌم و هو  تمثلها لوة السدٌم المكتظ بحضارات لوٌة .. و استمع المادة الحد لادة مخابرات الحلؾ

الحضارة المهاجمة هً احدها و لٌس للبمٌة شؤن بها و  وٌمول : ٌضم هذا السدٌم عددا هاببل من الحضارات 

خارج السدٌم الذي بات ٌشكل لها خطرا على  إمبراطورتٌهاللتوسع بؽٌة نشر هً حضارة لوٌة جدا و تسعى 

من المساحات الماتلة و مصابد النجوم و العواصؾ  بؤخبلطالمدى البعٌد .. والسدٌم بحد ذاته مكان خطر ٌعج 

و كل مساوئ الكون .. انه كنفاٌة ذرٌة كما كان ٌعبر عنها المؽناطٌسٌة و الحضارات الموٌة و الوحشٌة 

اسبلفنا لبل الؽزو االول ..و هذه الحضارة تمتلن اعدادا هابلة من المماتلٌن و اسلحة لوٌة رؼم انها ذات 

و هم ٌرون ان احتبلل االرض ٌتٌح لهم السٌطرة على كل ما تملن بؽٌة انشاء تصامٌم بدابٌة الى حد ما .. 

ٌة هابلة لهم حٌث ان تكوٌنهم البٌولوجً ٌتٌح لهم احتبلل اجساد اٌة مخلولات حٌث ٌتم تحوٌلها امبراطور

الى مخلولات مشابهة تماما كالفٌروسات و فً نفس الولت االستفادة من حضارة المخلولات الضحٌة بل و 

مً : و ما نتٌجة لتال مباشر اتخاذ اشكالها و لؽاتها و حتبل سبللتها مع الفارق بالطبع لصالح الؽزاة . سال را

مع هإالء؟ لال : ستنجو المجموعة الشمسٌة لؤلرض على المدى المتوسط لكنها ستكون هدفا دابما لهم .. 

االرض كهدؾ للسٌطرة و المشتري كمٌادة مركزٌة حٌث ٌخططون لنمل لارة كاملة الٌه و استٌطانه كله .. 

لد تستمر لسنوات طوال نخسر بها حٌاة امبراطورٌتنا و لد ٌكون مٌزان الموى لصالحنا لكن حربنا معهم 

المحٌطة خصوصا بعد االستمرار الفابك الذي امنه  تتحطم لوى نحن بحاجة لها للتوازن فً عالم الحضارات

جان بعملٌات جهاز الجاما االستخباري .. ان حربا كهذه ستعنً لهم موضع لدم فً امبراطورٌتنا .. انهم 

مجرات التً حولنا بعد الراٌفون .. ٌكفً وجود احدهم فً مكان ما لٌترن بذورا تتطاٌر اسوأ مخلولات فً ال

بسهولة لتحتل جسد أي كابن حً و تسٌطر علٌه و تحول جسده و فكره الى مخلوق مساٌر لهم و ٌعمل 

كحاضنة لجٌل جدٌد مإازر و جزء من نسله مخلولات منهم. سؤل فراس : و ماذا تمترحون ؟ لال الرجل 

هو ٌشٌر الى بمعة فً عمك السدٌم االسود : هنا تكمن لاعدتهم الربٌسٌة . عملٌة خاصة للتؽلؽل وسطهم و و

منع انطبلق لارتهم بؤي شكل فهً كملكة النحل بالنسبة لهم .. اذا ما ذهبت لمكان فسٌلحمون بها .. تدمٌرها 

دم انطبلق المارة المختارة سٌمنع لن ٌفٌد النهم سٌطلمون ؼٌرها و ؼٌرها .. هنان االؾ مثلها . لكن ع

انطبلق ؼٌرها فهً معدة بتسلسل معٌن ال ٌمكنهم تجاوزه .. و هذا السدٌم ال ٌدخله اال االلوٌاء للضرورة 

ترى ما الذي حرن المصوى حتى الراٌسور انفسهم .. انه مكان مسموم خطر مزعج جدا . سؤل جان فجؤة : 

ذات ؟ صمت الرجل للٌبل ثم لال بتفكٌر : هذا ٌتطلب لراءة ما بٌن لواتهم فجؤة و لماذا باتجاه االرض بال

السطور بل ما ورابها اٌضا .. ٌبدو االمر كلعبة خبٌثة تشبه لعبة الوباء االسود التً اطلمها اراٌوسٌن من لبل 

ة ضد االرض .. و اصدلكم المول اننً ارى تشابها كبٌرا بٌن االمرٌن .. ربما عدو لدٌم اراد تكرار لعب

اراٌوسٌن بعدما رأى نتابجها المدمرة علٌنا و ربما ان هنان سببا ال نعلمه لدى الؽزاة .. و هذه مهمة 

المخابرات ان تكشفها و الترح ان ٌموم جهاز الجاما بتؤمٌن كل المطاعات اذ ببل شن ستكون هنان هجمات 

وم االكبر و ربما محاولة احتبلل استبالٌة للتخرٌب و االختراق لبل الهجوم االساسً و لتهٌبة الجو للهج

اجساد جنود او تابعٌن لبلرض .. ستكون مهمة عسٌرة وال بد من االستعداد لكل االحتماالت حتى االسوأ 

منها . لال رلم صفر : سنعمل على اعداد انفسنا لحرب مباشرة و نإمن مراكز الحدود و فً نفس الولت 

اصة جدا الجل شل عملٌة االطبلق او حتى تدمٌر تلن سنرسل فرٌمنا الى السدٌم االسود فً عملٌة خ

الحضارة برمتها كً ال ٌتكرر االمر مستمببل .. و اظن ان افضل بداٌة نموم بها ستكون عن طرٌك ملتمى 

 الحضارات نفسه حٌث ٌمكننا ان نجمع معلومات اكثر دلة عن عدونا الجدٌد و كٌفٌة تدمٌره بشكل كامل .
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رٌك ثبلثً .. فرس و رامً كموة ضاربة فً العمك و جان كمسٌطر و خط دفاع باستخدام تمرر تشكٌل ف

الجاما التً ٌترأسها .. و فً حال الضرورة ٌنطلك كمساند لهم او فً مرحلة متمدمة جدا لتعجٌل الحسم بعد 

ٌث ان ٌكون لد أمن الدفاع و فً تلن المرحلة لن ٌكون هنان خطر كبٌر ٌتطلب وجود جان شخصٌا ح

ستكون االمور لد اتضحت و تمدم العمل بحٌث ٌعلمون من هو عدوهم و كٌؾ ٌواجهونه و ما خطواته و ما 

الى ذلن .. و سٌكون بمثابة الظهٌر و البدٌل االستراتٌجً لفراس و رامً اللذان سٌمومان بعمل الرب للعمل 

معهما فً هذه العملٌة  Xالمركبة  منه للمتال المباشر و سٌستخدمون تكنولوجٌا لوٌة و ستكونالمخابراتً 

و سٌكون هنان فرٌك تؽطٌة مكون من عدد حٌث سٌواجهان لوى ؼامضة و موالؾ لد تكون حرجة جدا .. 

من مماتلً الفرلة السوداء الخاصة و حرس جان الشخصً كفرٌك ضارب لد ٌستخدم كاسناد فً مرحلة 

رسم خطة عمله المٌدانٌة و ٌؤخذ ما ٌرٌد من متمدمة من العملٌة المنتظرة .. و كان على الفرٌك ان ٌ

و هذا امر حٌوي للؽاٌة تجهٌزات بعد ان تزوده اجهزة المخابرات المشتركة بالمعلومات البلزمة لبدء العمل 

.. و كان علٌهما االنتظار للٌبل .. و فً مكتبه كان فراس ٌموم بتجهٌز نفسه بشكل جٌد .. اخذ حزام الطالة و 

كاملة من السبلح و لد شحنه جٌدا و هو من احدث االنواع اضافة الى بمٌة التوابع مثل  الذي ٌمثل ترسانة

مربع الطالة و المسدس الخارق و لفازات الدمار و حلة من نوع حدٌث للؽاٌة و اخذ معه سٌؾ فارس 

ون و الذي ورثه عن سلفه الذي منحه طالاته لبل نصؾ ملٌالفضاء و مسدس ٌلفه التملٌدي ذو الرصاصات 

عام فً الؽزو االول لبلرض كً ٌواجه هو الؽزو الثانً لبلرض ..و بعد ان برمج فراس حاسوب مكتبه 

المركزي للعمل االلً خبلل ؼٌابه توجه الى منزله كالعادة .. و هنان رأى شمٌمته تجلس مع احدى صدٌماتها 

ة و اخر من الحلوٌات تتحدثان فً ركن حدٌمة المنزل و لد وضع امامها صحن من المكسرات الصناعٌ

الحدٌثة و كوبان من شراب طالة منعش فً حٌن كان مراد ٌجلس على طاولة لرٌبة ٌعابث حاسوبا جسٌمٌا 

و اتجه .. و مر فراس من امامهم ملمٌا التحٌة فبادلوه التحٌة بمثلها ..فً لعبة تماثلٌة نمطٌة ذات مدى محدود 

ترى ما وراء  .ان ٌتجه لشرفة المنزل لٌجلس مفكرا .فراس الى ؼرفته و عمل على حاسوبه فترة لبل 

جدٌد ؟كبل االمرٌن احبلهما مر ، لو كان تملٌدٌا فهذا  تحرٌن تلن الحضارة ضد االرض؟ اهو عدو لدم ام

ٌعنً انه على معرفة باالرض و اسالٌب عمله و عمل االرض نسبٌا نتٌجة االحتكان بهم و سٌتبلفى نماط 

ى االرض ان تبدأ معه من الصفر لتتعرؾ علٌه و لد ٌكون هو لان ع ا فهذا ٌعنًهزٌمته .. وان كان جدٌد

عارفا باشٌاء عنها عن طرٌك اعداء لدامى .. و اٌا كان االمر ال بد من المواجهة و النصر النه الهزٌمة 

ر .. تعنً دمار االرض او خسارتها بشكل ال ٌعوض .. و تنهد فراس ناظرا للتموٌم الحدٌث على ركن الجدا

.. والمى نظرة على الحدٌمة التً ال تزال ندى و صدٌمتها فٌها االنتظار بعض الولت لبل االنطبلق  علٌه

تتحدثان بامور تخص الفتٌات و مراد الذي ال زال ٌحاول الوصول لمراحل متمدمة فً اللعبة العنٌفة التً 

االسواق االلكترونٌة بشكل كبٌر و  ٌموم بها مع جهازه المفضل الذي ٌختزن االؾ االلعاب و المنتشر فً

ٌمكن اللعب به بشكل منفرد او ضد اشخاص عبر الشبكة العامة حٌث ٌموم البلعبون بتشكٌل مجموعات و 

احبلؾ تحارب بعضها للوصول الهداؾ متنوعة تختلؾ من مرحلة الخرى و من لعبة الخرى .. والع 

. حرب تملٌدٌة طبعا و لٌست كالتً ٌخوضها فراس تماثلً ٌإهل اصؽر البلعبٌن لحرب حمٌمٌة فً الفضاء .

و رامً .. و هذا ٌسهل على االرض تجنٌد جٌوش المماتلٌن للعمل فً اي مكان فً الفضاء بعد اعادة 

االعداد و التدرٌب الخاص طبعا ..فهً كوكب محارب.. و فً ذلن الولت كان رامً اٌضا ٌراجع ترتٌباته و 

د للعمل .. و ارسل رسالة لفراس عما اذا كان من الممكن لضاء بعض طلب من اجهزته الخاصة االستعدا

 الولت فً استراحة ملتمى الحضارات لبٌل الرحٌل .. و جاءه الرد بالموافمة على ان ٌنطلما صباح الؽد .
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ملًء و حاضره ال باألحداثامضى فراس نحو ساعة على الشرفة وهو ٌستعرض فً ذهنه ماضٌه الحافل 

بالمخاطر و مستمبله الذي ٌحمل كل االحداث الممكنة و ما ال ٌخطر ببال .. راح ٌتعرض ماضٌه و 

مؽامراته لبل الؽزو االول .. لبل الؽزو كان سلفه الذي اعطاه طالاته مؽامرا شرسا ٌماثله الٌوم رؼم انه فً 

الٌوم .. نصؾ ملٌون عام من التطور  كانت التكنولوجٌا الل بكثٌر بل بما ال ٌماس عما هً علٌهذان الزمن 

تفعل الكثٌر و الكثٌر جدا ..لكن سلفه كان ٌعوض هذا بالمهارة .. انه هو و امثاله من بنوا حضارة االرض 

ٌخوضون مؽامرات و حروبا كاملة ضد مخلولات او حضارات ال تصمد امثالها الٌوم امام الحالٌة .. كانوا 

 او حتى طبلبع االشبال و هم االطفال فً مدارس االرض مثل مراد .. مماتل مبتدئ من مماتلً االستطبلع

مراد االن والذي ٌلعب بلعبة اطفال تملٌدٌة ٌستطٌع بمهاراته و اجهزته لتال كوكب كامل كخط دفاع العمل 

االسود الذي عانت منه االرض االمرٌن و اضطرت بسببه الى االختباء فً ملجؤ هابل بعد ان حولت نفسها 

كان هو الؽزو الربٌسً حٌث الثانً الذي عام ثم لربع اخرى كً تستعد للؽز مس صؽٌرة لربع ملٌون الى ش

كان هدؾ الؽزو االول ابادة حضارة االرض و ٌزول معها ثم ٌؤتً الثانً بحضارة كاملة بعد تدمٌر حضارة 

ٌن كانوا هم كانت االرض ستبدأ من الصفر فً حو لادة االرض ثم ٌكمل المشوار بتطور هابل حٌث 

سٌكونوا بحضارة كاملة تسبك االرض بنصؾ ملٌون عام من التطور و االدهى ان العمل االسود الذي بنى 

خط الدفاع ساعدهم بنفسه على كسر خط دفاعه الذي بناه بهدؾ احتبلل االرض و امبراطورٌتها كً ٌعٌد 

المادة بانفسهم لٌطلموا طالاتهم تنصٌب نفسه امبراطورا علٌها كما كان لبل مبلٌٌن السنٌن .. و ضحى 

االثٌرٌة فً الفضاء كً تحل فً بشر جدد ٌشبهونهم تماما فً المستمبل البعٌد بعد استٌماظ حضارة االرض 

بعد نصؾ ملٌون عام كً ٌمودوا االرض للنصر و لد تابعت االتهم تطورها عبر تلن الفترة و تابعت تجمٌد 

لحضارة لبل عشرة االؾ عام من الموعد المفترض للؽزو كً آالتهم الحٌوٌة حٌث استٌمظت االبشر و 

تنفض عنها آثار السبات الطوٌل و تنبنً حضارة معمولة لبل ان تخرج االالت الفابمة التطور التً استمر 

(مرتٌن لتحٌل االرض اول  3-هب المفتاح لكل ذلن حٌث فجرت لنبلة ) م Xبة تطورها بالخفاء .. كان المرك

بٌن االنفجارٌن حٌث استوطنت حضارة ؼرٌبة االرض ثبلثٌن  ثم الثانٌة لتزول حضارة مامرة الى شمس 

.. و بعد خروج الؾ عام هً فترة ما بٌن االنفجار االول و الثانً و الذي اعلن للكون ان االرض لم تمت 

ادة الحضارة و مضً عشرة االؾ عام عادت طالات المادة لبلرض لتحل فً بشر جاء نسلهم مطابما للم

السابمٌن و لد انتمت الطالات بشرا بعٌنهم لتحل بهم .. و استعاد المادة لوتهم و امبراطورٌة االرض 

بتكنولوجٌا ابهرت حتى الحضارات التً استمرت حٌة طوال النصؾ ملٌون عام و التً انهارت بها ممالن 

لها لبلن، التكنولوجٌا و صعدت اخرى حسب لانون االحتماالت و الصراع و لد كسبت االرض صراعاتها ك

الفابمة ملن رلم صفر و جان فمط و اما االرض نفسها فلها حضارة عشرة االؾ عام و جٌش االرض و 

و االرض تحتفظ  بمفاتٌح السٌطرة و االسلحة االشد تدمٌرا . ان لعبة توابعه ٌملكون االسلحة الفابمة 

..و نظر فراس الى الحدٌمة .. كانت االحتماالت صارت مركز صراع الموى فً المجرات حول االرض 

ندى حٌث اللتها ) صدٌمتها( ناللة استاتٌكٌة صوب هدفها و اتجهت ندى صدٌمة ندى تؽادر المكان مودعة 

متبرما ثم ودع ندى فً الولت الذي اتى استدعاء لمراد من والدته لٌعود للمنزل فاؼلك اللعبة صوب المنزل 

بل ان ٌنطلك بناللته الخاصة الى منزله ؟.. و صعدت ندى الى حٌث التً لبلته كعادتها و داعبت شعره ل

شمٌمها على الشرفة و انضم الٌهما شمٌمهما و الذي انهى دراسته للتو عبر االتصال المباشر مع الحلمة 

و  الدراسٌة الخاصة بالمواد الدراسٌة الممررة لهذا الٌوم بالنالبلت الفابمة .. كان االب ٌعمل كعادته فً مكتبه

 االم فً زٌارة الى اهلها فً سورٌا ..  و فٌما هم ٌتحدثون عاد فراس ٌفكر مرة اخرى بمانون االحتماالت.
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اهبل بالتوأم الخبٌث . لال رامً: شكرا شٌطانة  :التً لالت لهم مرحبة  Xركب فراس ورامً المركبة 

و انطلمت  ق و ٌرسم بذهنه االهداؾ المحتملة ..النجوم . ابتسم فراس بصمت وهو ٌراجع احداثٌات االنطبل

صوب الملتمى حٌث سؤلها فراس : ما معلوماتن عن السدٌم االسود فً لابمو ملتمى الحضارات  Xالمركبة 

ٌصنؾ فً ارشٌؾ ملتمى الحضارات فً لابمة المناطك العدوانٌة و الوحشٌة عٌر ؟لالت : هذا السدٌم 

المعتدٌة و ذات الحضارة الؽامضة المتمدمة الى حد جٌد و المنؽلمة على نفسها و فلكٌا ذات مناطك متفجرة 

لؽبار الكونٌة المؽناطٌسٌة و الفجوات السوداء و النجوم المتفجرة و سحب السموم الكونٌة و ابالعواصؾ 

الذري .. و هً ذات كثافة سكانٌة كبٌرة فً مناطك الحٌاة فٌها و التً لد تكون ظروؾ حٌاتها لاتلة لؽٌرها 

% من 75و هنان اجناس عاللة منها فً السدٌم و الجنس السابد هو الذي هاجم الحدود و تبلػ نسبته نحو 

دٌم االسود نظرا الختفاء كل طلعات االجناس العاللة و انواع الحٌاة بالمبلٌٌن بالطبع .. سمً بالس

االستكشاؾ ؼٌر العسكرٌة المرسلة الٌه بعد تدمٌرها و نظرا الن أي جٌش ٌؽزو السدٌم ٌجد نفسه متورطا 

ى السدٌم وحٌث ٌخسر و ٌخسر حتى لو اراد االنسحاب حٌث تتضافر كل لبشدة حتى لو تفوق تكنولوجٌا 

ة و الموى الكونٌة ضداي ؼرٌب .. لٌس للسدٌم سفراء ضده و السكان بارعون فً استخدام لوى الطبٌع

رسمٌون فً الملتمى او تمثل عالً المستوى لكن ٌوجد عدد من لادته الصؽار ؼٌر ذوي الخطر ٌرتعون فً 

و ٌتم ابدالهم بٌن فترة و اخرى .. و سهل ان تتسلل الٌهم عبر استراحة الملتمى كنوع من اثبات الوجود 

للؽاٌة ان تستمر بالتخفً .. الكوكب المركزي كوكب هابل للؽاٌة ٌفوق حجم  عملٌة االبدال لكن صعب

الكوكب الذي خاضت علٌه ندى عدة مؽامرات اثناء رحلة الوباء االسود و مخلولاته اشد فتكا من تلن .. و 

ر هذه ان تنتصالمنظومة اال جزءا أي ان علٌن فً عملٌتن رؼم انه الكوكب المركزي اال انه ال ٌشكل فً 

فً عدة اماكن و كواكب و اجناس من ضمنها هذا الكوكب .. علٌن العمل احٌانا بخطة عامة و تفاصٌل 

ترسل اشارة التعرٌؾ  Xتتؽٌر حسب معطٌات االحداث . كانوا لد وصلوا الى حدود الملتمى و المركبة 

كب الملتمى اثناء لكو ه. و ابتسم فراس مرة اخرى و هو ٌتذكر حصارللملتمى و تتلمى رسالة الترحٌب .

انتشار الوباء و تدمٌر جٌشه كله .. لمد صنعوا جٌشا آخر بعد ٌوم واحد من فن الحصار و ازالوا حطام 

 Xجٌشهم السابك .. االرض صارت ضٌفا عزٌزا بعد ثبوت تورط الملتمى بمسؤلة الوباء .. و عبر المركبة 

و اختفت لٌظهر فراس و  للٌبل تؤلمترضٌة و حال مبلمستها لبلمجال الدخول لتحط فً لاعة االستمبال 

رامً والفٌن مكانها .. و نظر كبلهما الى مبات االؾ المراكب و السفن الرابضة على رفوؾ خاصة ببل 

الى الملتمى حٌث استمبلهما المشرؾ بموله : ال تزال حضارة االرض تثٌر مباالة و عبرا ممر الدخول 

و اشار لهما نحو لاعة استمبال الضٌوؾ .. و هنان اندمجا مع االؾ  Xالدهشة . مشٌرا الى اختفاء المركبة 

الضٌوؾ فً الماعة الهابلة و راح فراس ٌبحث عن مخلولات من مناطك لرٌبة من السدٌم االسود .. و لم 

برأس شبٌه بحبة االناناس و ٌطل بحثه و سرعان ما كان ٌندمج فً حدٌث متشعب مع مخلوق ؼرٌب الشكل 

عة ذات اصابع طوٌلة دلٌمة و مبلمح ممسوحة .. و اخبره الكابن ان تلن الحضارات منؽلمة اٌد وارجل رفٌ

للسدٌم و االرضٌة الممطوعة طولٌا  على نفسها و بمٌت كذلن الى حٌن زٌارة سفٌنة فضابٌة تشبه حبة الممح

بعدها حدث تحول عدوانً فً سلون سكان السدٌم و لال ان مصدر السفٌنة هو مجرات الجنوب بالنسبة 

للسدٌم .. و عرؾ المخلوق من فراس معلومات هامة تخص احد الحضارات المجاورة لبلرض و التً على 

ات الحٌوٌة لبمٌة خبلؾ مع حضارة المخلوق حٌث لال اٌضا : هذه الحضارة تستمد طالتها من المركب

 المخلولات و هً طفٌلٌة بطبعها لكنها تتؤثر لحد الموت بمادة الكلوروفٌل النباتٌة .. تذكر هذا جٌدا .
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جلس فراس امام جهاز العرض الرشٌؾ ملتمى الحضارات و هو ٌبحث عن سفٌنة حربٌة او مدنٌة تشبه ما 

السفن و المراكب التابعة لحضارات الكون اال ان البحث لم  و رؼم الرلم الفلكً النواع وصفه المخلوق..

ٌستؽرق اال فترة لصٌرة جدا لٌجد فراس امامه نحو الفً مركبة تنطبك علٌها معظم المواصفات التً ذكرها 

.. و فكر فراس . هل ٌستبعد الحضارات البعٌدة و الضعٌفة؟ ماذا لو ان حضارة سرلت احدى هذه السفن و 

و طلب فراس استبعاد  راضها  او انها لامت بعملٌة تموٌه لسفٌنة لوٌة تختلؾ عما ٌراه ؟استخدمتها الؼ

الحضارات المرٌبة فً السدٌم و التً تخوض حروبا و المرٌبة من ملتمى الحضارات و التً تعانً صراعات 

ق رؼم اختبلؾ .. و بمً امامه مابة وسبعون مركبة تنطبك علٌها المواصفات التً ادلى بها المخلوداخلٌة 

لكن كلها تتصؾ بكونها تشبه حبة الممح الممسومة طولٌا اما اللون الفضً فهو سهل االفتعال او تصامٌمها 

ال ٌستطٌع فراس استبعاد الحضارات االخرى الن تلن الحضارات ٌمكنها عمل ربما هو درع من نوع ما .. 

بحثها عن الحضارات المرٌبة لذا ال بد ان  امر كهذا حتى لو لم تكن لرٌبة و ٌدرن الكل ان االرض ستبدأ

المعتدي لٌس من الحضارات المرٌبة .. و طبل فراس حصر المراكب التابعة لحضارة واحدة .. الحضارات 

و تملص العدد الى سبعٌن .. و طلب فراس استبعاد الحضارات التً على عبللة  تنتج اكثر من نوع عادة ..

صلحة ما فً ضرب االرض .. و بمً امام فراس واحد و عشرون ودٌة مع االرض او التً لٌس لها م

او ما شابهه مما ٌمتاز بلونه الفضً فلم مركبة لواحد و عشرٌن حضارة و طلب فراس البحث عن دروع 

ٌجد فً ارشٌؾ السبلح درعا كهذا النها تلفت النظر لذا ال ٌستخدم هذا اللون عادة النه ٌتؤلك فً الظبلم 

الضوء عنه ..و طلب فراس حصر المراكب ذات اللون الفضً او المرٌب منه . و  الكونً لدى انعكاس

خمس منها فضٌة تماما تكاد تكون متشابهة الشكل و التصمٌم و تتبع ثبلث صار لدٌه اربعة عشر مركبة 

منها حلفا من احبلؾ الحرب الكونٌة الكبرى و واحدة المبراطورٌة شٌطان اورٌون و واحدة لحضارة 

الحلك ٌخفً نفسه مع لوة كبٌرة و تكنولوجٌا جٌدة جدا .. بمً جزء للٌل منها فً مجاهل الكون  تحطمت و

بؽم انه عدد كبٌر من الحضارات اال انه عادة ال ٌستخدم انواعا كثٌرة من الموات تبلفٌا لكشؾ اسرارها .. 

بعد انماذ فراس لعرش والده  المستبعد لٌامه بهذااذن تبمى ثبلثة مراكب .. و بالنسبة لشٌطان اورٌون فمن 

االمبراطوري بناء على استنجاد شمٌمته لدحر اراٌوسٌن الذي استولى على عرش عالمهم .. و ٌبمى الحلؾ و 

.. هل ٌرٌد الحلؾ االنتمام من امر ما ام ان الحضارة تعمل على العودة؟ الحلؾ مستبعد ان تلن الحضارة .. 

ٌعلم ان انتمام االرض سٌدمره كما حدث مع احبلؾ اخرى خاصة فً فترة  ٌموم بامر كها بهذا الشكل النه

الوباء االسود و هذه العملٌة مشابهة لتلن .. ترى هل لجؤ الحلؾ لهذه الطرٌمة كونها مستخدمة و ٌستبعد 

. لكن اللجوء الٌها ام انه لم ٌفعل اصبل ؟ و ماذا لو انها تلن الحضارة ؟ انها مخفٌة وال احد ٌعلم اٌن هً .

لماذا االرض بالذات ؟ و فكر فراس.. الحلؾ ٌدرن انه لو تحرش باالرض فانه سٌضطر عاجبل ام اجبل 

لموجهة الجاما او جٌش االرض نفسه لكنه احتمال ؼٌر مستبعد .. اذن سٌعمل مع رامً على كبل االتجاهٌن 

المختفٌة .. انها حضارة ارة .. وراح فراس ٌبحث عن اٌة معلومات بشؤن تلن الحضبعد استراحة لصٌرة هنا

عرٌمة من حضارات اعماق الكون كانت على ما ٌبدو من االمبراطورٌات العظمى و على صرا عنٌؾ مع 

حضارة مشابهة و نشبت بٌنهما حرب طاحنة استخدمت بها اسلحة ابادة كونٌة .. و عندما شعر لادتها بخطر 

شبه بعثة نجاة حملت خبلصة حضارتهم و بعثوها الزوال لاوما بالتطاع جزء من حضارتهم و صنعوا ما ٌ

الى ؼٌاهب الكون و لاموا بعد تؤمٌنها بهجوم كاسح بكل ما لدٌهم و كانت النتٌجة فناء الطرفٌن تماما بشكل 

اجناس كاملة و حضارات و احٌاء انمرضت تماما .. و افضل مكان لبدء البحث هو لم ٌسبك له مثٌل .. 

 سٌكون مشوارا شالا لبل االنتمال الى الخطوة الكبرى .. ضربة الموت .حٌث انتهت تلن الحضارة .. 
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بعد ٌومٌن من البحث و التنمٌب اتفك فراس و رامً على ان ٌنطلك رامً للبحث عن تلن الحضارة المفمودة 

و  حلؾ ..فً حٌتن ٌعمل فراس فً عمك السدٌم االسود اما الحلؾ فٌتم اسناد امره لفرٌك من مخابرات ال

اجرى فراس اتصاالته لتشكٌل فرٌك مناسب لمهمة داخل الحلؾ المنشود مع اطبلق فرق اخرى للبحث عن 

لذا سٌعمل فراس مباشرة اٌة احتماالت اخرى فمد ال ٌكون الحلؾ وال تلن الحضارة وراء السدٌم و ثورته .. 

لسبب وراء تلن التعدٌات و كٌؾ وراء خطوط السدٌم فً حٌن تتولى المخابرات و رامً امر البحث عن ا

دفع السدٌم للخروج عن حٌادٌته تجاه االرض و ؼٌر ذلن من التفاصٌل .. و ارسل فراس رسالة بهذا 

الخصوص عبر المنوات االرضٌة الى احد فروع المخابرات االرضٌة فً الولت الذي كان ٌجلس فٌه رامً 

 لٌة االتصال بٌنهما و خطة عمل الطوارئ..فً منتجع الملتمى لرسم بعض تفاصٌل الخطة و تحدٌدا ا

رصد خاصة حٌث ان بمركبة طبمٌة الى مكان محدد هو آخر آثار تلن الحضارة مع اجهزة سٌنطلك رامً 

عن تلن الحضارة لتحدٌد مدى صلتها بالسدٌم االسود و توجٌه المركبة استطبلعٌة و هنان سٌبدأ بحثه 

مر و ثبت تورطها فً مهاجمة االرض .. و فً ذلن الولت ضربة خاطفة لها كعموبة ولابٌة ان لزم اال

سٌموم فارس بالتسلل الى عمك السدٌم االسود عن طرٌك تلن الوفود التً تتبدل باستمرار كما شرح له 

و اسباب فشلها و ٌموم بعمل جدٌد للدخول الى عمك .. و سٌدرس حاالت التسلل  Xة بالمخلوق و المرك

بكل تلن و هو شل انطبلق المارة اآللٌة و ان امكن التوصل الى مركز التحكم .. السدٌم و الوصول الى هدفه

المارات و من ٌعطً اوامر االنطبلق أي المٌادة المركزٌة لحضارات السدٌم االسود .. ال بد من ان توجد 

مثل تلن الحضارة و اال فكٌؾ امكن لمركبة واحدة ان تدفع حضارات السدٌم كله للتحرن ؟ ال بد ان 

كٌؾ ٌسٌطرون على االوضاع  اصحاب السفٌنة تلن ٌعرفون ادق اسرار السدٌم و اٌن ٌتوجهون بالضبط و

االمر ٌتعلك بسر او اسرار خاصة للسٌطرة بشكل اشبه مباشرة و بمركبة واحدة لد ال تكون حربٌة .. 

بشٌفرات محددة فً مكان محدد .. و انطلك فراس صوب ممر المؽادرة بعد اعبلم المختصٌن و بمً رامً 

لتً حددها لٌبدأ عمله و هذا ٌتطلب ال ٌؤخذ ولتا منتظرا وصول المركبة التً ارسل فً طلبها بالمواصفات ا

و فً اسوأ الحاالت لد ٌنتظر رامً خمس ساعات فً ضٌافة المنتدى ٌمضٌها فً مزٌد من طوٌبل بالعادة .. 

االستطبلع و جمع المعلومات حول ما حدث للحضارة التً ٌطلبها .. و فً لاعة االنطبلق ولؾ فراس 

فدخلها ببساطة لاببل : مرحبا صدٌمتً . ارٌد ان تدخلً  Xرزت المركبة بهدوء و ما هً اال ثوان حتى ب

جٌب احد اولبن السخفاء كً نزوره فً منزله االنٌك و نتعرؾ علٌه .. لالت : الحظت ان معظم اسباب 

الفشل هو الحذر و المثالٌة الزابدٌن لدى تممص شخصٌة احدهم او العمل بشكل مخالؾ و لو نسبٌا لٌر عمل 

ق .. العمل لدٌهم ٌحتاج الى طول نفس و منطمٌة كاملة فً العمل و اهمال عامل الولت .. و هذا المخلو

االمر بالذات ما ال تملكه انت فً هذه المهمة و لم ٌملكه ؼٌرن من لبل لذا تولع انكشاؾ امرن .. المهم هو 

بدٌهتن .. و صدلنً و سرعة هذا ٌعود لمهارتن فً اي مرحلة تكون لدى حدوث ذلن و ماذا انجزت .. 

لٌس االمر سهبل فمد سبمن دهاة من شتى انحاء الكون و مماتلون اشداء و كلهم فشلوا و اؼلبهم لم ٌرجع 

لال فراس : لٌروي ما حصل معه .. و من عاد منهم لم ٌحصل حتى على خفً حنٌن كما كان ٌمال لدٌما .. 

بنصر مإزر الن االمر ٌتعلك بسبلمة و حضارة و  انا سؤكون ان شاء هللا او من ٌكسر هذه الماعدة و سؤعود

ربما بماء االرض نفسها و لٌس لمجرد الفضول و التوسع .. لذا ال بدٌل عن النصر . لالت بهدوء : استعد .. 

ها هو احد هإالء ٌستعد للمؽادرة .. سننتظره فً وسط الطرٌك الى ببلده و هنان سنموم بعملنا. و انطلمت 

ى الخارج و عندما ابتعدت مسافة كافٌة انحرفت بموس هابل الى طرٌك المخلوق و مسرعة ال Xالمركبة 

 كمنت  فً الفضاء متخذة اسلوب اخفاء لوي بانتظار مرور الضحٌة للبدء فً العمل على تحطٌم السدٌم .
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التً للصت  Xانطلمت مركبة من مراكب السدٌم عابدة صوب ارضها و فً مكان ما كمن فراس و المركبة 

فً المركبة فهنان متسلبلن من  نفسها بؤحد االركان الخاملة فً المركبة حٌث اكتشؾ فراس انه لٌس وحده

بً و االخر ٌتربع حضارتان مختلفتان عن بعضهما ..و كان احدهما ٌلتصك بذاكرة جهاز المبلحة الفضا

داخل جهاز الرصد و االتصال فً ثٌاب الجندي الذي ٌنطلك بالمركبة بهدوء و صمت ال ٌنم عن كونه ٌعلم 

ما دامت حوادث سابمة حدثت و و فكر فراس فً ان امر التسلل متولع للؽاٌة بوجود المتسللٌن ام ال .. 

و ستحدث مستمببل لذا ال بد ان لهم نظاما معٌنا لكشؾ التسلل و افشاله مما ٌتسبب عادة فً دحر تحدث 

 Xالمتسللٌن لذا لرر فراس ان ٌعمل باسلوب جدٌد تماما بالنسبة لعملٌات التسلل .. و طلب من المركبة 

ة و هو جزء ؼٌر حٌوي للتسلل فمامت باحتبلل مولع احد اجزاء المركباستخدام اسلوب االستبدال المنطمً 

ابدا و ذلن بعد دراسته جٌدا و معرفة ما ٌرسل و ٌستمبل من اشارات و بعد ان اتمت ذلن طلب منها ان تموم 

بصنع بدٌل له فصنعت بدٌبل و وضعته مكان االصلً و بشكل متمن للؽاٌة ٌستحٌل كشفه و بعدها طلب ان 

درجة شدٌدة و انطلمت تجري مع تٌارات االلكترونات فمامت بتملٌص نفسها ل تستخدم اسلوب االنتمال الذري

المندفعة عبر الموصبلت الكهربابٌة بعد ان استعملت نظام االنتمال الطٌفً البلمادي و صارت مجرد اشارة 

و فً نفس الولت عملت اجهزة  .. اشارة عادٌة من اشارات تبلػ المبلٌٌن فً كل ثانٌة  لؤلجهزةبالنسبة 

على تحلٌل االشارات  المتنملة بٌن االجزاء و معرفة ما ٌدور فً المركبة و  Xً المركبة االستشعار الفابمة ف

ما ٌردها و ما ٌصدر عنها من رسابل و اشارات و تحلٌبلت و ؼٌرها و كذلن الحصول على تصمٌماتها و 

كن لوات تسلٌحها و نوعٌة تلن االسلحة و فاعلٌتها المتالٌة و سبر اؼوارها لصنع مضادات لها كً تتم

و وصلت المركبة الى محطة  االرض من سحمها فً حال حدوث صدام مع الجٌش فً حرب لادمة ..

الى جهاز االرسال ثم ما لبثت  Xاشارة ما .. و حاال تسللت المركبة فضابٌة فبدأت المركبة تعد العدة الرسال 

الى اجهزة المحطة  Xللت المركبة ان انطلمت مع االشارة التً وصلت المحطة و استمبلها جهاز االلتماط فتس

و كمنت بنفس الوسٌلة متجاهلة المركبة االولى و ما حل بها و الى اٌن ذهبت .. و هكذا و عبر االشارات 

عرؾ فراس ان هذه نمطة حدودٌة لكنه لم ٌجد بها اسرارا ذات لٌمة فعالة فخمن انها مجرد محطة استمبال 

االعطال و التزوٌد بالطالة او ما شابه .. و لذا التزم فراس  او ما شابه تختص بفحص المراكب و اصبلح

الصمت الكامل و الخمول لحٌن وجود ما ٌمكن البدء به .. و ادرن فراس انه لو بمً هكذا فمد ٌبمى اعواما 

فحدث انفجار  Xنظرا لوجود االؾ مثل هذه المحطة و تعدد مهامها .. و لمس بمعة فً لوحة تحكم المركبة 

احد مراكب الحراسة حول المحطة .. و حاال نشطت الدفاعات و نشرت الدروع و تعدد  هابل نسؾ

متتبعة اتصاالت معٌنة  من محطة الخر Xاالتصاالت بٌن المحطات و عبر االتصاالت عبرت المركبة 

بحٌث تتسلل للموالع المٌادٌة .. لكن االتصاالت انتهت بها الى مركز تحكم متوسط .. ٌمكنها التوجه مباشرة 

للكوكب المنشود لكنها ترٌد ان تصل الى بإرة النشاط فٌه ال ان تبدأ على سطحه الهابل من الصفر ففً ذلن 

فً مكمنها الجدٌد.. علٌها ان تدرس فً هذه المرحلة نوعٌة  Xمضٌعة للولت و الجهد .. و كمنت المركبة 

فً محطات و مراكز هذه الحضارة و صلتها مع بمٌة الحضارات المحٌطة و ما اذا كانت  التسلسل المٌادي

و اسراب الدعم اللوجستً الساطٌل الؽزاة التً لم تظهر بعد .. و وجدت هنان تجمعات معٌنة من الموات 

ن محطات تحوي ما ٌشبه فرق االستطبلع المتطورة التنظٌم لكنها خاملة ال تعمل .. ان هنا Xالمركبة

وادركت انها معدة للعمل فً مرحلة ما من مراحل العملٌة المادمة .. مراكب االستطبلع فً الجٌوش الكون 

 ما فً الجٌوش. لها مهام تدمٌرٌة و تكون عادة لوٌة للؽاٌة الختراق العدو كؤنها سبلح الهندسة .. انها اخطر
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تؤمل رامً المركبة الخاصة التً طلبها من االرض و التً وصلت توا مع مندوب ارضً مإلت حٌث تمنع 

او ما شابه و ٌشترط وجود  المراكب ؼٌر المؤهولة من الدخول للملتمى لظروؾ االمن و تبلفٌا الٌة مفاجآت

و اعطى رامً اشعارا لملتمى الحضارات بالمؽادرة بعد  .احٌاء بها او معها على االلل من نفس المصدر .

و انطلك بها متجها . و ركب مركبته .ان حصل على ما اراد من معلومات من االرشٌؾ و من رواد الملتمى 

صوب المكان المنشود مباشرة دون تورٌة او تموٌه مساري و كؤنه ٌعلن للكل انه ٌمصد هذا المكان بالذات 

لم ٌتسلل الى المركبة حٌث ان مبات من الحضور مستعدون الٌة تضحٌة ممابل الوصول  .. و تؤكد ان احدا

و احداث الدمار فٌها او اؼتٌال لادتها او حتى احدهم و من ضمنهم رامً نفسه ..و لكن هٌهات لهم لبلرض 

الذي  و اثناء انطبلله راح رامً  ٌسترجع ما عرفه عن تلن الحضارة و المكان ذلن .. انها االرض ..

ٌنطلك الٌه .. انها حضارة متجانسة كحضارة البشر أي من جنس واحد و ان سٌطرت على حضارات اخرى 

و بنت منها امبراطورٌة لوٌة و اصطدمت بعد مدة من الزمن بحضارة اخرى تكاد تشابه نمطها .. و طالت 

ع حسم الصراع لصالحه و الحروب بٌنهما االؾ السنٌن درات بها سجاال بٌنهما لكن احدا منهما لم ٌستط

بمٌت االنتصارات محدودة و مٌدانٌة و سباق التسلح مستمر بٌنهما حتى ان دورٌة من أي منهما كانت تتفوق 

على جٌش من الحضارات االخرى لكن لشدة انشؽالهما بالحرب و حاجة كل طرؾ لكل جندي لم ٌفكر أي 

بؽزو االخرٌن او التوسع .. وهذا كان من حسن حظ الحضارات المجاورة التً اجتهدت لبناء لواتها طرؾ 

تحسبا لتطور االمور لكن لم تصل لدرجة صد أي هجوم محتمل من أي من الحضارتٌن .. ثم جاءت فترة 

حد تلن الحضارتٌن اشتعلت بها حرب شاملة بٌن كبل الطرفٌن و استخدمت بها اسلحة االبادة الشاملة و لكن ا

معنى الحرب الشاملة لذا اعدت بعثة نجاة كاملة اطلمتها بسرٌة و لوة لبٌل لبٌل اشتعال الحرب كانت تدرن 

الشاملة و جندت لها موارد لوٌة و اسلحة فتاكة و تكنولوجٌا شدٌدة التطور و وضعت بها نخبة من السكان و 

و بعد  ضارة لوٌة تعٌد البناء فٌما بعد فً مكان بعٌد ..العلماء  و المماتلٌن و ما ٌحتاجه االمر لصنع ح

اطبلق البعثة و تؤمٌن سبلمتها اندفعت بحرب دمار شاملة ضربت بها اول شًء بعثات النجاة كً تحمً 

بعثتها من أي خطر مستمبلً و استمرت الحرب الساحمة شهران ارضٌان و تسعة اٌام  أي سبعٌن ٌوما 

ثر الي من الحضارتٌن  اال بماٌا متحللة من االثار حٌث ان االسلحة المستخدمة ارضٌا لم ٌكن بعدها هنان ا

تفنً الطرؾ المستهدؾ بشكل كامل و بمٌت اثار باهتة للؽاٌة من االهداؾ االستراتٌجٌة المحمٌة تماما كانت 

نع حٌث ان كل طرؾ استخدم ما ٌعرؾ عن دفاعات عدوه عبر اجهزة االستطبلع المخابراتً الفابمة لص

و لضت الحضارات المجاورة على بماٌا اثراهما و استولت على  خوارق لدروعه ففنٌت حضارتان عرٌمتان 

و لم ٌعرؾ احد اذا ما نجى شًء من الحضارة االخرى ما بمس من اسلحتهما و اجهزتهما و هو للٌل للؽاٌة 

لبلن ربما لخشٌتها من الظهور  لكن ما ال شن فٌه ان بعثة الحضارة االولى السرٌة نجت لكنها بمٌت مختفٌة

مبكرا فتمضً علٌها بمٌة الحضارات خشٌة عودة سطوتها علٌها مرة اخرى .. و ربما انها ؼٌرت 

استراتٌجٌتها فبدل ان تظهر نفسها تموم بدفع حضارة ما للسٌطرة على مساحات ما و بعدها تموم هً 

صل رامً الى تلن المساحات التً كانت ٌوما و وباستؽبللها .. تماتل بسٌؾ ؼٌره ثم تحصد هً الثمار .. 

