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1

َذ آرسو موقَعه داخل الناقل الشعاعيِّ منتظًرا العدَّ التنازيلَّ لالنطالق،  اتَّ
ه. مع أنَّه  واصطفَّ خلفه أفراُد فريقه. غطَّى سالَحه املثبَّت عىل َجنبه بكفِّ
ا،  ا متاًما. نظريًّ سافَر إىل عرشات الكواكب من قبل، فعليه أن يكوَن مستعدًّ
ٌب جيًِّدا عىل استخدام السالح واملناورات القتاليَّة، وكذلك أفراُد  هو مدرَّ
ٍة يوًما. مل يسبْق له  ة مواَجهٍة عسكريَّ ا عمليًّا، فهو مل َيُْض أيَّ فريقه مجيًعا، أمَّ
ٍة عىل  اٍت قويَّ من قبل أِن انتقَل إىل كوكٍب أظهرْت أجهزُتم ُوجوَد مؤشِّ
وجود كائناٍت حيٍَّة عليه مثلام فعَلِت اليوم. لقد كان األمُر مفاجأًة كربى 

له ولطاقم املركبة كلِّه.

َذْت رحلُتهم االستكشافيَُّة للعثور عىل معاِدَن جديدٍة مساًرا  لقد اتَّ
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مفاجًئا، وذلك عندما أرسَل املهندسون مسباًرا إىل الكوكب ضمن إجراٍء 
قبل  يناسُبها  بام  الفضائيَّة  الفريق  بذالِت  وتعديل  بيئته،  ِد  لتفقُّ اعتياديٍّ 
دة عن وجود  هبوطهم. وكاَنِت الصدمة عندما أرسَل املسباُر بياناٍت مؤكَّ

ة، ما أثاَر ارتباًكا لدى الفريق. اٍت حيويَّ مؤشِّ

يعوُد آخُر حتديٍث للمعلومات املتاحة لدهيم إىل َمْسح فضائيٍّ جرى 
قبل مئَتني ومخٍس وسبعني سنًة فقط. وقد محَّل البيانات كاملًة عىل رقاقته 
فرص  بشأن  ث  يتحدَّ واحًدا  سطًرا  لو  حتَّى  فيها  ُيِرْد  مل  اإللكرتونيَّة. 
دقيٌق  فهو  بذلك؛  واثٌق  إنَّه  احلياة.  أنواع  من  نوٍع  أيِّ  نشوء،  أو  وجود، 
ا يف كلِّ ما يتعلَّق بعمله. حتَّى الدكتور فاهاد، كبري مهنديس فريقه،  جدًّ
كان مضطرًبا وهو يرشُح االحتامليَّة الضعيفة لوجود كائناٍت حيَّة، قال: 
نسبيًّا  القريب  الكوَكب  بيئَة هذا  أنَّ  املسبار  الواردُة من  البياناُت  ُد  ‘‘تؤكِّ
منَّا مشاهبٌة كثرًيا لبيئة كوكبنا، مع فارِق أنَّ هناك زيادًة طفيفًة يف مستوى 
اإلشعاعات املنبعثة. لكْن لو افرَتْضنا وجوَد نوٍع ما من املخلوقات التي مل 
ا عىل شفري االنقراض، ال سيَّام بعد سلسلِة  نعَلْم شيًئا عنها، فإنِّ أعتقُد أنَّ
تلت  والتي  املاضية،  السنوات  يف  استهدَفْته  التي  النيزكيَّة  العواصف 

تقلُّباٍت عنيفًة يف املناخ’’.
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أيُّ نوٍع من الكائنات يقطُن كوكب 405؟ أهي كائناٌت ذكيَّة أم وحوش 
أم  لالطمئنان  دافًعا  هذا  سيكون  فهل  ذكيَّة،  كائناٍت  كانت  وإْن  شسة؟ 

مسبًِّبا ملزيٍد من القلق؟ هل سيهبُط ليجَد بيئًة مساملًِة أم عدائيَّة؟ 

وقت  وحان  األسئلة،  هذه  يف  التخبُّط  وقُت  انَتهى  عموًما، 
مواَجهِة اليقني. جرى تشغيل الناقل، والفكرة األهمُّ التي تسيطر عىل 
ومعرفة  فريقه،  سالمة  عن  واألخري  ل  األوَّ املسؤوُل  أنَّه  هي  تفكريه 

حقيقة هذا الكوكب.

