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الماء".. "جغرافية في مجلي عبدالناصر
حضوره يسجل الذي المتنوع  المبدع

!!جدارة عن الروائي

د. عبدالعزيز المقالح 
كان الكاتب الرجنتيني العظيم " خورخي بورخيس " كلما سئل لماذا لم تحاول
كتابة الرواية يجيب : الكسل بالطبع . ولعل هييذا هييو السييبب الييذي حييال ويحييول بييين
كثير من مبدعينا وكتابة الرواية ، هذا الجنس الدبي الذي فييرض وجييوده فييي العقييود
الخيرة ، وصار عند البعض أدب العصر أو بتعبير آخر الفن الدبي للحظيية الراهنيية

بامتياز.
ويبدو أن الشاعر والقاص المبدع عبدالناصير مجليي أدرك أهمييية الروايية ومييا
يحف بها من اهتمام الحاضيير وينتظرهييا ميين حفيياوة المسييتقبل فأقبييل علييى كتابتهييا ل
على سبيل الهواية والتنويع في إبداعاته المتعددة وإنما لنه وجد فيها نفسه ، ربما كمييا
لم يجدها في القصة القصيرة وفي الشعر أيضاا . وفي هذه الرواية ، كما في سابقتها (
رجييال الثلييج ) يسييجل عبدالناصيير حضييوره الحقيقييي فييي الفيين بجييدارة . وإذا كييانت
مجموعته القصصية الولى " ذات مساء " قد وضعته فييي طليعيية القائميية الييتي تضييم
مبدعي هذا الفن السردي ، فإن هذين العملين الروائيين يؤكدان هذه المكانة ويرسييمان
اء آخر من فضاءات نجاح هذا الكاتب الشاب وإصراره الدائب على ارتياد عييوالم فضا

جديدة بمغامرة محسوبة وللقبض على مكامن الدهاش .
وأعييترف أننييي ل أكييف عيين متييابعته بشييغف ، اقييرأه شيياعراا وقاصيياا وروائييياا
ال لعبدالناصيير هييذا ومحاوراا وكاتباا للمقيال السياسييي والجتمياعي . ول أقولهييا مجيام
الفتى الموهوب حتى العظم أنه لم يخيب ظنييي فيي كيل مييا يكتبييه ويبييدعه ، فيي حييين
خاب ظني مع كييثير مميين تحمسييت لبييداياتهم الولييى وظننييت أنهييم سيواصييلون العييد
التصاعدي فيي البيداع مين الرقيم واحيد إليى ميا لنهايية ، لكنهيم – أو أغلبهيم – ليم
يواصلوا المغامرة ووقفوا عند بداييية الرقييام مفضييلين الخلد إلييى الراحيية والسييكون
والكتفاء بالقليل الذي أنجزوه ، بينما واصل عبدالناصر رحلته الصاعدة . وحين كان
ل يجد فضاء القصة القصيرة مفتوحاا يذهب إلى الشعر ، وميين الشييعر إلييى الرواييية ،

وهكذا حتى اقترب في سنوات قليلة من حيث يريد ونريد .
لن اتحدث في هذا التقديم عن الرواية التي أضع هذه الكلمات بين يديها . وذلييك
لنني أريد للقارئ أن يدخل إليها من دون دليل ، وأن يكتشف بهاءها وخيالهييا العلمييي
الشعري بنفسه وأن يشعر بقدرة الروائي على أن يحمله بين السييطور وعييبر الكلمييات
في " جغرافية الماء " ، وما يتخلل أبعادها الخيالية من أحداث ومفارقات ، من وقييائع
تساعد اللغة الشعرية على اجتراحها والنتقال بها من عالمنا الرضي المليء بالمكائد
والحروب والجفاف إلى كوكب مائي عجيب غريب برجيياله ونسييائه ومقومييات حييياته
وما تحقق لساكني ذلك الكوكب في مجال المعرفة من علييوم يتضيياءل أمامهييا كييل مييا

عرفه النسان حتى الن .
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لقد قرأت عدداا من الروايات العلمية فأصابني بعضها بالملل لكنني تمنيييت عنييد
قراءة هذا العمل الروائي لو يطول ليزيييد اسييتمتاعي بييه أكييثر فنحيين معييه فييي حكاييية
علمية أغرب من كل خيال وفيها قصة حب مين نيوع خيياص ، حييب مسيتحيل ، حييب
أبعد من الخيال وهو حب ل يتم على الرض بل في ذلك الكوكب الغريب الذي سبقت
الشارة إليه ، حب إنسان من لحم ودم لمرأة من ماء أو هكذا تخيلتها .. فييي الرواييية
بعدد أو بالحرى أبعاد رمزية ل يكتنفها الغموض ، وتمحورها حول الماء يذكرنا بهذا
الهييدار الييذي يتييم بجنييون مييع هييذا المكييون العظيييم للحييياة الييذي يصييبح معييه سييؤال
الروائييي " أي عييالم تسيياوي فيييه قطييرة ميياء كييل أمييوال الييدنيا " صييرخة جييديرة
بالستيعاب والتأمل . وفي الوقت نفسه  ل ينبغي أن ننسى التشابه التام بييين لصييوص
الماء الذين جاؤا إلى الرض من عالم مجهول ليمتصوا كل ما على الرض ميين ميياء
ليحتكروه لشعبهم ، مع لصوص الثروات والمكانات الييتي تزخيير بهييا شييعوب العييالم
الثالث هؤلء الذين أفسييدوا " البحييار والنهييار واحرقييوا الغابييات والسييهول والودييية
والحدائق وحيثما وجدت أشجار أو حشائش " وهم متقدمون ل جدال في ذلييك ولكنهييم
أنييييانيون جشييييعون يريييييدون كييييل شيييييء لهييييم وحييييدهم دون سييييائر البشيييير .
إنني أدعو ، وبإلحاح ، إلى ترجمة هييذه الرواييية إلييى مجموعيية ميين اللغييات بوصييفها
ال وقبييل فييوات الوان ، فهييي صرخة إنسانية ينبغي على البشر أن يتوقفوا عندها طوي

رسالة غير مباشرة إلى جميع البشيير الييذين كعمل روائي متقن الداء بديع اللغة يحمل
يعبثون بالبيئة الخارجية للرض ويتسابقون في جني الرباح الخيالييية ميين وراء هييدم
ال عيين كييون الروايية حييواراا المكونات الساسية للبيئة التي يعيش عليها النسييان فضيي
غير مباشر أيضاا مع الواقع بكل ملبساته المؤلمة مين طغيييان القيوي علييى الضييعيف

  واستغلل الول للثاني نظراا لقصور في حالته المادية والمعنوية .
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إلى أمنا الرض .. 
 ونتحد من أجله!!بيتنا الكوني الكبير الذي يجب أن نحافظ عليه وندافع عنه
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الوأل الفصل
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أحياء عالم شهادة
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يي في ذلك وأكان وأسمعت، رأيت بما وأأشهد أقول أن عل
اا لنقييل أوأ بداييية، قبييل أي وأالتسييعين الخمسيية فييي تحديييد
طلبا أحييد كنييت الثالثيية، اللفييية دخولنا من سنوات خمس
وأأنييا أصييدق ل المائييية. أكيياد الحياء قسم ميتشجان جامعة
أوأ لقييارئ الفرصيية تتيياح حينمييا الييتي السييطور، هييذه أكتب
العلمييية المانيية لكيين يقييرؤه، مييا يصييدق ل قد مهتم، باحث
يي تحتم تسييطيري بعييد لننييي للتاريييخ، شهادتي أقول أن عل
فييي مييوقعه أدري ل آخر، كوكب في سأكون الكلمات لهذه

اا بسييكانه العلم بلغ كوكب الكون، اا مبلغيي نسييتطيع ل عظيميي
تخيله!

طلبا أحييد كنييت إننييي الرسييالة هييذه بداييية فييي قلييت
يييييا الدراسيييات وأكيييانت "ييييو. إف. إم"، جامعييية فيييي العل

فييي موجييودة نهرييية كائنات وأجود عن للدكتوراه أطروأحتي
هيذه تعتيبر ل حيين فيي العملقية، ميتشجان بحيرات إحدى

الصلي!! موطنها البحيرة
اا، الدقيقيية العضييويات هييذه أن هييو فزعييي أثييار وأما جييد
تسييتطيع ل اللكييتروأني، المجهيير بواسييطة إل تييرى ل وأالتي

الييتي الكائنييات، باقي مثل تعيش أن كتلك حرارة درجة في
أوأ ذلييك تخيييل إن بييل الصييلية، بيئتهييا البيئيية هذه مثل تعتبر

بييي، الستهزاء إلى بهم يدفع قد أساتذتي أمام به المجاهرة
ال؛ًا حدث كما اسييتوائية مخلوقييات المجهرييية فالعضويات فع
ذات وأالبحيرات النهار في إل العيش تستطيع ل الصل، في

الخمسيين، تقياربا الييتي الحيرارة وأدرجية العالية، الرطوبة
اا ككييل، الجييوي للضييغط الكثافيية، شييديدة مييياه فييي وأأيضيي
وأالتلقييح، التوالييد كييثيرة أخييرى وأبكائنييات بالطمي وأالتشبع

يبعة المستمرة الماء حركة كذلك وأاليييود، بالوأكسجين المش
المازوأن. نهر مياه في كما

سييخيف، مييزاح مثييل الميير بداية في هذا اكتشافي كان
اللكتروأنييية، الييذوأاكر وأكذلك سجلتي، راجعت عندما لكنني
اا لي أكدت وأهييي إياهييا العضييويات في مقولتي، صحة جميع
شييديدة الخلييية، الحييادي المييائي الطحلييب فصيييلة ميين

بييالمجهر وأل المجييردة بييالعين تتييرى ل وأاللزوأجيية، الشفافية
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تعيييش للسييوائل، الهائليية المتصاصييية قدرتها رغم العادي،
ال دوأرة وأراقييب اكتشييفها ميين وأأوأل المييازوأن، نهيير فييي فع

ألييف روأبيييروأ" عييام "مييارك اسييمه سييويدي عييالم حياتهييا
اا المستحيل وأمن وأتسعمائة، الحييياة قيد على تبقى أن علمي

درجيية عشرين إلى الشتاء في حرارتها درجة تصل مياه في
اا، الصفر تحت أتييت كيييف الكييبير، سييؤالي كان المئوي. وأإذ
البحيييرة تلييك إلييى الصييغر فييي المتنامييية الكائنييات هييذه

غيرها؟!! وأليس العضويات تلك البعيدة؟! وألماذا
على حصولي من انتهيت حتى وأأبحاثي متابعتي وأاصلت

موقعهييا غييير في طحلبية لعضويات اكتشافي عن الدكتوراه
اا وأغييدوأت الصلي، نفييس فييي نفسييها الجامعيية فييي مدرسيي
مخلوقيياتي نسيييان، وأحيياوألت فيييه، تخرجييت الييذي القسييم
نقييل قصييدية باستحالة الجامعة علماء أفتى أن بعد الغريبة،

المييواطن وأتغيييير التنقلت تلييك مثييل وأأن المخلوقات، تلك
اا. وأهنا ليس المائية الكائنات بين سييؤالي: عصييب كييان غريب

ميتشييجان فييي بحيييرة إلييى الهجرة النقل؟! وألماذا تم كيف
غيرها؟! إلى وأليس
تأغلق شافية، بإجابة يقنعوني لم اا، المناقشيية بابا وأ نهائييي
مجلييس قبييل ميين وأالكتفيياء نسيييانه، علييى أوأشييكت حييتى

مييع وأاحييدة مرة الستاذية وأدرجة الدكتوراه بمنحي الجامعة
فييي الناجحيية وأمحاوألتهييا الطروأحيية لجدييية الشرف، مرتبة
للدهشة!! وأمثيرة عميقة أسئلة طرح

مسييتوى على جديد أي فيها يحدث لم سنين، بضع مرت
أحييد فيييه كلفييت الييذي اليييوم ذلك أتى حتى العلمية، حياتي
الييتي المائييية الكائنييات تلييك عيين تخرجه بحث بعمل طلبي
بييل بعينها، بحيرة له أحدد ميتشجان. لم بحيرات في تعيش
اا. كنت يراه ما تحديد في الخيار له تركت قصييدت قد مناسب

اا! وأعندما ذلك يي، بحثه نتائج الطالب ذلك قدم قصد كانت إل
اللغييز! كشف على المرة هذه أصمم جعلتني التي المفاجأة

قييدمته الييذي بحثي لنتيجة مقاربة تلميذي بحث نتيجة كانت
اا كنت عندما أصلية غير كائنات وأجود تؤكد وأالتي مثله، طالب
أخييرى، بحيرة في أنها المر في وأالغريب مذهل؛ًا تكاثر ذات
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تحييت رأيتهييا وأعنييدما بدراستها، قمت التي تلك في وأليست
ن شياهدتها اليتي كتليك كيانت اللكتروأنيية، العدسة قبيل م
يوأنت أنهييا المييرة هييذه الميير في عنها. الجديد ملحظاتي وأد
تغطييي النتصييابا، دائميية الصييغر، متناهية بشعيرات مزوأدة
الهلمية. أجسادها أنحاء سائر

اا القتناع إما طريقتان، أمامي كان تلميييذي، بنتيجة سلبي
الصييدفة إلييى ذلييك وأإرجيياع سيينوات، قبييل معييي حدث كما

وأإغلق ألغازهييا، ميين لكييثير حييل ل الييتي الطبيعيية وأغرائييب
اا المييرة هذه الملف اا، المضييي وأإمييا البييد، وأإلييى نهائييي قييدم

ل وأحسيب، ذليك لييس السيئلة، طرح وأمعاوأدة وأالسيعي ب
وأوأقت. وأمشقة جهد من المر كلف مهما أجوبة ليجاد الجاد
الخير. التجاه اخترت وأقد
يونت التي زوأجتي، باستشارة قمت  وأرأت الميير، من ه
وأل استكشييافي، عمييق لهييا ليييس علمييية صييدفة مجرد فيه

ميين جييدوأى تييرى ل وأبالتالي النتائج، أوأ الهوية محدد مدلول
ذلك!!
كميا كامليية، بالحقيقيية أمامهيا وأصيدعت منهيا، أيأس لم
تتصورين مما أكبر "المسألة غرابتها رغم مخيلتي، في أراها

مسييتقبل تطييال كونييية نهب لعملية نتعرض عزيزتي! إننا يا
برمته!". البشري الجنس

بالضبط أدري ل وأأنا وأجهها في تلك جملتي فجرت هكذا
نومه. في يتغمغم كمن كنت أهذي، بماذا

ميين بمصييارحتها أمييامي يكيين وأجهها. لييم الدهشة علت
سييأقدم " لييذلك وأهييواجس، قلييق ميين ينتييابني بمييا خيييار،

اا الجامعيية ميين اسييتقالتي اا أتفييرغ حييتى مؤقتيي لهييذا كلييي
الموضوع".
يي، بين وأجهها احتويت اا وأحييدقت كفيي عينيهييا. فييي عميقيي

مشييفقة، سييألتني تعنييي؟!"، كييوني نهييب وأأي موضوع "أي
تت قدراتي على خشية تت وأجههييا العقلية. تركيي لييو كمييا وأبييدأ
تت تت أكلم كن اا نفسي. "لس أتأكييد عنييدما لكننييي بعييد، متأكد

معي". ستكونين حال كل وأعلى النتائج، بكل فسأخبرك
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الجامعيية، ميين اسييتقالتي قدمت بالضبط؛ًا حدث ما وأهذا
اا الجامعيية رئيييس كان علمي. وأقد لبحث التفرغ بعذر كريميي
نفقييات كافيية الجامعيية لتحمييل اسييتعداده أبدى عندما معي

يهييم سييؤال علييى الجابيية محاوأليية رحليية البحييث. وأبييدأت
ماءنييا؟! يسييرق أن يريييد الييذي هذا هو قاطبة: من البشرية

أتى؟!! مجهولة مجرة أي وأمن
لكنهييا ، بييه أتفيوه ممييا متأكييدا أكن لم اللحظة تلك حتى
الخطيير إستشييعار فييي حيال كييل علييى غريزتييي أوأ طبيعتي

ممكنة. درجة أقصى الى ربما وأتضخيمه
اا استأجرت اا بيت الفضييية، البحيرة ضفاف على يقع صغير

فيهمييا وأتلميييذي أنييا حيياوألت الييتي البحيرتييين تلك غير وأهي
اا الستكشيييافية محاوألتنيييا نتيجييية كيييانت الوأليييى. وأطبعييي

بييل فيهييا، الكائنييات تلييك وأجود إيجابية، الوألى الستكشاف
الييتي العملقيية السبع البحيرات كل في وأجودها ضمنت لقد

العالم. في عذبة بحيرات أكبر مجتمعة تمثل
وأبييدأت دراسييتي، فييي سأسييتخدمها التي الدوأات نقلت

عمييق فييي أخييوض وأأنييا تييارة الكييثيرة، أسييئلتي ترتيييب في
اا البحيرة، اا أخييرى، مائييية وأأشييياء طحالب مستخرج وأأحيانيي

علييى سيياعدني أسييميتها، كمييا "بحيرتي"، حول تجوالي في
هييي نفسييي: مييا أسييأل المييياه، وأدفييء الصيييف صحو ذلك

مقييدرة تمتلييك عضييوية كائنات وأجود من الحكمة أوأ الفائدة
السنة؟! فصول أغلب باردة مياه في المتصاص على هائلة
مييع العظمى، البحيرات مياه إلى الكائنات هذه وأصلت كيف

يي التقيياء يوجييد ل أنه البحيييرات مييياه بييين جغرافييي أوأ فعليي
جسييد يشييق الييذي المازوأن مياه وأبين نفسها على المغلقة
ه وأيقيذف شيقين، إليى اللتينيية أمريكيا اا بنفس فيي منتحير

هذه استطاعت كيف ثم أخرى، من تتوالد المحيط؟! أسئلة
فييي الحياتي تطورها سلم في الرتقاء الضعيفة المخلوقات

عنيد التطيور سيلم فيي الرتقياء أن نعلم وأنحن سنين، بضع
مليييين الحييايين أغلييب وأفييي بييل آلف يأخذ الحية الكائنات

اا السنين!!، اا وأألف أيض السييريع تطورهييا فييي السيير ما أيض
؟!! هذا
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اليتي المراجيع فكيل الجنيون، إليى تدفعني أسئلة كانت
الييذين العلميياء وأكييل شيييء، فييي تساعدني لم إليها رجعت

يي كان لذلك جديدة، بمعلومة يفيدوأني لم استشرتهم أن عل
وأخطييوة نقطيية، نقطيية الموضيوع وأأنياقش الصفر، من أبدأ

خطوة.
دد هناك هل عندي، الهم السؤال كان هذه نقلت خفية أي

بحيرتي؟ إلى الكائنات
وألم الكبير، السر هتك محاوألة في قضيتها طويلة شهور

لهيا المسيتمرة مراقبيتي رغم شيء، إلى الوصول في أفلح
فييي ييدبا اليييأس بييدأ حييتى السيياعة، مدار (الكائنات) على

افتراضيياتي رغييم معقوليية، نتيجيية إلييى أصييل فلييم نفسييي،
سييرقة لمحاوأليية نتعييرض أننييا فييي القيياطع وأشكي الكثيرة،

ستة قبل الكون الله خلق أن منذ نوعها من الكبر هي مائية
كيفييية إلييى بعييد أصييل لم لكنني تكثر، أوأ تقل سنة مليارات
البشييرية مصييير هييو مييا تمييت، وأإن سييتتم، وأكيف السرقة،

ماء؟!! بدوأن
وأبعييض زوأجييتي مييع العشيياء أتنيياوأل وأأنييا ليليية ذات

يي انهالت الصدقاء، النتائييج عيين وأالستفسارات السئلة عل
لكننيي يميازحونني، الخييالي. كيانوا بحيثي في حققتها التي

كامليية، القصيية لهييم أشرح وأأخذت بجدية الموضوع تناوألت
ال اللتقييياء اسيييتحالة وأعييين وأالقصيييى البحييييرات بييين فع

اا العملق، المازوأني موجييودا كييان النهر أن حيث من تاريخي
اا السنين، من آلف ببضع البحيرات نشوء قبل اا وأأيضيي مكانييي

لغييز بشييرح أقييوم وأكأني نفسها. بدا على البحيرات لنعزال
"لعييل  سييخرية شكل على الجوابا أتاني حتى الحل، صعب
؟! ما شخص  البحيرة؟!"، مياه إلى نقلها من هناك

أعميياق فييي تعيييش العضييويات لن ذلييك، أعتقييد - ل
اا، العييادي النسييان يصييلها ل مظلمة غييير يعرفهييا وأل مطلقيي

اا فييي العيش أمكنها فكيف هذا، فرضنا لو المتخصصين. ثاني
المييذهل التطييور هييذا ثم ترحم، ل قاتلة بيئة بيئتها، غير بيئة
أصلها؟! في
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اا، أيهيييا بحيرتيييك إليييى الرييييح عيييبر تسيييربت لعلهيييا - إذ
البروأفيسور!

بيي المحييط الخيانق الغموض هتكت التي الجملة كانت
طوال. سنين منذ

دوأن مجييردة القل على الريح، عبر أظن ل - ربما! لكن
درجييات ميين درجة لدنى تعرضها بمجرد ستموت لنها وأاق،

ال، نقلت تعتادها. لقد لم التي البروأدة غييير بطريقية لكيين فع
اا معروأفة. كنت الدليل؟!! أين لكن ذلك، من متأكد

مختبري، في بطوله الليل وأأمضيت أنم، لم الليلة تلك
ما وأصلت؟ كيف تمزقني، وأالسئلة الغموض كائنات أراقب
اا ثمة أن افترضت وألو وأصولها؟ في السر ذلك، فعلت يد

فف لم اليد تلك أن هذا فمعنى عمق في بزرعها تكت
أخرى أماكن في زرعتها تكون قد وألكن السبع، البحيرات

هذه صاحب هو فمن العالم، وأمحيطات وأبحيرات أنهار من
يقصد ماذا ثم يشبهه؟ ل أم النسان، يشبه اليد؟! هل

كان البشر؟! وأإذا مليارات يقتل قد الذي الجهنمي، بصنيعه
ل فالمر وأمقاوأمته؛ًا مواجهته من بد فل تفكيره، هو هذا

برمته! البشري الجنس على للقضاء محاوألة سوى يعني
قبل من تحدث لم خيالية سرقة مشروأع لي بدت لقد

رغم الكائنات تلك ان وأهو بسيط لسبب لستحالتها،
على جبارة بقدرة تمتاز ، النظري وأضعفها لمرأيتها
نفسه، المستحيل حدوأد الى توقف بدوأن الماء إمتصاص
هذه قدرة يعرف كان البحيرات الى أوأصلها فالذي وأبالتالي

لحقا علمت كما نظرا المتخيلة، اوأ اللمحدوأدة المخلوقات
لتنفيذ إستقدامها تم بل الساس في أرضية ليست أنها

سلفا. وأمعلومة محددة مهمة
هذه لوعادت للقول" ماذا يدفعني شك مليار هناك يعني

موقعه أين أدري ل الذي الصلي موطنها الى العضويات
: اخذ الجابة ستكون بساطة بكل ؟!" ، بالماء متشبعة

معها!! الماء
وأ موطنها، ليس بموطن وأجودها في مطلقا صدفة فل إذن
يي تقف وأالمكانيات الذكاء فائقة عقلية ثمة بأن التصديق عل
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المقصود كان فقد يائها، الى ألفها من برمتها المسألة وأراء
ليس العملقة، البحيرات في المائي البريد ذلك زرع من

طويلة فترة منذ لها أعد مهمة تنفيذ أجل من وألكن للتنزه
قلب على يخطر لم الذي التنفيذ على مقدرة وأحذق وأبصبر

هذا. يومي وأحتى الخليقة أوأل منذ بشر
الموضوع قلب الى وأصلت هذه الحتمالت جملة بعد
وأهنا لعدم رأسي من إستبعاده حاوألت وأالذي نفسه،

على أخذه ، وأاحد آن في وأالمبكية المضحكة المفارقة
وأمرد بنفسي الموضوع على أشتغل أنني مع الجد محمل

الذي الكارثي السيناريو تصديق عدم الى عائد ربما ذلك
ذهني. في يدوأي كان
نفسه يفرض الذي الحتمي السؤال الى فعل وأصلت لقد

من وألصالح الخرافية، المهمة هذه تنفيذ سيبدأ بقوة: متى
؟!!   
ال الجهنمي اللغز حل في أتقدم كنت ال، قلي إدراك دوأن قلي
وأليس الماء الوألى. لماذا المراحل في القل على ذلك،
اا ال!؟ الغابات الطيور الشجار، آخر؛ًا شيئ مث

اا ثمة أن صدقت قد كنت المكثفيية الهجييرة هييذه وأراء يد
اا للعضويات، ميين وأالكييثر بالضييبط، تفعل ما تدري وأاعية يد

توقف!! دوأن تريد ما نهاية إلى تتقدم ذلك
هييي مييا أراقييب المختبر في كنت الصباحيات إحدى في

أن لييو كما شعرت فجأة الغريبة، للعضويات التالية الخطوة
ييبني ثقيل شيئا رأسي، على انهار ما شيئا حيتى الوعي عن غ

اا. وأعندما الخامسة بعد ما ال غيبوبتي من أفقت عصر مييذهو
اا، فييي ستهرسني أنها لو كما القوة من الضربة كانت مرعوب

صييعقة أوأ ضييربة كدمات. كييانت أوأ دم، ثمة يكن مكاني. لم
عنييدما صييرخت الداخل. "العضييويات!!"، من رجتني فورية

أجييدها، فلييم المجهيير في نظرت المائية، مخلوقاتي تذكرت
تت مرات، عدة حاوألت يير لهييا وأليس اللكتروأنية، العدسات غ

الطريقيية؛ًا بتلك بالخوف أشعر حياتي في مرة أثر. لوأل من
أي تييرك دوأن المعدنييية، المخصييبات ميين أخذت العضويات
الييذي السييائل مييع تأخييذت لقييد بييل وأحسييب، هذا أثر. ليس
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يفتييح وأل الغلق، شييديد كان النبوبا لكن فيه؛ًا تعيش كانت
نفسها المخلوقات عدد رقم سواي؛ًا يعرفه ل سري برقم إل

هناك هل العرق؛ًا المخصب! دهمني السائل في تعيش التي
النبييوبا زوأدت أننييي نعم. أذكر أن يراقبني؟! أظن كان من

قمت أنني يختفي. وأمع كان ما سرعان الذي عديدة، مرات
اا، الييذري بييالميزان العضييويات بييوزن مصييير لعييرف نسييبي

رر لم أنني إل السوائل، اا أ ذلييك أعيير فلييم أوأزانهييا، بييين فرقيي
يير الوضع لكن اهتمام، أدنى العضييويات اختفت فقد الن، تغ

فيه. تعيش الذي المخصب بسائلها
هييذا لن ممكيين، غييير النبييوبا؟! ذلييك أحييدهم بدل هل
وأالحساسييية، التعقيييد شييديدة منظوميية إلييى مثبت النبوبا
اا إلييى سييتؤدي بييه للعبييث محاوأليية وأأي الهائييل، ثقلييه وأأيضيي
الزجاجية. نوافذه تحطم

بنفييس مكييانه، يييزال ل نفسييه النبييوبا أن إلييى إضييافة
يسر؛ًا عرفت عندما جبهتي إلهي!". لطمت الرقم. "يا لقييد ال

الضييوء، أوأ الهواء ذرات بين الفراغ، عبر المخلوقات انتقلت
ثميية أن يعنييي وأهييذا بهييا، المحيطيية المادة ذرات بين وأليس
يوأدت ذاتهييا العضييويات وأأن العضييويات، مييع تعيش كائنات تز
فييوق مييا ذبييذبات عييبر النتقييال لهييا يتيييح أدريييه، ل بشيييء
فييي الكييون فييي مكان أبعد إلى تنتقل يجعلها بحيث الضوء،

قليلة!! ثوان
التخمينييات مذهليية. وأكييانت بسييرعة يشتغل عقلي كان

يصييدق! ل أسييتنتجه كنت فما المروأعة، الحقائق صفة تتخذ
اا، موطنهييا ميين المجهرييية المخلوقييات تلييك تجلبييت فقييد إذ

جزء أصغر عبر نفسه، الزمني للحاجز اختراقها عبر الصلي
تمييت، لييم وألييذلك الثانية، من بليون ألف مائة من وأاحد من ت

تلييك أن الفنيياء. الغريييب تقيياوأم يجعلهييا بميا تغيذيت قد لنها
ميين أكييبر بقييدرة للسييوائل شييفطها عييبر كييانت المقاوأميية

التحامهييا وأبالتييالي المييرات، وأمليين بآلف الطبيعية قدرتها
علييى الهيييدروأجين وأجزيييء حييدة، على الوأكسجين بجزيء

ال أخرى، حدة تتفييرق ل وأاحييدة مائييية كتليية خلييق إلى وأصو
اا. تييذكرت أجسييادها غطييت الييتي الكثيفيية شييعيراتها أبييد
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فييي ببعييض بعضها وأملتصقة منتصبة، كانت وأكيف الشفافة،
تلييك أن هذا فمعنى ذلك، حدث العلى. إذا إلى وأاحد، اتجاه

إلييى به النتقال ثم وأمن الماء لمتصاص بها تأتي المخلوقات
أنبييوبا ميين بهييا انتقلييت الييتي الطريقيية بنفييس آخيير، مكان

تسيرقنا السيماوأات! لقيد ربا ذليك...؟! ييا وأمعنى المختبر،
ال، يدي من شيء كل تخمين! قذفت مجرد المر يعد وألم فع

اا وأانطلقت بييين ينفجيير يكيياد وأقلييبي البحيييرة، باتجيياه خارج
اا هناك إلى وأصلت أضلعي. وأعندما لم البحيرة، أجد لم ركض

رر ميياء قطييرة فيهييا ليييس جافيية عميقة حفرة مجرد ماءها؛ًا أ
وأاحدة.
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شهير عالم زوأجة يوميات من
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عادية، أمريكية فتاة الجامعة، مكتبة في أعمل كنت
هذا الطلبا؛ًا خدمة في كله يومي أقضي المظهر، مقبولة

أصوات "ديسك" فيه عن له أبحث وأذاك كتابا، على أدله
اا قديمة موسيقية موسيقى سجلت، كيف أدري ل جد

وأآخر منسي، يوم ذات العالم في بعيدة مجاهل من تجمعت
محاضرات فيه ليشاهد فيديو شريط باستعارة له أسمح
موتهم. على طويل دهر مر لعلماء

اا الثامنة من وأشهور وأأسابيع  أيام بعد الخامسة وأحتى صباح
إلى بعدها أعود يتوقف، ل عمل في ساعاتها أقضي العصر،
اا آخذ الرهاق، شديدة الجامعة، من القريبة شقتي حمام

اا"، بطبخ أقوم ثم نشاطي، لي ليعيد أسميه، كما "ملكي
استلقي ذلك كل من أنتهي التالي. وأعندما اليوم طعام
أحد أشاهد أوأ الموسيقى، بعض إلى وأأستمع أريكتي، على

اا الهزلية التلفزيونية البرامج معدوأم شبه ضحك عن بحث
حياتي في يكن المرهقة. لم حياتي ضبابا بين من يشرق

متجهمة كنت المر، هذا في سهلة فتاة أكن لم وأاحد؛ًا رجل
القامة، متوسطة الملمح، عادية امرأة مجرد الوقت، أغلب
اسمي تطاق. كان ل وأحشة بي تحيط الصمت، كثيرة

"أنجل".
وألييية ميين السييم. قييدمت هييذا أحمييل زلييت مييا بالطبع

ميين انتهيييت الجامعي. وأعنييدما للتحصيل المجاوأرة، أنديانا،
تقييع حيث آربر"، "آن مدينة في الستقرار فضلت دراستي،

فيهيييييا.  تخرجيييييت "ييييييو. إف. إم" اليييييتي جامعييييية
طويييل. زميين منييذ تييوفيت أخسره. وأالدتي ما معي يكن لم

فقيد وأاليدي المصيحات. أميا أحيد فيي يعيش معاق أخ وألي
اا ذهب هناك. كان استقر حيث  وأاشنطن،"سياتل" إلى بعيد
أن المفييروأض ميين وأكييان الجامعييية، سيينتي بداييية فييي هذا

ال أبييي أموري. كان أدبر حتى معه، للعيش أذهب ال رج ملييو
بييرج أبناء من كونه إلى هذا يعود ربما شيء؛ًا كل من بطبعه

اا المتقلب؛ًا الهوائي المزاج ذوأي الميزان وأفيياة بعييد خصوصيي
اا. كنت يحبها كان التي وأالدتي أنييا العياد. أمييا في أراه كثير

أيييامي فيهييا. كييانت البقاء فقررت أربر"، "أن أعجبتني فقد
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اا جديد ل الرتابة، شديدة الطلبا أحييد كييان مييا فيها. وأأحيانيي
دد فييي سييهرة إلى أوأ عشاء، إلى وأيدعوني يتجرأ ليلييي. ل نييا
حييدوأد فييي أمريكية. لكيين فتاة كأي حياتي عشت أنني أنكر

ميين الريبيية شييديدة وأحييذر. كنييت بدقيية وأمحسوبة متشددة
يلهون قساة صيادين مجرد كانوا فيهم؛ًا أثق أكن الرجال. لم
ثييم منهيين، يريييدوأن مييا يأخييذوأن الفتيييات، ميين بضييحاياهم

رض المتيياع. لييم كسييقط ذلك بعد يتركوهن هييذا؛ًا لنفسييي أر
أي مييع علقييتي تنتهييي أن المسييتغربا ميين يكيين لم وألذلك
بعييض معقييدة أننييي معييي. أعييترف يعبييث أن بمجييرد شابا

اا المجييال، هذا في الشيء لعملييية تعرضييت وأأننييي خصوصيي
أحييد ميين المتوسييطة، المدرسيية فييي كنييت عندما اغتصابا
اللعييين زميلتييي. ذلييك إحييدى وأالييد كييان الييذي جيراننييا،

شييفقة، دوأن بييي فعصييف طفولييتي، يرحييم لييم المتييوحش
اا أخبر وألم خائفة جراحي فحملت الحيييوان بي فعله بما أحد
قلبي. في مغروأسة آثاره تزال وأل القذر،

وأأنييا ذلييك يفعييل يغتصبني: لماذا وأهو نفسي أسأل كنت
العميير!!؟ ناحييية ميين القييل على أبي، مثل أظنه كنت التي
يي كان مييع التييأقلم أسييتطيع حتى طويلة سنين أنتظر أن عل

الييذكور. عمييل وأمن منه، أتقزز كنت الذي المنهوبا جسدي
الييذين أحييذرهم. حييتى كنييت فقييط الرجييال، أخيياف أكن لم

اسييتطاعا أنهمييا ميين الرغم على اثنان، وأهم عليهم، تعرفت
فييوق الميير كان فقد ذلك وأمع احترامهما، على يجبراني أن

الحييياة. لييم بييي مرت التحمل. وأهكذا على وأطاقتي قدرتي
ين الليواتي زميلتيي كبقيية الكحيول أتنياوأل أوأ أدخين أكن كي

ال بي"الملك بي"المعقدة" أوأ ينعتنني كنييت لقييد الجبييان". فع
وأالتهتييك. النهيييار من حماني ما وأهذا يطاق، ل بشكل جادة
فييي أعنييي الجامعيية، في الثالث عامي كان السنة، تلك في

اا أشاهد كنت العارة، قسم عن كمسؤوألة المكتبة ميين طلب
الييثراء، أمييارات بعضييهم ملمح على تبدوأ الجناس، مختلف
اا آسيييا، شييرق جنوبا من القادمين أوأ منهم، العربا خصوص

الوسامة، شديد بعضهم العالم. كان من أخرى مناطق وأمن
اا بادييية الفتييوة وأعلمييات كلمييات تقبلييت مييا عليهييم. وأكييثير
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العيييش. ليين فييي بطريقييتي متمسييكة كنييت لكننييي الغزل،
أحلمييي، فييارس أنتظر أكن لم إنني قلت لو الكذبا، أحاوأل

أحييدهم مييع نفسي أرى أن مثل الحلم، تراوأدني لم أنني أوأ
أن أحياوأل النييوم مين أسيتيقظ عنييدما لكنييي الفيراش، في

ال أحيياوأل أننييي بمعنى حقيقة، الحلم ذلك أجعل التقييربا فع
فييي أبييدأ أن وأبمجرد لكنني منامي، في أتاني الذي ذلك من

سييباتي، فييي رأيتييه من ذياك وأجه في أبتسم كأن المحاوألة،
جامييدة شيييء، على أقدم ل جامدة، فأظل أعصابي تخونني

اا الرزينيية شييعري بعقصيية متشييبثة التقاسيييم، وأالييتي جييد
كانت التي النظارة تلك إليه أضف عمري، من أكبر تظهرني

انتظرته. من أتى المنمش. حتى وأجهي نصف تأخذ
ببضييعة يطييولني القاميية، متوسييط الشييعر، أجعييد شابا

وأاضحة. فييي عربية عن تعلن خفيفة سمرة له سنتيمترات،
علييى الصييارمة، نظراتييه تخفيهمييا ل حنييان اليقظييتين عينيه
اا فيهمييا رأيييت آنذاك، به شعرت ما هذا القل انتظرتييه أمانيي
اا طويلة، سنين أنه عينيه. أذكر يشبه الذي اللوز لون له أمان

تطغييي إنجليزية بلغة الحشرات، علم في مرجع عن سألني
الذن. تخطئها ل لكنة أوأ عربية، رنة عليها
الييذي وأجهييه علييى بادييية ارتباك وأأثار جم بأدبا سألني 

كالبلهيياء. فيييه حييدقت بييل أنطييق، عمري. لم طوال أحببته
فييي تسييتيقظ رعشيية وأثميية نفسي، أحدث هو!". كنت "إنه

ميين زاد فيييه طويييل. تحييديقي دهيير منييذ الخامييدة أعصابي
اا. يكون أن يحاوأل بصوت سؤاله عاوأد لكنه ارتباكه، متماسك
أفقييت أننييي لييو كما انشداهي من وأعدت يقول، لما انتبهت

إلييى وأذهييب وأشييكرني طلبييه، لييه للتو. أحضرت غيبوبة من
ه انطبعيت وأقيد ذهيب المطالعية، قاعة روأحيي، فيي نظرات
العميير فييي يقربنييي أنتظر. كييان الذي الرجل نظرات كانت

ثلث. أوأ بسنتين يسبقني لم إن يبدوأ، كما
اا الوقت مر أغييالط بالكتابا. وأليين عودته أنتظر وأأنا بطيئ

اا ساعة ثلث بعد إنني قلت لو نفسي، تت تقريب عنه أبحث ذهب
أسييير كنييت لييو كمييا أنفي، رغم إليه أسير القاعة. كنت في
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لييه أقييول أن بإمكيياني الييذي نفسييي: مييا أسييأل نومي، في
أمامه؟! وأاقفة يراني عندما

اا رأيته ال غارق ووأن حوله، عمن وأمشغو خافتيية بتمتمات يد
ميين جييواره. دهمتييه إلييى كييان دفتر على الملحظات بعض

حركيية. ل أوأ صييوت أدنييى دوأن رأسييه، على وأوأقفت الخلف
يي التفييت أنييه أذكييره مييا ذلييك، اسييتمر كم أدري بوداعيية إليي

ألمييس أن فيهييا هممييت الييتي اللحظيية نفييس فييي هزتنييي،
أسييتطيع صييغيرة. "هييل دوأائيير شييكل علييى الجعييد شييعره

وأالتي العربية، برنتها المفعمة لفتته مساعدتك؟!". أسرتني
اا أصبح أن بعد حتى منها يتخلص أن يستطع لم فييي محاضيير

عليييه، أرد الدافئ. لييم الصوت وأهزني تخرجه، بعد الجامعة
جييوارحي، بكييل فيييه أحملق مؤقت، بخرس أصبت قد كنت

أعيهييا، ل بكلمات أنطق أن استطعت جهيد جهد وأبعد لكنني
أن.. أسييألك: صييوتي: "ل.. ل... أردت ليييس الصييوت وأكأن

أحسسييت لكننييي يعقب؛ًا وألم مساعدة!؟". صمت تريد هل
أي أريييد تبتسييمان. "أشييكرك.. عنييدما عينيييه أن لييو كمييا

اا!"، إليييك". هييززت آتييي فسييوف مسيياعدة رأسييي: "حسيين
حييتى خطييوات، بضييع أخطييو كدت ما لكني أدراجي، وأعدت
تت يي. يحدق لجده مرغمة، إليه التف ف

بنظراتييه: سيييلحقني أنييه ظننييت فما مضطربة، فسألته
اا!.. ما وأأنييت؟". محمييد، اسمك؟". "محمييد.. اسييمي "عفو

أنييت؟". أييين وأأضفت: "من الفور: "أنجل..!"، على فأجبت
عربييي". المييرة: "أنييا هييذه يبتسييم وأهييو الهدوأء، بنفس فرد