تعج بالكواكب و المحطات و صارت االن مجرت حطام و ؼبار كونً و سموم منتشرة فً الفضاء .. علٌه 

البحث عن نمطة انطبلق البعثة .. لكن اٌن ٌمكن اٌجاد تلن النمطة فً وسط اختلط تماما و هار هباًء منثورا؟ 

لدٌمة كً ٌحدد موالع الكواكب و الشموس و االلمار و حتى االجرام السابمة و استعان رامً بخرٌطة كونٌة 

هنان .. و بمً علٌه ان ٌستخدم ذكاءه و بالصى سرعة كً ٌحدد بدلة أي نمطة كانت نمطة انطبلق بعثتهم  

 رتها.اللامة حضاالتً لد تكون االن لمة فً التكنولوجٌا و الموة و ربما تستعد لؽزو شامل لبلرض و لؽٌرها 
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علٌا مع المحطة التً مكث بها لكن دون فابدة .. لمد وجد ان محطة التحكم بحث فراس بجد عن أي صبلت 

هذه تموم بتوجٌه المماتبلت و تنظٌم االمور بشكل مستمر بحٌث تسٌطر على لطاع محدد و توجهه دون 

و التً انتشرت بعد الحرب الكونٌة الكبرى  ة المفمودة( اللجوء الى لٌادة اعلى .. انها استراتٌجٌة ) الحلم

خصوصا بعد عملٌات االرض التً وصلت بها الى عمك المٌادات المعادٌة و دمرتها عن طرٌك تتبع 

.. هذا التكتٌن و االستراتٌجٌة ٌعتمد على اعطاء خطة عمل عامة للمركز التسلسل المٌادي الهرمً للموات 

طاع من الخطة و ترن التفاصٌل للمادة الصؽار أي ان المطلوب هو تحمٌك الهدؾ او الجزء الخاص بذان الم

العام باٌة وسٌلة ٌرونها مناسبة و بؤلل جهد و خسارة .. اذن على فراس التعامل مع مسؤلة ) الحلمة المفمودة 

ما فعله على  ( و اٌجاد حل سرٌع لها مع االخذ بعٌن االعتبار ان نجاحه فً كسر هذا االسلوب سٌعنً تعمٌم

لكن ان لم ٌتم كسر الدفاعات و اٌجاد  ..الحضارات فٌما بعد و من بٌنها االرض و فمدان هذا االسلوب لمٌمته 

بنظره فً الخطة العامة .. لو اخرى فكٌؾ سٌكون هنان تطور؟ وال ٌعنً هذا سهولة االمر .. الحل ٌكمن 

و شبه مستحٌل( او اٌجاد ثؽرة كبرى فبل بد من تمكن من خلطها و اٌجاد وضع لم تشمله هذه الخطة ) و ه

ان تستنجد المحطة سواء بمٌادتها العلٌا او بجاراتها .. و فً الؽالب ستستنجد بجاراتها فً البداٌة على االلل 

.. االتصال بالمٌادات العلٌا امر ال ٌحدث اال فً حاالت االنذار االحمر .. حتى لو اباد المطاع فمد ال ٌحصل 

لبلمر صال الن النجدات تصل تلمابٌا من المحطات المجاورة او عبر رصد المٌادات لما ٌحدث .. ذلن االت

و لٌس سهبل .. و تسلل فراس الى عمك ذاكرة الجهاز المركزي للتحكم و هو اشبه بالحاسوب على االرض 

نت رموز و لؽة ٌموم بنفس العمل تمرٌبا .. و بحث فً اعماله عن معلومات تخص الخطة العامة .. لمد كا

اجاد التعامل معها .. كانت خطة عامة تحوي العدٌد من الخطوط X الجهاز ؼرٌبة جدا لكن حاسوب المركبة

اشبه المفمودة و تشبه رلعة امتؤلت بالفتحات المختلفة االشكال  و االحجام .. عبارات مفككة ؼٌر متناسمة 

نسخ فلم ٌجد .. و راح ٌصنع باالختصارات او الشٌفرات او اوامر ؼٌر مباشرة .. و بحث فراس عن اٌة 

فً حاسوبه ثم لام بابدال االوامر و خلطها و صنع اوامر متسلسلة لتؽٌٌر نسخة من الخطة تلن بشكل كامل 

تحكم مؽاٌر .. و لام بابدال الخطة  موالع الموات و وجهة لتالها االفتراضٌة و صنع اهداؾ جدٌدة لها و نمط

االولى بالثانٌة مع وضع شٌفرة معمدة للؽاٌة لمنع اٌة عملٌة عكسٌة او استعادة للخطة االولى ..و انملب كٌان 

و رؼم ان نسبة الدمار كانت المحطة و حتى تصنٌفها للعدو مما حدا بها الى االطبلق على عدة اهداؾ ..

لحة و اٌماؾ عمل المحطة فور عطلها اال ان هدفا لفت نظر فراس بشدة ضبٌلة بسبب وجود مضادات لبلس

و هو نٌزن خامل جوال فً عمك الفضاء و كانت بمٌة االهداؾ مماتبلت و طرادات و محطات و سفن شحن 

و رواصد ثابتة و متحركة .. و تسلل فراس خارج المحطة بهدوء تام و كمن فً راصد بسٌط ثابت بصمت 

صبلح كل شًء و فحصه فً المحطة و التؤكد من خلوها من المتسللٌن و اصبلح و هدوء حتى تم ا

االضرار التً لم تطل الراصد الذي كان ٌكمن فراس به و مع ذلن اتخذ احتٌاطا لوٌا ضد الفحص .. و مكث 

 فترة ال بؤس بها دون نشاط حتى هدأت االمور تماما ثم لام بالتسلل بشكل جٌد صوب ذان النٌزن المستهدؾ

البريء المظهر مستخدما اسلوب المفزات المحدودة عبر االبعاد و التسارع حتى التصك بسطح النٌزن و بدأ 

عملٌة تحس و سبر دلٌمة و محدودة حذرة خفٌة لكامل سطحه الذي ٌشبه للؽاٌة النٌازن التابهة فً فراغ 

كتشؾ فراس نظرا لدلة و لوة الكون كله .. و وجد انه راصد فابك لوي استراتٌجً .. لكنه رؼم ذلن لن ٌ

اسلوب االختفاء الذي ٌستخدمه .. ان اللعب مع حضارة السدٌم االسود تتطلب العمل بموة فابمة و اجهزة 

ال ٌتم كشفه من لبل الرواصد معمدة تتفوق على ما لدٌهم و اسلوب اخفاء االثر الكامل و النشاط السلبً لكً 

 كون اول الخٌط الذي ٌوصله الى هدفه .. ان العبور الى هذا النٌزن سٌ.االخرى 
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ولفت مركبة رامً فً مكان اكتظ بالحطام الصخري والؽبار الكونً و حطام اختلط بعضه ببعض .. انه 

فٌه بعثة الحضارة المختفٌة او باالصح ما تبمى منها .. كون رامً استطاع بعد مولع آخر كوكب شوهدت 

هذا المولع ال ٌعنً انه عثر على اول الخٌط اذ ان االنطبلق من نمطة ما ال ٌدل على صل الى توجهد كبٌر ال

و لد ٌكون االنطبلق خداعٌا و البحث عن شًء انطلك منذ حمب زمنٌة هللا ٌعلمها نمطة الهدؾ لبلنطبلق 

؟ ( .. ان لكن رامً لم ٌٌؤس ابدا .. ) ماذا لو كنت مكانهم اشبه بالبحث عن سراب وسط صحراء هابلة .. 

تحدٌد اتجاه افتراضً منطمً لوجهة البعثة سٌحدد على االلل دابرةً اضٌك للبحث .. لد ٌكون احد الباحثٌن 

لد وصل الى البعثة لكنه لد ال ٌكون لد عاد و رامً ال ٌزال ٌذكر لول احد عمبلء مخابرات االرض له 

تمكنوا من العثور على آثار تلن البعثة التً  "صدلنً انً اتمنى ان ال تعثر علٌهم ابدا اذ ان سٌبو الحظ من

نصبت الفخاخ خلفها بشكل هابل .. لم ٌعد احد ممن ذهبوا خلفها .. معظمهم ببل شن تحطموا فً منتصؾ 

ى حتى لبل ان ٌدخل مجالهم لموة بحٌث بلؽهم فهو ببل شن تبلشالطرٌك ولو بلؽهم باحدهم سوء الحظ من ا

الكونً .. اشن ان احدا ٌستطٌع لهرهم .. ربما الراٌسور وحدهم من ٌمكنه هذا و حتى الراٌسور ٌفضلون 

و لكن رامً ٌعلم لدرات االرض و لدراته هو كؤمٌر  ببعض حضارات الكون و هذه منها " ..عدم التحرش 

التً توازي لوة اجهزته التً تركها لدى رٌتارا عضوة للراٌسور انفسهم .. لدٌه اجهزته االرضٌة الفابمة 

الراٌسور لتعتنً بها لحٌن الحاجة لها .. و من ٌدري؟ فمد ٌكون ذلن الرب مما ٌظن رامً فمد ٌحتاج الى 

تكنولوجٌا ؼرٌبة عن ارشٌفات الحضارات و لوٌة جدا فً نفس الولت .. و طلب رامً من حاسوبه عمل 

تسلسل الدمار فً االماكن المحٌطة و توزٌع الموى و الموى ثت و توزٌع الموى و حرب تماثلٌة لتلن التً حد

المضادة و مسار الهجمات و نماط الموة و الضعؾ و احزمة الدفاع و تسلسل العملٌات العسكرٌة و تسلسل 

امً و الدمار فً كبل الطرفٌن و نوعٌة و لوة الرواصد فً كل لطاع .. االؾ المعلومات المشابه و طلبها ر

و طلب من ادرجها فً ذاكرة جانبٌة فالحرب كانت عامة و تفاصٌلها هذه تعلمها اؼلب الحضارات الموٌة .. 

حاسوبه رسم مسار افتراضً لبعثة سرٌة للؽاٌة ترٌد الفرار من عدو بؽٌة انماذ جنسها من الفناء ، انه ٌشن 

اهدات نوعا من الخداع فما تعلٌل تلن فٌما لدٌه من معلومات بشؤن آخر المشاهدات فمد تكون تلن المش

المشاهدات لبعثة شدٌدة السرٌة ٌنبؽً ان ال ٌشاهدها حتى جنود الحضارة و صؽار لادتهم ؟ و لد ٌكون 

التً تشكل طوق االمر ممتصرا على عدد محدد من كبار المادة امعانا فً السرٌة المطلوبة لسبلمة البعثة 

كان االمر ٌتطلب دراسة مبلٌٌن المعلومات عبر ٌكن االمر سهبل ..  النجاة لتلن الحضارة برمتها .. و لم

سنوات طوال دارت بها حرب شارن بها ملٌارات الجنود و مبلٌٌن السفن و المحطات و حدثت بها عشرات 

االؾ االحداث الهامة التً ٌمكن الي منها ان تؽٌر مجرى االحداث برمتها و كذلن دراسة الحضارة 

اتها و خططها العسكرٌة و المدنٌة و نمط تفكٌرها و تكنولوجٌتها و سٌر االمور بها و المنشودة و امكان

مبلٌٌن التفاصٌل الخاصة بها حتى شخصٌات لادتها و من ثم بعد كل ذلن طرح السإال : ماذا افعل لو كنت 

ل و لال ان و اعلن الحاسوب لرامً انه بحاجة الى ولت طوٌل للبحث و اٌجاد الحمكانهم و افكر مثلهم ؟ 

على رامً االستعانة بحاسوب مركزي من الحواسٌب فابمة الموة التً لدى منظمة رلم صفر و التً ال ٌوجد 

منها اال سبع نسخ فً امبراطورٌة االرض برمتها ثبلثة لدى جان و ثبلثة لدى رلم صفر و واحد ٌشرؾ 

ٌه العودة لبلرض سرٌعا و العمل على ملجؤ االرض الخاص و ذلن الختصار الولت .. و تنهد رامً .. عل

على الحاسوب الفابك بالصى سرعة لمعالجة كل هذه البٌانات و عمل التماثل المطلوب و من ثم و بعد 

الحصول على االجابة العودة الى تلن االماكن مرة اخرى للعمل من جدٌد على اٌجاد مسار البعثة .. و ألنه 

 ابدا مرة اخرى لبلرض بعد ان ارسل ٌشعرهم بعودته.بحاجة ماسة للولت فمد انطلك بالصى سرعة ع
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وجد فراس انه امام حلمة ربط مركزٌة لعدد كبٌر من المطاعات المماتلة و الدفاعٌة التً ٌتربع بعضها فً 

العمك بحٌث تكون هذه الصخرة الزابفة مركز الكرة بالنسبة لها و تسٌطر علٌها .. و اكتشؾ فراس ان هنان 

ت بل مبات الكرات الوهمٌة المشابهة التً تتكون من محطات و سفن و مراكز و مراكب لتالٌة و عشرا

دفاعٌة و للدعم اللوجستً التً تكّون هذه الصخور مراكزها و تتبعها البمٌة مباشرة و تتبادل معها رسابل 

حتى ذلن الولت أي ممتضبة سرٌعة جدا مستخدمة اسلوب الضؽط المعلومات المشفر.. و لكن لم ٌكن ٌصدر 

العسكرٌة .. لكنه لم ٌتوصل الى شًء عن الصخرة رؼم ان فراس تمكن من االلمام بالعدٌد من اسرارها 

وسلة اتصالها المركزٌة مع لٌادتها . ٌرٌد فراس تحدٌد تلن المٌادة لمعرفة كٌفٌة اٌماؾ اطبلق المارة التً 

عٌد .. ال احد ٌعلم بالضبط اال من ٌمفون وراء ربما صارت على وشن االنطبلق او ربما بمً لها زمن ب

االمر .. و فٌما فراس ٌبحث عن وسٌلة االتصال نشطت فجؤة اجهزة الراصد ذان بشكل كثٌؾ و شامل .. و 

و ان االمر هو فحص  اخبرته ان منظومة الدفاع ال تزال خاملة Xظن فراس انه تم كشؾ امره لكن المركبة 

هذا امر ٌتم عشوابٌا لبلجسام المشابهة و لمرة واحدة و لجسم واحد فمط كل جذري شامل للجسم الفضابً و 

و فً هذا الفحص ٌتم فتح كل المنوات و الشٌفرات و المرافك و تفعٌل لنوات مدة عشوابٌة من الزمن .. 

. االتصال الداخلٌة و المحٌطة و الخارجٌة و البعٌدة و تنشط االتصاالت بٌن الجسم و كل ما له صلة به .

عن ه و ٌحصل على ادق اسراركل ما ٌختص بالجسم ت فراس ٌحدد بدلة متناهٌة ضربة حظ رابعة جعل

التً حافظت بشدة على سرٌة وجودها و لم تتدخل فً ما ٌجري داخل الجسم  Xطرٌك رواصد المركبة 

لد تمت و عاد الجسم ٌؽلك لنواته و كل ما ٌتصل االلً الدلٌك .. و بعد نحو ساعتٌن كانت عملٌات الفحص 

على كشؾ اسالٌب الخداع و  Xبه من مرافك و ٌعٌد ارشفة معلوماته و اخفابها و هذا ساعد المركبة 

تعرؾ ادق اسرار و  Xالتضلٌل المتبعة و نوعٌة الشٌفرات االمنٌة ، و مع انتهاء الساعتٌن كانت المركبة 

لتحكم حتى اسم مصممه م تارٌخ صنعه بتموٌم حضارته و كل ما ٌختص به تفاصٌل هذا الراصد او مركز ا

و اتجهت صوب نمطة بعٌنها مستخدمة اسلوبا ٌتوافك مع اسالٌب   Xو بعد هذا االنجاز تركته المركبة  ..

رصد المحطات االمنٌة حٌث صارت خفٌة تماما بالنسبة لها و هً تسبح بهدوء و صمت نحو مركز التحكم 

المهمة الفعلٌة و معركة الذكاء بٌن فراس و كٌان بؤكمله للسدٌم االسود حٌث علٌه ث هنان ستبدأ االكبر حٌ

و ان ٌجد اسرار المارة المنوي اطبللها و ما ٌختص بها و معرفة نظام المارات الصناعٌة تلن و اماكنها 

ه ٌحتاج الى حرب مرٌرة اسلوب التحكم بها و منع اطبللها بشل اسباب االطبلق من جذورها و هذا بحد ذات

طوٌلة صعبة محفوفة بالخطر الساحك .. و وصل فراس الى مساحة ملٌبة بالنٌازن و المشعات الخطرة من 

فجارات كونٌة و ؼبار سام ٌتٌه فً الفضاء .. والحظ على ٌساره فجوة االجرام و الصخور المتخلفة عن 

الماتمة التً تدور باعلى من سرعة .. حتى الضوء  سوداء تدور حول فرابسها ثم ال تلبث ان تبتلعها بإرتها

نفسه ال ٌفلت منها .. انها بالنسبة لبلرض لعبة ٌلهو بها اطفال المدارس و ٌصنعون منها نماذج مصؽرة فً 

بها و ٌمومون بابتكار فجوات جدٌدة تنتج مجاالت لو  معاملهم و ٌضٌفون الٌها صفات لم تكن موجودة اصبل

ترة الؽزوة االول البتلعت االرض و مجوعتها الشمسٌة و جٌوش الؽزاة و تمددت وجدت فً االرض فً ف

اذا كانت فجوات طبٌعٌة .. لكن اكثر من ثمان و تسعٌن بالمابة من الفجوات حتى ابتلعت المجرة نفسها ..هذا 

فً  السوداء صناعٌة فً المجرات او تدخلت بها الحضارات و حورتها و عبثت بها لجعلها سبلحا فتاكا

الحروب الكونٌة او حتى المحلٌة .. رأى فراس كوكبا هاببل جدا على ابعاد سحٌمة امامه و مان بٌنه و بٌن 

 .. لمد بدأت اللعبة.الكوكب بضعة خطوط دفاعٌة و محطات رصد فلكٌة تختص بدراسة االجرام السماوٌة 
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ولؾ رامً امام لوحة ضخمة طبمٌة انتشرت علبها االؾ الموالع الملونة و االجزاء الرلمٌة و التً تمثل 

تبعا لتؽٌر الظروؾ .. لمد بدأت الدراسة كلها خرٌطة الحضارتان اللتان التتلتا سابما و لد راحت النماط تتؽٌر 

مسار رحلة تلن الحضارة التً اختفت  العمٌمة لمسار الحرب و احداثها و خطط الجانبٌن و ؼٌرها لتحدٌد

مبلٌٌن من ادق المعلومات التً احتاجت لجهد جبار لجمعها و تنسٌمها و ادراجها فً برنامج  فجؤة ..

الحاسوب التماثلً الذي راح ٌستعٌن بما لدٌه من معلومات معروفة و ؼٌر معروفة عن الحرب لدراستها و 

لمادة آنذان و حسب معطٌات المعارن و اماكن التلوث و الدمار و تحدٌد مسار الرحلة باستمراء نمط تفكٌر ا

هذا اضافة الى دراسة افضل االماكن الصالحة ؼٌرها من االؾ التفاصٌل التً تؽٌر من مسار الرحلة 

الستمرار مثل تلن الرحلة دون وجود خطر علٌها .. كان امام رامً ثبلث ساعات كً ٌستلم النتٌجة لذا ترن 

المهمة المعلوماتٌة و تضٌؾ لنفسها بعض التجهٌزات و انطلك هو صوب المدٌنة ٌتجول فٌها مركبته تكمل 

و هم  .. فرلة المخابرات تتمدم بشكل رابع فً عملها فً مجال الحلؾ المفترض كونه طرفا فً االمر ..

لى مؽامرة على وشن الدخول الى عمك الحلؾ و العمل على استطبلع االحتماالت الممكنة وهو امر بحاجة ا

كاملة منهم.. لٌس من شؤنه حالٌا التدخل بهم او متابعتهم .. و كذلن جلن االن ٌموم بعمل االحتٌاطات 

االستخبارٌة البلزمة لمنع حدوث اٌة مفاجآت سواء نجحت مهمة فراس و رامً ام ال .. علٌه احكام السٌطرة 

بها و التسلل الٌها فمنذ اطلمت االرض على اماكن المستعمرات االرضٌة و مراكز التحكم و منع العبث 

على نطاق واسع جدا حتى انها لتكاد تحل محل الحروب حرب المخابرات فً الكون و هً تستخدم 

العسكرٌة و هً جزء هام من كل الحروب .. و وصل رامً الى احد المنتزهات حٌث جلس فً مكان لطٌؾ 

ان لها و ٌجلسن على طاولة لرب واد جمٌل .. ٌعرؾ تن بعٌد ندى تدلؾ المنتزه مع صدٌمهادئ .. و شاهد م

مؽامرتها االخٌرة فً عالم السراب .. حمٌمة ان ال هً وال مراد ٌشكبلن خطرا فعلٌا على جان لكنه ٌؤخذهما 

بالحسبان لدى دخولهما فً عملٌة ما ضده ضمن عمل فراس او عمله هو .. ٌدرن انها تتعرض ٌومٌا 

لكنه ٌدرن ان للة منهم ٌبموا احٌاء او ببل عاهات مستدٌمة بجمالها الخارق  لمبلحمة و مضاٌمة المفتونٌن

تعجز المعجزات الطبٌة فً هذا العصر عن مجرد تشخٌص اسبابها فما بالن بعبلجها؟ لمد استحمت بجدارة 

نها و لمب االمٌرة السوداء لكن لٌس بالنسبة لعمالمة االرض الحمٌمٌٌن مثله و مثل جان و شمٌمها فراس .. ا

.. ال شن انها تدرن ذلن و سببه .. مراد االن ٌتلمى مراد ٌعرفون بمهمة فراس و لكن بحدود معٌنة طبعا 

مستوى بعد اٌام و ثبلث لماءات مدرسٌة مباشرة آخر الدروس لهذه الفترة من السنة حٌث لدٌه اختبار 

فً الترتٌب كالماضً .. الكل ٌحصل اجبارٌة بٌن الطبلب للتعارؾ المباشر .. ال ٌوجد اول و ثاٍن و ثالث 

و تنهد رامً .. ال  على العبلمة الكاملة وال ٌسمح بالل من ذلن فً االختبارات نظرا لوسابل التعلٌم الفابمة ..

ٌزال امامه " رامً " مشوار طوٌل جدا.. وال ٌدري .. هل تتمكن هإالء الفتٌات من الجلوس مرة اخرى 

دان صراع من جدٌد كما حدث فً االزمة الؽابرة ؟ سٌنتصر فرٌك االرض هكذا بامان ام تتحول االرض لمٌ

او ٌلمى حتفه هنان او سٌدمر كل شًء و لٌحدث ما ٌحدث .. اذا التضى االمر ستنسؾ االرض السدٌم 

و الكوراكات و ؼٌرها برمته رؼم ان هذا سٌحدث خلبل هاببل فً النسك الموجود للسدم و المظبلت النجمٌة 

الكون .. لكن لن تضام االرض و لن ٌصل الٌها اعداإها .. و عاد رامً ٌنظر الى ندى و  من تمسٌمات

شن بامور تخص الفتٌات ال شؤن له بها .. بمً امامه ساعة و اربعون دلٌمة على  صدٌماتها االتً ٌتحدثن ببل

جب علٌه ان ٌنتصر موعد االنطبلق الى حرب ٌعلم هللا وحده مداها و ما سٌنتج عنها .. لكن بكل االحوال ٌ

بها و اال دفعت االرض ثمنا باهظا لهزٌمته وهو ال ٌرضى الهزٌمة حتى امام اعتى عتاة الكون فهو امٌر 

 الراٌسور و مماتل االرض الممٌز مثله مثل فراس و جان و امٌر الظبلم الكونً .. ال مجال اال للنصر فمط.



 

 66من  18الصفحة 
 

 الى االعماق  -15

لم ٌنتظر فراس طوٌبل و توجه صوب احد المحطات التً بدت امامه على شاشة الرصد الخاصة والتً 

نبة عالٌة فً جدول التحكم و السٌطرة .. و كان ٌدرن انه ٌؽوص لدما فً اعماق خطوط  Xاعطتها المركبة 

المهاجمٌن  ًا ٌعطالعدو و بالتالً ستزٌد احتماالت كشؾ امره و عرللة عمله و اخفاء االسرار اكثر مم

ال ٌرؼب فراس فً منحها لهم باي شكل فهو ٌحب دوما ان ٌسبك عدوه بتلن الخطوة كً ٌصل  خطوة لبلمام

للنصر لبلهم حٌث ال بدٌل عن ذلن اال تحوٌل ارضه الى مرتع لتلن الطفٌلٌات الشرهة هً و كل 

مستعمراتها او معظمها .. و وصل فراس الى مدخل المحطة الواسع و التمط احد المراكب الداخلة حٌث 

سلل الى جهاز من اجهزة راكبها و استمر فً جسم معلوماتً ٌحوي تمرٌرا ما عن امر ما بلؽة مشفرة .. و ت

وضع الجسم داخل جسم اكبر بعد فترة لدر فراس انه نوع من الحواسٌب او الرواصد او ما شابه .. و صدق 

و تسلل فراس خله .. حدسه حٌث امتدت عدة موصبلت الى الجسم و راحت تنسخ المعلومات المستمرة دا

عبر تلن الموصبلت الى مخزن المعلومات الذي انتهت الٌه .. كانت الذاكرة تحوي عددا ال بؤس به من ادق 

المعلومات عن ذلن المطاع كله لكنها كانت بلؽة معمدة ذات شٌفرة ؼرٌبة .. لؽة لم ٌعرؾ لها فراس مثٌبل 

ن بل المهم هو ان ٌصل الى عمك اكبر من هذا بحٌث ٌصل بٌن لؽات الكون العدٌدة .. لكن هذا لٌس مهما اال

الى تلن المارة التً ٌجب علٌه منع انطبللها الى كوكبه بؤي ثمن ٌل و شل المارات االخرى ان امكن .. انه 

حتى ال ٌعرؾ شٌبا بعد عن حضارات هذا السدٌم وهو بالكاد االن ٌستمر فً اطراؾ السدٌم نفسه.. و رؼم 

الختراق اال ان هذا ال ٌساوي شٌبا بعد بالنسبة للمهمة .. و بحث فراس عن شًء ٌرتبط نجاحه لبلن فً ا

كبرى او ؼزو محتمل لكنه لم ٌجد بل وجد خططا للعمل ضد حضارة لرٌبة بسفٌنة فضٌة او بمارة او برحلة 

لؽزوها و  من مخلولات مماتلة ؼٌر طفٌلٌة االجسام و تتحدث عن حملة ٌجري االعداد لها ضد تلن الحضارة

تدمٌرها .. ال ٌصدق فراس هذا وال ٌشعر باالمان مع اي حشد لرب حدود ارضه .. ان اي ؼزو او حشد 

ٌمكنه تؽٌٌر مساره بسهولة لٌضرب هدفا ؼٌر الذي ٌعلن عنه او ٌتولعه الكل حتى جنود الحمبلت انفسهم .. 

الستعداد خشٌة ان تكون هً الهدؾ لذا ففور اعداد اي حملة فً ارجاء الكون تموم الحضارات االخرى با

الحمٌمً حتى بعد ان تبدأ الضربة وال ٌتم تخفٌؾ االستعداد اال فً مراحل متمدمة من المتال اي بعد وصول 

خط البلعودة .. انه صراع الموى البلمتناهً ..و بحث فراس عن لٌادة اعلى من هذه فً ذاكرة الحاسوب 

سحها او باول دون ترن اثر ٌدل على المصدر و هذه لٌست محطة فلم ٌجد .. ال شن ان المعلومات ٌتمس م

بدلٌل عدم وجود ذبذبة او وسٌلة اتصال علٌا بل كل اتصاالتها مركزٌة كونها تستمبل االوامر وال ترسل شٌبا 

محدودة مع مراكز و مراكب و محطات الل شؤنا منها و بنفس االسلوب .. االرسال دون استمبال حٌثان 

محل التمارٌر المٌدانٌة وال ٌوجد اتصال مع هات اعلى اال لدى الضرورة الشدٌدة و عبر  الرواصد تحل

االسلوب االنتشاري الذي ٌستحٌل معرفة هدفه كونه ٌصل لكل مكان حوله .. و بحث فراس عن وسابل 

مداها فوجد واحدة فمط ترسل موجات ممطعٌة انتشارٌة .. و درس سرٌعا مدى االشارة .. االتصال الفابمة 

ان تبحث فً خرٌطة المكان و  Xمتوسط الموة .. اذن فالهدؾ ٌمع بالمرب من المكان .. و طلب من المركبة 

االرشٌؾ عن كوكب ضخم كالذي ٌحتمل كونه هدفا لمهمته و و ربما كان لادر على احتواء لارات معدة 

دور حول شمسان ضخمتان و لبلنطبلق .. و عثرت على ثبلثة كواكب هابلة و احدها اضخم من االخران ت

حولهما و حول الشموس عشرات االلمار و الكواكب و الكوٌكبات و االجرام المختلفة و معظمها ملًء 

بالطفٌلٌات المتنوعة و تنتشر علٌها السبخات المختلطة السوابل و النباتات الؽرٌبة و ٌكتظ جوها بالؽازات 

االكاسٌد و ؼٌرها .. و هً بنسب مختلفة عن بعضها و ال السامة و العواصؾ الكبرٌتٌة و ؼازات المٌثان و 

 شن ان الكثٌر منها ٌحوي احٌاء عاللة و تجمعات سكنٌة ربما كانت طبٌعٌة او محطات عسكرٌة خطرة .
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فً ركن من اركان المنتزه الذي ٌجلس به رامً و ندى و صدٌماتها جلس رجل هادئ المبلمح ٌتؤمل الطبٌعة 

رتشؾ بؽٌر اهتمام كوبا من سابل شفاؾ منعش .. انه من سكان االرض لكن فً مكان ما من دماؼه و و ٌ

فً سرٌة كاملة استمرت بضع خبلٌا داخل خبلٌاه العصبٌة و كانت عبارة عن خبلٌا اساسٌة لمخلوق طفٌلً 

ودهم البعٌدة و هبط تسلل الى جسده اثناء لٌام الرجل بجولة سٌاحٌة الترب بها هذا الرجل للؽاٌة من حد

بحماٌات بسٌطة للؽاٌة على احد الوى مراصدهم و التً تضم وحدة استطبلع لٌادٌة .. و بصعوبة تمكن هذا 

البسٌطة على الرجل المخلوق من ادخال عدد من افضل خبلٌاه الى جسد الرجل مع امكانٌة السٌطرة الذهنٌة 

. و هذا المخلوق ذا الخٌوط الصفراء على رأسه و الوجه و اختزان المعلومات .. لدٌه مهمة كاملة ٌموم بها .

االملس و العٌون الزرلاء و الذي ٌملن اجهزة خطرة هو احد المادة الخطرٌن للؽاٌة فً االرض و ٌجب 

مرالبته بدلة و حذر بالػ جدا فهو احد اهم اهداؾ الحملة المادمة و ٌجب دراسته جٌدا و لد اسعدت الصدؾ 

 المتسللة بكونه تواجد بهذا المرب منه .. فً ملفه لرأ ان اسمه فراس .. اسماء اهلالمخلوق او اجزاءه 

ارضٌة  .. و شاهد المخلوق او سجلت خبلٌاه مستخدمة حواس الرجل دخول اربعة مخلولاتاالرض ؼرٌبة 

تحمل اسلحة لوٌة و استمرت على طاولة لرب طاولة تجلس علٌها اناث ارضٌات احداهن لرٌبة الشبه من 

فراس كثٌرا .. ربما كانت من فصٌلته .. و شاهد احد الوافدٌن ٌتحدث الى الفتٌات فٌثرن فً وجهه فٌموم 

الوافدون بشكل مفاجا باطبلق موجات لوٌة على الفتٌات فتتفجر اجهزة لدٌهن فٌتفرلن لكن الشبان ٌهاجمون 

طلك نحوهم موجة لم ٌر مثلها فً الفتاة الشبٌهة بفراس بشكل جماعً .. و فجاة ٌنطلك فراس نحوهم و هو ٌ

حٌاته فتذوب اجهزتهم .. و شاهده ٌماتلهم بشراسة شدٌدة و وحشٌة لصوى بٌدٌه و لدمٌه و ٌحطم اجسادهم 

ثم ٌتركهم بعد فترة لصٌرة حطاما خالٌا من الحٌاة بموة رؼم محاوالتهم للفرار بعد فترة وجٌزة من الصراع 

و شاهد ساببل شفافا ٌخرج من عٌون الفتاة لسبب لم ٌعرفه حاال.. ترى لماذا لم ٌدافع فراس بهذا تماما.. 

الشكل عن البمٌة و لماذا لم ٌتابعهن ؟ و عبر استمراء معلومات الرجل عرؾ انها شمٌمة فراس .. لم ٌكن 

ؽذى على اي شًء حولها ٌعرؾ معنى شمٌمة فهو من جنس ٌتكاثر بالخبلٌا المنفصلة عن اجساد مكتملة و تت

تكبر بسرعة حتى تتكاثر داخل جسد ما او مستملة على شكل كتل ال تلبث ان تتحول الى مخلولات صؽٌرة 

حتى تستمر على مرحلة معٌنة من النمو .. ال ٌهمه طرٌمة تكاثر البشر و عبللتهم ببعضهم بل ٌهمه ان 

ان الفتاة اضعؾ جسدا وتسلٌحا منه .. و لبلسؾ  فراس مهتم جدا بهذا المخلوق الشبٌه و ان امره ٌهمه رؼم

مستملة عن هذا ال ٌستطٌع التسلل الى عملها او جسدها فهو ؼٌر مكتمل االن و ٌحتاج اوال لتنمٌة خبلٌا 

الجسد و بعد اكتمالها ٌستطٌع المخلوق الناتج اختراق جسد بشري شرط ان ال ٌكون محمٌا بشكل جٌد و اال 

ا عدا انه ال ٌمكن نموه فً االرض او اي مكان من امبلكها دون كشؾ امره و ابادته هلن الخبلٌا الجدٌدة هذ

مرالبة هذا المخلوق الضعٌؾ فمد ٌكون مفتاح هزٌمة فراس .. للبشر و اتباعهم حضارة لوٌة .. ٌجب علٌه 

به بفضول .. و لم ٌكن رامً و هو ٌطمبن على ندى ٌعلم بوجود ضٌؾ ثمٌل على مسافة امتار للٌلة منه ٌرال

عبر جسد بشري .. و حتى لو حدق به الكل فهذا لٌس ؼرٌبا ففراس صار شهٌرا للؽاٌة بعد كل الحروب 

التً خاضها كذلن بسبب الجثث الملماة ارضا بسببه .. انهم عصابة خطؾ لذرة و الكل ٌعلم ان الشرطة 

ر الرواصد التملٌدٌة و هً تشبه ستؤتً و تزٌل الجثث فمط مكتفٌة بمرالبة المكان االلً لمعرفة ما حدث عب

الكامٌرات فً عالم ما لبل الؽزو .. انه دفاع عن النفس و العرض كذلن ال احد ٌمكنه محاسبة فراس الذي 

لوٌة عبر الكون هذا عدا عن ان االرض تدٌن له بحرٌتها و لوتها و تفولها على عجزت عنه امبراطورٌات 

 ٌكتفً بارسال الجٌوش للمتال اال بعد ان ٌكون هو لد هٌؤ لها االعداء فهو ٌموم بنفسه بحرب اعدابها وال

 االجواء للنصر .. و ؼادرت ندى المنتزه دون ان تشعر بالرجل الً ٌرالبها و ٌخطط لتكون ضحٌته التالٌة.
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االكبر  على سطح احد الكواكب التً تشكل الثبلثٌة الكبرى امام فراس و هو الكوكب X هبطت المركبة 

حجما حٌث وجد انه كوكب ؼازي ٌمتلا بالسبخات و المستنمعات التً اختلط الماء فٌها بالنشادر و سوابل 

و اولؾ فراس مركبته على منبسط داكنة من افرازات اعشاب و طحالب و النباتات تمؤل المكان كاالدؼال .. 

ا بسوابل داكنة بارتفاع بسٌط و لد منع ترابً و هبط منها و سار بٌن النباتات و االرض التً امتؤل سطحه

و شاهد فراس كتبل داكنة تلتصك باالالؾ على الصخور الحصى الدلٌك تحول التراب الى وحل عمٌك ..

فالترب منها ور اح ٌتؤملها دون ان ٌلمسها .. و وجد انها تتحرن حركات ضبٌلة جدا و مع كل حركة تنمو 

و فرز سوابل بنٌة و رمادٌة تسٌل لتختلط بالسوابل على االرض .. بشكل بسٌط جدا و ٌتؽٌر شكلها للٌبل و ت

شاهد ما ٌشبه االذرع الدلٌمة تتدلى من عدد من النباتات فً وسط السابل فمدر انها نباتات تتؽذى على تلن 

السوابل التً تفرزها هذه الكتل .. انها كما ٌبدو حلمة حٌاتٌة متكاملة ؼذابٌة على هذا الكوكب .. و سار 

النباتات فراس متؤمبل ما حوله .. هذه الكتل ببل شن هً مخلولات ؼٌر مكتملة من سكان الكوكب الطفٌلٌٌن.. 

لٌست من صنؾ نباتات الكون التً ٌدخل السٌلٌلوز فً تكوٌنها بل هً اشبه بكتل فطرٌة التركٌب رؼم 

طاٌر منها ؼبار كثٌؾ و صبلبة جذوع الكثٌر منها .. و عندما داس فراس على كتلة مخرمة من احدها ت

على ما ٌبدو ان هذا  انتشر فً الهواء المحٌط و على االرض حولها .. ال بد انها بذور من نوع ما ..

ال بد انه من صنؾ الكوكب ٌتبع نظام مملكة الفطرٌات فً عالمه النباتً .. لكن كٌؾ ٌبدو عالمه الحٌوانً؟ 

الطفٌلٌات ببل شن .. بمً ان ٌتؤكد من ذلن و فً نفس الولت ٌبحث عن حٌاة عاللة على الكوكب او باالصح 

حضارة ما سواء بنتها هذه الطفٌلٌات او جاءت من الخارج و هو ال ٌستؽرب ذلن ابدا .. لد ٌتولؾ مصٌر 

و معرفة مسؤلة أللؽاز ارض الشٌطان هذه عشرات الكواكب فً عالمه او لطاعات واسعة منه على حله 

المارة التً ٌفترض انطبللها فً ولت ال ٌعلمه الى عالمه و سر الحضارة و اختفاء المسبار و مسالة السفٌنة 

الفضٌة .. و شاهد فراس اول حٌاة حٌوانٌة ان جاز التعبٌر بعد ان اتجه للشرق للٌبل حٌث رأى حٌوانا 

ضٌة ٌجمع بٌن الحلزون و وحٌد المرن فً شكله و ٌسٌر على اربع زوابد رخوٌا ٌبلػ حجمه حجم بمرة ار

بنهم الكتل الطفٌلٌة بسابل مخاطً ٌلتصك بكل ما ٌمر به اثناء تجوله و هو ٌلتمط  متموجة و جسده مطلً

المنتشرة بمبات االالؾ بٌن الصخور و على سطحها و ذلن باستخدام لسان ثبلثً التشعبات كؤنه ثبلثة 

تنتهً بما ٌشبه زهرة من زوابد بالعشرات تفتت الخبلٌا و تسحبها مختلفة الحجم ملتصمة ببعضها انابٌب 

مستخدمة تٌارا هوابٌا كخرطوم الفٌل و مبات الحشرات الدلٌمة تتجمع على السابل الذي ٌتركه خلفه على ما 

ان انواع اخرى آكلة لوحوش هل ٌلتهم المخلولات البالؽة اٌضا ام ٌكتفً بفتاتها ؟ و هل هنترى ٌبلمسه .. 

الحضارة التمنٌة للسكان الطفٌلٌٌن ؟و لماذا ال ٌمدرون على حماٌة بذورهم هذا الكوكب الطفٌلٌة ؟ و ما نوع 

المهم ان ٌجد شٌبا ٌبدأ به .. .. و سار فراس نحو ما دام لدٌهم حضارة لوٌة ؟ سٌعرؾ الحما كل هذا .. 

ًء ببمع الماء و السوابل و تنمو به اعشاب متوسطة و فً االفك ساعة حتى وصل الى سهل شدٌد االتساع مل

شاهد فراس حٌوانا هابل الحجم ٌشبه الدٌناصور الطوٌل الرلبة و الذٌل ٌمشً ببطا متجها الى ٌسار فراس 

و لدر فراس ارتفاع الحٌوان بثبلثٌن مترا على االلل و طوله نحو مابة متر .. و خمن انه ٌؤكل الحٌوانات 

ة االخرى .. انها سلسلة متكاملة ببل شن .. لكن ما ٌستؽربه انه حتى االن لم ٌشاهد مخلولات طابرة الرخوٌ

تعتلً الجو وال بٌوتا او اوكارا للحٌوانات كما جرت العادة على الكثٌر من الكواكب الحٌة عبر الكون .. 

ظار اٌة حضارة فابمة فتضٌع كً ال ٌلفت انربما هً موجودة ولم ٌشاهدها فهو ال ٌستعمل اجهزته للرصد 

المفاجؤة و ٌضطر لمتال طوٌل ٌضٌع الولت و ٌنذر الحضارة .. و تابع فراسا لسٌر بعٌدا عن السهل ..انه 

 كوكب من ثبلثة كواكب علٌه ان ٌطوفها كلها او بعضها لبل ان ٌصل الى هدفه بسرٌة و ٌتعامل معه جٌدا.
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اخرى بعد ان حصل على ما اراد من معلومات من مركز رلم صفر .. و الحك انطلك رامً بمركبته مرة 

ٌمال انه صار امام خٌار محٌر للٌبل .. لمد اعطاه الحاسوب ثبلثة مسارات محتملة تتعلك كلها بثبلثة ازمان 

مناسبة لبلنطبلق حسب تطورات االمور فٌما اذا كان مخططا اصبل لذلن االنطبلق و اذا لم ٌكن مخططا 

بلنطبلق مسبما فهنان اثنان من الثبلثة فحسب شبه متماربان بنوع من التوازي رؼم انهما ٌوصبلن الى ل

مكانٌن مختلفٌن فً اعماق الكون .. و المسارات الثبلث شدٌدة االحتمال و الثالث ٌوصل الى منطمة بعدٌة 

بشدة و بمً على رامً ان ٌمرر  للٌبل عن مناطك المساران االولٌان المحتمبلن و كل واحد من الثبلثة وارد

أي مان المسارات الثبلث ٌختار .. بما ان البعثة كانت منظمة للؽاٌة لذا فهً معدة منذ البداٌة و هذا ٌعنً 

احتساب المسارات الثبلثة معا .. المساران المتماربان ٌمكن اختصارهما فً اتجاه واحد فً منطمة واحدة بعد 

ثر امنا و ٌبمى اٌضا المسار االخر المإدي الى مجموعة نجمٌة اخرى .. و ٌفضً لمكان اكدراسة أي منهما 

وصل رامً الى نفس المولع الذي كان به .. و بعد دراسة انتمل الى مكان آخر لٌس بعٌدا عن المكان 

االول.. لمد كان المكان االول خداعٌا كما تولع و حسب النظرة االستراتٌجٌة ٌجب ان تنطلك البعثة من هذا 

لمكان لتوفٌر اكبر لدر من السرٌة و االمان .. ٌبمى على رامً تحدٌد أي المسارات الثبلث ٌتخذ .. انها ا

تبدو كمثلث ضٌاع كونً .. لد ٌوصله احد الممرات او المسارات الى فخ او مكان فارغ او حضارة ٌخوض 

نسب .. و كان من ؼٌر معها صراعا مما ٌضٌع الولت و الجهد لذا علٌه ان ٌحدد بشكل جٌد المسار اال

المشابهة جرت و الممكن التوصل تحدٌدا للمسار الصحٌح بالطرق التملٌدٌة وال شن ان عشرات المحاوالت 

باءت بالفشل .. و لد ٌكون من لبله طرلوا المسارات الثبلث معا .. لمد ؼادروا .. هذا ال شن فٌه لكن ال بد 

طا ان ٌكون المسار او حتى الثبلثة مسارات تنتهً الٌهم بشكل او بآخر انهم خدعوا الجمٌع كذلن لٌس شر

فبل بد انهم صنعوا تموٌها ممتازا او فخاخا فً المسارات الثبلث او على االق ورابهم .. لم ٌكن لدٌهم ولت 

لٌصنعوا كل هذا كذلن كان المسارات تتؽٌر مع تؽٌر مسار الحرب و هو امر ؼٌبً ال ٌمكن ان ٌكونوا لد 

امام رامً الذي لذا هنان مسار واحد ٌوصل ولو الى مكان انتمالً .. و لكن المسارات تشابهت عرفوه مسبما 

و استرخى رامً و ترن لمدراته العملٌة التً ورثها عن  لرر اللجوء الى وسٌلة اخرى ..لدراته الخاصة ..