كان ينتقل يف األرض القاحلة بحذٍر وبطٍء أجرَبْته عليه رياح الغبار 
تربٍة  يف  تغوصان  قَدماه  املنكوب.  الكوكب  أرض  ترضب  التي  العاتية 
تعليامته  فريقه  ويتَّبُع  الصحراء عىل كوكبه،  كرمال  ناعمٍة  ذات حبيباٍت 
بحذافريها كام طلب إليهم بحزم. راوَدْته فكرٌة بعد أن رأى حجَم الدمار 
من حوله، ربَّام ما كان يف انتظارهم عىل هذا الكوكب ليس حياًة أصيلًة 
عليه. ربَّام هو فريٌق استكشايفٌّ مثلهم حرَض من كوكٍب بعيد. بدا له هذا 
الكوكب  حول  فضائيَّة  مرَكباٌت  هناك  تكن  مل  أنَّه  لوال  منطقيًّا،  احتاماًل 

َد فرضيَّته تلك. تؤكِّ

راَح يستمُع إىل توجيهات مهندس اتِّصاالت املركبة: ‘‘سيِّدي، عىل 
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التي  اإلشارة  موقُع  هناك  شًقا،  درجة  ثالثني  اه  باتِّ مرت  مئة  مخس  بعد 
يبثُّها املسبار، والتَقَطْتها أجهزتنا. أجاب آرسو بتصميم: ‘‘نحن متَِّجهوَن 
ا بسبب  إىل هناك. ال نستطيُع تأكيَد ُوجوِد عالماٍت مميَّزة. الرؤيُة سيِّئٌة جدًّ
ُر أيًضا يف أجهزة االستشعار لدينا، لذا نحن نعتمد  الغبار الكثيف. إنَّه يؤثِّ
املوقع  إىل  الوصوَل  ُع  نتوقَّ املسبار.  من  املرَسلة  البيانات  وعىل  عليكم 

د يف غضون عرش دقائق’’. املحدَّ

االتِّصال  قنوات  ستبقى  احلذر.  ي  توخِّ يرجى  ‘‘ُعِلم.  الرّد:  أتاه 
مفتوحًة. نحن معكم خطوًة بخطوة’’. أجاب آرسو: ‘‘ُعِلم’’.

يزاُل  ال  األمَر  لكنَّ  املنشود،  املوقع  بلَغ  وقد  أماَمه،  املسباَر  يرى 
ٍة متالصقة  ملتبًسا عليه. ال يرى بجانب املسبار وحوَله سوى ُكتٍل صخريَّ
ث راعاد: ‘‘يبدو أنَّه ال يوجد  ومتفاوتة الشكل واحلجم. ‘‘ما هذا؟’’ حتدَّ
اُت نامجًة عن َخلٍل أصاب املسبار يف  يشٌء هناك سيِّدي. قد تكون املؤشِّ

أثناء هبوطه عىل الكوكب’’.