الرجييل نفسي: "هل أسأل وأأنا القاعة وأغادرت له ابتسمت
المحيييط.. ميين الخييرى الجهيية فييي كييان انتظرتييه، الييذي

عربي؟!".
أنسيياه. ل حييتى نفسييي وأبييين بينييي اسييمه أردد ظللييت

للمييرة أراه الييذي هذا من البال؛ًا مخطوفة مكاني إلى عدت
اا وأأحسه حياتي في الوألى أظيين أوأ أصييدق لييم منييي!؟ قريب

ال أنه حيياتي. وأليم معيه سأقضيي الذي الشريك سيكون فع
الوقت أغلب الصامت الشخص هذا أن وأاحدة للحظة أعتقد

اا زوأجييي سييكون ذليك وأراء أن لثانييية أتخييل ميا. وألييم يومي
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تصييميم يسييكن المظهيير، الييبريء وأالييوجه العميييق الصمت
أجله! من أتى ما نيل على جبار

أشعر لم الذي البعيد الشتاء ذلك في اليام مرت وأهكذا
نفييس فييي لكنييه جديييد، بطلييب يييأتيني يييوم كييل بييبروأدته؛ًا

الماجسييتير رسييالتي يعييد كييان أخييبرني، كمييا تخصصييه،
يميييزه مييا فيييه يكيين المائية. لم الحياء علم في وأالدكتوراه

اا كان بل الطلبا، بقية عن يي شخصيي توجييد ل المظهيير، عيياد
اليييومي احتكيياكي خلل سييابق. وأميين تييرف آثييار عليييه

البحيير، وأراء هنيياك حييياته، عيين أشييياء عرفت به، وأالمباشر
منحيية عييبر المتحييدة، الوليييات إلى الدخول استطاع وأكيف
المريكية. التنمية وأكالة له منحتها

اا يعمل كان للراغييبين الجامعيية فييي العربييية للغة مدرس
يسييتطيع حييتى وأغيرهييم، المريكيين الطلبا من تعلمها في

المنحيية بقيميية سييوى تتكفييل لييم مصيياريفه. فالوكاليية تدبر
اا فقط. كان اا مثابر مييرة حد. ذات له ليس طموح وأذا وأعنيد

حييان قييد أنييه عربي: "أعتقييد مطعم في العشاء إلى دعاني
اا!"، وأتتذوأقي لتتناوألي الوقت وأافقت. وأقييد طعامنا!". "طبع

اء بروأدته رغم المساء ذاك كان اا مسا كلها. حياتي في مختلف
مظهري. مرات من أتأكد المرآة أمام وأقفت لساعات

ييرت كثيرة صورة. أحسن في أبدوأ حتى ملبسي، فيها غ
اا، النظارة ألقيت في حريته البني لشعري تركت بعيد

يي وأطليت النطلق، يونت الفاتح، بالحمر شفت يي وأل جفن
أستطيع حتى أفتنه أن أريد كنت الخفيف. بصراحة بالزرق
مسعاي، في نجحت وأحدي. وأقد لي ليبقى عليه القبض

في بنا تعطلت التي سيارته، إلى صعدت أن فبمجرد
اا وأاستغرقت الطريق، المفاجأة. صعقته لصلحها، وأقت

أخرى!!؟". امرأة أم أنت "أنجل! أهذه
في عليه تبدين مما أجمل الطراء. "إنك ذلك  أعجبني
قلبي. من ضوئية". ضحكت سنة آلف بخمسة المكتبة

التواضع. "إنها متصنعة البابا، أغلقت تجاملني"، "إنك
كنت الجمال، فائقة أكن لم سيدتي!". للمانة يا الحقيقة

بعض أن من الرغم على لذاتي، منصفة أكون أن أحاوأل
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ين زميلتي حان ثمرة مثل ناضجة أبدوأ إنني لي يقلن ك
اا. كنت سيكون طعمي وأأن قطافها، على المر آخذ شهي

الدعابة. سبيل
إليييى المائلتيييان العينيييان الخييياص، جميييالي ليييي كيييان

بييامتلء. النحيييف وأالجسييد الغزير، البني وأالشعر الخضرار،
ال كان اا جما اا أمريكي وأالعشييرين الخامسة في فتاة لي عادي
اا العمر. كييان من اا رقيقيي قهقهييات يطلييق لييم معييي، وأمؤدبيي

أن حيياوأل مييا البعييض. كييذلك يفعييل كمييا الهييواء في حمقاء
الفخييورين بعييض يتجييرأ كمييا تقبيلي، أوأ صدره، إلى يضمني

أغبييياء كييانوا سيياراتهم، إليى تصييعد فتياة أي ميع بأنفسيهم
ذلييك يعنييي إنمييا معهييم تييذهب أنييثى أي أن يظنييون عنييدما

النسيياء أن الرجييال يظيين لميياذا أدري لهييم. ل استسييلمها
أقل. وأل أكثر ل متمنعات عاهرات مجرد
اا المر  كان"محمد" مع اا، مختلفيي فقييد هيبييتي؛ًا رغييم جييد
أدرك وأأنيا معيه، للسيهر فيها أخرج التي الوألى المرة كانت

يريييدوأن مييا إلييى يصييلوا حييتى صييبوروأن، الرجييال بعييض أن
اا نفعييل لييم تتنسييى، ل سييبت ليلة بهدوأء. كانت بييال، ذا شيييئ

"ديربييورن"، مدينة في العربي المطعم ذلك إلى ذهبنا فقط
ال، وأالثلثييين الخمسيية آربيير" قرابيية "آن عيين تبعييد الييتي مي

لل التحدث في قضيناها تعطلييت عنييدما حييياته. حييتى عيين ك
لل مشييدوأدين كنييا الحييديث، نقطع لم السيارة للخيير. منييا ك

الييتي الحييروأبا إحدى في قتل وأالده بسيطة، عائلة من كان
فكفلييه صييغير، طفييل وأهييو ماضية فترة في بوطنه عصفت

ابيين ميين بعييد فيمييا تزوأجت التي وأحيدة، أخت مع لبيه عمه
حييتى تعليمييه، وأاصييل فقد هو الثانوية. أما إتمامها بعد عمها
عييدة وأقضييى الحييياء، في امتياز، بدرجة الجامعة في تخرج

كمدرس. يعمل سنوات
فييي إعلنييات عييبر المريكييية، الوكاليية فرصيية أتته حتى
أنه القبول. وأمع اختبار لخذ لبلده. فتقدم المحلية الصحافة

الييتي النجليزييية إجييادته رغييم الثالثيية، المرتبيية علييى حصل
مشييرفة أن إل فقط، لثنين المنحة كانت فقد هناك، تعلمها

فرصيية أعطتييه قييال، كمييا يصييدقها، ل صييدفة فييي الوكالة،

-24-



فسافر زميليه، إلى فضمته ثالث، كفرد بقبوله وأثمينة كبيرة
فييي تيياوأن"، "جييورج جامعيية إلييى الوأل أرسل حيث معهما،

"بنسييلفانيا". الوأل جامعيية إلييى وأالخر العاصمة، وأاشنطن
"تاريييخ تخصييص وأالثيياني وأاقتصيياد"، سياسييية "علييوم كييان

اا كان فقد هو وأحفريات". أما جامعيية إلييى الييذهابا له مقرر
اا لكيين، "هييوبكنز"؛ًا اا، كييان تسييجيله لن وأنظيير فقييد متييأخر

ترييين كمييا "يو. إف. أم". "وأهكذا جامعة إلى أوأراقه حولت
اا!". نحيييييييييييييييييييين هييييييييييييييييييييا معيييييييييييييييييييي

حياتي. كان عن به لحدثه الكثير الشيء أقل لم جهتي  من
إلييى فغييادر الثييدي، بسييرطان تييوفيت الييتي أمي، يحب أبي

لنيه للمعياقين، مصيحة المعياق أخي أوأدع أن  بعد"سياتل"
ميتشييجان، إلييى أنييا به. وأأتيييت الهتمام على ليقدر يكن لم

المعطليية!".  سيييارتك فييي صييديقي يييا معييك أنييا "وأهييا
اا- كما ضحكنا نابعيية ضييحكة كييانت قبييل، من نضحك لم -مع

أكيين لييم صييدري، فييي يضييج الفييرح كييان قلبي، أعماق من
بمشاعر قلبها ينبض أخرى امرأة كنت أعرفها، "أنجل" التي

كييان عمييري، من مر ما كل في النظر أعيد جعلتني جديدة،
اا اا إحساس اا ينام بالبهجة غامر اا وأجداني، في مستكين إحساس

الشييرق، تاريييخ عيين قرأت قد قبل. كنت من مثله أشهد لم
ول الذي ن الحيب بفرضيية يق اللقياء أوأ الوأليى، النظيرة م

لكنييه كييذلك، وأهييو النظرة، تلك حبال في وأقعت وأقد الوأل،
اا كييان يسييحرني، ذاك تماسييكه كييان منييي، أكييثر متماسييك

الييتي اليييام فييي عظيم وأأمان خارقة، بقوة أشعر وأيجعلني
اا كان زوأاجنا؛ًا تلت ال تماسك اا؛ًا حياتنا طيلة فيه عرفته مذه مع
كييان وأالجزع، الخوف بوادر عليه تظهر لم يموت، وأهو حتى

اا، طيليية عنهييا ينقطع لم التي وأصلواته بأدعيته يتمتم مبتسم
اا ستين اا الكييثر زوأاجنا. كنت من عام يييدفعني إليييه، انييدفاع

اا يخييب ل اليذي النيثى إحسياس ذليك إلى تجيد عنيدما أبيد
ممتعيية، ليليية قبييل. قضييينا من وأتخيلته انتظرته الذي ذكرها

كييان فييأعجبني، مييرة، لوأل العربييي الطعييام فيهييا تييذوأقت
اا اا، طعام اا. أعجبتنيي لذييذ الزيتيون، بزييت السيلطة طازجي

لسنين له أعدها كيف تعلمت التي الطعمة تلك وأالمشاوأي،
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اا بالنعنيياع، المعمييول الشيياي أعجبنييي طييوال. كييذلك وأأيضيي
عدنا العشاء من انتهينا المذاق. وأعندما المدهشة الحلويات

فييي نتسييكع بطييوله، الليييل قضييينا حيييث أربيير"، "أن إلييى
طلييوع حييتى بييالذرع متلزمييين بييالثلوج، المغطاة الشوارع

للصقيع. اعتبار دوأن الفجر،
كنييت لييو كمييا السيييارة بابا لي فتح شقتي، إلى أعادني

فيي يأخييذني أنيه ليو قليبي صميم من شرقية. وأددت أميرة
العمييارة، بييابا حتى يفعل. وأدعني لم لكنه وأيقبلني، حضنه،

سييأنام أننييي أتخيييل لييم لكننييي سيييارته؛ًا إلييى أدراجييه وأعاد
عيين سيييغيب كييان لييو كمييا صييوتي، بييأعلى فنيياديته وأحيدة،
يي فالتفت البد، إلى ناظري مندفعيية ليراني حواسه، بكل إل

ال. انتظرتيياه ذراعييين إليييه مييادة المجنونيية، مثييل إليييه طييوي
يبلنييي صييدره، إلى وأضمني القويين ذراعيه بين استقبلني وأق

يي، أغمضييت أننييي مع جبيني، على الوألى، للمرة حييتى عينيي
بكيييت نعم، وأبكيت، سوانا، فيه يوجد ل عالم إلى معه أذهب

إلهييي! كييم أنجيل؟!". ييا ييا تبكييين وأالحب. "هل الفرح من
يييا العييالم! "ل حنييان بكييل المشييبع الحنييون، صييوته هزنييي

وأصييييييفها". أسييييييتطيع ل دمييييييوع إنهييييييا محمييييييد،
اا صوتي كان عصييفورة مثييل ذراعيه، بين أرتعش وأأنا متهدج

المطر. بللها صغيرة
تييتركني أعرفييك. ل أن قبييل إليييك الشييوق دمييوع "إنهييا

متلزمييين وأنحيين الشييقة، إلى معي أرجوك!". صعد وأحدي،
اا أشتهيه أكن الخر. لم أحدنا يفقد أن نخاف كأننا فييي جنسي
فحسب. البد إلى جواري إلى أريده كنت اللحظة، تلك

مشاعر ذراعيه. كانت بين أموت أنني لو تمنيت إنني بل
الييتي السيينين تلييك كل رغم الن تفسيرها أستطيع ل حارة،

علييى وأضييعني وأهنيياك نييومي، حجييرة إلييى بييي مرت. ذهب
عنييدما فييزع فييي قلتهييا ذاهييب؟!"، أنييت أين السرير. "إلى

وأأغلييق الصييالة"، فييي الغرفيية. "سييأنام بمغييادرة يهم رأيته
بثيابي. وأعندما نمت تينسى ل الذي الفجر وأراءه. ذلك البابا

الشارع يراقب النافذة جوار إلى كان الظهر عند استيقظت
سييمرة لييه القاميية، متوسييط شييابا قهييوة، فنجييان يده في

-26-



شييارع علييى تطييل نافذة أمام القدمين، حافي يقف محببة،
الخييير!". ابتسييم الداخلي. "صباح العلوي بقميصه رئيسي،

وأوأضييعت أعطييافه، بييين فغطسييت ذراعيه، وأمد وأجهي في
توصف. "اليييوم ل بسعادة أشعر العاري، صدره على رأسي

بنفسي". الغداء طعام لك أطبخ وأسوف ضيفي أنت
لييو كمييا فأحسسييت عينيييه، فييي وأحييدقت رأسي رفعت

المغييربا حييتى معييي لييه. بقييي قرار ل بحر في أغوص أنني
اا، جيبيني. عليى حيارة قبلية طبيع أن بعيد وأدعنيي، ثيم تقريب

بعييد أنييه لييو كمييا الثنييين، صباح لي تراءى خروأجه، وأبمجرد
بييدوأن الجديييد، مظهييري آثييار التييالي اليييوم سنة. فييي ألف

روأاد وأكييل زملئييي، اسييتغرابا الشييعر، وأمطلوقيية نظييارة،
الثنيياء بعبييارات أهتييم يعرفييونني. لييم كييانوا الييذين المكتبيية
وأالمديح.
تليك حبيييبي! فيي حبيييبي!! نعيم، ،"محميد" انتظر كنت
ال بأنني لنفسي اعترفت اللحظة العييالم هييذا وأأن أحبييه، فع

سييوف كيييف معييي. تخيلييت هييو لكيين لييم إذا يسييعني ليين
أمييام ذراعيييه بين بنفسي وأألقي أتهور قد إنني بل أستقبله،

اا الناس علييى الكون فلينهر أوأ ذلك، بعد الحربا وألتقم جميع
سيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياكنيه.

عربييون إليييه تقديمها أزمعت حمراء وأردة اشتريت قد كنت
حبيبهييا تنتظيير صييغيرة فتاة مثل أبدوأ وأ.. حب. كنت صداقة

ال، الوأل. انتظرت موعدها في إلى عديدة مرات ذهبت طوي
يلي النافذة من نظرت القاعة، فت، لييم لكنييه أراه، لع ير يييأ فميي
اا الوقت الوردة، حي. ذبلت جلد على السكين حد مثل بطيئ

وألوأل الجنييون، علييى وأأوأشييكت يدي، في فأسقط أره، وألم
يلحييون كانوا عندما عليهم، صوتي وأأرفع الطلبا، أنهر مرة
يي تت عل اا، عصييبية بطلبيياتهم. كنيي تت جييد قلييق كبييدي فييي يفيي

بخير؟!". أنت أنجل! هل حارق. "مس
فض لم الذي ذلك اليوم، طوال سمعتها سخيفة جملة ينقيي

اا. وأبعييد مكسييورة شييقتي إلييى عييدت عملييي انتهيياء سييريع
فت؟! هل لم نفسي: لماذا أسأل القلب، مكييروأه؟! أصييابه يأ

هييو بييي؟! هييل يلهييو كان لو ماذا سوداء؛ًا هواجس وأانتابتني

-27-



أننييي ظيين مؤقتيية؟! هييل رفقيية عيين يبحث شخص أي مثل
هييو لكنييه النقييياد، سهلة معه كنت عليه؟! لقد متمنعة كنت
يريييد مييا كييل فسييأعطيه فعل أنه وألو تقبيلي، يحاوأل لم من

أييين أدري ل الن هييو وأهييا يفعييل، لييم لكنييه خياطري، بطوع
غبييية معييه كنييت هييل عمييياء، نييار تييأكلني أنييا بينمييا يلهييو،

منييي؟!... أسييئلة نفوره سبب إليه اندفاعي التصرف؟! هل
اا. لها أجد وألم قلبي في تشتعل كانت الجمر مثل جواب

كانت أغفو، كنت عندما الليلة. وأحتى تلك في أنم لم
ل مفزعة كوابيس وأصوبا، حدبا كل من تدهمني الكوابيس

بأكمله عمر مروأر من الرغم على الن ذكرها على أقدر
الصباح ذلك في بعدها العذابا. ذهبت من ليلة عليها. كانت

أنني أمل على بأكملها، أسابيع أنم لم كأنني العمل، إلى
اا، السبوع أيام طيلة خبر على له أقع لم لكنني سأراه، تقريب
السموات! ربا يا وأالخميس، وأالربعاء وأالثلثاء الثنين
آلف أربعة مثل كانت أره، وألم بلياليها أيام أربعة مرت
مني؟!. فسئم نظره، في حمقاء كنت هل سنة،
اا ؟!". شتمته هذا الكلبا ابن  "أين يفعل كيف عني؛ًا غصب

هل الوألى!؟ الوهلة منذ أحببته التي وأأنا فعل، ما بي
يي كتب مشاعري؟! هل خانتني بأحد؟! ثقة دوأن العيش عل

آلف نفسي بخير. حدثت يكون أن الله وأأدعو ألعنه، كنت
وأأخمشه وأجهه، في أبصق فسوف أراه عندما أنني المرات

فت. لقد لم بأظافري. لكنه فك لم كما بكيت يأ قبل. من أب
التي وأأنا لي، إحساسي وأخدع وأاندفاعي، سذاجتي، بكيت

ساعتها وأأدركت عودته، من بسهولة. يئست انخدع أكن لم
مسعورة. كلبة مثل وأحيدة عمري بقية أقضي سوف أنني

عبارة ستكون حياتي كانت ما إذا الموت، تمنيت إنني بل
مضغة، مجرد سيكون جسدي، وأأن وأهزائم، انكسارات عن

القمامة. في به يبصق ثم الجساد، تلوكها
كالسييابق جديدة، لحياة أستعد وأبدأت شيء، كل كرهت

فييي فكييرت، إننييي فيها. بييل للعواطف مكان ل حياة وأأشد،
لتحطيييم تسييعى عابثيية، فتيياة أكييون أن المييرات، بعييض

وأضييع إلييى ذلييك. عييدت اسييتطعت إن وأقتلهييم بل الخرين،
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وأاحدة ضفيرة في شعري جمعت وأكذلك جديد، من النظارة
بشيء. توحي ل

لهييا. دوأاء ل نجلء طعنيية طعنييت أننييي لييو كمييا المر بدا
بعييض تييدوأين علييى عاكفيية مكتييبي، في لوحدي كنت وأبينما
لييو كمييا أحسسييت الييتي المكتبة، بمحتويات الخاصة المور

وأمغييادرة أبي، إلى الذهابا في بجدية أفكر كبير، سجن أنها
وأالنصييف الثالثيية تقيياربا الساعة كانت البد، إلى ميتشجان

امييرأة مثييل أبييدوأ البعيييدة، الجمعيية تلييك يييوم عصر بعد من
جسييدي، فييي تسييتيقظ خلييية بكل فجأة شعرت حتى ميتة،

السييئلة أشييعلتها هائليية نيييران جييراء ميين قسري موت بعد
اا، أعرفهييا رائحة المل. شممت وأخيبة وأالظنون كييانت جيييد

رائحيية مييرة، أوأل فيييه شممتها التي العطرية الرائحة نفس
هوجيياء. رفعييت عاصفة مثل روأحي أعماق إلى بقوة دخلت
السييموات إلييه يييا غيبوبيية؛ًا فييي كنييت لييو كمييا ببطييء رأسي

اا هييو الرحيييم! كييان الحنونيية، النظييرات بتلييك أمييامي وأاقفيي
ابتسييامة ميين إل الطليية، الوسيمة التقاطيع الصارم وأالوجه
المفاجييأة: وأقع من شفتيه. فصرخت على سطعت خجولة،

القاسي؟!". أيها كنت إلهي!! أين "يا
اا صوتي كان اا، مسموع ميين كييل إلينييا التفييت حتى وأعالي

اا كان اذا المكتبة. "أيين في موجود بيي فعليت كنيت..؟! لم
نفسييي، تمييالكت لكننييي البكيياء، علييى هييذا؟!". أوأشييكت

مييا تصدق لم التي العيون، كل أمام لحتضنه، إليه وأاندفعت
ال "أنجل" تحتضن تراه؛ًا صييدره، علييى أمامنا! استقبلني رج
يييا هنييا أبييي. "أنييا كييان لييو كمييا شييعري، علييى يمسييد وأأخذ

قصيية لييي يحكييي الفييرح. أخييذ ميين أتشنج عزيزتي!". كنت
يوق وأأنييا نيويييورك، إلييى أخييذه طارئ ظرف عن طويلة، أطيي

تتنسييى. لييم ل لحظييات قوة. كييانت من أوأتيت ما بكل عنقه
كييان مييا كل وأهذا فرحة، كنت يقول؛ًا لما أوأ إليه أستمع أكن

أننييي أعتقييد أكيين مرتعييش: "لييم بصوت لي، يهمني. اعتذر
الحد!". هذا إلى إليك بالنسبة مهم

اا فيييه أحسسييت بصييدق، قالهييا اا فرحيي عيين يقييل ل كييبير
مين يختفييي أن خائفة كنت لو كما بقوة احتضنه وأأنا فرحي،

-29-



وأالشييعور وأالوحدة الوحشة إلى العودة من خفت يدي؛ًا بين
يل عديدة مرات ربي وأالضياع. ناجيت بالخوف الدائم أكون أ

فليييس خيياتمتي؛ًا سيييكون فالنتحار وأإل المرة، هذه مخطئة
أهييم أنييت "بييل عليييه، أخيياف  مييا"محمد" خسرت إن معي
الحمييق!؟". أيهييا تسيمع هييل تظيين، مميا لي بالنسبة وأأكبر
أحبييك.. عييال. "أنييا وأبصييوت وأبجنييون بصييراحة قلتهييا نعييم،

حتى بك حلمت كم مجيئك، انتظرت كم تدري ل أحبك! إنك
حيتى يدنسيني ميا كيل مين نفسيي صنت كم أراك، أن قبل
فهييم تسييتطيع هييل تفهم!!؟ سواك! هل ل وأحدك أنت تأتي

يرتجف. جسمي وأكل شديد، بانفعال أتكلم ذلك؟!". كنت
"يييو. جامعيية مكتبيية قلييب في الشهيرة الحادثة تلك بعد

وأالمييوظفين؛ًا وأالمدرسييين الطلبا بين صيتي ذاع إف. إم"،
المل، أمام بمشاعرها صرحت التي الحمقاء، الفتاة تلك عن
بيذرة إحسيياس بييدوأن رجييال، العالم هذا في يكن لم لو كما

وأجيييزة؛ًا فييترة منييذ إل عليه تتعرف لم شخص وأأمام كرامة،
إل يعاشييرني، وألم سوء، لمسة يلمسني لم أنه بالله وأأقسم

أن بعييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد
للزوأاج. طلبني

لكيين الماجسييتير، لطروأحيية يحضيير اليييام تلك في كان
لمييا مسييبق تصييور وأضييع ذلييك، يفعييل أن قبييل عليه، ينبغي
لمشييروأعه مسييودة تحضييير أدق، بمعنييى بييه، يقييوم سوف

ل عادييية، كييانت لغتييه النجليزييية. وألن باللغيية الكيياديمي
طلييب فقييد الصييرفة، العلمييية اللغيية قواعد فهم في تخدمه

سييأكون أننييي يعنييي فهييذا بسروأر، ذلك وأفعلت مساعدتي،
فييي الجامعيية إلييى يييذهب الييوقت. كييان طييوال جواره إلى

الخامسيية فييي وأنلتقييي عملييي، إلييى أنييا وأكييذلك الصييباح،
اا شييقتي، فييي يييوم، كييل عصر بعد من وأالنصف فييي وأأحيانيي

مييا فييك فييي لسيياعده الطلبيية كييامب فييي الصغيرة غرفته
اا لغوييية. كييان مسييائل من عليه يتعسر الفهييم، وأسييريع ذكييي
اا بعمله. وأكنت الهتمام وأشديد من انشغاله في أتأمله أحيان

بالعواطف، مليء جاد، له. رجل حبي فيزداد يشعر، ل حيث
يحيياوأل لييم فيهييا، يهييزل ل صييادقة، عواطييف كييانت لكنهييا
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ال نفسييي. كييان عيين يراوأدني أن أوأ تقبيلي، معنييى بكييل نييبي
اا منييه، ذلييك أستغربا أنوثتي. وأكنت يحترم الكلمة، خصوصيي

إليييه. وأل المتلهييف جسييدي عيين عنييي، الييدائم انشغاله في
اا إنني قلت لو أخفي على هكذا أوأ ببروأدته، أشعر كنت أحيان
ما عكس تخبرني كانت الصاعقة نظراته خمنت. لكن القل

يي علييى الحييرى قبلتييه وأكييذلك أظيين، جييبيني، علييى أوأ خييد
نفسيه، يحيترم حقيقي، رجل أمام أقف بأنني أحس تجعلني
حيتى النيدفاع، مين يمنعيه ما ثمة لكن رغباته، جماح وأيكبح
ال فييأدركت وأجهييي، فييي وأقالها يوم ذات صرح قييد أننييي فع

المرة. هذه الختيار أحسنت
أشييهر. خمسيية ميين أكييثر تعارفنييا علييى انقضى قد كان
غرفتييه. أوأ وأشقتي وأمكتبتها، الجامعة بين ما السبوع طوال

تلييك كييل ميين لكلينييا الراحيية يومييا فهمييا وأالحد السبت أما
اا، نفسييه يجهييد الثقيلة. كان العباء فه لييم أنييه حييتى كييثير ينتيي
المشروأع، مسودة من انتهى وأقد إل الوأل الدراسي الفصل

ال وأنال اا، قبو بالماجسيتير، الشييروأع مين يمكنيه بحييث جييد
الدكتوراه. ثم وأمن

مطعييم فييي العشاء نتناوأل وأنحن الليلة تلك أذكر مازلت
النسيياء؟!". ميين تخيياف محمييد! هييل" سييألته عنييدما هندي
يي وأنظر الكل عن توقف رجييولته. في طعنته أنني لو كما إل
يعنييي ذاك، الستفسيياري سييؤالي أن سييأعرف بعييد فيمييا
قصيد، دوأن جرحتيه قيد كنيت عربيي؛ًا لرجيل بالنسبة الكثير

فييرد لييذلك، الفرصة يعطني لم لكنه سؤالي، تبرير فحاوألت
يي أتييت: قييد وأهييا المناسييبة، اللحظيية ينتظيير كييان وأكأنما عل

اا "اسمعيني أحتويك عندما أنني تظني أن أنجل! إياك يا جيد
يي، بين اا ذلك يكون ذراع يينيي يي! وأإذا ه فييأنت هييذا ظننييتي عليي

فليين الن، نلتك وأإن العمر، كل زوأجة أريدك لكنني مخطئة،
اا نرحم ل الصحارى، سكان نحن هكذا بعد، فيما أحترمك أبد

وأقييد أحبهييا، أن قبييل أحترمهييا امرأة المسألة. أريد هذه في
ال فأحببتك". أطرق احترمتك ميين أطييير أن أوأشييك وأأنييا قلي
اا، بكييل كلمييه يكمل أن أنتظر مكاني، فهييل جييوارحي. "وأإذ
جمييل؟!". ضييحك. وأشييرقت بييي.. براكييب الييزوأاج تقبلييين
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يي، في الدموع لهفية: بكيل أرد وأأنييا إل بنفسيي أدر فليم عين
اا بييك أقبييل محمييد، يييا إلهي!! نعييم يا أوأه "نعم، مييدى زوأجيي

يسييكن أن بجملييك وأأقبييل بييل فحسييب، هييذا ليييس الحياة،
معنا".

اا، يلعبان طفلين، مثل كنا أصواتنا، وأارتفعت ضحكنا، معيي
يتوقفا. أن يريدان وأل

اا كان ذلك بعد حدث ما اشييترط فقييد لييي، بالنسبة مبهر
يي فييي ثييم السييلمية، الطريقيية علييى الييزوأاج يتييم أن عليي

كييل بالفعييل. تييم حييدث مييا وأهييذا ذلييك، أحببت إن الكنيسة
الييذين الصييدقاء هييم ذلييك فييي مييا وأأجمييل بسييرعة، شيء

وأبعييض عييربا، طلبا بضييعة وأحضييورهم، بحبهييم أحاطونييا
اا صديقاتي. كان كذلك المدرسين، اا عرس اا، صغير يليييق أنيق

الوألى. للمرة يتزوأجان بشابين
فييي وأالييدي وأخييابرت شييقتي إلييى عييدت الليلة تلك في

اا صييوته سييمعت الييذي ،"سييياتل" الهيياتف: فييي متحشييرج
اللييه!"، صييغيرتي! فليباركييك يييا تييتزوأجين سييوف "وأهكييذا

اا وأأقبييل طييائرة أوأل وأاسييتقل ابنتييه زوأاج ليشييهد مسييرع
أتيى، حييث من بعدها عاد يومين، معنا قضى حيث الوحيدة،
فيي يصييعد أراه كنيت اليذي ،"محمييد" زوأجييي، ميع وأتركني

أظيين وألييم الطريييق، صييعوبة رغييم خطوة، خطوة نجاحاته،
البشرية إنقاذ مسؤوألية عاتقه على ستقع أنه وأاحدة للحظة

الفناء؟! من يوم ذات

***
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التساع شديد فضاء في مناظرة
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المنييابع فييي بالعمييل الميياء، حييراس نحيين عليييك، حكمنا-
حقوقييك كامييل مييع الطبيعييية، حياتييك تنتهي حتى المائية
حريتك! عدى ما حي، ككائن

اا! هذا- ربا أرسلها التي الشرائع تقره ل باطل، حكم عفو
الييربا. ثييم هييذا بييه، تؤمنون كنتم إن الوسيع، الكون هذا

اا، آت لم إنني اا أتيت لقد غازي لكييل حييق أهييم عيين مييدافع
اا. أخذتموه الذي الرض: الماء في حي كائن قسر

إيمييان، قضييية ليسييت النسييان! القضييية أيهييا اسييمع-
اا عشييرين ببقيياء تتعلييق برمتهييا المسألة بنييي ميين مليييار

الحياة. قيد على جنسنا
ماءهم؟! سرقتموهم الذين جنسي بني عن وأماذا-
الوسيلة، تبرر الغاية إن الرضي تراثكم في تقولون إنكم-

قمنييا لقييد تظن، كما لديها إحساس ل كائنات لسنا وأنحن
أن يجييب أننا خللها من استنتجنا بسيطة، حسابية بعملية
اا، الثمين كيان مهما نبقى فيي رأينياه ميا فعلنيا وأقيد غاليي

صالحنا!
الخروأن؟! مات وأإن حتى-
الكثرية! نحن دمنا ما نعم،-
عظيم! ظلم هذا لكن-
اخترنييا، وأقييد نحن، أوأ أنتم أمامنا، آخر خيار هناك يكن لم-

يتوفيياك حييتى بيننا، ستعيش لنك محظوظ، أنك تنس وأل
أتيييت، حيييث ميين إعادتييك بإمكاننييا كان حيث خلقك، من

اا بك رحمة لكننا، فضييائنا إلى أوأصلك الذي لعلمك وأتقدير
النسب من أن رأينا جنسنا، من ليس كائن كأوأل المائي،

الكون. نوابغ نحن معنا، تعيش أن لك
سيباد!؟ بأكمله وأجنسي تعنون حظ أي-
اا نحضر أن نستطيع- اا شخص زوأجتييك، معييك، ليعيش وأاحد

الزوأجة! هذه تحب وأأنك متزوأج، أنك نعلم نحن
اا أريد ل- أظن كما وأأنتم للستجمام، آت لم فأنا معي، أحد

ذلك. تدركون
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قييد زوأجتييك مجيء أن إلى فطنت فقد الذكاء، شديد إنك-
أهلييك، إليهييا أضييفنا لييو ميياذا وألكيين جنسييك، بني ينسيك
ال؟! أختك مث

...؟!-
دوأر ميا نقيرأ فنحين التيذاكي، تحياوأل وأل تعانيد، ل- فيي ي

فالخييالق الغيييب، نعلييم ل نحيين به، تنطق أن قبل داخلك
إلييى وأنصل الفكار نحلل لكننا ذلك، على يقدر من وأحده
ال كن البصر، لمح من أقل في النتائج في معنا وأعش عاق

الجنة! هذه
اا، أريد ل لكم قلت- فاعلموا الفكار تقرؤوأن دمتم وأما أحد

إلييى المسييروأق مائنا إعادة جهدي قصارى سأحاوأل أنني
لييو حييتى لغراءاتكييم، أسييتكين أوأ استسييلم وألن الرض،

موتي. إلى ذلك أدى
قلناه. ما إل أمامك فليس ينفعك، لن وأهذا مكابر، إنك-
يي تعرضييونه وأما خائفون، إنكم- فييي لنكييم يهمنييي، ل عليي

البشري لنني كرهينة، بي الحتفاظ تريدوأن المر حقيقة
كوكبكم. إلى وأوأصل عرفكم، الذي الوحيد

يماذا- اا، نهييابا ل نحيين الخييرق!؟ أيهييا تتحييدث ع فمييا أحييد
الصغير، البشري بعقلك تخيلها تستطيع ل قوة من نملكه

أدنييى دوأن أدنيياه إلييى أقصيياه ميين الكييون نغييزوأ يجعلنييا
مشقة.

بعملكييم أنكييم تييدركون وأأنتم القتل على الصرار فلماذا-
سييولت التي قوتكم هي حياتنا؟! هل سر سرقتم قد هذا
ذلك؟! لكم

فييي قييذفك على قدرتنا رغم عليك، صبوروأن أننا ترى أل-
نفسك. عن الدفاع تستطيع وألن البهيم، الفضاء

ال،- خلقكم! أستغربا كما منكم، هذا أستغربا إنني فع
وأأصله. الماء روأح نحن أخرى بطريقة أوأ الماء، سر نحن-
تخلييق هنييا شيييء كييل هل أعني تقولون، ما يؤكد رأيته ما-

الماء؟! من
نعم.-
شيء؟! كل-
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شيء. كل-
الهواء؟! عن ماذا-
معنا. يخلق هو-
تاريخ؟! لكم هل تاريخكم؟ هو ما-
نعم.-
هو؟! ما-
الكون. خلق عنه نتج الذي العظيم، النفجار فائض نحن-
كيف؟!-
منطقية! أسئلة وأتسأل تعقل بدأت الن-
أجيبوني!-
وأفضيياءات وأكييواكب مجرات النفجار، ذلك ناتج كان لقد-

اا كييان الخلييق وأنجييوم. وألن شييديد انضييغاط عيين ناتجيي
كييانت فقييد صييفر، الدرجيية إلييى وأصييل وأالهييواء، للدخان
مييائي كجنييس خلقنييا، هييو النفجار، لحظة النتائج، إحدى

مستقل.
صدفة؟! يعني غاية، وأليس نتيجة كان خلقكم أن تعنون-
بتقييدير بييل عبثييا، أوأ صييدفة الخلييق يخلق ل الكون خالق-

مسبق.
خالقا؟!! لكم أن عرفتم وأكيف-
السيينين مليييين عييبر بيننييا، ميين خرجييوا أشييخاص ميين-

الكون! خالق عبادة يدعوننا! إلى وأكانوا وأالحقب،
اتبعتوهم؟! وأهل-
نعم!-
الخرين؟! حيوات سلب لكم يجوز ل أنه أخبروأكم وأهل-
الرضي!... أيها اسمع-
الجابة! من تتهربوا ل-
نن،- المسألة نقربا وألكي قلت، ما إلى يدعوننا لم هم حس

الرضيين! أنبياءكم يشبهون هم إليك،
أنبياء! يعني-
شئت! ما سمهم-
أحياء؟! يزالون ل هل-
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هييي وأدعييوتهم آثييارهم لكيين خالييدوأن، أنبييياء يوجييد ل-
الخالدة!!

بهم؟! تؤمنون هل-
الخالق! غضب يلحقهم بهم، يؤمنون ل وأالذين بالطبع،-
النسان!؟ عن وأماذا-
النقاش! هذا سننهي وأإل ثانية، مرة التحاذق إلى تعد ل-
ماءنا؟! نهبتم عندما بالخالق تفكروأا ألم أقول-
ال أنت- الحوار! إنهاء تريد فع
اا أكثر لنكم ظلمنا، قدرتكم لكم سولت من أنتم بل- علميي

اا. خالقنا وأبينكم بيننا حال كل على منا، وأسطوة جميع
ال! نجد قد ربما الدرجة، هذه إلى بالمور تصل ل- ح
عليه؟! أقدمتم ما عواقب تدركوا لم أنكم هذا يعني-
نحاوأل! لكننا بالضبط، هذا ليس-
ال هذا أليس- اا؟! مازال علمكم أن على دلي قاصر
وأإدراكنييا، علمنييا فييوق ميياهو بكييل الحاطة ندعي ل نحن-

شيييء، كل وأإدراك وأإدارة التحكم يستطيع وأحده الخالق
عظيييم كييون أمام صغيرة نقطة مجرد علمه أمام فعلمنا
حدوأد! له ليس

اا أقدمتم فلماذا- طاقة؟ به لكم ليس ما على إذ
كييل تسييقط مهييددة الحياة تكون وأعندما البقاء، خيار إنه-

وأالقيم! المثل
كييانت التي بالكائنات فعلتم ماذا هو؟ أين مائنا؟ عن ماذا-

وأمخلوقييات البحييار، بملييح تصييرفتم كيييف فيييه؟ تعيييش
العماق؟!