العنان لتعمل .. و وجد بعد فترة انه ٌمٌل الى احد المساران المتماربان نسبٌا فانطلك به  سلفه امٌر باترٌونا

دون ان ٌفمد خط العودة .. ال بد من توخً الحذر البالػ اثناء انطبلله و طوال الولت حتى عثوره على 

فظت على رالٌة لوٌة حاالحضارة وال شن انه سٌخوض معها حربا هابلة ان كشفوا امره فهً حضارة 

كٌانها و تكنولوجٌتها بشكل مدهش و عادة هذه الحضارات الكامنة تكون مصدر للك للبمٌة و هً تستحك 

ذلن كونها تستعصً على استطبلع و مخابرات بمٌة الحضارات و بالتالً ال ٌعرؾ احد مدى تمدمها و ما 

ها فمهما حاولت اخفاء ما تخفً من سبلح و عتاد متطور بعكس بمٌة الحضارات المنفتحة المعروؾ مكان

لدٌها فبل بد ان ٌعرؾ شًء مما لدٌها و لو عن طرق الحروب و المناوشات ٌكون ممٌاسا لتمدمها و لوتها .. 

بمركبته الى مجموعة كواكب صامتة أي ال ٌعرؾ هل هً مٌتة ام حٌة ذات حضارة ضبٌلة و وصل رامً 

سواء على شكل موجات او ذبذبات در عنها أي نشاط . فهً ال ٌص.لحضارة ما او ربما تخفً لواعد و مدنا 

و باستطبلع ما على سطحها .. او حرارة و هذا مستحٌل ولو كان على الكوكب حتى الحشرات البسٌطة 

لكن بشكل للٌل .. و اتجه الى ذلن  األكسجٌنوجد رامً ان احدها ٌمكن ان تنشؤ علٌه حٌاة ما لتوفر الماء و 

ٌستحٌل ان ال ٌحوي هذا الكوكب فخا ما فهو اول ما سٌبللً أي مطارد و ٌدفعه الكوكب دون ان ٌدخله .. 

وضعا عمدا لجذب المطاردٌن سواء من حضارة اعدابهم او أي او الماء  األكسجٌنالستطبلعه و لد ٌكون 

 حضارة فضولٌة  تبحث عنهم.. و تجاهل رامً الكوكب و التؾ حوله مسرعا لٌجد نفسه امام مفاجؤة .
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ت بكتل مٌتة من خبلٌا ؼرٌبة داكنة و لد احاطت بها سوابل جافة تشبه خٌوط بمعة داكنة امتؤلتؤمل جان 

العنكبوت المختلطة بسابل لزج داكن .. ورفع جان رأسه وهو جالس على لدمٌه بوضع ٌشبه وضع لناص 

لداكنة االنٌمة فتراصت علٌها امام عٌنٌه و تؤمل الساحات الخالٌة حوله و لمس نظارته ا ٌستعد الطبلق النار

ال شًء ,, و نهض مفكرا و عاد ٌنظر الى تلن البمعة  ارلام و عبارات مبهمة وهو ٌدٌر نظره فً االفك ..

.. انها اثر واضح ال جدال فٌه ٌدل على ان تلن المخلولات الطفٌلٌة كانت هنا و انها وصلت الى عمك كبٌر 

صؽٌرة او ربما وحدات استطبلع كاملة .. و مهما ٌكن فدخول بعثة استكشاؾ  فً المجرة .. لد تكون مجرد

هإالء ٌعنً بداٌة المتاعب .. ٌندر للؽاٌة ان تتمكن وحدات استطبلع من اختراق حدود االرض الكونٌة و لد 

ٌنجح بعضها بعملٌات اختراق لوٌة مباشرة و لكن سرعان ما ٌكتشؾ امرها و تطاردها وحدات االعتراض 

لبل ان تكتمل عملٌة اعادة لخاصة .. و لد تمكنت وحدة معادٌة من اعادة اختراق المطاع الذي هوجم مسبما ا

البناء و تنظٌؾ االماكن المصابة من االلؽام و الكمابن و ادوات التجسس و منع البناء و ؼٌرها .. و لد 

ع الشرلً من المجرة و لد دخلت بضع مبات من تلن المراكب و انتشرت بسرعة رهٌبة فً ارجاء المطا

هبت عشرات المعترضات تلمؾ ما ٌتسرب حتى اصطادت اكثر من ثمانٌن بالمابة من المتسللٌن وال تزال 

تبحث عن البمٌة .ان افبلت مركبة واحدة من تلن المراكب كفٌل باشاعة الدمار و تسرب اسرار المطاع و 

المهمة صعوبة على الطرفٌن لكن لصالح  نجاح مهمة المهاجمٌن تماما و كلما مضى الولت ازدادت

تمهٌدا للؽزو .. و لد لاد المهاجمٌن حٌث ٌكونوا لد عرفوا المزٌد من االسرار و وضعوا المزٌد من الركابز 

جان وحدة خاصة من الجاما بنفسه لتتبع بعض تلن المراكب التً التربت من نطاق حساس ٌخص مركز 

كواكب سٌاحٌة و مستعمرات استٌطانٌة ارضٌة بشرٌة أي ان ابحاث فضابً استراتٌجً ارضً لرٌب من 

البشر ٌذهبون الٌها بشكل مستمر دابم و هذا ٌعنً امكانٌة تسلل بعضهم لبلرض نفسها .. و جان االن ٌطارد 

و معرفة ما لدٌها و اهدافها .. وحدة اساسٌة من هإالء و السٌطرة علٌها تعنً السٌطرة على كل توابعها 

ستكون معركة شرسة على جان خوضها مع هإالء كً ٌمنع وصول جٌوش كاملة الرضه .. و اذا تمكنت 

وحدات االستطبلع من العمل فً مجال االرض الفضابً فهذا ٌعنً ان ما ٌموم به فراس و رامً و فرلة 

لبدء و هو لن ٌسمح بهذا ابدا .. و لمس جان المخابرات سٌكون عبثا و ستنتهً مهمتهم و هب على وشن ا

حزامه فصدرت منه اشعة خضراء احاطت بالكتلة و للصتها ثم تحولت معها الى كرة زٌتونٌة اللون لبل ان 

تنطلك الكرة عبر مسار خاص جدا صوب معامل التحلٌل التابعة للجاما و وصل الى حٌث جان شاب صؽٌر 

صؽار و لال له : لم ٌستمروا هنا طوٌبل .. ٌدو انها كانت محطة مإلتة السن هو احد ضباط لجان المتابعة ال

( و انتهت االثار المباشرة هنان . لال 423او هبوط طارئ سرٌع .. لمد تتبعنا اثرا ٌتجه صوب التجمع )

جان : ارسل فرلة حصار فورا الى هنان و انتظرنً معهم و اطلب من وحدة النشر السرٌع تتبع بمٌة 

. انطلك الشاب لٌنفذ امر جان الذي ادار عٌنٌه فً المكان .. مستحٌل ان ٌهبطوا هنا لمجرد ترن المسارات 

ال بدا انهم ٌلعبون لعبة ما و هذا االثر مجرد شًء للتشتٌت و لفت النظر بعٌدا عن عملهم اثر مٌت كهذا .. 

بد من وجود سبب لوي لوجودهم .. مجرد هبوطهم هنا ٌعنً انهم صنعوا امرا .. حما ال اثر آخر لهم لكن ال 

هنا .. ففرق االستطبلع ال تفعل أي امر دون تخطٌط مسبك او سبب لوي .. و فٌما هو ٌفكر وصلته نتابج 

التحلٌل الخاصة باالثر المرسل من طرفه .. مجرد كتل مٌتة ٌمكن ان ٌتركها أي فرد من تلن المخلولات و 

ل بشكل طوعً .. لمد كان على حك .. ال شن ان هنان هً لٌست فضبلت بل اشبه بجلد االفعى المستبد

هدفا اكبر مما ٌبدو .. و االثار هذه المٌت عمدا لٌجدها احد مطاردي االرض .. و نهض جان و تؤلك جسم 

 كروي اسود ظهر بٌده لبل ان ٌلمٌه ارضا ثم ٌتؤلك بدوره لٌختفً و ٌظهر فً مركبته و ٌنطلك الحما برجاله
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ً كوكب متوسط الحجم فً احد اعماق الكون سار مخلوق فً احد مسارات تجمع سكنً متجها صوب بناء ف

آلً متؤلك محروس بشدة فً وسط التجمع و عندما وصل الى مدخل البناء رفع ٌده امام مربع المع من 

ن بنفسجً معدن فضً تعلوه مصابٌح صؽٌرة و فتحة استشعار .. و بعد نحو ثانٌة اضاءت المصابٌح بلو

زاٍه و انفتح الباب فعبره المخلوق ببساطة و سار فً ممرات البناء حتى وصل الى ؼرفة خاصة اتخذ بها 

لمد عرفوا مكانا مثله مثل عشرٌن آخرٌن .. انه احد كبار مسإولً ما ٌشبه جهاز المخابرات لدى االرض .. 

راكبهم بعٌدة المدى و مدى بوصول مجموعة ارضٌة الى عمك الحلؾ للبحث عن امر ما ٌخص احد م

تورطها فً اثارة لتال مع السدٌم االسود . و طبعا لو ثبت تورط مركبة كهذه فهذا سٌعنً ببساطة ضربة 

انتمامٌة ارضٌة ضد الحلؾ الذي ٌعرؾ جٌدا ما هً االرض و ماذا تعنً ضربة انتمامٌة ارضٌة ضده رؼم 

جوالتها ابان الحرب الكونٌة الكبرى التً ال تزال لوته المفرطة.. ال ٌزال الكل ٌذكر صوالت االرض و 

ارهاصاتها مستمرة حتى تلن اللحظات و ستستمر لردح من الزمن .. و كان هنان رفع لدرجة التحفز الى 

درجة عالٌة للبحث عن الفرلة المتسللة التً اكتشفت آثارها على احد االلمار المٌتة السابحة فً فضاء خاٍل 

و لد اتخذت احتٌاطات سرٌعة االثار على خط سٌرهم المتجه صوب كواكب المركز .. و لد دلت تمرٌبا 

للؽاٌة و لوٌة الصطٌادهم و لمنعهم من الوصول الى مراكز الموى فً لٌادة الحلؾ التً لم تكن تعلم ان ثبلثة 

..  من كبار ضباطها لد احتلهم دهاة االرض و شاركوهم فً نسج خٌوط تلن الخطط الصطٌاد فرلة االرض

و لد عملوا دون حٌاد عن خط سٌر الحلؾ و كؤنهم الضباط االوابل ٌعملون بجد و اخبلص تامٌن .. و لد 

توزع اعضاء فرلة االرض كالملح فً الخبز و تركوا مكانهم آلٌات تماثلٌة ال تحتاج الى اتصال واحد بل 

ملها بشكل متمن لوي بحٌث شؽلت بعتعمل بشلن مستمل للؽاٌة عن الجنود البشرٌٌن و لد لامت تلن االجهزة 

و التفافات ارهمت استخبارات الحلؾ و هً تلهث محاولة التوصل اجهزة امن الحلؾ و هً تموم بمناورات 

الٌها و الحد من اذاها وعملها .. و فً هدوء شدٌد كان رجال الفرلة االصلٌٌن ٌمومون بعملهم فً استمصاء 

هذا ٌحتاج الى بعض الولت و كثٌر من الحذر و الذكاء و كل  كل ما ٌخص السفن الفضٌة التابعة للحلؾ و

و عرفوا ان هذه السفٌنة سفٌنة استراتٌجٌة تستخدم فً مجال المٌادة و  هذا ال ٌنمص فرٌك االرض ..

العملٌات الوسٌطة و اعمال السٌطرة و كبح اندفاع العدو فً حال الهجوم السرع المفاجا و تتسع لنحو مابة 

دات الخاصة و فرٌك استكشاؾ و عدد من المراكب المتالٌة و االستطبلعٌة الخفٌفة لصٌرة مماتل من الوح

اخرى .. ترى هل  ألؼراضالمدى .. و هذا ٌعنً انها مركبة حربٌة بالدرجة االولى مع امكانٌة استخدامها 

عددا من  االمر بحاجة الى عمل استخباري بالدرجة االولى و ٌمكن ان ٌحلهً من لامت بعمل الفتنة؟ 

رجال المخابرات محل الجنود و ٌستخدموا السفٌنة للحماٌة او حتى للخداع و لد ال ٌكون االمر كذلن .. ان 

اٌة حضارة تحترم نفسها ٌمكنها تملٌد نمط مراكب حضارة اخرى ولو بالشكل الخارجً مع بعض الممٌزات 

ات عن طرٌك الرصد و االستشعار و عن الخاصة بالسفٌنة االصلٌة و ٌمكن اخذ عدد ال بؤس به من المعلوم

طرٌك ارشٌؾ ملتمى الحضارات و هو مصدر طٌب للمعلومات فً شتى المجاالت بشؤن الحضارات الكونٌة 

عن وسٌلة للكشؾ العنان للبحث  ألجهزتهسواء المشاركة فً الملتمى او ؼٌر المشاركة .. و ترن الضابط 

ٌمً بالنسبة لموضعه .. و بعد جهد جهٌد عثر رجال البحث عن مسارات المتسللٌن .. انه ٌعمل بإخبلص حم

عن اثر واضح للمتسللٌن لكنه لادهم الى كمٌن لوي حطم فرلة البحث .. كثٌرا ما ٌترن المتسللٌن فخاخا لمن 

ٌطاردهم و تكون مدمرة .. ٌموم رجال االرض بمتابعة مهمتهم الفعلٌة و معرفة درجة ما ٌتوصل الٌه رجال 

وال بؤول .. و حتى تلن اللحظات لم ٌكن هنان ما ٌشكل خطرا على فرلة االرض االستطبلعٌة هذا الحلؾ ا

 .. رؼم ان كل االحتماالت لابمة و الخطر ال ٌزال متربصا بهم فً طل خطواتهم .. لكنهم مستمرون بعملهم.
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" اذا وجدت شٌبا ذا بال لنا فبل داعً لفحص الكوكبان االخران " هكذا فكر فراس و هو ٌعدل زاوٌة سٌره 

باتجاه شبه عمودي مبتعدا عن السهول الواسعة متجها صوب جبال وعرة تلوح له على مسافة بعٌدة جدا .. 

بال فً مجموعة اوراكس ربما ٌإمن فراس عبر مشاهداته ان تلن الجبال تضم عادة امورا ما ..مثل تلن الج

ثبلثة مراكب فاسرع ٌسٌر بٌن عدد من الصخور و هو .. و فٌما هو ٌسٌر رأى على مسافة بعٌدة فً االفك 

ٌحرص على صمت آلً و اخفاء نسبً .. و مرت المراكب الثبلث من فوق رأسه بهدٌر لتهبط على مسافة 

تحمل اسلحة اشبه باالنابٌب ذات المخلولات بعٌدة على ارض منبسطة و ٌهبط منها عدد للٌل من تلن 

لم ٌكن فراس بروزات و اسبلن و زوابد و راح بعضها ٌإدي اعماال ما و اتجه آخرون الى جهة تواجده .. 

لذا عاود سٌره نحو الجبال مستخدما ٌرؼب حالٌا فً كشؾ امر تواجده او فتح جبهات جانبٌة ال ضرورة لها 

ل الى اسفل اول جبل و تؤمل وعورة سفحه للٌبل لبل ان ٌبدأ باالرتماء اسلوب التسارع المحدود حتى وص

متسعا لكهؾ عبر الصخور نحو لمته العالٌة .. و لبل ان ٌصل بمابة متر وجد وراء صخرة ضخمة مدخبل 

شدٌد العمك ٌرتفع لعشرة امتار و بعرض اثنً عشر مترا و ٌمتد لعمك كبٌر للداخل .. و لم ٌتردد فراس و 

ى الكهؾ ببساطة باحثا عن اي معلومات جدٌدة توصله الى شًء ٌتعلك بحٌاة او حضارة سكان دخل ال

الكوكب .. علمته التجربة ان كهوفا كهذه ال تخلو من فابدة الي مستطلع على شرط ان ٌخرج منها سالما 

بعة امتار فهً عبارة عادة تعج بشتى اصناؾ الخطر حتى لمماتل كونً .. و تحمك ظن فراس بعد ان لطع س

فمط فً سٌره لداخل الكهؾ فمد ظهرت له حٌوانات اشبه بعناكب ضخمة ذات لون اخضر فاتح و اعلنت 

اجهزته انها تفرز موادا شدٌدة السمٌة .. لن تإذي حتى دفاعه االولً .. و بالسنة لهب مركز احرق فراس 

الى شبه سوابل لزجة محترلة .. و  العناكب الضخمة و تمدم للداخل كً ال ٌشم رابحتها النتنة و لد تحولت

الشكل تلتصك بالجدران و  لمسافة طوٌلة لم ٌصادؾ فراس شٌبا ذا بال سوى طحالب  و رخوٌات عجٌبة

و توؼل فراس فً السمؾ و االرضٌة .. ولم ٌحاول فراس التعرض لها مع بماءه مستعدا الي طارئ .. 

حٌاة عاللة فً الكهؾ .. و وجد ممرات متفرعة  اعماق الكهؾ .. لم ٌجد حتى ذلن الولت  ما ٌشٌر الى

بعضها ٌؽوص فً اعماق االرض و بعضها ٌصعد لبلعلى و بعضها ٌذهب ٌمٌنا او ٌسارا مع اتجاه الممر 

و اتجه فراس لبلمام عبر الممر الربٌسً متجاهبل الفتحات الفرعٌة حتى وصل الى لاعة الربٌسً لبلمام .. 

و بعوامل طبٌعٌة .. و ألول مرة الحظ فراس وجود شًء صناعً  لطع متوسطة الحجم نشؤت على ما ٌبد

صدبة ذاببة كمن الواح و صفابح معدنٌة على ما ٌبدو اختلطت بحطام نباتً ؼرٌب الشكل متحلل و آخر 

ٌابس .. و حاول فراس معرفة مصدر الصفابح فلم ٌجد لها مصدرا لشدة تحللها و لكنه عرؾ انها مزٌج من 

بون و نسبة من البرونز و المصدٌر .. و هذا الخلٌط ٌتواجد بشكل شابع جدا فً حضارات الحدٌد و الكر

وال اشكال السدٌم و ما حوله وال ٌمكن الجزم ٌمٌنا بمصدر هذه الخردة .. و كانت الماعة عالٌة السمؾ نسبٌا 

ه امتداد للمر الربٌسً رسوبٌة بعا و ٌتفرع منها عدة تفرعات متفاوتة االحجام و اخرها هو اكبرها ٌبدو كؤن

و ان كان اصؽر حجما و بدا لفراس اكثر انتظاما من البمٌة .. و اتجه فراس الٌه فً الولت الذي انسل فٌه 

كثرة هً مع عشرة ارجل فً احد الفجوات الجانبٌة .. و لم ٌعره فراس اهتماما ..  باألفعىحٌوان اشبه 

احٌاء الكوكب وال ولت لبلهتمام بها جمٌعا .. و وجد فراس ان الفجوة رؼم انتظام مدخلها اال انها ملٌبة 

بالبروزات و الحجارة و الصخور المختلفة االحجام و كان الممر ٌتسع نسبٌا كلما تمدم فٌه و ٌتفاوت حجم 

را بشكل جزبً و الصخور ال تزٌد وال الصخور و بعدها عن بعضها و تتلوى جدران الممر ٌمٌنا و ٌسا

.. و تنمص عدا عن اختبلؾ اشكالها و احجامها و رصدت اجهزة فراس فراؼا هاببل فً نهاٌة الممر الطوٌل 

 نه من تحطٌم لوى كونٌة ضخمة .تمدم فراس نحو الفراغ بحذر و لكن بدون تردد .. لدٌه من الموة ما ٌمكّ 
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و به و ٌدور حول نفسه بشكل بطًء هادئ ملتصمة  بؤذرعاللون تمتد منه بروزات اشبه  جسم كروي داكن

ٌبدو و كؤنه كرة معدنٌة مهملة من مخلفات الحروب او كؤنه لمر صناعً مهمل من المار االرض فً حمبة 

لشٌطان النابم  ما لبل الؽزو االول .. ٌدرن رامً جٌدا ماهٌة هذا الجسم الساكن .. انه ٌسمى بمفهوم الفضاء ا

وهو عبارة عن مصٌدة طالة بشعة تستخدمها الحضارات إلؼبلق ممر ما امام عدو متسلل او لتؤمٌن منطمة 

واسعة ضد هجوم كاسح مفاجا و هذه المصٌدة لادرة على ابتبلع فرلة كاملة من المراكب و السفن المماتلة 

. ٌولظها عادة أي نشاط اشعاعً او طٌفً او ٌجب ان تبمى هذه المصٌدة نابمة ... و فكر رامً بسرعة .. 

او صوتً موجه او ما شابه مما ٌصدر عن السفن و تستطٌع مراكب خاصة تابعة حراري او السلكً 

للحضارة التً تضعها عادة ان تتبلفى تنشٌطها عبر ارسال ذبذبة خاصة تحمل رموزا سرٌة للؽاٌة و ؼاٌة 

ة زمنٌة محددة لمرة واحدة تتؽٌر بعدها الشٌفرة حسب تسلسل فً التعمٌد بحٌث تولؾ اجهزة التنشٌط لفتر

انه من شبه  محدد مسبما و بترتٌب خاص تحل به شٌفرة محل اخرى فً كل مرة بشكل جذري .. و بما

شامل لكل  بإٌماؾالمستحٌل معرفة تلن الشٌفرات لذا كان ال بد لرامً من اتباع اسلوب آخر .. و حاال لام 

محرن الدفع الذاتً و للل من نشاط اجهزته الشخصٌة للحد االدنى و بشكل محدود االثر اجهزة المركبة عدا 

تستمبل كل ما ٌصل الٌها من موجات و  بحٌث للؽاٌة و فً نفس الولت رفع درجة االلتماط فً اجهزته

اذا لزم االمر و انكشؾ امره و ثارت المصٌدة للتحلٌل .. الفابك ذبذبات و ترسلها حاال لجهاز الحاسوب 

سٌستخدم جهاز المفزات الطٌفً ارضً الصنع لكن هذا ببل شن سٌكشفه ألي راصد فابك بسبب النبضة 

الناتجة عن المفزة و ربما تهاجمه تلن الحضارة مبكرا او ترسله الى كمٌن ما .. ال ٌرٌد بدء هذه الخطوة لبل 

نٌزن او صخرة عابرة حرٌصا على ان ٌبمى بعٌدا لدر االمكان ه تسٌر كؤنها اوانها .. و ترن رامً مركبت

عن تلن الكتلة الخطرة .. لكنه مع تمدمه اكتشؾ ان هنان لاعدة ؼرٌبة تتبع لحلؾ جدٌد لم ٌسمع به بعد او 

عرؾ هً من لواعد حضارة اتحادٌة لم تشارن فً الحرب تمع امامه مباشرة و بما انه لم ٌصد شٌبا لذا لم ت

بوجوده خصوصا انه ال ٌزال على بعد كبٌر منها لكنه لو استمر بهذا االتجاه فسوؾ ٌكتشفونه ببل شن و 

ٌهاجمونه لذا ال بد من االبتعاد عنهم .. و هذا سٌضطره للعودة الى المسار االول الذي ٌمر لرب المصٌدة 

االتجاه الذي اراده مع انحراؾ بسٌط بالضبط .. و لرر رامً امرا .. اطلك محركات الدفع بالموة المصوى ب

و من ثم اولؾ اجهزته تماما و تركها تندفع بالمصور الذاتً و بعٌدا عن جسم المصٌدة تحسبا لعامل الجذب 

كذلن اولؾ كل اجهزته مع اعدادها للعمل الفوري لدى رصدها الٌة انبعاثات موجهة معادٌة .. هنان اشٌاء 

و شاهد رامً جسم المصٌدة ٌمترب منه بسرعة .. و  كنها ال تصدر شٌبا ..ال ٌمكن اٌمافها فً اجهزة رامً ل

بعد للٌل كان ٌمر بجانبها ..الول مرة ٌمترب لهذه الدرجة من مصٌدة كونٌة ؼٌر ارضٌة حتى انه لرأ علٌها 

وق احداها كانت الزوابد الداكنة تف نموشا ؼرٌبة بؤحد لؽات الكون و بما ان اجهزته متولفة لذا لم تتم ترجمتها

ضخمة بحجم ٌفوق اربعة  المصٌدة .. كانت حجم مركبته بعشر اضعاؾ وهو تمر امام ناظرٌه كبٌبة ساكنة

اضعاؾ حجم ملعب كرة لدم .. ال تزال كرة المدم تلعب دورها فً حٌاة الناس و ان شابتها لمحات التطور 

لصعداء وهو ٌرى عبر زجاج مركبته دون ان تمس اللعبة نفسها .. و سرعان ما كان رامً ٌتنفس ا الفابك

الطبمً جسم المصٌدة نصؾ المظلم وهو ٌؽٌب بعٌدا .. و عندما صار على مسافة آمنة مد ٌده وراح ٌعٌد 

تشؽٌل اجهزة المركبة بشكل مدروس بحٌث ال ٌثٌر المصٌدة رؼم بعدها و بحٌث ال ٌمع فً مصٌدة اخرى 

د نشاطات ؼرٌبة فً مساحات كونٌة تمع على زاوٌة مشابهة او من نوع آخر و كذلن كانت اجهزته ترص

33
◦

الذي لد ٌكون وهو واثك انه لد الترب من هدفه  بحذر بالػ  على ٌمٌنه فانحرؾ بمركبته نحوها 

 الحضارة التً ٌبحث عنها و لد ٌكون صار هدفا جد علٌه جدٌد جعله ٌختلؾ عما انطلك لٌبحث عنه اصبل .
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 مطاردة وسط الظالم -32

عالدا ساعدٌه امام نافذة عالٌة ضخمة فً محطة فضابٌة ٌتؤمل النجوم امامه بصمت و دون  ولؾ جان

مساعدٌه ٌمفون كذلن امام نوافذ اخرى و ٌجلسون امام اجهزة حركة كؤنه تمثال شمعً .. و كان عدد من 

فجؤة مر طٌؾ  معمدة ببل حران و كؤن الكل ٌنتظر بشدة امرا ما ٌشد انتباه هذا الحشد الصؽٌر العدد .. و

و بٌانات سرٌعة و دلٌك للؽاٌة على مسافة بعٌدة و تحركت مإشرات االجهزة و سجلت معطٌات و ارلاما 

حاال دب النشاط بالجمٌع و لال جان و هو ٌندفع صوب ممر االلبلع :اولعنا بهم .. هٌا بنا . و لفز الى 

و مالت وراء مركبة جان مركبته و اندفع بها و اندفع معه خمسة بمراكبهم التً سجلت كلها تلن المعطٌات 

رافٌة عبر الفضاء على مسافة كبٌرة من مركبة جان المندفعة لتطارد ذلن الجسم المجهول المنطلك بسرعة خ

و شعرت المركبة المستهدفة بمطاردة جان لها و ما لحك بها من مماتبلت تابعة لجهاز الجاما االرضً .. 

و بعضها سام و كلها ال حٌاة بها .. و اشار جان كبٌة مهجورة ٌفانحرفت بسرعة خارلة نحو مجموعات كو

مسطح جسٌمً خرٌطة تلن المناطك و ادرن جان ان المركبة تعمل على تضلٌله الى جهاز ما فرسم له على 

بسرعة كل واحدة الى جهة و اختفت عن انظاره لذا ارسل اشارة ممتضبة الى المراكب التً تتابعه فتفرلت 

و شاهد على الخرٌطة بعضها ٌتوؼل عمٌما فً الفضاء و بعضها ٌحط على كوٌكبات مهجورة و اخرى 

عض المجموعات او تتابع االنطبلق لبلمام  .. و تابع جان مطاردته لتلن المركبة بنفس السرعة تلتؾ حول ب

حٌث ال تزال اجهزته ترصدها دون ان تحدد معالمها او ماهٌتها لكنه ٌعرؾ انها تتبع مجموعة االستطبلع 

حلة الؽزو المادمة و بؽٌة جمع المعلومات و وضع ركابز مناسبة لبدء رالتً تسللت الى امبراطورٌة االرض 

انطبلق تلن المارة المنتظرة و التً ٌسعى فراس بجد الٌمافها بعد كشؾ مكانها و ماهٌتها و شل لدرتها و 

او اطبلق ؼٌرها نحو االرض .. ان انطبللها لد ٌعنً ورطة لدرة حضارة السدٌم االسود على اطبللها 

فها لكنها ال ترٌد كشؾ اسلحتها دون حرب شاملة لبلرض .. تستطٌع االرض استخدام اسلحة استراتٌجٌة لنس

كذلن ترٌد اٌماؾ هذا االمر من اساه و لٌس مجرد ضرب لارة مرسلة نحو االرض .. و وصل جان الى 

لرب كوٌكب مٌت و شاهد سفٌنة صؽٌرة تبطء سرعتها و هً تلتؾ نحو مجموعة صخور فهبط جان على 

و نزل من مركبته و ولؾ بجوارها ٌرالب المركبة التً  الكوٌكب الصؽٌر الذي ٌمارب حجم مدٌنة كبٌرة

تابعت سٌرها صوب تلن المجموعة الصخرٌة .. لمد حرص جان على ان ال ٌكشؾ هإالء مطاردته 

من هذه المباشرة لهم رؼم انهم ٌدركون انهم مبلحمون ببل شن لكن جان حرص فً المرحلة االخٌرة 

ركبة االستطبلعٌة .. ال ٌدرن هإالء ان الجاما لد دخلت اللعبة و المطاردة على ان ال ٌكشؾ مولعه لتلن الم

انها اطلمت خلفهم لوة كبرى استخبارٌة ٌمودها جان نفسه .. لمد لرر سحك المتسللٌن بحٌث ال ٌبمى منهم اثر 

بعكس ما هو مؤلوؾ فً مثل هذه الحاالت حٌث ٌتم عمل استطبلع مضد الستطبلع العدو لمعرفة ما ٌخطط 

كشؾ اسراره لمعرفة خطواته التالٌة و التصدي الشامل له عند المواجهة الكبرى .. لكن جان ٌدرن و لله 

بشكل او بآخر .. الكل ٌفعل  انه بذلن ٌمنحهم الولت للعمل و ال شن هم ٌدركون هذا االسلوب و مستعدون له

االستطبلع كفرق .. فرق  هذا حتى االرض .. االستطبلع المضاد امر معروؾ للؽاٌة بٌن الحضارات

انتحارٌة تموم بعملها بسرعة دون االمل بعودتها سالمة ؼالبا و جان لرر ان ال ٌترن لهم الفرصة اللتماط 

انفاسهم او لمجرد اٌجاد ولت للعمل و حتى لتحدٌد وجهة الضربات المادمة الٌهم .. ال مجال لرحمة او شفمة 

ورهم لتنمو جواسٌس السدٌم االسود فً كل مكان ٌصلوه وال مجال لتركهم احٌاء ٌعٌثون فسادا و ٌنشرون بذ

.. و عاد جان الى مركبته و انطلك بها صوب تلن الصخور و التؾ حولها بدابرة واسعة و هو ٌطلك 

شعاعٌن متوازٌٌن علٌها فتناثرت اجزاء منها بعنؾ و انطلمت من بٌن الحطام المركبة المعادٌة مسرعة 

 انطلك جان خلفها مسرعا فً مطاردة جدٌدة وسط الظبلم .حاال . و .كمن اصابه مس بذعر و ارتبان 
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 الى االعماق -42   

لبل ان ٌصل فراس الفراغ بمسافة تبلػ نحو خمسٌن مترا عثر على جسم مؤلوؾ عبله صدأ عجٌب و لد 

 انؽرس فً التربة و الصخور و كؤنه موجود منذ االؾ السنٌن فً تلن البمعة حتى ان اجزاء من التراب

تحولت الى صخور حول الجسم .. انه المسبار المفمود و لد عرفه فراس من تصمٌمه و االرلام الخاصة 

المحفورة علٌه و التً طمس معظمها الصدأ و لد سكن تماما و لم ٌعد ٌرسل أي اشارات و تآكل جوفه و 

ت بخطر ٌفوق لدراتها اجهزة االرض و مراكبها تفنً نفسها اذا ما شعرأي شٌطان فعل هذا ؟ ..  خارجه ..

على صده لكن هذا المسبار بمً و لم ٌفِن نفسه و تعرض للتآكل كامل داخلً و خارجً .. هنان طرٌمة 

واحدة لذلن .. ان تفنى كامل طالاته دفعة واحدة و بشكل مفاجا للؽاٌة و ٌتعرض بعدها ألكسدة شدٌدة 

ٌن الصخور و رفعه فً الهواء امامه و دار الكثافة .. وعبر اجهزته الفابمة التطع فراس المسبار من ب

المسبار حول نفسه و فراس ٌتؤمله من كل الجوانب .. لم ٌنمص من شًء ابدا .. و نظر فراس حوله ٌتؤمل 

الكهؾ و الممر لبل ان ٌعود للنظر للمسبار الذي راح ٌتملص هو و ما ٌحٌط به من تراب و صخور ثم لام 

لد صار بحجم ذرة التراب .. و تابع فراس سٌره بحذر .. و وصل فراس بتخزٌنه فً حزامه الخارق و 

فراس الى اتساع هابل للؽاٌة .. لاعة تعلو بما ٌزٌد عن ناطحة سحاب حدٌثة و تتسع بما ٌزٌد عن لرٌة 

صؽٌرة و وسطها فجوة رهٌبة االتساع تبدو شدٌدة العمك  و فً داخل الفجوة و فً جو الماعة تدور زوابع 

ة و تٌارات ممؽنطة تتبلشى سرٌعا فً جو المكان .. و سار فراس حتى وصل حافة الهوة .. كهرومؽناطٌسٌ

و نظر لؤلسفل .. و عبر جهاز التكبٌر الطٌفً فً نظارته طاؾ ببصره فً لعر الهوة .. كانت تشبه ارضا 

ة ذات وهاد و بروزات ترابٌة نمت على بعضها بعض انواع االعشاب و كانت هنان بعض آثار مطموس

نمو لمخلولات السدٌم الطفٌلٌة .. و نظر فراس ربما ألحٌاء هوت داخل الفجوة و تحللت او ربما كانت خبلٌا 

لبلعلى الى سمؾ المكان .. كانت الطحالب او ربما نباتات مجهولة تنمو على السفح و الجدار و السمؾ و 

لذا ٌجب فحص المعر . و ارتفع  كانت بعض االضواء تتسلل من السمؾ .. ال شًء فً االعلى سوى السماء

جسد فراس و طار نحو الهوة شدٌدة االتساع ثم راح ٌهبط لبلسفل متؤمبل الجدران الملٌبة بنوع بل انواع 

ؼرٌبة من النباتات المتسلمة و الفطرٌة الؽرٌبة حتى وصل الى االسفل و استمر على االرض الترابٌة  

ٌة تلن الكتل .. كانت لخبلٌا مختلطة بعضها مٌت منذ الواسعة و تفحص اثناء سٌره على االرض الطر

فترات طوٌلة و بعضها مٌت منذ فترة لصٌرة و متوسطة و بعضها نوع من ركام فضبلت ال ٌعرؾ الي 

و شاهد فراس على مسافة نوع من المخلولات هً و لم ٌصادؾ خبلٌا استنباتٌة طفٌلٌة لسكان الكوكب .. 

كهوؾ متجاورة .. و سار فراس نحوها شاعرا كؤنه ٌسٌر فً منتزه  منه فتحات تشبه مجموعة مؽابر و

عن سبب وجود هذه الفتحة و جاءه جواب انها حدثت منذ مبلٌٌن السنٌن بفعل نٌزن ضرب  تساءلطبٌعً .. 

المكان و تحول الى فوهة بركان و وصل فراس الى تلن الكهوؾ فوجد انها عدة مداخل لكهؾ واحد أي انه 

فراس عن سبب اتخاذ الفوهة لهذا الشكل فاخبرته اجهزته انه مع الزمن  تساءلفتحات و مدخل متعدد ال

ثم راح تكلست الفوهة و صنعت ما ٌشبه الجبل الذي تراكم التراب داخله حتى طمره تماما و تصلبت لمته .. 

ترث فراس لهذا التراب ٌنكمش هابطا لبلسفل صانعا الماعة ثم الفجوة و ان هذا مستمر ببطء شدٌد .. ال ٌك

لكن ٌهمه الى اٌن ٌوصله كل هذا .. ربما الى ال شًء و ربما الى شًء هام او طرؾ خٌط .. ٌإمن فراس 

ان هنان شٌبا ما فً هذا الكوكب او اشماءه من حوله و ان كان ٌرجح ان السر هنا فً اضخم الكواكب حجما 

نظٌؾ من الصخور .. و سار به رؼم انه .. و على عكس الكهؾ فً االعلى وجد فراس ان هذا الكهؾ شبه 

لم ٌجد بعد مصدر التٌارات المؽناطٌسٌة التً تنشؤ فجؤة و تختفً فجؤة دونما مصدر محدد .. كان فراس 

 ٌدرن ان هذه التٌارات تتعلك بؤمر هام فً الكوكب و ربما تحدد مصٌر مهمته لذا ال بد من معرفتها .
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 حفل التخرج -52

اتنا االعزاء الٌوم بمناسبة انهاء المرحلة االخٌرة من المستوى السابع عشر " نرحب بطبلبنا و طالب

االكادٌمً الشامل ما لبل التخصص و نهنا طبلبنا و طالباتنا االعزاء بكونهم لد تفولوا مرة اخرى فً 

بها سرعة انهاء المرحلة لبل ؼٌرهم من الوحدات التعلٌمٌة حٌث كان الفارق هذه المرة ساعة كاملة سبموا 

( ارحب بالزوار الكرام من 333اننً و بصفتً المدٌر االعلى للوحدة االرضٌة )( المنافسة ..342الوحدة )

حٌاة  بان نعمل بجد على استمرار تفولنا االكادٌمً الذي ٌضمن الوالدنا اهالً الطبلب و الطالبات و اعدهم

اكثر نجاحا و لعالمنا مزٌدا من التفوق و السمو و مستمببل مشرلا ملٌبا باالمل و بكل جدٌد مفٌد .. اتمنى لكم 

اولاتا ممتعة فً حفلنا هذا حٌث ٌحك للطبلب بعده اخذ اجازتهم الحرة كالمعتاد باستخدام النالبلت  الخاصة 

و انطلمت الموسٌمى الجمٌلة مع  را الستماعكم الكرٌم ". اولاتا ممتعة مرة اخرى لكم جمٌعا .. سك بالمدرسة

و لصاصات المعة انهمرت و تطاٌرت فً الجو فوق رإوس الجمٌع و هً تتخذ  صٌحات الطبلب الفرحة

اشكاال و ترسم اخرى رابعة تتؤلك بالوان و تختلؾ مكونة لوحات فنٌة فاتنة فوق رإوس المحتفلٌن الذٌن 

بالتخرج و التفوق .. و فً ركن منعزل ولفت ندى و بٌدها كوب من عصٌر  فرحااختلط كبلمهم و هتافهم 

منعش و بالٌد االخرى كعكة فواكه تتحدث الى زمٌبلتها و زمبلبها الوالفٌن معها حول المرحلة الدراسٌة و 

الصعوبات التً واجهها الجمٌع ..و تساءلت صدٌمتها بدهشة : انت ٌا ندى واجهت صعوبات ؟ ال اكاد 

. لالت ندى و هً ترتشؾ من كوبها : وماذا فً هذا ؟ الست بشرا؟ لال زمٌل مازحا: اشن فً هذا. اصدق 

تنوٌن مستمببل؟ لالت بسخرٌة طفٌفة : ذكً فعبل. و تناولت لضمة من كعكتها و زمٌل ٌسؤلها بجدٌة : ماذا 

. ربما الهندسة الجٌنٌة الصد الى أي فرع تخصصً تنوٌن االتجاه؟ لالت بشبه شرود : حمٌمة لم الرر بعد .

او علوم االحٌاء و ربما ادرس فً فرع التخطٌط الخاص بالطوارئ و االسكان الكونً . لالت زمٌلة : ال 

اصدق هذا .. كنت اتولع ان تتجهً الى هندسة التحكم او الهندسة الذرٌة او علوم الفضاء الشاملة . لالت : و 

بالتحدٌد .. لكن ؟.. لست ادري ماذا الول . لالت ندى : دعٌنً  لماذا؟ ترددت الفتاة لابلة : ال الصد شٌبا

اختصر علن بل علٌكم جمٌعا . و تناولت رشفة من كوبها ثم لالت : انتم بالطبع تتولعون شٌبا عنٌفا او كثٌفا 

او ما شابه ٌلٌك بفتاة ٌسمونها االمٌرة السوداء و هً شمٌمة مماتل كونً رهٌب نصؾ حضارات الكون 

لدفع أي ثمن ممابل رأسه .. لكن هذا ال ٌمنع كونً بشرا و لست آلة .. فانا لدي احبلمً و شخصٌتً مستعدة 

او الدراسة ذات التفكٌر الهادئ . لال زمٌلها : ال زلت ال استوعب الخاصة و حب الخٌر و العمل التنموي 

ن فً معمل امام منظار هذا االمر .. كٌؾ؟ هل مثبل ستتخلٌن عن كونن االمٌرة السوداء و تدفنٌن نفس

تحكمً تعبثٌن بالذرات و تبنٌن بها اشكاال كالدمى او تعبثٌن بزهرة و تحولٌها الى وحش نباتً ٌتسلى به 

االطفال ؟ ال الصد السخرٌة لكن االمر ؼرٌب حما . لالت ندى و هً تؤكل لطعة صؽٌرة من الكعكة: ما 

ٌدرس علم الحضارات منذ سنة و تبدو ..شمٌمً االخر  الؽرٌب ؟ لٌس تنالضا لكن االمور ال تكون دابما كما

ٌدٌر التخصص فً علم االجناس الكونٌة دون ان ٌكون مماتبل او مؽامرا مثل شمٌمً االخر .. حمٌمة . ارٌد 

لالت زمٌلة لها : معن حك . سؤلت ندى زمٌبل : وانت؟ ان اشعر اننً بشر .. فتاة عادٌة ال وحشا كونٌا . 