يا راعاد. يقتيض واجُبنا أن  ‘‘وقد ال يكون األمُر كذلك  ردَّ آرسو: 
دة’’. مع أنَّ آرسو يدرك أنَّ كلامت راعاد  نعوَد بإجاباٍت ومعلوماٍت مؤكَّ
حياوُل  املرَكبة  إىل  بأماٍن  والعودة  االنسحاب  يف  ورغبٍة  توتُّره  عن  نامجٌة 
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ُم  يتفهَّ فهو  وصرب؛  ٍة  بَرِويَّ معه  يتعامَل  أن  آثَر  فقد  زمالئه،  عن  إخفاَءها 
ُته األوىل روتينيًَّة، وذات  ُع أن تكوَن مهمَّ ًبا مثل راعاد يتوقَّ جيًِّدا أنَّ ُمتدرِّ

متطلَّباٍت بسيطٍة ليكتسَب مزيًدا من املهارات واخلربات.

الستخدام  ا  مستعدًّ يكوَن  أن  أمَر  يه  تلقِّ اقتَضْت  رات  التطوُّ لكنَّ 
سالحه يف مواجهة خملوقاٍت ال يعلُم عنها شيًئا. فكان ذلك عىل ما يبدو 
ودير:  زميَله  آرسو  خاطب  ة،  خاصَّ اتِّصاٍل  قناة  عىل  طاقته.  يفوُق  أمًرا 
‘‘ودير، أريُدك أن ترافَق راعاد كظلِّه. ال أريُد لتوتِّر هذا املبتدئ أن يؤدِّي 

إىل إحلاق األذى بنفسِه أو بغريه’’. أجابه ودير: ‘‘ُعِلم سيِّدي’’.

خلَف  ليصبَح  رشيقٍة  بخطواٍت  ودير  َك  حترَّ عليها،  حُيَسد  بانسيابيَّة 
راعاد متاًما دون أن يثرَي حوله أيَّ انتباه ُيذَكر.

ل املقياس احلرارّي، لكنَّه ظلَّ ال يرى  لُيفعِّ ل جهاَز الرؤية لديِه  َعدَّ
َح قائاًل: ‘‘من قائد الفريق  ا يدلُّ عىل وجود أيِّ شكٍل للحياة، وَصَّ ً مؤشِّ
الشكل  ومتفاوتُة  متالصقٌة  ٌة  صخريَّ كتٌل  وهو  املوقَع،  بَلْغنا  املرَكبة،  إىل 
الدكتور  أجابه  ُصها’’.  ونتفحَّ حوَلا  سنلتفُّ  نراه.  ما  كلُّ  هذا  واحلجم. 

فاهاد: ‘‘ُيرجى التزام أقىص درجاِت احلذر. ُعِلم’’.
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كاد الفريق أن ُيكمل دورَة التفاٍف كاملًة حوَل الصخوِر دون العثور 
ه كلُّ الفريُق نحو  عىل يشٍء ُيذكر، وإذا بمويدو هيتف: ‘‘سيِّدي هنا’’. توجَّ
أجابه آرسو  عليه’’.  عثرُتم  بام  إعالمنا  ‘‘ُيرجى  فاهاد:  هتَف  بينام  مويدو 
ُص باًبا َمعِدنيًّا خمتفًيا خلَف ُنتوٍء صخرّي: ‘‘يبدو أنَّه مدَخل.  وهو يتفحَّ
ْد  حدِّ األبواب؟  من  نوٍع  ‘‘أيُّ  فاهاد:  ألحَّ  األبواب’’.  أشكاِل  من  شكٌل 
أحتاج  الغبار.  عاصفة  بسبب  ٌش  مشوَّ املرئيُّ  االتِّصاُل  فضلك.  من 
‘‘كتلك  تابع:  ثمَّ  قلياًل  َد  معِدّن’’...تردَّ ‘‘إنَّه  آرسو:  أجاب  َتِصفه’’.  ألْن 
الصمُت،  ساَد  العاصمة’’.  يف  الوطنيِّ  املتحف  يف  املعروضة  األبواب 
فشعَر بمقدار احلَرية التي حُتِكُم قبضَتها عليهم مجيًعا. فأخذ بزمام املبادرة 

قائاًل: ‘‘سنفحُصه قبل الدخول...هيَّا يا ساما’’.