وأبالتييالي شيييء، كل حسابا حسبنا قد أننا تعلم أن يجب-
حسابه. وأمحسوبا محفوظ عنه سألت ما فكل

النسان! حياة إل-
حل! ثمة هناك يكون قد لك قلنا-
قبر إلى تحولت قد الرض تكون الحل، هذا يأتي أن وأإلى-

سكانها! لكل كبير
وأليس وأهو الحياة، يهب من وأحده الخالق بأن نؤمن نحن-

يريد؟! ما متى وأيأخذها يسلبها من سواه
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حدوأده! على تعديتم قد لكنكم-
ذلك! على يجرؤ من هناك فليس الحمق، هذا عنك دع-
اا؟! فعلتموه ما تسمون وأماذا- إذ
الضروأرة! إنها-
المحو! ضروأرة-
الحياة! ضروأرة بل-
اا. تخافون ل قساة وأحدكم؟! إنكم لكم- أحد
اا! لكم منفعة ذلك في تكون قد يدري!؟ من- أيض
ين! بحييق تجعلييوني ل- أتقولييون خلقنييا، الييذي الخييالق أجيي

منفعتكيم إل أراهيا، ل المنفعية!؟ هيذه هيي أين منفعة!؟
فحسب! أنتم

نرى! سوف يدري!؟ من-
معكم! الحوار من فائدة ل-
نحن! من علمت لقد القل على-
قلوبكم! في شفقة ل غزاة-
يل أخبرناك- ال، اصييبر الحييداث، تسييتعجل أ نقييدر نحيين قلي

الصبر! سوى أمامك ليس لكن مشاعرك،
اا!؟ الميتة الجثث روأائح تصلنا أن إلى- عطش
نريده! ل شيء يصلنا ل نحن-
ال لكم أضربا أنا- وأحسب! مث
عيين تبعييد كييم تدرك ل إنك أكثر، ل بالحقيقة نجيب وأنحن-

الرض!
كم؟!-
الكون. من الخرى الجهة في إننا-
اا اعطوني- المسافة! بعد على يدل رقم
تستوعبه. أن مقدوأرك في ليست-
ال! اعطوني- مثا
الشمسية؟ مجرتكم في كوكب أبعد هو ما-
المر؟! في الكوكب هذا دخل وأما-
ضوئية! سنة مليون ألف مائتي مقداره ما عنكم نبعد إننا-
حافة على تعيشون كنتم لو كما خارقة! إنكم مسافة إنها-

الكون!
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اا، ليس هذا- أن منييذ مسييتمر تمدد في الكون فهذا صحيح
في منكم قريبة نقطة نمثل بالتالي، وأنحن الخالق، خلقه

أن نحيين حييتى نسييتطع لم بعيدة بمجاهل مقارنة الرض،
إليها. نصل

تفعلون!؟ فيما تخافونه وأل الخالق قدرة تدركون-
الخواتم. في العبرة لكن نخافه، نحن بل-
ظنكم؟! في الخواتم هي وأما-
تتصور. مما بكثير أحسن-
ذلك! تصور أستطيع ليتني-
سييندعوك نريدك، وأحينما تشاء، حيث فاذهب انتهينا، لقد-

تقييدر ليين فيمييا وأقتييك تضيييع ل بييأن وأننصييحك ثانية، مرة
وأليين فيهييا، تتعلم لم لحظة كل على تندم قد فربما عليه،

الن. وأصلت حيث إلى تصل أن ثانية مرة الحظ يواتيك
أخير! سؤال بقي-
هاته!-
اقترفتموه؟! لما بالندم تشعروأن أل-

صييمت. كييانوا فييي أميياكنهم غييادروأا بل بشيء، يجيبوا لم
اا يشبهون علييى جالسييين يظنهييم رآهييم ميين معلقة، سحب
شييكلهم فييي البشيير يشييبهون هوائييية. وأكييانوا مقاعييد

شييعر لهييم يكيين لييم أنهم فيهم الفارقة الخارجي. العلمة
اا وأشفافون رؤوأسهم، على النقاء. شديد ماء مثل جد
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وأالهلك المييياء جغرافييية
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وأتوربينييات العملقيية، اللت فجييأة، توقييف شيييء كييل
مثل الرض على وأهوت مكانها، ماتت الرايات حتى الطاقة،

ل حييرارة كييانت الرتفيياع، في الحرارة وأبدأت متناثر، زجاج
النيياس جعلييت نييار، ميين سييكاكين مثييل حادة حرارة تطاق،

اا وأجييوههم علييى يهيمون وأانطلقييت هييواء، نسييمة عيين بحثيي
علييى تتسيياقط الطيييور وأبييدأت أوأكارهييا، ميين الحيوانييات

وأبييدأ ميييت، ربيرد مثييل النفجييار عليى توشك التي الرؤوأس،
أبادهييا الييذي العييالم، أنحيياء فييي النسان وأبين بينها الصدام

اا تصييدق، ل بوحشييية حيوانييات كييانت النفييس، عيين دفاعيي
اا وأالحرارة العطش زادها مسعورة اا. جنون وأتوحش
وأل ميياء أمييامهم يعييد لييم أنييه الرض سكان أدرك عندما

فييي يرجييى أمل وأل محيطات، وأل بحيرات وأل أنهار وأل بحار
فييي ذلك الضارية. كان الحروأبا بدأت قادم؛ًا مستحيل مطر
ميين وأحييدي الميياء. كنييت اختفيياء علييى أيام عشرة من أقل

تصدق. ل التي الكارثة سر يدرك
المم بالجامعيات، البحيوث، بمراكيز التصيال عياوأدت ب

أجييد لم لكنني الماء، ضياع لغز عن البشرية لخبر المتحدة،
يي، يستمع من كييانت المرعوبيية، "أنجييل"، زوأجتي، وأحدها إل
جواري. إلى

عنقييي! كنييت فييي الكوكب سكان كل الحل؟! مصير ما
جييدار أمييامه كييان تقييدم، كلمييا مصيييدة، فييي فييأر مثل أبدوأ

يل ساعتها اختراقه. أدركت يستطيع ل الغلق محكم فائدة أ
اا مساعد، من ترجى شييحذت لييذلك اللييه، غير كان، من كائن

ميين يخرجنييا شيء أي ما، شيء لعمل وأطاقتي أفكاري كل
حي كائن وأكل النسان بوجود محدق فالفناء الكابوس، ذلك
الرض. هذه على

المخلوقييات رائحيية انتشييرت وأقييد إل أيام بضعة تمر لم
الكييون هذا ظلم في الوحيد بيتنا الرضية، كرتنا تمل الميتة،

أن دوأن أمييامي ينهييار أراه الييذي البشييري بيتنييا الييدامس،
خزانييات بضييعة جهييزت قييد يذكر. كنت شيء فعل أستطيع
مييع أكثر ل شهور لبضعة وأزوأجتي تكفيني قد بالماء، صغيرة
اا. كنييت الموت سوى شيء ل وأبعدها حاد، تقنين أرى عطش
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يي، يخيل هكذا أوأ الحل، التنفيييذ، في كانت الستحالة لكن إل
يتييم كيييف الكييونيين؟! لكيين الميياء بلصييوص اللحاق هو هل

خللهييا ميين التي الوسيلة إلى أصل أن يمكنني ذلك؟! كيف
اللصوص؟! أطارد
اا. وأالمسييلوبا ليييس المييرة هييذه اللييص إن ليييس عادييي
اا كييل بقيياء وأسيير الحياة، سر الماء، إنه له، قيمة ل أوأ رخيص

حييتى أوأ الن بدوأنه، العيش نستطيع ل الذي الحية، الكائنات
عليها. وأمن الرض الله يقبض حتى سنة، مليار ألف بعد

ولييي أبحيياثي، بحيييرة إلى ذهبت عديدة مرات ال أجييد ع ح
فائييدة. كييانت دوأن لكيين وأمييرات، مييرات الجهنمييي، للغييز

أن أدركييت وأقييد تفعل، ماذا تدري ل صامتة تراقبني زوأجتي
هييو العصيب الظرف ذلك في لي تقديمه تستطيع ما أعظم

اا الصمت. كنت هييدوأء، وأذرة دميياغي، فييي خلية لكل محتاج
اا، يمر وأالوقت دق وأأنا ليلة تعظم. ذات وأالمأساة سريع مستل

في أنني لو وأكما رأيت، ظهري، على جافة بحيرة وأسط في
اا، أكين الظلم. ليم فيي تلميع فضية خيوطا حلم، كنيت نائمي

أشييعة، شكل على التي الخيوط، هذه العينين. كانت مفتوح
هييل الرعييب؛ًا الثانييية. انتييابني ميين أقييل فييي وأتختفي تظهر

ليييس ما أرى القاسي، الظرف هذا مثل وأفي عقلي، فقدت
اا!؟ أحيياوأل لكييي رأسي في المسائل آلف أضع كنت موجود

ن تمكننيي طريقية إلى حل، إلى الوصول أمل على حلها، م
لكيين الفكرة، تلك عبثية أدركت الماء. لقد لصوص مطاردة

وأراء المجهول إلى التجاه محاوألة آخر؛ًا خيار أمامي يكن لم
ال كييان لييو كما الماء أرى المسروأق. كنت الماء اا طف رضيييع

علييى أقييدر لم إذا أني حينها قساة. أدركت قراصنة اختطفه
أقييربا أعنييي فرصيية، أقربا في معقول شيء فعل أوأ صنع

الخيييوط تلييك لكيين السييلم، الرض سييكان فعلييى لحظيية،
لي أعادت مكان، كل من تنبض كانت التي المشعة الضوئية

ال يزالييون ل المجهييولين اللصييوص أن فييي المييل، ميين قلي
الثييار بعييض لهييم تزال ل القل على أوأ المكان، من قريبين

بهييا أخييذ الييتي الطريقيية سيير فهييم علييى تساعدني قد التي
يي ينبغي كان الماء، أوأ هفييوة فييأي شييديد، بحييذر العمييل عليي
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أضف النسان، بني من عديدة مليارات ثمنه طائش تصرف
الخرى. الحية الكائنات كل إليهم

ال تبييدوأ فكييرة إلييى آخيير بمعنى أوأ حل، إلى توصلت وأفع
اا معقولة أخييذت تنفيييذها، فييي الفور على فشرعت ما، نوع
أنهييا تصيينعت وأهنيياك البحيييرة، إلييى وأذهبييت ميياء قيياروأرة
الرض، لمسييت أن وأبمجييرد مفتوحيية، كانت مني، سقطت
إلييى تصييل الميياء قطييرات كييادت فمييا رأيييت، ممييا صعقت
تخلييف تكن. لييم لم وأكأنها فجأة اختفت حتى الجاف الترابا

ال، اا، جافة القاروأرة وأبدت بل تحييت بقيييت أنهييا لييو كمييا تماميي
فقييد سييري، فييي اللييه عدة. حمييدت لسابيع حارقة شمس

ائبة، تخميناتي كانت ة أن تأكيدت لقيد ص ن بقيي أثيرا ثم م
عقل. يصدقها ل التي الهائلة النهب عملية

تصيينع أدق بمعنييى أوأ محاوأليية، إلييى تفكيييري هييداني
بهييذه فأعييداء عقلييي، في وأشغلة فكرة من بأكثر النشغال

اء أذكياء يكونوا أن بد ل الصفة اا. كيان ذكا اا يبيدوأ خارق صييراع
بقييدراته أمثلييه، كنييت الييذي النسييان بييين متكييافئ، غييير

لعلهيييم بيييل أعلمهيييم، ل فضيييائيين وأقراصييينة المحيييدوأدة،
فيمييا حدسييي تأكييد أشييعر. وأقييد ل حيث من الن يراقبونني

ال أنني بعد، يي تتييوارد الفكييار أنظييارهم. كييانت تحت فع عليي
لييم إذا اليييوم بعييد أرضي مخلوق يراه لن الذي المطر، مثل

بسرعة! أتحرك
يكيين لييم لكيين دهمتنييي، الييتي تلييك مجنونة فكرة كانت

إبطاء. وأبدوأن بسرعة تنفيذها على فعزمت غيرها، أمامي
وأدعينييي أسييابيع، لبضييعة الميياء ميين يكفيييك مييا "خييذي

بقيييت ذكائهييا، رغم "أنجل" التي، بالباقي". أخبرت أتصرف
اا سيياكتة تفعييل، ميياذا تدري ل الشييفقة، علييى يبعييث سييكوت

سييوف تتساءل: "وأماذا جعلتها بي ثقتها لكن مرعوبة، كانت
اا لييس تيوجس، فيي بالباقي؟!". سيألتني تفعل علييى خوفي
يي. "سييأذهب خشية وألكن الماء، أعلييم ل حييث إليى بيه علي
المسروأق!". مائنا لعادة
إلينييا وأيعيييد عييادته، هييي كما سينقذنا، نفسه الماء هو ها

بهييا سأصييل الييتي الوسيييلة سيكون المرة هذه لكنه الحياة،
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أنييك أدرك حييياتي فييي مييرة أتوقييع. "أوأل لييم حيييث إلييى
ال الحاليية تلييك وألول مجانين، كلم كلمي كان مجنون!". فع

قلت. ما أسمعتها لما المجنونة
اا تصييدق، ل فكرة كانت ذلييك مثييل ظييرف فييي خصوصيي

يكيين لييم لكن الدنيا، أموال كل ماء قطرة فيه تساوأي الذي
فييي سيييؤدي وأاللطييم للنييدبا فييالجلوس المحاوأليية، ميين بد

اا. كييانت المصييير: المييوت نفييس إلييى الخييير اا عطشيي أياميي
ينفييد سوف معلب وأطعام ماء من معنا ما أن ندرك عصيبة،

أسييلحة آخيير هييي المحاوأليية فكييانت الحييوال، من حال بأي
علييى فالسييلم وأإل النجيياة، حيث إلى أصل أن إما المعركة؛ًا

علييى حريصييين كنا مهما المياه تقنين ينفعنا وألن شيء، كل
القتصاد!
اا، أرى أعد لم الناس، اختفى الن ذهبوا؟! حييتى أين أحد

الييام تليك فيي أمامي من غيابهم كان أتساءل: هل مازلت
عيين يعطلوني أوأ بهم أنشغل ل حتى الله من رحمة السوداء
لقيراءة فرصيية له أتيحت ما إذا أحد يصدقه لن الذي عملي،

السطور! هذه
تنتشيير مسييعورة رائحيية تطيياق، ل نتنة رائحة أشم كنت

وأأسمع زعاف، سم من مرئية غير ثعابين مثل مكان كل في
بييدؤوأا قييد النيياس أن يعنييي فهييذا قلييبي، فينقبض نار، طلق

بهيمية أستشعر ماء. كنت شربة أجل من بينهم فيما القتال
لكننييي المشاهدة، تعوزني تكن وألم نومها، من تنهض بدائية

يالسييخرية وألكيين للقوى، سيكون شك بل البقاء أن أدركت
دن إلى المأساة! فقط حييوزة فييي التي الماء كمية تحدده حي

وأيكييون تنفد فسوف المياه هذه كمية كانت وأمهما فرد، كل
الموت. هو المصير

اا كنييت اليتي تلييك جسييمة مخاطرة كانت عليهيا. مقيدم
إجابييات تحتمييل لكنها بسيطة، فكرتها أن إل جسامتها وأرغم

اا وأأكثرها أسوأها عديدة، وأهييذا الفضيياء، فييي الضييياع خطيير
مكيياني، البقيياء أوأ أريييد، حيييث إلييى الوصول أوأ موتي، يعني
اا يقل ل احتمال وأهذا البعيد! الفضاء في الضياع عن سوء
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قييدر السييراع محيياوألتي ميين الرغييم وأعلييى حقيقيية،
ذلك وأمع عدة، أوأجه من المور أقلب كنت أنني إل المكان،

فعلت! وأقد السابقة.. المحاوألة، النتيجة نفس إلى وأصلت
ولييي المليييون، للمييرة معملي دخلت اا أجييد لع يعييزز شيييئ

وأقييد مييرة، جييدوأى. آخيير دوأن لكيين بييه، أسييتعين أوأ قناعتي
الييذي اللكييتروأني الجهيياز فتحييت يهزمني، أن اليأس أوأشك

العييودة (الرجاء المجهرية المخلوقات بتلك فيه أحتفظ كنت
المعلوميية. انتهييى) ميين للتأكد أحياء عالم شهادة فصل إلى

اا وأوأجيدته بيإفراغ فقمييت ييذكر، شيييء لي فييه أثيير ل جافيي
اء قاروأرة أسيطوانة يشيبه اليذي الجهياز ذليك قليب فيي م
وأأقفلييت الحساسييية، شييديد الكييتروأني حاسب ذات مفرغة

بعيد بفتحيه قميت ثم ساعة، وأعشرين أربع لمدة الماء على
ميياء. كييانت ميين يحتييويه مييا كييل وأشييربت بقوة، رججته أن

ميا شييء وأجيود افترضت فقد أشرت، كما بسيطة، الفكرة
عييبر النفيياذ علييى الدقيقيية الكائنييات تلييك سيياعد مرئي غير

بالمياء؛ًا مشيبعة الن، هيي حيث إلى الفولذي، الجهاز زجاج
اا، ن أثير فييه شيربته الذي الماء كان فإذا وأإذ الميادة تليك م
داخلي، أنها ذلك فمعنى المجهرية، الكائنات بها شبعت التي
كييل إلييى الييدم بواسييطة تصييل حتى دقائق بضع إل هي وأما

وأأتمناه؛ًا بالضبط أريده كنت ما وأهذا جسدي، خليا من خلية
اا يخسرنا قد فالفشل المجازفة، من بد ل كان في نحن مياه

إليها. الحاجة أمس
اا "اسمعيني مجييرد ميين أخطيير عزيزتييي! الميير يييا جيييد

نجحييت فييإذا عليه، أقدر ما كل هو سأحاوأله ما لكن تصوره،
غييير أمامنييا يكييون فليين فشييلت وأإن التوفيييق، اللييه فأسأل

خطييير عمييل علييى مقييدم أنني المسكينة الصلة!". أدركت
ميين بالفكرة أخبرها لم أنني كما السابق، في مني تألفه لم

فلييم الفكييرة اكتملييت وأقييد أما خوفها، من أزيد ل حتى قبل
أرجييوك!". كييانت لوحدي تتركني مصارحتها. "ل من بد يعد

اا لي ذراعي: "أنصتي بين فأخذتها الغالية، وأردتي تبكي جيييد
الشرح، في أزيد وألن العواطف، يحتمل ل أنجل! الظرف يا

الييذي الميياء ميين يكفييي مييا لغييايتي سآخذ أنني اعلمي لكن
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وأهناك الليلة، هذه منتصف بعد البحيرة إلى وأنذهب بحوزتنا،
فييإذا رأسييي، قميية علييى وأاحييدة دفعيية الميياء تصبين سوف
أثر من جسدي، في بها أدري ل أشياء أوأ كائنات هناك كانت

باتجيياه الميياء مييع أختفي فسوف المختبر، جهاز لماء شربي
وأإن الرض، وأجييه علييى من لمحونا جاؤوأا الذين مائنا سراق

اا، لنموت معك فسأعود ذلك يحدث لم سوى لنا عزاء وأل مع
بييين ميين انتفضييت حييتى كلمي أكمل كدت الله". ما رحمة

قبييل: "يييا ذي ميين أشييد بالبكيياء وأانفجييرت مذعورة ذراعي
حييدث لو وأماذا لوحدي!؟ هنا ستتركني إلهي! كيف إلهي! يا

عينييي إن أقييول ل!". وأللحقيقة ل، محمد، يا ل مكروأه!؟ لك
اا بالدمع طفرت تخيلييت لكننييي التجربة، وأتهيبت عليها، خوف

ذي وأكيل البشيير، بنيي وأكيل وأالنسيياء، السن وأكبار الطفال
فييي حتييوفهم، لقييوا قييد المليين بأن الكيد علمي مع روأح،

كييل فييي وأالييبيوت، وأالسجون المستشفيات في مكان، كل
اا كنت لكنني النسان، فيه يعيش مكان اا مدرك بيد ل أنيه تام

فييرد يضييحي أن برمتهييا البشييرية تسييتحق أل التضحية؛ًا من
فعلت. ما أجلها؟!وأذلك من بحياته وأاحد

أن بعييد به، أمرتها ما تفعل المرتعشة زوأجتي كادت وأما
إن وأما الموقف، تهيبت التي وأهي صوتي، بكل فيها صرخت
بهييزة شييعرت حييتى رأسي، على المسكوبة المياه غمرتني

هجييم قييد بضييخامته الكييون كييأن أوأ أعميياقي، زلزلييت قوية
صييغيرة ذرات إلى وأحولني مزقني حتى صدره إلى وأضمني

اا، اف، رميل من حفنة كنت لو كما جد إليى بيي قيذف ثيم ج
وأحده. الله إل يعلم ل حيث
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 اختفاء بعد الرض كتابا في قراءة
الماء
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بعد شاحب لون لها معدنية، كصفيحة تبدوأ السماء كانت
جثيية مثييل فيهييا، حييياة ل جامييدة الزرق، لونهييا فقييدت أن

طييائر. لي أجنحة فضائها في تخفق ل بعيد، أمد منذ مقتولة
حديدييية أعمييدة مثييل فبييدت الحركة، عن الشجار وأتوقفت

الحياة. منها نزعت صدئة
الصييطناعية، القمييار ميين للرض التقطييت التي الصور
مفزعة، كانت العالم، أنحاء في الفضاء مراكز إلى وأأرسلت

كما البشرية، عليه تعيش الذي الجاف الترابي الربع بدا لقد
وأالمحيطييات فالبحييار متعييددة، عميقيية حافات على كان لو

ميين خالييية عملقيية حفيير مثييل ظهييرت وأالنهار، وأالبحيرات
أبلييغ حسيين. وألعييل وأجييه فييي قبيحة ثآليل أنها لو كما الماء،
القمار من أرسلت التي الصور تلك هو الحال، لواقع تصوير

جيياف، ككييوكب بوضوح الرض أظهرت وأالتي الصطناعية،
الجميييل، الزرق بريقه فقد السواد، إلى يميل اللون رمادي

المفقود. الماء لون
ميين حيرة في الرض من متفرقة أنحاء في العلماء كان
اا. فجييأة كان حدث فالذي أمرهم، ميين المييياه نشييفت مباغت

اا يييدروأن ل وأهييم الرض، فييي شييبر كل لييذلك. حيياوألوا سييبب
فييأدركوا جييدوأى، دوأن حييذرهم الييذي العييالم بييذلك التصال
العلميياء أحييد قييال إليييه. لقييد الستماع عدم فداحة ساعتئذ
اا الروأس، يحيياوأل  وأهييو"محمييد" البيياحث قيياله مما مستهزئ

رجييل العربييي "هذا المقبلة، الكارثة حجم إلى نظرهم لفت
ة فيي وأبحلولها بالقيامة، يؤمن أنه ،بمعنى قيامي سياعة، أي
أصيدق ل فأنا وألذلك وأالعلم، اللهوت بين يخلط بأنه وأأعتقد

هراء!". من قاله ما تصديق عدم في غضاضة أرى وأل
اا كان اا تصريح فلم، ذلك من موجع يحيياوأل فلم وألذلك العا

اا عليه،  الرد""د. محمد اا كان العلماء رد وأأن خصوص مشابه
يقتنع لم يحدث، قد لما أثبتها التي احتمالته من الرغم على

عنيه يبحثيون أخذوأا الكارثة حدوأث وأبعد لكن أحد، بفرضياته
يجدوأه! فلم مكان، كل في

ان فيي الرض حيرارة بدأت اا الرتفياع. ك ال، ارتفاعي قيات
اا، قضييت حيييث الميياء، ضييياع بعد بخار وأل فيه رطوبة ل جاف
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بسييرعة يتنيياقص الوأكسييجين وأبييدأ المليييين، على الحرارة
الجييو فبييدا ريييح، هبيية أوأ هييواء، نفحيية هنيياك تعد مرعبة. لم

في الحرارة، قاهرة حديدية علبة داخل عليه مضغوط وأكأنه
مبييادرة سييرعة ميين الرغييم ملتهييب. وأعلييى أتييون جييوف

المييياه بتقنييين لرعاياهييا إرشييادها فييي العييالم، حكومييات
لبضييعة يكفييي ل الفييراد، حييوزة في كان ما أن إل الجوفية،
الواحدة. للسرة ساعات

مييوت أمييام يقفييون أنهييم مكييان كييل فييي النيياس أدرك
كقطعيييان وأالمييييادين، الشيييوارع إليييى فخرجيييوا مييياحق،

المياء، عيين للبحييث اليييائس سيعيهم في مسعورة. وأأخذوأا،
الييدوأل جيييوش كييل فخرجييت يقييابلهم، مييا كييل يحطمييون

اا فأبادت الفوضى، لمواجهة اا، خلق النيياس اندفاع لكن عظيم
شيييء كييل تأخييذ الييتي الهادرة السيول مثل كان العطشى،

وأأفلتت العظيم، الخرابا وأبدأ المرافق، دمروأا طريقها؛ًا في
الييتي الكييوارث وأبييدأت الييدوأل، أيييدي بييين ميين السيييطرة

آسيييا فييي الكبيياد، يمييزق العطييش البدان. كان لها تقشعر
كييل وأفي وأنيوزلندا، وأاستراليا وأالمريكتين وأأوأروأبا وأأفريقيا

قبضيية ميين العيييار فلييت النسييان، فيييه وأيحيييا يسكنه مكان
الواقييع الميير مييع التعامييل علييى تقييدر لييم التي السلطات،
العطييش يسييكنها غابيية إلييى الرض فتحييولت وأكييارثيته،
وأالبطش.

الييتي العملقيية وأالنووأييية الكهربائييية المولييدات انطفأت
يم تشغيلها، في المياه مساقط على تعتمد اا الظلم فع كوكبيي
اا، بعضهم سكانه يمزق بل اسييتعرت ضييارية حروأبا في بعض

اا مقدمات لنفسييه. لييم يريييده وأاحييد كل ضنين، ماء عن بحث
الخزانييات أوأ البييار فييي تبقييى مييا كييان كثير، ماء هناك يكن

وأبييدأت مشييددة، حراسييات عليهييا تفرضييت التي الحكومية،
في الفادح العجز لتسد أخرى، آبار حفر في يائسة محاوألت

الحصيية نظييام بييدأ النسييان. كييذلك عرفهييا سييلعة أغلييى
الييتي الييدوأل فييي هييذا كييان اليييوم؛ًا فييي ماء كوبا وأالتوزيع،

الييتي الييدوأل تلييك حين. أمييا إلى الموقف تدارك استطاعت
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النيياس كييان فقييد الوأضاع، على السيطرة حكوماتها فقدت
شفقة. أوأ رحمة دوأن الضارية، كالوحوش يتقاتلون فيها

أوأكارهييا، ميين أنواعهييا، وأبمختلييف كلها، الحيوانات فرت
اا اا يطيياق، ل الييذي الحييرارة درجة ارتفاع من هرب عيين وأبحثيي

فكانت السكانية، وأالتجمعات وأالمدن القرى هاجمت الماء،
اا أوأ القتاميية، شييديدة تبدوأ الصورة اا كابوسيي لييه ليييس مرعبيي
الغليييان، شييدة ميين النفجييار علييى توشييك وأالرض نهاييية،

الخسائر فداحة من فزادت وأقاتلة، خانقة غازات وأتصاعدت
الروأاح. في البشرية
التاريييخ فيي مثلهييا يعيرف لييم اليتي المصيييبة تلييك أمام
وأالييدعاء للستسقاء الدين رجال خرج بداياته، منذ النساني

المم. أعناق عن البلء يرفع أن الله إلى
أن مييدركين بييذنوبهم، وأاعييترفوا تييوبتهم النيياس أعليين

العترافييات الحسييابا. بييدأت وأقت وأحان قامت قد القيامة
الجميييع الميتيية. اعييترف السييماء عنييان تشييق وأالتضرعات
العلييم وأرجييال وأالعيياهرات وأالساسيية القتليية، بأخطييائهم؛ًا

كييانوا الجميييع وأالرجييال، النسيياء وأالصييغار، وأالكبييار وأالدين
اعييترفوا الحكييام البييدان؛ًا لهييا تقشييعر اعترافات يعترفون،

كراسييهم، عليى الحفياظ سيبيل فيي اليدماء سيفكوا بأنهم
رجييال أغلييب وأكييذلك شيييء، لكل بتهويلهم اعترفوا العلماء
سييبيل فييي اللييه بسييم يتحييدثون كييانوا بييأنهم أقييروأا الييدين

العترافييات موجيية ميين الرغم الشخصية. وأعلى مصالحهم
لحظيية يتوقييف لييم الميياء علييى القتييال أن إل تلييك، المدوأية
اا وأجييوههم علييى يهيمييون الناس كان حيث وأاحدة، عيين بحثيي
أمييامهم يكيين لييم لكيين الجافة، حلوقهم تبلل صغيرة رشفة
ظمأ. من يروأي وأل يسمن ل مرئي، غير سرابا سوى

فيمييا وأالتبيياحث للجتميياع وأعلماؤه، العالم زعماء تنادى
أقفييرت الييتي نيويورك مدينة في ذلك تم للرض. وأقد جرى

ذلك آخره، عن المتحدة المم مبنى اكتظ ساكنيها. وأقد من
هييو وأهييا المحيييط، علييى يطيل سييبق فيما كان الذي المبنى
جفاف به يعصف له حد ل اخدوأد حافة على حزن في يشمخ
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" اسييمه بالحييياة ينبييض نهيير قريييب يييوم ذات كييان مهييول،
هدسون".
سيياخنة، نقاشييات في أيام ثلثة وأالعلماء الزعماء قضى

ن بالييدي اشيتباكات الحييان بعيض فيي شهدت أعضياء بي
وأالسييبل الحلول عمل إلى تطرقوا كاملة، أيام الوفود. ثلثة

وأاكتفوا مؤكد، حل إلى الوصول عن عجزوأا لكنهم الممكنة،
هييذا في الخبرات وأتبادل البار حفر ضروأرة على بالتشديد،
مياه. من لديها بما دوألة كل تكتفي أن على المجال،
اا ندري وأل الماء، اختفى "لقد البشرية لذلك". كانت سبب

منييذ النسان وأاجه سؤال أهم على الجابة عن عاجزة تقف
وأالتفاقيييات المعاهييدات من الرغم الرض. وأعلى سكن أن

رر لم أنها إل الطراف، كل بين أبرمت التي فاتسعت النور، ت
بأسييره، العييالم لتشمل الماء على وأالقتتال الحروأبا دائرة
يأكلهييا حولهييا، يييدوأر ماذا تدري ل "أنجل" وأحيدة كانت بينما

غييدت بحيييرة علييى المطييل الييبيت ذلييك في وأحشي، خوف
من إل وأحيدة فيها، أبحاثه تيجري سبق فيما زوأجها كان جافة

اا أميه مياتت رضييع طفيل سيوى يواسيها ل دموعها، عطشي
العطش. من أمهم كذلك ماتت تأجراء وأبضعة
وأسييألوها عنهييا البحييث فييي جدوأا القادة، أوألئك أنهم، لو

الييتي الفجيعيية ميين يخفييف ذلييك لعييل لجييابتهم، زوأجها عن
أحد. عنها يعرف لم لكن قلوبهم، في تعوي

المخلوقييات جثييث جميييع من تنبعث الموت رائحة كانت
ميين زاد النفاس، تكتم ثخينة رائحة يدفنها، من تجد لم التي

يحيياوأل المييرء وأتجعييل تطيياق، ل الييتي الحرارة تلك غلظتها
جلده! من الخروأج

اا كانت عليهييا يزحييف البطيييء، مروأرهييا في عصيبة أيام
أقفييرت. حواضيير بأكملهييا المييوت. مييدن ميين طويييل ليييل

فييي جثثهم ملقاة ميتون، إما فهم سكانها، من خلت وأاسعة
أينمييا الديييدان تنهشييها الييبيوت، فييي متورميية أوأ الشييوارع

يييدروأنه، ل مييوت إلييى فييارين وأإما الميتة، أجسادهم وأجدت
أشييجار، حفيييف ل يطير، طائر الطرقات. ل في بهم يتربص

 حيوانات، أصوات ل
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اأ، قضى الكل ال. قامت قد القيامة كأن ظم فع
وأانييدلعت الشييوارع، فييي السييفلت ذابا الحييرارة، وألشييدة

وأالحيييدائق وأالوأديييية وأالسيييهول الغابيييات فيييي الحرائيييق
كييانت حشييائش، أوأ أشييجار وأجييدت وأحيثمييا وأالمتنزهييات،

الوأكسجين. شح من الرغم على مدمرة حرائق
سيييراها الخييارجي، الفضيياء ميين الرض إلييى ينظيير وأالييذي
ك أوأقييانوس في مظلمة كشعلة زادت الحرائيق كظييم. تل

وأاسييتحالت، وأاسييتفحلت، وأاستشييرت، المييور، سييوء ميين
ليييا ميياء، يوجييد فل السيييطرة، نطيياق عيين وأخرجييت كييان، أ

أنفسييهم. ثمية بإنقيياذ مشيغولين كييانوا فيالجميع لخمادهييا،
اا، سييكانها ثلثييا أبيييد شعوبا ال أوأ عطشيي أوأ الحييروأبا، فييي قت
اا، اا، أوأ اختناق أن وأأوأشييكت الفتاكيية، الوأبئيية فانتشييرت حرقي
المتقدميية الشعوبا تلك برمته. وأحدها النسان على تقضي

اا اا تكنولوجي إلى الموقف في تتحكم أن استطاعت وأاقتصادي
لمخزوأنها وأاستنفادها الجوفي، الماء شح إن وأما لكن، حين،

فيهييا المليييين خيرج فقيد الشديد، تقنينها رغم الستراتيجي
اا وأالشييوارع وأالعواصييم المييدن تلك في وأتم خلص، عن بحث

بهييا عصييف الييتي العالم بقية في بالضبط حدث ما وأالقرى،
ال. الجفاف قب

حلول ليجاد الزمن مع سباق في بدوأرهم العلماء كان
السييحب النسييان! جربييوا تهييدد الييتي الهائليية للمصيييبة

اء يوجيد فل ففشيلت، الصيطناعية، رغيم السياس، مين م
اا فيياعترفوا ميياء، لخلييق الكيماوأية المواد على شغلهم أخييير

أمييام يعد وألم الناس، ينتظره كان أمل آخر وأضاع بفشلهم،
اا الرض سييكان جيين للمييوت! لقييد السييتعداد سييوى جميعيي

دعييائهم العصيب. وأرغم الظرف ذلك هول من اللف مئات
مييا علييى الحييال وأظل جديد، جد ما أنه إل الله، إلى وأبكائهم

هييو تغتفيير؟! ذلييك أن ميين أكبر الذنوبا كانت عليه! هل هو
لنفسه! إنسان كل يسأله كان الذي السؤال

حديدييية كييرة مثييل الرض شيييء. كييانت كييل الصدى اجتاح
سييحبت ممييزق، شر الصدى مزقها بهيم، سواد في عملقة
قتاميية ميين زاد داكيين لييون سوى يعد وألم الطبيعية، اللوان
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الخيييرة أنفاسييها تلفييظ الحيياة وأأخيذت وأسوداوأيته، الوضع
شييهد، الييذي الكييوكب هذا بالكائنات، يضج كان كوكب على
المناخية التقلبات من الحالت مليين السنين، مليارات عبر

البتسييامات سييطحه علييى أطلقييت وأالييذي وأالجغرافييية،
وأالتييراح وأالفييراح الحييزان فييوقه وأسييارت وأالضييحكات،

الغييرام، وأحكايييات الحييب قصييص فيييه وأأطلقييت وأالميياني،
وأالحبييابا الهييل وأمفارقيية المييوت عيين التواريييخ وأكتبييت

ل التي وأالمفارقات وأالغرائب العجائب وأصنوف وأالصدقاء،
تنسى.

الكون سماء في المعلق الكبير الكوني البيت هذا
الحياة. وأحب بالوجود تشع نقطة مثل نفسه، حول يدوأر

العظماء مليين الحضارات، عشرات الحروأبا، مئات
يستحيل التي وأالعذابات وأالمقهورين، وأالفقراء وأالثوار
عنها. التعبير أوأ وأصفها،

كلميية تكييره أمييم إلييى وأالتقييياء، النبييياء ميير هنييا من
أقييوامهم وأجحييود وأدمييوعهم، وأانكساراتهم بأحزانهم الحق،

وأالتنييياحرات، المجاعيييات، أقبليييت هنييياك البائيييدة. وأمييين
القوة. وأعبادة الذات، وأحب وأالعصبيات،

آلف عاشييت حييرى قصيدة خلدت! كم حب قصة كم
اا! وأكييم مات مظلوم النسان! كم تمجد السنين طغيياة قهيير
الثييام عدد وأقسوتهم! كم شهواتهم بصميم مصابين عاشوا

فييي القهيير وأأنييين المظييالم لون ما صنعت التي وأالمعاصي
صييباح كلمييا أحييد عنهييم يسييأل لييم معييذبون يسييكنها أقبييية

عسعس؟! وأليل أشرق،
وأالخاتميية تطييوى، أن توشييك الصييفحة هييي هييا ذلييك وأمييع

ال العيون، أمام تتعملق، اا هو العطش. اسمه جهنمي
الذي من الوألى!؟ القبلة وألذة العناق حنان يذكر سوف من

اا يأتي سوف أن وأيعلييم بييالرض، حيياق مييا هول وأيدرك لحق
تشييكلت الييتي الخميرة بمثابة كان وأمره، بحلوه مر، ما كل

دفعيية ينهييار شيييء كييل هييو هييا وأالن الحييياة!؟ عجينيية منها
ترحم، ل طاغية حرارة تحرقه يكن، لم كأنه يضمحل وأاحدة،

أن دوأن رؤوأسيينا، وأفييوق أمامنييا يهييوي الجميل كوكبنا هو ها
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مثييل يبييدوأ الكبير حلمنا هو ها يذكر، شيء أي فعل نستطيع
المراض! مزقته بريء وأجه

جييوانحه بييين وأضمنا آوأانا الذي بيتنا نهاية هي هذه هل
لييم النهاية بأن يراوأدني أمل أدري!! فثمة ل السنين!؟ آلف
صييلة بأية القيامة إلى يمت ل أمامنا يجري ما وأأن بعد، تحن

ل حييربا هو يجري ما إن بل بعيد، من وأل قريب من ل تذكر،
مجنونيية، حييربا إنييذار، سييابق دوأن ضييدنا تشنت فيها، تكافؤ

مكييانه، أييين يعييرف الييذي الميياء، قيميية يعرف الذي يقودها
وألماذا. أخذه كيف وأيعرف

لنا. وأهييا صنعها لكنه الن، وأقتها ليس القيامة أن يعلم وأحده
مييرة سييأقولها لكنني توقعاتي، صدق أرى أن قبل أموت أنا

سيطوته تهيبنييي أوأ منيه، أخياف أن دوأن وأجهيه، فييي وأاحدة
كنييت وأالتييدمير. لقييد المحو على الخارقة وأمقدرته العمياء،

اا اا العدوأ، أيها جبان ل لنييك الشييفقة، وأتسييتحق كنت، من كائن
تعليم وأل ذليك، تصينعت وأإن حتى النسان، إرادة قوة تدرك
.*للهزيمة استسلمه وأعدم مقاوأمته، مدى

من صفحات لكاتب مجهول، وجدت في أحد البيوت بجوار هيكل عظمي لم يعرف *
صاحبه.
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 سماء تغطي هائلة غمامة مثل ماء
الكون
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اا أبدوأ قد لعييادة محييددة طريقيية أعلم إنني قلت لو كاذب
اا الماء. كنت كييوكب قبييل، ميين بييه أعلم لم كوكب في غريب

أتخييل أكين ليم عدييدة. كميا بميرات كوكبنيا من أكبر هائل
هييذا لسييكان بتتبعييي أنني أنكر الماء. وأل همي عودتي. كان

مقييدوأري فييي يكيين فلييم الهييروأبا؛ًا يشييبه كان إنما الكوكب
ن تفنيى النياس لشياهد الرض في البقاء أرى أوأ حيولي، م

اا تموت زوأجتي شيييء فعييل أسييتطيع ل وأأنييا أمييامي، عطش
الستسلم. عدم قررت لذلك لنقاذها،
حييي، كييائن وأكييل بل الرض، في فرد كل أن أحس كنت
فعلييت مييا علييى فأقييدمت للمقاوأمة، وأيدعوني بي، يستنجد
اا أوأ بالماء، العودة خيارين، سوى أمامي وأليس الموت. أيض

تلييك تكيين عودتي. لم عند سيقابلني الذي بالمجد حلمت ما
اا العييودة أوأد الطلق. كنييت علييى تهمني المور إلييى سييريع

اا، حياتنا لنكمل وأزوأجتي بيتي ميين البشيير إخوتنا بنا يحيط مع
مكيييييييييييييييييييييييييييييييييان. كيييييييييييييييييييييييييييييييييل

لهييا، معنييى ل حروأبنييا كييانت كييم عرفييت الكوكب ذلك  في
ضييعيف، كييائن هييو كمييا عظيييم، كييائن النسييان أن وأعرفت

يصينعها كييان اليتي الفيوارق تلييك هييي ضييعفه أسبابا وألعل
المصييطنعة الحييدوأد وأتلييك النسييان، أخيييه وأبين بينه ليحول

يعيشييان أنهما لو كما أخيه، عن عزلة في يعيش جعلته التي
يواجه الرض، اسمه كبير بيت في وأليس متفرقة عوالم في

النسييان أحييوج كييان وأالمييوت. مييا وأالخييرابا الييدمار خطيير
ال لنفسه، أضييعفته الييتي وأالتباينييات التمييايزات تلييك ميين بد
اا وأجعلته ال هدف عليييه! العتداء نفسه له تسول من لكل سه

اا أكيين بالفعييل. لييم حييدث ما وأهذا اا، أوأ متقوقعيي كنييت عرقييي
اا لنقيياذ الخيييرة محيياوألتي أحيياوأل أنييا وأهييا وأحسييب، إنسييان
النقراض. من النسانية عائلتي

ل يييتيم أننييي لييو كمييا فأشعر تراوأدني الفكار تلك كانت
أوأ قبييل ميين بيه أسييمع وألم إليه أنتمي ل كوكب في له، أهل
اا، أخفي عنه. وأل أقرأ أبكييي كنييت كثيرة أحيان في أنني سر
جييراء ميين بهييم يعصييف الييذي ضييياعهم فييي جنسييي بنييي

أكيين لييم أننييي حييياتهم. وأأقسييم سبب مائهم، على العدوأان
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اا اليييام ميين يوم في اا أوأ حسييود رأيتييه مييا لكيين لحييد، أنانييي
ماءنييا، سييرقوا ميين علييى عظيييم بحقد أشعر جعلني أمامي
الهلك! موارد إلى بنا وأأوأدوأا

يخيييل كييان كما عيني، عليه تقع مكان كل في الماء كان
يي. إل

الرضييي ماءنييا أن لييو كمييا أتخيل جعلني الحساس ذلك
المفقييود ابنييه عن يبحث مكلوم أبا مثل بي. كنت يستغيث

خائنة! مدينة في
اا الزمنييية، مييدتها أدري ل التي غيبوبتي، من أفقت عارييي

اا، كييل ميين الضييياء يتخللهييا كييبيرة، حجييرة في لجدني تمام
بدقيية أشييياؤها ترتبييت الزجيياج، تشييبه حجييرة مكييان. كييانت

اا فائقة. كنت صييغيرة غرفيية يشبه وأثير، سرير على مستلقي
أغطييية. كييان فيييه توجييد ل اللون، مائل المساحة، حيث من

اا الحجييرة منتصييف ميياء. فييي علييى أنييام كنييت لييو كما ناعم
فييي شيييء السييرير. كييل لييون نفييس لهييا طاوأليية انتصييبت
كييل إن بل فحسب، ذلك اللون. ليس نفس له كان الحجرة

الييتركيز فارق مع اللون، نفس له كان عيناي عليه وأقعت ما
أوأ الفاتحيية، بزرقتييه الكثيف الغامق بين ما المتدرج اللوني،
الميياء. يشييبه الييذي النقييي الشفاف أقلها متفاوأتة، بدرجات

لييو كمييا التصميم، رائعة مزهرية وأضعت الطاوألة تلك وأعلى
كبير. بحجم مطر قطرة تشبه كانت

تعييرض جدار شكل تأخذ عملقة شاشة هناك كان كذلك
اا، تشبه أشياء عليه رأيتهييا. كييانت القييل علييى هكذا أوأ أفلم

اللييوان في كان الرض. الختلف في حجرة أي مثل حجرة
ال. ثمة أتلفت منها. كنت صنعت التي وأالمواد ل جمال مذهو
بييين ما الوصف. كنت مستحيل إتقان ثمة أراه، فيما يصدق

جييراء ميين ذاكرتي عن الماء قصة وأالفضول. غابت الخوف
رر لييم لشييكال الجييدران علييى المعلقيية رأيت. اللوحات ما أ

اللفيية تبييدوأ خرافية حيوانات طبيعية، مناظر قبل، من مثلها
اا حقيقييية؛ًا تبييدوأ وأجوههييا. كييانت فييي وأاضحة تلييك لن نظيير

كنييت لييو كمييا اللوحات، إطارات في تتحرك كانت التصاوأير
اا. أشاهد تلفاز
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تشييبه الييتي المائية الدوأائر تلك هو نظري لفت ما وأأشد
يكلة تختفي ثم مكان كل من تنهمر كانت الماء، فقاعات مش

تت هندسية تشكيلت ولي وأيسرة، يمنة مذهلة. تلف مييا أجييد ع
السييرير يمييين بغيييتي. علييى أجييد فلييم نفسييي، بييه أغطييي
تشييبه براقيية كييؤوأس عليها وأضعت طاوألة ثمة كان مباشرة

بسائل منتصفه حتى ممتلئ دوأرق جوارها وأإلى الكريستال،
الفاكهيية يقاربا ما فيه وأضعت طبق هناك كان مائي. كذلك

وأالحجم. الشكل في
اا وأصببت الدوأرق، أخذت يشبه طعمه وأشربته. كان كأس

شيعرت حيتى معيدوأدات ثيوان إل هييي ميا الماء. لكن طعم
وة كيانت عروأقييي، فيي تضيج خارقية بنشوة أشيعر ليم نش
خليييا ميين خلييية كييل فييي بها شعرت نشوة قبل، من بمثلها

صييافية، نشييوة كانت الكحول، نشوة تشبه تكن جسدي. لم
الطبييق فييي الموضييوعة القطييع إحييدى فيها. تناوألت دوأار ل

ا ذوأقتها. "ي تت صيرخت، الرحييم!"، لليربا ت يد آهية عنيي وأني
مييروأر ميين الرغييم المذاق. وأعلى وأحلوأة روأعة من طويلة،

لطعميية تييذوأقي ميين الرغييم وأعلييى ذلك، على طويل وأقت
رس لييم أننييي إل أخرى، وأمشروأبات ذييياك الوأل، المييذاق أنيي

السييطور. هييذه كتابيية حييتى وأصييفه أستطيع ل الذي المذاق
ذلييك منييه، السييتيقاظ أريييد ل حلييم فييي أننييي لييو كما كنت

تخيلييت مييا التي الطعمة وأتلك لفؤادي، المروأي المشروأبا
قبل. من جعت أوأ عطشت أنني قط معها

مصييدرها كييان الزكية العطرية الرائحة تلك أن المفاجأة
يلييي الجنيية!؟ فييي أنا إلهي! هل الدافئ. يا عرقي فشييلت لع

الييتي الجنيية فييي أنييا وأها حتفي، وألقيت بالغزاة، اللحاق في
الييذاكرة ففييي الدينييية، الكتييب فييي عنهييا قييرأت طالمييا

أوأ يتييبرزوأن ل الجنيية سييكان إن تقييول أحيياديث السييلمية
ميين يخييرج شييرابا أوأ طعييام من يتناوألونه ما وأكل يتبولون،

ال أنا فهل المسك؛ًا من أزكى عرق شكل على البدن فييي فع
الجنة؟!