ون استطبلعٌا. لالت منتشٌة بالموسٌمى و الكعكة و العصٌر: جمٌل.. حٌاة المستطلعٌن لال مبتسما : سؤك

رابعة .. ال شن انن ستكتشؾ حضارات جدٌدة . لالت زمٌلة : شمٌمً مستطلع و ال اخفٌكم اننً دابمة الملك 

ا اذن و فراس علٌه .. ماذا لو لتله جنود الحضارات او لصوص الفضاء؟ لالت ندى بؤسى خفً: ماذا الول ان

مماتل كونً حٌاته كلها حرب متصلة ؟ لال زمٌل لها : هونً علٌن ٌا ندى .. انه ٌستطٌع حماٌة نفسه .لالت 

بمرح مصطنع: دعونا من هذا و لنتحدث عن مشارٌعنا المادمة .. لد ال نرى بعضنا مرة اخرى. و فٌما هم 

 ن لبل احد رواد الحفل السنوي الصاخب.بالحدٌث لم ٌبلحظ احد عٌونا ترلب ندى من بعٌد ممنهمكون 
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الترب رامً بحذر من منطمة النشاط الؽرٌب و هو ٌخفؾ من انشطة اجهزته الى الحد اآلمن و تولؾ عندما 

مثل هذه االنشطة ؼالبا ما تتخلؾ عن فجوة سوداء بدأت رواصده تخبره بكثافة ؼٌر معروفة لذلن النشاط .. 

االنتهاء او عن عواصؾ مدارٌة كونٌة كهرومؽناطٌسٌة ز لكن فً نفس الولت لد مستهلكة او على وشن 

تخفً خلفها ما ٌسمى بالبوابات و هً مداخل الى عوالم اشبه بعالم السراب الذي خاض فراس علٌه مؽامرة 

امام  لبوابةللسٌطرة علٌه و للدخول الى ذلن العالم عبر البوابة ال بد من تردد او ذبذبة شدٌدة التعمٌد لفتح ا

من ٌرٌد ذلن و عادة ٌكون ذلن شبه مستحٌل و بحاجة الى تمنٌة شدٌدة التطور تفوق صانعً البوابة عادة 

الجل التمكن من كسر الشٌفرة و تحمل ضؽط العبور دون الشٌفرة الولابٌة المفترض ان ٌطلمها الطرؾ 

ٌعتبر العابر متسلبل و لد ٌتم تحوٌل مسار للبوابة بعد التؤكد من هوٌة عابر البوابة و فً حال عدم التؤكد 

البوابة الى فخ مدمر و لذا على العابر شل البوابة و تجمٌد اتجاهها و المٌام بعبور صدامً اخترالً لٌصل 

و لد تحتوي البوابة على خطوط للطرؾ االخر بعد فتح الخط االول و بعدها علٌه مواجهة الطرؾ االخر .. 

عدة وال خطا واحدا وعادة ما ٌكون اولها خداعٌا .. و على شاشته الطٌفٌة حدد رامً شكل البوابة التً تدور 

حول نفسها كدوامة ضوء اختلط بها ؼبار رمادي و اسود كالسدٌم .. و راح رامً ٌحرن مإشرات تشبه 

لبل الؽزو االول لبلرض و كلما حرن مفتاح تبدلت مبلٌٌن من مفاتٌح مذٌاع من العالم المدٌم فً فترة ما 

الذبذبات االختبارٌة المحدودة .. دلابك للٌلة و توصل رامً بعدها للشٌفرة االساسٌة لفتح البوابة لكنه لم ٌفعل 

بل لام بعمل تحٌٌد نصفً لمجال التردد من محٌطه ثم لام بعمل سبر آخر الٌة ترددات جدٌدة .. و صدق 

رامً فمد كانت مجرد ذبذبة خداعٌة ما ان تنطلك من أي جسم حتى ٌنفتح امامه ممر ما ان ٌدخله حدس 

حتى ٌطبك علٌه و ٌرسله حاال الى اعماق الكون الى مطحنة مؽناطٌسٌة آكلة للطالة و المعادن كانت ستضٌع 

التالً .. ال .. ال  ولت رامً حتى ٌعود الى مكانه هذا .. ربع ساعة مرت لببلن ٌفن رامً رموز الحاجز

ولتا طوٌبل و هو ال ٌستطٌع اتباع هذا االسلوب فمد تكون هنان عشرات  الحواجز و ٌستلزم فكها بالتالً 

ٌستطٌع الولوؾ لبلبد هكذا فً الفراغ فمد ٌكتشفوه فً اٌة لحظة .. ان ولوفه بحد ذاته مجازفة لذا ال بد من 

رى فً الجهاز و تؽٌٌر شدة االستطبلع الوسٌط الطبمً .. و و لام رامً بتحرٌن مفاتٌح اخ وسٌلة اخرى ..

انطلك الجهاز ٌحلل الحواجز كلها دفعة واحدة .. كانت بالعشرات و فً اتجاهات مختلفة .. و بحث رامً 

عن بوابة داخلٌة خلفٌة .. ال ٌعمل ان بعثات الحضارة الخفٌة ستموم بكل هذه المحاوالت كً تدخل او على 

مٌا انها ستجتاز كل هذه البوابات خصوصا انها ستضطر الطبلق الشٌفرات بشكل مستمر مما االلل لٌس منط

لد ٌكشفها العداء متربصٌن ... و عثر رامً على حاجز صامت جانبً ٌمع بعد الحاجز الرابع مباشرة والنه 

.. و توصل  صامت لم ٌكشفه فً البداٌة .. و حلل رامً الحاجز بهدوء عبر اجهزة ارضٌة ال تمبل الفشل

خبلل دلابك لسر الحاجز فانطلك صوب الحاجز الصامت مباشرة مطلما نحوه ذبذبة صفرٌة التردد و اشعة 

طٌفٌة فاحصة لمعرفة ما ٌصدر عن الحاجز الذي انفتح و رامً ٌدخله سرٌعا مؽلما الحواجز خلفه بشٌفرة 

ت فلكٌة واسعة شبه خالٌة و رصدت عكسٌة اعادتها كما كانت ..و وراء الحاجز وجد رامً نفسه فً مساحا

اجهزته نشاطات كثٌفة فً العمك و انبؤه راصده االستراتٌجً بوجود حزام دمار حدٌث على مسافة متوسطة 

امامه مباشرة و ان هنان مركز مرالبة لرٌب على ٌمٌنه لرصد ما ٌخرج من البوابة و ان هنان ثبلث نماط 

خٌل ٌعبر البوابة الى طرفها االخر و كذلن هنان وحدات عسكرٌة لوٌة متموضعة من اجل اصطٌاد أي د

مماتلة كثٌرة منتشرة فً كل مكان تمرٌبا امام و وراء حزام الدمار .. احزمة الدمار تمتلكها الحضارات 

المتطورة و تصنعها ؼالبا فً اولات المواجهات و الحروب او للحماٌة الفابمة و هً خطرة جدا و لد 

 ا فً حروبها و عادة تستطٌع تحطٌم اساطٌل مماتلة كاملة لو اصطدمت بها .استعملتها االرض كثٌر
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فً لٌادة الحلؾ الخاصة باالستطبلع و االستطبلع المضاد انعمد اجتماع سري على اعلى مستوى لتدارس 

مسؤلة الفرٌك االرضً المتواجد لمهمة تتعلك بسفٌنة متوسطة الحجم من النوع االستراتٌجً ٌعتمد ان لها 

دالبل على انهم حصروا حضارة السدٌم االسود على الحدود االرضٌة .. تدل كل االثار و الصلة بهجوم 

المجموعة المتسللة فً مكانهم االخٌر و حدوا من نشاطهم .. لكن كانت هنان تسربات بسٌطة جدا تشً باحد 

امرٌن .. اما ان هنان مجموعة اخرى ظهٌرة او مساندة تعمل فً اماكن سرٌة اخرى حساسة جدا او ان 

على الحلؾ خصوصا انه  مرٌن كارثة حمٌمٌةالمجموعة خدعتهم بشكل او بآخر وال تزال تعمل وكبل اال

و لد بموا كل هذا الولت لد وصلوا الى مراحل متمدمة جدا فً عملهم و لو لم ٌكونوا ٌفترض انهم 

محصورٌن و كانت هذه مجموعة ظهٌرة او مساندة او اذا كانت المجموعة ال تزال تعمل بشكل او بآخر لو 

طٌر جدا مما ٌعنً ان الحلؾ فً وضع حرج و الكل ٌعلم ما حصل هذا لكانوا االن لد وصلوا الى عمك خ

انها تشله تماما و تسٌطر علٌه بشكل مخٌؾ . ٌمكن ان تفعله االرض اذا وصلت عادة الى اعماق عدوها .. 

و كان االجتماع معمودا لبحث وسٌلة للخروج من هذا المؤزق بؤلل الخسابر .. و كانت االراء مترددة و شبه 

ترح احدهم عمد صفمة مع وحدة االرض او باالصح مع االرض عن طرٌك وحدتها تتضمن ٌابسة .. و ال

انسحاب الوحدة و انهاء أي نشاط استخباري فً الحلؾ من النشاطات العدابٌة والكثٌفة ) طبعا ال ٌمكن 

اٌماؾ كل النشاطات االستخبارٌة من أي طرؾ فً الكون ضد أي طرؾ آخر مهما كان ( و كذلن سحب اٌة 

جهزة وضعتها الوحدة فً مهمتها هذه و اطبلق أي اسرى لدٌهم و ابطال اٌة حالة تجنٌد اجبارٌة او ا

حالٌة امة ممابل تسلٌم االرض اختٌارٌة و اٌماؾ نشاط أي شبكة تجسسٌة تابعة لها و اٌماؾ أي خطوات 

ٌه دون تسلٌم معلومات معلومات هامة بشؤن السدٌم االسود و مسارات السفن الؽرٌبة الداخلة و الخارجة ال

بشؤن سفٌنتهم الفضٌة فهم ٌنكرون بشدة أي تدخل لهم فً السدٌم او باالصح ٌنطرون أي عبللة لهم بهجوم 

و استمر رأٌهم على صٌؽة نهابٌة للصفمة و الترحوا عرضها على االرض عن طرٌك  السدٌم على االرض

رات لدٌهم مركبته الخاصة و انطلك فورا ملتمى الحضارات .. و حاال استمل احد كبار مسإولً المخاب

بحراسة مشددة الى الملتمى حٌث طلب لماء المشرؾ العام للضرورة المصوى و بعد ان تم اللماء عرض 

.. و استدعى المشرؾ مندوب االرض و عرض علٌه الصفمة علٌه التوسط لدى االرض بشؤن الصفمة 

رض .. و بعد نحو ساعتٌن جاءت الموافمة دون شروط فطلب االخٌر مهلة للٌلة لعرضها على لٌادته فً اال

.. ثمن ال بؤس به لبلرض ..و عاد المندوب للحلؾ فً حٌن بمً مندوب االرض ٌنتظر تسلٌم المعلومات 

الن  للخداعالطبلق اشارة االنسحاب الً ما ان ٌتم حتى ٌسلم الوسٌط المعلومات لبلرض .. ال مجال للخداع 

أي خداع فً هذه الصفمات التً تتم عن طرٌك الملتمى سٌعنً معاداة الطرؾ الخادع لملتمى الحضارات 

الضامن لبلتفاق و حك المخدوع بعمل انتمامً ٌإٌده الكل و ٌساعد علٌه اٌضا .. و عاد المندوب بالمعلومات 

ة المطلوبة .. و سلم مندوب الحلؾ المطلوبة و هً لٌست للٌلة و التمى بمندوب االرض الذي تزود باالشار

المعلومات للمندوب و بعدها اطلك المندوب االرضً اشارة ؼرٌبة التكوٌن و حاال بدأت فرلة االرض 

انسحابها و لد ثارت دهشة الكل حٌث كانت تكمن فً موالع مذهلة لم تخطر لهم على بال فً اماكن حساسة 

ٌدة التطور من اماكن كادت معرفتها تدمر الحلؾ .. و اطلموا فعبل ال ٌمكن ان ٌشكوا بها و سحبوا اجهزة شد

سراح عدد من المادة و كذلن سحبوا اجهزة من لادة كبار.. . و بعد ان تم االنسحاب اخذ مندوب االرض 

المعلومات و هو ٌنظر الى مندوب الحلؾ نظرة اخٌرة .. كان المندوب احد افراد مجموعة االرض وهو من 

الصفمة بعد ان ثبتت براءة الحلؾ من االمر بواسطة فرق االستطبلع .. أي انهم حصلوا خطط و نفذ مسؤلة 

 . اكثر هنانعلى المعلومات بدون ممابل اذ انهم كانوا سٌنسحبون اصبل بعد معرفتهم بهذا فبل داعً للبماء 
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دة عبر الفضاء .. لم تكن مطاردة اندفع جان مطاردا تلن المركبة المنطلمة بسرعة بالؽة و سبلسة شدٌ

مركبة استطبلع امرا هٌنا فهذه المراكب تكون عادة مجهزة جٌدا لمثل هذه الموالؾ الشابكة حتى لو كان 

الخصم اكثر لوة و تطورا بكثٌر .. جان ٌدرن ذلن .. لذا كان علٌه ان ٌدفع اعداءه نحو االتجاه الذي ٌرٌده 

التماط انفاسهم و ترتٌب امورهم فهً حرب اعصاب و مطاردة  عبر عدم اعطابهم فرصة للمناورة او

و انضمت فجؤة ثبلث سفن صؽٌرة الى المركبة الهاربة بعد ان اخرجتها مجموعة مستمرة و طول نفس ..

جان من مكامنها فاضطرت لبلنضمام الى هذه المركبة التً ٌبدو انها المٌادٌة بٌنها كً تضمن حماٌة افضل 

انضمت بعض المراكب االرضٌة للمطاردة فً حٌن انحرفت اخرى الى مسارات بعٌدة و  و عمبل انجع ..

السماح بتسربات للمراكب  لعمل عملٌة التفاؾ واسعة و حصر مجال المطاردة فً مسار محدد دون

المحصورة .. االمر كان اشبه بفصٌلة فهود تطارد لطٌعا برٌا للصٌد فتجعله ٌسٌر فً مسار محدد تمهٌدا 

ه او اصطٌاد بعضه على االلل .. و فهود االرض ال ٌرضون اال بالمطٌع كله الن أي تسرب منه الصطٌاد

و هذا ما ال ٌرضى به االرضٌون الن ثمنه فادح جدا .. لذا و من هذا المنطلك سٌإدي الى فشل ذرٌع جدا ..

ػ به من مراكب كان جان ٌندفع وراء تلن المراكب باصرار شدٌد رؼم معرفته بخطورة االلتراب المبال

فهً لد تحمل فخاخا انتمامٌة او مرحلٌة تمذؾ به الى اعماق االستطبلع انى كان مصدرها حتى بالنسبة له 

الكون او الى مطاحن نجمٌة ساحمة فً اعماق رهٌبة فً الكون و لد تحمل موجات صادمة عنٌفة .. كل هذا 

ا ما تعرضوا للمطاردة .. لكن و بما انه هو و ؼٌره ٌعرفه جان و ٌعرؾ الكثٌر عن اسالٌب المستطلعٌن اذ

نفسه ٌتمن فن االستطبلع لذا فهو ٌعرؾ كٌؾ ٌتعامل مع هذه االمور فبل ٌفل الحدٌد اال الحدٌد كما ٌمال .. 

كان المسار الذي تنطلك به المطاردة ٌجانب المكان الممصود من مطاردة جان الذي عمل على دفعهم باتجاه 

م المطاردة و تشدٌدها و التراب جان اكثر و اكثر من المراكب شعر المستطلعون مسار محدد .. و مع تمد

بالخطر فتمرلوا على شكل نافورة و تؤلمت فجؤة كل نتلن المراكب و اختفت تماما .. و ارتسمت ابتسامة 

ب خبٌثة على وجه جان الوسٌم جدا .. صار النصر لرٌبا جدا .. ال احد ٌعلم عادة الى اٌن تذهب المراك

المختفٌة فهً تمفز عبر الفضاء االثٌري الى مكان معد مسبما ال ٌمكن التوصل الٌه عبر المتابعة اذ ال اثر 

و شدد هو الضؽط فتتابع اختفاء السفن االستطبلعٌة بشكل سرٌع حتى اختفت كلها دون لٌتابعه احد اصبل .. 

لا معرفة اتجاه المراكب المختفٌة وال ادنى اثر .. و اولؾ جان مركبته و تنهد بارتٌاح .. ال ٌمكن اطبل

مكانها عادة مما ٌعطٌها فرصة لمرحلة جدٌدة من العمل السري بانتظار كشفها عبر جهود هابلة مما ٌنجح 

عملها بسبب شدة صعوبة العثور علٌها و طول الولت البلزم لذلن وال ٌتم عمل لفزة كهذه اال للضرورة 

ات المراكب ان مرت بعواصؾ طٌفٌة .. و لكن جان ٌعرؾ اٌن المصوى لخطرها و الحتمال ضٌاع بٌان

ذهبوا .. عندما عثر على ذلن االثر الخلوي على ذلن الكوكب ادرن انها لٌست خبلٌا للتكاثر .. ذلن االثر 

الداكن من الخبلٌا المٌتة الؽرٌبة المحاطة بسوابل بشكل شبه خٌوط عنكبوت او سوابل لزجة شبه جافة 

ً كعبلمة استدالل و لٌست مجرد اثر هبوط .. ال احد ٌترن خلفه اثرا اذا ما هبط و لد مخاطٌة الشكل ه

جعلوها شبه مٌتة الجل الخداع و لٌظن الكل انها مجرد اثر ال اكثر ال فابدة منه و لذا وضع لهم جان ذلن 

ار هنان من الجسم االسود .. لمد برمجه بحٌث ٌعمل عندما ٌحدد له حاسوبه الخارق التطور ان الكل ص

الؽرباء .. سٌحٌط الكوكب كله و مساحة اخرى تبلػ ضعفٌه بهالة ترسل الفرلة كلها الى مصٌدة كونٌة فً 

ة الموة و من ٌنجو سٌتوه فً الفضاء ثم ٌعود دالعمك البعٌد ولد ال ٌنجو احد منهم فً تلن المصٌدة الشدٌ

.. و اتت ن الفرلة االستطبلعٌة برمتها الجسم للجزر السوداء .. ضربة لاضٌة ذكٌة ٌتخلص بها جان م

 لد تم التعامل معها بالكامل .. لمد انتهوا لبلبد.و ان المراكب كلها لجان اشارة تفٌد بانطبلق عمل الجسم 
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انطلمت مراكب الطبلب و الطالبات المدرسٌة فً رحلة عبر الفضاء بمناسبة انهاء المرحلة الدراسٌة فً 

ولت لٌاسً و كتتوٌج للحفل الصاخب .. و انطلمت معها مراكب ألهالً او بعض اهالً الطلبة .. كان لكل 

لعها و التدخل اذا ما حصل طالب او طالبة مركبة مستملة ذات اتصال آلً بوحدة متابعة مركزٌة لمعرفة مو

كانت ندى تنطلك بمركبتها ضمن مجموعة كبٌرة أي طارئ فً الفضاء رؼم ان هذا نادر الحدوث للؽاٌة .. 

من الطبلب و الطالبات متجهٌن صوب اعماق المجرة و حسبما ابلؽهم مشرؾ الرحلة الى اماكن لم ٌبلؽوها 

رضٌة و مماتلٌهم مثل فراس ..لم ٌكونوا ٌعلمون طبعا ان من لبل و لم ٌبلؽها لبلهم سوى رجال المنظمات اال

ندى بلؽت اعمالا هابلة فً رحلة العذاب االولى او باألصح لم ٌكن ٌعلم ذلن اال الملٌل منهم و هم لم ٌذٌعوا 

مؽامرات ندى ابدا و بمٌت سرا من اسرار االرض لضمان سبلمتها مستمببل وان علم بها عدد ن الناس .. و 

ثة المدرسٌة الى محطة فضابٌة سٌاحٌة لرب عمك فضابً طبٌعً معد للرحبلت السٌاحٌة وصلت البع

و اولؾ كل الطبلب مراكبهم فً اماكن مخصصة لها و االرضٌة و التً ٌبلػ االمان بها درجات عالٌة .. 

حطة دخلوا المحطة افواجا شبانا و بنات و توزعوا فً اماكن سكنهم حٌث سٌمكثون لمدة اسبوعٌن فً الم

السٌاحٌة و ٌتجولوا بعدها فً الفضاء بمراكبهم التً تموم المحطة بمتابعتها بالتعاون مع عدة مرافك اخرى 

اضافة لوحدة المدرسة االلٌة و ٌمكن للطبلب المٌام برحبلت فردٌة او جماعٌة حسبما ٌشاإون سواء 

حل الشخصٌة النها معدة و كرحبلت شخصٌة او ضمن تلن التً تنظمها ادارة الرحلة و هً امتع من الر

مدروسة مسبما الماكن سٌاحٌة و معروفة فً حٌن ان الرحبلت العشوابٌة توصل الى اماكن مٌتة او ؼٌر 

ممتعة او عادٌة و لد تولؾ بسبب وصول السابح لمكان خطر كحمول التجارب مثبل او اماكن الحضارات 

الحروب . و استمرت ندى فً وحدتها  العدابٌة التابعة لؤلرض و هً حضارات تستعملها االرض فً

الترفٌه و الراحة و الخدمات و االتصاالت و كل ما ٌخطر ببال سابح فضابً .. و السكٌنة العامرة بوسابل 

استلمت ندى على سرٌرها االستاتٌكً و هً تتابع برامج بث كونٌة تلفازٌة مسلٌة لفترة من الزمن ثم بعد 

اء حوار تعارؾ مع مخلولات من اطراؾ مستعمرة االرض .. و من فترة استخدمت شبكة المعلومات إلجر

ثم بعد عدة ساعات شعرت بالتعب فاستلمت و نامت عدة ساعات لبل ان تصحو و تتناول طعامها ثم تطالع 

برامج الرحبلت .. هذه كلها برامج اختٌارٌة .. هنان رحلة الى اعماق سحٌمة فً المجرة .. ٌمكنها ان تموم 

لها تموم بجوالت خاصة استطبلعٌة .. ان روح المؽامرة صارت جزءا من شخصٌتها الجدٌدة بها و من خبل

.. و سرعان ما كانت تنطلك لكن لٌس الى حد التهور طبعا فهً تعرؾ كٌؾ تتنزه دون ان تإذي نفسها 

ات بمركبتها مع سرب من المراكب المدرسٌة المتجهة صوب منتجع تم بناإه لرب نافورة كونٌة رابعة ذ

الوان تخلب اللب و تتجمع حولها سحب كونٌة ذات عناصر مشعة اضفت علٌها سحرا خاصا .. و تولؾ 

الركب هنان فترة ثم تابع سٌره متوؼبل فً اعماق الكون صوب المطاحن الكونٌة الكبرى فً مركز المجرة 

ر .. و بعد فترة لصٌرة لكن ال خطر على السفن االرضٌة الشدٌدة التطوحٌث ٌبلػ الخطر و االثارة اشدهما 

لررت ندى المٌام برحلة استطبلعٌة خاصة حول المطاحن تلن فؤعطت اشارة االنفصال مع اطبلق برنامج 

الربط و المتابعة لكً ٌعرفوا ما ٌحصل معها و اٌن هً و كذلن تعرؾ هً ما ٌحدث معهم و مولعهم .. ال 

ن تطلب االمر .. و ؼادر السرب المكان مستمرا خطر ان تضٌع فالمركبة لادرة على اعادتها الى االمان ا

فً رحلته فً حٌن انطلمت هً برحلة التفافٌة طوٌلة حول المطاحن الهابلة انفصال أي فرد و عودته الحما 

للسرب او الماعدة السٌاحٌة امر طبٌعً جدا ال شًء به ٌثٌر الملك .. لكن ما كان ٌستحك الملك لو عرؾ به 

و ندى هو انفصال مركبة اخرى عن السرب السٌاحً بعد مرحلة اخرى و عودتها احد من مشرفو الرحلة ا

 الى حٌث ندى و كان ٌمودها بشري تحتل عمله سرا خبلٌا طفٌلٌة دخٌلة معادٌة تضع ندى كهدؾ هام لها .
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من الجهة البوابة  عبر رامً البوابة لكنه لم ٌعبر بعد اول العمبات .. فما امامه جٌش صؽٌر هو ِوحدة حراسة

ذات ٌوم لذا وضعت طولا من الوحدات المماتلة االخرى و ٌبدو ان الحضارة تخشى وصول عدو لوي الٌها 

االعتراضٌة و صنعت حولها حزام دمار ٌحصر أي لوة تتمكن من عبور البوابة مما ترصده نمطة المرالبة 

فشلها ٌعمل حزام الدمار على منعها من العبور حاال و فً حال و نمطة الرصد بحٌث تتصدى له المماتبلت 

الى حٌث الحضارة حتى وصول الجٌش .. و ال بد ان الكثافة التً رصدتها اجهزة رامً من نشاطات هذه 

كل هذا دار فً ذهن رامً فً لحظات للٌلة و هو ٌرى ما امامه من مماتبلت و  الحضارة او اطرافها ..

ن بضعة مفاتٌح فً ذلن الجهاز و هو ٌسٌر بسرعة متوسطة بخط و حال دخوله لام بتحرٌ مرالبات ..

مستمٌم .. كانت تصدر عن مركبته بعد ذلن موجات كهرومؽناطٌسٌة و شوشرة عالٌة التردد اربكت اجهزة 

النماط التابعة له و التً راح من بها ٌعملون على اجهزتهم لمعادلة تلن الذبذبات و الشوشرات التً جعلت 

شوشرات صوتٌة خشنة و صورا ضبابٌة مهتزة كخطوط التشوٌش فً اجهزة تلفاز ما لبل اجهزتهم تصدر 

الؽزو االول .. و عندما رأوا ان االمر سٌستؽرق ولتا طوٌبل امرهم لابدهم بارسال المماتبلت التً انطلمت 

الدمار .. و مال  المحٌط بالبوابة فٌما وراء النماط االمنٌة و حزامباحثة عن مركبة رامً فً الفضاء الشاسع 

رامً بمركبته مبتعدا عن المسار مطلما خلفه كتبل مشعة ذات شوشرة عالٌة البعاد المطاردٌن و جذبهم الٌها 

ان احزمة الدمار هً من اصعب ما لد ٌواجه أي مماتل بعٌدا عنه و انطلك هو صوب طرؾ حزام الدمار ..

ٌتطلب جهدا و ولتا و طالات ضخمة و امكانات  كونً او مستطلع او جٌش محارب .. و تفكٌن حزام الدمار

تكنولوجٌة كبٌرة .. و فً مثل حالة رامً بمركبة محدودة ال ٌمكن حل الحزام طبعا بل سٌسعى الٌجاد 

شٌفرة ٌنفذ منها الى ما وراء الحزام و الذي لد ٌكون الل خطرا مما وراءه .. و عملٌة فتح ثؽرة فً حزام 

و االحكام لصد الجٌوش هذه االحزمة صممت منٌعة صعبة شدٌدة الموة دمار ال تمل صعوبة عن فكه ف

واصطٌادها .. و لفتح الثؽرة على المهاجم ان ٌتفوق تمنٌا علٌها بمرحلتٌن على االلل و فً هذه الحالة ال 

ٌكون هنان داعٍ لمثل عملٌة االختراق تلن الن المهاجم ساعتها ٌستطٌع تحٌٌد الحزام او باالصح تحٌٌد 

الحزام عبارة عن محطات و مراكب و مراكز دفاع و صده و دفاعاته و المرور من بٌنها بسهولة .. روا

فخاخ و نماط اطبلق و الؽام باحثة و ؼٌرها من اسلحة تكون منتشرة على شكل لوس او حابط او أي شكل 

تدمٌر أي خصم على آخر و كلها تتصل مع بعضها بشبكة محكمة متعددة المنوات بحٌث تعمل كوحدة واحدة 

.. و ما ٌواجهه رامً من فبة االلوٌاء .. و تهٌؤ رامً لعمل اختراق عنٌؾ للحزام باستخدام دفعة ساحمة من 

اشعة اخترالٌة .؟. لكن لبل ان ٌبدأ باطبللها شاهد بوابة كما ٌسمونها تفتح و هو ممر فضابً فً الحزام 

سطة الحجم الحزام الذي عاد ٌنؽلك خلفها و انسابت فً كبل االتجاهٌن .. و عبرت مركبة سوداء متوللعبور 

رؼم تخفٌه عن بهدوء صوب مركبة رامً الذي ادرن حاال انها مركبة لٌادٌة و انها تتجه نحوه تحدٌدا 

و لم ترصد اجهزته اسلحة تعد لبلطبلق لكنه بمً مستعدا حتى تولفت المركبة على االجهزة الراصدة  .. 

ركبته .. و بمً رامً مترلبا .. ثوان و انفتحت فجوة فً جانب المركبة لٌهبط مسافة عشرة امتار فمط من م

منها مخلوق ولور الهٌبة رؼم ؼرابة هٌبته و تمدم كانه ٌسٌر على ارض صلبة اال فً فضاء حر حتى وصل 

 الى مركبة رامً و ولؾ ٌتؤملها بكبرٌاء .. و ابتسم رامً بسخرٌة .. و فجؤة تؤلك و اختفى لٌظهر امام

منتظرا ما سٌفعله المخلوق المخلوق مباشرة .. و استند رامً على ممدمة مركبته عالدا ساعدٌه امام صدره 

الذي بدت علٌه انفعاالت عجٌبة لثوان لبل ان ٌعود وجهه لجموده .. ترى هل ظنه فراس لشدة الشبه بٌنهما ؟ 

هما كانت افكار المخلوق فكبلهما احتمال لوي للؽاٌة و هذا لد ٌساعد فً حرب نفسٌة ضد هإالء .. و م

 ادرن وهو ٌمؾ امام االخر و ٌرى تمنٌته و اسلوب عمله ان خصمه من فبة االلوٌاء فً الكون الفسٌح.
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لمد فمد اصدلاءه كلهم .. و فشلت المهمة حتى فً انجاز الحد االدنى المطلوب بعد تدخل جهاز الجام 

ل انطبلق المهمة و ركزوا على تحٌٌد المخابرات االتحادٌة و فشلوا بهذا االرضً الذي استهانوا بمدراته لبٌ

اٌضا .. انه اخرهم و لد فر فرارا من االرض بعد ان صار كشؾ امره لاب لوسٌن او ادنى ؟.. حتى هذا 

البشري الذي ٌحتل جسده ال ٌستطٌع لتله بل ٌسٌطر على عمله فمط و ذات ٌوم سٌتحرر االخٌر منه و 

ٌه فراس .. لم ٌبك امامه فرصة للنجاة و لٌس النجاة فمط بل الصطٌاد فراس نفسه اال ورلة سٌتوصل ال

اخٌرة .. ندى .. لمد عرؾ عنها كل شًء ٌهمه و لرر استؽبلل أي فرصة لخطفها و الرحٌل بها الى اعمك 

برى للخروج اعماق السدٌم حٌث على فراس محاربة السدٌم كله لمجرد الوصول الٌها و ربما اشعال حرب ك

لمد رالب ندى طوٌبل و عرؾ االنظمة المدرسٌة و لدٌه مركبته الخاصة تنتظر فً سالما هذا ان خرج ..

مكان اعده مسبما لتنطلك به الى عالمه .. و ها هو ٌرى الفرصة سانحة لدى انفصال ندى عن الركب بعد ان 

شله لموة كاد ٌهاجمها علنا بعد ان كاد ٌٌؤس من وجود فرصة لعمله رؼم ان هذا لد ٌعنً موته فً الؽالب و ف

الحراسة .. و انطلك خلفها و هو ٌعد جهازا ادخره للطوارئ المصوى للعمل .. و الترب منها كثٌرا فشاهدها 

تنحرؾ فجؤة باتجاه حاد بسرعة كبٌرة .. و خمن انها كشفت امره  او شكت به فاطلك جهازه للعمل بموته 

اء مركبته فً نفس الولت حٌث اعلن لبل المصوى جاذبا مركبة ندى الى مركبته و مطلما اشارة استدع

جهازه نجاح السٌطرة و استدعاء المركبة .. و رؼم اختبار مسؤلة السٌطرة عشرات المرات بنجاح اال ان 

اشارة االستؽاثة انطلمت من مركبة ندى المتولفة عن العمل فهً مركبة مدنٌة بسٌطة .. اشارة تعنً وجودها 

رضٌة للبحث عنها و تتبع مصدر اشارتها و بالتالً سحمه سحما فً خطر ساحك و اطبلق فرلة البحث اال

على ٌد المشرفٌن .. لمد توؼل شمٌمها فً عالمه وال احد ٌولفه لذا ال بد ان ٌنجح فً خطفها كً ٌولؾ فراس 

لذا اطلك كل طالات جهازه مع حالة  و ٌنجو اٌضا من هنا .. لمد عرؾ كل شًء عبر اتصاالته بعالمه..

صوى و هو ٌسحب مركبة ندى الى مركبته التً حضرت بمفزة مباشرة بعد تلمٌها االشارة الطوارئ الم

الجدٌدة بالطوارئ المصوى و لم ٌكن امر المفزة امرا محببا النه ببل شن خطر علٌهما و لد ٌترن اثرا ٌدل 

بشكل كتل على الفاعل .. لكن ٌبدو ان االمور صارت سٌان لدٌه لدرجة انه انطلك خارج الجسد البشري 

خلوٌة الى مركبته و منها نمل جهاز الطوارئ الى مركبته و سحب ندى الى مخزن خاص فً المركبة بعد 

شك مركبتها بشعاع صاهر للمعادن وجد صعوبة كبٌرة فً ان ٌشك المعدن االرضً لكن مركبتها كانت 

ن استمرت ندى فً مكانها امامه .. و ما اؼٌر عسكرٌة بعكس الشعاع العسكري الموي لذا لم تصمد طوٌبل 

حتى انطلمت المركبة مسرعة متلمٌة اوامرها عبر مجسات خاصة التصمت بالكتل الخلوبة النشطة التً 

عملت عمل العمل الموجه لها .. لو استطاع الوصول بصٌده الثمٌن الى عالمه سالما او ان ٌصل الصٌد الى 

ح الؽزو .. الفاصل بالنسبة له  بٌن النصر عالمه على االلل لضمن ربما هزٌمة فراس واالرض و نجا

و أي ثمن الى لٌادة كانت الساحك و الهزٌمة المدمرة هو نجاح مركبته و نجاحه فً اٌصال ندى باٌة طرٌمة 

عالمه الذي ٌتعرض لعبث فراس المماتل الشرس الذي ببل شن سٌهب لنجدة شمٌمته .. و مهما تكن الوسٌلة 

فتح جبهة جانبٌة لدٌه و ستستنزؾ المزٌد من الجهد و الولت و هذا سٌستؽله التً سٌتبعها فبل شن انها ست

رجال عالمه التمام عملهم ضد االرض و تدمٌرها  رؼم ان حرب فراس سٌستهلن الكثٌر من الموى و 

التجهٌزات و سٌسبب خسابر هابلة لكن ال بدٌل عن هذا ما دام لل وصل الى تلن المرحلة .. و اندفعت 

ر مسار محدد مسبما مستخدمة الصى طالاتها للوصول الى عالمها فً الولت الذي كان مشرفو المركبة عب

الرحلة لد عرفوا بحصول اختطاؾ خارجً لندى و وجود رجل ارضً فالد الوعً فً مركبة ارضٌة 

 .مهجورة عند المطاحن الكونٌة التً كانت ندى تدور حولها و لاموا باببلغ المباحث االرضٌة بالتفاصٌل 



 

 66من  35الصفحة 
 

 المارة السوداء -32

و استطبلع المحٌط اذا  طلب فراس من جهازه ان ٌحدد له مصدر التٌارات المؽناطٌسٌة و حدودها الترددٌة

و هو ٌحس ٌحوي تٌارات مشابهة .. و سار فراس اثناء ذلن متجها صوب الفتحات التً شاهدها  ما كان

سبً .. و وصل الى مدخل تلن الكهوؾ و بطراوة االعشاب تحت لدمٌه كؤنه ٌسٌر فً ملعب كرة لدم ع

له انه حدد ما طلبه منه . و نظر فراس الى الكهؾ الممتد للداخل لمسافة طوٌلة و هو ٌطالع الجهاز ٌعلن 

و طلب اطبلعه على نتابج البحث .. كانت النتٌجة الى حد ما ؼٌر مفاجبة لفراس .. مدخله المتعدد الفتحات 

مستحثة تنطلك بفعل فاعل و هذا الفاعل ٌجب ان ٌكون جهازا او مجموعة فهذه التٌارات تٌارات طبٌعٌة 

المؽناطٌسٌة و التً تنطلك و تتجمع  اجهزة هابلة الموة او الحجم او كبلهما بحٌث تطلك تلن التٌارات العنٌفة

..  الموة فستتمكن من التبلع مساحة هابلة من سطح الكوكب و لو وصلت فً حدة انطبللها الى مرحلة ما من

لحفرة .. ا لمنطمة التً مركزها التٌارات اوو الموجات تزداد باطراد .. و طلب فراس عمل مسح جؽرافً ل

و بعد للٌل واثناء توؼله فً الكهؾ جاءته النتٌجة التً تمول ان هنان فراؼا هاببل بشكل لوسً كؤنه لعر 

. و دارت االفكار سرٌعا فً ذهن فراس .. تٌارات لالعة مؽناطٌسٌة كٌلو متر كاملة  مابة محٌط على عمك 

و فراغ شاسع عمٌك .. انها المارة المنشودة ببل شن .. وال بد ان هنان من ٌطلك طالات هابلة طبٌعٌة ٌشحن 

بها المارة التً تم فصلها عن سطح الكوكب بتلن الموجات و عندما ٌكتمل الشحن ستنفصل عن ارض 

ده من فعلوا هذا ٌرٌٌر بعٌدا و سٌسهل بعدها توجٌهها بنفس الوسٌلة المؽناطٌسٌة الى أي هدؾ الكوكب و تط

و لو لفزت المارة او وصلت الى المجموعة الشمسٌة لصارت فً و سٌرافك المارة جٌش رهٌب ببل شن .. 

ٌحدث دمارا  وضع ٌكون تدمٌرها او ابعادها امرا لد ٌجر دمار الكوكب المنشود نفسه و هو المشتري او

االحوال ٌجب منع المارة من االنطبلق و اذا تم االنطبلق ٌجب منعها  و بكلهاببل فً المجموعة الشمسٌة 

الى هدفها باي شكل و مهما كلؾ االمر .. ان مجرد دخولها الى مملكة االرض سٌعنً انتشار من الوصول 

عن كارثة الوباء االسود.. و توؼل فراس فً المخلولات الطفٌلٌة فً كل مكان و سٌعنً االمر كارثة ال تمل 

الكهؾ الخالً من أي توع من انواع الحٌاة ..و شاهد فراس توهجا فً االفك فاتجه الٌه مستخدما جهاز دفع 

لافز حتى وصل الى لرب التوهج ..كان ؼمامة مؽناطٌسٌة هابلة تفور فً فراغ ضخم فتنطلك احٌانا منها 

مذٌٍب كهوفا عشوابٌة .. و ادرن فراس ان الكهؾ عشوابً الصنع .. و  كتل مشعة تحفر بانفجاٍر صامتٍ 

اعلنت له اجهزته ان الكهؾ الذي كان به هو المركز الربٌسً للعواصؾ المؽناطٌسٌة و ان هنان مبات ببل 

النشطة من الكهرومؽناطٌس و التً عندما تصل الى حالة نشاط محددة ستفصل االؾ الكتل مثل هذه الكتلة 

و عاد فراس الى تماما و تدفعها نحو الفضاء بعد ان تشحنها بشحنة متعادلة مع شحنة الكوكب ..  المارة

الكهؾ حتى وصل الى ممابل الفتحة العلٌا .. ترى من اٌن تؤتً شحنات الكوكب؟ لو عرؾ و دمر المصادر 

هل استبدالها و هذه الشواحن التً سٌسفبل شن انها سنتطلك او ٌنطلك ؼٌرها وال فابدة من تدمٌر كل 

اوال االلمام  افساد االمر دون ضرب مباشر و لكً ٌفعل ذلن علٌه سٌمضً عمره فً تدمٌرها .. ٌجب

و انطلك فراس لبلعلى صوب الفتحة و بتفاصٌل ما ٌحدث و بمراكز الموى و التحكم فً هذا الكوكب .. 

ح ٌرصد ما حوله .. كان مولع خرج منها كؤنه سهم ناري و استمر على ارتفاع كٌلو متر فً الجو و را

و رسمت اجهزته صورة للمارة و مراكز النشاط المؽناطٌسً بها و مركزه  .المارة ٌتوسط الكوكب تماما .

االساسً .. و ادرن فراس ان التحكم ٌؤتً من خارج المارة التً لم تزل بعد خالٌة تمرٌبا من السكان و 

الجل السٌطرة و التوجٌه المباشر .. و بما  ٌان ٌكون خارجالمعدات و هذا امر منطمً اذ ان التحكم ٌجب ا

ال ٌزال فً بداٌته و ان التبلع المارة بحاجة لولت طوٌل  ان المارة ال زالت شبه خالٌة فهذا ٌعنً ان االمر

 الن ملا المارة بالمعدات و الجنود و ربما الساكن ٌحتاج اٌضا الى ولت طوٌل و مع هذا ٌجب االسراع.
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كما ٌمؾ فارسان من فرسان العصور الوسطى بتحفز بانتظار المبارزة ولؾ رامً و المخلوق امام بعضهما 

البعض فً فراغ الفضاء و رامً ٌستند الى مركبته ببلمباالة عالدا ساعدٌه امام صدره و المخلوق على 

تمارب الصفر لٌاسا الى  مسافة اربعة امتار منه تمرٌبا و مركبته خلفه بمسافة نحو ستة امتار .. مسافة

مسافات السفر الكونٌة و المسافات بٌن الكواكب و الحضارات و التً تماس بالسنوات الضوبٌة سابما و 

 حدٌثا . كان رامً ٌدرن بشكل جٌد ان هذا المخلوق محمً تماما او انه فخ لوي لبلٌماعبالوحدات الفضابٌة 

بهاو لكشؾ اسراره لذا جاء بهذه الطرٌمة المستفزة الجرٌبة .. و المخلوق ببل شن او من وراءه او كبلهما 

ٌدرن ان رامً لوي بشكل جعله ٌصل الى هذه النمطة و ربما الى ابعد منها لذا سٌتعاملون معه بشكل ٌناسب 

ؾ و للتمدم خطوة لبلمام دون اضاعة لذا لرر رامً اللجوء الى اسلوب الخداع لمواجهة هذا الموللوته .. 

الولت فً صراع طوٌل .. و حل رامً ساعدٌه و لمس بكفٌه سطح ممدمة المركبة كانه ٌستند الٌها و حاال 

اضاء مصباح احمر مربع صؽٌر فً الجهاز ذي المفاتٌح بشكل متمطع كؤنه اشارة تضًء و تنطفا مع 

كان رامً ٌعود الى ألٌة مفاجؤة  بعد تحرن رامً  صافرة صؽٌرة لدى كل اضاءة و فٌما تحفز المخلوق

وضعه االول مع بسمة ساخرة تعلو وجهه الجمٌل مما اللك المخلوق الذي كان ٌعتمد انه فراس ببل شن لشدة 

الشبه بٌنهما .. و تراجع المخلوق بذعر نسبً عندما ظهرت فجؤة االؾ المراكب الشبٌهة بمركبة رامً و 

الكٌفٌة اشخاص شبٌهون برامً تماما  و كؤن هنان االؾ المراٌا العاكسة ترسم  التً ٌمؾ امامها و بنفس

.. و نظر المخلوق حوله بتوتر لكن كل واحد منهم ٌتحرن بشكل مختلؾ عن االخر صورة رامً و مركبته 

على ثم لفز الٌها و انطلك ظانا انه ؼزو كامل و تكنولوجٌا جدٌدة تعتمد الى مركبته ببطء و حذر ثم تراجع 

ادخال جٌش كامل عن طرٌك مركبة واحدة .. هذا ممكن لكن ال احد ٌستعمله .. ماذا لو تحطمت المركبة او 

ولعت فً فخ ؟ االرض تستخدم هذا االسلوب فً موالؾ محددة لكن لٌس مع حضارة لوٌة كهذه ففً هذه 

تدفعه المر مفاجا ؼٌر الحالة اعتمد رامً على االسلوب النفسً و احداث صدمة نفسٌة لخصمه المتكبر 

مدروس .. فمثبل هذا المخلوق عندما رأى نفسه امام جٌش من المماتبلت عمد للفرار بهدؾ ابعاد نفسه عن 

االسر او االستجواب و هو ٌعتمد على ان حزام الدمار سٌصد الهجوم .. ال ٌطارد جٌش كامل مماتلة واحدة 

زام و تدمرها .. و تحركت المراكب و راحت فعبل و ان طاردته بعض الوحدات فستتصدى لها دفاعات الح

و بعضها ٌطارد المركبة و ٌطلك علٌها االشعة و هً تراوغ مندفعة صوب الحزام الذي اشتبن تماتل الحزام 

بعنؾ مع المماتبلت .. و تولفت المراكب المطاردة كما هو متولع فالمطاردة تنتهً عند حد معٌن كً ال 

ن بها و ٌحلل اسرارها .. و عبر المخلوق الحزام بعد ان تعرفته اجهزة الرصد ٌؤسرها الحزام و ٌستجوب م

.. والى ما وراء الحزام بمسافة تولفت المركبة عند منصة محطة وسٌطة و هبط منها المخلوق الى حٌث 

ٌمدم تمرٌره لسادته .. و لدهشة المرالبٌن تجمعت المراكب المحاربة مع بعضها ثم تؤلمت بموة و تبلشت 

كؤنها لم تكن و ساد السكون الفضاء المحٌط و لم ٌبك منها أي اثر لدراسته او للمراكب كلها و التً لم تصب 

و اي منها بسوء فً المتال الشرس رؼم ما اولعته من دمار حمٌمً فً الخطوط االمامٌة للحزام الموي ..  