ُر بتأنٍّ جهاًزا َبيَضويَّ  مت ساما: ‘‘حارضٌة سيِّدي’’، وأخَذْت مترِّ تقدَّ
قطَعْت  عليهم،  طويلة  بَدْت  دقائق  بعَد  وحوله.  الباب  عىل  الشكل 
توجُد  ال  آمن.  الوضع  ‘‘سيِّدي  بَقولا:  والرتقُّب  مت  الصَّ حالَة  ساما 
كهربائيٍّ  أو  كيمياويٍّ  نشاٍط  أليِّ  مريبة  قراءات  ال  َخَطر-  اُت  مؤشِّ
اآلن.  سندخُل  مجيًعا،  وا  استعدُّ ‘‘ُعِلم.  آرسو:  أجاب  مغناطييّس’’.  أو 
مويدو هيَّا’’. عىل الفور كان مويدو يقُف إىل يمينه ممسًكا بسالحه، عىل 
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الثوان  تتاُبِع  برسعة  األحداُث  تسارَعِت  الستخدامه.  االستعداد  أتمِّ 
التالية. ففي اللحظة التي ُفتَِح فيها الباب، وجدوا أمًرا أجفلهم مجيًعا.

ثات القيادة التي تري يف دم آرسو تتوافُق مع رقاقته  ال بدَّ أنَّ مورِّ
ك  ة لدى رؤية ظالل تتحرَّ اإللكرتونيَّة تواُفًقا ممتاًزا. كاَنِت استجابُته فوريَّ
هامٍت غريبًة تصدُر من هناك، وسمع معها أصوات  أمامه. سمع أيًضا َهْ
‘‘ال  بَحْزم:  فرصَخ  لإلطالق،  وتستعدُّ  ُتشَهُر  فريقه  أيدي  بني  األسلحة 
الذي  ما  ‘‘آرسو،  البعيدة:  اجلهة  من  فاهاد  صاُخ  أتى  النار!’’.  تطلقوا 
ُل  ة. لكنَّ آرسو تاَهَل اإلحلاَح وهو يتأمَّ حيُدث؟ أجْب فوًرا ’’، طالَبه بحدَّ
املكان  إضاءة  تعديل  خوذُته  أكمَلْت  وقد  حوله،  من  الغريبة  الوجوه 

تلقائيًّا ليكتمَل املشهد أماَمه.

َع خلفها أطفاٌل بَدوا أكثر غرابة. منهم  ٌة ترتدي مالبَس غريبة، وتمَّ شابَّ
األزرق  خمتلفة،  بألواٍن  أمامه  عيونم  وتلمُع  واحلنطّي،  واألسَوُد  األبيُض 
واألخرض. أيعَقُل هذا؟ وما هذا اللون هناك؟ رمادّي؟ حتَّى َمن كان منهم 
بعيننَي عسليَّتنَي كَعينَيه، كان حيمل عىل رأسه لون شعٍر خمتلًفا! هناك أشقُر 

ُمهم تلك الشابَّة بشعرها األمحر وعينَيها اخلرضاوين. وأسوُد، وتتقدَّ

ب مذعوًرا : ‘‘سيِّدي، ما هؤالء؟’’ بدا راعاد املتدرِّ
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‘‘سنعرف قريًبا’’، أجابه آرسو .

ما زال أعضاء فريقه ُيشِهرون أسلحَتُهم وينتظرون أوامره. تساءلت 
هم مجيًعا؟’’ ساما: ‘‘هل هذا وكٌر أو ُعشٌّ من نوٍع ما لذه الكائنات؟ أهذه أمُّ

التي  امللكة  تكون  تكون...قد  ‘‘ق...قد  بارتباك:  هيذُر  راعاد  أخذ 
تضُع بيًضا كثرًيا. وبعد أن فقَسِت البيوُض، أجل، بعد هذا...خرَجْت هذه 
املخلوقات...هي اآلن...هي جائعة. تبًّا لم! لن أكون...لن أكوَن طعاَمهم’’. 