اهي بتسياؤلتي، مشيغول أنيا وأبينما معي إليى تن وت س ص
ميين تنبعييث موسيييقى ثميية كييان الشييجان، يبعث موسيقي
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اا أعصييابي علييى تعزف أخذت أدري، ل حيث تجييد لييم ألحانيي ي
يتفتييت جسدي أن لو كما قبل. أحسست من بمثلها الزمان

علييى السحرية. أوأشييكت الموسيقى تلك رقة من ذرة، ذرة
مييا تييذكرت حييتى حنون، أم هدهدته رضيع طفل مثل النوم،
اا ففييززت أجلييه، ميين أتيييت وأأخييذت مكيياني، ميين مييذعور

عييالم محمييد، هناك؟! أنييا أحد يوجد أنا؟! هل "أين بالصراخ
هنيياك الرض! هييل كييوكب من قدم إنسان الرضية، الحياء

تخييافوا ل أنتييم؟ معه؟! تعييالوا! أييين التخاطب أستطيع من
حييياته، سيير عيين يبحث أتى آدمي، أعض! مجرد ل فأنا مني

البشيييرى... هيييالووأوأوأوأوأوأ! أجيبيييوني! أل جنسيييه وأحيييياة
تسمعون؟!".

بالخجييل! شييعور دهمنييي أن بعييد صوتي، بأعلى أنادي كنت
هل الموت!؟ يواجهون جلدتي وأبني الدعة إلى أركن فكيف

اللعين؟! الصامت الكوكب هذا في أحياء ثمة
أدري ل كائنييان أمييامي بييرز حييتى بكلميياتي، أتفييوه كدت ما

يي، دخل كيف اا، يقرعان أرهما، لم أنني مع عل يييدخلن أوأ بابيي
تصعقت، من يبييدوأان المفاجئ. كانييا ظهورهما شلني نافذة. 
بسطة لهما كريمان، ملكان أنهما لو كما صورة، أحسن في

صيوت أتيياني حييتى أتبينهمييا، كدت فارع. ما وأطول وأاضحة،
اا أحدهما، اا وأاضح اا، عميق نشاز وأل فيه رنة ل دافئ

النسان؟!! أيها استيقظت - هل
يي يحييدق الجنييان ثابت وأهو أذني، في الخيرة كلمته رنت فيي

اا، الخر هو يكن ألم النظرات؛ًا عميق بثبات يبييدوأ كمييا إنسييان
جسده؟! وأتفاصيل شكله من
اا، لست - ل، ميين أصييلي وأأنييا طييين، ميين أصلك فأنت إنسان
ماء!
أعنييي ميياء، من فكلنا الوأل الخلق بعد أما الصل، في - هذا
ال وأأضفت البشر، معشر نحن ملئكة؟!! أنتم هل مستعج

اا وأجدتني اا للتوضيييح، مدفوع أن قبييل حييتى خييوفي، متناسييي
بالضبط! أنا أين أعرف
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جامييدة بعيييون العيياري جسدي في يحدقان المخلوقان كان
لييم لكنهمييا عييورتي، سييتر أحاوأل الجمال. فانكفأت شديدة

اهتمام. ذرة أية يبديا
اا. وألسنا ملئكة، لسنا ل،- بشر

تد وألييم صيياحبه، هييدوأء بنفس الثاني أجابا- أدنييى عليييه يبيي
يعلييم كييان لييو كمييا الحجييرة، تلك في وأجودي من دهشة

بهييدوأء، معييي تحاوأرهمييا ميين هييذا قبل. عرفييت من ذلك
ال قدما وأكأنهما كلمه.. الثاني لمقابلتي. وأأكمل فع

جنسييكم، ميين وألسيينا ملئكيية، لسيينا رفيقي، أخبرك كما-
ال خلقتييم فأنتم ال، الطييين ميين فع مهييين، ميياء ميين ثييم أوأ

مين فأصييلنا نحين نيور. أميا مين خلقيت الملئكة وأكذلك
الن! حتى الماء

اا الخر - قال حال كل على- وأعليييك مييذنب، - أنت مقاطع
وأقائييده الميياء حييراس مجلييس أمييام وأتمثييل تحضيير أن

حيير أنييت الحييين ذلك وأحتى أمرك، في لينظروأا العظم،
تشاء. حيث إلى الذهابا في

يتناوأبيان بليور، مين عملقييين مثيل أمييامي وأاقفيين كانيا
حفظييا قد أنهما لو كما تلعثم، أوأ تأتأة دوأن معي، الحديث
اا وأرقيية ميين ذلك يقرآن أنهما أوأ لي، قوله يجب ما مسبق

مكتوبة.
اا أحييرك لييم فييي إليهمييا أنصييت كنييت بييدوأري، سيياكن

حيييث الخر، صامتة. أكمل صلة في أنني لو كما خشوع،
كمييا تظهيير كييانت الييتي ذراعه يحرك الوألى للمرة رأيته
جسده.. في ثابتة أنها

اا، أردت إذا صيييوتك ترفيييع ل- تيييثير أوأ تتحيييامق وأل شييييئ
البيض كوكبنا في البلبلة وأإثارة الحماقة فثمن الفوضى،
تحويييل هييو وأالسييكينة، وأالسييلم الميين كييوكب المييائي،
اا ماء، إلى الحمق يكون. من كائن
تد لييم الوعيييد، يشييبه كلمه كان أوأ يمييزح أنييه عليييه يبيي
ميين ذلك حدست يقول، ما يعني كان فقد التهديد، يتصنع

كلمه. من تنبع كانت التي المفرطة الثقة تلك
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اا، رأسي أهز كنت اا يبدوأ ل برمته فالمر موافق اا شيئ مقلق
اا، اا جد لييك". "منحناهييا الييتي الحركيية حرييية مييع خصوصيي

يرحب أنه لو كما فيه، ميوعة ل ناعم بصوت زميله أكمل
تشييبه أوأاميير ميين بييه تفوهييا مييا علييى منييي يعتذر أوأ بي،

الوعيد:
تطييأ الييذي الوأل الغريييب أنييك مييع الغربيياء، نكره ل نحن-

قوانيننييا وألكنها الكراهية، صفاتنا من كوكبنا. وأليس قدمه
يل أردت إذا بهييا، وأالتقيييد اللييتزام عليييك يجييب الييتي أ

اا أردت مييا أحييد. وأإذا يضييايقك أي تسييأل أن عليييك شيييئ
تريييد، بمييا عليييك وأيجيييب يخبرك وأسوف يقابلك، شخص

عليه!  يقدر ما حدوأد في
اا!  التحرك أستطيع ل لكنني- عاري

شييجاعة أتصيينع وألييم التسيياؤل، علييى ليونتهمييا شجعتني
اا كنت فقد كاذبة، سييوف ماذا أدري أكن فلم منهما، خائف
اا بي، يفعلن فيهييا أحتييك التي الوألى المرة وأأنها خصوص

تن الييذي الكييوكب، ذلييك سييكان بأحد بعييض فييي إليييه أحيي
ين الحيييان، وأالحييياة بييالخوة، وأالشييعور الهييدوأء إلييى أحيي
مائييية مخلوقييات وأالمدهشيية. كييانوا وأالممتعيية السييهلة
التسييلط. كيانوا حييب وأل الحسييد، بينهييم يوجييد ل رائعيية،

مييا يعييرف منهم وأاحد كل وأكان شيء، كل في متساوأين
اا وأأمانة. كانوا بدقة فيؤديه عليه تشييبهنا وأكائنييات مجتمع
وأالحييب وأالتكافل، كثيرة: اليمان، أشياء في البشر نحن

للحييياة... كييانت حبهييم فييي وأكييذلك وألنيياثهم، للطفال،
التعقيييد، ميين وأخالية بسيطة للشياء وأفلسفتهم نظرتهم

مييدنهم وأفييي بينهييم، الطويييل تجييوالي فييي ذلييك رأيييت
مجتمعنييا أن لييو قلييبي صييميم ميين أتمنييى الجميلة. كنت

حضييارتهم الحضيياري. كييانت رقيهييم إلييى يصييل البشري
كييوكبهم أسييموا وأعنييدما للخرين، الفرد حب على تعتمد

فكييل التسمية، تلك في صدقوا فقد البيض"، بي"الكوكب
يعرفيون وأل أحقياد، وأل فيهيا شيوائب ل بيضياء، أفعيالهم
اا يعرفون لكنهم الحروأبا، يسييتطيعون كيييف كييذلك جيييد

اا الفضاء غزاة أمام أنفسهم عن الدفاع وأالغربيياء. وأكييثير
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بييل طيبتهييم، وأعيين "أنجل" عنهييم زوأجتي أحدث كنت ما
اا لهم أجد كنت عديدة، مرات في إنني صنعوه فيما أعذار

بييالقوة؛ًا مائنييا علييى اسييتيلئهم جييراء ميين دمييار، ميين بنا
أعتقييد بييت أننييي إل كوارث، من وأراءهم خلفوا ما فبقدر

أن المييروأع، التاريخ ذلك على طويل وأقت مروأر بعد الن
البيياهظ الثميين رغييم لوجييودهم، وأحفظهييم أحياء بقاءهم

اء كان النسان، دفعه الذي اا بقا فييي مثلهم لجنس ضروأري
جييديرين وأدعيية، حييب من يمثلونه لما القل على الكون،

الكييون مفيياوأز فييي تعيييش التي العاقلة المخلوقات بكل
السحيق.

إلييى وأالمحبيية السييلم رسييل كييانوا لييو كمييا رأيتهم لقد 
مرافعيياتي فييي أمييامهم وأقفييت أننييي مييع قاطبة، الكون

اا العديدة اا، مثلهييم الحييياة فييي حقنييا عيين دفاع بييل تماميي
تتهم الييذي الخرابا حجم أرى الصفات. وأعندما بأبشع وأنع
ميياذا تذكر أحاوأل العاصف، لغزوأهم نتيجة وأراءهم خلفوه
ميين وأآلف مئييات عييبر النسييان بييأخيه النسييان صيينع

بمئييات منييا أعييدل فأجدهم وأحروأبا، بطش من السنين،
اا دفعييوا لقييد القييل على المرات؛ًا اا تعويضيي تعيييش ضييخم

خلقت. أن منذ أيامها وأأعظم أزهى النسانية بفضله
اا حنينا كان صييدق من الرغم فعلى الشيء، بعض مشوش
بينهييم كنييت كوني نسيان أستطيع ل أنني إل الحنين، ذلك

البقيياء لي تخول مقنعة صفة وأل له جذوأر ل غريب محض
اا أكثر أخرى مخلوقات كانوا بينهم. لقد كل في منا تحضر

مييا وأعلمييوني بينهييم، وأجودي احترموا القل على شيء،
حييييت مييا أنسييى قبل. وألن من إنسان يعلمه أوأ أعلم لم

حيياوألوا وأالييدوأل، بل وأالمؤسسات، الفراد بعض أن كيف
ممييا للسييتفادة منهييم محاوأليية فييي إليهييم، اسييتقطابي

أمييل وأكلييي عييدت الرض. لقييد تفيد علوم من به رجعت
اا نتعياوأن أن فيي إعيادة فيي البشير، معشير نحين جميعي

اا، ذلك عكس رأيت لكنني الجروأح، وأتضميد العمار تماميي
نييواحي لكييل وأالمحييرك المسيطر هو القوة منطق رأيت

الفييترة تلييك تأثير إلى مرجعها هذه نظرتي الحياة. وألعل
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فييوجئت لكنني وأالصفاء، البياض كوكب في قضيتها التي
إصييراري كثييب. وألييول عيين وأعيياينته وأشيياهدت رأيت بما

دفييع لميين رخيصيية نفسي لبعت أنانيتي، من التجرد على
ال أرانييي كنييت لكننييي أكثر، حييي، كييائن كييل عيين مسييؤوأ

اا عملي، فواصلت ما علوم من هناك تعلمته مما مستفيد
السنين. مليين بعد إل إليها ليصل النسان كان

وأقييف الييتي المييراض علج هييو العلييوم تلييك أهييم وألعييل
اا النسييان عقييل أمامهييا اا عيياجز وأكييذلك طويليية، عقييود
المطار يستدر كان الذي اللوان، المبهر الصغير المثلث

المناخية. قسوته درجة بلغت مهما مكان، أي في
وأاحييدة لحظيية ينسييني لييم ذلييك لكيين نعم، بحنين، أشعر
ال إنسييان أننييي اا، أوأ سييليمة تكييون ليين وأحييياتي وأأخييير

كييانت مهمييا جنسييي، أبنيياء بين إل وأممتعة، بل وأحقيقية،
آخر. مكان في العيش وأسهولة الغراءات

فييي تعريك يعنيهم ل هنا فالجميع يضير، ما ذلك في ليس-
رس ل شيء، محييل تبييدوأ ليين أنييك كمييا منييا، لسييت أنك تن
هذا. عملك من فرجة
اا، مثلي عاريين كانا وأاضحة. سوأتهما تبدوأ ل تمام

نتركك؟!! أن قبل ما شيئا تريد هل-
أحييد يطاردني وأألن بمفردي؟ هنا من خرجت لو أتوه ألن-

ما؟! شخص يؤذيني أوأ
اا كنييت فقييد آنييذاك، حييالتي تصييوير الخجييل ميين ليس خائفيي

باستفسيياري بييادرت لييذلك أشياء، من ينتظرني مما بالفعل
إبطاء. دوأن

ناحييية ميين ذهبت. أما أينما مراقبتنا تحت تقلق! فأنت ل-
قاموسيينا. اخييرج فييي ليييس فهييذا العتييداء، من الخوف

اا تجد لن إنك بنفسك، وأتأكد حييتى وأل هنييا، تجده كما أمان
نفسه. الرضي كوكبك في

اا. وأما رأسي هززت حييتى عييين طرفيية سييوى هي موافق
ثانية. من أقل قبل أمامي يكونا لم أنهما لو كما اختفيا
اا فييوري ميين قمييت وأجلييت الحجييرة، لمغييادرة اسييتعداد

يلي المكان، أنحاء في بناظري نفسييي، بييه أستر ما أجد ع
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اا أجد فلم بابا ثمة هناك للخروأج. كان توجهت يذكر، شيئ
إلييى يفضييي اليسييرى، الجهيية ميين الحجييرة أقصييى فييي

العجيياز فييي العجاز أشاهد عليها وأقفت وأاسعة، شرفة
ف، ل خرافيية مدينية أميامي تمتيد العمراني. كانت توص

التقييان. كييان غاييية في ضخمة قبابا لها البنيان، شامخة
حلزوأنييية سييللم ثميية الواسييعة الشرفة يمين على يوجد

ال تشييبه حديقيية إلييى وأصييلت حييتى نزلتهييا، التصميم، حق
اا، اا فيهييا رأيييت وأاسع ل بعضييها مخلوقييات عجيبيية، أطيييار
جميليية كييانت جنيياحين، ميين أكييثر لهييا وأأخرى لها، أجنحة
أشيعر فليم كتفيي، عليى وأحيط بعضها أتى وأدوأدة، وأتبدوأ

الهواء. من خلقت أنها لو كما بوزنها،
على نثرت مضيئة، كانت التي الحديقة، في بصري قلبت
روأعية المكيان فيزادت المطير، قطيرات يشبه ما أرضها

ال. وأجما
طييابقين، من مبنى في تقع فيها كنت التي الحجرة كانت

تليية علييى المبنييى ذلييك الميياء. وأيقييع بلييون كبيرة قبة له
ربا بعييييد. "ييييا مييين المدينييية عليييى تشيييرف صيييغيرة

ميين بنييي أنييه لييو كمييا يبييدوأ شيء كل السماوأات!". كان
رر لييم سييحرية، مدينيية الماء. كانت فييي أرى وأليين مثلهييا أ

كمييا تبييدوأ الرض. كييانت إلى عودتي حين اليام مستقبل
أحييد الوألييى. لعييل النظرة حيث من أرضية مدينة أنها لو

الشيياهقة، المبيياني تلك التسمية- هو جازت -إن الفوارق
المريييح الخييارق الضييياء وأذلك ضخمة، قبابا تعتليها التي

اا الفضيياء، يعييم الييذي وأالبصر، للنفس النقيياء ذلييك وأأيضيي
شيء. بكل يحيط الذي المذهل

الطراف. مترامية أخاذة جغرافية كانت
الجييدران فوجييدت فيه، أسكن الذي المبنى جدار لمست
تت كانت لو كما الصلبة، شديدة يد مبنييى فولذ. كان من تق
تتحييرك التصيياميم، متقنيية مساحات يميني، على حقيقي

فييي زارانييي اللييذين المخلييوقين تشييبه مخلوقييات فيييه
تتريض. أنها لو كما مختلفة اتجاهات في تتحرك الحجرة،
الخرييين مع تعامل أوأل فهذه متوجس، وأأنا إليها توجهت
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في بعد رف اا معهييم. كنييت سييأتعامل الحجييرة ضي بعييض قلقيي
فييي أضييع النظييار. كنييت يلفييت سوف فشكلي الشيء،

لكننييي تجييوالي، فييي ألقيه قد لما عدة احتمالت رأسي
يشييبه أبيييض بحصييى مفروأش دربا في طريقي وأاصلت

الحافيتين. قدمي تحت أحسه كنت السفنج،
لييي يبتسييمون كييانوا الشييخاص، بعض سيري في قابلت

الخييوف عني زال نفسي، في الطمأنينة ذلك فأنزل بود،
ين فقد أجسادهن، من الناث وأالتهيب. عرفت يشييبهن تكيي

الجمييال مقيياييس حتى البدان، تفاصيل حيث من نساءنا
المحصلة في لكنهن أخرى، إلى وأاحدة من متفاوأتة كانت

الجمال. شديدات النهائية
الييذكور أجسيياد تشييبه الييذكور، تفاصيييل كييانت كييذلك

بسطة. وأأكثر منا أكبر لكنهم البشرية،
تي نظراتي تلتقي عندما بحرج أشعر كنت رنيي تميير أنييثى بعي
اا عريييي جييواري. كييان من رر لييم لكننييي للعيييان، وأاضييح أ

اا الحسيياس عيين فتييوقفت عيونهن، في تعجبا أوأ استغراب
اا يعنييي ل الحجييرة زائييري قييال كما فعريي بالخجل، شيييئ

لحد.
المتريضييين، راقبييت الملعييب، باتجيياه تقييدمي وأاصييلت

مثييل ألعابنييا، بعييض تشييابه بألعييابا يقومييون فوجييدتهم
يعتمييد مرئييي غير معين شيء على المنافسة أوأ الركض،

اا، محدد رقمي مبدأ على أثنيياء بعييد فيمييا علمت كما سلف
البعييض. الشيييء علييى السييئلة بطييرح أقييوم كنييت مييا

متنافسييين، فريقييين وأجييود اللعييابا تلييك فييي المشييابه
المنافس. الفريق لهزيمة منهما كل يسعى
اا قضيت وأقعييت مشيياهدتهم. وأكلمييا فييي بييه بييأس ل وأقت
يي أحدهم نظرة اء وأجهي، في يبتسم عل من ذلك كان سوا

هنيياك، وأاجهني ما أروأع اللعبين. لكن من أم المتفرجين
حيييث الملعييب، أحييد قصييدي الملعب، مدرج على أعني
يتقدم صغير لطفل رؤيتي متنافسان، فريقان يتقابل كان

كمييا هزني، أمامي أصبح وأعندما أحد، ينهره لم باتجاهي،
الفضول.. يشده أرضي، طفل أي يفعل

-68-



أنت؟! من-
تت ال فيهييا أرى الييتي الوألى المرة بود. كانت إليه التف طف

إلييى سيييأخذوأنني بعييد الكييوكب. فيمييا ذلييك أطفييال من
يي. أسييئلتهم وأيطرحييوا ليشياهدوأني الطفال مدارس عليي

الطفييال، أحييب بطبعي فأنا اللقاءات، بتلك أستمتع كنت
بينهييم أحييس كنت بنات، أوأ ببنين الله يرزقني لم لو حتى

اا منها حرمت التي البوة تلك بأبوتي، ال، زمن تم حتى طوي
سييأرزق حيييث البيض، الكوكب علماء أيدي على علجي
بنات. وأثلث صبيان بخمسة

ال كنت أنييه وأأظن طويل، حرمان بعد البوة على مستعج
اا كان كنييت لييو كما الكوكب، ذلك إلى أذهب أن لي مقدر
أتييذكر صييغاري، مع ألعب كنت علجية. وأعندما رحلة في

اا أجييد فل البعيد، كوكبهم في قابلتهم الذين الطفال فرقيي
اا، اختلفييت لييو حييتى برأيييي، الطفييل هييو فالطفييل كييبير

الكواكب. بين التواصل صلة تفرقت أوأ الجغرافية،
وأالذكاء. الجمال غاية في كانوا أطفال، بثمانية رزقت
قييرارة فييي "سييماثمانا" أبتسييم مع قصتي أتذكر وأعندما
ل كييوكب سييكان ميين أنييثى، التجربيية؛ًا تلك لغرابة نفسي
اسييتحالة أرضييي. وأمييع كييائن حييب فييي تقييع أحد، يعرفه
اا التقائنا ال: كييثيرة أحيييان في أتخيل أنني إل جنسي متسييائ

اا التقاؤنا الممكن من كان أنه لو ترى تزاوأجنييا، عبر جنسي
الييتي الصييفات هييي سيييكونون؟! وأمييا أطفالنا كان كيف

أنهييم أم كييأبيهم، سيييأتون كييانوا بهييا؟! هييل سيييولدوأن
أمهم؟! سيشبهون

ذلييك فييي سأبقى كنت هل القران، ذلك مثل تم لو كذلك
اا زوأجتي سأحضر أم الكوكب، كييان كيييف معييي؟! وأأيضيي

آخر؟! كيف كوكب من بزوأجة أعود عندما سيكون الحال
علييى تبعييث أسييئلة الرض؟!... كييانت سييكان سيييتقبلنا
البيييض، الكييوكب من القادمة زوأجتي أتخيل وأأنا الضحك

الييتي "أنجييل"، زوأجييتي الرضية، زوأجتي أمام تقف وأهي
اا أداعبها كنت الييزوأاج وأشييك علييى كنت إنني بقولي أحيان
ال، منها أكثر أنثى من يي فترد جما ذهبييت متبرمة: "هل عل
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زوأاج أجييل ميين بحياتك وأضحيت الهائلة المسافة تلك كل
المسييافة تختصيير لم لماذا كذلك، الحال كان جديد؟! إذا

عناء نفسك وأتكفي أرضية امرأة عن لك وأتبحث وأالوقت
ال إنكم المشقة!؟ حييتى لكييم، مأمن ل الرجال معشر فع

أخرى". مجرة في كنتم لو
اا، عليها فأرد تعرفييين وأأنييت جميليية، كييانت "لقييد ممازحيي

عيين أخرجتهييا وأقييد حنقيية، الجمال!". فييترد أمام ضعفي
ل الميير، هييو وأهذا تحبني، تعد لم "لعلك كلماتي، طورها

عيين أتوقييف ل لكننييي ضييحكي، أقل! ". فيييزداد وأل أكثر
منك؟!". تغار كانت أنها أنجل يا تعلمين "هل مماحكتها،

اا رأتني ما وأعند يدت مماحكتهييا، فييي مسييتمر يي ر بمييا عليي
يأتي أن على الموت تفضل منا النثى "إن الحكمة، يشبه
تحييترم الييتي الحقيقية وأالنثى عليها، أخرى بامرأة رجلها
ذلييك ليس تحب، من على بالغيرة تشعر التي هي أنوثتها

إلييى الضييروأرة دعتهييا إن للقتييال وأتسييتعد بييل فحسييب،
ذليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييك".

اا  كان اا جواب بنفسييي هذا شهدت فقد لي، بالنسبة مفحم
أي لفعييل استعداد على كانت أنها وأكيف "سماثمانا"، مع

اا ليس يرضيني، شيء "أنجييل" ميين وأغيييرة بييل فقط، حب
شاشيية عييبر مشيياهدتها خلل ميين إل تعرفهييا ل الييتي

يي مسيييلطة كيييانت اليييتي المراقبييية كنيييت عنيييدما علييي
إلييى الوصييول جهدي قصارى أحاوأل الرض على أزال  ل

ماءنا. سلبوا من مطاردة من تمكني طريقة أوأ حل
ذلييك وأخييز عنييدما ذهنييي إلييى تييداعت الفكييار هييذه كييل

أنييا، ميين يسييألني وأاسييتغرابا، فضييول فييي يييدي الطفل
بدوأري: أجبته وأالذي

إنسان.-
هذا؟!  يعني ماذا-
اا- ليا كائن آخر. كوكب من ح
الكوكب؟ هذا يقع أين-

يقييع أييين بعييد أدري أكيين لييم فأنييا الجابية، فييي احييترت
بالضبط. وأموقعها الرض تحديد أستطيع حتى كوكبهم
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بعيد. مكان في-
 هناك؟ الكثير مثلك يوجد وأهل-
نعم. -
اا؟!  هنا تفعل أتيت ماذا- إذ

ال كان اا، سؤا تت أجيبييه، أن وأقبل لكن صعب كمييا أمييه أقبليي
اا وأأخذته ظننت فضييوله. فييي عيين لييي تعتييذر وأهييي بعيد

لكيين عليه، الجابة بإمكاني كان فقد أتضايق، لم الحقيقة
كييوكبه قييادة أن أخييبرته أننييي لييو سيييفهم كييان هل ترى

منهييم للمييوت، الكائنييات مليييين وأعرضييوا ماءنا، سرقوا
أتيييت إننييي لييه قلت لو قولي سيفقه كان هل الطفال!؟

المزيييد يموت ل حتى منا، تسرق بما لطالب كوكبهم إلى
الصييغير، الطفل وأهو بمقدوأره، كان وأهل الطفال!؟ من
السيرقة فعيل وأراءه خلفيه اليذي اليدمار حجيم يعيي أن

الرض!؟ لماء الوحشي
لكننييي الن، حييتى عليهييا الجابيية أستطع لم أسئلة كانت
تييرى لكن لوحده، ذلك كل سيعرف يكبر عندما أنه متأكد
بييي حري سؤال جرى؟! إنه ما على حكمه سيكون كيف

الحقيقييية الجابيية هييي فإجييابته أرضييي، لطفل أسأله أن
أنقييذته الييذي الصييغير الطفييل معنييى. وألعييل لهييا الييتي

تضييرر الذي فهو الجابة، حق له الذي الوحيد "أنجل" هو
لطييرح يييدفعه لييم الييذي الطفييل ذلييك وأليييس أمه، وأفقد

الفضييول سييؤال بييين مييا وأشتان الفضول، سوى السئلة
الجابيية يعرف وأحده الزمن سؤال إنه المساءلة، وأسؤال

عليه!
اا ذهبت ييدفع الصيغير وأفضيول المدينية، تليك فيي بعييد
الشياء بمراقبة انشغالي لكن رأسي، إلى السئلة بعشرات

ينسيياها قييد الييتي أسييئلته وأأنسيياني إييياه أنساني حولي من
يكبر. عندما

يتشييابهون الميياء. كييانوا كوكب سكان من الكثير قابلت
وأسيياحات. قضيييت وأشييوارع أماكن في اللطف. سرت في
اا ال وأقت وأأخييرى تطييير، مركبييات وأرأيييت التجييول، فييي طييوي

وأمييع مروأر، إشارات هناك تكن معبدة. لم طرق على تسير
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اا أشيياهد لييم ذلييك اا. صييعدت حادثيي وأدخلييت عمييارات وأاحييد
اا محلت، حللييت. أينمييا البتسييامات تقييابلني زلييت، ما عاري

أخرى. دوألة من أتى سائح مثل كنت
وأأييين كيييف عميييق، تفكييير في أنا الجوع. وأبينما أدركني

محلييه. كييان إلييى يييدعوني بميين طعام؟! فإذا إيجاد يمكنني
اا وأمشييروأبا لذيذ، بطعام وأباشرني يبدوأ. دخلت، كما مطعم

يي أعاد طويليية سيياعات قضييائي ميين الرغم حياتي. وأعلى إل
اا شيء كل بالملل. كان أشعر لم التجول، في بالنسبة مبهر

وأل نظيفيية، حللييت، وأأينمييا وأالسيياحات، الشييوارع كييل لييي،
أماكن زرت عندما ذلك الفاقة. علمت أوأ للفقر أثر أي يوجد
اا، أخرى هؤلء ينام تتوقف. "أل ل مكان كل في الحركة لحق
؟!. الليل أين نفسي. ثم سألت ؟!"، القوم

اا يومهم كان ال نهار التعييب، ظلم. أدركنييي يتبعييه ل كييام
فيهييا نفسييي وأجييدت الييتي الحجرة إلى العودة في ففكرت

اا الطريييق. كييان أضعت قد يبدوأ كما لكنني مرة، أوأل موقفيي
اا در لرجل صعب فييي أنييا فيييه. وأبينمييا ينييام مكان عن يبحث عا

كييان عنييدها. مييا البيييات إلييى تييدعوني بييامرأة إذا حيرتييي،
اا يدهشني يييدوأر وأحييديثهم حوارهم أن مع للفتى، فهمهم حق
جميليية. أنيثى مباشيرة. كييانت بالييذهن التخياطب بواسييطة

معييي، التعامل في حيادها لكن دنيء، بشري هاجس انتابني
بهو إلى المخلوقة تلك اعتقادي. أدخلتني خطأ أدرك جعلني

سييألتها.. ينييامون. وأعنييدما آخرييين ثميية أن وأاسع. أخبرتني
اا رصييت ضخمة، زجاجية اسطوانات إلى أشارت أين؟، جنبيي
الفضييول تبعتهييا. لكيين أحييدها أدخييل أن جنييب. وأقبييل إلييى

فارغيية السييطوانات. كييانت بعض على نظرة للقي دفعني
اا يبدوأ ماء من إل اا، متجمد أذابتهييا حلييوى كييان لو كما رجراج

فأجابت:  ذلك، عن السيدة فاترة. سألت حرارة
نائمون. نزلء - هؤلء

رر لم لكنني- المطاط! يشبه الزجاج ماء سوى أ
ببله.  فيها أحدق بينما رائعة، ابتسامة ابتسمت

وأعنييدما السييبات، طييوال نيذوأبا النييوم، في طريقتنا إنها-
جديد. من نفسه تشكيل يعيد أحدنا يستيقظ
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 الحياة؟ على خطر هذا في أليس-
للتشظي. قابلة غير وأاحدة كتلة فأجسادنا ل،-
اا؟!  ستذوأبوني عني...؟! هل ماذا- أيض

اا البتسام أعادت اا تعلم معلمة مثل وأجهي، في مجدد تلميييذ
بسرعة. يفهم ل
قابييل وأغييير إنسييان، أنييت مختلييف، معييك الوضييع كل،-

أرى، كمييا فييرق وأهنيياك صلصييال، أصييلك لن للييذوأبان،
 كذلك؟ أليس

اا. فتحيييت برأسيييي أوأميييأت تليييك إحيييدى بيييابا موافقييي
فعلييت. كييانت وأقييد الييدخول، إلييى وأدعتنييي السييطوانات،

فييي رأيييت مييا عكييس علييى الداخل، من رحبة السطوانات
أفكاري: قرأت ما بعد مسرعة فردت الخرى، السطوانات

لتناسبك. مفصلة إنها-
 ذلك؟ عرفت وأكيف-
عنك. شيء كل نعرف كلنا نحن-
تعني؟! من كلكم!؟-
كوكبنا. سكان كل أعني-
أردت؟ إذا حاجتي أقضي أن أريد أنني وأتعرفون-
ذلك. إلى تحتاج لن-
تعني!؟ ماذا-
مباشرة. بمعنى جوفك، في يتبخر تشربه أوأ تأكله ما لن-

الهضمي. جهازك استخدام إلى حاجة في لست أنت آخر
عرق. صورة على يخرج فضلت، من عنك ينتج ما وأكل

يدعتني تت وأ تت غمضة في وأذهب سييرير علييى عين. استلقي
دهمنييي حييتى رأيييت، مييا كييل في أفكر وأأخذت أمامي، كان

اا كان النوم، ال نوم اا، طوي فمييا الحلم، فيييه تراوأدنييي لم هنيئ
اا كان بالكوكب، التعريف يشبه كان رأيته مزعييج، غييير تعريف
اا رأيت مباشرة، دماغي في يصب كان ماء، من وأاسعة آفاق

رؤيتهييا. غيييري لنسييان تتيياح ليين عجيبيية وأمخلوقات وأمدن،
اا وأجدت استيقظت عندما الماء، لون له كان بجواري، طعام

اا، تشكيلته. كان اختلفت وأإن أثناء ذقته ما تشبه ل لذة لذيذ
بييي فييإذا بالغتسييال، أفكيير السابق. كنييت لطعامي تناوألي
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اا يي هجمت كثيفة مائية برغوة محاط وأأخييذت مكاني، في عل
بجسدي. وأتحتك تدوأر

فييي أغتسل أنني لو كما وأبدوأت ذلك، إثر السرير اختفى
قييد بييأنني وأأحسست رأيت بالغتسال. وأعندما خاص حمام
مخلفية أتييت، كمييا وأاختفييت الرغييوة، توقفت كفايتي أخذت

اا وأراءهييا اا شييعور وأالنشيياط. بالنظافيية نفسييي فييي عظيميي
لمواصييلة وأفضييول شييوق وأكلييي الشييارع إلييى خرجييت

الييتي الييوتيرة وأنفيس الحركيية نفيس فوجدت الستكشاف،
يتوقفييون ل القييوم هؤلء وأكأن النوم، إلى ذهابي قبل رأيتها

الهائليية، المدينيية تلك قلب في تجوالي الحركة. عاوأدت عن
المخلوقات. رأيييت كثرة رغم للزحام، أثر فيها يوجد ل التي

اا تماثيل يلمييس أميين وأالروأعة. وأثميية الجمال شديدة وأنصب
اا ل وأبدوأت الرهبة، مني روأحي. زالت أعماق أي تجيياه مبالييي
يخيف. ما هناك فليس خطر،

 حياتهم عن هناك العلماء أحد سألت أنني أذكر
فاضل؟ كوكب أعني يوتيبي..!!، كوكب هذا كوكبكم هل-

قاطعني.  لكنه مقصدي، له أوأضح أن حاوألت 
وأالفقييير، الغنييي فينييا عادي، مجتمع نحن كذلك، ليس ل،-

من العكس على نحن قصدك، أفهم وأالشبابا. أنا الشيخ
اا، ذلييك يير وأقييوانين نظييم فهنيياك تماميي حياتنييا نظييام تتسيي

فينييا وأالحقوق، الواجبات في متساوأوأن وأالجميع بالعدل،
نشييبه إننييا وأالمبدعون، وأالحرفيون،وأالفنيون، المعلمون،
اا؛ًا كثيرة أشياء في البشري مجتمعكم يوجييد ل لكيين تقريب

وأأمية مجتميع عاهات. نحن ذوأي أوأ مرضى أوأ بؤساء بيننا
لل لرزاقهييم، يسعون وأالجميع صحيحة، مييوقعه حسييب ك
زلنييا مييا تراهييا الييتي العظميية رغييم أننييا بمعنييى وأدرجته،

أحقيياد، أوأ عييداوأات أوأ حييروأبا دوأن الكمييال، إلييى نسعى
هيي وأقوانيننييا حياتنييا، أمور كل في الفيصل هي وأقوانيننا
جهيية، ميين الحكيييم خالقنييا لنا أراده ما تتبع دينية، قوانين

البشييري وأالجنييس الذاتييية. إننييا اجتهاداتنييا إلى بالضافة
اا كثيرة أشياء في نتشابه بالطبع. الفوارق بعض مع جد
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غرابيية وأل معييي، صييبورين وأكييانوا السئلة، كثير كنت
فعلتييه مييا لفعييل مكيياني فييي أحييدكم كييان فلو ذلك، في

بالضبط.
اا الجمال كان ذلييك صييغر أمييامي، شيء كل في مقيم

هييذا صييفة الجمال كان أتساءل: "إذا جعلني مما كبر، أم
وأالمييوت القبييح زرع إلييى سييكانه لجييأ فلميياذا الكييوكب،
أرضنا؟!". في وأالخرابا
اا أجد لم السؤال ذلك عليه. كنييت يجيبني بجواري أحد

بضييراوأة، السئلة هاجمتني أكثر المدينة في توغلت كلما
اا اا الخييارق، الكمييال ذلك أشاهد كنت عندما خصوص آفاقيي
اا إبييداع، أوأ ميياء ميين وأاسعة اا وأبياضيي كييل ميين يشييع آسيير
وأالمييان. بالدعيية وأالشعور وأالرفاهية النعيم بياض مكان،

اا عظيم، غضب دهمني المرات إحدى وأفي وأأنني خصوص
اا، ل أبدوأ أن حاوألت حيياوألت الخصوص، وأجه على أوأ مبالي

وأأخييذت أجلييه، ميين جئييت مييا نسيييت قييد بييأنني التظاهر
القصييد بريئيية عادييية تكييون أن اجتهييدت أسييئلة، أطييرح
يمكنني كيف أوأ به، التحكم يمكن وأكيف الماء عن وأالنية،
مت تأجيابه كنت لكنني كوكبي، إلى العودة مين قاتيل بص

ذلييك وأجعلنييي بالغضييب، فأحسسييت سييألته، شخص كل
أمامي أجدها كنت التي وأالبتسامات الطيبة تلك أن أظن
مقصييدي، عيين للهييائي محاوأليية إل هييي مييا ذهبييت أينمييا

ميين عظيم بحر ضفاف على أسير كنت ما أثناء فصرخت
ماؤنييا أنييه لييو كمييا وأفقد، شوق في تذوأقته العذبا، الماء

التحمييل، علييى أقييدر فلييم الكيييل، بييي فيياض المسروأق،
يييا قتليية، "يييا كالرصيياص فمييي ميين الكلمييات فخرجييت
برمتييه بشييري جنييس العاهرات! هناك أبناء يا سفاحون،

كييبر تحسييون وأل نعيييم، فييي أنتييم بينمييا للمحييو، يتعرض
أيهييا ماءنييا، قتليية! أعيييدوأا يييا قتلة، يا جريمتكم، وأبشاعة

اللصوص!".
مثل اجتاحتني التي الغضب سورة من أنتهي كدت ما
ان، وأذانك إل النار، من كتلة أوأل رأيتهميا الليذان الشخص
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يقفييان تقييع، أييين أدري ل الييتي الحجييرة تلييك فييي مييرة
الجحيم. من أتيا أنهما لو كما أمامي،

قييد وأهييا الشغب، إثارة من حذرناك وأيكفي! فقد هنا إلى-
به. أمرناك ما خالفت
اا أحييدهما قييال ثقيليية، كييانت كتفييي، علييى يييده وأاضييع
اليييد تلييك ثقييل لكيين معهما، وأالعراك بل المقاوأمة، فقررت
اا وأرأيتنييي مكيياني، ثبتنييي اللعينة ثلييج. مين ليوح مثييل جاميد

مييا لكننييي داخلي، يشتعل وأالغضب فارغ، كصندوأق حملني
فييي الطييراف. وأضييعاني مشييلول كنييت الحركة، استطعت

قبييل. من أرها لم أنني مع مني بالقربا محلقة كانت مركبة
لييو كمييا طائعيية أقبلييت بيييده أحييدهما إليها أشار أن وأبمجرد
أييين. حيياوألت إلييى أدري ل بييي مروأضيية. حلقييا دابيية كييانت

مغلييق فمييي أن لييو كما لساني، يطاوأعني لم لكن الصراخ،
فبييدأت يعمييل، مكييان ميين وأحييده عييام. عقلييي مليييون منذ

الخواطر.. بتوارد معهما الحوار
تأخذاني؟! أين إلى-
الماء. حكماء مجلس إلى-
اللصوص! أيها ماءنا أعيدوأا-
"لصوص"؟!  كلمة تعني ماذا-
اا. شيء كل يأخذوأن الذين- غصب
منهم. لسنا-
مائنا؟! عن وأماذا-
استرجعناه. وأقد ملكنا إنه-
ذلك؟! فعلتم حق وأبأي-
أحد. من ننتظره وأل لنا، المناسب الحق نضع نحن-

مجييرد فهمييا معهمييا، ينفييع ل الحييوار وأكييأن الميير بييدا
العييتراض حيياوألت لكنني منهما، ترجى فائدة وأل مأمورين،

يوميياني ذلك في تماديت وأعندما أسكت، وألم حييتى أدري ل ن
قاعيية فييي نفسييي وأجدت أفقت ذلك. وأعندما تم كيف الن

اا البصييار تسييلب ضخمة النفسييية لحييالتي لروأعتهييا. وأنظيير
ا إلى ألتفت لم آنذاك، يجليس كيان فقيد ،النفيسية مقتنياته
أقييدر غيرهم. لييم أحد في أرها لم هيبة ذوأوأ أشخاص أمامي
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فييي سيينهم فييي فكييرت لماذا أدري ،ل أعمارهم تمييز على
متقيياربين يبييدوأن كييانوا حييال أييية على لكنهم ، اللحظة تلك

اا. عمرييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
حيياوألت نيياعم. وأعنييدما كرسييي علييى أجلسييوني قييد  كانوا

بلسيياني أحسسييت المقابييل فييي أقييدر. لكننييي لم الحركة،
اا، رر وألم طليق إلييى بييي أتيييا اللييذين الشخصييين جواري إلى أ

أعميياقي، في يزمجر يزال ل كان الغضب القاعة. وألن تلك
ثانية: مرة يخرسوني أن خشية بالكلم اندفعت

العيييش لنفسييكم ترضييون السييادة! كيييف أيها أخبروأني-
الن!؟ يموتون البشر وأمليين آلف بينما

يي كان ال أبدوأ أن عل كمييا القل على معهم، حواري في متعق
وأليييس علميياء، أمييام كنييت فقييد الحييوار، لياقيية تقتضيييه

يعصييف كييان الييذي الحنق من الرغم على عادية، مخلوقات
بي.