نتج عنه اٌة نتابج اٌجابٌة لعبور ولؾ الكل بحٌرة تامة خاصة ان فحص المركبة العابرة و المخلوق لم ٌ

تسللً .. و لرروا تشدٌد الحراسة حول الحزام و اؼبلق الممرات لحٌن كشؾ االمر .. لم ٌسجل الحزام أي 

عبور عدابً .. و لرروا انها خدعة لكً ٌطمبنوا و ٌفتحوا الممرات .. كانت خدعة فعبل عبر بها رامً 

كار بحٌث ٌعرؾ نفسه على انه جزء من العبور الرسمً المانونً الحزام متسلبل بطرٌمة جدٌدة ارضٌة االبت

للمركبة .. ثم انفصل سرا عنها لبل الوصول للمحطة محٌطا نفسه بمجال اخفاء لوي سري ٌلبً الترددات ال 

 تنبعث عنه اٌة انبعاثات تلفت نظر أي راصد مهما كانت لوته .. و انطلك رامً متوؼبل فً الفضاء بسرٌة.
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تؤمل جان التمرٌر العاجل الذي تلماه للتو اثناء تواجده فً محطة للعملٌات المٌدانٌة و المتعلك باختطاؾ ندى 

من لبل مركبة ؼرٌبة متسللة هً آخر ما بمً من وحدة االستطبلع و التً كان الكل ٌبحث عنها و مع 

مهبط مركبته الخاصة و انطلك بها  و حاال اندفع جان صور التمرٌر كل ما ٌتعلك باالمر من معلومات ..

لوة و تطورا .. و اندفع  Xمندفعا بموة مرسبل فً طلب طبمه الطابر الخاص و الذي ٌكاد ٌوازي المركبة 

ٌطارد تلن المركبة المنطلمة بكل لوتها و بشكل جنونً ملفت للنظر ٌدل على استماتة راكبها فً بلوغ هدفه 

ته الشخصٌة و امكانٌة كشفه مع تلن السرعة الشدٌدة و اسلوب مهمل كلفه االمر لدرجة اهماله سبلم

فجؤة و هو ٌنطلك متتبعا اثار  تساءلو  االنطبلق و ما ٌصدر عنه من عبلمات و آثار دالة على مصدرها ..

تلن المركبة الدخٌلة , ترى ما الذي ٌدفعه لمطاردة هذا المخلوق و المتال لتحرٌر شمٌمة عدوه بهذا الحماس و 

تحمله له المطاردة من مخاطر ؟ .. لماذا ٌذهب بنفسه وال ٌرسل رجاله او حتى ٌمودهم  ب رؼم ماالؽض

لتحرٌر ندى؟ و لماذا ال ٌتركها بؤٌدٌهم كً ٌشؽل فراس بؤمرها و ٌحمك هو نصرا على حساب فراس اثناء 

جان ازاء هذا السإال  انشؽاله بانماذ شمٌمته عبر عملٌة جانبٌة ال تخص مسؤلة السدٌم االسود ؟ .. و صمت

محتارا بٌنه و بٌن نفسه .. ٌدرن انه منزوع المشاعر بشكل آلً ال رجعً.. لكن .. منذ التمى بندى وجها 

لوجه مرة على جزره السوداء اثناء تدمٌرها لجهاز البث الموجً هً و مراد ، و منذ ان تمارعا بالسٌوؾ 

وعها و هً فً زنزانتها تفكر فً هزٌمتها امامه و المشعة و ولعت هً اسٌرة فً لبضته ، و منذ رأى دم

هً تحتل جزءا ما من افكاره ..و هذا امر محٌر كالشٌطان .. حما هً جمٌلة للؽاٌة بشعرها الذهبً الناعم 

المنسدل على كتفٌها ببل تكلؾ او اضافات و عٌناها الزرلاوان الفٌروزٌتان الصافٌتان كنبع رلراق و صوتها 

الرلٌك و بشرتها البٌضاء المشربة بحمرة خفٌفة و رشالتها كؤنها دمٌة رابعة كل ذلن الناعم الموسٌمً 

ٌجعلها معبودة المبلٌٌن .. لكن لٌس هو .. هنان انواع من الجمال عبر الكون تفوق الوصؾ و ٌرى جان 

للحظات منها عٌنات ال توصؾ فً كل مكان و اولها ملتمى الحضارات ..لكن اٌا منها لم ٌجعله ٌفكر ولو 

باستثناء التحلٌل المنطمً لها هل هً عدو ام صدٌك .. تحلٌل جاؾ تماما .. لكن ندى صارت امرا مختلفا .. 

اطاعة اوامر عمله دون ال ٌمكن له ان ٌمع فً الحب النه ال مشاعر له و هذا ما ٌحٌره كما لو ان ٌده ترفض 

.. المركبة التً ٌطاردها صارت لاب لوسٌن او علة ابدا .. و ترن التفكٌر فً هذا االمر جانبا لولت آخر 

السدٌم االسود و اذا ما عبرت حدوده سٌكون على جان العبور خلفها رؼم انها ساعتها ٌجب ادنً من بلوغ  

ان تكون ضمن اختصاص فراس الذي ٌموم بكل العمل هنان .. ال ٌحب جان الظهور امام فراس بمظهر 

الممصر الذي عجز عن حماٌة شمٌمته فً مجال اختصاصه فً الولت المفترض فٌه ان ٌموم بالسٌطرة 

طلمة على مجاله ال ان ٌفر احد المتسللٌن من بٌن اصابعه و ٌختطؾ ندى اٌضا .. اختطاؾ ندى فشل له الم

و فتح جبهة اخرى لفراس سٌزٌد مصاعبه و ببل شن ان تم رؼم الطرٌمة الفذة المستخدمة باسلوب مفاجا .. 

انما ٌنفذ واجبه و ٌرفض  ٌهدد بفشل المهمة و بالتالً الخطر على االرض كلها .. و النع جان نفسه بانه

الهزٌمة و مع ذلن لم ٌستدع احدا معه .. و خبلل فترة وجٌزة كان ٌرى المركبة على مدى رماٌته .. ٌمكنه 

اطبلق االشعة و سحب المركبة او تعطٌلها لكنه ٌخشى مع هذا الجنون الذي تنطلك به و عمل كل اجهزتها 

لنفسها لمنع اسر لابدها و استجوابه و بالطبع ٌتضمن هذا ان تموم بعمل دفاعً ما لد ٌتضمن نسؾ المركبة 

موت ندى و لن ٌسامحه فراس بعدها ابدا على هذا .. و استؽرب جان اسر ندى مع ما تحمل من اجهزة 

لوٌة زودها بها فراس .. ال شن ان االم كان الوى منها او انها خشٌت تلؾ االجهزة فاولفتها او انها ال 

المهم انه تابع انطبلله و هو ٌعد اجهزته للعمل االلصى .. و الؽى استدعاء مر آخر .. تحملها اصبل او اي ا

 طبمه كً ال ٌفاجؤ هنان بامر ٌورطه فً معركة مستمرة تإثر على االعمال الموكلة بها فً االرض .
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 للب الخطر -35

 كهرومؽناطٌسٌة هابلة حدد فراس وهو على ارتفاع الفا متر فً الجو ثبلثة و سبعٌن مركزا الطبلق شحنات

تنفصل االم . كانت المارة  نحو المارة بحٌث تشحنها بشحنة مضادة للجاذبٌة استعدادا لفصلها عن الكوكب

فعبل ببطء لكن بانتظام مستمر .. و اطلك فراس شحنة معادلة للكهرومؽناطٌس بشكل عاَدل دفعة واحدة 

و لم ٌنتظر فراس ما ادى الى زلزال عنٌؾ بها ..شحنة المارة بحٌث هبطت دفعة واحدة مصطدمة بالكوكب م

بل راح ٌطلك شحنة استاتٌكٌة نحو محثات اجهزة االطبلق عملت على عمل لصور فً تٌاراتها و زٌادة 

الضؽط على دوابرها مما ادى الرهاق شدٌد لها و احتراق جزبً لعدد كبٌر منها .. و لد لفت كل هذا نظر 

فراس ٌخفً نفسه بمهارة لذا لم ٌدركوا االمر فورا بل ظنوا ان خلبل ما طرأ المابمٌن على االمور و بما ان 

على االجهزة بسبب كثافة الضؽط او لسبب ما حٌث انها لٌست اول مرة ٌموموا بها بعمل كهذا و لكنها المرة 

سٌهم و االولى التً ٌواجهون بها مثل هذه الحالة لدلة الحسابات التً اجروها .. و ارسلوا عددا من مهند

علمابهم لفحص المحوالت و اعادة تشؽٌلها مرة اخرى الطبلق المارة التً راح مبلٌٌن الجنود ٌرسلون 

الٌها عن طرٌك سفن ضخمة و تولفت تلن العملٌة حال ارتطام المارة بارضها مرة اخرى .. و المعدات 

اتها لد احترق بشكل ؼرٌب فحص المهندسون اجهزة الشحن العمبللة فوجدوا ان العدٌد من داراتها و ملف

بسبب جهد عال من الشحنات بشكل ال ٌمكن حدوثه بهذه الطرٌمة خاصة ان االجهزة لم تكن تعمل بطالتها 

المصوى فعلٌا مما استدعى شكهم بوجود عملٌة تخرٌب لبلمر فارسلوا بطلب لطع ؼٌار كاملة و طلبوا اٌضا 

االجهزة مع تعزٌز حماٌتها بشكل فاعل و حماٌة  اطبلق وحدات بحث مع تؤجٌل الخطوات حتى ٌتم اصبلح

طوالم االصبلح التً بدأت تفن كل المطع المصابة استعدادا الستبدالها بعد فصل الطالة كلٌا عنها و هذا 

سٌتطلب بعض الولت .. و ادرن راس ان علٌه حسم االمر فً هذا الولت النه لد ال ٌستطٌع مرة اخرى منع 

ما صنعوا دروعا استاتٌكٌة عندها لن ٌكون اثر المعادلة الكهرومؽناطٌسٌة فعاال اطبلق المارة خصوصا اذا 

مما سٌعطل عمله ببل شن .. و  الحرس ستكتشفه و تشتبن معهبالشكل المطلوب هذا عدا عن ان وحدات 

آخر انطبلق تلن الوحدات اصبل سٌشل عمله بشؤن المارة بالشكل الذي ٌموم به لذا ال بد من العمل فً اتجاه 

.. و ربما سٌطر على الوضع هنا لكنه ال ٌضمن ان ٌستؽلوا انشؽاله هنا و ٌطلموا لارة اخرى بصمت و 

.. و فحص فراس مراكز اطبلق الشحنات .. كلها تتلمى اشاراتها من مركز ضخم سرٌة من مكان آخر بعٌد

سلل فراس بهدوء باتجاه تلن التسلٌح و الحراسة و ٌمع فً منطمة لرٌبة من جنوب المارة .. و تالحجم شدٌد 

المنطمة و هبط على مسافة كٌلو متر من المركز و راح ٌفحص ما ٌصدر عنه و ما ٌصله و ٌرسم سرٌعا 

خرٌطة المركز االلٌة .. و راح ٌفن شٌفرات االجهزة مستخدما اسلوب الفحص و التحكم و البرمجة عن بعد 

الحاسوب على االرض .. ال ٌعرؾ هإالء المرصنة  للتسلل الى اجهزة المركز المركزٌة التً تموم ممام

ٌسٌر العمل على الحاسوبٌة .. و حدد فراس جهاز التحكم الفرعً الذي ٌتحكم باالجهزة الشاحنة و التً 

اصبلحها لدما و لن ٌمض ٌومان بزمن هذا الكوكب حتى تكون لد عادت للعمل بشكل كامل و بحراسة 

شارات الصادرة ثم راح ٌموم باعتراضها و امتصاصها و اطبلق اخرى مشددة . و بدأ فراس ٌحلل نوعٌة اال

مشابهة محولة بحٌث ٌطٌل و ٌعٌك عملٌة اطبلق تلن الشحنات المضادة للجاذبٌة .. هذا سٌعطلها لكنه لم 

و صنع فراس مركزا بسٌطا سرٌا تحت ارض الكوكب للعمل على اتمام االمر .. ورؼم انه ٌمنعها لبلبد .. 

ب الخطر اال انه كان واثما من ان المركز الخاص به سٌمنحه بعض الولت لكسر جماح المارة و ٌجلس فً ل

منع انطبللها نحو عالمه .. لم ٌتوصل بعد الى بمٌة المارات المرشحة كبدابل لهذه المارة .. لكن منع انطبللها 

سٌر حتى االن بشكل جٌد جدا بشكل ؼٌر تصادمً سٌمنع انطبلق البمٌة النها متسلسلة االطبلق .. المهمة ت

 كما تولع .. وان استمر الوضع هكذا دون اٌة مفاجآت فلن تتمكن هذه الحضارة من اطبلق لشة للفضاء.
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 امير الظالم -36

انطلك رامً صوب مركز النشاط االشعاعً الذي حدده مسبما كً ٌستكشؾ امر الحضارة و ٌعرؾ سر 

المركبة الفضٌة و هل هً اصبل التً نملت الفتنة و مسببٌها الى السدٌم االسود ام ال و بالتالً عماب 

اب رامً من حدود الحضارة ان ثبت انهم ورابه و معرفة اسرار تلن العملٌة للتصدي لها ..  لكن مع التر

الحضارة او حدود النشاط االكبر بها اكتشؾ ان تسلله لم ٌعد سرا بعد حٌث رأى على بعد متوسط منه 

مركبة دورٌة تمؾ بصمت و اخرى على مسافة منها تموم باعداد جهاز ما ذو هوابٌات عجٌبة كؤنه لمر 

الى هدفه على مسافة منه و الذي  صناعً ارضً لدٌم .. و تولؾ رامً عن التمدم مفكرا بعمك و هو ٌنظر

بدا الطرٌك الٌه خالٌا آمنا .. كام هدفه مدٌنة طابرة هابلة الحجم تتسع للمبلٌٌن و حولها عشرات االؾ 

و تدور حولها كالنحل ٌعمل فً خلٌته .. هنان المراكب مختلفة االحجام و االشكال و االنواع تروح و تجًء 

. فخ ٌستكٌن بٌنه و بٌن هدفه .. و استطلع عبر اجهزته مسارات ال ٌخفى على محترؾ مثل رامً . امر

الطالة حوله فوجدها كشبكة عنكبوتٌة كروبة هابلة .. ٌرٌدون اسره .. ٌبدو انهم ال ٌعلمون بعد من ٌواجهون 

.. و عمل رامً على اجهزة المركبة للٌبل ثم لمس حزامه الخاص .. ثواٍن و راحت بعدها المركبة كؤنها 

.. من حوله حتى ولؾ فً الفضاء وحده بصمت ناظرا الة المحطة الهابلة  بعمك كؤنه تمثال حجري  تتبلشى

و ادرن لادة المحطة انه كشؾ االمر فانسحبت الدورٌات سرٌعا للخلؾ وانطلمت عشرات المماتبلت نحوه 

تل كونً .. انه امٌر بشراسة .. لدٌهم لوة رهٌبة و تطورا تكنولوجٌا رابعا حما .. لكن رامً لٌس مجرد مما

الظبلم و لابد الراٌسور و توأم فراس ؼٌر الشمٌك.. و اطلمت المراكب علٌه اشعتها و لذابفها المصنوعة من 

الطالة الساحمة .. و تناثرت من حول رامً مبلٌٌن الشرارات و لد تحولت النمطة التً ٌمؾ فٌها الى ما 

و انواع الموجات ارته و اشعاعات و لذابؾ الطالة ٌشبه كتلة من المعدن المنصهر المضًء من شدة حر

تنصب علٌه ببل تولؾ .. و فجؤة بدأ رامً تحركه فرفع ٌدٌه لبلعلى فتؤلمت بشدة و التمع كؤنه شمس برزت 

المراكب و المحطات و كل ما امامه .. و تحشرجت وسط الظبلم مطلما موجات عجٌبة .. و عمت الموجات 

تشوشت اتصاالتهم و حلت الشوشرة محل الكبلم فً اجهزة االتصال لدٌهم و اجهزة المحطة و المراكب و 

ارتبكت مإشرات االجهزة.. و شٌبا فشٌبا راحت االجهزة تتولؾ تباعها ثم تولفت كلها دفعة واحدة عدا 

اجهزة االعاشة .. و تولفت اجهزة المراكب التً راحت تسبح بصمت فً الفضاء كؤنها صخور فضابٌة 

كان منطلما منها استمر مندفعا بالمصور الذاتً .. واما المحطة فمد عمها الصمت الكامل و عابمة و من 

علٌها من اضاءة مصدرها رامً .. لمد اولؾ كل االجهزة و تهمد ان ٌتم اظلمت حجراتها عدا ما ٌنعكس 

ا شابه ثم فرصة صؽٌرة لتدبر بعض االمور مثل اجهزة االعاشة و م إلعطابهمذلن بالتدرٌج فً البداٌة 

بكن العبث مع امٌر الظبلم امر ؼٌر مستحب رؼم انه اتى فً اولؾ االجهزة دفعة واحدة .. لن ٌموتوا ..

مهمة استطبلعٌة و لم ٌحطم بعد اٌة مركبة لهم.. ٌدرن جٌدا انهم ٌرالبوه االن اما بعٌونهم المذعورة او عبر 

و بحث رامً عبر اجهزته الخاصة عن مركبة فضٌة فمط ال اكثر ..  اجهزة بدابٌة .. ٌرٌد ان ٌلمنهم درسا 

فلم ٌجد فً المحٌط .. ٌبدو انها محطة طرفٌة رؼم ضخامتها .. ال شن ان الحضارة لدٌها  ألجلهاكالتً جاء 

امتدادات فً اماكن شتى .. ورأى مركبة استراتٌجٌة تمؾ بعٌدا فً العمك دون ان تحاول التدخل .. ال شن 

ٌة لبل ان ٌمرروا امر التدخل و كٌفٌته .. و لبل ان ٌمد رامً طالته المسٌطرة الٌها انهم ٌدرسون االمر برو

اختفت فجؤة .. و تمدم رامً صوب المحطة المشلولة و التً ستكون طرؾ الخٌط لحسم مهمته متجاهبل 

هً و  المراكب المتالٌة المندفعة ببل حول وال لوة فً الفراغ مشلولة بشكل كامل اال عن وسابل االعاشة

فمد جعل للطالة المنطلمة حدودا .. سٌكون ولتها لد انجز محطتها االم .. ستكون جمٌعها بخٌر بعد فترة 

 مهمته هنا ولم ٌبك داع لبماء الشلل مسٌطرا على هذه المحطة و من بها فهو لٌس معنٌا بهم فهم مجرد اتباع.
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 في الفخ -63

مع االندفاع الشدٌد لمركبته صار جان لرٌبا لحد الخطر من مركبة الخصم و راح ٌطلك نحوها اشعة 

ونجح  فً ذلن رؼم انهم محدودة بهدؾ تحطٌم محركاتها الثانوٌة بحٌث ٌدركها او ٌضطرها للهبوط .. 

لمحدق فاطلك صاروا داخل مجال السدٌم االسود بمسلفة كبٌرة نسبٌا وادرن لاد المركبة حجم الخطر ا

استؽاثة لصوى و هو ٌهبط باتجاه كوكب متوسط الحجم . و رصد جان و هو ٌهبط وسط ؼابة كثٌفة من 

اشجار ؼرٌبة .. و لبل ان ٌهبط بدوره خلفه برزت له فرلة من المعترضات الموٌة .. لم ٌكن جان مستعدا 

و ٌشتبن معها فً لتال عنٌؾ  و وجد نفسه ٌندفع نحو المعترضات بشراسةللمناورة او حتى الخداع .. 

شرس .. و انفجرت مركبة اعتراضٌة و عبر جان من بٌن حطامها كسهم من نار مندفعا صوب البمٌة مطلما 

اشعة ساحمة نسفت مركبة اخرى و التؾ لبلعلى فاصابت اشعة لوٌة باطن مركبته .. و تناثرت شرارات 

ثة اجسام كروٌة صؽٌرة بسرعة مناورة ما امامها و منها و للٌل داخلها .. و انطلمت من باطنها فورا ثبل

اصابت المركبة المطلمة لبلشعة فدمرتها و التؾ جان بدورة افمٌة متخلصا من اشعة مندفعة نسفت جرما 

و اطلك جان كتلة برتمالٌة و هو ٌهبط لبلسفل فانطلمت منها كتل رمادٌة بسرعات هابلة ارتدت صخرٌا .. 

حولها فنسفت بعض المراكب و اصابت البمٌة باضرار متفاوتة لكنها كانت  عن مركبته هو و اخترلت ما

كافٌة لتراجعها .. و هبن جان فٌث الؽابة و لد اضاع المتال علٌه معرفة الولع الدلٌك لتواجد خصمه و ان 

..  حددت االجهزة مساحة محددة لوجوده لذا كان لزاما علٌه البحث دون ان ٌجذب الٌه المزٌد من المماتبلت

و استمرت مركبته فً ساحة ترابٌة تحت االشجار و لام باٌماؾ اجهزتها .. كانت المركبة مصابة الى حد ما 

.. و هبط جان منها و تؤملها ثم اخذ من داخلها جهازا صؽٌرا و اؼلمها ثم سار على لدمٌه بحثا عن خصمه 

رٌة جٌدا و التً ابتكرها فراس كً ٌستدل متتبعا اشارات اجهزة ندى الدلٌمة . . انه ٌعرؾ هذه االشارات الس

على ندى فٌما لو ضاعت فً الكون و لد حدث هذا و هً تصدر عن معدن خاص على شكل حلٌة لدٌها .. 

ال شن ان هنان لاعدة ما فً الؽابة استمرت بها المركبة رٌثما ٌتم اصبلحها .. و وجد جان انه دخل ما ٌشبه 

فمد وجد نفسه مفترسة راحت حبالها تلتؾ حوله كلما سار خطورة .. الفخ حٌث ان الؽابة كانت شدٌدة ال

لبلمام و كان هو ٌمطعها باستمرار .. و فجؤة ؼاصت لدماه فً ما ٌشبه بركة من سابل طحلبً مذٌب بشكل 

هاضم فمفز جان لبلعلى بمضاد جاذبً لٌلتمطه حٌوان مفترس متسلك ٌكمن على احد فروع االشجار فصعمه 

و ما ان سار عشرٌن مترا حتى انمض علٌه حٌوان ٌشبه ٌؾ و هبط نحو ارض صلبة .. جان بتٌار عن

السحلٌة ٌمؾ على لدمٌه و له زوابد شوكٌة لكن جان ضربه باشعة جسٌمٌة فطار مسافة كبٌرة ثم سمط 

ارضا و هو ٌصٌح صٌحة حادة متملبا على ظهره ثم انتصب و جرى هاربا بٌن االشجار .. و تابع جان 

حو هدفه .. هذه المعارن مع سكان الؽابة تستهلن المزٌد من الولت وال لو استعمل اسالٌب االنتمال او شٌره ن

الحماٌة المباشرة لربما ضاعت االشارة الضعٌفة .. جعلها فراس ضعٌفة لكن بعٌدة المدى للؽاٌة كً ال 

اضخم حجما و التم لونا و  ٌكشفها عدو و ٌولفها .. و برز له حٌوان اخر من نوع السحلٌة تلن و ان كان

دفع اشواكه نحو جان لكن جان لفز مبتعدا ساحبا سٌفا من اللٌزر وهو ٌنظر الى الوحش الذي انمض مرة 

و لفز من فولها و هً تتطاٌر لاببل لنفسه : اللعنة ؟.. كٌؾ كان مراد اخرى فهوى جان على اجزاءه بسٌفه 

االة .. لدٌه ما ٌبرر ما فعله مع مراد من عذاب .. لعبة الموة ٌحتمل هذا العذاب على جزري ؟ . و ابتعد ببلمب

عما منعه من تجنٌد مراد لصالحه رؼم وجوده اكثر من مرة على  تساءل..و هو ما ٌتعرض له االن .. و 

ندى  إلنماذجزره السوداء و تحت سٌطرته .. لم ٌجد جوابا وهو نفسه االمر بالنسبة لتجشمه كل هذه المشمة 

مكافحا االخطار حتى وصل الى ساحة  بإصرار.. و نفض االمر عن رأسه و هو ٌواصل طرٌمه من اسرها 

 مرصوفة بالحجارة استمرت مركبة المخلوق فً طرفها الذي ارتفع علٌه بناء لدٌم ؼرٌب التصمٌم .
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اتها اال ان برؼم جهود فراس لتعطٌل العمل على اصبلح الشواحن و اعالة برمجتها و عمل لصور فً طال

العمل على اصبلحها كان ٌمضً لدما و بشكا منتظم ٌنبا بؤن انطبلق المارة صار وشٌكا جدا حٌث بدأت 

لوات و معدات و سكان و مماتلون و مراكب مختلطة و ابنٌة كاملة بل مدنا كاملة تصل الى المارة و تستمر 

السرٌع سواء على المارة او فً تعمار علٌها منتشرة بكل مكان فٌها بنظام آلً من النوع المخصص لبلس

اماكن اخرى .. و راحت المارة تكتظ بهذه االمور بحٌث تحمك استمبلال ذاتٌا فً مواردها و لواها و تحكمها 

و تساءل فراس لماذا ال ٌنسفونها و ٌنسفون كل لارة حتى لو بمٌت لوحدها االؾ السنٌن فً الفضاء البعٌد .. 

و فً ٌدري بالضبط لكن هذا لد ٌنشر تلن الطفٌلٌات فً مجال االرض كله تمترب من مجال االرض؟ ال 

مجرتها و لو انتشر على الحدود لكثر بحٌث ٌدخل ٌوما مجرة االرض و ٌعٌث بها فسادا .. استخدام اسلحة 

ان ال بد من معالجة االمر بالحكمة الوى سٌإدي لتلوث كبٌر النه سٌتم استخدامها مرات و مرات للتطهٌر .. 

كانت متصلة بشبكة من الموصبلت الكهربابٌة .. و عاد فراس ٌدرس تلم تلن المحثات الشاحنة العمبللة ..

الشدٌدة السمن عالٌة الفولتٌة المصنوعة من النحاس و نوع من المعادن اشبه بااللٌاؾ الزجاجٌة ..لٌست 

المارة بالشحنة االستاتٌكٌة على شكل تٌارات كهرومؽناطٌسٌة تدفع  موصبلت فابمة طبعا لكنها كافٌة لشحن

و راح فراس ٌبث مع الكهرباء الكترونات مضادة بفٌض محدد .. و فجؤة تعالت المارة للعلو عن السطح .. 

ملٌارات الشرارات من المحوالت التً تصاعد منها دخان اسود و ابٌض و انصهرت ملفاتها على بعضها و 

ها روابح احتراق اشبه برابحة احتراق الببلستٌن المموى و هبطت المارة دفعة واحدة على سطح تصاعدت من

متر مما احدث زلزاال هاببل فً المارة و الكوكب كله ادى  ثبلثمابةالكوكب بعد ان كانت لد ارتفعت نحو 

و حتى النفط كونه الزلزال  لدمار فً البنى التحتٌة و المبانً و ادى لتفجر عدد من البراكٌن و ٌنابٌع المٌاه

حتى ظن فراس ان الزلزال لد الثانً فً فترتٌن متماربتٌن .. وانتهى الزلزال و ساد صمت كصمت المبور 

لضى على الحٌاة كلها فً الكوكب لشدته التً هزت الكوكب كله .. لكن سرعان ما برزت فً االفك 

ه ال فابدة من التخفً و االستمرار به فبل شن انهم و ادرن انمماتبلت الكوكب متجهة نحوه باعداد كبٌرة .. 

كشفوا امره .. و فكر انه لد ال ٌفشل المشروع لكن ال شن سٌحتاجون لولت طوٌل لبلعداد مرة اخرى لمارة 

فً اسرار الكوكب و اخرى او اصبلح هذه المارة و اطبللها و سٌستؽل هو هذا الولت جٌدا للؽوص اكثر 

و عندما وصل فً افكاره الى هذه المرحلة كانت المماتبلت لد وصلته و عبرت  شل المشروع من اساسه ..

اعداد منها فوق رأسه بصوت ٌشبه صوت الطابرات النفاثة المماتلة فً حمبة ما لبل الؽزو االول لبلرض .. 

..  و هبط هو الى ارض الكوكب و لمس حزامه فبرز مدفع اشبه بالمدافع المضادة للطابرات المدٌمة الصنع

و جلس خلؾ ذراع االطبلق و راح ٌمطر المماتبلت بمذابؾ فضٌة شدٌدة السرعة ال تمؾ امامها دروع تلن 

و تماما و تنفجر بعدها و ما تلمسه من تصفٌح المماتبلت و ما ان تصٌب احدها طلمة حتى تذٌب ما حولها 

طلمه تلن المماتبلت من اجسام تنطلك بالمبات ؼامرة االفك و الجو حول فراس الذي لم ٌكترث لما تكانت 

لزجة و اشعاعات اشبه بخٌوط سابل اخضر حٌث كان ٌبعدها بمجال استاتٌكً فبل تصله ابدا رؼم انها تبدو 

ؼٌر ضارة بالبشر لكنها لد تكون لاتلة لتلن الطفٌلٌات حٌث انها اشبه بخلطات بروتٌنٌة سامة ربما لهم و 

كنه ال ٌرٌد المجازفة وال توسٌخ مبلبسه لذا كان المجال ٌبعدها لكنها بدت لفارس مجرد اخبلط ممرفة .. ل

فراس ٌستحك لمب المدمر عن جدارة ببل شن .. وهو لمب اطلمته علٌه الحضارات بشكل ؼٌر مباشر كونه ..

ال ٌصل مكانا لعدو دون ان ٌتركه خرابا او حطاما او على االلل ٌعانً من اضرار عنٌفة .. و ادرن 

او ربما بعضهم و مماتبلتهم تتنالص اعدادها بسرعة حتى اختفت تماما و ساد الهدوء من العسكرٌون هذا 

 جدٌد اجواء المارة المنكوبة و ؼادر فراس المدفع الذي اختفى كؤنه لم ٌكن بانتظار جولة جدٌدة مع الكوكب.
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بسبب المجال الساحك الذي اطلمه رامً اال رؼم تولؾ االجهزة االلكترونٌة و الكهربٌة و نضوب الطالات 

ان ذلن لم ٌكن نهاٌة االمر و لم ٌتولع هون ان ٌنتهً االمر عند هذا الحد فهو ٌواجه حضارة عرٌمة لوٌة 

متطورة و لن تنهار بسبب فمدان محطة او حتى لطاعا كامبل وال شن انه ممبل على مواجهة عنٌفة .. و 

عاصفة ضخمة تتجه نحوه مكتسحة ما امامها ..ٌبدو ان مبدأ االرض تحمك ظنه عندما شاهد على المدى 

صده او اصطٌاده ان  ألجلالى هنا بحٌث لرروا التضحٌة بالمحطة و المراكب  المحرولة لد عرؾ طرٌمه

و بسرعة درس رامً طبٌعة تلن العاصفة .. عاصفة مختلطة من اشعاعات كونٌة و مضادات امكن .. 

و جسٌمٌة بشكل لد ٌشكل له ازعاجا شدٌدا و خطرا من نوع ما تماما كما ٌسٌر  للطالة و اشعاعات حارلة

كان علٌه ان ٌتحاشى تلن العاصفة .. ال شن انه حتى لو  شخص تحت زوبعة من الَبَرد.. ستإذٌه ببل شن ..

 ابتعد عنها فستبلحمه و ستكشؾ امره و تفتح جبهة ثانوٌة معه و هذا ال ٌرؼب به .. و خطرت له فكرة

شٌطانٌة .. و حاال اولؾ نشاطه االشعاعً المضاد و تراجع للٌبل للوراء .. و حاال عادت االضواء للمدٌنة 

الضخمة العابمة بالتتابع و عادت اجهزتها تعمل بسبلسة و عادت المماتبلت للعمل و هً تستدٌر نحو المدٌنة 

المدٌنة تلن العاصفة و فً نفس الولت االم و لد رصدت اجهزتها العاصفة المادمة و لد رصدت اٌضا اجهزة 

لام رامً باالندفاع الصامت نحو سرب عابم من الصخور الفضابٌة التً ال ٌخلو منها مكان و اولؾ اجهزته 

من مبادبه االنحناء امام العاصفة حتى تمر بل خداع لم ٌكن و حوصل نفسه بسرٌة و صمت شامل كامل ..

زٌمة امام أي لوة .. فمن ٌنحنً امام السٌؾ ٌستحك ان ٌمطع السٌؾ العاصفة و لهرها ان امكن لكن عدم اله

رأسه .. و ابناء االرض ال ٌنحنون امام عدو .. و اعلنت اجهزة الرصد الحساسة لمادة تلن الحضارة رحٌل 

رامً و عودة المحطة و المماتبلت للعمل و هذا ٌعنٌان العاصفة ستلتهم محطتهم فمط دون ان تمس رامً .. 

رت العاصفة حمٌمة برامً لما تؤذى بعد تحوصله .. و حاال عملوا على اٌماؾ تمدم العاصفة مع ولو م

االٌماؾ التدرٌجً لها حتى تولفت تماما و اختفت فً الفضاء الذي عاد لسكونه .. و راحت عشرات 

الى سرب أي نشاطات فلم تعثر على رامً رؼم انتهاء اثره المراكب تفحص الفضاء المحٌط كله و تستشعر 

صخري تم فحصه صخرة صخرة بؤحدث السبل دون العثور على رامً او ما ٌدل علٌه اطبللا حتى شعروا 

و رحل حٌث لم تكشؾ  بالٌؤس و ظنوا ان رامً آثر السبلمة فمام بمفزة من نوع ؼرٌب ال ٌترن اثرا

لتوٌة .. و سرعان ما ساد اجهزتهم لٌامه بمفزة للداخل ولو فعل الصطادته العاصفة مهما اتخذ من مسارات م

الهدوء االماكن تلن كلها و خؾ النشاط العسكري و زالت حالة الطوارئ تدرٌجٌات مع تمدم الولت و عدم 

العثور على أي اثر جدٌد لرامً او ؼره حتى عادت المنطمة كلها لوضعها الطبٌعً و تم تشدٌد االمن على 

ها المرة االولى التً ٌنجح بها التسلل الى مكانهم منذ انشاء ان البوابة و تعزٌز الدفاعات فً حزام الدمار ..

البوابة و الحزام حٌث هلن االؾ المتسللٌن لبل عبور البوابة .. لكن لكل شًء مرة اولى و ما ٌحدث مرة 

ٌحدث كل مرة .. و تم اعداد تمرٌر شامل للمٌادة العلٌا حٌث لم ٌعرؾ بعد سر لدوم فراس كما ظنوه الى 

هم ٌعرفون ان فراس عادة ٌؤتً بمثل هذه المهام المر ٌتعلك بسبلمة ارضه او كجزء من مهمة ما هنا.. لكن

او ما شابه و لٌس للؽزو و االعتداء و ما ٌحٌرهم انهم لم ٌعثروا له على اثر مع معرفتهم االكٌدة انه ال 

سمة تشٌر الى رحٌله .. ٌتراجع ابدا و هذا جعلهم على درجة من الحذر رؼم ان كل ما لدٌهم من دالبل حا

ترى هل ٌناور ام عاد لٌجلب من ارضه ما ٌواجه به هذه العاصفة ؟ ربما .. لكن هذا ال ٌفٌده فلدٌهم ما هو 

الوى منها بمراحل و لد عززوا البوابة و الحزام و لن ٌستطٌع فراس عبور البوابة مرة اخرى سرا او علنا 

الدمار بعد تعزٌزه و ما اضافوه و اعدوه من لوى جدٌدة مع اال بحرب كاملة علٌه بعدها ان ٌواجه حزام 

 نظام منع تعطلها مرة اخرى.. و فً ذلن الولت كان رامً ٌفن تحوصله سرا و ٌتمدم لبلمام بصمت كامل.
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الوالفة امام ذلن البناء الشامخ الذي ٌجمع بٌن النحت و البناء لم ٌتردد جان وتمدم بحذر صوب المركبة 

الحجارة بما ٌشبه ابنٌة المدن المهجورة االثرٌة فً ؼابات االرض لدٌما بفارق انه ؼٌر منهار و ال تتكاثؾ ب

و وصل جان الى جوار المركبة التً بدت خالٌة ساكنة و صامتة و اثار االصابات بادٌة علٌه النباتات .. 

ن حزامه متمدما صوب مدخل على طرفها االٌسر .. و تجاوزها جان و هو ٌسحب مسدسا ؼرٌب الشكل م

الذي راح ٌستطلع وجود فخاخ او اشعاعات فحص او كمابن .. و وجد ان ال شًء فً البناء شاهرا مسدسه 

بدون درج بل كان طرٌما خشنا  لؤلسفلالمدخل بل مجرد مدخل حجري بسٌط فمط .. و وجد جان انه ٌهبط 

ال  و راح جان ٌهبط بسرعة و حذر و ترلب ..نصؾ منتظم .. ربما لم ٌعرفوا الدرج فً هذا الكوكب .. 

شن انه مدخل من نوع ما او انه وكر معد الستمبال المراكب او الزوار .. و وجد جان انه لد وصل الى 

فالممرات الداخلٌة  مفترق طرق و كشفت اجهزته نشاطا حٌوٌا كثٌفا فً كل اتجاه كؤنه عش نمل كامل ..

لحجرات و الماعات .. و وسط كل هذا ال بد له من ان ٌتوصل الى مكان تعج بالمخلولات الطفٌلٌة و كذلن ا

ندى التً ال تزال تصدر عنها االشارات السرٌة و التً تلتمطها اجهزته . كٌؾ تسٌر فً وكر نمل بهدوء؟ ال 

 بد ان تكون نملة او ان ال تمر بٌنها .. و لمس جلن كفه بالكؾ االخر و بمدمه المدم االخرى ثم فصلهما و

سار .. لم ٌسر على االرض بل على السمؾ كؤنه ٌسٌر على االرض .. و مر بسبلم من فوق رإوس عدد 

من المخلولات تتجمع حول كتلة رمادٌة ال ٌعرؾ ما هً بحٌث لم ٌرفعوا رإوسهم او انظارهم عنها لذا لم 

وكلما رأى احدا من ٌلمحوه ثم اطلك ناموسة دلٌمة  انطلمت بسرعة شدٌدة فً الممرات و سار هو بهدوء 

المخلولات تلون بلون السمؾ بحٌث صار صعبا تمٌٌزه كؤنه طٌؾ شفاؾ حتى وصل الى لاعة بها معدات 

متنوعة ٌعمل علٌها عدد من المخلولات و بدا له انها لاعة اصبلح او ما شابه حٌث رأى اجزاًء من مراكب 

كبة تجر الى هنا او ٌخرج عدد من هإالء بمعداتهم شبٌهة بتلن الوالفة امام البناء و لن ٌستؽرب اذا رأى المر

و رأى جان بابا مفتوحا فً نهاٌة الماعة ٌمؾ امامه حارس او ربما لٌس حارسا المهم انه ..  إلصبلحها

بٌده جهاز موجات ٌصلح كسبلح .. و اتجه جان نحو الباب مخلوق ٌختلؾ حجما و اردٌة عن البمٌة و ٌحمل 

و هو ٌولؾ مإلتا عمل الجهاز حتى عبر البب الذي اوصله الى جملة ممرات متفرعة عبر البعوضة احدها 

بسرعة لتلتصك بحزامه بعد ان لامت بجولة رسمت خبللها جؽرافٌة المكان و هً تنطلك بسرعة هابلة .. 

ؼزٌر الؽرؾ و الماعات و الطوابك التً معظمها تحت سطح االرض حتى ٌكاد  كان مكانا معمد التفرعات

الؽرٌبة .. و الحظ جان وجود الكتل الخلوٌة محاطة بالسابل  اآلالتٌكون مدٌنة صؽٌرة تعج بالنشاط و 

خٌوط عنكبوت تختلط بسابل مخاطً .. انها  كؤنهااللزج فً بمع عدٌدة و خٌوط السابل اللزج تحٌط بها 

و تركهم جان و راح ٌتسلل بهدوء صوب هدفه .. ندى التً كانت فً مكان حصٌن تهم كً ٌتكاثروا .. طرٌم

محروس تحت اربعة طوابك من المولع الذي ٌتواجد فٌه .. و علٌه الجل الوصول الٌها ان ٌمر بحراسات و 

رصد تمرار اجهزة بوابات و ممرات و ؼرؾ و لاعات ملٌبة بالمخلولات و ربما الفخاخ و ان ٌتحاشى باس

كً ال ٌإذوا ندى فٌما لو عرفوا بوجوده او ٌنملوها او ٌدخل بمعارن تضٌع الولت و تزٌد الكابنات الطفٌلٌة 

من تعرض ندى للخطر .. ال ٌمكنه عمل اختراق او انتمال مباشر فهو لبلسؾ لد تسرع بالحضور دون ان 

ت من ادوات بسٌطة و اسلحة لتالٌة مباشرة ٌحمل معه اسلحته الخاصة كلها و فمط كانت معه االساسٌا

كجندي لدٌم انطلك للمعركة و هو ٌحمل سكٌنه العسكري فمط ..و لذا كان االمر بحاجة الى الذكاء و حسن 

التصرؾ النماذ ندى و ربما انماذ نفسه اٌضا .. و احس بنوع من الؽٌظ النه اندفع ربما للمرة االولى بحٌاته 

و اال النمذها بدلابك للٌلة .. ال ولت للندم المهم ان ٌنجح فمد صار لاب لوسٌن او  لمتال لم ٌستعد له تماما

 ادنى من زنزانة ندى .. المهم ان ٌصل و بعدها سٌتصرؾ .. و بدأ تسلله الحذر نحو المجهول و الخطر .
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تجتاح الكوكب كله و  حدث االمر فجؤة .. كان فراس ٌظن انه شل العملٌة بشكل جٌد عندا شعر بهزة عنٌفة

شاهد مسطحا هاببل ٌرتفع حاجبا االفك كله لبل ان ٌبتعد سرٌعا عن الكوكب .. و ادرن االمر .. لمد اطلموا 

.. لمد كانت االخرى تحت االعداد فٌما هو و تبٌن له ما ٌحصل لارة اخرى ؼٌر هذه التً ٌمؾ علٌها .. 