هذه  أنَّ  أعتقُد  ‘‘ال  مويدو:  َر  تذمَّ حني  يف  ‘‘راعاد’’،  آرسو:  نَره 
ا تشبُِهنا كثرًيا’’. املخلوقات تفقس. انظر! إنَّ

شاشِة  عىل  ظهَرْت  التي  املعلومات  إىل  ينظر  وهو  ودير  د  أكَّ بعَدها 
‘‘ليَسِت املسألُة مسألَة تشاُبه. فحُص اجلينات  جهاٍز مثبٍَّت عىل ساعده: 

م من جنسنا- برٌش مثلنا’’.  حاسم: هناك تطابٌق تاّم. إنَّ

م  يمكن...إنَّ ال...ال  ال   ‘‘ ًرا:  توتُّ ازداد  وقد  بعصبيٍَّة  راعاد  ردَّ 
ُل عىل هيئة فريستها، حتَّى تستدِرَجها وتلتهَمها  خمتلفون عنَّا. ربَّام تتحوَّ

ة’’.  دون مشقَّ

ًبا راعاد: ‘‘لقد أتلْفَت رقاقتك اإللكرتونيَّة باأللعاب  قال مويدو مؤنِّ
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االفرتاضيَّة الغبيَّة التي تدمُن عليها’’. أسكتهام آرسو: ‘‘كفى’’.

رفَعْت  عندما  الغريبة  الشابَّة  كرَسْتا  مت،  الصَّ من  حلظاٌت  ْت  عمَّ
ا أدرَكْت أنَّه املسؤول. بصوٍت  اه كأنَّ ببطء وجهها نحو آرسو، خماطِبًة إيَّ

هادىء نرباته مرتفة، متتمْت ببضِع كلامت. 

ما هذه اللغة بحقِّ السامء؟ تنُظُر إىل عينَيه ونربة االستعطاِف باديٌة يف 
صوتا عىل نحٍو أربَكه.

وُرغَم أنَّ اللغَة غريبٌة متاًما عن لغته، فلامذا تبدو مألوفًة له؟ التَفَت 
يل أجهزة االتِّصال. ابَحثي يف الذاكرة عامَّ يطابُق  نحو ساما وأمرها: ‘‘عدِّ

يل نظاَم الرتمجة’’. هذه اللغة، ثمَّ فعِّ

أجابت ساما بنربٍة متوتِّرة: ‘‘يتطلَُّب هذا بعض الوقت. أنا ال أعرف 
من أين أبدأ البحث، ولسُت واثقًة بأنِّ سأستطيع احلصول عىل تطابق’’. 

الَوحدة.  قبل عهد  القديمة.  لغاتِنا  اِت  ملفَّ ‘‘ابحثي يف  قال آرسو: 
هيَّا برسعة’’. 

أجابت ساما: ‘‘عىل الفور سيِّدي’’.

تراقُبه  بَدوِرها  ُة  الشابَّ وكانت  تاّم،  باهتامٍم  الشابَّة  يراقُب  عاَد 
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بصمٍت. أزاَحْت نظراِتا عنه، وهي ُتديُر وجَهها إىل اخللف ببطٍء وحذٍر 
شديَدين، ثمَّ قاَلْت لألطفال شيًئا جعَلهم جيلسوَن عىل األرض برسعٍة 

ودفعًة واحدة.

الفريق  َر  توتَّ الفتيل.  أشعَلِت  التي  الرشارَة  هي  احلركُة  تلك  كانت 
مع احلركة املفاجئة لألطفال، ممَّا دفَع براعاد إىل الرصاخ قبل أن يستخدَم 
فاندَفع  ‘‘توقَّْف’’،  آرسو:  صخة  انطلقت  عر.  الذُّ أصاَبه  وقد  سالَحه، 

مويدو األقرب إليه نحوه.