المشيئة! إنها-
من!؟ مشيئة-
وأحسب! المشيئة-
كمييا بعبيياده يصيينع ل فييالله اللييه، مشيييئة أنها تخبروأني ل-

أنتم. تصنعون
منك! أكثر نعرفه فنحن الله، عن تتحدث ل-
يحون جعلتكيييم هيييذه معرفتكيييم وأهيييل- بمخلوقييياته تضييي

اا!؟ وأتقتلونهم عطش
يتوسييطهم سييتة، كييانوا وأاحييد، من أكثر مع أتحاوأر كنت
سييكوتهم خلل ميين ذلييك عرفييت كييبيرهم، أنه يبدوأ مخلوق
الييذي صراخي بينما أفواههم، يفتحوا يتحدث. لم كان عندما

ال يكون أن حاوألت أتحاوأر أنني أدركت فقد الذان، يصم عاق
فييي يفييت كييان مائنييا. وأالييذي بأخذ أمروأا الذين مع مباشرة

الييوقت فييي أنييه أدرك أنني هو الجنون، إلى وأيدفعني كبدي
أنفسييهم، يسييمون كما الحكماء، أوألئك مع فيه أتحاوأر الذي
للييدفاع أقييف أنييا بينمييا الهييوال، يتجرعون جنسي بني كان

"سماثمانا" حتى قوة، وأل لي حول ل الحركة، مشلول عنهم
فييي هييذا بشيييء. كييان تتفييوه ل صييامتة وأظلت عني تخلت
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فييي محبوسة كانت فقد الثانية المرة في أما الوألى، المرة
موقعه. أعرف لم الذي سجنها

المييرة - كييانت العالم أيها تتصور كما تضحية، ليست إنها-
- العلمييية بصفتي يدعوني أحدهم فيها أسمع التي الوألى

البقاء. منطق إنه
من!؟ بقاء-
القوى. بقاء-

معركيية كييانت معهييم، معركييتي أن أدركييت قييد كنييت
معرفييتي مييع أكييثر، ليييس متقييد وأذهيين لغة معركة خاسرة،
نفسييي فييي يجول ما قراءة على المسبقة بقدرتهم الكيدة

أدافع التي الوحيدة، الطريقة كانت أنها إل به، أنطق أن قبل
أذهانهم، وأتشتيت بلبلتهم المسلوبا. حاوألت كوكبي عن بها

قييراءة  على قدرتهم مدى لمعرفة مني محاوألة مجرد كانت
أفكاري.

اا، تقولون كما بالله تؤمنون كنتم إن- أنفسكم. فاقتلوا حق
ال كييان اا، سييؤا اا قييرؤوأه أنهييم أدرك صيياعق فييي مسييبق

حييارس وأحييده وأجييوههم، تصييلب في ذلك رأيت مخيلتي،
اا، بقي العظم الماء معيياوأنيه. وأوأاصييلت صييمت رغم هادئ

يكن لم إقناع، معركة المعركة هوادة. كانت دوأن هجومي
الحجة. وأقوة الحوار ذلك، غير أمامي

إيمانكم!؟ فأين الفناء، يخشى ل بالله يؤمن الذي-
النسان؟! أيها تريد ماذا-

علمه. وأسعة بمكانته، يليق بهدوأء الماء حارس نطق
أنييانيتكم، بسييبب الييذي الميياء إياه، الله وأهبنا الذي الماء-

أن رغييم لنفسكم، عليه استحوذتم أن بعد المليين مات
سييولت وأالييذي عيشيينا، سييبب ماءنا، به، ممتلئ كوكبكم

تطييوركم مسييتغلين أخييذه، وأأنييانيتكم وأحشيييتكم لكييم
أن دوأن النقييراض حافيية إلى وأدفعنا بنا، للضرار العلمي

اا ندري لذلك.  سبب
نفعل؟! لم وأإذا-

دد، المنتظر العرش وأريثة قرين أجابا الشيخص ذليك بتح
ين الذي فييأجبت كييوكبهم، في أقامتي مدة طيلة العداء لي ك
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دد كييان الرهبيية. وأقييد أوأ بييالخوف شعور أدنى دوأن مضاد بتح
اا آنذاك جوابي اا، جواب فيه خداع ل حقيقي

نفسي! أقتل-
كوكبنا. على ليس لكن تشاء، ما فعل هنا. بإمكانك ليس-

يسييار إلييى مباشييرة يجلييس كييان الذي الشخص ذلك صرخ
مييا يعلمني سوف الذي الشخص ذلك العظم، الماء حارس

ا وأاليذي الرض، إليى عيودتي حيين النسيان بنيي به أنفع م
أشييرف عنييدما للتعلييم، وأحييبي المتقدة بعقليتي يشيد انفك

وأالييتي الرض، فييي نجهلها كنا كثيرة أسرار فك على بنفسه
اا أكون لن لفكها السنين آلف يلزمنا كان إنه قلت لو مجازف

حييارس فيهييم بمن هزهم، قد تصميمي أسرارها. كان وأحل
اا، الماء سييري في الله ذكرت كلما أنني لحظت وأقد شخصي

أرادوأا لنهييم ربمييا الخييواطر، عييبر بييي اتصالهم حبل ينقطع
اا معي الحوار عليهييم، أظهر ل حتى الديني، المعنى عن بعيد

القييرآن، من أحفظها التي وأاليات الدعية كل فاستحضرت
صييراعي وأبييدا المواجهيية، معييي خاضت الصلوات وأحتى بل

وأجبهيية الميياء، باسترداد المطالبة جبهتين: جبهة على معهم
اا وأالصلوات. كييان وأالدعية التلوأة اا، مجهييود اا جبييار خصوصيي

يي يتفوق يناظرني من وأأن دح في عل عدة. نوا
نفسي! سأقتل بل-
ذلك! من نمكنك لن-
الييذي التعس الكوكب ذلك في يموت النسان لكم أقول-

عيين تثنييوني الن أنتييم بينمييا سييكانه، وأقتلتييم خربتمييوه
شييفقة، دوأن المليارات تبيدوأن مضحكون، الموت! إنكم

أشييد بينكييم! مييا سييأموت أننييي لمجييرد مييوتي وأتخافون
قسوتكم!

الكييوكب، هييذا فييي أحد يموت ل لكن قسوة، ليست إنها-
 بالغرابا!؟ فكيف

اا،- الموت! معنى تدركون ل أنتم إذ
ل.-

البشييري الجنييس أن سيياعتها وأأيقنييت يييدي، فييي أسييقط
أسييرتي وأعلييى أهلييي، علييى فبكيييت محاليية، ل هالييك
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ركم صغير طفل مثل أبدوأ البشرية. كنت وأأمه أبيه على تيح
شيء فعل يستطيع أن دوأن بالموت، أقربائه وأكل وأإخوته
الخر. تلو الواحد عينيه أمام يموتون وأهم مراقبتهم سوى
تقييدم أشييخاص، ثلثيية القاعيية دخييل بكييائي في أنا وأبينما

يييؤدي وأأخييذ أمامه وأوأقف العظم الحارس باتجاه أحدهم
لحظييات إل هي معناها. وأما أفهم لم التي الحركات بعض
اا، أبكاني ما سمعت حتى اا أقع وأجعلني فرح اا سياجد شيكر
لله.

بنفييس المسييلوبا، الميياء وأبرفقتك الرض، إلى سنعيدك-
بها. أتيت التي الطريقة

متى؟!-
أصييدق ل أكاد وأأنا جمعاء، النسانية فرح بكل بها نطقت

اا أسمعه، ما اليييأس وأمزقني تعبت قد كنت وأأنني خصوص
أريد. ما إلى معهم أصل أن دوأن مناظرتهم، من

من حدث ما بها لتعوض علومنا، من نعلمك أن قبل ليس-
جنسك. بني بها وأتنفع لكوكبكم، دمار

بعييد بشييرني الذي العظم، للحارس جارف بحب شعرت
ال: فاندفعت قتلي، على اليأس أوأشك أن متسائ

به؟! لميياذا مشبع كوكبكم أن مع ماءنا، أخذتم لماذا لكن-
البد؟! إلى بنا يعصف كاد لفناء عرضتمونا

يي كييان كمييا سؤالي، على إجابة أسمع لم أنتظيير أن عليي
الخير. حوارنا حتى الزمن، من فترة
اى نفسي وأجدت أنني أذكر أبحيياثي، بحيييرة ضييفة علييى ملق
اا، عليها أطلق كنت كما آخرها، حتى ممتلئة كانت وأالتي دائم

موصييول صييغير، مثلييث شكل على زجاجي قالب يدي وأفي
رأسي وأفي بثمن، تقدر ل براقة حلقات من صغيرة بسلسة

ميين أقييل فييي عملقيية قفييزات تقفييز البشرية جعلت علوم
فييي الكلميية، تعنيييه مييا بكييل قفييزات كييانت سيينوات، عشر

العلييوم الخصييوص وأجييه وأعلييى الحييياة، نييواحي مختلييف
الفضاء وأعلوم وأالرياضيات وأالكيميائية، وأالفيزيائية الطبيعة

تب كانت علوم من ذلك وأغير وأالهندسة، اا ذاكرتي في تتص صب
أتعلمهييا أن لي كان ما مكثفة، تعليم لعمليات خضوعي أثناء
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اا كيان لقيد سينة، أليف عشيت ليو حيتى عليى يعتميد تعليم
إلى تصل حيث دماغي، لخليا المخصب وأالشحن المشاهدة

للييذين يمكيين مييوتي، بعييد حييتى البييد، إلى فيه وأتبقى هناك
عييبر القيميية، المعلومييات تلييك يسييتخرجوا أن بعييدي يأتون

اا حقنت وأقد الممغنطة؛ًا الكهرباء جسييدي تجعييل عديدة حقن
اا البشيري الجسييد العيادة في يصيب الذي التحلل على منيع

وأصيتي. في ذلك كل كتبت وأقد الموت، بعد
يقضييي حييتى الخلييود له قدر الذي الوحيد النسان كنت لقد
الييذي جسييدي عبر ذلك كان لو حتى عباده، في قضاءه الله

هييذه وأرغييم بييالعلوم. لكننييي، مزدحميية مكتبيية مثل سيبقى
أسييتطيع ل النسييانية، خدميية في الن أعيشها التي الزحمة
كييوكب أوأ البيض، الكوكب عرش وأريثة "سماثمانا"، نسيان
كييانت الييتي النييثى لتلمييذتي. تلييك أسييميه كنت كما الماء،
لقد حبها، صدق لي لتثبت شيء بأي للتضحية استعداد على
اا كان إليهيا، مليت إننييي قلييت ليو أكييذبا يصيدق. وألين ل حب

اا ل نفسييية بحاليية أميير كنييت الفييترة تلييك في وأأنني خصوص
الييذين البشيير إخييوتي بييأحوال التفكييير عن أكف وأل تصدق،

جوارحهييا. بكل أحبتني مروأع. لقد ضياع في يتخبطون كانوا
يل، ليييس للحييدث كتأريخ الن، العتراف وأأستطيع بييالقول: إ

دد إلى المشاعر نفس وأبادلتها أحببتها، لقد نعم، علييى مييا، ح
نفوذهييا وأاسييتغلل اسييتغللها أحيياوأل كنييت أننييي من الرغم
إلييى بمائنا العودة أستطيع حتى الماء، كوكب لعرش كوريثة
دد -دوأن وأقعت لكنني الرض، مييا هواهييا. وأإذا مني- فييي قص

ل تييرى فهييو: هييل اللحظة هذه في يراوأدني سؤال ثمة كان
يييزال ل تتييذكرني؟! وأهييل الجمييال الخارقة النثى تلك تزال
اا لي حبها ذاكرتها؟! في ساكن
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اا، يبدوأ الرضي هذا هل كذلك، تخيلته لماذا أدري ل شهي
وأقعت أن وأبمجرد أنني هو أدريه آخر؟! ما جنس من لنه

راا عليه عيناي الوألى؛ًا الوهلة من إعجابي أثار لوجه وأجه
الحادة التفافاته شعره، عيناه، لذيذ، بلون المصبوغ قوامه

اا، منه التقربا حاوألت بالنفس. لقد الثقة الشديدة لكنه كثير
أنا بي، أتى الذي وأما شعوري، وأصف أستطيع يتمنع. ل كان
اا أمامي رأيته عندما العظم، الماء حارس بنت اا جسد وأروأح

راا مدركة الذوأبان. أنا على أوأشكت ل آخر، مخلوق أنه جيد
تت يي يم في المتأججة مشاعري عن ماذا لكن بصلة، إل

لتقاليد المستسلمة النوثة هذه عن تجاهه؟! ماذا صدري
اختلق، محض هي عليه؟! هل أعيش الذي الكوكب هذا
تأثير تحت وأصدقتها لنفسي صنعتها الخيال بنات من

يي تمنعه هل به؟! ثم العجابا إليه؟! انجذابي سر هو عل
دل تفسير إلى أصل أن أستطع  لم يجعلني وأاحد معقو

اا الصبيانية. إني الصورة بهذه إليه أنجذبا مع متذبذبة، حق
بواجباتي القيام يمكنني فكيف طبعي، من ليس هذا أن

كانت إذا المقدسة الحراسة لعرش كوريثة وأجه أكمل على
على أقدر ل ما إلى أنفي رغم تقودني التي هي مشاعري
أسره؟! من الفكاك أوأ مقاوأمته
يقييوم وأرأيتييه إنييذار، سييابق دوأن عليييه، دخلت مرة ذات
أمييامي. القييل علييى مييرة، لوأل يفعلها وأانحناءات بحركات
ذلك في ألححت يرد. وأحين لم معه التحدث حاوألت وأعندما
اا اا، صوتي ميين انتهييائه وأسيياعة يده، من بإشارة أوأقفني وأذهني

رت تلييك حركيياته اا الشييمال، وأذات اليمييين ذات التفيي متمتميي
يي. وأحين جديدة بكلمات اا، وأجهه كان تجاهي التفت عل صافي

اا يشع اا. وألول نور وأاحييد أنييه لظننييت بجنسييه، معرفييتي هادئ
أنييي مييع بلقبييه سييألته الرضييي؟!"، أيهييا تفعييل منيا. "مياذا

يل اسمه، أعرف ربمييا بالرضييي، منيياداته أحييب كنييت أنييي إ
يصلي. كان أنه نفسي. أجابا في الكلمة لوقع

تصلي؟! لمن-
فيه. وأما الكون خالق الواحد، لله-
تعبده؟! الذي الله هذا صفات هي وأما-
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اللييه صييفات نفييس هييي كييانت كييثيرة، بصييفات أجابني
في له شريك ل الذي الواحد الله أي الله، نعبده. "هو الذي

الرحيييم، إلهنييا صييفة كييانت وأقييد لييه"، شبيه ل وأالذي ملكه،
أحياء. أنفسنا عرفنا أن منذ نعبده الذي

يثير كان مما عني، يبتعد كان لكنه لمسه، أحاوأل كنت
كما ذلك، يمنع فديني يتخيل، كما أريده ل  أناعليه. حنقي
اا أريده أنني له فشرحت هو، دينه يمنعه لكنه لي، شريك
لم عميق. لماذا تفكير في وأدخل برأسه، وأأطرق سكت
أخذوأا عندما وأراءهم، أثر أي ترك عدم على علماؤنا يحرص

من ذلك جراء من يصيبني قد ما أدركوا الرض. لو ماء
إليه ينظر عليهم. وأبينما تدل هواء ذرة تركوا لما معاناة،
أريده أنا كنت الفرجة، تستحق كتحفة كوكبنا سكان

لنفسي.
العرض شاشات على له مشاهدتي خلل من عرفته  لقد

نوايانا معرفة استطاع قد بذكائه أنه كيف وأعرفت المائية،
الوألى. الوهلة من ذلك من يتيقن لم وألو حتى مائهم، تجاه
اا، كان من سيمكنه ذكاءه أن أتخيل وألم أظن لم لكني ذكي

بها سحبنا التي الطريقة بنفس كوكبنا إلى الماء متابعة
العلمية للحيلة فطن كيف رأينا ما عند لكننا ماءهم،

أفكارنا، الدهشة عقدت سوانا، عليها يقدر ل التي المعقدة
العلماء فريق فريقين، أوأ قسمين إلى ذلك جراء وأانقسمنا

مرامه، بلوغ من وأسيلة بأي منعه بضروأرة قالوا الذين
أمامه الفرصة إتاحة رأينا معهم، وأأنا وأأبي الثاني، وأالفريق

مقدرة ثمة لعل الصح على أوأ علمه، من ننال "لعلنا ليأتي،
تقدمنا رغم نحن نملكها ل قد عقله، في عادية غير ذكاء

العلوم". في المبهر
وأافقناه وأقد العظم، الماء حارس أبي، رأي هذا كان

قصيرة فترة ليقضي بيننا، هو وأها وأصل، قد وأها ذلك، على
ال كانت يي وأبا تؤرقني موجعة، ذكرى وأظلت وأحدي، عل
جسده، سوى منه يعد وألم مات، وأقد حتى طويلة، أزمان
تتجدد قريني، عن خفية إليه النظر اختلست كلما الذي

اا كان ذراتي، وأسحب مشاعري ال حب لو يصدق، ل مستحي
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من منعته لكنت الدرجة هذه إلى سيشغلني أنه أعلم كنت
مع قتله، إلى اضطررت لو حتى كانت، وأسيلة بأي الوصول

على أقوى أوأ حال، أية على قتله على لقدر كنت ما أنني
إلى إليه، انشدادي سر عن أبي صارحت مرة ذلك. ذات

من مائه بعض يفقد أن وأكاد ثائرته، فثارت الوافد، الرضي
في وأصرخ صدره، وأرحابة الواسع حلمه رغم الغضب، شدة

ما وأإذا آخر، جنس من فهو ا، أبدا ذلك يمكنك "ل وأجهي
در إلى وأتتحولين تذوأبين أوأ فستقتلينه، عاشرته إلى بخا

اا لي أبى تحذير البد". كان أتفق وأأنا فيه، لبس ل وأاضح
نسيانه. فحاوألت بعينه المستحيل فلقاؤنا قال، فيما معه

قدرة ل ضوء مثل ذهني في وأاضحة وأحركاته أفكاره كانت
قاتلة صدفة كوكبنا إلى مجيئه إطفائه. كان على لي

وأشغلت أبحاثي في روأحي. انكببت عمق في أصابتني
في أفلح وألم قدرت، ما لكنني الوقت، طوال نفسي

في تعيش أنثى مشاعر صدق يعلم الله مسعاي. وأحده
تت الفسيح. وأكم الكون قلب في بعيد كوكب اا أوأشك ذوأبان
اا هو يحاوأل أن دوأن حتى عليها، استحوذ غريب بذكر وأكلف

ماذا؟! أم أصابتني لعنة هي ذلك. هل
اا يل لنفسي وأاعترفت استسلمي، أعلنت  أخير لي طاقة بأ
غللة جسدي من وأأجعل منامه، في آتيه فكنت عنه، بالبعد

به. أفعله بما يشعر أن دوأن نومه، أثناء عليه تقع شفافة
اا، كان آخر حتى جسدي ماء يهز المتواصل قلبه وأنبض دافئ

قطرة.
كان صدره. وأعندما على وأنمت شفتيه، بين انسبت

ل حتى الذهني، جهازه أشوش كنت الستيقاظ على يوشك
عندما غيرتي يثير كان ذراعيه. وأمما بين نائمة يضبطني

الفينة بين تأتيه أرضية أنثى وأأجد أحلمه أقرأ كنت
مشاعر إن قبل. بل من الغيرة ما أدرك أكن وأالخرى. لم

نفوسنا، في توجد ل بالضبط النقطة هذه في البشر
المسميات، هذه آخر وأإلى وأالغيرة، وأالحسد كالكراهية

علمي، دوأن صدري في الغيرة بذرة أحمل كنت لكنني
اا شكل وأأرى قلت، كما الباطن عقله أقرأ كنت عند خصوص
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عبر ماهيته، في دققت فيه. وأعندما ساكن أرضي كائن
يكن لم الكائن ذلك أن وأعرفت أدركت ذاكرته، مركز قراءة
السابق في بها المسبق علمي زوأجته. وأرغم أوأ أنثاه، سوى

التي العملقة المائية شاشاتنا في لها رؤيتي خلل من
إل الماء، استجلبا على عملنا أثناء الرض إلى وأجهناها

الكوني البعد ذلك في وأهو سيتذكرها، أنه أتوقع لم أنني
السحيق.

ذكائي وأرغم إنني قلت لو مدعية سأكون أنني أظن  ل
الرضيين. هؤلء مشاعر الحقيقي الفهم أفهم لم الشديد
لكنهم ببعض، بعضهم وأبطشهم وأقسوتهم جنونهم فرغم
الحب ذلك ينتزع أن كان من كائن يستطيع ل يحبون، عندما

ينوا. أوأ ماتوا لو حتى صدوأرهم من ج
البقاء، أجل من المرير صراعها في وأهي أنثاه أراقب  كنت
من تيأس لم لكنها أين، من تدري ل يعود، حتى رجلها تنتظر

يز قد رأيته ما إن أقول عودته. وأللمانة حتى المائية ذراتي ه
التي وأالوأبئة وأالدمار الغزيرة الدماء تلك فيها، جزيء أصغر
في آخر خيار أمامنا يكن لم الماء. لكن غيابا وأراءه خلفها

بما الرضي أخبر لم نحن. بالطبع وأإما هم إما المقابل؛ًا
ذلك فعلت لو أنني الن متأكدة جنسه. أنا وأبنو زوأجته تعانيه
اا أبي أحسن محالة. وأقد ل عليه قضيت لكنت عندما صنع

سوف الرض. وأهنا تصور التي العرض شاشات بإغلق أمر
يعلمون علماؤنا كان سؤال: "هل بطرح لنفسي أسمح
نعم. أن الرض؟". أعتقد عن الماء لغيابا الكارثية النتائج

يمكنني هل لكن قرروأه، فيما قساة كانوا أنهم أعترف
اا كانوا إنهم القول كان فجنسنا فعلوه؟ فيما حق على أيض
اا الزمن من مائية مرحلة خمسين فبعد بالفناء، مهدد

سنة مليين بعشرة تقدر الواحدة، الزمنية المائية (المرحلة
اا أرضية. انتهى)، زمنية مائية مراحل مرت أن بعد خصوص

على الفيزيائية خواصه يفقد ماؤنا بدأ خلقنا، على طويلة
الفضاء, في وأنندثر نذوأبا أن وأأوأشكنا الرض، أهل لغة

أن بعد الرض، ماء سوى أخرى، وأسيلة أمامنا يكن لم لذلك
المعضلة تلك بخصوص حل إلى التوصل في علماؤنا فشل
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وأسر غايتنا هو وأماؤها هدفنا، هي الرض فكانت الخطيرة،
الندثار. من إنقاذنا

صارحته تجاهه، مشاعري مكايدة من تعبت عندما
من الرغم على له، وأأكون جواره إلى البقاء في برغبتي

يقول؛ًا لما المدرك وأهو كوكبنا، علماء أكبر وأالدي، تحذيرات
ناحيته، مشاعري وأحقيقة إليه، بانشدادي صارحته أنني إل

في أنثاك إليك، بالنسبة هي كما لك أكون أن "أريد
اا، يقل الرض!". لم فترة، وأبعد وأجهي، في حدق لكنه شيئ

حتى زلزلني بانكسار نطق كاملة، مائية مرحلة خلتها
إخوتي جمعاء البشرية الكائنات، من أنتم نوع "أي العماق،

تتعرض الرضية المخلوقات وأكل الوأل أبينا ظهر من
يي تتوسلين وأأنت فنيت، قد لعلها أوأ للفناء، بك! القتران إل

ما تلبية أوأ فعل أستطيع كيف ، ماتوا من أمام أنا  من
ابنة وأجنسي، أهلي قتلة من وأاحد ابنة وأأنت مني، تطلبينه
حياة ل جافة حفرة إلى الرض وأطني أحالوا الذين أعدائنا

ذلك.. كيف؟!". فعل يمكنني كيف ، فيها
اا  كان قول أستطع لم لحظتها أنني حتى رده، في جارح

يهتز جسده كان قبل، من أره لم فعل في شيء. وأانخرط
عينيه، من تنحدر كانت صغيرة قطرات وأثمة وأيتهدج،
تلك الرضى. في وأعدم الخوف على يدل فعل أنه فعلمت
حرية فمنحته لي، يكون لن أنه وأتيقنت عرفت اللحظة
الكوكب. وأقد أرجاء في يشاء حيث إلى الذهابا في مطلقة

يقف وأكتمثال تارة، الخيبات، مزقتها كغمامة أتبعه كنت
أخرى. تارة أمامه
نام مكان كل وأفي حل، وأحيثما ذهب أينما منه قريبة  كنت
إليه. وأشوقي وألوعتي بجسدي وأأحتويه بروأحي أغطيه فيه،
في أتوغل كنت عندما تركيزه. لكنني فقد كمن يتجول كان

يسأل أراه كنت لخلياه، العميقة قراءتي عبر دماغه تعاريج
الطريقة ماهية عن أدق، بشكل أوأ كيفية، عن نفسه

أمه إلى المسلوبا الماء إرجاع من تمكنه التي المناسبة
عينيه، أمام الفاق يكتسح الماء ذلك إلى ينظر الرض. كان

دم مثل أي فعل تستطيع وأل ناظريها قبالة وأليدها ذابا أ

-88-



لنقاذه. شيء
وأأخرى ، يراه ما كل سماكة وأيقدر بأصابعه يلمس  مرة
يهربا منفذ عن فيها يبحث كان لو كما السماء، في يحدق

ال منه. كان يل يعلم أن دوأن جنسه، بأمر مشغو وأل فكاك أ
حاوأل! أوأ فعل، مهما قبضتنا من له خلص
ير ال بيننا. ازداد وأهو به بأس ل وأقت م اا، نحو رغييم وأشحوب

أمييل وأكله لربه، صلواته يعاوأد بتغذيته. وأكان الزائد اهتمامنا
ربنييا أظنييه الييذي الييربا ذلك كربه؛ًا من تخرجه استجابة في

اليقين. درجة الى الظن هذا من متأكدة أنا بل كذلك،
اا، يكيين عينيه. لم من الماء يفرز رأيته كثيرة مرات خائفيي
نفسييه، علييى يخيياف ل أنييه أخبرتنا العصبية لخلياه فقراءتنا

ل الرض، فييي هنيياك، كييانوا ميين علييى خييوفه كييان ما بقدر
ل عيياجزين أمامهييا وأقفييوا الييتي مصيييبتهم علييى أحد يعينهم
ود لييم الييتي المتكييررة محاوألتهم رغم قوة، وأل لهم حول تييؤ
دهمنييي الصييبر، على القدرة فقد بال. وأكمن ذي شيء إلى

تل لم بسؤال عادته هي كما مبطن ذكاء من يخ
إلهكم؟ من تتقربون هل-

باليجابا عليه فرددت
شرائعنا! من ذلك إن-
تخافونه؟ هل-

اا جوابي كان التأخير يقبل وأل سريع
نعم-
اا،- بسييلبكم إنكييم عليكييم؟ وأسييخطه عييذابه تخشون أل إذ

لمخلوقاته! متعمد بقتل تقومون إنما ماءنا
مكان، كل في يرددها انفك ما التي حجته تلك كانت

ال ضحينا فقد فيها، مجاراته على نقدر ل كنا وأالتي فع
ال ليس هذا إن بصراحة وأأقولها بقائنا، أجل من بالبشر عد

كل في تطاردني لتزال أفكاره وأكانت الطلق، على
نجدتي. مرات وأيطلب بي يستغيث كان أنه لو كما مكان،

سوى أحد يصلها ل أماكن إلى الوصول يحاوأل كان متكررة
فينهروأه العرش، وأريثة بصفتي وأأنا العظام، الماء حراس
على الواقفون أوألئك بذلك، مأموروأن هم كما بقسوة

-89-



خوف. دوأن محاوألته وأعاوأد ييأس، فلم الحراسة،
وألن الحربا إلى ذاهب أنه لو كما هناك إلى يذهب  كان

عليه، القسوة عن يكفوا أن الحراس أمرت يعود. وأقد
ال منهم. كان اقتربا كلما بإبعاده وأالكتفاء اا، مقات يزيد عنيد

اا سكان تجاه بالمسؤوألية شعوره عناده في لم الرض. طبع
المنتظر، شريكي علم فقد بسهولة، بالرضي علقتي تمر

فبدأ عمره، بقية أنثاه أكون أن المفروأض من الذي
أبي نائب أبيه، من الوحيدة النسخة إليه. كان بالساءة

اا كان وأقد الوأل، إغضابي، من خشيته وألول يرحم، ل قاسي
قذفه من أقل ليس الرضي، بحبيبي أرضاه ل ما لفعل
المحتوم. مصيره ليلقي كوكبنا خارج

يسل مرة كم يي تو وأإنقاذ الخلص، على أساعده أن إل
فيه وأتنهمر يوم، ذات بالحياة يضج كان الذي كوكبه

"بيتنا، المياه، وأجباله وأسهوله أوأديته في وأتسيل المطار،
الله بحق فيه. ساعديني، نموت نعيش أن لنا كتب حيث

حيث الكون، هذا في جميعا لنا إله ل وأالذي الحد الواحد
!!". سواه أوأ غيره وألنعلم نعلم
في نبضة وأبكل روأحه بكل متوسل مريرا حارا رجاء  كان
عاجزة وأأنا أمامي يتهدم كان الذي كيانه في وأذرة قلبه
حقبا قضيت جبان عجز يشلني ، الخيرة أمنيته تلبية على

من أوأ أجلي من " ليس وألزلت، منه وأأتبرأ اكرهه طوال
به تؤمنين الذي الله اجل من وألكن وأمخلوقاتها الرض أجل

منه خشية اوأ تقولين كما كذلك فعل كنت إذا تماما، مثلي
لذلك!!" . ثمنا حياتي كانت وألو ، بنا فعلتموه فيما

هواجسييه وأأشيياركه جنسييه، بني وأمع معه أتعاطف كنت
ال لكنني الذهنية، فمعنييى مسيياعدته، علييى أقييدر أكن لم فع

ل كوكبنييا ففي طاقتي، فوق المر بالتبخير. كان إفنائي ذلك
الماء. بمصير للمجازفة مجال

في الستمرار على شجعه قد معه تعاطفي كان
وأجهي في بها صدع المرات إحدى في إنه توسلته. بل

منه، لسماعها تلهفي رغم أربكني مفاجئ وأبشكل بصراحة
تتمنين كما أنثاي تكوني أن أردت وأإذا لك، "سأكون
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وأسأبقى مكانه، إلى المغتصب مائنا إعادة على فساعديني
وأصدق بقوة عمري!". قالها في يوم آخر حتى هنا معك
خلده، في يدوأر بما معرفتي رغم صدقته، وأقد مواربة وأدوأن
الخرين. لينقذ إل تقتله، قد مجازفة على ليقدم كان ما وأأنه

وأالجنس الدم أبناء سبيل في بحياته للتضحية  استعداده
التفكير، من تعبت أن أكثر. وأبعد به أتمسك جعلني الواحد،

هاجس عليه. كان وأوأافقته لطلبه أخيرا رضخت فقد
حقيقة أتجاهل يجعلني لوجه وأجها وأعناقه منه القترابا

اا. لقد عليها أقدمنا التي المخاطرة يي اشترط مع أعيد أن عل
ال الماء هو. طريقته على القران نتم ذلك بعد ثم أوأ

كلمك! عن تتراجع قد أنك يدريني وأما-
لسييانه! - فييي اسييمي أعييذبا - ما سماثمانا يا اسمعيني-

فت اا تعلمين أن فييأنت عليييك، الكذبا على أقدر ل أنني جيد
الوحيد. شرطي إنه به، أفكر ما كل تقرئين حال كل على

موافقة. وأأنا-
حمقاء أنثى مجرد أراني الوراء، إلى ذاكرتي أعيد عندما

مييوته يعني منه قراني أن أعلم مستحيل. كنت حب أعماها
كييان التحدي، قبلت لكنني بيننا، جسدي لقاء لحظة أوأل في
دد بب خسارة خاتمته الذي وأالحب نصيب، فيه لنا تح بي حيي أنييان

له. قيمة ل
اا الرض إلى الماء إعادة كانت ال أميير لييي، بالنسييبة سييه

ال شييرعت وأقييد أتصييرف لعييادته. كنييت السييتعداد فييي فع
نفسييي أسييأل البيييض. لييم الميياء كوكب في أوألد لم كأنني
الرضييي؟ الماء بإعادة قمت لو جنسي مصير سيكون كيف

يي فات كذلك أوأشييك أوأ أفعييل، كييدت وأمييا مراقبيية، أنني عل
يي. وأكييم القبييض إلقاء تم حتى الفعل على فييوران كييان عليي

اا، وأالدي كفيليية كييانت مييائه حييرارة درجيية أن حد إلى عظيم
البصر. لمح في الوجود من وأنسفه الرض كوكب بحرق

اا التصرف إن- علمهييم دوأن أوأ الجماعيية مشييورة عن بعيد
عقوبتهييا خيانيية جنسيينا بييأروأاح وأالتضييحية الخيانيية، يعني

اا فسيينقوم الكييوكب، يغييادر لييم الميياء لن التبخير. وأنظر
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 القصييييياص، صيييييندوأق فيييييي وأوأضيييييعك بتيييييذوأيبك
دل إلى مسمى. أج

يوأعني متضرعة فناديته غضبه، ر
أبي!-
التهيياوأن أوأ بالتفريط نسمح وألن بأكمله، جنس مصير إنه-

ه تسول من لكل العقابا وأسنغلظ فيه، محاوألية نفسيه ل
بمصيرنا. العبث

الخرين! بمصائر ضحيتم لكنكم-
بييأن فأحسسييت الحتجيياج، ذلك مني خرج كيف أدري ل
مييا تجاهييل لكنييه المفاجأة، هول من التبخر على يوشك أبي

.. هجومه وأعاوأد قلته،
كوكبه إلى بإعادته آمر فسوف الغريب، الرضي ذلك أما-

هناك. إخوته مصير نفس ليواجه
أنييا، طلييبي علييى وأافييق لقييد ، إليك أتوسل ذلك، تفعل ل-

أهله إنقاذ أجل من بنفسه ضحى لقد عليه، ألححت لنني
اا مثلييك إنييه هناك، سييكان تخليييص يحيياوأل أبييي، يييا تماميي
أقييول، مييا صييدق تعلييم وأأنييت بهييم، صيينعناه ممييا كوكبه

إليك! أتوسل تؤذه، ل لكن عاقبني،
صغيرة قطرات عيني من تنهمر أمامه، ركبتي على وأجثوت

الرضييي. عينييي ميين تخييرج كييانت التي تلك تشبه الماء من
قييد الميياء عييرش وأريثيية أن كوكبنييا تاريييخ سيذكر بعد، فيما
ذلييك وأسيييكون بريييئ، مخلييوق عيين الصفح سبيل في بكت

اا نسييميه كنييا الخرييين، أجل من البكاء البد؛ًا إلى نتبعه تقليد
الفييترات مييروأر مع صار وأقد الحبيب"، أجل من البكاء "يوم

اا الزمن من المائية أعيادنا. أكبر من وأاحد
رت، لكن موافقة، دليل صمته أن أعتقد كنت لكنني صم

أحد يقوم إذ كان، نفذ. وأهكذا قد بتذوأيبي القاضي قراره
قابلة غير بحفظي تقوم التي المائية ذراتي بتفكيك العلماء

وأتم الوألى، صورتي إلى وأأعادني جسدي، في للذوأبان،
اا كان الكبير، القصاص صندوأق في بعدها وأضعي ل حبس
حركتي. من يحد كان لكنه أريد، ما كل فيه أجد يميت،
لفترة تنويمه تم حيث الرضي، مع الحال كان وأكذلك
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اا به التصال حاوألت وأعندما جسده، يتحملها أفلح، لم ذهني
وأبينه. بيني الذهني التصال فصل تم فلقد
يفعل. وأقد غيابي. وأماذا بعد يعيش كيف نفسي أسأل  كنت

أتتبعه أن المخلصات وأصيفاتي بعض بواسطة استطعت
الكوكب. أرجاء في وأجولته أخباره وأألحق

إلى يصل لم لكنه للخلص، وأسيلة عن يبحث يزال ل  كان
اا مرة، من أكثر تجميده تم لقد شيء، لما لمخالفته نظر

اا به، يؤمر كان كما متقطعة، لفترات تنويمه يتم كان وأأيض
في بأنه علمت وأقد يلن، لم لكنه يخبرنني، وأصيفاتي كانت
قد العظم، المائي الحارس أبي مع المناظرات، إحدى
ماءنا تعيدوأا لم "إن كيانهم، هزت بجملة علماءنا أفحم

نفسي!". فسأقتل المسروأق
النطق أستطيع أن دوأن بصورتي، هناك حاضرة كنت  لقد

أعيدت فقد التفاصيل، بقية أعرف وألم معه، التخاطب أوأ
القاعة، إلى الكوكب قادة من ثلثة دخول عند صورتي
وأالدي. إلى مهم خبر بتبليغ وأقيامهم

وأتييم المخلصييات، وأصيييفاتي علييى القبييض تييم كييذلك
تبخيرهن.