ذن فبل بد انه ٌتم شحن عدد من المارات معا بحٌث تنطلك لارة مخادعة اٌعمل هنا .. ال ٌمكن ان تكون هذه 

أي منها فً أي ولت اذا ما فشلت التً علٌها الدور و هذا ٌعنً ان عملٌة الشحن تتم بصورة جماعٌة و 

لٌست متتالٌة كما ظن فراس أي ال ٌتم شحن المارات واحدة بعد االخرى بل ٌتم شحنها كلها دفعة واحدة 

فً حال فشل أي منها .. ة لئلطبلق فً ولت واحد حٌث ٌتم بعدها اطبللها بالتتابع بحٌث تكون كلها جاهز

وربما انها تنطلك صوب اهداؾ اخرى لدى بلوغ اوالها الى هدفها .. اذا فشلت االولى ٌتم اطبلق اخرى و 

و تثبت الدام اخرى و اخرى بحٌث تتبلفى كل منها اسباب فشل سابمتها و ستصل احداها ٌوما الى هدفها 

الؽزاة و تعد العدة الستمبال ؼٌرها و ؼٌرها و بعد اتمام نمل عدد كاؾ تكون معظم  امبراطورٌة االرض 

تحت سٌطرة تلن االجناس الطفٌلٌة و كلما فشلت لارة اتت اخرى حتى ٌتم االمر .. لمد كانت مهمة فراس 

د فشل فً هذا .. و الفشل طعمه مر للؽاٌة فً بحٌث ال تنطلك أي لارة .. و لمنع عملٌة االطبلق من اساسها 

فم فراس الذي ال ٌمبل الفشل و مستعد للموت على ان ال ٌفشل الن الفشل لد ٌدمر عالمه برمته .. و تسابل 

عن سبب فشله .. ال شن انهم ٌتولعون مثل عملٌة فراس لذا اعدوا العدة جٌدا لمثل هذه االمور .. وال شن 

بلق الثانً بدأت فً المارة فور حدوث مشاكل فً المارة االولى و تكرار تلن المشاكل ان عملٌة االعداد لبلط

هذه للخداع فً حٌن كانت االخرى تستعد سرا .. و لم  بإصبلح استمرواالمفترض عدم حدوثها اصبل .. لمد 

لارة تنطلك سٌولؾ انطبلق المارة ولو نسفها نسفا و عمل على نسؾ كل ٌستسلم فراس بالطبع و لن ٌفعل .. 

مع ان هذا لٌس حبل و سٌشعل حربا كاملة تحتاج الى جٌش ارضً ٌؽزو تلن البماع و بالتالً ٌتوؼل فً 

ال جٌش ؼاٍز كما ثبت للكل من لبل .. لد تسٌطر االرض على السدٌم االسود كله اماكن بمثابة بركة وحل 

ٌعمل وفما للمعطٌات الجدٌدة .. انطلمت لكنها ستتورط فً احتبلل مكلؾ ال فابدة منه .. كان على فراس ان 

المارة و صار تحت االمر الوالع لذا ال بد من التعامل بحذر مع المارة و محاولة منع وصولها لبلرض او 

الى مجموعتها الشمسٌة بؤي ثمن دون نسفها الن نسفها لن ٌحل المشكلة و ٌحتاج الى حرب كاملة و ولت لد 

ه فراس لبل ان ٌتابع المارة ان تسلل الى مولع انطبللها و راح ٌعمل على فعلال ٌملكه فراس .. واول شًء 

ة.. و وجد ان هنان االؾ المحثات المتصلة ببعضها تحلٌل نوع المحثات و الشواحن الهابلة التً اطلمت المار

بروابط سرٌة لم تظهر له النها تستخدم معادن الكوكب نفسه بمنوات منفصلة للحث و تتصل فً بإرة 

على صنع بإرة سالبة الطالة وضعها فً مركز الكوكب و اوصلها بالمحثات التً  فراس عمل كزٌة ..ومر

.. و لو ٌتولؾ فراس عند تلن المحثات بل راحت تبث الطالة الٌها بشكل راح ٌستنزؾ طالة بمٌة المحثات 

االخرى بعد ان راح ٌوصل كل محثات الكوكب بالبإرة تلن و بحث عن اٌة محثات مشابهة فً الكواكب 

عمل مسحا سرٌعا سرٌا لنوعٌة الطالات المستعملة فً الحث و الشحن.. و فعل الشًء نفسه بشكل سري 

بحٌث تتسرب الطالة بشكل دابم ٌمنع الشحن الكامل للمارات و البإر تلن و ال ٌمكن ازالتها و ستبمى تمتص 

كشفها او اٌمافها النها مختلطة بمؽناطٌسٌة الطالة حتى تلتهم طالة الكوكب نفسها ذات ٌوم .. و ال ٌمكن 

الكواكب نفسها وال ٌمكن فصلها عنها النها طالة تندمج بكل انواع الطالات .. طالة آكلة للطالة تعتبر وحشا 

ٌندر اللجوء الٌه اال فً حاالت خاصة عبر الكون .. بما انهم اطلموا المارة االولى بنجاح لذا لد ال ٌركزوا 

على البمٌة بل على متابعة سٌر االولى و محاولة ضمان نجاحها و هذا ما استند علٌه فراس فً انتباههم االن 

 عمله اثناء االستطبلع و بث الطالة المفترسة فً الكواكب التً كشؾ تشابهها مع هذا الكوكب الطفٌلً .
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ة فً ركنه المفضل و كان لد انهى لعبة كاملة لتالٌكان مراد ٌجلس فً حدٌمة العاب عامة ٌلعب بلعبة تماثلٌة 

و على وشن البدء بلعبة جدٌدة عندما امتدت ٌد تولؾ اللعبة بإشارة واحدة و صوت مؤلوؾ ٌمول : اعتمد ان 

هذا ٌكفً الٌوم ٌا مراد . اتسعت عٌنا مراد وهو ٌلتفت الى مصدر الصوت و لد ارتج علٌه .. انه رلم صفر 

ٌح فجؤة ممابل مراد المندهش حٌث جلس رلم صفر لاببل : لدي مهمة خاصة ال بنفسه .. و ظهر ممعد مر

لال مراد : و انا مستعد الٌة مهمة ٌا سٌدي . لال رلم صفر : تعلم جٌدا ان فراس  ٌصلح لها سوان ٌا مراد .

حاشاه لد انطلك فً مهمة خاصة و هً تتعلك بالسدٌم البعٌد .. نحن نطلك علٌه اسم السدٌم االسود و لد ت

رؼم الشر الكامن به .. الجمٌع نظرا الن سكانه من نوع شرس من الطفٌلٌات المدمرة و السدٌم لٌس توسعٌا 

لبل فترة من الزمن هاجمت لوة من احد حضاراته احد مراكزنا الحدودٌة و دمرته ثبل سبب ظاهر و ارتبط 

ب فراس فً عملٌة خاصة الى السدٌم االمر بمركبة فضٌة ؼرٌبة و لد انطلك رامً لبحث امر المركبة و ذه

االسود .. ٌتعلك االمر هنان بمنع لارة كاملة من االنفصال عن كوكبها االم و بالتالً التوجه الى عالمنا هذا 

الن هذا سٌنشر .. ال ٌجدي نسفها النه ستنطلك عشرات ؼٌرها و سٌكون من العبث نسؾ كل لارة تنطلك 

حدودنا او ما ورابها مما سٌشكل خطرا ساحما علٌنا فً المستمبل .. الحل االؾ الملٌارات من الطفٌلٌات على 

هو منع انطبلق تلن المارة من البداٌة . و تنهد رلم صفر متابعا : و لمد تطورت االمور بحٌث فشل فراس 

 له .. لمد منع لارة من االنطبلق لكن اخرى Xفً منع المارة من االنطبلق على ارؼم من مصاحبة المركبة 

بعٌدة انطلمت .. ال شن ان فراس تصرؾ بشكل احترافً لكن ٌبدو ان المارات مصممة بحٌث تنطلك احدها 

اذا لم تنطلك التً لبلها فً الترتٌب مهما كان سبب عدم االنطبلق و المارات ال رابط واضح ٌجمعها و 

المارة البدٌلة انطلمت و  البحث عن ذلن الرابط سٌستؽرق ولتا ذهبٌا ال ٌملكه فراس ببل شن .. المهم ان

لال مراد الخطر بات آتٌا ببل رٌب وال فابدة من نسفها .. ٌبمى االمر بحاجة الى عمل خاص ٌا مراد .

بحماس شابه شًء من الملك : انا مستعد للذهاب لمساعدة فراس فورا ٌا سٌدي فمط اعطنً خطة العمل و 

االجهزة المناسبة . لال رلم صفر بابتسامة : سنعطٌن ما ٌلزم طبعا مع ارشادات بسٌطة لكن انت تعلم ان 

ا حٌث سٌعتبر االمر تحدٌا شخصٌا ال فراس ال ٌحتاج الى مساعدة و ٌرفضها عادة اذا كان فً االمر فشل م

مهمة عامة .. ستذهب لكن لٌس الى فراس بل الى حٌث الجٌل الرابع . دهش مراد لاببل : هل .. هل هم من 

فعل هذا ؟ لال رلم صفر : ال ..لٌسوا هم .. لن تذهب لمتالهم  بل لطلب معاونتهم .. ال نرٌد منهم جٌشا 

تذهب الى امٌرهم و تطلب منه باسمنا و بصفتن مبعوثا رسمٌا لنا ان فجٌوشنا تكفً لحرب كونٌة .. لكن س

ٌعطٌن كرات الترٌتارٌوم الذهبٌة. صمت مراد متفاجبا .. كرات الترٌتارٌوم الذهبٌة سبلح سري للؽاٌة من 

الوى اسلحة الجٌل الرابع الحدٌثة االستراتٌجٌة و لٌس سهبل بل شبه مستحٌل ان ٌعطوها ألحد مهما كان الن 

تنبه مراد على لول رلم صفر : اعلم مدى سرٌة و و هذا ٌعنً تهدٌدا بكشؾ سرها و ذهاب مفعولها .. 

ة امٌر باهمٌة هذا السبلح لدى الجٌل الرابع .. و اعلم اٌضا صعوبة المهمة .. لكنن الوحٌد الذي ٌمكنه مخاط

فً حالة رفضه سنموم مضطرٌن  الجٌل الرابع بهذا الشؤن و ٌستطٌع اخذ الضمانات التً ٌطلبها منا .. و

بنسؾ المارات و لٌحدث ما ٌحدث و سنستخدم اسلحة ساحمة و سٌإدي هذا لدمار كونً كبٌر و حتما ستصل 

كانت االثار من الطفٌلٌات او آثار الدمار ..لست سواء آثاره ٌوما الى الجٌل الرابع االلرب الٌنا من السدٌم 

فً هذه المهمة .. الولت ضٌك و كل ما امامن هو اربعة اٌام ابتداًء  مطالبا بالنجاح لكن ارجو ان تبذل جهدن

من الؽد ٌتكون المارة بعدها لد لطعت شوطا كبٌرا فً سٌرها جزء منه فً مجرتنا نفسها لكن ٌتكون فً 

مكان ٌمكن حرلها به دون ضرر فادح بنا .. ابذل جهدن ٌا مراد و فً حال عدم الموافمة او ما شابهها عد 

 حاال و ال تبك اكثر من تلن االٌام االربعة باي حال من االحوال ٌا مراد .. تذكر.. اربعة اٌام فمط. لؤلرض
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امتؤل بزنازٌن الى دهلٌز كبٌر ’ تتبع جان خط سٌر جهازه الذي رسم خرٌطة المكان متخفً ا حتى وصل فجؤ

لملٌبة بالطحالب و الرطوبة و لضبانها السمٌكة و بزنازٌن المرن الثامن عشر على االرض بجدرانها ااشبه 

المش العفن على ارضها و صوت نماط ماء ٌُسمع فً جنبات المكان كؤنه ٌسمط فً ببر عمٌمة .. و سار جان 

بٌن الزنازٌن التً كان بعضها فارؼا و بعضها ٌحوي عظاما مختلفة االشكال ؼرٌبة التكوٌن و بعضها امتؤل 

ضها ٌتجمع على بماٌا حٌوانٌة او ربما لمخلولات عاللة .. و تابع سٌره بحذر .. و فجؤة بالكتل الطفٌلٌة و بع

وجد نفسه امام زنزانة انكمشت داخلها ندى برعب و عدد من الكتل تلن ٌمؤل الجدران و السمؾ و هنان 

 حٌوان او مخلوق كبٌر رخوي ذو زوابد ٌتملص فً الزاوٌة و ٌتمدد كؤنه حلزون ٌتحرن و عدد من

الرخوٌات المشابهة اصؽر حجما تجوب الزنزانة ببطء .. و كانت الزنزانة ذات نظام انذار و علٌها حراسة 

آلٌة لوٌة مرتبطة بمصدر خفً نسبٌا بعكس بمٌة الزنازٌن التً كانت بدابٌة للؽاٌة .. ٌبدو انهم اضافوا كل 

اتفة برعب من بٌن دموعها : ارجون هذا الجل ندى التً ما ان رأته حتى لفزت برعب نحو باب الزنزانة ه

ٌا جان .. اخرجنً من هنا .. انا خابفة .. ارجون .. اسرع . و تلفت جان حوله و لد ادرن ان اخراجها 

لتجاوز الحراسات .. و نظر الى دموعها متساببل عما اذا كانت ستصمد هذا الولت بحاجة الى بعض الولت 

رجاء باكٌة : ارجون ال تتركنً وحدي ٌا جان ..المكان مرعب .. و كؤنما لرأت افكاره اذ لالت برعب و .. 

ارجون اخرجنً حاال .. اتوسل الٌن ال تدعنً مع هذه الوحوش اكثر من هذا . وانهارت ارضا منتحبة بموة 

و هً تؽطً وجهها بٌدٌها .. و اخبرته اجهزته ان كافة اجهزتها لد تلفت او معظمها و لم ٌبك اال المبلدة 

شارات كونها من معدن ٌطلك االشارة و لٌس جهازا و ان البمٌة تعرضت لتلؾ شبه كلً و التلؾ ذات اال

مستمر بالزٌادة بها .. كان علٌه لكً ٌحافظ على سرٌة وجوده و سرٌة انماذها ان ٌخترق دفاعات الزنزانة و 

حمل الكثٌر من ٌطلك سراحها و ٌخرجا بسرٌة و هذا ٌحتاج الى نحو ساعة من العمل اذ ان جان ال ٌ

االجهزة الصالحة لهذا االمر .. و نظر مرة اخرى الى ندى التً تهدل شعرها الذهبً على وجهها الذي 

تؽطٌه بكفٌها باكٌة بحرلة و الرخوٌات تتحسس اطرافها فتنكمش برعب .. و فجؤة وجد جان نفسه ٌسحب 

عدنٌة بدت اشبه بالمفل فٌسحمها و مسدسه المدمر و ٌطلك اشعة ساحمة جسٌمٌة محدودة المدى على كتلة م

فرفعت ندى رأسها لترى جان و لد لفز الى داخل الزنزانة و لبض على ٌدها و حاال انفتح الباب بعنؾ 

رفعها بسرعة و لفز خارج الزنزانة لاببل بلهجة عجٌبة : اسرعً .. سنحارب جٌشهم كله االن. و راح 

هو ٌطلك اشعته على كل ما ٌتحرن و راح ٌحتمً و ٌجري بها جٌا صاعدا الممرات التً جاء منها 

بالبروزات الصخرٌة وهو ٌسحك الحرس و كان همه ان ٌخرج سرٌعا من المكان .. لكن تدفك الحرس من 

الى و ترسله المدخل الربٌسً جعله ٌدخل اماكن فرعٌة خطرة رؼم معرفتها انها تبعده عن المدخل الربٌسً 

مداخل اخرى و بٌن فترة و اخرة ٌحدد مولعه ذهنٌا على خرٌطة المكان باحثا عن الصر السبل للوصول 

الى السطح .. و وجد نفسه امام ممر طوٌل انطلك خبلله لكن عددا من المماتلٌن اعترضوه فالمى نحوهم 

ول ٌعج بجثث الجنود جسما ازرلا و انسحب خارجا من الممر منطلما صوب ممرات اخرى تاركا الممر اال

لو ان دروعه تشمل ندى لما حسب حساب احد  بعد ان سمم الممر بإشعاعات ساحمة  لاتلة لكل كابن حً ..

و انطلك وسط الدمار خارجا رؼم انوفهم .. لكن ندى ال دروع لدٌها ابدا تمرٌبا وال تشملها دفاعاته لذا ال بد 

متلت ندى فً اول خطوتٌن .. كانت ندى مستسلمة لمٌادته له من استخدام هذا االسلوب فً الخروج واال ل

دون أي اعتراض شاعرة بموة لبضته التً تلتؾ حول كفها الرلٌك كً تجرها خلفه و هو ٌحارب الكل 

هل هذا الشاب حما ٌكره اخاها فراس و ٌحاربه ؟ انه ٌبذل جهدا خارلا و ٌواجه  إلنماذها .. و سؤلت نفسها ..

 لمرة السابمة على جزره السوداء و نفٌه لها خارج االرض ولتها.ا رؼم لتاله معها فًخطرا ساحما ألجلها 
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واصل رامً تمدمه السلس لبلمام صوب هدؾ حدده فً ذهنه .. كوكب من النوع المتالً .. هنان كواكب 

سكرٌة و لواعد لتالٌة ماتلة تحوي جنودا و ضباطا و معدات عملٌادٌة ٌسكنها العسكرٌون ككواكب عسكرٌة 

و خطرت له فكرة شٌطانٌة .. سٌعطً و مراكز رصد و دفاع و اساطٌل مماتلة و مراكز انذار مبكر جدا .. 

التً لم ٌعرفوها من لبل .. فكل الحضارات تمرٌبا ال هإالء درسا جدٌدا فً فن المتال اسمه حرب العصابات 

ال كوكب عسكري كامل كهذا ٌتبع حضارة متطورة جدا .. لن ٌستطٌع لتتعرؾ اال لتال جٌوش ممابل اخرى 

بلح لن ٌسر هإالء التعرؾ لكن لدٌه سبسهولة رؼم لدراته الفابمة حٌث سٌخسر الولت فً حرب طوٌلة .. 

هبط رامً باتجاه ارض الكوكب و ولؾ على تلة صؽٌرة تشرؾ على لاعدة عسكرٌة و رفع ٌدٌه  الٌه ..

و اختفى للٌبل ثم ظهر و مع ظهوره انطلمت رٌاح متوسطة السرعة تعم امام صدره كؤنه ٌدفع شٌبا خفٌا 

المكان حاملة معها تٌارا اسود اللون بكمٌات للٌلة .. و هنان داخل الماعدة كانت رٌاح السموم تلن تسري فً 

كل مكان و ما ان تبلمس حٌا حتى ٌذوب لحمه و ٌتحول الى هٌكل من جلد و عظام جافة مخٌفة و لد 

و طار عدد من المراكب  ٌه ما ٌشبه الطحالب او الفطرٌات الخضراء الشبٌهة بصدأ النحاس ..ظهرت عل

هاربة من الماعدة فاختفى رامً حاال مبتعدا عن الماعدة .. و فً مكان ناٍء ظهر رامً مرة اخرى مطلما 

طبلق الرٌاح و رٌاحه السامة على معسكر آخر للتدرٌب البري و مرت كما المرة االولى ثبلث دلابك من ا

اختفى هذه المرة لبل وصول المماتبلت له بثوان بعد ان عرفوا انه لن ٌطلك تلن الرٌاح السامة بعد ان 

رصدوا ما سجلته اجهزة الماعدة االول .. وادرن رامً انه فً المرة الثالثة سٌهاجموه بعد دلٌمة او الل من 

الذٌن ٌترأسهم رامً .. لٌس من احدث اسلحتهم بل اطبلق الرٌاح التً هً من االسلحة الخاصة بالراٌسور 

الراٌسور و ال هو سبلح لدٌم نسبٌا طورته االرض بعد ان حصلت علٌه فً مرحلة سابمة من تعاملها مع 

ٌوجد له مضاد اال عند االرض و الراٌسور على حد علمه .. و ظهر رامً مرة ثالثة لرب تجمع للجنود 

ذه المرة اطلك نفس كمٌة الرٌاح لكن بالل من دلٌمة ببضع ثوان و لبل ٌبدو انهم جدد فً مكان بعٌد و ه

وصول اٌة مماتبلت .. طبعا الكوكب كله معسكرات و لٌس سهبل حصر رامً فً مساحة ضخمة كهذه 

 و هذا امرسرٌعا لذا كان ال بد من استنفار كافة المماتبلت فً كل مكان استعدادا لصد رامً و رٌاحه السامة 

فً ثوان الى ان ٌرتدوا مرهك جدا .. و اضطر الجنود بعد الهجوم الرابع و الذي ضرب كتٌبة عسكرٌة 

مرشحات هوابٌة خاصة اشبه بالنعة الؽاز على االرض لدٌما لكنها فشلت فً صد الهجوم الخامس الذي لم 

ذرات الؽازات نفسها ٌظهر به رامً بل ظهرت العاصفة السامة لوحدها حٌث ان السموم العاصفة تندمج مع 

و بدأ التذمر بٌن و تصٌر جزًء منها حتى تبلمس مادة حٌوٌة فتنفصل عنها و تدمر تلن المادة تماما ..

العسكرٌٌن بشدة .. لٌس سهبل عمل عزل كامل على االفراد الن هذا سٌعٌمهم عن كل شًء و االماكن 

الؽرٌب حٌث لم تكتشؾ ماهٌة ذلن الهواء  المصابة ال تزال سامة و بحاجة الى الولت كً تتنظؾ من الؽاز

السام و ما نوعه و كٌفٌة صده و طرٌمة تفاعله مع ضحاٌاه و الضربات ال تزال تتوالى دون اعطابهم فرصة 

كان رامً ٌهدؾ الى  هكذا ..اللتماط انفاسهم .. من ٌفعل هذا و لماذا ؟ ٌحتاج لسنوات لتدمٌر الكوكب 

تتضمن انه لوي جدا و انه ٌجب عدم الرهان على هزٌمته و كذلن لام  اعطاء لٌادة تلن الحضارة رسالة

بصرب كوكب عسكري كنوع من التهدٌد بانه ٌستطٌع الوصول الى كواكب اخرى لد تشكل نماطا حٌوٌة 

للحضارة و كذلن انه صار ٌعرؾ مولع الحضارة السري و ان سدودهم لم تستطع منعه من الوصول الٌهم 

ٌرٌد منهم هم ان ٌسعوا الى االتصال به و منحه ما ٌرٌد ال ان ٌبادر هو بذلن االتصال .. و كذلن كان رامً 

لكً ال ٌفرضوا شروطا ما .. كذلن فان الصمت ابلػ من الكبلم خاصة اذا ما الترن بفعل لوي كهذا .. و لام 

 . به االتصالرامً بضرب اربعة اماكن دفعة واحدة برٌاح السموم متؤكدا انهم لاب لوسٌن او ادنى من 
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" اربعة اٌام .. كل ما لدٌن هو اربعة اٌام سواء حصلت على الكرات ام لم تحصل علٌها .. لكن ال تبك هنان 

اكثر منها مهما كانت االسباب .. و حاول ان تنجح فً مهمتن حبلت تلن االٌام االربعة " .. رنت هذه 

لجٌل الرابع موطنه و اهله الكلمات بذهن مراد وهو ٌركب مركبة اتحادٌة خاصة تنطلك به صوب حضارة ا

و طافت لصة حٌاته ابان ؼزو الجٌل الرابع لبلرض بذهنه و اسره آنذان و تذكر كٌؾ صار االصلٌٌن .. 

من سكان االرض و انسلخ مع اهله اجبارٌا عن الجٌل الرابع و من ثم الحما صار مشروع مماتل كونً 

بشر هجروا االرض لبل الؽزو االول لبلرض  الجٌل الرابع همارضً ٌدربه فراس وحش النجوم بنفسه .. 

بعشرات االؾ السنٌن ثم عادوا ؼزاة بعد ان تحطم اؼلب موطنهم باصطدام  كونً مع مجرة سهم الشمال و 

دارت بٌنهم و بٌن االرض حرب ساحمة حسمها فراس و جان بضربة ساحمة فً الخطوط الخلفٌة دمرا بها 

.. و استرسل نا للجٌل الرابع لٌعودوا الٌه ع اللدودٌن كً ٌصنعوا موطالكانتان و السٌفور اعداء الجٌل الراب

مراد فً ذكرٌاته عن الجٌل الرابع و عن امٌرهم اللطٌؾ الحازم و كٌؾ عاد الٌهم بعد تعرضه الختبار ثمة 

جرح مشاعره ابان هجرة االرض للطبمة االخرى هربا من الوباء االسود و كٌؾ عاد مرة اخرى لبلرض 

االرض التً  كٌؾ عثر على صدٌمه المدٌم فادون الذي تنكر له و عامله بمسوة كونه ٌعٌش فًطوعا و 

و وصل مراد الى خارج حدود االمبلن ٌعتبرها عدوة لشعبه و انه بمً ٌعادٌه رؼم صدالته لبلمٌر نفسه .. 

اآلن سٌكون علٌه االرضٌة و خرج منها عبر الطرٌك الكونً و هو ٌؤخذ نفسا كمن ٌرٌد الؽوص فً الماء .. 

العناٌة بنفسه و الدفاع ضد أي مهاجم من اللصوص الكونٌٌن و اعداء االرض حتى ٌصل الى حدود الجٌل 

الرابع ثم ٌمنع بعدها الحراس بمهمته حٌث لم ٌسبك رحلته أي اتصال مع الجٌل الرابع ضمانا للسرٌة فً هذا 

ا صوب بوابة مناطك الجٌل الرابع التً عبروا االمر الحساس .. و اندفع مراد عبر الطرٌك الكونً مٌمم

منها ذات ٌوم بجٌوشهم لؽزو االرض و التً عادوا منها مرة اخرى بجراحهم من تلن الحرب الطاحنة بعد 

هزٌمة لاسٌة سبمها انتصار ساحك لهم .. و شاهد مراد مركبة سوداء شبه بدابٌة الشكل تنطلك على مسافة 

ا و تابع سٌره .. عشرات المرات تعرض للهجمات و محاولة االستدراج و منه بعكس سٌره ببطء لكنه تركه

الخداع من لبل مجهولٌن لكنه استخدم كل ما ٌعرؾ من مهارات اكتسبها فً حٌاته لدى الجٌل الرابع و ما 

على االرض كً ٌفلت من كل ذلن و ساعده مكعب شخصٌة فراس فً النجاة من  اضٌؾ الٌها اثناء عٌشه

للصوص . و بعد صعوبات جمة وصل الى اول المراكز الحدودٌة للجٌل الرابع فارسل اشارة خداع دهاة ا

تفٌد بؤنه آٍت فً مهمة تخص االمٌر نفسه .. و كان ٌعلم انهم لن ٌصدلوه لذا اطلك اشارات خاصة جدا تحمل 

و رافمته مماتلتان كً رموزا  ملكٌة خاصة و حاال ارسلوا له اشارة العبور فتابع سٌره و عبر البوابة االولى 

ال ٌموم باي عمل عدابً حتى وصل للبوابة الثانٌة حٌث اعاد التعرٌؾ بنفسه و اطبلق اشارات مشابهة 

تمرٌبا لبلولى مع اعطاء رمز البوابة الثانٌة و هذه امور ال ٌعرفها اال الخاصة فً الجٌل الرابع .. و برزت 

بته و استمر على ارض صلبة معدنٌة و انؽلك الباب مركبة ضخمة انفتح بها باب ضخم دخله مراد بمرك

علٌه و انطلمت المركبة حتى وصلت لكوكب االمٌر و اطلمت مراد الذي هبط بمركبته فً ساحة خاصة و 

هبط منها و سار نحو باب لصر االمٌر الذي تتصل به الساحة و وجد ان االمٌر بنفسه خرج الستمباله بعد 

االرض .. و ارتبن مراد لهذه المفاجؤة ثم لال بلهجة رسمٌة نوعا ما بعد  ان عرؾ بشخصٌته و بؤنه آت من

ان ادى التحٌة بطرٌمة الجٌل الرابع الرتباكه : انا هنا فً مهمة رسمٌة تخص االتحاد االرضً ٌا سٌادة 

تن ذات االمٌر. ابتسم االمٌر لاببل : ها لد صرت سفٌرا حمٌمٌا بٌن االرض و الجٌل الرابع ٌا مراد كما اخبر

ٌوم . احمر وجه مراد بخجل طفولً و هو ٌنكس رأسه مرتبكا فمال االمٌر متابعا : لذا سنستمبلن استمبال 

 السفراء الحمٌمٌٌن. و فعبل حضرت لجنة رسمٌة لامت باستمبال مراد الذي ازداد ارتباكه و خجله للؽاٌة .
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الحٌة التً حرص جان  لطع صخرٌة عدٌدة و بعض الخبلٌاتناثرت الطلمات المشعة حولهما و تناثرت معها 

وراء بروز صخري مع ندى و ٌطلك طلمات االشعة صوب على ان ال تمسه او تمس ندى و هو ٌحتمً 

ثم اندفع مطلما كما كبٌرا من االجسام الخارلة امامه و عبر سرٌعا الممر الذي راح ٌنهار مصادر االطبلق 

و وصل جان الى ؼرفة فسٌحة راجع مولعها على الخرٌطة فوجد انها تفضً  بعد ان تخرم بفعل االجسام ..

 من فوق لاعة اخرىٌمر  و هنان باب ٌوصل الى جسرالى لاعة ذات تفرعات توصل لشتى االماكن 

 ةمخصص لبلٌصال بٌن الممرات الصاعدة لبلعلى حٌث توصل الى الطوابك العلٌا التً توصل فً النهاٌ

ؾ و جسور الى الؽابة حٌث ٌهدؾ جان الى الوصول لمركبته .. ال ٌستطٌع اطبلق عبر شبكة ممرات و ؼر

اشارة استدعاء طبمه اال منها النها تحوي اجهزة االتصال اآلمنة تماما ولو اطلمها من مولعه هذا لما كان 

م بعملٌة بحث اتً النه سٌموٌاالستدعاء آمنا و لربما كُشفت موجة االستدعاء و اخذ األمر ولتا من الطبك كً 

لتؤمٌن نفسه لبل االستجابة لبلشارة .. و ٌموم بعدة امور  االشارة اوال ثم تحلٌلها كونها ؼٌر آمنة عن مصدر

لذا كان ال بد من الوصول الى السطح كذلن كً ٌخرج من هذا الجحٌم فبل ٌمكن ان ٌستمر باالنتظار هنا 

و برنامجه ؼٌر لابل للتعدٌل خوفا من  و مبرمجخصوصا انه سٌنمذه وحده كما ه حتى ٌحضر طبمه و ٌنمذه

المركبة كلها و من بها .. و اندفع جان الى الطبك  ٌعتمد على ان ٌنمذلذا فهو  العبث من لبل عدو فابك ..

الؽرفة فوجدها خالٌة فاسرع الى الماعة لٌجدها حاشدة بالحرس و بعضهم ٌهم بدخول الؽرفة .. و تفاجؤ 

رع استجابة بكثٌر كونه مماتل كونً محترؾ فاطلك وسط الحشد كتلة حمراء  الطرفان لكن جان كان اس

متؤلمة و تراجع سرٌعا الى آخر الؽرفة فٌا لولت الذي سحك فٌه االنفجار كل االحٌاء فً الماعة و خلع الباب 

بعنؾ فسحمه جان لبل ان ٌصله هو و ندى .. و اندفعا الى الماعة التً صارت ملٌبة بخلٌط لزج من 

و سارا وسط سحوق الخبلٌا الماتلة مخلوطة بسوابل لزجة تجمع كلها بٌن االسود و االخضر الزٌتونً .. م

لٌجدا  ذلن الخلٌط الزلك اللزج بحذر حتى خرجا من الماعة و ندى تشعر باالشمبزاز حتى عبرا الماعة

نفسٌهما على طرؾ الجسر .. و شاهدا المخلولات لد بدأت تتجمع على شرفات تحٌط بالجسر فمالت ندى 

بٌؤس : لن نستطٌع لطع الجسر .. سٌمتلوننا. لال جان بحزم : ال مجال للتراجع .. ٌجب لطع الجسر لبل 

جرى بها على الجسر دون  و امسن ٌدها و اكتمال تجمعهم كً نصل لبلعلى دون اضاعة الولت فً التردد.

اسرعً و ال تنظري لبلسفل. كان ٌعلم ان اٌة اصابة لد تمتلها لكنه اعتمد  ان ٌترن لها ولتا للتفكٌر لاببل:

على جذب االطبلق الٌه عن طرٌك مجال جاذب كً ال تصٌبها مع ما فً ذلن من خطر علٌه .. و شعرت 

و فمط و نحو نصفه ٌنحرؾ عنها الٌه و لد ادركت ما هً باالمتنان له و هً ترى كل ما ٌطلمونه ٌصٌبه ه

كانت االطبللات فعله الجلها وهو ٌطلك كل ما لدٌه من سبلح لٌسحك كل مماتل امامه بل كا ما ٌتحرن .. 

رؼم ضخامته من شدة تنهمر على الجسر كعاصفة ماطرة من البرد حتى صار مشارفا على االنهٌار 

عل جان ٌزٌد من سرعة جرٌه ساحبا ندى بشماله و مطلما االشعة و مما جالضربات و لوتها و ؼزارتها 

الموجات بٌمٌنه محتمبل مبات االشعاعات و االجسام التً تضرب جسده بعنؾ ..و وجدت نفسها تشعر 

و خطر لها خاطر اربكها ..  باالمان و االستسبلم كؤنها فً رعاٌة مبلكها الحارس و هً تجري مع جان ..

ه جان بعدما ضحى و جازؾ الجلها ؟ و لماذا ٌفعل ذلن ؟ هل تحبه ؟ هل ٌحبها ؟ ال ترى ماذا تحس تجا

تدري لكنها انكرت فً نفسها ان تكون تحبه .. انه مهما فعل فهو عدو شمٌمها اللدود الماتل و الشرس و الذي 

ها ان ال تنماد ال ٌتردد فً لتله اذا سنحت له الفرصة و ربما ٌفعل ذلن مجبرا الجل الخطر المشترن ..علٌ

لمجرد مولؾ ما .. انه جان بكل تارٌخه االسود .. جان الذي كاد ٌمتلها ٌوما هً و مراد وراء مشاعر كاذبة 

 ا هذا تركته ٌمودها ولو الى الموت .تهعلى جزره السوداء و نفاها لؽٌاهب الكون لتموت .. لكنها رؼم معرف
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طلمت من مكانها نحو الفضاء و انطلك فراس نحوها حٌث التمٌا خارج التً ان X استدعى فراس المركبة 

كان االمر اشبه بصٌاد ٌطارد وحشا  الكوكب و دخلها لٌنطلك وراء المارة السابحة بسرعة نحو االرض ..

و كان فراس مدفوعا بكراهٌة الفشل .. ماذا سٌفعل؟  هل ٌنسؾ المارة ؟ لد اسطورٌا فً ؼابة موحشة ..

إلتا لكنه لٌس جذرٌا و سٌبدأ هو من الصفر فً حٌن ان هنان عشرات المارات فً عشرات ٌكون حبل م

الكواكب مستعدة لبلنطبلق الفوري .. والحت له المارة عن بعد و هً تنطلك بهمة نحو الحدود و لد تؤلمت 

جل كنجم صؽٌر .. لمد كانت محاطة بهاالت ؼرٌبة من موجات واشعاعات دفاعٌة وكاشفة و موازنة ال

التً التربت بخفة و سرٌة  Xالسفر فً الفضاء و بعضها ٌحوي مذٌبات معدنٌة ال تإثر طبعا فً المركبة 

من المارة .. كان علٌها اختراق دفاعاتها لذا راحت تستكشؾ تلن الدفاعات و راحت تستشؾ نوعٌة الدروع 

الذبذبات المنطلمة من المارة و مع  بت منها مطلمة نفسثم الترو الكاشفات و ؼٌرها من الدفاعات و الرواصد 

تشتد لوة الموجات مع التدرج الطبٌعً لها و كؤنها جزء حمٌمً من تلن الموجات .. و سرعان   الترابها اكثر

ما كانت تحط على احد جبال المارة الصخرٌة حٌث راحت تموم بمسح شامل لمراكز النشاط و توزٌع الموات 

تٌكً للمارة و اجهزة المبلحة و التوجٌه و التحكم المركزي للمارة .. و و نوعٌتها و محركات الدفع االستا

عثر فراس على مدن كاملة و معسكرات و كل ممومات دولة كاملة ذات استمبلل و اكتفاء ذاتً ..حتى 

ؼبلفها الجوي كان مستمبل .. و هذا امر متولع طبعا .. كانت سمن المارة نحو مابتً كٌلو متر و مساحتها 

عن العشرة مبلٌٌن كٌلو متر مربع .. و هً متماسكة بشكل ؼرٌب رؼم شكلها االشبه بمشرة كونٌة تزٌد 

مركز التحكم الربٌسً الذي ٌسٌطر على مراكز االطراؾ الدفاعٌة و الهجومٌة و رلٌمة .. و حدد فراس 

ت تحكم مركزي الجٌولوجً و التثبٌت الماري و ؼٌرها و كانت ذا الدافعة و الرواصد و ادوات االلتحام

و انطلك فراس صوب ذلن المركز وهو متخٍؾ تماما و بشكل كامل حتى  ٌتحكم بها مركز ٌمع فً الوسط ..

العنان لمواها التكنولوجٌة لسبر و فحص ذلن المركز بشكل عمٌك شامل ..  Xوصله و هنان اطلمت المركبة 

لبلعلى ثم  Xالمركبة جٌد فطارت و بعد فترة من الزمن تمكن فراس من كسر شٌفرات المركز و بشكل 

انطلمت لبلمام صوب المركز حٌث لام فراس بالدخول الٌه وحده مع ترسانته الشخصٌة فً حٌن بمٌت 

تطٌر متخفٌة فوق المركز تبث موجاتها الشالة و المسٌطرة و البدٌلة كً ال ٌكتشفوا امر السٌطرة  Xالمركبة 

اس ٌسٌطر على الجهاز التحكمً المركزي و ٌّطلع على الجزبٌة على المركز .. و فً الداخل كان فر

.. خرٌطة العمل و خط السٌر صوب االرض او باالصح المشتري الكوكب االكبر فً المجموعة الشمسٌة 

ولم ٌكتؾ فراس بذلن بل راح ٌبث لنابل سوداء فً االجهزة و هً المنابل الفٌروسٌة التً نتسؾ بعض 

ؽً اخرى و وضع لنبلة مؽناطٌسٌة فً مركز المارة كً تلؽً كل االجهزة و تبدل برمجة اخرى و تل

الروابط المؽناطٌسٌة بٌن ذراتها و تحولها الى ؼبار كونً هً و ما علٌها اذا فشل فً اٌمافها .. ٌحك 

لبلرض نسفها تماما فً حال دخولها حدودها الكونٌة و سٌنتظر فراس و لادة االرض ذلن الدخول كً 

كري ضد تلن المارة مهما كان نوعه و مهما كانت المارة تحمل من مخلولات فهً ٌموموا بؤي تصرؾ عس

لارة ؼازٌة بؽض النظر عن تكوٌنها الدٌمؽرافً او من ٌعتلٌها .. و شعر فراس ببواد النجاح فً تحوٌل 

مسار المارة عن مسارها الممرر عندما راح ٌموم بابدال الخرٌطة نفسها بطرٌمة ؼٌر مباشرة و ذلن عن 

خطر لمسار المارة ستموم باتخاذ  شًءطرٌك برنامج  برنامج مسار الطوارئ .. ففً حال اعتراض اي 

طرق بدٌلة حتى تعثر على مسار آمن .. لكن فراس كان ٌدرن ان ابدال المسار لن ٌكون كافٌا لحل المشكلة. 

 االرض عبر المشتري. فً الفضاء مستهدفةو ان المارة ستبمى تشكل خطرا ساحما ما دامت ال تزال تسٌر 
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 الصفمة الخاسرة -84

لم ٌتولؾ رامً عن ارسال عواصؾ الموت بشتى الوسابل ؼٌر التملٌدٌة مدمرا مدنا عسكرٌة كاملة فً ذلن 

الكوكب منتظرا ان ٌموم الكوكب بعمل مضاد او ان ٌطلب الحوار او أي شًء مشابه و لد حسب رامً 

ستكون مدروسة بدلة و حساب تلن االمور كلها لذا بمً علٌه تشدٌد الضؽط و انتظار ردة الفعل التً ال شن 

دهاء كبٌرٌن .. و لم ٌكن هذا لرٌبا .. لكن مع مرور الولت وجد رامً امامه مركبة برالة بلون ٌجمع بٌن 

االزرق و الوردي تؤتً من الصى ٌمٌنه نحو الٌسار بسرعة شدٌدة ثم تنحرؾ نحوه عندما صارت فٌث 

التربت المركبة حتى صارت على بعد عشرٌن  االفك امامه مباشرة فولؾ ساكنا ٌنتظر تطور االحداث .. و

مترا من مكانه ثم تولفت على ارتفاع نحو خمسة امتار ثم هبطت ببطء و هدوء و استمرت دون حركة فترة 

ثم انفتح باب بٌضوي فً جانبها كؤنه فجوة تكبر باستمرار ثم خرج مخلوق بحجم طفل فً العاشرة من 

اء فاتحة و سوداء و صفراء و له نطاق ذهبً عرٌض و حذاء احمر العمر ٌرتدي زٌا ذا الوان متناسمة زرل

المع و على كتفٌه مربعات رمادٌة رلٌمة و مثلها على صدره و على كتفٌه ما ٌشبه الحرملة المصٌرة و على 

رأسه خوذة ملساء بٌضاء تؽطً رأسه و مكان االذنٌن و نصؾ الرلبة و له وجه املس دلٌك المبلمح ببل 

مه خط رفٌع ببل شفاه و عٌناه مستدٌرتان كعٌون المطط ببل بٌاض واضح بل تشبه عٌون انؾ واضح و ف

البعوض لكن دون بروز و تبدو كدابرة سمراء .. و كان ٌحمل مثلثا بٌده الٌمنى رباعٌة االصابع لدر رامً 

ة معرفة ولم ٌحرن رامً ساكنا منتظرا ردة فعل المخلوق و ان تساءل عن طرٌم انه سبلح من نوع ما ..

المخلوق لمكانه .. ٌبدو انه مسإول من نوع ما فً هذا الكوكب و انه ربما اتى للتفاوض مع رامً او على 

االلل معرفة ما ٌرٌد .. و ربما للخداع و هذا وارد جدا .. و كان رامً ٌثك للؽاٌة بموة اجهزته و لدراته فهو 

اس لذا كان كل ما ٌشعر به تجاه المخلوق هو امً الظبلم و لابد الراٌسور و المماتل االرضً شبٌه فر

و حمٌمة كان رامً سعٌدا بمدوم هذا المخلوق ولو للمتال فمدومه هذا ٌعنً انه صار لاب لوسٌن  الفضول ..