يي كان اا أقضي أن عل اا وأقت ال مائي محبسي. رهينة طوي
وأكانت اختفى، قد الرضي حبيبي كان خرجت عندما لكنني

حضرتها التي الخيرة مناظراته في فيها رأيته مرة آخر
أحد، مع التواصل أستطيع ل لكنني وأأسمع، أرى كصورة

اا. لم قلت كما خلل من به. لكن حل ماذا يخبروأني سابق
إلى المسلوبا الماء أعادوأا قد علماءنا بأن علمت عملي

نفوه قد أنهم أم معه الرضي حبيبي أعادوأا فهل أصحابه؛ًا
؟! بتصلبه نكاية آخر كوكب إلى

الماء وأبصحبته الرض، إلى عاد قد أنه سأعلم بعد  فيما
فيها سرت التي المرات أتذكر عنه. الن يبحث أتى الذي
وأمراكز بحث، وأقاعات وأميادين وأأماكن شوارع في معه

مائيا. كم الكبرى مدينتنا أماكن من مكان كل وأفي متعددة،
اا كان اا شغوف يي طرح شيء! كم لكل وأمتعطش من عل

اا أسأله وأكنت شاردة، بكل تتعلق أسئلة بكل متمنية أحيان
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ال، ذلك يكون لو جوارحي السئلة هذه كل تطرح "لماذا فع
الرض؟!". إلى عودتك من وأاثق وأكأنك وأالستفسارات،

لكنه البد، إلى بيننا يبقى أنه لو أوأد كنت أنني أخفي  ل
يعتمل ما على يدل بحزم أقول ما على يرد كان ما سرعان

معاكس.. بسؤال وأيتمناه، نفسه في
عمري؟! آخر حتى هنا سأبقى أنني تظنين هل-
ل!؟ وألم-
اا اعطينييي ذلييك؟ أفعييل يجعلنييي الييذي ما أخبريني،- سييبب

ال اا! معقو وأاحد
يل أعلم لنني عليه، الرد في فأحتار يجعله مرجح سبب أ

ذلك. يفعل
ال، أنا - اا ألست مث ال سبب ؟! معقو

اا كان حييب بأنه ذاك لطفه فسرت قد معي. وأكنت لطيف
أكيون عنييه. وألين الفصياح فييي يميانع كان لكنه طرفه، من

ال، أحبني قد إنه قلت لو مخطئة كييان وأراءه تركه ما لكن فع
انشييغاله وألعييل فيييه، كييثيرة لصييفات أحببتييه عليه. لقييد يلح

به. تمسكي يزيد كان النائي، بكوكبه
حولهييا مييا علييى تتقييدم حضييارة عييرش وأريثيية أنييا نعييم
وأكييل القادميية، الميياء حارسة وأكنت تصدق، ل مائية بفترات
بنييات أنبييغ أننييي كمييا وأالطاعيية، بييالولء لييي سيدين جنسي
صييغيرة أنييثى مجييرد كنت عاطفتي أمور في لكنني كوكبي؛ًا
مييع عظيييم؛ًا عرش تفقدها أن وأتوشك مشاعرها، بها تتحكم

يي، غريبة بأحاسيس شعرت الرضي ذلك أحببتها مشاعر عل
وأقواعد ناموس أخالف أن معها أوأشكت حتى بها وأتمسكت

العييرش وأريثيية سييبيل في حتى تتغير ل التي المائية مملكتنا
نفسها.

إذابييتي على توشك التي النظرات بتلك عيني، في حدق
بييين وأجهييي وأيمسييك يصييدق، ل الييذي اللون ذوأاتا عيناه بها

اا عييواطفه. كييان تغلبييه عندما عادته كانت كما يديه، مهزوأميي
اا، يفعل، ماذا يدري ل مثلي، كلماته في تمزقه وأأحس ممزق

ليين محييال، لحييب وأمرهييونين مهزوأمييين المرتعشيية. كنييا
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اا. كييان أحييدنا وأيبقييى يتحقق، اا حييي ال حبيي تعنيييه مييا بكييل قييات
الكلمة.
اا كيان لقييد اا، حبي الحيياة حييب وأالمياء، الطييين حيب فاتني

اا وأالموت، كوكبين من مخلوقين بين عمياء صدفة صنعته حب
الدهر. أبد يلتقيا لن بعيدين

خاتميية. كييان لييه تكييون ليين الييذي الحب ذلك أحبه كنت
مختلفييين، لكييائنين جياشيية عواطييف التقيياء فيييه مييا أروأع

المشاعر. رقة بينهما وأحدت
وأطريقتيييه وأتركيبتيييه، الجنيييس، نوعيييية اختلف رغيييم
 العيش، في المختلفة
بييأنه منا كل علم مع هذا، من متأكدة بت وأأحبني، أحببته

وأالعلمييي الييبيولوجي الواقييع وألسييتحالة للعييادة خارق حب
ال يمثل المنطق، وأبداهة اا مث اا كوني بييين الحييب لمكانية خلق

السييحيق الكييون هييذا ربا خلقهييا الييتي المخلوقييات كييل
وأتنييافر الختلف، وأبثييور المسييافات، تباعييد رغم المساحة،

تعيش التي المشاعر هذه أن متأكدة وأالحقب. إنني الزمان
بييل خييالقي، ألقييي حييتى نفسييي في مضيئة ستبقى داخلي
اء اا وأغذا اختلفييت مهما لها شبيه ل التي بالطاقة يمدني روأحي

الوأقات. وأتقادمت المكنة
ميياء فييي وأيغييوص القويتين، يديه بين وأجهي يمسك كان
بنظراتييه فييأحس يسييميهما، كييان كمييا السيياحرتين، عينييي

يي.. تقضي أن وأتوشك تخترقني عل
اا جميلة إنك- أجمييل نظييري فييي إنييك بييل سماثمانا، يا جد

وألكن...! الكون هذا في أنثى وأأروأع
بيني كجدار تقف كانت " التي الي" لكن تلك قتلتني كم
وأبينه!
وأكوكبه، أهله، الكثير، وأله لي تعني الي" لكن" التي  تلك

ينتظروأنه، ببشر يعصف الذي الموت له تعني وأ... زوأجته،
يضمني كان العبرات، تخنقه يعرفوه. وأعندما أن حتى دوأن
أنني لو تمنيت فعلها، التي الوألى المرة صدره. في إلى

من خوفي صدره على لبكي البكاء، في طريقته أعرف
ثانية. أراه فلن كوكبه إلى عاد فلو أفقده، أن من رحيله،
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يبلني يرتجف، وأهو  ضمني في ذلك جبيني. فعل على وأق
يحتوي عمن الخر هو يبحث عاصفة. كان انفعال لحظة

الرضية، أنثاه يضم أنه لو كما بلهفة ضمني أحزانه. لقد
الي"لكن". تلك تعنيه بما علمي، وأرغم التياعي في ذلك فزاد

اا. يا جوابها أعرف التي أسئلتي وأاصلت أنني إل إلهي! مسبق
اا كان لقد من أتت هبة كان لو كما جديد، من خلقي أعاد حب

بذوأره، ليبذر الحب ذلك أتى ردها، على لي قدرة وأل الجنة،
وأبقيت الرضي، ذهب حواسنا، بكل نحب كيف وأليعلمنا

إلى قادمة لفترات كوكبنا تاريخ في وأمؤثرة وأاضحة آثاره
البد.

نظييرة مختلفيية، بنظييرة الواقييع إلييى تنظيير ل لميياذا لكن-
وأراءك؟ خلفته مما شيء عليها يؤثر ل جديدة

أنت. وأكذلك لك، أكون فلن معك، بقيت لو حتى-
معا! نبقى أن يكفي-
هنييا إلييى آت لييم إننييي ثييم وأالمنطييق، للعقييل منيياف هذا-

الييذي الخرابا إلى الحياة يعيد بما لعود أتيت لقد للبقاء،
قدرتكم. صنعته
يي يييرد كييان معييه حييواري أطيييل كنييت عندما بجفيياء عليي
ميين لكن فيه، شك ل حقيقي، المر وأاقع في لكنه مصطنع،
تصيينع في تتمادى لكنها شيء كل تعرف أنثى إقناع يستطيع

وألييم الظلم، يعمه كوكب من أتت كانت لو كما الفهم، عدم
العلم! وأسطوة وأالحكمة وأالماء الضياء كوكب في تخلق

عجلة على وأكأنه متتابعة وأتساؤلته، استفساراته كانت
علومنا ببعض الحاطة ضروأرة بذكائه أدرك فقد أمره، من

مما بأكثر عاد وأقد عودته، عند كوكبه ناس بها يفيد حتى
العظم الحارس وأالدي قرر أن بعد إليه، وأسعى طمح

من بها حاق عما التعويض من كنوع البشرية، ينفع ما تعليمه
هناك. الماء على السطو بسبب خرابا،
قوته، وأمدى جنسنا قدرة كشف محاوألة تعني أسئلته  كانت
كان المطاف. لقد نهاية في سيصل أين وأإلى علمه، وأمبلغ
حياته، في الوألى للمرة علومه يتلقى صغير طفل مثل يبدوأ
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عليه أبخل لم وأبدوأري وأشموليتها، السئلة عمق كان وأهنا
بإجابة. 

تتناسلون؟ كيف-
حيث معه، وأيتقاطع البشري تناسلكم عن يختلف تناسلنا-

اا حدد قد وأشريكه الحياة إلى منا الواحد يخرج عييبر سييلف
للتزاوأج المثلى وأالطريقة الصفة تحدد وأمتابعات قراءات

وأل المناسييب، الييزوأج لييه فرد كل يكون بحيث بيننا، فيما
القادمة. للجيال عقلي أوأ جسدي ضعف هناك يكون

جنسي، لقاء عبر يتم التكاثر؟! هل قضية عن ماذا حسنا،-
للتناسل؟ أخرى طريقة هناك أن أم النثى، مع الذكر أي

اا يييذوأبان حيييث وأالنييثى، الييذكر بييين اللقيياء يكون بل- معي
تميياهي يتييم أعنييي وأاحييدة، مائية كتلة وأمكونين مشكلين
كانا لو كما درجة، أقصى إلى بعض في بعضهما الزوأجين
 فييييييي ميييييداها تأخييييييذ وأاحييييييدة، مائييييييية كتليييييية
قبييل ميين وأمسير مباشر إشراف تحت الجنسية، النشوة
تي رل دل عق الوصييول عبر النشوة تلك وأتأتي الزوأجين، من ك

دذ الخر، جسد في مائية ذرة كل إلى فييي التلقح يتم حينئ
اا. وأالروأحية الحسية النشوة وأذروأة سطوع لحظة مع

القادم؟ الجنين بذرة جوفه في يحمل وأمن-
بييين الجنسييي اللتقيياء ميين النتهيياء فعنييد النثى، بالطبع-

بعييد الوألييى، حييالته إلييى منهمييا وأاحييد كل يعود الزوأجين
بضييعة إل هي وأما الجنسية، المعاشرة من قليلة لحظات

الييتي الزمنية وأثقافته لغته "شهور" حسب - أقول شهور
محييددة غييير صغيرة مائية كتلة النثى تضع - حتى يعرفها

عنييدكم، رضيييع طفييل أي ينمييو كمييا تنمييو تظل المعالم،
إليه يصل ما إلى تصل أن إلى الجسدية تفاصيلها وأتتحدد

اء كوكبنا، سكان كل اا أكان سوا أنثى. أم ذكر
وأالعمر؟ الموت عن وأماذا-
اا. وأعنييدما طويليية لوأقييات مفتوح إلينا بالنسبة العمر- جييد

ماء. أما إلى وأيحيله فيذوأبه الموت، يأتيه منا الواحد يهرم
الييذي اليييوم انتظييار فييي خالقهييا، إلييى تعييود فإنها الروأح
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وأأنييت للمسيياءلة، مخلوقيياته كييل الواحييد الله فيه يجمع
البقية. تعرف
أجسادنا لدوأنة من يندهش وأكان تبهره، معلوماتي كانت

يبهها كان التي اء. وأكانت الممتلئ الرخو بالبلستيك يش ما
الدهشة احتوته كلما باستمرار، يرددها التي الثيرة جملته

اا شيء كل أحسن الذي "سبحان عن أسأله !". عندما خلق
على الحكيم الخالق يمتدح بأنه يخبرني يقول، ما معنى
"لقد بنظراتي، أحتويه وأأنا ذلك، على فأوأافقه خلقه، حسن
ال". خلقه أحسن فع
الحياء أن إل وأيسمع، يرى مما وأدهشته أسئلته كثر  وأرغم

اا إنني بل محياه، فارق ما يكلم وأأراه أسمعه كنت ما كثير
مباشرة عقله في ذلك أقرأ أنني مع مسموع، بصوت نفسه

اا به، ينطق أن قبل وأالسكينة، الدعة يرى عندما خصوص
اا في يجري بما الهتمام - عدم أقولها أن - يؤسفني وأأيض
اا الرض، وأطنه يتجرعون وأ"إخوتي سكاننا، وأجوه في وأاضح

اا! من أحرك ل هنا وأأنا الموت الكون ربا يا سواك لي ساكن
به؟!". ابتلينا ما على وأيعينهم يعينني
متعب كائن رؤى أحسها غريبة، رؤى عينيه في أرى  كنت

قدرة لي أن فيه. " لو يرغب ما صنع على يقدر ل مهموم
لنهمر الرض إلى عدت لكنت المسافات اختراق على
اء عليها أوأاسيه كي صدري إلى أضمه فكنت " ، وأحياة ما
يمانع، يكن كياني. وألم تدغدغ جسده بحرارة وأأنعم

اا وأخيبة اليأس مزقه أن بعد الخيرة أيامه في خصوص
عمن يبحث جريح، طائر مثل ذراعي بين النتظار. كان

كنت لكنني ثانية، الرض أشاهد أن جروأحه. حاوألت يداوأي
من جنسه بني وأعلى عليه أطمئن لكي ذلك، من ممنوعة
يذوأبا تجعله آلمه ذلك. كانت في فلحت ما لكنني البشر،
أفكاري بكل وأأصارحه وأالدي أحدث فكنت أمامي،

اة وأمشاعري، الموت على يوشك الذي للحبيب نصر
أمامي..

الفنيياء! ميياذا إلييى عاقليية مخلوقييات نعييرض أبييي! نحيين-
الييذي اللييه نفييس ؟! إنييه نعبييده الييذي اللييه عنا سيقول

-98-



الييربا فييي أبييي يييا إخييوة نحيين الرضيييون، أوألئييك يعبده
وأخلقهم! خلقنا من لجل ماءهم أعيدوأا الواحد،

بها، ليؤمن أنه نعلم وأأنا نفسه هو بإجابة يجيبني فكان
ل لواقع تفهمي وأضروأرة إسكاتي خللها من يريد إجابة
اء أكثر مخلوقات أننا تدركي أن "يجب أستسيغه وأل أقره ذكا

اا يستحق من بين الخيار يكون عندما لذلك منهم، وأتحضر
إجاباته تكن ذلك". لم يستحق من شك وأل فنحن البقاء،

ل وأتحضرنا ذكاءنا "أن ، بضروأرة توسلتي فأعاوأد لتقنعني،
ذلك يفعل من الخلق، خريطة من الخرين محو لنا يجيزان

تفوقا أكثر أننا لمجرد نحن، وأليس وأحده، خلقهم الذي هو
اا أوأ وأقوة ". عدد
بكثرة فيه أعرفها التي الحية مشاعره مخاطبة أحاوأل  كنت

اا يستطيع ل بغضب يجيب لكنه وأتوسلتي، استرحامي أي
اا عليه الرد أوأ مقاوأمته كوكبنا في كان الفصاح يحاوأل رد

اا الغضب. "أخبرتك مجرد ل وأالتبرير، هؤلء أن مرار
مثيل ل بقسوة بعضا بعضهم يعاملون البدائيين الرضيين

يقتلون كيف تريهم ألم إخوة، ليسوا أنهم لو كما لها،
اا يمحون وأكيف بالضعيف، فيهم القوي وأيفتك بعضهم، مدن
إلى إخوتهم وأيحولون اختلفوا، ما إذا الوجود من بأكملها

بينما رغد في الموسروأن يعيش كيف تشاهدي عبيد؟! ألم
المائية الذوأاكر إلى القاذوأرات؟! عودي من الفقراء يأكل

الن وأحتى أوأله من البشري تاريخهم إلى بنفسك وأانظري
ل التي وأالقسوة وأالبطش وأالقهر الظلم ترين وأسوف
ذلك الرض، على النسان وأجد أن منذ مخلوق، يتحملها
عبر وأالضغائن وأالحقاد بالكراهية الموبوء التعس الكوكب
ذلك نسيت قد لعلك لتتذكري، عودي العصور! نعم، مختلف
كله!".
مييا فكييل رأيه، بتغيير حكمائنا، أحكم إقناع على يقدر من

فييي يكميين أبييي يييا الحييل بالضبط. "وأهييل حدث ما هو قاله
ال إبادتهم، العمى أنفسهم؟! هل من إنقاذهم محاوألة من بد

اا أشد بعمى يواجه سابقه؟!". من فتك
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إحييدى فييي صييدمني لكنييه بيننييا، تنتهي ل مجادلت كانت
وأريثيية يييا "أخييبريني عليييه الجابيية على أقدر لم بما المرات
يكيين لم لو الن نفسه هو موقفك سيكون كان هل العرش،

تجاه مسؤوألياتك أنساك قد له حبك أن أم بيننا، الرضي هذا
باستحالة معرفتك من الرغم على آخر، شيء أي قبل أمتك

دل وأعلى أساسه؟ من الحب هذا مثل تكامل أرحيم فنحيين كيي
إلييى توصييلنا مييا إذا نساعدهم قد وأربما أنفسهم، من عليهم

يل يجب إليه. ثم نصبو ما الذي المصير أن تتناسي أوأ تنسي أ
مييا نفعييل لييم فنحيين بالزوأال، وأيهددنا بنا يحيق قد بهم حاق

اا فعلناه أنفسيينا إنقيياذ نحيياوأل كنييا بل الروأاح، إزهاق في حب
إنهييا تفهمييين!؟ هل بذلك، علم على وأأنت يتهددنا، كان مما

عليييه، عيياكفون نحيين فيمييا نجحنييا مييا وأإذا وأقييت، مسييألة
اا". لصالحنا أخرى، ترتيبات فستحدث جميع

اا، كييان وأالييدي كلم إن الحقيقة في جعلنييي ممييا عقلنييي
ال نفسيي أسيأل فق لييم ليو سيييختلف الميير كييان هييل فع ألتيي

السييؤال، أهمييية رغييم تعنينييي، الجابيية تكيين لييم بالرضي؟
يعييذبني كييان الرض فييي حييدث مييا تجيياه بالييذنب فالشعور
أهيييم كنييت مييا أثنيياء قاسييية مسيياءلة ذاتي أسائل وأيجعلني

سيييعاقبنا هييل الفاق، المفتوح كوكبنا فضاء في وأجهي على
فعلنيييييييييييياه؟. مييييييييييييا علييييييييييييى الخييييييييييييالق

ن نهبوه ما أعادوأا أنهم متأخرة علمت  لقد ا لكين مياء، م م
اا كم هو.. ترى يعذبني كان الميياء يييرى أن قبيل ميات إنسيان
؟! ثانية

ميين تنهميير كييانت الييتي الييدموع تلييك سيير حينها فأدرك
اا. كييذلك شغفني الذي الرضي ذلك عيني كييان الييذي مييا حب

لمشييكلتنا حلييول إيجيياد فييي فشييلوا علماءنا أن لو سيحدث
وأكيييف الكيييد؟ الفنيياء البشر على سيكتب كان هل المائية؟

البييد، إلييى بيننا بقي الحبيب ذلك أن لو وأضعي سيكون كان
وأكيييف ، كوكبنييا سيييغلف كييان حزن أي المريعة بانكساراته

لقييد بيننييا؟ تعيييش وأضحيتنا الحياة، مواصلة نستطيع سوف
اا الربا كان اا، بنا رحيم ووأن ماكنت ربما رحمته، وألول جميع لد
اا، الكتابييية وأالشكال الحروأف هذه كييوكب تييدمير وألتييم أبييد
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ليا كان اا يوم ذات ح ال، تدمير سييماء ميين ضييوؤه وألنطفييأ كام
البد. إلى الكون

نهايتهييا. مييتى نييدري ل الييتي مسيرتها بنا الحياة وأاصلت
ذكييرى مجييرد كوكبنييا إلييى النسييان ذلييك زيييارة وأغييدت

ال أجيالنا ستتناقلها تاريييخ فييي البييرز وأالحييدث جيل، بعد جي
الوألييى للمييرة غريييب كييائن قييدما وأطأته الذي الماء كوكب

الطويل. تاريخه عبر
ترزقنييا أبييي، نييائب بييإبن تزاوأجييي تم النيياث ميين ذرييية وأ

الواحييد، الماء في شريكي إلى توسلت مرة وأالذكور. وأذات
فتيياي لرؤية فرصة لي تتاح لو داخلي في تمنيت بالحرى أوأ

يكيين لم الذي العلم من علم قد شريكي كان حيث الرضي،
العييرش وأريثية شيريك قواتنييا قائد كون بتعلمه، لحد يسمح

الكييواكب شييؤوأن علييى الطلع قييدرة علييم وأممييا المييائي،
ا قيرأ وأكيأنه السيحيق، الكون مجاهل في الخرى، يجيول م

الملكة أفكار قراءة له المسموح من يكن فلم خاطري، في
خيياص بمنييع الرض، مراقبيية أسييتطيع أكيين لم كما القادمة،

كييان الذي ذلك مصير تعلمي أن تريدين أنك أبي. "أظن من
فييوره ميين "نعييم!". فقييام تييردد دوأن متلهفيية هنا". فأجبت

الكييون، قفييار تجييوبا الييتي العملقيية الشاشات إحدى بفتح
مييا فأراني معها، التعامل من وأمنعت أسرارها سلبت وأالتي

رأيت؟!! فماذا أتخيله، لم
جسييدي. وأكنييوع فييي يضييطربا مائي جعل ما رأيت لقد

رفضنا سر الن عرفت "هل المائي شريكي قال العزاء من
اا اا به اقترانك جميع هييو، يعرف كما ذلك، أعرف كنت - قطع
الرض ابيين مييع تصرفاتي على يعاتبني كان لي بدا كما لكنه
اا أنساه لن الذي أجله". حان أن بعد يموت، إنه - انظري أبد
أن إل شيياهدته، مما الرغم بصري. وأعلى أمام يتم ذلك كان

يمي ذاكرتييي؛ًا فييي ساطعة تزال وأل زالت ما كانت ذكراه ضيي
ه صيدره، إلى المتهيدج وأصيوته تفتننيي، كيانت اليتي نظرات

الرض، إلييى وأالحنييين الحييزن يدهمه عندما يخرج كان الذي
أنييا كنييت الييتي بييالعودة الكييبير وأإيمييانه إصييراره، كلميياته،
اا يي أعتقييدها. "يجييب ل شخصي أجييل ميين ليييس العييودة، عليي
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حسييابا. بل يموتييون الذين الخرين، أجل من وألكن نفسي،
ليين مييا وأهييذا الغريييب، الكييوكب هييذا فييي عزائييي كنت لقد

اا، جميليية عمييري. إنييك مييدى لييك أنسيياه لقاءنييا لكيين جييد
نفسييه. الخلييق قييانون وأضييد اسييتحالة أكثر وأحبنا مستحيل،

يي فييي وأليييس جنسييي، أبناء بين هناك، فمصيري العودة، عل
آخر". مكان

أنييه أتخيل التحلل، تقبل ل التي جثته، أشاهد كنت عندما
قييد كييان لنييه ذلييك، علييى يقدر وألن يفعل لم لكنه سينطق،

حييتى ذاكرتييي فييي وأحييية عالقيية ظلت كلماته مات. وأحدها
حيين إليى البقياء اللييه لهيا أراد كونيية، نجمية الن. "الرض

وأليين روأحييه، ميين فيييه الله نفخ عظيم كائن وأالنسان يشاء،
اا يدمر أن أوأ إبداعه نور يطفئ أن يقبل أحييد كييان، ميين كائنيي
الخالييدة اللييه قصيييدة فييالرض وأالباهرة، الكبرى خلقه أدلة

العظيم!". لحنها وأالنسان
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عن العظم الماء حارس قال ماذا
الغريب؟ زيارة
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اا وأصييول بكيفييية وأإعجييابي دهشتي إخفاء أستطيع ل حق
أثناء فلحظة، لحظة نراقبه كنا كوكبنا! لقد إلى الرضي ذلك

كوكبنييا. وأحاوألنييا إلييى الميياء جييذبا محاوأليية علييى اشييتغالنا
تلييك طريقنييا. وألعييل عيين للبتعيياد إليييه معينة رسالة إيصال

معملييه، فييي رأسييه، علييى تلقاهييا الييتي المضغوطة الضربة
عكييس على النتيجة كانت لقد بل تفلح، لم إليه، منا كتحذير

اا ازداد فقييد توقعنا، ما اا، عنيياد اا وأأنييا وأبحثيي أختلييف ل شخصييي
تمه فيه، وأأقدرها دوأافعه أتفهم بل معه، لبا كان فه علييى منصيي
يمنا كان كما يتهدده، خطر من البشري شعبه إنقاذ اا ه جميعيي

أرى فل السييبابا، أشييرح وألن الكوكب، هذا سكان إنقاذ هنا
اا كييان به قمنا فما طويل، وأقت عليها مر أحداث لشرح داعي

يييدبر بمييا معرفتييه شييبه هييو انتبيياهي شد الخير. وأما خيارنا
الخطيير، هييو ما بالضبط تأكده عدم من الرغم على لمائهم،

الغرييب وأصييول عنيد شييغلني ما خصومه. وأأكثر هم من وأل
اا ليس فهو دقيقة، رقابة تحت وأضعه ضروأرة هو إلينا، شخص

اا، علينا يستدل قد أنه أتصور أكن لم أنني الن وأأعترف عادي
مكييانه، سيييبقى أنييه ظننييت لقييد نعيييش، حيث إلى يصل أوأ

جنسييه، بقييية ميين لغيره الغضب وأأمارات الحسرات تمزقه
فقييد بنييا، اللحيياق محيياوألته في نجح ما إذا تقدير أكثر وأعلى
حييدوأدنا ميين يقييتربا رأيناه لكننا الوسيع، الفضاء في يتمزق

الطريقيية وأبنفييس بالميياء، مشييبعة ضوئية ذرات شكل على
فقييد التشييظي، لييذلك نتيجة يمت لم ماءهم، بها أخذنا التي

روأحييه عليهييا تقبييض وأاحدة، كتلة تشكل جسده ذرات كانت
ماح خيياران: إميا أمامنا فكان الموت، قاوأمت التي ليه الس

وأذلييك آخيير، مكييان إلييى اتجاهه تشتيت وأإما إلينا، بالوصول
وأجعله إنقاذه، فقررنا بالصاعقة، أشبه المر كان قتله؛ًا يعني

نظامنيا اخيتراق يسيتطيع غرييب كيأوأل كوكبنيا عليى يهبيط
لعمليية أخضيعناه وأصيوله الخيتراق. وأفيور الصيعب الجوي
اا أوأ أوأبئة يحمل جسده يكون أن خشية كاملة، فحص أمراض
ميا وأهيذا أتييى، موبيوءة بيئية أيية من نعلم فنحن فيه، كامنة
بالفعل. حدث
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اا لبث لقد اا وأقت اا معلوميي يييدري- لبحاثنييا أن -دوأن خاضييع
خلييية، خلييية الوراثية خريطته قرأنا حيث الدقيقة، وأفحوصنا

اا موتها، رغم جسده، في المراض بعض وأجدنا وأعندما نظيير
اا كان مناعته جهاز لن يغييزوأ مييا كييل لقتييل كافية بدرجة قوي
منهييا، تخليصه قررنا الحيطة في وأزيادة أننا إل الجسد، ذلك
ميين لتطهيييره قطييرة، قطييرة دمه تنقية بإعادة قمنا لقد بل
المستقبل. في المراض انتقال أسبابا كل

يمييوت، حييين إلييى بيننييا ببقييائه سييينتهي المر أن ظننت
اا أتى أنه متخيلين عكييس لنا يثبت به فإذا العطش، من هارب

توقعناه. ما
فييي نجياحه كييثيرة. وألعييل أشييياء فييي منييه استفدنا لقد
قييوة عيين عييدة، أمييور فييي النظيير نعيييد جعلنا قد بنا اللحاق
المخلوقييات ذكيياء مدى العتبار بعين وأالخذ الجوي، نظامنا

معها وأالتعامل فهمها نستطيع حتى حقها، وأإعطائها الخرى،
محييدد، عضلي مجهود ذي بشخص بالك فما المستقبل، في
كيونه عين يزيييد ل فهيو الطلق، عليى خطير منيه يكين ليم

اا اا، خصم اا ضعيف أن ندرك كنا لكننا ذاته، هو يدركه ل قد ضعف
النسييان قييوة نييرى جعلنييا الغريييب عقلييه. ذلييك فييي قييوته

اا وأالحسية. كان الذهنية تغيييير ميا- فييي حييد -إلييى لنيا مفييد
بينييه حييدث الييذي التقيياربا السييابقة. وألعييل مفاهيمنا بعض
اللتقيياء إمكانييية علييى آخيير دليييل "سييماثمانا"، ابنييتي وأبين

اا. وألو حتى بالخرين، عاطفي
الصييحية سييلمته مين وأالتأكييد فحصييه مين النتهياء بعييد
اا تركناه اا حر لنييا بالنسييبة يشاء. كييان حيث إلى يذهب طليق

العييرش وأريثيية قرييين بييذلك تكفييل وأقييد تجيياربا، مخلييوق
اا كان الذي المنتظر، تمليييه كمييا متسيياهل، وأغييير معييه حيياد

غيير القسيوة تليك أن أنكير ل المنيية. كيذلك وأاجبياته عليه
بعييض حييدها عن تزيد كانت الوريثة، قرين قبل من المبررة
اا الحيان، التعلييق ذلك "سماثمانا" به، تعلقت بعدما خصوص

اسييتفدنا علمييية قفييزة إلينييا مجيئه كان أدهشني. لقد الذي
نكين ليم اليتي المعيايير بعيض ميع التعاميل كيفيية في منها

كييانت عنييدما "سيماثمانا"، أسييأل قبييل. وأكنييت مين نعرفها

-106-



يي فييترد الرض، إلييى الميياء بإعييادة تسترحمني بالنكييار عليي
بمعجبهييا، تحيييط الييتي المراقبيية بمييدى معرفتهييا مييع تييارة،

ذلييك. تفسييير تسييتطيع ل وأأنهيا الدراك، عدم تدعي وأأخرى
يلي بزائيير أنثييوي إعجابا أساس على الموضوع أوألت قد وألع

منييه أكييثر الفضييول، إعجييابا إنييه قبييل؛ًا من به تلتق لم ذكر
اا النجذابا أن مفادها نتيجة إلى توصلنا قد آخر. وألعلنا إعجاب

حييدوأثه وأيمكن وأارد، أمر وأأنثى ذكر بين وأالعاطفي الروأحي
التقاءهمييا ذلييك يعنييي ل قد الشكل. لكن في قريبين كانا لو

اا، اا بعيدة بينهما الزمانية فالمسافة جنسي علييى ينعكييس بعييد
اا، منهما كل خلق طبيعة القطعييي الختلف عيين ناهيييك بدني

اا، نشييوئهما وأأصييل أصييلهما في التقيياء أي كييان لييذلك خلقييي
اء بينهما ال التقا لكيين يحييدث، وأليين يصييدق ل وأأنثى كذكر كام

ال بالهتمييام الجييدير إلييى العاطفييية مشيياعرهما تشييابه فع
متكاملة. شبه درجة

فييي لييوجه، وأجهييا الوألييى، للمييرة قييابلته عنييدما أتييذكر
اا، يبييدوأ كان الماء، كوكب حماة مجلس علمييات تعلييوه أليفيي

أكييثر وأجعلنيياه طهرنيياه قييد أننييا يعلييم يكيين الدهشيية. لييم
اا قييراءة عييبر التخيياطب فييي بطريقتنييا للتخيياطب اسييتعداد

اا يحبهييا، الييتي الطريقيية تلك الفكار، شييعوره عنييد خصوصيي
اا يتلفييت بييالحزن. كييان الهائليية القاعيية أرجيياء فييي مبهييور

قمنييا الييذين نحيين لنييا بالنسييبة وأالتقييان الروأعيية الشييديدة
كييالرض، متخلف كوكب من يأتي بكائن بالك فما بتشييدها،

تبون سكانه يزال ل تح إلى بعد يصلوا وألم الهندسة فضاء في ي
المذهلة! أسرارها فك

أسييلوبنا هييو وأهييذا نحيياوأر، لمين النصات طبعنا من كان
الفرصيية معييه. أعطينيياه قاسييين نكن فلم وألذلك بيننا، فيما

اا بهدوأء. كان عليه فنرد يشاء، ما ليقول كاملة اا، مخلوقيي ذكييي
تد الييرد. وألييم لسييرعة حاضييرة وأبديهة قوية حاسة يمتلك تبيي
كييان مييا بقييدر وأجهييه، في القل على الخوف، أمارات عليه

اا الميياء حييارس أنا استقباله، في هناك يراه. كنا مما مندهش
العييرش، لوريثيية المسييتقبلي وأ"مائمييان" القرييين العظم،
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اا الكييوكب. وأكييان وأعلميياء حكماء وأكبار رغبيية ميين إل وأحيييد
المقاوأمة. في عنيدة

اا فينييا يحييدق وأهييو الوأل، سييؤاله أنييا؟!" كييان "أين فييرد
اا. لم حيييث ميين تختلييف الييتي المهيبيية، أشييكالنا ترعبييه فرد

فكمالنييا السييكان، ميين الخرييين الفييراد عن وأالوقار السن
اا، ترعييب ل الوقييورة وأأشكالنا الجسماني قييد ميا بقييدر أحييد

الخلييق المتقنيية الفارغيية المائييية الجسيياد تلييك تدهشييه
اسييتيعابها. يستطيع ل درجة إلى وأالذكاء الجمال، وأالشديدة

التخاطب طريقة في الخيار له وأتركنا سيقول، ماذا نعلم كنا
أن أدرك فمييه. وأعنييدما باسييتخدام فبييدأ يشيياء، كيييف معنييا

يسييمع أن دوأن دميياغه إلييى مباشييرة تصييل عليييه إجاباتنييا
أسييهل بالصوت مقارنة بالعقل التخاطب أن عرف أصواتنا،
اا وأأكثر وأأسرع اا، استيعاب الطريقيية هييذه تبييدوأ وأقييد وأوأضييوح
مقبوليية تبييدوأ لكنهييا قبييل، من عليها يتعودوأا لم للذين صعبة

الوألى. التجربة وأهلة من
نحيين، ميين الكييون. وأأمييا هذا نبض الماء، كوكب في أنت-

هنا؟ تفعل أتيت وأماذا أنت، من بل يعنيك، ل شأن فهذا
لميياذا أتيت. أمييا أين من تعرفون أنكم وأأعتقد إنسان، أنا-

قراصيينة قبييل ميين المنهييوبا مائنييا اسييتعادة أجييل فميين
الفضاء!
كييان لغوييية، القييل على مفاهيم، ثمة إن بصدق، أقولها

كييان وأقييد بيننييا، الحييوار يسييتمر لكييي منه، نفهمها أن علينا
اا. لقييد بالوصييول، لييه السييماح فييي حدسيينا صييدق متجاوأبيي

كييل علييى عييالم فهييو قلتييه، على عنده مما نستفيد فسوف
فييي اللحظيية تلييك فييي يحاوأرنا كان لما وأإل عادي، غير حال
وأريثيية فييي التحييديق يطيييل كييان أنييه أذكيير دارنا. كمييا عقر

العرش.
وأكيييف هنييا؟ أنييت لميياذا بالضييبط، إجابتييك نفهييم لييم-

ذلك؟ استطعت
اا يكن لم شجاعته. أعجبتني وأقد الحضور، عظمة متهيب
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الجابيية أعيييد أنيا ذلييك. وأهييا استطعت كيف تعلمون أنتم-
سييرقتموه الييذي الميياء لعييادة أتيييت سؤالكم: لقد على
وأالفناء. للموت البشري جنسنا وأعرضتم منا،

به! تؤمنون الذي القوة منطق إنه-
السئلة سيل من ذهنه يتشتت فلم بالتناوأبا، نحاوأره كنا

أفراد. عدة من تصله كانت التي وأالجوبة
أي دوأن كامليية إبييادة جنييس إبادة يعني القوة منطق هل-

جرمكييم ترتكبييون جعلكييم الييذي المنطييق هذا هل ذنب،
؟! إليها قدرتكم دفعتكم نزوأة مجرد أنها أم الفاضح،

للنقاذ. محاوألة إنها قوة، ادعاء أوأ نزوأة ليست إنها-
الييتي تلييك غييير أخييرى محيياوألت ثميية هنيياك تكيين ألييم-

دمرتنا؟!
الوحيدة. الوسيلة كانت لقد-
بكييم الجييدر يكيين ألم أعني التعاوأن، منا تطلبوا لم لماذا-

بالحييياة يضج بكوكب الضرار دوأن معنا، التفاهم محاوألة
وأالحياء؟

بطء أوأ تعقيدات، يحتمل ل مقصدنا لن الحوار نطلب لم-
مييائكم، كييل هييو المطلييوبا كييان فقييد التفيياهم، مسييألة
به. تقبلوا لن لنكم الحوار، نطلب فلم وألذلك

أكيد. هذا-
راا- تعرفه. ما ففعلنا لنضيعه، وأقت أمامنا يكن لم إذ

اا كان ال حوار بيننييا تمييت الييتي اللقاءات مجمل في طوي
اا كان قبله، من صراخ لحظات تخللته وأبينه، اا. صراخ موجوع

لحظييات ميين لحظيية فييي منييا القييترابا يحاوأل كان وأعندما
بييل منييه، خشييية ليييس مكييانه، في بتجميده نقوم كنا غضبه
فعييل علييى يقدر ل الضعيفة البدائية بقوته فهو عليه، خشية
يذكر. شيء
الماء استعادة على يصر حل. كان أي إلى معه نصل لم

في تبسطنا ذلك على شجعه نقوله، ما أمام يتوقف أن دوأن
نفس أشاركه نفسي قرارة في كنت معه. وأقد الحوار

ماذا لكن الكوكب؛ًا أبناء وأسائر بل وأحدي، ليس مشاعره،
آخر؟! فعلى خيار أمانا وأليس نفعل، أن علينا يجب كان
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لنا المفاجئة الماء معضلة أن إل العلمي، تقدمنا من الرغم
ال أننا لو كما نتصرف وأجعلتنا أرهقتنا، قراصنة مجرد فع
كان جوانحهم. لقد بين شفقة أدنى يملكون ل كونيين،
ماءها وأسلبناها أرضه إلى مباشرة توجهنا أننا يظن الغريب

تعدنا. لم مجرات باستكشاف قمنا قد أننا يعلم يكن وأ
حيث وأإلى الكون، من متفرقة أرجاء في عديدة،

اا إليه، تأخذنا أن مقدرتنا استطاعت وأما مفقود، كنز عن بحث
أخرى أوأ ميتة، كواكب سوى يكن لم استكشافنا في وأجدناه

على مخلوقاتها تعتمد أخرى كواكب أوأ الغازات، متجمدة
اا مختلفة حياتية نظم عنا. جد
اا عنه نبحث الذي الكنز  كان ذلك الرض، في موجود

الذي وأالهواء الماء توفر حيث من لكوكبنا المشابه الكوكب
يناسبنا.
الغالية لقيتنا على الستيلء طمع لحظة في نقرر لم إننا

اقتراحييات بعمييل قمنييا لقييد بييل مسيياءلة، أوأ تييدبر دوأن
الميياء لخييذ محاوألتنا عنه تسفر سوف لما عديدة وأنظريات

اا وأأدركنا بكامله، لييم لكننييا ذلييك، نتائييج هي ما وأعلمنا مسبق
اا نجد فالموت كارثيتها، رغم كاملة اللقية أخذ غير آخر، خيار
اا. أنيا بنا يحدق كان ن متأكيد أيض ا، هيذه أقيواله م وأقيد ربم

وأللسييتفادة للعظيية أوأردهييا لكننييي غيري، آخر شخص قالها
أكثر. ليس عبرها من

وأحشييية ميين هنيياك حييدث مييا امتعاضي وأأثار آلمني لقد
اا، قضوا الذين مفجعة. آلمني تسييلط حنقييي في وأزاد عطش

ال منهم. كييانت الضعفاء على الجنس ذلك من القوياء أهييوا
كييل تنهييار وأقسييوته المييوت أمييام رجالنا. لكن أصلب تذيب

فعلنياه، ميا وأهيذا نفسيه، اليمان مصداقية وأتتزعزع المثل،
أجله. من ذهبنا ما إنجاز عن يعوقنا ما كل متناسين
الذى، يصييبه لييم الييذي مشيياعر هي مشاعري أن أدرك

فييي حييدث الييذي إن النفييس إراحيية ميين كنييوع أقول لكنني
أنا الكوارث، تدهمهم كانت عندما حدث قد كان ربما الرض
مييوطنه إلييى عيياد قييد الميياء أن تأكييدي مثل ذلك، من متأكد

الصلي.
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أحيان في صخبها رغم مثمرة، الغريب مع لقاءاتنا كانت
ثييوراته كييل ميين الرغييم وأعلييى لكيين بالذات، هو منه كثيرة،

أعجب لقد "سماثمانا"؛ًا إلى النظر يواصل كان وأاحتجاجاته،
مييا، مسيياعدة منهييا يأمييل كان به، أعجبت كما الخر، هو بها

ال. ذلك على أوأشكت وأقد فع
أعظم أنا تعجبي، تثير كانت تلك نظراته أن أنسى ل كما
أن إل أفكاره، أقرأ كنت أنني مع الكوكب، هذا حكماء
إليها وأالدافع وأراءها يكون فقد النظرات، في ليست إثارتي

كان الوريثة وأبين بينه بما علمي لكن الفضول، من نوع
أفكار تدفعها كأفعال النظرات، فعل من أتعجب يجعلني
أستطيع ل اللحظة هذه بالضبط. حتى تريد ماذا تعرف
الذي المخلوق ذلك يوجد ل بأنه آمنت حدث. لقد ما تخيل
"سماثمانا" بمراقبته كلفت من فأنا شيء، كل يعلم

منها نفوره من الرغم على معه، وأالتحاوأر منه وأالقترابا
وأجنون بعد، فيما بينهما العناقات تلك لكن المر، بادئ

بشكل إليه انجذبت لقد استغرابي، أثار "سماثمانا" به
اا كان حقيقي، اا، حب اا ذلك كان وأقد صادق بعض مضحك
هي النثى أن وأتعلمت عرفت فقد لي، بالنسبة الشيء
تراه الذي بالذكر الظفر محاوألة بغيتها مكان، أي في النثى

اا اسم على اسمه كان الذي الغريب ذلك لكن لها، مناسب
اا يكن لم بشري، رسول آخر لقد العرش، لوريثة مناسب

يل وأأمرتها عديدة مرات وأجهها في صرخت وأراء تنساق أ
العواطف. كذبا
أنني الله ذلك. وأيعلم تستطيع ل أنها لي تعترف كانت  وأقد

دفعها قد مشاعرها وأراء العمى انسياقها لكن صدقتها، قد
عادي، شخص أي من الخيانة لنا يعني وأذلك التمرد، إلى

اا المر كان إذا فكيف جنس وأقائدة عرش بوريثة متعلق
حيث إلى تمشي كانت لكنها المستقبل. حذرتها، في كامل

معتقل وأإيداعها اعتقالها العينين. فقررت مغمضة تدري، ل
اضطررنا إننا بل بالضبط، حدث ما وأهذا الكبير، الصندوأق

المسؤوألية. لواجب لخيانتهن الوصيفات، بعض تبخير إلى
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عليييه، يطلييق كان كما الغريب أوأ الرضي، ،"محمد" أما
عليى نسييتحوذ لين وأأننييا أميامه، موقفنيا شييرح حاوألت فقد

ننوي بما مباشرة صارحته قد أكن نهاية. لم ل ما إلى مائهم
ليجيياد الزمن يسابقون علماؤنا كان الوقت ذلك ففي فعله،

لل جنسانا، منها يستفيد وأعادلة مناسبة طريقة كوكبه، في ك
ن أكيثر ليست برمتها العملية وأأن مناسيبة طريقية إيجياد م

وأبالتييالي وأتنقييذه، شييبابه تجييدد لمائنييا هائليية شييحن لعملية
لييو ذلييك ليحدث يكن وألم وأالذوأبان، الضمور من نحن تنقذنا

العمير، الحييديث الرضيي الماء بفتوة الستعانة إلى نلجأ لم
لنييا، بالنسييبة مشكلة تكن لم التلوث قضية لكن تلوثه، رغم

حجمه. كان مهما تلوث أي على بالقضاء كفيل فالتطهير
البشر، مليين تبيد هذه فتجاربكم حق، على أنكم أظن ل-

ميين اختفييى قييد النسييان يكون ربما الماء، تعيدوأا وأحتى
الرض! سطح

انتميياؤه ذلك إلى يدفعه وأوأاضحة، قوية حججه كانت
البشري. بأصله وأاعتزازه جنسه بني إلى الشديد

فييالحق تعتقييده، الذي الحق مع التعامل بصدد لسنا نحن-
غييير فيه نرى ل ذلك عدى وأما وأسيلة، بأي البقاء لنا يعني

اا. الواقع في تغير وألن تهمنا ل تعبيرات شيئ
يتراجع. أوأ يجفل لم لكنه "مائمانا" بجفاء، عليه رد

اا حياتي أدفع قد أنني أدرك أنا- كان إذا لكن أقول، لما ثمن
السيييد أيهييا نهبتييه مييا لعييادة المحاوأليية سييبيل فييي ذلك

فلن الموقر أيها أنت ذلك. أما عن أتراجع وألن فسأفعل،
فيهييا أرى ل الييتي تبريراتييك تقنعني وألن بغضبك، تخيفني

القتل. على الصرار سوى
اا كان اا رد اا لذع أن وأأظيين "سييماثمانا"، انتباه شد وأجريئ
آخيير بمعنييى أوأ بييه، تعجييب العييرش وأريثة جعلت قد جراءته

العجابا. ذلك يزداد
نعيد سوف أننا تعلم أن أريدك النسان، - أيها

ال نريد لكننا ماءكم، الوقت... من قلي
أتحيياوأر كنت أنني أنكر ل لكنني وأليونة، بود أخاطبه كنت

سبيله. في يقاتل بما يؤمن حقيقي، فارس مع
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اا القول أريد كذلك إلييى الماء إعادة قررنا قد كنا إننا أيض
اا الصلي، مكانه يوشييكون أنهم علماؤنا أنبأنا ما بعد خصوص
ل الميير حقيقيية فييي فنحيين مائنا، تخصيب من النتهاء على
يييية، حاجتنييا ميين أكييثر نسييتوعب أن نسييتطيع وأل نريييد الفعل
ن علييه نحصيل سيوف ما أن العلماء، قاله ما ضوء فعلى م
أن الييى أي ، المائييية المراحييل مليييين ستكفينا مائية طاقة
ليعلمييه عصيير أوأ يييوم ذات خالقه من بأمر الكون هذا يندثر
فييي بحياته ضحى غريب إقناع يستطيع من لكن سواه، أحد

أعذارنا. بتفهم نتائجها يعلم ل مغامرة
تخيييل أسييتطيع ل حقيقيية وأأنا حل، إلى نصل لن أننا يبدوأ-

بينمييا حييياة، حضييارة بأنهييا حضييارتكم عن تتحدثون كيف
حيياة إلغياء فكيرة عليى السياس فيي تقيوم الحياة هذه

أمييام الكاملية، مسيؤوأليتكم أميام أضيعكم أخيرى. إننيي
ممييا أبرئكييم وأل عليكييم، القييادر وأحييده هييو الذي الخالق

اا. حقنا في اقترفتموه أبد
المقييدس الماء قاعدة تشهد لم طويل وأقت مر قد كان

اا حييتى زلزلنيا الذي كلمه من انتهى أن بعد حدث مثلما لغط
أحييد، أمامهييا يقييف ل التي الله، بقدرة توعدنا لقد العماق؛ًا

أخييالف العلمييي. وأليين شييأنه وأعظميية قييوته بلغييت مهمييا
عقولنييا، راوأدت قييد الخييالق غضب من خشيتنا أن الحقيقة،

ينييا أجييوف تييبرير وأهييو ذلك، تبرير استطعنا لكننا رغييم بييه آم
فرضييية علييى يقييوم ذلييك كييان وأقييد ببطلنه، الكامل إيماننا
سييكان احتكار ضد النفس، عن للدفاع مشروأعة حربا حالة

يكييون أن الطبيعي وأمن ينقذنا، أن يمكن الذي للماء الرض
أي فييي الحييروأبا قاعييدة هييي كمييا وأمهييزوأم، منتصيير هناك

كييوكب فييي طويلة سنين عبر نراقبه كنا ما وأذلك بل مكان،
رأينييا تذر. لقييد وأل تبقي ل مدمرة حروأبا من نفسه، الرض
تنهييض حضييارات القييدم، فييي موغليية فييترات عييبر وأتابعنييا

الحييروأبا تلييك فظاعيية وأرأينييا تنتحيير، أوأ تمييوت وأأخييرى
النسان. أخيه ضد النسان خاضها التي المرعبة،

اا لنا صنع ذلك كل اا مبرر نغفييل وألييم عليييه، نسييير أخلقي
اا المنيياخ وأتقلبييات العطييش، ميين سيييموتون الذين عدد أيض
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اا الحسبان في وأوأضعنا العاصفة، اا تعويض يما مناسب سييببناه ع
اا يكن لم أذى من أن رأينييا الطلق. وأقييد على لذاته مقصود
تمكينهييم هييو الرض، لسييكان نقييدمه أن يمكن تعويض أكبر
صييغير مييائي مثلييث إرسييال عبر المناخ، على السيطرة من

جيييب فييي وأضييعه بالمكييان للضييياع، أوأ للكسيير قابييل غييير
دص مقييدرته فييي الخارقيية الفيزيائييية قوته تكمن عادي، شخ

وأتغيييير الرض بقيياع ميين بقعيية أي فييي المطر إسقاط على
العمييار بإعييادة القيييام وأاجب ننس الفضل. لم إلى مناخها
الحييياة، مواصييلة البشيير ميين تبقى ما يستطيع بحيث هناك،

البييد. لكنييه، إلييى تسييتمر رفاهييية فييي ثانية، مرة وأالتناسل
كييان وأقييد بييه، نمنيييه ما كل يرفض كان العنيد، الغريب ذلك

اا، لما كان فالوقت محق فكلما الرض، وألسكان له بالنسبة مه
الميياحق زحفييه يواصييل الموت كان الماء، إعادة في تأخرنا

ضحاياه. رقابا في
اا، أسييرع كنتم وأكلما الن، الماء أريد- اا أنقييذنا تجاوأبيي مزيييد

مسيياعدتكم في أمانع فل العمار الحية. أما الكائنات من
سييبب ميين كييونكم عليكييم المفييروأض هييو هييذا بييل لنييا،

الخرابا.
ال كان وألييم بإصييراره، مسييدوأد طريق إلى أوأصلنا قد فع

ميين التأكييد قبييل وأاحييدة قطييرة بإعادة لنفسنا لنسمح نكن
ال نريده ما تأمين علييى يقييدر ليين فهييو توعد، مهما لبقائنا أوأ
فييي قييذفه بإمكاننييا حيث النهائية، المحصلة في شيء فعل

الجحيم. إلى وأليذهب الفضاء
يي أنصت- اا إل ل تقييرر قييد تتحامق! مييا وأل الرضي أيها جيد

تجع فرصيية أقييربا فييي أننييا تعلييم أن يجييب لكنك عنه، ترا
الرضييا. غاييية فييي وأأنت كوكبك إلى نعيدك سوف ممكنة
لييك أسييمح سييوف موعييده، وأيحييين ذلييك يتييم أن وأإلييى

أنييت تعلمييه لييم مييا وأسيينعلمك معالمنا، وأزيارة بالتجول،
تع وأل المنحة هذه من فاستفد جنسك، وأبني يي الييوقت، تضيي
هييذا ليييس تقييدمكم، ينفييع سييوف هنييا تتعلمه سوف فما

ميين حمايتكم الوألى اللحظة منذ باشرنا لقد بل وأحسب،
اسيتطعنا أننيا انفجارهيا. كميا خشيية النووأيية مفاعلتكم
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تلييك الفتاكيية، أسييلحتكم فييي الخطييورة مكميين فسييخ
ل حتى نفسه، على للقضاء النسان صنعها التي السلحة

معشيير إنكييم بييالقول لييي كوكبكم. وأاسمح وأتدمر تنفجر
ييعتم قد البشر وأتخزييين صيينع فييي وأجهييودكم أوأقيياتكم ض
تييذكر منفعيية لهييا كان إن منفعتها، تفوق أضرارها أسلحة
يمييا التكفييير سيينحاوأل القتييل. وأنحيين سييوى منييا بييدر ع

اا بتعليمك وأسنقوم الماء، بخصوص للتحكييم ناجحيية طرق
معيياملكم. فييي المضييغوطة المؤقتيية، الكييوارث بتلييك

أنييت ضيار. وأسينعلمك إشييعاع أي مين أرضيكم سينطهر
اا إلييى القاتلة المركبات تلك تحويل تستطيع كيف شخصي
أقول؟ ما تفهم هل منها، ضرر ل طاقة مركبات

وأجهييه. علييى الرتييياح بييدا وأقييد باهتمييام، ينصييت كييان
فيي الموجيود الثقييب برتيق نقيوم "سيوف كلمي وأوأاصلت
اا الغلف ذلك وأنجعل الجوي، غلفكم كييوارث أي أمييام منيعيي

اا الفضيياء، ميين تتهييددكم تكيياثر علييى سنسيياعدكم وأأيضيي
للنقييراض. أليييس فعل تعييرت أوأ تتعييرض الييتي المخلوقات

نن هذا في أمامييك، الن أقييوله علنييي وأاعتييذار معكييم، تعيياوأ
وأعليك مشاعرك، نقدر إننا موقفنا؛ًا صعوبة تدرك أن وأعليك

اا اا كان كجنس وأضعنا دقة تقدير أيض للهلك". معرض
اا يقل لم وأاللم بالمرارة مليئة قصيرة جملة سوى شيئ

اعرك أقيدر إننيي- ليو لكنيك العظيم، الحيارس أيهيا مش
اليذي اليدمع طعيم هو وأما لنا، صنعتموه رعب أي علمت

أن لدركييت لهييم، ذنييب ل ميياتوا الذين هم وأكم سفحناه،
ميياتوا. وأمييا ميين إعييادة علييى يقييدر ليين تعويض أي حجم
وأقييع الذي الظلم يعني ماذا تدروأن ل أنكم بالضبط أدريه
أن دوأن ذنييب بل يمييوت طفييل رعشيية تعني وأماذا علينا،
موته. في السبب كان وأمن لماذا يدري

الرعود. لكنييه قصف مثل ذاكرتي في ترن كلماته ظلت
يب فجيعته وأرغم عظيييم. كييان بشغف العلوم تلقي على انك
الفييذة. وأبعقليته به، يعجبون علماءنا جعل مما الفهم، سريع
وأإعادة كوكبه إلى عودته على طويل وأقت مروأر وأبعد وأالن

ة وأشيهرته جديد، من إعماره هنياك عليهيا حياز اليتي الفائق
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ال نفسي أسأل للبشرية، كمخلص اا سؤا علييى أقدر لم وأاحد
وأإشيياعة للسييلم تفييرغ النسييان أن لييو " ترى عليه الجابة
اا وأالمان، الحب يجييه وأالمآسييي، الحييروأبا عيين بعيييد كييل وأوأ
سيصل؟!" . كان ترى يا مدى أي إلى وأالعمار، للبناء جهده
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 سفر ليي"أنجل"بعد جرى ما ذكر
 تعلم ل حيث إلى زوأجها
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فييي وأاختفييى ضييوء، حزميية مثل  أمامي"محمد" تلشى
بهواجسييه. وأليين حييدثني قد ثانية. كان من أقل في الفضاء،

كييان فمييا الهييواجس، تلييك أتجاهييل لييم إننييي قلت لو أكذبا
يتعييرض ميياء الواقييع؛ًا إلى منه الهذيان إلى أقربا به يخبرني

وأاللصييوص، التخيييل، المسييتحيلة الكمييية وأبهييذه للسييرقة،
نييدري ل الكييون، فييي مجهييول مكييان ميين قادمة مخلوقات

نفسييي أتخيل يجعلني كلمه التحديد! كان وأجه على موقعه
الكوابيس هذه مثل أن قط قدرت ما لكنني مروأع، حلم في

هييو وأزوأجييي بيييتي، فييي وأهنييا معنييا، تتحقييق قييد وأالتخيلت
ال عيين الوحيييد المسييؤوأل اا كييانت لقييد الييدفاع. فع ل أحييداث

وأأمامي! حدثت لكنها تعقل،
اا كنييت أننييي كييذلك أنكيير ل علييى بييالخوف أشييعر أحيانيي

فريسيية وأقييع قييد ظننته لقد بل وأيتخيله، يقوله  مما"محمد"
طيياقته، فييوق يبييذله كييان الييذي نفسييي. فالجهييد هيياجس
اا إحييدى فييي المجهرييية الكائنييات لتلك اكتشافه بعد خصوص
اا الولية. كان بحيرات ال اكتشاف العالم وأهو له، بالنسبة مذه

كمييا الكتشيياف، لييذلك تناسيييه ميين الرغم يفعل. وأعلى بما
أحييد أن إل للييدكتوراه، تحضيره أثناء تسميته على يصر كان

اللحظيية تلييك إلى الوألى، النقطة إلى وأأعادنا أعاده تلمذته
تفييرغ، منحيية يأخييذ به فإذا الدقيقة، الكائنات فيها رأى التي

للكشييف نييورث"، "آبا في النائية القرية هذه إلى بنا وأيأتي
الطالب. وأها ذلك عليه عثر مما وأالتأكد وأللتحقيق وأالمتابعة

شاردة كل وأيتقصى وأيلحق يتابع مضنية، شهور بعد الن هو
مراقبيية فييي الطويليية الليييالي وأيقضييي حركة، وأكل وأوأاردة

المجييردة، بالعين ترى ل التي الصغيرة مخلوقاته وأمشاهدة
يوأن العييادي، بييالمجهر حييتى أوأ وأاسييتقراءاته ملحظيياته وأيييد

الجنييون. فالسيييناريو حافيية إلى تدفعني كانت التي وأنتائجه
ممييا وأأوأسييع التخيل، من أكبر سيجري لما يتوقعه كان الذي

أن حيياوألت الرض. وأكلمييا هييذه علييى إنسييان أي يتصييوره
كييان يفعييل، سييوف وأميياذا يفكيير ميياذا فييي أوأ عميياذا أسأله

عليييه وأالقلييق مرغميية ذلييك فعلييت وأقييد سييكوتي، يتوسييل
بي. يعصف
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وأاتخذها إل وأسيلة يوفر لم الماء اختفاء قبل أنه أشهد
فيه وأشرح وأقصده إل مكان وأل القادم، بالخطر للتعريف
ال يحدث، قد مما تخوفاته وأهواجسه أقواله على مدل

الوصول استطاع مكان كل إلى البحوث. ذهب بعشرات
اا، إليه وأطرق الدوأات بمختلف التصال، عبر أوأ شخصي

البحوث، مراكز العلمية، المعاهد الممكنة، المواصلت
به وأصل لقد بل العلماء، خابر الجامعات، المتحدة، المم
التي الجوبة كل لكن البيض؛ًا البيت أبوابا دق إلى المر
فجة سخرية منه، وأيحذر يقوله ما على يتلقاها كان

الصحف ببعض المر وأصل لقد بل عقليته، في وأتشكيك
أمام يقف كمجنون تظهره كاريكاتورية رسوم نشر إلى

لسرقته، سيأتون الذين اللصوص بعض من يحذره المحيط
في حياتي على أمنت لقد تخف "ل المحيط عليه فيرد

التأمين!". شركات إحدى
ين أن أوأشك  لقد ال، تيج فقد كمن نفسه يكلم أخذ حيث فع

وأأنتم البشرية، يواجه خطر أكبر نواجه نحن أغبياء "يا عقله
اا!". وأيؤسفني تحركون ل اا أنا صدقت انني القول ساكن أيض

فأنا خوفي، من ذلك فزاد عقله، في بخلل أصيب قد أنه
يبذله، كان الذي الجهد وأمقدار حجم تدرك التي الوحيدة

أنقذ أن فإما وأحدي، وأسأقاتل اليدي، مكتوف أقف "لن
دوأنه". أموت أن وأإما الماء
يخلد أن القل على أوأ طبيب، إلى بالذهابا نصحته مرة  كم
ال يي يرد كان الراحة. لكنه إلى قلي يعد "أنجل! لم بألم، عل
أفعل، بما إيمانك بعدم تخذليني فل سواك، جواري إلى

ال يحدث قد فما ألومك، ل لكنني حدث يصدق". وأقد ل فع
وأهدد وأشدد قاله ما كل أن عرفت ساعتها منه، حذر ما

الذين مع اتصالته يعاوأد أن أخبرته وأقع. وأعندما قد بحدوأثه
إن عزيزتي، "يا ، بحسرة أجابا قبل، من إقناعهم حاوأل

الطفل تجعل إليهم قدمتها التي وأالتصورات البحوث
اا مصيرنا أن يبدوأ لكن يصدق، عاتق على يقع وأبقاءنا جميع

يي للسف، وأحدي أنا سأقررها التي السرعة سرعة وأعل
صار لقد بل تخيل، أوأ تصور مجرد يعد لم فالوضع التحرك،
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اا اا أمر وأسرعة التصرف، بحسن إل منه مهربا ل وأاقع
المبادرة".
أييين إلييى أوأ اتجيياه، أي في أدري ل ذهب قد هو ها وأالن

اا سيصل. كان يدعنييي لييي؛ًا الخير عناقه في حنون ليين كييأنه وأ
اا البيد. بكييت إليى ثانيية ميرة يرانيي وأحياوألت علييه، خوفي

ل لكيين فعلييه، وأقييرر اعييتزمه عمييا إثنيياءه جهييدي قصييارى
علينييا محكييوم "نحيين فيييه؛ًا أثييرت توسييلتي وأل دمييوعي
اا، ماء؛ًا بدوأن مؤكد هذا بالموت، رم فييإذ المحاوأليية أحيياوأل ل ليي

الخييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرة
اا نخسر وألن قييد نكييون القل على المحاوألة، فشلت إذا شيئ

المستطاع". قدر حاوألنا
يحبنييي كييان قلبييه. لقييد وأراء ميين يكلمني أنه أعلم كنت
سيينوات طيليية وأاحدة لمرة وألو لوحدي يتركني وألم بجنون،
بييدعوة بها يقوم كان التي التعليمية رحلته في حتى زوأاجنا،

اء البحوث وأمراكز الجامعات بعض من أم أمريكييا داخل سوا
تلييك فييي إل وأترحيياله؛ًا حلييه فييي معه، يأخذني كان خارجها،
ن لم التي المرعبة الرحلة ه. سيتنتهي أيين إليى ييدري يك ب

يعلييم أحييد نفسييك! فل علييى حييذرة الله! كوني "أستودعك
وأل الييبيت ميياء. إلزمييي بييدوأن النيياس حاليية سييتكون كيييف

يبلنييي صدره، إلى القصوى". ضمني للضروأرة إل تغادريه وأق
الجافيية. البحيييرة فييي وأانحييدر عييادته، هي كما جبيني، على

الخيزان حنفيية بفتيح أمرنيي مباشيرة، أميامي صار وأعندما
في ترددت لكنني صغيرة، حافلة فوق وأضعناه الذي المائي

فعلهييا مييا الييذي وأهييو وأجهي، في صوته بأعلى فصرخ ذلك،
اا قبل من فليييس الحمقيياء، أيتهييا الن الحنفييية "افتحي ، أبد

صييوتي وأرفعييت دمييوعي، لنضيييعه". انهمييرت وأقييت أمامنا
محمد!". يا ذلك على أقدر ل أستطيع، ل "ل، ، بالبكاء

إلهي! يا "أوأه ، موجع نحيب في ركبتي على وأجثوت
اا ؟!". أقبل البلء هذا لنواجه فعلنا ماذا كالمجنون، مسرع

اا كتفي، من وأرفعني ينقذنا، لن "البكاء ، بعنف إياي هاز
، تفهمين هل تقاعسوا، قد الخروأن دام ما التضحية علينا
سوانا!". الله بعد لهم وأليس يموتون، الناس ، تفهمين هل
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النفجار، على يوشك وأصدره بقوة صدره إلى  ضمني
أمامك أقف البكاء. "عندما وأاصلت عندما بعنف هزني

بأقصى أدراجه النواح". عاد وأقت ليس فهذا بالماء، رشيني
اا كان مسمعي، إلى يصل العالي وألهاثه سرعة، من غاضب

المنهوبا. الماء بحجم خوف كبده في يفت شيء، كل
"الن!". فتحت صوته بأعلى صرخ أمامي صار وأعندما
يبلله الخزان من المنطلق الماء كاد وأما باتجاهه، الحنفية
إلى تحول حتى الجافة، الرض الكثيفة قطراته وأتلمس

آخذة البصر، لمح في اختفت التوهج، شديدة ضوئية كتلة
أن بعد مرعبة وأحشة فدهمتني المجهول، إلى زوأجي معها

جنية مثل الشاحب القمر ذلك ضوء تحت لوحدي غدوأت
العالم. خرابا أمام متوحدة تقف أسطورية
إلى وأصعدت الحنفية، بإغلق فقمت بالخوف،  أحسست

يطاردني، من هناك وأكأن الطراف مرتجفة ، شاحنتي
الليلة تلك البيت. وأفي باتجاه سرعة بأقصى وأانطلقت

المريض وأالقمر وأالشجار الشباح أن تخيلت البعيدة،
السهول في تتمدد تطاق ل حرارة وأثمة بي، للفتك تلحقني
حممه ينفث خرافي تنين مثل مكان، كل وأفي وأالقفار
كثرة من حذرة رأسي. "كوني فوق الحارقة لهبه وأألسنة

تتعرضي ل حتى طاقتك، فوق مجهود بذل وأمن الحركة،
في  تئز"محمد" نصائح سوائلك". كانت وأتفقدي للتعرق،

غمرني أن بعد أراها، ل أشباح من هروأبي أثناء عقلي
من معك تبقى ما في الدموع. "اقتصدي وأأعمتني العرق،

أحد معك يكون لن أنه وأاعلمي جهدك، قصارى ماء
ليساعدك".
"أسييكورت" سيييارة بجييوار الجييراج، الشيياحنة أدخلييت

القرييية فييي الخاصيية مشيياوأيرنا فييي نسييتخدمها كنا صغيرة
مييؤن. وأتأكييدت ميين إليييه نحتاج ما لتسوق نذهب كنا عندما

العلوييية النوافذ باستثناء وأالفتحات، النوافذ جميع إغلق من
تمنييع قوييية معدنييية بأسييلك وأالمحاطة السقف من القريبة
كييان الجو أن بالمروأر. مع للهواء وأتسمح الحشرات، دخول
اا، الجييراج بييابا آخر. وأحييده خيار أمامي يكن لم أنه إل جامد
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اا النغلق، رفض الييبيت عيين الكهربييائي التيييار لنقطاع نظر
بقييية بييإغلق وأاكتفيت آخر لوقت فتركته بأكملها، وأالمنطقة

المييامي، وأالبييابا الخلفييي وأالبييابا الشييرفة البييوابا: بييابا
للكسر. قابل غير حديد من وأأقفال مزاليج عليها وأوأضعت
ما أدري أكن فلم الخوف، فيها مزقني عصيبة ليلة كانت

إذا سأتصييرف كيييف أوأ زوأجييي، غيابا في لي سيحدث الذي
ميين أنييم لم المخيفة الليلة المخاطر. تلك بعض وأاجهتني ما

إلييى وأالييدعاء الصلة في الليل أغلب وأقضيت الرعب، شدة
ميياذا يييدري ل عييالم إلييى المسييافر رجلييي يحفييظ أن اللييه

يي تهجييم كييانت أغفو كنت فيه. وأعندما ينتظره كييوابيس عليي
اا"محمييد" أرى فمييرة مزعجيية، عنكبييوت شييبكة فييي  عالقيي
عليييه تهجييم عملقيية عنيياكب وأثميية بييي، يسييتنجد ضييخمة
أخييرى وأمييرة جسييده، في الجهنمية وأقروأنها أنيابها وأتغرس

اا يموت قاحل كوكب في أراه بشييعة مخلوقييات وأثمة عطش
أحييد يسييقيه ل يحتضيير وأهو جنون في حوله ترقص الصورة

تنسييى، ل وأالكييوابيس الرعييب ميين ليليية ميياء. كييانت شربة
ظلم بييي يحيييط باكييية مذعورة مرات عدة فيها استيقظت

كتييب قييد وأأنييه يطلع، لن الفجر أن حينها ظننت لقد دامس،
يي وأرغييم يبعثييون. لكننييي ييوم إلييى الظلم فييي العيييش عليي

شدة من كالقتيلة نمت الكوابيس، هجوم معاوأدة من خوفي
اا صييدري إلييى أضييم التعييب، اا سييكين سييكاكين ميين ضييخم
اا أحييد، يهيياجمني أن خشية المطبخ، وأحيييدة وأأننييي خصوصيي

يي نفسي سوى معين لي ليس مييا بكييل عنهييا أدافييع أن وأعل
ن الصيديق تيعيرف ل كهيذا ظيرف ففيي قيوة، من أوأتيت م
العدوأ!

يلي التلفزيون، جهاز تشغيل حاوألت ما أسمع أوأ أشاهد ع
اا كان لكنه نفسي، إلى الطمأنينة يعيد لقد فيه؛ًا حرارة ل ميت

الهيياتف، اسييتخدام الكهربائي. حيياوألت التيار انقطاع نسيت
اا كان لكنه اا أيض روأح. وأل فيه نبض ل ميت

تييوقفت. الكهربيياء علييى تعتمييد كييانت التي الدوأات كل
رر فلييم نييومي، غرفة نافذة من نظرة ألقيت سييوى أمييامي أ
اا ثانييية، مييرة الخوف فدهمني تطاق، ل وأحشة بعييد خصوصيي
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فارغة لجدها البحيرة، باتجاه المجلس نافذة من نظرت أن
ميياء. تخيلييت قطييرة خفقييان أوأ حييياة لييية فيهييا أثر ل جافة

مليييون منييذ أحييد يسكنه ل مهجور كوكب في وأحيدة نفسي
فر عام. لم اا أفعييل، ميياذا أد ير ذلييك فييي خصوصيي ل الييذي الحيي

اا أتعرق تيطاق. كنت جهد. لم أي أبذل لم وألو حتى عني رغم
اا فمي كان بالجوع، أشعر اا، وأحلقييي جاف لييي فصييببت ملتهبيي
اا. بعد كان فقد مرغمة، وأتجرعته ماء، كوبا فتحييت ذلك حار
أن سييتعلمني العلبيية تلييك شييهية، بدوأن وأتناوألتها تونة، علبة
وأضييع فييي لسييت وأأنييا الظمييأ، وأتيييرة من يزيد السمك لحم

يذر يجعلنييي بغييرض كييان لييو حييتى الميياء ميين بمخزوأنييي أبيي
رغييم بالضييروأرة أخسييره أشييربه كنييت كوبا فكل الشربا،

لبقائي. أهميته
زوأجي مكتبة كتب تصفح في قضيته اليوم بقية

بعضها كان التي النسائية، المجلت وأبعض الصغيرة،
البشرة، نظارة على للمحافظة السبل أفضل عن يتحدث
اا الماء، من كبيرة كميات بتناوأل وأذلك أكبر البقاء وأأيض
اغروأرقت حتى أضحك ذلك فجعلني الماء، في ممكن وأقت

الماء خزاني أفرغ نفسي أتخيل وأأنا بالدمع، عيناي
 قد"محمد" لستحم. كان بحوزتي اللذين الصغيرين

اا اشترى آخره حتى وأمله البدروأم في وأوأضعه آخر خزان
هي تملئت بلستيكية، صفائح هناك كان بالماء. كذلك

الحجام؛ًا المختلفة القوارير وأعشرات بالماء، الخرى
اا اا، أفادتني وأقد يحدث، قد لما تحسب الحمام، بانيو في كثير

المزعومة. جسدي نظارة على المحافظة أستطيع حتى
بي. يحيط ما غرائبية من تسخر مريرة ضحكة  كانت

كل وأخلعت البوابا، إغلق من تأكدت الليل أقبل وأعندما
در رحمة تحت عارية وأبقيت ملبسي، أن يكاد خانق ح

رغم حامضة، رائحتي التنفس. كانت من يمنعني
في الرائحة. ففكرت العطرية المراهم لبعض استخدامي

اا ذلك في فرأيت حيويتي، بعض لي يعيد حمام أخذ ل عبث
الليلة، تلك بعمق نمت فقد مجهدة، كنت له. وألنني معنى

يل نفسي أقنعت أن بعد فهما وأالبكاء، الخوف من فائدة بأ
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كان الذي البكاء عن فتوقفت محمد"،" لي يعيدا لن
حتى رفيقي ظل فقد الخوف غرة. أما حين على يدهمني

تنسى. ل التي العذابا أيام من يوم آخر
ميتة مثل نمت بل أظن، كنت كما الكوابيس تدهمني لم
دد منذ ماتت الحرارة وأدرجة العرق سيول رغم بعيد، أم

اا العالية. استيقظت أشعر وأأنا التالي، اليوم صبيحة باكر
أن دوأن قهوة، لنفسي أفتقدها. صنعت كنت جسدية براحة
ال، الساخن الماء، بتسخين أقوم غاز أن إلى أضف أص

اا كان الفرن من قطع بضع الخر. وأتناوألت هو مقطوع
مني محاوألة في البيت من الخروأج وأقررت البسكويت،

يلي ربما أوأ شيء، أي لكتشاف الذين الناس بعض ألتقي لع
للندبا نومي غرفة في القعود من فائدة فل أعرفهم، كنت

إلى وأتوجهت السيارة فعلته. ركبت ما وأهذا وأالبكاء،
عن مقفرة السكان. كانت من خلوها فاجأني وأقد القرية،

ذهب قاس. "أين صمت بها يحيط وأأجدادها، أبيها بكرة
؟!". الناس
رر فلم للسيارة، قيادتي أثناء وأيسرة يمنة أتلفت  كنت أ

اا. وأما ما رأيت حتى القرية وأسط إلى أصل كدت أحد
ملقاة منتفخة، آدمية جثث ثمة إلهي!". كان أفزعني. "يا

مات مسعورة. "كيف كلبا فيها تنهش الشوارع، في
أيام بضعة الماء اختفاء على يمر وألم السرعة، بهذه الناس

؟!".
وأأشمه أشاهده كنت فما البيت، إلى العودة في  فكرت
اا خائفة ثيابي. كنت على أتقيأ جعلني الكلبا منظر من جد

جثث تنهش وأهي ، وأضراوأة توحشا وأزادت أستذأبت وأقد
على القيء القريب. نسيت المس حتى أسيادها كانوا من

ال ما لهول ثيابي المنزل، إلى العودة قرار من رأيت. وأبد
ال التوغل قررت يلي المهجورة، البيوت بين قلي من أجد لع
مرات، عدة السيارة منبه على المساعدة. ضغطت يحتاج
يلي اا، أسمع ع حيرة في تنادي. كنت لمن حياة ل وألكن صوت

لي حدث ما إذا أستنجد بمن أوأ أفعل، ماذا أدري ل حقيقية،
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تمزق الذين أوألئك كمصير مصيري سيكون هل مكروأه،
مجنونة؟! كلبا الموت، أثر من المتورمة أجسادهم،
محاوألة في بالسيارة فاستدرت التخيل، ذلك أخافني

تت إذا القل على بيتي، إلى للعودة مأمن في فسأكون م
الجوع من جنت بهائم قبل من جثتي افتراس من

كنت التي البيوت أحد من بالقربا مروأري وأالعطش. وأأثناء
فلم متتالية، ضغطات المنبه على ضغطت ساكنيها، أعرف
بأعلى وأناديت بحذر، النافذة زجاج صوت. فتحت أي يصلني
تجاه مخلوق. تقدمت يجبني فلم السماء، بعض صوتي
كررت ندائي، أعدت الشارع، على المطلة النوافذ إحدى

قتيل. صمت سوى وأصلني فما السيارة، منبه على الضغط
في أحسه الذي المان صوبا بالتقهقر وأهممت وأيئست
تقل ل لفترة يكفيني ما وأالغذاء الماء من معي كان منزلي،

الصارم النظام ظل في أكثر، يكن لم إن أشهر، ستة عن
أتبعها. التي التقنين عملية في أتبعه الذي
اا الجراج في الرابضة الصغيرة الشاحنة خزان  كان ممتلئ

اا، ناهيك المدة، لنفس تكفي كذلك المعلبة وأالغذية تقريب
من به بأس ل وأعدد آخره، عن الممتلئ البدروأم خزان عن

اا. بالماء الطافحة القوارير وأعشرات البلستيكية العلب أيض
بفضل ذلك وأكل عليها، تأحسد وأمائية غذائية وأفرة في كنت

اا. "لكن للمر استعد الذي زوأجي حرص سيمكنني هل مبكر
يعرف ل الذي السؤال هو هذا الشهور؟!"، هذه كل العيش
الله! سوى إجابته

لسماع قلبي طفل. انقبض بكاء سمعي إلى تناهى فجأة
بقطيع فإذا بالنزوأل، وأهممت السيارة فأوأقفت البكاء، ذلك
كدت هائلة. وأما وأحشية بسرعة باتجاهي يتقدم الذئابا من

مكان. كل من بي أحاطت وأقد إل بالكاد، السيارة بابا أغلق
اا مقعدي، في أرتجف كنت تلك أخذت عندما خصوص

تحاوأل كانت بل الطارات، نهش تحاوأل الكريهة الحيوانات
من أصرخ ضخمة. كنت بقرة أنها لو كما السيارة نهش

المحرك، سقف اعتلت وأقد رأيتها عندما لكنني الرعب،
وأأدرت نفسي تمالكت الزجاج، على يسيل لعابها وأرأيت
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أنها لو متقد. ماذا جمر مثل عيونها أرى الموتور. كنت
اا ستمزقني أنها شك ل ، الزجاج كسر في أفلحت اا. إرب إرب
البيت، ذلك من المنبعث الطفل بكاء رعبي أنساني
من حرقة أشد وأصلني البكاء لكن بالهروأبا، وأهممت
اا سمعته السابق، أسقط حولي، الذئابا ضجيج رغم وأاضح

إليه الوصول يمكنني كيف أمري؛ًا في وأاحترت يدي، في
؟! وأإنقاذه
بالذئابا إذا تلك، الرعب دوأامة وأسط تفكيري في أنا  وأبينما
بعد الصوت، صوبا وأتتجه مهاجمتي عن تتوقف فجأة

إلهي!". لو جوفي. "يا في قلبي سقط للصراخ، سماعها
تقابله. من بكل فستفتك الداخل، إلى الوحوش تلك وأصلت
السيارة عن ترجلت فلو ، أفعل ماذا بالشلل، أصبت

يي، فستهجم الضواري تلك تصل فقد مكاني بقيت وأإن عل
يحدث. قد الذي ما يعلم وأحده وأالله الصوت، مصدر إلى
أراه. وأثمة ما سخونة حرارته من زاد يطاق، ل الجو كان

لحم من كبيرة سحابة مثل الفضاء، في تتمدد كريهة رائحة
عليه. أسرعت تأحسد ل موقف في ميت. كنت بشري

رأيت وأعندما البيت، حول كاملة دوأرة وأدرت بالسيارة
القبيحة المخلوقات فتلك قليل نفسي هدأت مغلقة البوابا

الدخول. تستطيع لن
في صادفتني التي وأالمفاجآت الفجاءات أكثر وأما فجأة

قمت فكرة، رأسي في طرأت ، المضنية اليام تلك
الشارع أوأ العام الطريق إلى عدت الفور، على بتنفيذها

تقدمي في دهست حيث غاضبة، طلقة مثل الرئيسي،
اا انقلبا في تتسبب أن فكادت الكائنات، تلك من عدد

كالمجنونة وأانطلقت القيادة، بعجلة تمسكي لول السيارة،
الدوأام على  يحتفظ"محمد" شيء. كان على ألوي ل

أوأ فائدة عن أسأله كنت وأعندما مرخص، ناري بسلح
سديدة أراها بحكمة يجيبني البيت، في السلح وأجود جدوأى

يواجهه قد الذي ما يدري أحد ل العزيزة، زوأجتي "يا ، الن
البيت في ضروأري فالسلح وألذلك حياته، في المرء

الضروأرة اقتضت إذا النفس عن وأالدفاع الخطر لساعات
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الشخصي سلحي عن أستغني ل عربي كرجل وأأنا ذلك،
في وأليس المتحدة، الوليات في أعيش كنت لو حتى

الله أدعو سري في طويل. كنت زمن منذ لك بلدي". كان
أضطر تجعلني التي الضروأرة أتت فقد السلح، ذلك أجد أن

رأيت المنزل من مقربة إلى وأصلت لستخدامه. وأعندما
اا أمامي اا، متنوعة، حيوانات من قطعان أيائل ثعالب، ذئاب
ضروأس، عراك في كانت لنها تحديدها، أستطع لم وأغيرها

وأحرارة وأالجوع، العطش يؤججها ملتهبة، معركة في كانت
ال يدوأم لن بقاء أجل من ترحم، ل قاتلة مهما للمنتصر طوي
قوته. بلغت
مما بيتنا، محيط في تدوأر المفزعة المعركة تلك  كانت
آخر. بعد مكان في وأليس هناك وأجودها أستغربا جعلني

العطش، بها يفتك عندما الحيوانات أن سأعلم فترة
باطن في كان وألو حتى الماء رائحة تشم أن تستطيع

اقتحام محاوألة آثار رأيت عندما ذلك من تأكدت الرض. لقد
فيه بما قوية أبوابه كانت الحظ لحسن الذي للبيت،

الحيوانات تلك أن لو كيف الن أتخيل الكفاية. وأعندما
فمعنى بالذعر، تأصابا البيت، وأاقتحام الدخول استطاعت

اا موتي ذلك اا جوع شك. أدنى بل وأعطش
الذي الطفل بمصير مشغولة اللحظة تلك في  كنت

معي يكن وألم القرية، بيوت أحد في بكائه صوت سمعت
أهلكها حيوانات بين بائسة معركة مراقبة في لضيعه وأقت

من وأزدت البنزين دوأاسة على فضغطت الماء، انعدام
بي، تؤدي أن يمكن كان جنونية بطريقة السيارة، سرعة

اا ليدي تاركة الضخمة، اليائل بأحد اصطدمت لو خصوص
أطلقه كنت الذي المنبه بصوت التصرف حرية اليمنى

قاموس في تدوأن لم بشتائم أتلفظ وأأنا صاخبة بهستيريا
وأاحدة. انحرفت لمر وألو حياتي في أطلقها وألم بعد،

المشتبكة الحيوانات جعلت حادة، انحرافات عدة بالسيارة
فف الفرار. وألم وأتولي تجفل بمطاردتها قمت بل بذلك، أكت

العودة محاوألة من أخوفها حتى قصيرة ليست مسافة
إلى بالسيارة بعدها ذلك. عدت في نجحت وأقد ثانية،
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اا، يزال ل بابه كان الذي المرآبا أشهق وأدخلته، مفتوح
أضع كدت وأما ، قاتل ربوا أعاني لوكنت كما أجشا شهيقا
حيوان صوت سمعي إلى تناهى حتى الرض، على قدمي
البابا مغلقة مكاني إلى وأعدت رعب من جفلت نكير،

لمعان عيناه تلمع بشع حيوان ثمة كان بسرعة، وأرائي
وأجراء هي بيتي إلى العطش ساقها أنثى كانت الموت،

تكتمل حتى بالضبط أريده كنت ما عليها. "هذا راقدة كانت
كوارثي!". 