او ادنى من الهدؾ .. و ولؾ المخلوق امام رامً و ٌبدو انه كان ٌستطلع هذا العدو المادم من وراء النجوم 

لوة رامً اذ لمس جزءاً من المثلث فراح ٌبث رسالة مترجمة الى اللؽة االنجلٌزٌة  .. وٌبدو انه ادرن مدى

لاببل بها : ماذا ترٌد اٌها الؽرٌب ؟ و لماذا التحمت عالمنا و لتلت جنودنا؟ لال رامً باإلنجلٌزٌة : اسمع اٌها 

لنا مشاكل على حدود المخلوق .. لمد ادت تحرٌات لمت بها إلٌصالً الى هنا بحثا عن مركبة فضٌة شببت 

عالمً و اظن ما حصل سٌكون مجرد دعابة صؽٌرة لما ٌمكن ان ٌحدث لو ثبت تورطكم فً االمر .صمت 

المخلوق فترة طوٌلة لبل ان ٌعود للتحدث مع رامً لاببل : نعرض علٌن معلومات هامة عن حضارة لوٌة 

هنا . صمت رامً و هو ٌفكر فً  لرٌبة من عالمكم ممابل عودتن و اخفاء خط سٌرن و عدم عودتن الى

او حتى االمر .. المعلومات ستخص اعداًء لهذه الحضارة ببل شن و سٌطرة االرض علٌها او هزٌمتها 

سٌجر الى حصول االرض على ارشٌؾ تلن الحضارة او جزء منه و سٌحوي ببل التسلل الٌها بعملٌة خاصة 

ن و رابحة لبلرض فمال: حسنا ..اوافك بشرط ان هذا العالم .. صفمة خاسرة لهم ببل ششن معلومات عن 

ٌضاؾ للصفمة عدم اعتداء مراكبكم او تدخلها ضدنا و لنا حك الدفاع عن انفسنا اذا هوجمنا بالطرٌمة 

المناسبة لنا كذلن ان كانت المعلومات المتفك علٌها ؼٌر صحٌحة .. لن نهاجمكم نحن اوال . و وافك 

االرض كان رامً ٌخرج من البوابة حامبل معلومات هامة فعبل ..لٌست  المخلوق .. و بعد نحو ساعة بزمن

االرض معنٌة بتضخٌم لابمة اعدابها الضخمة اصبل لكن ان لزم االمر ستفعل .. وال بد من معرفة المزٌد 

عن الحضارات من حولها كً تبمى لوٌة سالمة .. هنان الكثٌر من الحضارات من حولها الال تعرؾ الكثٌر 

كذلن الحضارات ال تعرؾ الكثٌر عن االرض و تمدمها و لوتها اال ما ٌشاهده كل طرؾ فً  عنها و

 الحروب او ما ٌحوٌه ارشٌؾ ملتمى الحضارات .. و ما مع رامً من معلومات اهم من أي نصر عسكري.



 

 66من  52الصفحة 
 

 مع االمير -94

ان ٌشعر باالرتبان استمر مراد فً ؼرفة ضٌوؾ الشرؾ فً مجمع الرباسة الخاص بؤمٌر الجٌل الرابع و ك

.. لماذا ٌعامله االمٌر بشكل رسمً رؼم انه اسلوب ؼٌر جاؾ؟ لماذا ال ٌعامله كصدٌك كالسابك؟ و ماذا عن 

الولت؟ هل سٌمضً اٌاما طواال كما ٌحدث عادة مع الوفود؟ ال ٌمكن .. اٌضا ال ٌستطٌع كسر التمالٌد او 

المضٌؾ ال بد له ان ٌموم بطلب الضٌؾ متى رأى االمر و ٌبادر هو باالتصال باألمٌر .. التمالٌد تمول ان 

الولت مناسبا .. انه ٌعرؾ تلن البروتوكوالت وال ٌرٌد .. ٌرٌد فمط اٌصال رسالة االرض فً الولت 

المناسب .. و استبدت الحٌرة به لدرجة انه كاد ٌبكً لوال صدور اشارة تفٌد بوجود شخص امام باب المكان 

لدٌما على االرض.. و تمالن مراد نفسه و اعتدل ثم اشار اشارة خفٌفة فانفتح الباب  وهو اشبه بجرس الباب

.. و لدهشة مراد دخل صدٌمه المدٌم السابك فادون صحٌح الجسم ال تبدو علٌه آثار العذاب الذي رآه عندما 

. ال ٌدري مراد كان لدى الكانتان اسٌرا و كان ٌرتدي زٌا عرفه مراد و هو ٌخص الممربٌن لبلمٌر .. كٌؾ؟

.. لكن فادون صار من حاشٌة االمٌر.. و لطع فادون افكاره بموله بلهجة رسمٌة ؼرٌبة : سٌادة االمٌر 

او لدٌه طلبات محددة. نظر مراد الٌه بحٌرة مدهوشة .. ٌرسل تحٌته و ٌسؤل الضٌؾ عما اذا كان مرتاحا 

و لسوة كٌؾ تركه ٌمع فً مصٌدة للكانتان لمد كان ٌتحدث بجفاؾ رسمً .. و تذكر مولفه السابك معه و 

كبلمه معه لبل ذلن النه ٌعٌش على االرض.. وتسرب الٌؤس الى نفسه من عودة صدٌمه له فمال بصوت 

ٌجمع بٌت االسى و الرجاء و الحٌرة و لكن الرب للجفاؾ ؼٌر الممصود : ارجو ٌا فادون ان تخبر سٌادة 

ة المصوى بشؤن رسالة االرض له . ظهر تعبٌر ؼاضب على وجه االمٌر اننً ارٌد ان اتحدث الٌه للضرور

فادون عندما ذكر مراد االرض لكنه كتمه لاببل: سؤبلػ سٌادة االمٌر حاال. و استدار فناداه مراد لاببل: 

فادون. التفت الٌه فادون بصمت فمال مراد بلكنة حزٌنة: لل لسٌادة االمٌر ان االمر سري للؽاٌة .. شكرا 

. لال فادون بجفاؾ :انه واجبً و انا مضطر للمٌام به تجاه الؽرباء. اؼتاظ مراد من كبلمه فمال  لمساعدتن

بجفاء : حذار اٌها الوسٌط واال لدمت فٌن تمرٌرا بسوء التصرؾ تجاه مبعوث االرض.. انن حتى لم تإد 

عدام حاال و التشهٌر و تحٌة الضٌؾ و كذلن لم تحسن الحدٌث الرسمً . امتمع وجه فادون .. عموبة هذا اال

سحب الجنسٌة منه و فمدانه كل تارٌخه و طرد اهله خارج نطاق االسر الممٌزة الى مناطك نابٌة فً عالمهم 

االمٌر ما للته  و لال مراد : اسرع باببلغ لماضٌه و حاضره وحٌاته نفسها و مستمبل اهله .... تدمٌر شامل 

و سؤنسى ما حصل. لالها بحزم جاؾ فاسرع فادون ٌؽادر المكان .. واؼمض مراد عٌنٌه الما النه ٌعامل 

صدٌمه هكذا رؼم ما ٌبدو منه .. دلابك و كان االمٌر ٌستدعً مراد الذي توجه الٌه مباشرة و طرح ما لدٌه 

.. و لال االمٌر مبتسما : انت تعلم ٌا مراد ان  كما استطاع ان ٌطرح .. و شرح له االمر و مطلب رلم صفر

هذا السبلح من االسلحة االستراتٌجٌة السرٌة لدٌنا . لال مراد : السم لن ٌا سٌدي اننً لم اخبر احدا عنه . 

لال االمٌر : اعرؾ هذا و لٌس مستؽربا ان ٌعرؾ به رلم صفر .. سافكر باالمر و ارد لن الجواب لبل 

ن رلم صفر ٌا مراد . و نظر مراد باتجاه فادون الذي ؼادر حاال دون كبلم .ز وسؤله المدة التً حددها ل

االمٌر : هل ال زلت متعلما بصدالته ٌا مراد ؟ لال مراد بالم دامع: انه الوحٌد الذي بمً حٌا من اصدلابً ٌا 

عمل على اسعاؾ سٌدي .. و لمد خضنا معا مؽامرات و حروبا و انمذنا بعضنا مرات عدٌدة و كان هو من 

شمٌمتً الراحلة فً ذلن الحادث المإلم الذي تعرفه .. انه اخ و منمذ و شرٌن و زمٌل . صعب ان اشرح ما 

عبللتً به .. لكنه جافانً بسبب عٌشً على االرض . لال االمٌر : على كل حال انا ال زلت على صدالتً 

رؾ عظٌم لً ٌا سٌدي وهو ما ٌواسٌنً و ٌخفؾ و لن اجافٌن . ابتسم مراد بحزن لاببل : هذا شلن ٌا مراد 

عنً. لال االمٌر : حسنا ٌا مراد .. ٌمكنن الذهاب الى مضافة الزوار و االستراحة فً مكانن فً جنان كبار 

 الزوار الذي كنت فٌه و ؼدا سٌكون لنا حدٌث آخر و ال تفكر كثٌرا فً أي امر ٌجلب لن الحزن ٌا صؽٌري.
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 غابة الجحيم -51

الطفٌلٌة لم تر ندى تمرٌبا لتاال اشرس وال اعنؾ من المتال الذي ٌخوضه جان فً للب وكر تلن المخلولات 

وال اكثر دمارا .. كان ٌحمٌها بجسده وهو ٌحطم بعنؾ كل ما ٌعترضه فتتطاٌر الشظاٌا بعنؾ مختلطة بالنار 

عارن ببل نهاٌة .. لكنها فجؤة و مع انفجار و خٌل لها انها مو فتات الخبلٌا الطفٌلٌة لمخلولات هذا الكوكب .. 

كاالنفجارات السابمة ؼمرتها اضواء النهار او هكذا خٌل لها و رأت رإوس االشجار من مكانها لبل ان 

لبل ان ٌلمً جان ٌمسن جان بٌدها و ٌجرها وراءه لتجد نفسها تصعد عبر فجوة منهارة الى ارض الؽابة 

المخفٌة كلها ٌتابع سٌره وسط السراخس واالشجار و االؼصان الجافة  بضعة اجسام دلٌمة الحجم خلفهما و

او بعضها وسط االعشاب الؽرٌبة الشكل .. و تمدم جان .. كان ٌعرؾ فً أي اتجاه مركبته بواسطة 

تتبع .. و سارا معا و جان ٌزٌل العوابك من امامهما حتى  بإشارةاالستطبلع النمطً الخاص و هو اشبه 

مخن االشجار تخلو نسبٌا من االعشاب و بها صخور متوسطة و صؽٌرة فتولؾ جان عندها  وصبل الى بمعة

و اشار لندى ان تجلس على صخرة صؽٌرة فجلست مستندة الى صخرة كبٌرة شاعرة براحة كونها تعبت 

و راح جان ٌستطلع ما حوله و لم ٌعجبه الوضع فمد وجد انهما محاصران فً تلن البمعة  من الجري ..

ؾ من تلن الطفٌلٌات فمام بصنع طوق عازل جعل له مدخبل ربٌسٌا و مداخل فرعٌة كً ٌخرجا الحما باال

لدى انكسار الطوق .. كان ٌرٌد لندى ان ترتاح لبل مواصلة السٌر الى حٌث المركبة .. و جلس على 

سفته .. لمد جعل كل صخرة تبعد عنها نحو مترٌن مترلبا .. و شاهد مخلولا ٌعبر البوابة فاطلك نحوه اشعة ن

ممابله بحٌث ٌستحٌل الدخول اال منها بحٌث ٌصطاد كل داخل وال ٌمكن المفز من فوق الطوق او البوابات 

فتعلك بالهواء و راح ٌصطاد كل داخل من الفجوات فً حٌن العبور اسفله .. و لمس بمعة فً سبلحه و افلته 

ول الى المركبة حتى تخؾ اعداد المخلولات من حولهما استند هو الى الصخرة مفكرا .. حالٌا ال ٌمكن الوص

فً الؽابة .. و طال صمتهما و لد صار كل ما ٌفعبلنه مرالبة السبلح و هو ٌبٌد العشرات من تلن 

المخلولات سواء التً تدخل او التً تبدو من خلؾ البوابات و لد شؽل الكاشؾ المصٌر المدى .. و نظرت 

اشبه بؤمٌر اسطوري ٌجلس على عرشه ناظرا الى لتال ظافر ٌخوضه جٌشه .. ندى الى جان متؤملة .. كان 

كان جمٌل الوجه جدا ابٌض البشرة اشمر الشعر ناعمه اخضر العٌنان بلون مرة تدلك فً مبلمحه ..  وألول

و نظرة باردة عمٌمة .. و سؤلته بهدوء فجؤة : هل ٌمكن ان اسؤلن سإاال؟ جمٌل اخاذ و جسد رٌاضً رشٌك 

تفت الٌها بصمت وادع فمالت بعد تردد بسٌط : اٌن اهلن ؟ .. اعنً هل لن اب و ام ؟ و اٌن هم؟ ابتسم ال

لاببل: هل تظنٌنً آلٌا؟ طبعا لً اب و ام .. انهما ٌسكنان فً لارة اوروبا فً المناطك الفرنسٌة .. و لد ٌنتمبل 

وضعن الحالً؟ لال : ٌعرفان جزءاً منه ال الى مناطك الهند الحما . سؤلته : و هل ٌعرفان ما تفعل؟ الصد 

: هل لن اخوة او اخوات ؟ لال: ال ..انا وحٌد ابوي . صمتت ندى فترة لصٌرة لبل ان ته سؤلكله طبعا. 

ابتسم جان لاببل : هذا امر تعاود سإالها مبتسمة : هل ٌسعٌان لزواجن كما ٌفعل ابً و امً مع فراس؟ 

طبٌعً و ان كنت ال اتصور فراس رب اسرة و لد ؼرق لرأسه فً صراخ اطفاله وهو ٌموم االعمال 

المنزلٌة فً حٌن ان زوجته تتسلى بالفٌدٌو المجسم او الشبكات الكونٌة. و كؤنما ادرن جان ما تفكر به 

تناسبنا انا و فراس الننا محاربون محترفون و االسرة  فاتسعت ابتسامته متابعا : الحٌاة االسرٌة المستمرة ال

علٌنا ان ننطلك فورا الى هدفنا لبل ان ٌعود ه نهض لاببل : لبل ان تسؤلنمطة ضعؾ ال ٌمكن ان نمبلها. و 

مرة اخرى مطمبنة الى نجاة الى النجاة بعكس جان الذي الحصار . و عادت ندى تجري ؼابصة فً االدؼال 

 زالوا فً ؼابة الجحٌم هذه معرضٌن لشتى انواع الخطر مع للة اسلحته و اتصاالته .. أي ٌدرن جٌدا انهم ال

شٌطان جعله ٌخرج الى هذه المهمة شبه اعزل من السبلح و االجهزة؟ و كظم ؼٌظه و هو ٌفكر فً الوضع 

 كوكب الموت . االحالً للمرة االلؾ لٌصل لنفس النتٌجة .. علٌه الوصول الى مركبته سرٌعا لبل ان ٌبتلعهم
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كمن فراس فً مكانه ٌبحث فً اعماق اسرار تلن المارة المنطلمة صوب عالمه لنشر تلن الطفٌلٌات فٌه و 

التً ان انطلمت ستكون نسخة مصؽرة للراٌفون عندما اجتاحوا عالم رامً من لبل او ربما شٌبا مشابها له 

ت اشارة ؼامضة جدا فنشط برنامج جانبً ثانوي الهٌبة فمام و فٌما فراس ٌتصفح بعض المعلومات ورد..

بتحلٌل البرنامج فوجد انه برنامج للشٌفرة الفضابٌة للمارة و عبر ذلن البرنامج  Xفراس حاال و عبر المركبة 

لام بتحلٌل تلن الرسالة و التً وجد انها اشارة تحدٌد مسار و تواصل مع مكان ما فً الكون .. و استخدم 

البرنامج كمترجم لكل ما امامه . و اختلؾ الوضع كثٌرا .. فمد اكتشؾ ان المعلومات كانت مشفرة و فراس 

ان عددا منها كان خادعا .. و استخدم فراس الشٌفرة الستطبلع مدى االرسال فوجده بعٌد المدى و وجد 

ادرن فراس ان تلن بزمن االرض ..و فراس ان هنان نوع من االتصال مع المارة كل عشرٌن ساعة تمرٌبا 

لكن كشفه و معرفة الرسالة صادرة من مركز التحكم االم بكل المارات الجاهزة لبلنطبلق و هذه كذلن ..

التً ال تستطٌع ذلن دون كسر الحاجز المشع من حول المارة  Xالمركبة مولعه بحاجة الى تدخل مباشر من 

فهً تموم بإدخال فراس و تؤمٌن وضعه و ستموم بسحبه اذا ما ساءت االمور و ألنها خارج المجال فهً 

اما لو دخلت لصارت بحاجة الى متابعة و لكشؾ  تسٌطر على عملٌة ادخال فراس مع التؽٌرات فً المجال..

االمر و انطلمت مجرة اخرى ؼٌر هذه بطرٌمة اخرى لذا كان ال بد من حسم االمر و  امرها حاال و لفشل

 لمرة واحدة هذه المرة .. ال بد اوال من اٌماؾ المجاالت المحٌطة بالمارة و بشكل سري تماما 

الى .. و عبر التسلل الى برمجٌات المارة لام فراس بفصل كامل للدفاعات عن بمٌة المرافك.. و من ثم تسلل 

الدفاعات و بعدها لام بتمسٌمها الى السام و عزل كل لسم عن االخر دون لطع االتصال بٌنها كً ال ٌكشؾ 

امره و ٌفشل االمر كله ..و مرة اخرى لام بتمسٌم االلسام الى انواع حتى تمكن من عزل دفاعات الهاالت و 

كً ٌعزلها علٌه ان ٌموم بمطع ..  المجاالت المحٌطة لوحدها وحدد بعدها ما تتصل به و مصادر طالتها

موصل خاص ٌمتص اٌة طالة توجه الٌه مهما كانت شدتها وال ٌتؤثر بالموجات و الترددات.. كان الموصل 

ٌمع فً اعماق المارة المكتظة بالحرس و الدفاعات .. و عبر ساعة ٌده التً اختزنت شٌفرات و خرابط 

لؽرؾ متخفٌا و مستخدما اسلوب الدخول الى المناطك بشكل الدفاعات لام فراس بالتسلل الى الممرات و ا

الموصل و لام بحل الؽطاء الخاص بحماٌته عبر اجهزته و لام بعزل ما حوله سلٌم و وصل فراس الى مكان 

فراس مسدس الرصاصات و سحب مشطه و ابتعد مسافة اربعة حتى بدا الموصل واضحا امامه فاستخرج 

ث رصاصات لطعت الموصل بعنؾ فتطاٌرت شرارات عنٌفة منه وحاال خبت امتار منه و لام بإطبلق ثبل

صانعة مجاالت زابفة حول  Xالمركبة كل الهاالت والذبذبات و ؼٌرها مما ٌحٌط بالمارة .. و فورا عبرت 

دون المارة و وصلت الى حٌث اجهزة التحكم المركزٌة للمارة و سٌطرت على منظومة االرسال الخارجً 

.. نصؾ ساعة كانت خبللها لد حددت مصدر االشارة شًء آخر و راحت تستكشؾ كل ذلن المساس بؤي 

الواردة للمارة و عبر ارشٌؾ المعلومات .. لٌس هذا فحسب بل اكدت اكتشاؾ فراس انه مركز التحكم 

ها بعد الربٌسً و المسإول عن اطبللها من البداٌة و توجٌهها و مرالبتها حتى وصول المارة لهدفها ثم متابعت

 ألهداؾذلن و رصد اٌة تطورات تحدث مع متابعة بمٌة المارات المعدة لبلنطبلق سواء لنفس الهدؾ او 

اخرى معدة مسبما حسب تسلسل االطبلق الموجود بها  و اٌضا ربطها بالمٌادة و متابعة حاالت الطوارئ .. 

ى تعبر المارة حدود االرض لٌعرؾ انها المتحكمة بكل شًء .. و لم ٌمم فراس باي عمل آخر .. سٌنتظر حت

اسرار سبلحها الرهٌب المستخدم ضد االرض و الذي استخدموه ضد المراكز الحدودٌة و الختطاؾ المسبار 

و كذلن كً ٌستطٌع حسب لانون الحرب الكونً و امام ملتمى الحضارات ان ٌفعل ما ٌشاء هو و االرض 

 ه حتى لو كان ٌهدؾ لمحو السدٌم من خرٌطة المجرات.ضد المجرة مصدر المارة وضد السدٌم االسود برمت
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استمل رامً مركبته و انطلك عابرا البوابة التً اؼلمت خلفه لبلبد متجها صوب الفضاء .. رؼم ما حصل 

فهو لم ٌحل بعد لؽز السفٌنة الفضٌة و هذا معناه انه لم ٌفعل شٌبا .. لمد عرؾ ان فرلة البحث تجاه ذان 

و لذا كان علٌهما البحث مجددا  الحلؾ لد حدث لها نفس االمر و خرجت بصفمة من المسؤلة مثلما فعل هو ..

فً بمٌة االحتماالت االلل حظا او انتظار تطور االمور .. و فٌما هو ٌفكر فً بداٌة جدٌدة اتاه اتصال آمن 

ٌحمل المعلومات التً توصل الٌها بشؤن المركز االم للتحكم بكل المارات المدمرة و طلب منه من فراس 

مٌر الشامل عندما تحٌن اللحظة المناسبة .. وانطلك رامً بمركبته فراس ان ٌسٌطر علٌه و ان ٌجهزه للتد

صوب المكان الذي حدده له فراس و هو ٌعد مركبته لبلختراق االمن مستخدما الجهاز الخاص المضاؾ الى 

مركبته .. و وصل رامً الى مجموعة كواكب حدد احدها بدلة و سار نحوه بمركبته بشكل سري سلس دون 

ن دورٌاتهم حتى عبر الؽبلؾ الجوي للكوكب متجها صوب المركز المنشود و هو عبارة ان ٌعترض اٌا م

عن مجمع ضخم مكون من ثبلثة مبان عمبللة ٌتوسطها عمود اشبه بهوابً رادٌو ارضً فً حمبة ما لبل 

 و كان ذان الهوابً عبارة عن جهاز ارسال و ربما استمبال لوي للؽاٌة للموجاتالؽزو االول لبلرض .. 

الشاحنة و موجات التحكم الكونٌة و ٌحوي اجهزة حساسة و ٌتصل بالمبانً الثبلث عبر موصبلت ضخمة 

تحت االرض و المبانً الثبلث تحوي محوالت شحن و وحدات طالة واجهزة ضبط و تحكم و متابعة 

و متابعة  ومعامل و ؼٌر ذلن مما ٌتطلبه التحكم بمارة تنطلك فً الكون و اعداد لارات اخرى لبلنطبلق

المارة المنطلمة حتى بعد وصولها لهدفها و استمرارها و كانت المبانً الثبلث محاطة بسور من شبكة ضخمة 

و هبط رامً فوق لمة الهوابً .. انه الكوكب من معدن ازرق ٌمؾ على سور من مادة تشبه االسمنت .. 

ى منظومة الدفع و التحكم حتى سٌطر الذي ٌتوسط المجموعة الماتلة .. و عبر جهازه راح رامً ٌسٌطر عل

لو اراد السٌطرة الكاملة لتطلب ذلن ولتا طوٌبل ال ٌملكه احد سواء هو او ارضه على جزء معمول منها .. 

و بعد ان سٌطر على تلن المنطمة لام بالنزول من مركبته طابرا هابطا لبلسفل و هو  او الؽزاة الطفٌلٌٌن ..

ٌشبه ما تحمل به االسرة طعامها اثناء الرحبلت .. و وصل الى اسفل  ٌحمل بٌده صندولا متوسط الحجم

و مد ٌده بجهاز صؽٌر فتؤلك لحظات ثم  الهوابً الهابل و دار حول لاعدته حتى وصل الى باب شبه خفً ..

انفتح الباب فدخل رامً المكان بثمة و شاهد اجهزة ضخمة تمؤل الفراغ كؤنها مولدات كهربابٌة لدٌمة و شاهد 

فً الطرؾ درجا معدنٌا .. و تمدم صوب االجهزة و عبر الفراغ الذي بٌنها و بٌن الجدار بصعوبة حتى وجد 

بٌن االجهزة و الجدار ال مداخل رسمٌة علٌه او درج فوضع الحمٌبة التً معه ارضا ثم راح نفسه فً فراغ 

و بحذر بالػ رفعها رامً و . ٌلمس سطحها فامتدت اسبلن ملونة منها والمست اماكن عدٌدة من االجهزة .

و  وضعها فً تجوٌؾ اسفل احد تلن االجهزة او االلٌات و هً ال شن محوالت الشحن او المرسبلت ..

ولؾ رامً ٌنظر الٌها وهو ٌحمل جهازه الذي راح ٌعرض ارلاما شتى بسرعة بالؽة حتى استمر عند احدها 

لكون مساحات رهٌبة فهً من فبة المنابل السوداء لدى ( الرهٌبة التً سحمت عبر ا3-و تؤلك . انها لنبلة )م

االرض .. ولد زرعها رامً هنا الجل نسؾ المارات و مجموعتها الشمسٌة كلها لكنه لم ٌمم بتفعٌل المنبلة بل 

سٌنتظر حتى تعبر المارة الحدود االرضٌة الجل ان ٌكون االجراء لانونٌا بالنسبة لملتمى الحضارات و كل 

على النسؾ الشامل و فور نسؾ المارة سٌموم باطبلق اشارة بدء العد التنازلً لتفجٌر المنبلة من لد ٌعترض 

كله من السدٌم االسود و بشكل لانونً نظرا النها تشكل كما سٌثبت للكل من التً ستبٌد هذا المطاع الساحمة 

ت المحٌطة اٌضا هذا المرالبٌن الكونٌٌن و ملتمى الحضارات خطرا ماحما على االرض و ربما الحضارا

عدا عن كون االرض فً حالة دفاع شرعً عن نفسها ضد طفٌلٌات كونٌة .. و ؼادر رامً المكان بعد 

 لكً ٌبدأ التدمٌر .تؤمٌن عمله و طار بسرٌة حتى دخل مركبته و جلس هنان بهدوء ٌنتظر تطور االمور 
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االدؼال تلن متجها صوب مكان مركبته التً باتت  اندفع جان ٌجري جار ندى معه وهو ٌخترق ارض

املهما االلوى للعودة لبلرض او على االلل الخروج من هذه االرض السوداء و الوصول الى الرب محطة 

لذا ٌماوم مهاجمٌه بشدة سواء من المخلولات المماتلة او من او نمطة ارضٌة . كان ٌعرؾ اتجاه المركبة 

سكان الؽابة و حتى نباتات الؽابة و اوحالها و دروبها .. و بعد رحلة ساعتان من الجري المرهك و المتال 

الشرس وصبل الى حٌث تمؾ مركبته ساكنة هادبة فتنفس كبلهما الصعداء و تفمد جان المركبة لبل ان ٌمول 

ٌبدو ان الصابة اكبر مما ظننت و لن ٌكون انطبللنا آمنا بها .. ٌجب اصبلح الخلل الربٌسً فٌها  باهتمام :

صمتت ندى مرتبكة .. لم تكن تعرؾ  على االلل لبل ان ننطلك بها و اال صرنا هدفا سهبل الي مهاجم .

فناولها  شالوحو باصابة مركبة جان لكنها اومؤت موافمة و هً تتلفت حولها مرتبكة فادرن انها تخشى

مسدسه االشعاعً لاببل : لاتلً رٌثما اصلح المركبة . و لمس سطح المركبة فانفتح بابها االنٌك فراح ٌخرج 

اجهزة و ادوات و ٌضعها فً اماكن االصابة و انهمن باصبلح الخلل .. كانت االصابة لاسٌة و المركبة 

ا سٌستؽرق ولتا طوٌبل ال ٌمل ربما عن اربع او لذا ادرن ان اصبلحهبسٌطة لٌس بها نظام اصبلح تلمابً 

خمس و عشرٌن ساعة لتعوٌض ما فمد منها لذا راح ٌعمل فورا و هً تمؾ متحفزة شاهرة سبلحها مترلبة 

هجوم تلن المخلولات ..كانت تحس بارهاق شدٌد جراء الجري و التوتر و األسر و لكن كبرٌابها منعها من 

المسدس منها لاببل برفك : ادخلً المركبة ا فترن ما بٌده و تمدم نحوها و اخذ اخباره بذلن لكنه الحظ ارهاله

و ارتاحً .. سؤكمل انا اصبلح المركبة و اصد اٌة هجمة تحدث .. لكن ال تلمسً لوحة التحكم رجاًء كً ال 

الحراسة نظرت الٌه نظرة امتنان كونه تحمل عنها مشمة تموم باجراء اؼبلق ذاتً ٌضٌع مزٌدا من الولت . 

مرٌح و شعرت و اتجهت متثاللة الى المركبة االنٌمة المنخفضة االرتفاع و المت نفسها على ممعد انٌك 

براحة تتسلل الى جسدها .. ورؼم شدة ارهالها اال انها لم تنم بل راحت تفكر بما مرت به و ما لد تمر به 

متر و نصؾ لصؽر حجم المركبة  من صعاب .. و وجدت نفسها تنظر الى جان الذي ال ٌبعد عنها سوى

وهو ٌعمل ببل كلل او ملل .. ترى اال ٌتعب؟ ال شن انه كمماتل كونً ٌحوز صفات و مهارات و مٌزات 

اعلى بكثٌر من البشر العادٌٌن .. كانت تنظر الٌه نصؾ مؽمضة العٌنٌن سارحة بافكارها وهو ٌعمل ببل 

و سؤلت نفسها مجددا .. هل تكره جان ؟ هل تراه  تولؾ على اصبلح الخلل الذي اصٌبت به المركبة ..

ٌوم و جرحته على الجزر السوداء و أسرها و نفاها الى عالم الوحوش؟ حتى نفٌه لها لم عدوا لاتلته ذات 

ٌكن نفٌا بل افاد شمٌمها فراس.. ترى ما طبٌعة الصراع الفعلً بٌن جان و فراس؟ لمد اختلطت لدٌها االمور 

تفكر فٌه و ما شعورها تجاه جان .. انها ممتنة له جدا و االنسان ٌشعر بااللفة تجاه و صارت ال تدري ما 

عدو تعامل معه بالكرم و الحسنى و دافع عنه و لد تزول العداوة من نفسه .. و كان جان ٌموم بكل اعمال 

لنظرة االصبلح و هو ٌفكر بامر آخر .. برى بم تفكر ندى ؟ و لم تنظر الٌه من تحت رموشها تلن ا

السارحة؟ لعٌونها برٌك ازرق جمٌل بهذه النظرة و هو ٌشعر ربما الول مرة بحٌاته بنوع من االرتبان و 

هً تجلس مسترخٌة على بعد للٌل تتؤمله ..لو كان فراس هو الجالس مكانها لما شعر بؽٌر الضٌك النه ال 

لذاتً فً سبلحه الجل ابعادهم ولو ٌساعده فً اصبلح المركبة او الدفاع ضد الوحوش الذي تركه للدفاع ا

مإلتا مما ٌهدر طالة المسدس النه ٌطلك على كل متحرن اكان وحشا ام ورلة شجر عابرة .. لكن شمٌمة 

فراس امر مختلؾ .. لمد استنجدت به مرات .. و بكت مرات.. وهو تعتمد علٌه النماذها  .. ماذا جرى له ؟ 

االن اصبلح المركبة ..  اء .. سٌفكر فً ذلن الحما .. المهماالمر اشبه بمطعة خشب باتت توصل الكهرب

بالتشاؼل باالصبلح؟ ال . مستحٌل ان ٌحب .. هو ٌدرن هذا .لذا ٌحتار فً امره  امر ٌعرفه ٌفر منترى هل 

 ..كانت ال تزال تتؤمله شاردة الذهن بنظرتها السارحة مما ٌزٌد من حٌرته و سرعة عمله الصبلح المركبة.
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فً الٌوم التالً استٌمظ مراد مبكرا عما الفه .. ربما ألنه ٌعرؾ ان لدٌه موعدا مع امٌر الجٌل الرابع .. لم 

ٌكن ٌدري ما تمالٌد اللماء بٌن موفد ؼرٌب و امٌر الجٌل الرابع لكن ال بد ان المضٌؾ ٌترن الضٌؾ 

تعلم االؾ السبل للماء االؾ المضٌفٌن ٌتصرؾ حسبما اعتاد علٌه من طموس او ؼٌره و اال اضطر كل وفد ل

.. هكذا فكر مراد فشعر براحة عند هذه النمطة فمام بتناول افطاره و التهٌإ للماء االمٌر ثم جلس ٌفكر فً 

مهمته .. ربع ساعة مضت لبل ان تصدر اشارة وجود لادون امام الباب فاخذ مراد نفسا لبل ان ٌفتح الباب 

ثم  فادون بخطوات ثابتة ثم رفع ٌده امام صدره و فرد كفه باتجاه صدره دون ان ٌنهض من ممعده  فدخل

اذا ما كنت راؼبا فً ذلن.  للمابهانزلها لاببل : صباح سعٌد سٌدي المبعوث السامً .. سٌادة االمٌر ٌدعون 

لال مراد وهو ٌنهض : اجل ٌا فادون .. ارؼب فً ذلن بشدة. و بؤدب جم سار فادون امام مراد نحو 

مصورة الخاصة باستمبال ضٌوؾ االمٌر و وفود الحضارات .. و وصبل الممصورة فاستؤذن فادون و الم

فجلس على ممعد دخل بٌن ٌدي مراد الذي سار نحو االمٌر و لدم التحٌة فاشار له االمٌر بالجلوس مبتسما 

صامتا جالسا على  فاخر مرٌح امام ممعد االمٌر ٌرز من االرضٌة فً حٌن استمر فادون على ٌمٌن االمٌر

ممعد وثٌر و بٌن الثبلثة برزت طاولة انٌمة علٌها مشروبات منعشة .. و سؤل االمٌر مراد لاببل : حسنا .. 

هات ما لدٌن ٌا مراد .. ما الذي جعلن تظن انه ٌمكن ان نرسل سبلحا سرٌا لوٌا ككرات الترٌتارٌوم  الى 

ي سٌعود علٌنا من جراء كشؾ امر سبلح كهذا و وضعه بٌد الخصوم السابمٌن ؟و لبل لذا و ما ؟رلم صفر

ان ٌجٌب مراد حانت منه التفاتة تجاه ادون فرآه ٌنظر الٌه باهتمام من ٌنتظر اجابة السإال كؤنه هو من سؤله 

مراد بنوع من ..و علك االمٌر لاببل: انه مستشاري.. لمد ابلى ببلًء حسنا فً عمله رؼم ما حدث . لال 

الضٌك: حسنا.. هذا لٌس من شؤنً ٌا سٌادة االمٌر .. سؤجٌب سإالن .. السدٌم االسود ٌشكل خطرا على 

حضارة االرض بشكل كبٌر و اعتمد ان الطفٌلٌات لن تتولؾ عند حدود االرض و ستؽزو العوالم المحٌطة 

ما تم الؽزو ان تجدوا االرض تموم برحلة كلها و التً ترتبط بممرات معها وانتم ضمنها .. و اخشى انه اذا 

لجوء نحوكم هنا كما حدث سابما معكم الن هنا مولع صنعته االرض بنفسها من لبل اثناء الحرب و هذا ال 

ٌخفى علٌكم و هو آمن االماكن للحضارة االرضٌة مإلتا لحٌن دحر الؽزو.. كذلن سٌسهم هذا بإٌجاد نوع 

تٌن مما ٌزٌد لوتهما .. ثم انن ٌا سٌدي ؼسر مضطر لكشؾ سر من الصدالة بٌن الحضارتٌن البشرٌ

دون تدخل احد ممابل أي ثمن تطلبه من رلم صفر. لال الترٌتارٌوم الذهبً .. لم انت باستخدامه بنفسن 

االمٌر : معن حك .. ما رأٌن ٌا فادون؟ لال فادون بحنك: الترح ان ترسل لهم بدل الترٌتارٌوم لنابل دمار 

ما سٌبمى منهم بعد الؽزو. صمت االمٌر ثم لال بحزم : فادون .. ؼادر المكان حاال و ابك  شامل لتزٌل

بؽرفتن حتى اطلبن .امتمع وجه فادون بشدة لكنه ؼادر بصمت ..و نظر االمٌر الى مراد فشاهد الدموع 

راس و لال ممعده و مسح دموعه كما ٌفعل ف نبتسٌل من عٌنٌه الجمٌلتٌن فنهض و جلس على ممعد برز بجا

متطرفا لكنه شدٌد االخبلص لشعبه .. و اذا كان لد له : ال تحزن ٌا مراد .. حٌاة الصراع جعلت فادون 

تخلى عنن بسبب افكاره هذه فانا ال زلت صدٌمن سواء شاء فادون ام ابى .. و صدلنً .. لست مكترثا 

الحرٌة بتصرفاتن هنا كما هنان سواء عشت على االرض او عشت هنا .. االمر ال ٌهمنً ابدا ولن مطلك 

.سالت دموع مراد اكثر فضمه االمٌر الى صدره مواسٌا لاببل : ال تبن ٌا صدٌمً الصؽٌر.. ذات ٌوم 

انا واثك من هذا .. سؤصحبه الى االرض عندما انطلك معن ؼدا  ستصفو العبللة بٌنن و بٌن فادون ..

ا و سٌحب االرض موطنة االم ..و نظر الى عٌون بالكرات الذهبٌة و سٌرى ان البشر هنان لٌسوا وحوش

مراد المتسابلة الدامعة فمال مبتسما : نعم .. سؤرسل كرات الترٌتارٌوم الذهبٌة الى االرض بنفسً ٌا مراد و 

 سنموم كلنا كبشر باٌماؾ و هزٌمة الؽزاة الطفٌلٌٌن . و ابتسم مراد بسعادة من بٌن دموعه التً لم تجؾ بعد.
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(و انطلك  3-لم ٌجد رامً ما ٌفعله مإلتا فً ذلن البرج لذا ابمى على اتصال مباشر مركزي مع لنبلة) م

محاوال اكمال مهمته فانطلك مرة اخرى بمركبته الى الفضاء نحو احد الطرق المختصرة الموصلة الى نمطة 

الؾ بل بعشرات االالؾ لسفن من البداٌة .. و فٌما هو ٌمر فً الطرٌك شاهد على مدى متوسط حطاما باال

التابعة لعشرات الحضارات بعضها عمبلق هابل الحجم و شتى االحجام و االنواع من مختلؾ التصامٌم 

بعضها ٌتسع لمماتل واحد و اخرى آلٌة بالكامل .. انها ممبرة سفن .. و ممابر السفن عادة تتكون من حطام 

اصابتها اصابة تكون فً حالتها مكلفة االصبلح بؤكثر من السفن المدمرة اثناء الحروب الكبرى او لدى 

اهمٌتها او تكلفة االنتاج او لدى تلفها مع الزمن او الحوادث العرضٌة او التً لم تعد لادرة على اداء مهامها 

بشكل او بآخر .. ل ٌكن رامً عادة ٌهوى العبث لكن هذه الممابر عادة لد تحو كمابن او اجهزة تجسس او 

رٌة لحضارات الكون بعٌدها و لرٌبها .. ومال رامً بمركبته نحو الممبرة و لد هم باطبلق موجة مراكز س

صهر معادن تحسبا لكمٌن فً الممبرة و تلن الموجة لد تصهر اجزاء من سفن و اخرى كاملة و اخرى ال 

لم ٌفعل .. لمد رسم له  تإثر بها كثٌرا .. المهما نها تؽلك مإلتا اي طرٌك لهجوم مفاجا علٌه حتى ٌبتعد لكنه

كانت السفٌنة الفضٌة .. و انطلك رامً حاال نحوها بعد ان  جهاز المدى لبلطبلق شكبل مؤلوفا الى حد ما ..

حدد مكانها بدلة .. كانت والفة بصمت بحجمها المتوسط و لونها الفضً و تصمٌمها االنسٌابً وسط حطام 

و والؾ رامً مركبته متحفزا الي طارئ  بعد ان لام بتؤمٌن السفن و الشظاٌا السابحة بصمت فً الفضاء .. 

مركبته .. و استخدم بعض اجهزته كً ٌفتح الباب الذي استجاب بصعوبة تدل على انه لم ٌفتح منذ زمن 

بعٌد .. و دخل رامً الممر الذي ٌمود للداخل .. سهل ان ٌستولً أي طرؾ او شخص على مركبة من 

ا وٌستخدمها الي ؼرض شاء و هذا ٌعنً ان الحلؾ و الحضارة ربما دفعوا ثمن ممبرة السفن و ٌعٌد تشؽٌله

شًء لم ٌفعلوه .. لد ٌكونوا هم من فعل ذلن و استخدموا مركبة شبٌهة بمراكبهم البعاد الشبهة كً ٌفكر الكل 

هة بما لدٌه .. ان ال احد منهما لد فعل ذلن فالذي ٌرٌد فعل ذلن ال ٌستخدم مركبة تجلب له الشبهة لكونها شبٌ

كل شًء وارد .. و وصل رامً بتجوله الى ؼرفة المٌادة .. و نظر الى لوحات التحكم و شاشات الرصد 

ثنابٌة االرعاد و ثبلثٌة االبعاد و راح ٌموم بتشؽٌل اجهزتها التً سرعان ما استجابت و راحت تعمل مع 

دٌم ال ٌعتمد على اللمس او االشارات ضؽطات االزرار و تحرٌن المإشرات و االذرع .. اسلوب لٌادة ل

التً تستخدم عن بعد .. لمد كان تصمٌم المركبة ٌفوق زمن هذا االسلوب بالؾ عام على االلل بزمن االرض 

.. و بمراجعة تصامٌم المركبة من االرشٌؾ السري لدى رامً بعدما عرؾ نوعٌتها و تصمٌمها اكتشؾ انه 

لً و الحدٌث الشفري و الرلمً و تتحول الى لٌادة ٌدوٌة مباشرة ببل لد تم تعدٌلها بحٌث ٌلؽى التحكم اال

االنظمة او مفاتٌح اساس و ال تعترض على أي لابد ٌمودها .. من فعل هذا استطاع كسر حواجز  حواجز

والسٌطرة علٌها و وضع مشؽبلت بدابٌة جدا لها الستعمالها كما ٌرٌد .ز و بما انه وضعها هنا و لم كلها 

فبل شن انه لد ٌعود لها ٌوما ما دام  لم ٌلمس آثار ما فعله .. و لام رامً بوضع اجهزة تجسس فً ٌنسفها 

المركبة لرصد من فعل ذلن فمد ٌعود لها ذات ٌوم .. و من ٌدري؟ فمد ٌفتح هذا جبهة جدٌدة لدى االرض و 

ج .. ٌجب ان ٌدرن الكل وهو هذا لن تتردد االرض عنه ابدا اذ ال بد من عماب المسإولٌن مهما كانت النتاب

ٌدركون هذا فعبل ان من ٌمس االرض بسوء سٌلمى جزاءه مهما كال الزمن ..و لبلحتٌاط وضع رامً نظام 

نسؾ شامل ربطه بالرواصد فٌما لو واجهت لوة تفولها و حاولت تلن الموة السٌطرة علٌها و جعل لها 

لٌها ..الكون ٌعج بالموى الفابمة واالرض لٌس اتصاال مع احد مراكز االرض التجسسٌة لمنع السٌطرة ع

مركز الموة الوحٌد فً المجرات .. و لذلن تضع نظام نسؾ و اتبلؾ شامل فٌما لو عجزت عن مماومة عدو 

 ٌرٌد سلب اجهزتها و تهدٌدها الحما .. و هكذا نمل رامً ملؾ المركبة لمخابرات االرض و انهى لضٌتها .
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استمر فراس امام راصد خاص فً مكان ما من المارة ٌرالب التراب المارة من حدود االرض الفضابٌة و 

استعداد وحدات الحرس لصد الهجوم بعد رصدها اللتراب المارة .. و كان فراس لد اوصل اجزته بمركزٌة  

االمور فً اجهزة و وسع مجال مجسات التحسس االلً و االستشعار الخاص لمعرفة تطورات  Xالمركبة 

المارة الماتلة و لد كسر شٌفرات الدفاع و الهجوم بعد تحٌٌدها عن بعضها دون اثارة مشاكل تإدي اللؽاء 

و سرعان ما كانت المارة تشتبن مع لطاعات الدفاع االرضٌة و كان رحلة المارة هذه و ارسال اخرى .. 

م شدة و صعوبة المتال بمٌت المارة تتمدم .. و فراس ٌشاهد المتال على رواصده الخاصة دون تدخل .. و رؼ

فجؤة انطلمت منها موجات مختلطة تشبه الجسٌمات الرخوة التً تشبه ندؾ المطن الممزوج بشًء لزج و 

بكمٌات هابلة ضربت المماتبلت المدافعة فشلتها بطرٌمة ؼرٌبة لم ٌر فراس لها مثٌبل من لبل .. لمد راحت 

أ و تتلؾ و تتولؾ عن العمل و كؤنه سبلح زمنً .. نفس ما حدث للمسبار المراكب و بسرعة هابلة تصد

لكن هنا بشكل اوسع .. لم ٌستخدموا هذا السبلح فً هجومهم االول على الحدود وربما ادخروه لهذا االلتحام 

و استخدموه ضد المسبار لخطورته و تعممه فً مجالهم كذلن كونه وحٌدا وال شًء معه ٌكشؾ اسرار 

فراس ترى لو فشل سبلحهم هذا فماذا كانوا سٌستخدمون؟ .. و بحث فً  تساءلو المدمر ..  سبلحهم

ارشٌؾ اسلحتهم فوجد انه سبلح ساحك الموة وهو الوى سبلح لدٌهم و لو فشل لعادوا او الستخدموا طرلا 

ن فراس ٌموم ؼٌر مباشرة .. و فٌما المارة تتوؼل فً الفضاء االرضً بعد فتح تلن الثؽرة فً الحدود كا

بعد ان حدد وحدات االطبلق الخاصة بها فً المارة التً  Xالمركبة بتحلٌل ذلن السبلح مستخدما اجهزة 

تحطمت اجزاء كبٌرة من سطحها بفعل ضربات المماتبلت .. كان السطح ٌحوي مراكز لتالٌة و دفاعات و 

ٌة و الفعالة الحمٌمٌة و الجنود و المعدات رواصد و ابنٌة و ؼٌر ذلن و لكن االجزاء الهامة و المراكز المٌاد

و المماتبلت و الرواصد الموٌة و اجهزة التحكم و ؼٌرها تمع على عمك كبٌر فً جوؾ المارة .. و مع تمدم 

كان فراس ٌتعمك فً كشؾ اسرار اسلحة المارة و تحلٌل سبلحها المارة فً اعماق الحدود االرضٌة 

و مراكب الحدود و كان فراس كذلن ٌبحث بشكل اعمك واوسع من المرعب الموجً الذي اعطب المسبار 

لبل فً فروع الدفاعات و بمٌة انواع االسلحة و توزٌع الرواصد و الجنود و كمٌاتها و انواعها و موالع 

لدى المارة و محركاتها و اماكن التحكم و المداخل و خرٌطة االنطبلق و اطبللها و مراكز الموة و الضعؾ 

ة العمل لدى وجود مماومة اخرى و خطة العمل لدى بلوغ الهدؾ على المدى المرٌب و البعٌد الهدؾ و خط

مباشرة حتى  Xالمركبة .. معلومات ؼزٌرة جدٌدة هامة التمطها فراس عبر تلن الفترة و كان ٌخزنها فً 

ت و المرافك استطاع بعد فترة ان ٌحصل على كل تلن االسرار بعد تفعٌل عمل المارة للدفاعات و المنوا

االنطبلق   Xالمركبة السرٌة الخاملة كما لم ٌفعل اول مرة .. و سرعان ما كان ٌنهً عمله فطلب من 

بالمعلومات الى االرض لضمان وصولها و لتشترن فً اي عمل لصد المارة ولو اضطرت للعودة للمارة 

زمن تعرفت بها على ما حولها من فسٌكون هذا سهبل لكونها عرفت ادق اسرار الدفاع و مكثت هنا مدة من ال

الى الخلؾ لتخفً انطبللها و لامت بعملٌة   Xالمركبة دفاعات و شٌفرات و اجهزة و ؼٌرها .. و انطلمت 

بعد ان عّرفت بنفسها و اتجهت  لؤلرضالتفاؾ واسعة جدا عبرت بها بسرعة خارلة نمطة حدودٌة اخرى 

.. ٌجب ان تكون لوٌا لتعبر ا لتسلل اي عدو لوي خلفها مباشرة الى االرض بعد تؤمٌن نمطة العبور تحسب

حدود االرض خلسة .. و هنان وضعت االسرار و ما توصل الٌه فراس من معلومات عن المارة و مرسلٌها 

فً ارشٌؾ االرض االتحادي .. وبمً ان ٌضع المادة خطة العمل التً ستعتمد على نجاح او فشل مراد فً 

 الذهبٌة او تلجا االرض لضربة مباشرة للمارة لن تحل المشكلة بشكل كامل ابدا  .تحصٌل كرات الترٌتارٌوم 
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اصطؾ حرس االمٌر الخاص على شكل ممر ٌوصل بٌن ممره و مركبته الملكٌة و ولفوا باعتداد و صمت 

فً حٌن خرج االمٌر مهٌبا بزٌه الملكً ٌحمل بٌده حمٌبة من مادة تشبه جلد االفاعً و لد سار مراد الى 

ٌر الٌها اوال ثم انفتح باب ٌمٌنه للٌبل للخلؾ و فادون خلفه مباشرة .. و تمدموا الى المركبة حٌث دخل االم

مرة منذ افترلا لدما اٌام حرب الجٌل الرابع مع االرض  ألولخلفً دخله الصؽٌران و جلسا جنبا الى جنب 

و ادرن االمٌر هذا فابتسم دون تعلٌك .. االطفال ٌبموا اطفاال.. و الخاصة .. ألسبابهمما اشعرهما بتوتر كل 

ب وسرعان ما ارتفعت مركبته و معها ارتفعت عشرون مماتلة من اشار لحرسه بالتحٌة ثم اؼلك االبوا

بشؤن لدوم االمٌر و حرسه و تلموا اشارة  لؤلرض..لمد ارسلوا من لبل رسالة  لؤلمٌرالموات الخاصة 

و سرعان ما كان الركب ٌنطلك بسرعة و ترحٌب لذا لن ٌحصل أي تماس بٌن الحرس و جنود االرض .. 

و سارت المركبة و مراد   لبٌل االنطبلق .. ه مركبة االمٌر الذي عٌن ناببه مكانهلوة باتجاه االرض تتمدم

ٌفكر فً مهمته بصمت و ٌتؤمل المناظر الخارجٌة، لمد وجد نفسه مرة اخرى امام صدٌمه السابك فادون 

ات الذي ظل على تنكره له و ان ظل االمٌر على صدالته له تفصل بٌنهما سنتٌمترات فً المسافة و مساف

لفادون الذي لم ٌتخل عن تطرفه و عناده تجاهه .. شاسعة فً العبللة رؼم ان مراد ال ٌزال ٌحفظ الصدالة 

و نفض مراد االمر عن فكره .. لمد نجحت مهمته و هذا كل ما ٌهمه .. و وصل الركب لحدود االرض و 

فمٌن.. ٌدرن االمٌر جٌدا حاال انفتحت بوابة خاصة فً الدفاعات عبروا من خبللها نحو االرض دون مرا

او متابعون و ان ما معه لن ٌصمد امام ترسانات االرض فٌما لو ارادوا الخداع انهم فً عرٌن االسود وانهم 

عمل شًء سًء لؤلرض .. لكنهم ال ٌنوون ذلن .. و وصلوا لبلرض حٌث هبطت المراكب فً مكان 

جدوا رلم صفر بنفسه فً استمبالهم مع عدد من خاص لها و اولها مركبة االمٌر حٌث نزل ثبلثتهم منها لٌ

المادة و صحبهم بنفسه عبر نالل خاص حٌث تم الترحٌب باالمٌر بشكل رسمً احتفالً .. و بعدها عرض 

رلم صفر االمر مرة اخرى بشكل ادق ..و اخبره االمٌر انه جلب معه الكرات الخاصة و انه ٌرٌد ان ٌموم 

الى حٌث المارة حٌث سٌتم استخدام   Xالمركبة صفر لاببل : ستؤخذن  هو بنفسه باستخدامها  فوافك رلم

الكرات فً اللحظة المناسبة الننا نرٌد ان ٌتم عملها متزامنا مع اعمال اخرى ٌموم بها رامً و فراس و 

اشارة االطبلق و لن الحرٌة فً كٌفٌة اطبللها حفاظا على سرٌتها . لم ٌبد االرتٌاح   Xالمركبة ستعطٌن 

.. االن ان امكن . و على وجه فادون فً حٌن لال االمٌر بهدوء : ال بؤس .. ٌمكننا االنطبلق فً اي ولت 

فً االمام و فادون حٌث استمر مراد و االمٌر   Xالمركبة خبلل دلابك كام مراد و االمٌر و فادون ٌستملون 

فً الفضاء مرسلة اشارتان خاصتان لرامً و   Xالمركبة و معه حمٌبة الكرات فً الخلؾ ..و انطلمت بهم 

وهو ٌفكر بسخط انها   Xالمركبة فراس تفٌد بانطبللها و حٌازتها للسبلح المطلوب .. و كان فادون ٌتؤمل 

: ال تؽضب ٌا فادون من كونن تركب داخلً .. لعبت دورا مدمرا ضد شعبه ابان الحرب فجاءه صوت ٌمول

اعرؾ شعورن و لكنها الحرب. لال بؽضب : سٌؤتً ٌوم تدفعٌن به الثمن. لالت : دعن من هذا ..اال تذكر 

ان ٌحفر لبران احدهما له ؟ دهش فادون لمعرفتها بهذا فتابعت:  كلمات والدن عندما لال لن انه على المنتمم

؟ و ماذا عن مدنٌو الكانتان الذٌن فً مهمة استطبلع ؼٌر لتالٌة بة صؽار السٌفور ام ال تذكر ٌوم نسفت مرك

اتسعت عٌنا فادون لمعرفتها بهذه ؟ جنحت مركبتهم الٌه بالخطؤ احرلتهم ابان لٌامن بحراسة طرٌك فرعً

بحجة الحرب مور التً ال ٌعرفها عنه اال الخاصة . فمالت : ترى اذن انن لست مبلكا فمد لتلت االبرٌاء اال

و صالح شعبن لذا ال تلم مراد النه فعبل ٌعمل لصالح البشرٌة . لال مراد: بعدما عرفته ال اظن اننً اتفك 

 ال اكثر.و لم ٌعلك االمٌر فما ٌعنٌه سبلمة شعبه  ..معه النً انمذ االبرٌاء ال التلهم. صمت فادون خجبل 
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الى رامً فادرن ان العمل لد انطلك فً المرحلة االخٌرة و ان االمٌر لد حضر   Xوصلت اشارة المركبة 

مع كرات الترٌتارٌوم الذهبٌة وال شن ان فراس ٌعد العدة االن لتحطٌم المارة التً اجتازت الحدود االرضٌة 

و هدفها الربٌسً .. لمد وصلت االمور لنمطة البلعودة و تنطلك بخطى حثٌثة صوب كوكب المشتري 

صارت المواجهة حتمٌة .. و ترن رامً المركبة الفضٌة تلن بعد ارسال ملفها لمخابرات االتحاد و الجاما و 

( الساحمة متوخٌا الحذر و السرٌة الكاملٌن .. لمد هٌؤ 3-عاد منطلما صوب الكوكب الذي وضع فٌه لنبلة)م

ل واالعداد النهابً للعمل.. و وصل رامً لها مكانا و بمً علٌه ان ٌموم بتفعٌلها وهو امر اشبه بزرع الفتٌ

للكوكب فتسلل الٌه بهدوء و خفة حتى وصل الى ذلن المجمع الهابل و ترن مركبته على اعلى البناء المرتفع 

و هبط كما فعل سابما و عبر الباب الى حٌث زرع المنبلة المدمرة و هنان جلس المرفصاء الشبٌه بالهوابً 

ٌمة معٌنة و مع لمساته برزت شاشة رلمٌة امامها لوحة حوت بمعا مضٌبة امامها وهو ٌلمس سطحها بطر

بلون ازرق فاتح براق و راح ٌلمس تلن البمع معرفا عن نفسه و معطٌا رموز التفعٌل االلصى للتدمٌر 

و راح ٌوصل مصادر الطالة ببعضها بطرٌمة محددة كً تعمل كل اجزابها الشامل الكلً بالطالة المصوى 

المجموعة الشمسٌة كلها التً تحوي تلن الطفٌلٌات .. و ان برز ؼٌرهم سٌمطرونهم بؤسلحة   على تحطٌم

دمار شامل تفنً السدٌم كله و لٌحدث ما ٌحدث و لن ٌعترض احد الن هذا سٌكون لانونٌا تماما لدى ملتمى 

انهى رامً  مشروع عن النفس ضد طفٌلٌات سٌعم شرها مناطك هابلة .. و بعد انالحضارات  فهو دفاع 

تفعٌل المنبلة لام باؼبلق فتٌلها بطرٌمة ال رجعٌة بحٌث ال ٌمكن اطبللا اٌماؾ انفجارها حال وصول اشارة 

عد تنازلً لبلشارة ..انفجار فوري و بالموة المصوى عندما تصلها اشارة ٌطلمها رامً من مكان البدء دون 

وكب لرٌب ٌكافحان للنجاة من مطاردٌهم عبر آمن فً عمك الفضاء .. لم ٌكن ٌعلم ان جان و ندى على ك

اصبلح مركبة جان المصابة .. و بعد ان انهى رامً عمله لام باحاطة المنبلة بهالة حماٌة لوٌة ال تستمبل 

 سوى اشارة تتؤلؾ من موجتٌن متتالٌتٌن االولى تزٌلها و الثانٌة تعطً امر التفجٌر للمنبلة .. و تؤلك المكان

رامً ٌتؤمل هذا الوحش الرابض بانتظار اشارة الموت التً ستلتهم حضارة كاملة او  بضوء الهالة و ولؾ

باالصح لسما عدوانٌا منها توجه بشره صوب البشر .. و بعد ذلن لام رامً باضافة مجال كهرومؽناطٌسً 

ٌإمن ان خامل كتم نور الهالة بحٌث ال ٌعترض او ٌإثر فً االشارة التً سٌطلمها رامً من مركبته بعد ان 

من المكان و اعاد اؼبلله ال ترسل اشارة طوارئ تطلك لارة اخرى لبل االنفجار االكبر .. و خرج رامً 

بعد ان وضع نصؾ مجال ٌمنع دخول اي مخلوق الى حٌث المنبلة و فحص نوعٌة البناء فوجد انه ال ٌمنع 

امً حتى استمر فً مركبته دون دخول او خروج االشارات منه حٌث انه اٌضا ٌتوسط الكوكب .. و ارتفع ر

ان ٌنطلك .. و راح ٌعد اجهزة التفجٌر او باالصح اطبلق االشارة المدمرة .. سٌكون داخلها العد التنازلً 

البلزم لتفجٌر من هذا النوع كً ال ٌلتمط احد االشارة و ٌعمل على اطبلق المارات كلها النماذها او حتى 

الدمار او حتى اٌمافه بشكل او بآخر فمد ٌكون لدٌهم دفاعات سرٌة ال عزل الكوكب او اي جزء آخر لتملٌبل 

ٌعلمها رامً .. لدى نهاٌة العد التنازلً تنطلك االشارة التً اكمل رامً صنعها و ٌنتهً االمر .. و تنهد 

وع ال ٌدري لكنها كثٌرة .. المنبلة من هذا الن  ( ؟ 3 –رامً .. كم مرة نسفت االرض اهدافا بمنابل ) م 

ان كانت فً على سحك مساحة تفوق عشرٌن ضعفا من مجموعة االرض الشمسٌة بموتها العادٌة لادرة 

فضاء حر .. و ان انطلمت بموتها المصوى ستتضاعؾ المساحة الملؽٌة من الكون باضعاؾ كثٌرة ..و انتظر 

مفعول المنبلة او نملها .. ربما كانت لدٌهم  رامً مكانه لكً ٌتدخل فٌما لو حاول احد ما التدخل البطال

 المدرة على هذا .. سٌبمى حتى اخر لحظة و ٌنطلك مع اطبلق العد التنازلً لضمان اتمام عملٌة الموت هذه.
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لرامً و فراس و ادرن انهم هو و ندى   Xفً مكانه و اثناء اصبلح المركبة التمطت اجهزته اشارة المركبة 

( 3-خطر ماحك فما معه من اسلحة لتالٌة و توابعها ال ٌصلح لحماٌتهما ابدا من انفجار ساحك كانفجار )م فً

التً ٌلزم الل من ساعة العدادها من لبل رامً وال حتى الفرار بسرعة لذا كان ال بد من اصبلح المركبة 

و اكتشفت اجهزته ان رامً موجود  التً التمطت اجهزتها تلن االشارة ولو كان بعٌدا عنها لما عرؾ بها ..

فً الرب كوكب لهم فً المجموعة الشمسٌة تلن لكنه ال ٌمكنه التواصل معه لتلؾ االجهزة و سٌكونوا اول 

فكل ما بمً معه من الولت لد ال ٌتعدى من ٌتلمى صدمة االنفجار بعد الكوكب االول .. علٌه االسراع 

. سترخٌة داخل المركبة ثم لال : ندى .. لدي خبر ؼٌر سار الساعتٌن او الثبلث .. و نظر الى ندى الم

اعتدلت لابلة : ماذا هنان ؟ هل عجزت عن اصبلح المركبة ؟ لال : ال .. لكن رامً سٌنسؾ المجموعة 

( و اجهزة االرسال لدي تالفة وال ولت الصبلحها لذا ٌجب ان نتعاون فً اصبلح 3-الشمسٌة كلها بمنبلة )م

بها ..انها املنا بعد هللا فً النجاة . لفزت ندى من المركبة لابلة بعجلة : كم لدٌنا ؟ لال :  المركبة لبلنطبلق

ساعتان او ثبلثة . لالت : ماذا ترٌد ان افعل؟ . لال: امران ..اجلسً امام لوحة المٌادة و اخبرٌنً اي الوان 

االنطبلق. عادت ندى حاال الى  تتؤلك بها لوحة المٌادة و اي بمع تضًء و بعدها ستحرسٌن المكان لحٌن

الداخل و عاد هو الى االصبلح مستخدما كل ادوات الطوارئ و كل ما لدٌه .. لم ٌعد امامه ٌوم كامل بل 

ساعتان فهو بحاجة الى ساعة طٌران بهذه االصابات كً ٌبتعد مسافة آمنة عن مركز االنفجار بفرض عدم 

صبلح مخبرة اٌاه بما ٌحدث على لوحة التحكم بدلة ساعدته االشتبان مع عدو ..و راحت ندى تعاونه فً اال

على تحدٌد خطوط الطالة المعطلة .. انه سباق مع الزمن لم ٌسبك له ان خاضه بهذا الشكل .. و حانت منه 

التفاتة الى ندى المنهمكة فً مرالبة اللوحة.. و دون ان ٌتولؾ عن العمل طاؾ بذهنه ما حصل معهما فً 

. لمد كانت عدوة له فً عملها و ها هً االن تعمل معه بكل جد و اخبلص .. لو كان بامكانه عالم السراب .

ان ٌحب الحب ندى فهً جمٌلة جدا و حازمة و ذكٌة بما ٌصلح لمماتل كونً مثله .. االمٌرة السوداء .. 

االساسٌة  مماتلة من طراز فرٌد بالنسبة لجٌلها و للنساء عامة .. و نفض افكاره وهو ٌوصل الخطوط

للمحركات و ٌشبكها مع مصادر الطالة و ندى تعلن له ما ٌتفاعل على لوحة التحكم.. لمد لطع مرحلة جٌدة 

بعد ان اعطى االولوٌة لمسؤلة االنطبلق على حساب العدٌد من االمور .. جهاز المبلحة سلٌم و الرواصد 

فً االسفل اثناء لتاله من الجنود بة نسبٌا سلٌمة .. هنان اعطال حصلت بسبب هجمات تعرضت لها المرك

.. و انهى جان اصبلح اجهزة االطبلق و الدفع و  حٌث كانت اجهزتها متولفة لذا تضررت بشدة  النماذ ندى

بمً علٌه اصبلح اجهزة التوجٌه المتصلة بها . فمال وهو ٌباشر علمه فً اصبلحها لندى : ٌمكنن االن 

ست على االرض مستندة الى المركبة التً لم ٌكؾ جان عن االستراحة. زفرت بتوتر ثم خرجت و جل

هبات  عبنعومة مو ازهارها و اعشابها الجمٌلة اصبلحها .. ونظرت حولها الى الؽابة التً تتماٌل اشجارها 

الهواء و نسمة رابعة تداعب شعره اشعرتها باالنتعاش فمالت بصوت حالم: الٌس من الخسارة ان ٌضٌع عالم 

ال جان شابكا موصبل ربٌسٌا: الٌس من الخسارة ان نضٌع نحن؟ لالت : بالطبع. لال: اذن ال رابع كهذا ؟ ل

تتؤسفً على هذا.. لدٌنا على االرض اجمل من هذه المناظر. لالت وهً تزٌح شعرها عن وجهها: نعم.. 

لٌه لابلة: نحن االلوى لذا نستحك العٌش. لال: احسنت .. ها لد بدأت تفهمٌن مبدأ صراع الموى. نظرت ا

هكذا؟ انا افهم هذا الصراع طبعا و افهم الكثٌر مما ٌدور حولً من امور. لال: لٌس الى هذه الدرجة.. لكل 

صراع اسراره .. هٌا اصعدي للمركبة فلم ٌعد لدٌنا ولت كثٌر .. رالبً اللوحة للٌبل. نهضت متثاللة و 

دث .. كٌؾ تحدثت معه بهذه البساطة رؼم ما دخلت الى المركبة مرة اخرى ترالب اللوحة و تخبره بما ٌح

 ؟ ال تدري لكنها لن تمع بحب جان مهما حصل . حصل معها فً عالم السراب و الجزر السوداء من لتال
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مركبته كانت االرض تضع اللمسات االخٌرة على عملٌة  فً الولت الذي كان به جان ٌسابك الزمن الصبلح

بحملها الثمٌن صوب محطة فضابٌة ارضٌة تمع   Xفمد انطلمت المركبة نسؾ المارة و سحك مصدرها .. 

باتجاه المسار الذي تتخذه المارة و التً تتمدم بسرعة و ثبات داخل مملكة االرض مما اثار دهشة الحضارات 

االرض مدمرا جزًء من حرس حدودها و ٌتوؼل هكذا دون رد من االرض التً  .. كٌؾ ٌعبر عدو حدود

الكل ٌتولع ان تنسحك تلن المارة و بموة فور مسحا الحدود لكن ها هً اشتهرت بعنؾ ردها و فورٌته ؟ 

تتوؼل عمٌما فً المجرة و تكاد تصل الى منتصؾ المسافة الى المجموعة الشمسٌة االرضٌة دون ادنى 

على مسافة ٌوم ضوبً منها و   Xالمركبة نها تسٌر فٌث فضاء مٌت خال من الحٌاة .. ثم برزت مماومة كؤ

من فتحة فً ممدمتها ظهرت فجؤة انطلمت كرات صؽٌرة الحجم بحجم لبضة ٌد طفل رضٌع صوب المارة 

 اشارة خاصة  Xالمركبة بعدد متوسط و ؼاصت فً ارجابها و اختفت فً نفس الولت الذي اطلمت فٌه 

ورامً بؤن عملٌة االبادة الشاملة للمارة و مصدرها لد انطلمت و فً نفس الولت كانت رسالة رسمٌة  لفراس

تصل من ممثلً االرض الى ملتمى الحضارات بؤنه صار من حك االرض و لما تشكله تلن المارة العدوانٌة 

االصلٌة المهاجرة و ممتلكاتها الطفٌلٌة من خطر على سبلمة االرض و سبلمة شعوبها التابعة و الصدٌمة و 

حدود االرض دون موافمة االرض و تسببها باضرار جسٌمة و لكونها و ما ٌخصها و نظرا اللتحامها 

مصدرا عدوانٌا ٌهدؾ البادة االرض مهما كلؾ االمر لذا فمد صار من حك االرض الدفاع عن نفسها 

ن مصدر تلن الطفٌلٌات ذات االهداؾ التوسعٌة بالطرق التً تراها مناسبة لها و ان تمنع ولوع ؼزو لها م

بعد ثبوت نٌتها بذلن .. و فً المارة كان فراس ٌموم بتجمٌد عمل مجسات استكشاؾ االضرار بشكل سري 

كتنت الكرات تعمل بموة على ابادة المارة اي بجعل عملها خامبل للؽاٌة دون اٌماؾ او اتبلؾ او تدمٌر و 

انه انهى عمله تماما و وضع اجهزته فً   Xالمركبة ته لبلرض و رامً و عندما انطلك فراس مرسبل اشار

حٌث جلس امام لوحة المٌادة بجانب االمٌر   Xالمركبة وضع الطوارئ بانتظار تطورات االمور و انتمل الى 

مرحبا به و بفادون حٌث انتمل مراد الى جانبه بصمت حانك بعدما عرؾ بما فعله سابما و لد تحول تبرم و 

سخط فادون الى خجل وارتبان . و راح فراس و االمٌر ٌتابعان عمل الكرات ..اذا وصلت المارة الى خط 

معٌن دون نجاح الكرات سٌسحبها االمٌر و ٌموم فراس بضربها مباشرة ، لكن االمٌر كان واثما جدا من 

سٌؾ الفارس لحفر  الخروج بشك طرٌمه عنوة مستخدما نجاح كراته الذهبٌة.. لمد لام فراس فً مرحلة

المارة كً ال ٌستثٌر اجهزتها فتنطلك بدٌلتها وهو ماال ٌرؼب به احد .. و فً الكوكب االخر وصلت 

شارات الى رامً فانطلك بمركبته وهو ٌلمس بمعة حمراء فً جهاز ارسال االشارة فانطلك ٌعد تنازلٌا اال

ة و انطلك رامً بسرعة شدٌدة مبتعدا عن دون رجعة او الؽاء كً ٌطلك اشارة الموت التً ستفجر المنبل

الكوكب سًء الحظ دون ان ٌعلم بما ٌحدث على الكوكب المرٌب منه ولو عرؾ لفعل المستحٌل النماذ جان 

و ندى و كان كل ما لدٌه نحو ربع ساعة كً ٌبتعد عن مجال االنفجار البلرجعً و فً ولت كان فٌه فراس 

ه عن الساحة و عمله داخل سدٌم االسود بسرٌة تمنع علٌه تبادل البتعادال ٌعلم اٌضا ما حل بشمٌمته 

االشارات او متابعة اخر االخبار .. و وصل رامً الى حٌث ٌرالب فراس و االمٌر ما ٌحدث للمارة .. لم 

بنفس الوسٌلة  دون ان ٌنمص منها اي ٌبدو علٌها اي شًء على االطبلق بل تواصل عملها و سٌرها ٌكن 

شًء مما جعل الشن ٌتسرب الى نفس فراس و رامً خصوصا مع الترابها الكبٌر من خط الضربة 

المباشرة الذي حدده فراس و هً تبدو سلٌمة جدا لوال تلن االبتسامة الواثمة على وجه االمٌر الهادئ للؽاٌة 

 بٌة بدأت عملها المدمر و الذي ربما ال ٌولؾ عمله اال هللا فمط ... انه ٌدرن جٌدا ان كرات الترٌتارٌوم الذه
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فجؤة انهارت المارة وراحت بماٌاها تذوب كالزبدة فً مملى شدٌد الحرارة او كتلة ملح فً ماء و انطلمت منها 

الكرات الذهبٌة عابدة الى امٌر الجٌل الرابع الذي ابتسم بثمة وهو ٌعٌدها لحمٌبتها .. و فً لحظات تبلشت 

االرض مع رامً و فراس .. و هنان فً  المارة تماما و تلمى االمٌر شكر لادة االرض و هم ٌعودون صوب

و ٌحلل   Xالكوكب الذي به جان و ندى كان جان ٌلتمط االشارات الصادرة من رامً و فراس والمركبة 

معناها .. لمد اطلك رامً اشارة التفجٌر و لم ٌعد هنان مجال للتراجع و بسرعة امسن ندى من ٌدها و 

عادت لتجلس هنان مرالبة اٌاه وهو ٌعمل و وجدت نفسها تستمر انتزعها من مكانها فً ظل المركبة بعد ان 

داخل المركبة و جان ٌؽلك مكان عمله ثم ٌمفز الى المركبة و ٌشعل محركاتها فترتفع متماٌلة ثم تنطلك 

لكنها كانت تنطلك .. و سؤلته بملك: لماذا انطلمت هكذا ؟ صوب الفضاء بارتجاج و زبٌر كزبٌر محرن لدٌم 

االجابة لكنها تفاجؤت عندما لال بملك: لمد اطلك رامً اشارة التفجٌر للمنبلة و لم ٌعد امامنا اال  كانت تتولع

( . شعرت بمشعرٌرة  3-دلابك معدودة و اتمنى ان ٌسعفنا الحظ فنبتعد مسافة كافٌة لننجو من جحٌم ) م 

التهام مساحات هابلة فً الفضاء  باردة و هً تستعٌد بذهنها ما تعرفه عن هذه المنبلة المدمرة المادرة على

و كان جان ٌنطلك وال ٌمؾ امامها درع او دفاع او هالة اال للة للٌلة عبر الكون بالكاد تصمد امامها ..

بسرعة هابلة بالصى ما تستطٌع المركبة فً حالتها تلن االنطبلق و لد ركز انتباهه على ان ٌبتعد عن اماكن 

له عدة مراكب لتالٌة ..ال ولت للمناورة و الدلابك تمر باسرع مما  تجمع لوات تلن الحضارة .. و برزت

ٌرٌد فاطلك اشعته و لذابفه على ما ٌمؾ امامه دون ان ٌناور او ٌبتعد عن الخط المستمٌم مما اتاح لعدد اخر 

ة من المراكب اصابة مركبته مما جعلها تهتز بموة و تتطاٌر منها شرارات عنٌفة مطلمة انذارا بوجود آكل

للمعادن .. و اطلك جان اشعة مضادة اولفت تآكل مركبته وهو ٌطلك كتل التحطٌم و موجات الرنٌن و 

اشعاعات السحك و كل ما احتوت ترسانته من اسلحة لكن دون تهور .. ال مجال االن الي منورات 

اركت ندى و تكاثفت المراكب حول مركبته حتى شفاالنفجار سٌسحك هذه المناطك فً موجته االولى .. 

بالمتال باسلحتها عبر فتحات اطبلق خاصة .. كانت االصابات تكثر فً مركبتهما رؼم الخسابر الفادحة 

للمهاجمٌن الذٌن ٌبدو كؤنهم ببل عدد و مصرٌن على عدم ترن المركبة تفلت باي ثمن و جان ال ٌتولؾ عن 

تولؾ لبلمام و بعض الدفاعات لبمٌة االنطبلق لبلمام مستخدما الصى لوة لمحركاته مع اطبلق مستمر ال ٌ

الجهات فهو ٌرٌد الوصول لبر االمان باي وسٌلة كانت ؟.. و مر الولت ثمٌبل دموٌا عنٌفا و لد اصاب ندى 

االرهاق لكثرة المتال .. و نظر جان الى الخرٌطة الكونٌة و لد بدا الملك على وجهه وهو ٌحسب الولت 

ه من لتال لحٌن الوصول لهدفه .. و فجؤة لال لندى بحزم: امسكً البالً لبلنفجار و ما ٌفترض ان ٌخوض

بً بموة . لم تعرؾ هدفه لكنها امسكت ذراعه بموة شاعرة كؤنها لطعة حدٌد التصمت بمؽناطٌس لوي و فجؤة 

ضؽط جان زرا و شعرت ندى بهزة عنٌفة للؽاٌة جعلتها تصرخ بموة شاعرة ان جسدها لد اصابته عشرات 

مبهرا ٌؽمرها و لجزء من الثانٌة رأت بعض  ءً رت بمذاق الدم فً فمها و هً تشاهد ضوالسكاكٌن و شع

الدماء على طرؾ وجه جان لبل ان ٌختفً كل شًء و تفمد االحساس و ٌؽٌب كل شًء فً العدم .. و من 

ا ( و هو ٌتمدد بسرعة هابلة مبتلع3-بعٌد شاهدت عشرات الحضارات االنفجار الهابل الرهٌب لمنبلة )م

المجموعات الشمسٌة المحٌطة و المارات التً انطلمت كلها و الجٌوش و االساطٌل و مراكب الحرس 

المطاردة لمركبة ارضٌة مجهولة مصابة بشدة ..و تمدد االنفجار على شكل كرة من اشعاعات و نٌران و 

ٌة مجموع لنابل تسبمه موجات انفجارٌة ساحمة مدمرة تفوق بموتها التدمٌرضوء شدٌد الموة كالؾ شمس 

كرب كونٌة متوسطة .. و تحولت تلن الجهة من السدٌم االسود الى بإرة موت و كتلة نار و اشعاعات و 

 ممبرة لكل من ٌمترب مجرد التراب من اطرافها .. و راحت المنطمة المنكوبة تموج كبحر موت ال ٌرحم .
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" لم نجد لها اثرا ٌا فراس .. لمد تؤخرت عن العودة للمنزل فاتصلت اسرتن بالمدرسة و عرفنا انها اتجهت 

صوب مركز المجرة اثناء رحلة مدرسٌة و هذا امر مسموح لكن متسلبل من السدٌم االسود هاجم مركبتها و 

دة رؼبته فً اٌصالها الى السدٌم اختطفها بشكل جنونً لدرجة انه لم ٌراع حتى اخفاء مساره مما ٌدل على ش

ولو على حساب حٌاته و لد طاردته الشرطة و المشرفٌن لكن لم ٌستطٌعوا اللحاق به الى داخل السدٌم بعد 

تحدٌد وجهة المركبة و لد حاولت وحدة شرطة التحام السدٌم لكنها لم تستطع لشدة مماومة وحدات حرس 

ل دراسة عرفنا انها كانت فً احد الكواكب المرٌبة من الكوكب و بعد عمحدود السدٌم المتحفزة للمتال .. 

(و التً ال ٌزال انفجارها ٌتفاعل حتى االن .. عرفنا ان مركبة ارضٌة اخترلت  3-الذي انفجرت علٌه ) م

السدٌم و لحمت بالخاطؾ وهو آخر مجموعة استطبلع سحمتها الجاما و اختفت هنان اٌضا بعد اصابتها ..ال 

حتى ٌنتهً االنفجار و نرسل فرلة بحث" و صمت رامً و هو ٌنظر الى فراس معرفة ما حدث احد ٌمكنه 

-الوالؾ فً محطة فضابٌة ٌنظر بصمت عمٌك الى الفضاء حٌث ٌلتمع من بعٌد االنفجار الساحك لمنبلة ) م

ٌع استطبلعً ( .. لو كانت هنان لما نجت ابدا .. والكل ٌإكد انها كانت هنان .. اٌن جان؟ و كٌؾ ٌستط 3

اختطاؾ ندى من سرب مدرسً و ٌفر دون ان تصطاده الجاما التً تعمل فً كل مكان بحثا عنهم ؟ ٌشعر 

( ..عبثا سٌرسلون فرلة بحث  3-بٌؤس شدٌد من بمابها حٌة .. انه اعرؾ من الشرطة و المدرسة بانفجار )م

او تفر و لن تمدر المراكب العادٌة على الى هنان .. مركبة المدرسة محطمة لذا فبل مركبة لها لتعود بها 

( و البولٌفاٌر و المنابل الكونٌة الحدٌثة .. لن ٌجدوا لها اثرا .. فالمخلوق الخاطؾ ال شن لن 3-الفرار من )م

ٌلجؤ الى حضارات اخرى بل سٌذهب الى حضارته بصٌده للمساومة علٌها .ز و كل حضارته صارت 

. و شعر رامً بما ٌدور فً ذهن فراس فربت على كتفه لاببل بوجوم: .صفرا لذا ال داعً لآلمال الكاذبة 

هون علٌن ٌا صدٌمً ..انها الحرب. و لبل ان ٌجٌب فراس تؤلك جهاز صؽٌر فً حزامه .. انه ٌعرؾ هذه 

التً التمطت االشارة و اندفع   Xالمركبة االشارة ..لبلدة ندى.. و حاال انطلك صوب ممر االلبلع و ركب 

مصدرها بسرعة شدٌدة . و هنان على مسافة ؼٌر كبٌرة من حدود مطحنة االنفجار كانت تسبح بها صوب 

مركبة جان ببماٌا دفع بسٌط و هً شبه محطمة و ندى فالدة الوعً على ممعد امامً بجوار جان الذي ٌمود 

لبلدة ندى المركبة بصمت و هو ٌبذل جهدا جبارا البماء سبل االعاشة عاملة مع المحركات و لد اوصل 

كانا مصابان بشدة و لد اختلط شعر ندى الذهبً الجمٌل بدمها و بجهاز اشارات الطوارئ لتموٌة البث .. 

نزؾ الدم من انفها و فمها و اذنٌها و جان مؽطى الرأس و نصؾ وجهه بالدم .. كانا لد تلمٌا اطراؾ اخر 

لم تعد المركبة لها كادت تمتلهما كً ٌكسب  موجة انفجارٌة للمنبلة المدمرة بعد ان لام جان بمفزة فضابٌة

المسافة المتبمٌة مما حطم اجهزة المبلحة لدٌه و نصؾ طالة المحركات و دمر مرافك عدة فً مركبته التً 

دون ان تنتظر اوامر فراس   Xالمركبة لوال كونها من الفبة الخاصة لما استطاعا النجاة ابدا .. و حاال لامت 

و اٌصال اجهزة العبلج بكبلهما .. كان فً اخر رمك الحٌاة مع احتفاظ جان بوعٌه.. بسحبهما الى داخلها 

انه مماتل كونً و لذا فاحتماله الوى من ندى بمراحل شتى و ٌمكنه البماء واعٌا ولو تمزق جسده .. عمله 

ا اصاب سٌعمل عندها بشكل آلً و هذا ٌستخدم فً العملٌات الخطرة حٌث ٌبمى الدماغ عامبل واعٌا مهم

ساحبة مركبة جان مرسلة اشارة استدعاء طوارئ عبرها لطبك جان   Xالمركبة الجسد .. و انطلمت 

الخاص بعد ان استعادت لبلدة ندى منها .. كان بحالة شدٌدة الحرج و لوال اجهزة االعاشة و اجهزة العبلج 

الى جزره بك جان ٌندفع به بجنون الخاصة بهما لماتا فور مبلمسة الموجة لهما .. و بعد فترة لصٌرة كان ط

الى مركز خاص لمنظمة رلم صفر ..اكن االمل   Xالمركبة السوداء فً حٌن كانت ندى تتجه بواسطة 

 ضعٌفا لكبلهما ..فمد تسمم جسداهما باالشعاعات االنفجارٌة و اسلحة السدٌم عدا عن االصابات المباشرة.
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ولؾ جان على شاطا جزره السوداء و بالتحدٌد على شاطا الجزٌرة المركزٌة ممسكا بٌده جسما متؤلما 

بالوان رابعة .. رسالة شكر من فراس النماذه شمٌمته .. و شاهد مراكب تؽادر سماء االرض .. كان امٌر 

و رامً و اعتذر هو عنه الجٌل الرابع ٌؽادر مع فادون بعد حفل تكرٌم رابع لهما شارن به مراد و فراس 

لمد تعافى تماما فً حٌن بمٌت مرسبل تحٌاته و مندوبا عالً الشؤن نٌابة عنه .. و عاد ٌفكر فٌما حصل .. 

ندى تعالج و لد تعافت جزبٌا .. جسده الوى من جسدها و اجهزته حمته اكثر مما فعلت اجهزتها البسٌطة.. 

ما لام بالمفزة فً نفس الولت الذي حدث فٌه االنفجار و تلمٌا و تذكر كٌؾ نجٌا .. لمد كانت تتشبث بٌده عند

الضربة و حتى بعد وصوله آلخر المفزة مستهما اطراؾ الموجة االخٌرة .. و تذكر دموعها المتؤلمة التً 

نفرت من عٌنٌها المؽمضتان ألما و هً تتشبث به اكثر و لد اصابت دموعها ثٌابه و كذلن دماإها التً 

ه على ثوبه لشدة الصدمة و كٌؾ فمدت وعٌها و تراخت فً ممعدها و دموعها ال تزال تؽمر اختلطت بدماب

وجهها الجمٌل .. و وجد نفسه ٌتمنى لو ان اصاباتها تنتمل الٌه هو على ان تتشافى و كان الؽضب ٌعصؾ 

س نبضها بكٌانه لكن ال مجال اال لبلنطبلق السرٌع رؼم انه ٌشعر بحٌاته و هً تتسرب عبر جراحه و ج

لبتها من حول رفوجده خفٌفا .. لم ٌدر حاال ما ٌفعل لشدة الصدمة و االصابات لكنه مد ٌده و حل المبلدة 

الدامٌة و اوصل جهاز االستدعاء لطبمه و اطلمها باشارتها هً ال اشارة الطبك .. لو اطلك اشارة طبمه 

ترث لما بها كً ال ٌحصل احد على لحضر و اخذه وحده الى الجزر السوداء و اذاب المركبة ؼٌر مك

اسرارها .. لذا لام بهذا النماذ ندى .. هكذا برمجة الطبك االساسٌة .. جان وامنه و امن مملكته اوال .. و 

تنهد .. ترى ماذا حصل له فً هذه العملٌة ؟ لماذا تلح صورة ندى على ذهنه؟ تذكر كٌؾ حررها و كٌؾ 

ستندة الى المركبة وهو ٌصلحها .. ضحكتها .. دموعها .. خوفها وصبل للمركبة .. تذكرها و هً تجلس م

..انفعاالتها ..لتالها .. سإالها عنه و عن حٌاته .. و تنهد نافضا كل هذا عن ذهنه .. مهما ٌكن االمر فهو 

مماتل كونً و فراس عدوه .. و ندى مجرد مولؾ عابر فً تارٌخه ..ال ٌمكن ان ٌحب و هذا امر محسوم 

و عاد ٌتنهد ملمٌا كل ذلن من ذهنه ..مشاؼلة اكبر من اضاعة الولت  ٌفكر بامرها اكثر من االزم ..رؼم انه 

. و فً مكان آخر كان االمٌر ٌنطلك مع فادون بمركبته الملكٌة و معه فرلة الحرس و لد شملهما الصمت 

عى الٌها منذ زمن و كان ..االمٌر كان ٌفكر فٌانه صار حلٌفا لبلرض و ان تعاونهما سٌنتج لوة هابلة ٌس

   Xالمركبة ٌرسم الخطط لبلمام .. فادون كان ٌفكر فٌما حصل .. كان ٌرى نفسه اسمى من مراد حتى كشفته 

خصوصا وهو ٌمارن بذهنه بٌن افعاله و ما ٌعرفه عن مراد او سٌفر كام كان امامه فشعر انه صار لزما 

بنفسه فً وداعه و تكرٌمه فً حفل التكرٌم الذي الامه ٌسمى سابما .. و رؼم ما عرفه مراد اال انه كان 

لماذا ال ٌزال على عداءه لبلرض رؼم تآلؾ امره مع االرضٌون ألمٌر الجٌل الرابع وله و للمرافمٌن.. 

سكانها؟ لماذا ٌكره مراد؟ لمد كان ٌنفر من مراد و ٌرفض صدالته .. و االن بعد ان عرؾ مراد بمخالفاته 

ر جافا رسمٌا ببل مشاعر صدالة بل لم ٌعد ٌنظر له اال مضطرا .. و كادت الدموع تنفر شعر كؤن تعامله صا

من عٌنٌه .. لمد شعر فجؤة انه ٌمكن ان ٌعود لصدالته مع مراد بعد ان اكتشؾ مراد تلوث ٌدٌه بدماء برٌبة 

. انه ٌشعر انه .. كان ٌعلم نماء ٌدي مراد طوال الحرب رؼم ما جرى امامه من جرابم ضد الجٌل الرابع.

شٌطان و مراد مبلن طاهر .. لمد اختلفت االمور تماما .. و فً مكان آخر كان فراس ٌجلس لرب سرٌر 

خاص امتؤل باالجهزة الطبٌة الفابمة التً تعالج ندى من آثار االنفجار الساحك و من اصاباتها الماتلة ..اجهزة 

شبه مٌتة بجسد محطم ملوث باالشعاعات و انسجة خارلة لكنها تتطلب رؼم ذلن ولتا لعبلجها فمد وصلت 

مماتل كونً .. و مال ممزلة و دماغ مصدوم بشدة .. ستتشافى بعد زمن ..مسكٌنة ندى ..حظها جعلها شمٌمة 

 مهما كلؾ االمر ... بحدوث هذا لها مرة اخرى ابدا .. لن ٌسمح  عمٌمة على جبهتها و لبلها بحنان و محبة
►تمت بحمد هللا ◄   
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