فبهر المامي، النور مفتاح على وأضغطت المحرك أدرت
لم لكنها وأجهها، على انهمر الذي الضوء شلل النثى تلك

اا تحرك يزال ل بينما منهكة، تبدوأ كانت مكانها، من ساكن
يي تسد القبيحة هذه وأهاهي أذني، في يرن الطفل صراخ عل

في فانتصبت دهسها، محاوألة عليها الطريق. هجمت
ميتة. تتهاوأى رأيتها ذلك، أفعل أن قبل لكنني مكانها،
سرعة، بأقصى مكاني عن ترجلت موتها من تأكدت وأعندما
الخفقان. فتحت شدة من أضلعي بين ينفجر يكاد وأقلبي
إلى مباشرة وأنزلت وأرائي، وأأغلقته عجالة في البابا

هناك. سلحه  يضع"محمد" كان حيث البدروأم،
اا بغيتي. أخذته. كان فوجدت الصناديق أحد  فتحت ملقم

الرصاص مخزن وأضع من ذلك عرفت للستعمال، جاهز
اا المعتاد. كان مكانه في المثبت اا رشاش سريع صغير

الدائم رفيقي بعد فيما غدا الكلشينكوف، فئة من الطلقات
من الخالية وأالقرى المدن بين المستمرة جولتي في

اا سحبت ثم منه سكانها. تأكدت وأجدته حيث آخر مخزن
اا اا، محشور بطني بين دسسته أقصد بطني، في وأضعته أيض

البقر، لرعاة فيلم في شرسة مقاتلة مثل الجينز، وأسروأالي
اا، الرض أنهب كنت ثانية، مرة أدراجي وأعدت نهب

ما أشد وأكان الكرسي، على جواري إلى وأالكلشينكوف
متأخرة. أصل أن يخيفني

عليلة، نسمة أستقبل أن عسى السيارة نافذة فتحت
اا فيها. وأصلت ريح ل جامدة حرارة غير يصلني لم لكن أخير

أنني لو كما جسدي، مسامات كل من يتصبب وأالعرق
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أمام سيارتي توقف. أوأقفت دوأن الميال مئات ركضت
مصممة وأأنا الطفل، صراخ منه انبعث الذي البيت

المجنونة البهائم تلك مع طاحنة حربا لخوض وأمستعدة
بابا إغلق من تأكدت أن بعد تنتظرني. اندفعت التي

للطلق، الجاهز بسلحي ممسكة تردد دوأن وأرائي السيارة
فتوجهت  منه، أخشى كنت ما أمامي أجد لم للعجب يا لكن
هناك إلى أصل أن وأقبل الخلفي، البابا صوبا وأصمت بحذر
يي هجم على وأقفز أتى، جحيم أي من أدري ل ذئب عل

اا صدري، الرض، على وأقعت فقد المفاجأة لشدة وأنظر
بمجرد وأرائي، الحيوان ذلك قوة من أملك ما بكل دافعة

مكان في وأالرشاش مكان، في سقطت بي، اصطدامه
خطوات. بضع عنه تفصلني مباشرة يميني على آخر،

اا، الوضع وأبدا هجومه الذئب  عاوأد أوأاجه كنت مصيري
آخر خيار أمامي يكن لم بسرعة، يعمل عقلي وأكان الموت،

يي المواجهة سوى بالضبط، فعلته ما وأهذا العاريتين، بيد
ال مسرعة، نهضت بكل عليه هجمت الهربا، من وأبد
بأعلى صرخت الساعة، تلك في تملكني الذي الجنون
يكن لم وأغضب، خوف صرخة كانت هجمت، حين صوتي
باقي ينتبه أن قبل للتصرف، قليلة لحظات سوى أمامي

كانت أعميه، حتى عينيه بين ضربه في فكرت القطيع،
دن بضعة تعوزني التقاط أستطيع حتى فقط ثوا

حدث الذي لكن النهاية، فإنها وأإل الرض، من الكلشينكوف
اا، كان وألى حتى أهاجمه، الذئب رآني أن فبمجرد غريب

يي، أصدق لم الفرار، تفسير في الوقت أضيع لم لكنني عين
قليلة درجات مسرعة وأصعدت الرشاش التقطت هروأبه،

اا كان لكنه فتحه حاوألت البابا، إلى أوأصلتني بإحكام، مغلق
ال تراجعت لك، غير ينقصني يكن لم وأأطلقت الوراء إلى قلي

في ذراته فتطايرت القفل، مكان على الرصاص من زخة
، المتهدج صوتي يسبقني وأدخلت البابا، رفست الهواء،

البيت؟". في أحد هناك "هل
الداخلية، الصالة صوبا بحذر توجهت جوابا، أي أسمع  فلم

يق رجل جثة فوق المتجمعة بالثعابين تعج لراها جلده ازر

-130-



يي يغمى وأكاد المنظر القاتل. أرعبني السم أثر من من عل
المكان. تمل التي الكريهة الرائحة شدة

الديدان تلك باتجاه الرصاص من ثانية زخة  أطلقت
الكراسي. تحت البقية وأاختفت بعضها فمزقت السامة،

تقع غرفة من يأتي كان وأاهن، بصوت جديد من الصراخ عاد
على وأيدي حجرات. تقدمت عدة بين يقع بهو نهاية في

اا كان لكنه البابا قفل الزناد. عالجت الداخل، من مغلق
"يا بي، يعصف وأالخوف المرعوبا، صوتي بكل ناديت

اء الجوابا هناك؟!". كان أحد يوجد إلهي! هل اا. بكا حاد
يي تبقى ما بكل بكتفي، البابا  دفعت فانفتح قوة، من ف

رضيع طفل ثمة السموات!". كان ربا مصراعيه. "يا على
جثة طولها على أمامه امتدت بينما سريره، في محجوز
باسمها قبل. ناديتها من أعرفها كنت وأقد الم كانت امرأة،
اا. شبعت قد كانت لكنها نبضها، جسست ترد، لم لكنها موت
اا، يمر الوقت كان يي ينبغي وأكان سريع الحركة، سرعة عل
وأأخذت السرير إلى عقباه. عدت تتحمد ل ما يحدث أن قبل

يدي تحت وأوأضعته مزرية حالة في كان الذي الرضيع
رحلة وأبدأت الرشاش، أحمل كنت اليمنى وأبيدي اليسرى،
رأيت حتى المامية الصالة إلى أصل كدت وأما العودة،

الرض على الصغير طرحت تجاهي، مسرعة ذئابا أربعة
ما على وأسخطي وأغضبي خوفي نيران وأفتحت بسرعة

جنوني سورة من أفقت أدق بمعنى أوأ أمامي. توقفت،
وأاستبدلته الفارع بالمخزن فقذفت الطلقات، توقف على

يتوقف لم الذي الصغير المخلوق حملت المحشو، بالمخزن
السيارة. إلى به وأهروألت الرعب، شدة من البكاء عن

يميني، في وأالكلشينكوف ، بصدري متشبثا الطفل  كان
تلك هيئتي في له. كنت أستسلم فلن الموت أقبل ما وأإذا

التي الوألى المرة أنها مع متمرسة، طريق بقاطعة أشبه
ذلك، غير يحتمل يكن لم الظرف لكن السلح، فيها أحمل
حيث إلى ذهب  قد"محمد" زوأجي كان وأإذا حياة، أوأ موت

منه، تضحية أقل أكون فلن البشري، الجنس لنقاذ أدري ل
لو حتى بل التحديات، كانت مهما الرضيع عن أدافع وأسوف
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كيف أستغربا اليام، تلك إلى أعود حتفي. عندما لقيت
كنت سبق فيما أنني مع البطولت، بتلك القيام أمكنني
ظلي. من أخاف
ال وأقد تيقهر، ل مارد إلى يتحول الخطر وأقت النسان إن  فع
استغرابا أبدى أخبرته  عندما"محمد" حتى كذلك، كنت

كنت مما وأأقوى أخطر عزيزتي يا بأنك "يبدوأ مصطنعا
يي فيجب أتصوره، اا"، منك الحذر عل يتضاحك وأكان إذ
أنني القائد سيدي يا "الحقيقة عليه فأرد مقصودة، بسخرية

قد فربما سليمة، وأتجدني تعود حتى نفسي أحمي كنت
أنجل!". عزيزتك تنسيك جميلة مخلوقة رفقتك وأفي ترجع
يي فيرد علينا، مر ما لسوداوأية ضاحكين نتماحك  كنا عل

اا يبدوأ وأكان بدوأره "لقد حنقي يثير مما مزاحه في جاد
ال، ذلك على أوأشكت وأها ضرة لها تكون أن رفضت لكنها فع

ما مصدقة حينها أبكي سأفعله". كنت بما لخبرك عدت قد
بين فيأخذني خونة!"، الرجال، أيها خونة يقول. "كلكم

اا ذراعيه سريعة صغيرة حمقاء من لك "يا ضاحك
الغيظ. وأكان من أنفجر أكاد وأأنا ضحكه التصديق!". يواصل

يي بين يموت أن يوشك الرضيع الهزال شدة من يد
أيام. منذ الماء طعم يذق لم أنه وأيبدوأ وأالرعب،

رفيقييي نجاتنا. وأضعت مصدقة غير السيارة إلى وأصلت
وأانطلقييت المحييرك وأأدرت الخلفييي، الكرسي على الجديد

الكثيف. الغبار من عاصفة وأرائي مخلفة كالصاعقة،
اا، عشييرة الثانييية تقيياربا السيياعة تكن لم وأقييد إل ظهيير
فييي وأاحييدة لثانييية أظيين لييم مسييتحيلة، شييبه مهميية أنهيت
أخوضها. قد أنني كلها حياتي

أوألئييك تجيياه مدمر حقد إلى وأيتحول يتعاظم كرهي كان
تبدوأ ل طويل كابوس إلى حياتنا وأأحالوا ماءنا، سلبونا الذين

قريبة. نهاية له
ميين به أحتمي أمين رحم مثل بعيد من منزلنا لي تراءى

إلى بالسيارة مكان. دخلت كل في بي يتربص الذي الموت
يلييي السييمع وأأصييخت المحييرك، وأأوأقفت المرآبا، أسييمع لع

اا اطمييأننت يخيييف مييا أجييد لييم مييا حركة. وأعند أرى أوأ صوت
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كييان وأالييذي المييوت، علييى الموشييك الطفل وأحملت لذلك
اا صوته فلقييد يييدي، بين من يضيع أن خشيت درجة إلى وأاهن

حيييث الحميام إلى به وأأسرعت يحتضر، أنه لو كما يبدوأ كان
أن وأبمجرد القوارير، بعض عليه وأأفرغت البانيو في وأضعته
بعطييش فمييه فتييح جلييده وأيلمييس بييه يحيييط بالميياء أحس

إلييى فييوري ميين وأعييدت هناك تركته الموت، على الموشك
اا ألقيت حيث المرآبا، وأحيياوألت الميت، الحيوان بجثة خارج

اا لكيين البوابيية، إغلق إل تتحييرك ل الييتي لعجلتهييا وأنظيير
ذلييك، فعييل يجييب كييان إغلقهييا، فييي فشلت فقد بالكهرباء

إلييى بييالمجيء يفكيير قييد حيييوان أي علييى الطريييق لقطييع
بها. مرحب غير زيارة زيارتنا

تت اا فرأيت وأيسرة، يمنة تلف كنا الجدار على معلقة فأس
وأأخذت فتناوألتها، المدفأة حطب تكسير في نستخدمها

البوابة بأكرة الموصول التحكم جهاز على بها أهوي
اا الحديدية، كسرها، في أفلحت جهيد جهد وأبعد وأأخير
ال ذلك كان الكبيرة، الفتحة مغلقة البوابة فانزلقت عم

اا خزان لن كذلك زريبة، إلى المرآبا يتحول ل حتى مهم
للمغامرة استعداد على وألست الشاحنة، فوق يزال ل الماء
في أنا لخطر نفسي بتعريض الماء، فيها أريد لحظة كل في

صغيرة قلعة إلى البيت تحول ذاك عنه. وأبعملي غنى
اا أوأاجه كنت أنني صحيح التحصين، شديدة اا تحدي مستمر

لتلك برفعي ناس، عن للبحث فيها أخرج مرة كل في
مفاجئ. احتمال أي أمام يهون كان ذلك كل لكن البوابة،
لتخفيض محاوألة في الصغير وأحممت الداخل إلى  عدت
عصيدة له صنعت انتهيت وأعندما المرتفعة، حرارته درجة

الماء سقيته كما الفواكه، وأدقيق مجفف حليب من صغيرة
عطشه فترة بعد عليه يقضي ل حتى جرعات، على

اا فقد تحتمل، ل كانت الحرارة درجة لن الطويلة. وأنظر
على جعلتها التي الوأراق بعض بتحريك تهويته إلى عمدت
ببعض أحس وأعندما جسده، على وأرقية مروأحة شكل

النوم. إلى أخلد البروأدة
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للعيييش الطفييل مجيييء بعد جسامة مسؤوأليتي ازدادت
اا صييار وأالييذي معييي، اا شيياب بتبنيييه، قمنييا أن بعييد الن، يافعيي

اا أفييراد أحييد وأغييدا أقربيياء، علييى لييه نعييثر لييم وأأننييا خصوص
اا عائلتي لوألدي. أكبر وأأخ
بل وأحسب، هذا ليس ندريها، ل أخطار تتجهمنا اثنين كنا
لما صرت اا أ أييية تحييت بالماء التفريط عدم عن مسؤوألة أيض
يي ينبغييي كييان صييغيرة، ميياء بقيياروأرة كييان وألييو ذريعيية عليي

اا للعيييش، يكفييي بمييا الميياء علييى الحرص حمامييات فل وأإذ
القمر. إلى رائحتي وألتصل يحزنون، وأل اغتسال
ال شربت الرهاق، شديدة كنت وأهجمييت الميياء، من قلي

سييرقني قييد النييوم أن وأيبييدوأ الضيوف، غرفة في كنبة على
اا فنمت اا، نوميي الطفييل صييوت علييى إل أسييتيقظ وألييم عميقيي

رؤييية أسييتطيع أكن وألم الفضاء، لف قد الظلم كان وأبكائه،
زميلي كان حيث النوم غرفة إلى فزحفت أمامي، شيء أي

فقييد نفسييه، ينيياغي بييأهله حييدث ماذا يدري ل الذي الصغير
إلييى وأجييوده أفرحنييي فقييد وأبصييراحة وأالبا، الم لييه كنييت

عيين بحضييوره وأيشييغلني ليسييليني القييل علييى جييواري،
ال، فهييدأ حضييني، فييي وأساوأسييي. أخييذته ل الحيير كييان قلي

اا لييه لزجة. صيينعت صابونة مثل يدي في وأهو يطاق، طعاميي
أطلييق حييتى بالشييبع يشييعر كيياد وأمييا الميياء، بعييض وأسقيته
همومي. أنستني صغيرة ضحكة

الجييراج تحتييل الييتي الصييغيرة الحيوانييات تلييك تييذكرت
يشعر أن يمكنه وأضعي مثل في الذي فمن طردها، فقررت

حتييم مما كانت، مسؤوألية بأي أمها ماتت صغيرة جراء تجاه
يي تلييك فبقيياء بطردهييا، عاطفيية وأبييدوأن بروأييية التفكييير عليي

أكيين وألييم وأماءنييا، غييذاءنا مشيياركتنا يعنييي معنا، الحيوانات
تلييك مثييل فييي لهييا ماء قطرة أية عن للتخلي استعداد على

أن بعييد قييراري، اتخييذت فقييد وألييذا القاسييية، الظييروأف
اا، الله استغفرت جييراء. بضييعة ميين وأأبقييى أهييم فنحن كثير

كائنييات لتربييية الطلق علييى مسييتعدة أكيين لييم كييذلك
شيير إلييى كبرهييا عنييد تتحييول وأقد بسرعة، تنمو وأمخلوقات
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اا بهييا وأألقيييت أخييذتها فقييد لييذلك مسييتطير، وأعييدت خارجيي
ال لستريح مفتخر. حمام بأخذ نفسي ممنية قلي

اا ملبسيي أخلع أن كدت وأما لكنني ال، اسيتعداد للغتس
فقمييت قلييبي، شييغاف مييس الييذي ثغاؤهييا وأصييلني حييتى

لييذلك وأنتيجيية يريييد، مييا الله وأليفعل المرآبا، إلى بإرجاعها
فمييا صييغيري الغتسال. أمييا مشروأع إلغاء على عملت فقد
فييي رضيييع كييأي المفضلة هوايته بدأ حتى بالشبع يشعر كاد

أنسييتني صييدري، أثلجت نقية ضحكة أطلق لقد عمره، مثل
ه لو كما أحسست وأهمومي، خوفي إليى ضيممته وأليدي، أن

ضييحكه فيييزداد الظلم، ذلييك فييي أنيياغيه وأأخييذت صييدري
يييثرثر جييواري إلييى وأهييو السييرير، علييى وأكركراته. تمددت

يكيين فلييم النييوم، وأحيياوألت اللييه، سييوى يفهما ل التي بلغته
السواد. ذلك في آخر حل أمامي

حييتى ذلك أفعل كدت وأما نومه، إلى وأعاد حركته هدأت
اا يفر قلبي جعل ما سمعت كييان أضييلعي؛ًا بييين ميين مييذعور

أصييخت الميرآبا، بوابية مين الييدخول يحياوأل من ثمة هناك
الخييبر، لسييتطلع أصييابعي رؤوأس علييى وأتسييللت السييمع

إلييى الوصييول تحيياوأل اليائسيية الحيوانييات بعض هناك كانت
أن الحييظ وألحسيين برؤوأسييها، البوابيية تنطييح فأخذت الماء،
أخطيير هنيياك فليييس كارثيية، لحدثت وأإل قوية، كانت البوابة

 حيييييييييييييييييييوان مواجهيييييييييييييييييية ميييييييييييييييييين
عييادت الييدخول، ميين يئسييت وأعنييدما عطشييان، أوأ جييائع

اا أدراجها تجده. لن ماء عن بحث
اء كييان الليييل، طييوال الييذئابا عييواء ذلك إلى أضف عييوا

اا. وأليلية العيواء وأأصيوات المييداهمات كيانت ليليية بعيد يائس
ال تخفت ال قلي اا، توقفت حتى قلي اا أريييد أكيين لييم نهائييي مزيييد

اا. كييان نفقييت قييد أنهييا أعييرف حتى الذكاء من أكييثر عطشيي
اا أن لو خشيت وألطالما الطفل، على خوفي يحييدث مكروأهيي

لييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي؛ًا
به. سيعتني  فمن

خيوفي كييان ميير. لقييد ميا كييل من مندهشة الن أجدني
أنييه أشييعر كنييت نفسييي، على خوفي من أكثر الصغير على
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الوحيييد المييل بمثابيية كييان أنا؛ًا مت لو حتى يعيش، أن يجب
حييراك ل رتيبيية أوأقييات الحييياة. كييانت لمواصييلة نظري في

اا فيها، لنييا. وأتهدييدها الحيوانيات إزعيياج توقيف بعيد خصوص
كييانت الييتي السييكينة لحظات بعض من الرغم وأعلى لكنني

الليييالي أقضييي كنييت أننييي إل الحيييان، بعييض فييي تنتييابني
خييرابا، من بنا يحيط مما للنجاة وأالدعاء البكاء في الطويلة

نحين مميا لينقيذنا بالماء زوأجي عودة حارق يأس في أنتظر
 المييييياء، نفيييييد لييييو "ميييياذا نفسيييييي أسيييييائل فييييييه،

كييانت ؟!"، حوزتنييا فييي الييذي القليييل الطعييام نفييد لو ماذا
اا. لها أجد وأل خوفي في تزيد أسئلة جواب

اا، أحسسته كوكب في وأحيدين وأالطفل كنت فارغ
اا، رر لم فيه، حياة ل مقفر اا أ اا، إنسان اتقاد في وأالحرارة وأاحد

الشمس. لقد من أمتار بضعة مبعدة على نعيش كنا لو كما
مختلفة، أماكن إلى عديدة استكشافية بزيارات قمت
اا، التوغل من أخشى كنت لكنني الذي ما أدري فل بعيد

فلم ديتروأيت، وأإلى آربور، آن إلى هناك. ذهبت ينتظرني
اا أقابل ليا، كائن يرافقني كان الذي الرضيع برفقة فأعود ح

اا تركه المعقول من يكن فلم مكان، كل في في وأحيد
مستعدة أكن وألم المجفف، الحليب نفد مرة البيت. ذات

ال بيتي في سأستقبل أنني أظن فلم الحادث، لذلك في طف
من إطعامه حاوألت المعقولة، غير الظروأف تلك مثل

لكن المر، بداية في فتمنع أتناوأله، كنت الذي الطعام
كان له، أقدمه لما يستجيب بدأ بأنيابه الجوع نهشه عندما
يي ينبغي للطفل أقدمه فما سريع، حل وأإيجاد التحرك عل

إلى العودة فقررت يقل، بدأ أنا أتناوأله ما وأكذلك وأللجراء،
ال، ذلك فعلت وأقد ثانية، مرة القرية لي التعرض وأخشية فع

أن أخشى وأكنت البيت، في الصغير تركت محتمل أذى
حين. إلى هو حيث يبقى القل فعلى مكروأه، لي يحدث
اا، المر رأيت هناك إلى وأصلت عندما لكنني فل مختلف

حي، كائن أي أجد لم بل يحزنون، وأل مسعورة حيوانات
آدمية جثث وأثمة المكان، تمل صدئة نتن رائحة كانت

محل إلى العظام. توجهت سوى منها يرى يعد لم وأحيوانية
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اا، فوجدته الكارثة، قبل منه أتسوق كنت ناديت مفتوح
رفيقي الكلشينكوف، زناد على وأيدي خفيض بصوت
كافة في بصري أدرت كئيب، صمت فأجابني المين،
ين وأالحاجيات، بالمعلبات مليئة الرفوف فرأيت الرجاء، وأكأ
يير في فبدأت قليل، بعد يعود سوف صاحبها بعض تخ

بحثت للستخدام، صالحة تزال ل أنها رأيت التي المعلبات
بها. بأس ل كمية فوجدت وأكبريت، شمع عن

يملت ل تلقية كانت نحتاجه، قد ما بكل آخرها عن السيارة  ح
حليب على عثوري أفرحني وأقد سخونتها، رغم بثمن، تقدر

كان معلب، حيواني طعام وأكذلك كبيرة، بكمية مجفف
من الجراء بحاجة سيفي لعله وأالكلبا، للقطط يقدم

اا. الطعام أيض
ين فبدا المعدنية، الماء قوارير بعض وأجدت قد الحظ وأكأ

وجهت ذليك وأجهيي. بعيد في ابتسم البنزيين محطية إليى ت
رر لم حيث القرية، في الوحيدة اا أ اا، أحد السيييارة فملت أيض

اا صغيري لجد البيت إلى وأعدت بالبنزين، مكييترث غييير نائم
اا توغلت ذلك حوله. بعد من يجري بما بييل الطرق، في كثير

أخييرى، وألييية إلييى بالييذهابا المرات إحدى في فكرت إنني
يلي اا أجد لع اا تجمعيي المسييافة تبعييد لكيين بييه، اسييتأنس بشييري

ميياذا يييدريني فمييا رأيي، تبديل على أرغماني الجو وأسخونة
الطفييل تعييرض قييد كتلييك مخيياطرة أن أمامي! ثييم أجد قد

وأل عيياد  إن"محمد" يعود قد فربما البقاء، ففضلت للخطر،
يجدني.
ة مياؤه تسيرق الفياق شاسع كوكب في وأحيدين كنا غيل

اا لنييا نعييرف ل ليل، ذات اا. تسيياءلت غريميي بقييية عيين محييدد
كيييف العييالم، وأميين البلد، ميين أخييرى أميياكن فييي البشيير

حتييوفهم لقييوا الييذين عييدد كييم أحييوالهم، هييي ما يعيشون،
اا اا عطش ؟! وأجوع
يعصييف المييوت أن الميير حقيقيية فييي أعلمييه كنييت مييا

اا بالجميع فيه. هوادة ل عصف
اا، شييبعت الييتي الضييواري ميين خييوفي زال لكيين موتيي
المهربا؟! أين إلى النار؛ًا مثل دمي في تدبا كانت الوحشة
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ال، يي، مر ما فيها أتذكر التي اللحظة هذه وأفي فع أكاد عل
ال، حدث أنه أصدق ل يمروأن الذين الناس هؤلء وأأن فع

وأكيف ، فجأة اختفوا أين يذكر، وأجود لهم يكن لم أمامي
ين ، فجأة عادوأا بيتنا الرض وأهذه كان، ما حدث الذي وأكأ

ينهض فينيق مثل وأالخرابا الموت من عادت كيف الكبير،
الرماد؟! من
القضاء المستحيل من كالرض وأكوكب كالنسان كائن  إن

يشاهد وأمن قوتهم، بلغت مهما خصوم قبل من عليهما
اا تحيا الزهار سؤال سيدهمه تحليقها، تعاوأد وأالطيور مجدد

ير ما بكبر كبير ال " هل م تغلق أن على الرض أوأشكت فع
اا وأتغدوأ الحياة، وأهج أمام أبوابها اا كوكب له، قيمة ل فارغ

يكن؟! لم وأكأنه يندثر وأالنسان
اا عقل، يصدقه لن ما  ذلك سيأتون للذين بالنسبة خصوص
طويلة. بقروأن بعدنا

يل ببطء تزحف كانت خانقة، طويلة أسابيع لها. نهاية وأكأ
أوأشييك الييذي الوأكسجين، شح الوضع خطورة من زاد وأمما
لقييل أنهييج كنييت عندما المرعبة، اليام تلك في النفاد على

أنيا سييوانا، أمييامه يعييد لييم المييوت أن أدركت أبذله، مجهود
ال وأبييدأت بصييعوبة، نتنفييس كنييا لقييد الصييغير، وأرضيييعي فع
اا، للموت الستعداد تعسة! نهاية من لها وأيا اختناق
فيمييا صييار وأالييذي الصبوح، بوجهه اليوم ذلك أطل حتى

اا بعد اا يوم الرض بقيياع كييل فييي البشيير فيييه يحتفييل عالمييي
غطييت السييعيد اليييوم ذلييك الفنيياء. فييي من نجاتهم بذكرى
الجبييال. مثييل فبييدت كثيفيية، هائليية سييوداء سييحب السماء
ريييح وأجهييي تييداعب طويليية وأشييهور أسابيع منذ مرة وألوأل
علييى تنهمر المطر وأقطرات نفسي أصدق باردة. لم ناعمة

اا أبوهييا ضاع طفلة مثل رأسي. "مطر!!". قلتها عيياد وأأخييير
اا عييودته. كييان ميين يئست أن بعد إليها لييه تشييهد لييم مطيير

ال الرض فيهييا انهميير معيدوأدة دقيائق قبيل. اسيتمر من مثي
ال أن لو كما شعرت ضخمة. لقد سحب شكل على قييد زلزا

اا كييان مكييان، كييل في الماء ضجيج حدث. وأسمعت ضييجيج
ال قبل. من يسمع لم هائ
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صييافية، السييماء وأبييدت فجأة، السوداء السحب اختفت
ليا الجو وأأصبح الحرارة، الزرقة. انخفضت شديدة اا ند مشييبع

جييولتي، إحييدى فييي كنييت مييا أثنيياء ذلك الماء. حدث ببخار
يكيياد وأقلييبي الييبيت، إلييى الصييغير رفيقييي وأبرفقتي فعدت،
نجونا! نجونا!". الخفقان. "لقد شدة من يتوقف

اا حياتي، في منظر أجمل رأيت وأهناك أمام يقف إنسان
اا، البيت دوأاسة على الفاق. ضغطت يبلل وأالماء عاري

فرحة عودته". يا ننتظر كنا من صغيري يا هو "إنه البنزين،
ووح زوأجي العمر! كان منه، أقتربا رآني ما عند لي يل

وأالماء الرض على وأوأقع تعثر لكنه ليستقبلني، فأسرع
العاري. جسده من ينضح

وأخوفي حنيني بكل إليه وأركضت بعنف، السيارة  أوأقفت
أقذف ليجدني محمد.. محمد!". نهض" وألهفتي، وأشوقي
الرحيم!"، إلهي يا لله.. أوأه ذراعيه. "الحمد بين بنفسي
ري اختزنتها التي الدموع بكل وأبكيت تلك لمثل طويلة ليال

حييت. أحسست ما مثلها أعيش لن التي الخرافية اللحظة
وأأمسكت رأسي جديد. رفعت من خلقت أنني لو كما

جمعاء، البشرية فرح بكل أصرخ وأأخذت يدي، بين بوجهه
اا أنت "هل حبيبي؟!". يا بالماء عدت هل محمد حق

أجمييل يوجييد ل التي البتسامة تلك ابتسم؛ًا لكنه يرد، لم
رأسييه وأهييز السيياعة، تقييوم حييتى آدم نسييل كييل بييين منهييا

اا ثييم إليك"، وأعدت بالماء عدت نعم، حبيبتي، يا "نعم متمتم
ل الفييرح، ميين أرتجييف وأأنييا صييدره، إلى أخرى مرة ضمني

أقبييل السيارة وأمن المنهمرة، دموعي سيل إيقاف أستطيع
بوجوده. يذكرنا وأكأنه الحبيب وأحدتي وأأنيس طفلي بكاء
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 وأاليييترابا الميياء خصومة
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اا كنت لقد السماح عن غنى في كنا فقد حق، على دائم
لست أنا كوكبنا. كل، إلى بالحضور البشع المخلوق لذلك

اا، وأالخير الوأل في فكلنا الحقد، معنى أعرف وأل حقود
مختلفة طريقة كائن لكل بأن أؤمن لكنني الله، مخلوقات

في الجنس نفس من آخر كائن مع تتفق ل قد الحياة في
سيكون فكيف فيه، يعيشان الذي الواحد المكان نفس
فضاءين في موجودين الكائنان هذان كان إذا الحال

تصعب هائلة بمسافات الخر عن منهما كل يبعد مختلفين،
الذكر؟! على

وأليس بعقله يفكر دفاع كقائد للمور نظرتي هذه  كانت
أكره كنت أنني "سماثمانا" تظن الغبية بينما بعواطفه،
اا ليس وأهذا به، تهتم أنها لمجرد الرضي مخلوقها صحيح

اا لها، يكون أوأ له تكون لن النهاية ففي الطلق، على وأأيض
بشرح أقوم وألن الدهر، أبد جواره إلى العيش على تقدر ل

تنفسي جهاز وأله أنفه من يتنفس أنه يكفي السبابا،
اا، ليبقيه يحتاجه الذي الهواء به يستقبل نولد نحن بينما حي
ال مذابا وأالهواء المدرك وألعل المائي، تكويننا في أص
تعيش أجساد بين الفارق سيدرك المور هذه مثل لحقيقة

تمتلك ل أجساد وأبين الداخلي، الحراري الحتراق بواسطة
لكل الداخلي التكوين على بالتالي يؤثر مما الصفة، هذه

وأالنشوء الخلق وأقضية الحياتية، احتياجاتهما في الجسدين
نحن أما الماء، يشربون البشر، أعني أنهم، وأالتطور. كما

هذه وأمخلوقات وأالبدني، الجسماني تكويننا أساس فالماء
اا. تلتقي لن صفاتها أبد
أنها إل العلمية، البديهيات بهذه العرش وأريثة علم  وأرغم

حاوألت ظهرها. وأكلما من خرج أنه لو كما إليه انجذبت
أني مع مني، غيرة ذلك تظن وأالتودد، القترابا من ردعها

أنني هو الصحيح الغيرة. لكن هذه تعني ماذا أعلم ل شخص
أخشى كنت مختلفة؛ًا زاوأية من الموضوع إلى أنظر كنت
اا الصدمة، من عليها على كان الرضي ذياك وأأن خصوص

جنسه. وأقد إنقاذ من يمكنه شيء أي لفعل استعداد
اا ذلك، في الخطأ سائلي" ما يسألني يأت لم وأأنه خصوص
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سللته وأتجنيب المنهوبا، الماء استرجاع الغرض، لذلك إل
النقراض؟!". البشرية

سوف لمن مني شهادة ،وأهذه لكننا وأأصدقه، صحيح  هذا
الواسع، الكون هذا بقاع من بقعة في يوم ذات بعدنا يأتي
اا لكننا النفسية، ظروأفه وأنتفهم مشاعره نقدر كنا ل أيض

حقهم الخرين سلب حاوألنا أننا لو كما إلينا ينظر أن نريد
السلب؟! لمجرد

فستكون بالضبط، حدث ما ذلك أن أحدهم ظن  وأإذا
قصة تكن لم إذا هذا كاملة، وأغير مبتورة حينئذ القصة

بصفتي أروأيها نقصان أوأ زيادة دوأن الحقيقة مختلفة. لكن
الشراف في مباشرة الثاني وأالشخص الحملة، تلك قائد

أقدمنا ما على نقدم لم أننا العظم، الماء حارس بعد عليها،
وأالحوار، للبحث برمتها المسألة أخضعنا أن بعد إل عليه
قدرتنا وأبحسب وأباليمان، بل بالرقام حسبناها أن وأبعد
عشرة بأحد الرض سكان من أكثر كنا الجتهاد. لقد على

كنا لقد للماء، كوني مخزن كوكبنا أن إلى أضف ضعف،
اا العظم المخزوأن حياتنا كل وأهو الكون، عموم في مائي
جنس ذوأبان يعني وأفساده تجديده، في فشلنا وأقد وأتكويننا،
حدث وألو ضعف، بألف الرض بحجم كوكب وأانهيار بأكمله،

الرض كوكب تصيب قد مروأعة كونية كارثة فستكون ذلك
خطر وألكان السنين، آلف بعد كان وألو حتى يوم ذات

اا هناك، إلى سيصل النهيار الكوكب إخراج ربما مسبب
أقصى من القادم الهادر السيل أمام مداره، من الرضي
مرة معدوأدة، لحظات في النسان سينتهي وأبذلك الكون،
البد. وأإلى وأاحدة

هو الوحيد الفارق وأهناك، هنا محققة كارثة نواجه  كنا
بينما تثمر، لم لكنها الماء لتصنيع بتجاربا قمنا التوقيت. لقد

قصد. بدوأن أوأ بقصد الرض بيئة تدمير يواصل النسان كان
غير أمامنا يكن لم الهواء. لذلك وأأفسدوأا الماء لوثوا لقد

دام عليه. فما الحصول يمكن ما على للحصول التدخل
ضرر فل بحماقة، لنفسه يصنعها التي بكوارثه ينعم النسان

اا . ينقذنا أن شأنه من ما اتخاذ من إذ
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اا للتنصل ربما بوضعها، قمنا مبررات هناك كانت طبع
حجمه نعرف كنا وأالذي الرض، في يحدث قد مما الخلقي

اا في وأصببناه الماء، بسحب فقمنا بهذا، أعترف مسبق
بنجاح. ذلك تم وأقد شبابه لتجديد الستراتيجية، محيطاتنا

- اعترافات عن عبارة هنا شهادتي أن - يبدوأ أعترف وأهنا
حكاية وأتلك ذلك، فعلنا وأقد الماء، إعادة قررنا قد أننا

اا أرى ل طويلة السياق. هذا في لذكرها مبرر
الميياء، نهبنييا فييي عجلت التي النقاط أهم من وأاحدة إن

الييذي السييؤال ذلييك هييو أدق بشكل أقصد النقطة، تلك هي
الميياء حكميياء مجلييس فييي اجتماعاتنييا، أحييد في علينا هجم

نفيس إليى يصيل أن النسيان اسيتطاع ليو المقدس" تيرى
وأاجهتييه ليو بنيا سييفعله كيان الذي ما العلمي، تقدمنا درجة
هييي السييؤال علييى الجابيية كييانت مشييكلتنا؟!". لقييد نفس

الماء. سحب عملية في التسريع
"سييماثمانا"، إقنيياع بمحاوأليية كييثيرة مييرات قمييت لقييد
تنصييت لييم لكنهييا العظم، الماء حارس وأالدها فعل وأكذلك

المخلييوق ذلييك مع الكلمية معاركنا وأوأاصلنا فحبسناها إلينا،
كوكبه. إلى ترحيله تم حتى

إلى التقربا جهدي قصارى حاوألت أنني هنا قوله أريد ما
مرة من أكثر تدخلت لقد بل كصديق، وأمحاوأرته الغريب
وأافقوا الذين ضمن من وأكنت المور، بعض في لصالحه

وأراء من بيننا. وأقصدي للتحرك أمامه الفرصة إتاحة على
ال، يتشربا جعله ذلك إليه توصلنا مما قدرته، وأحسب قلي
اا علوم، من يت قد كان عودته وأأن خصوص كان فيها. لكنه تب

مرات في حركته قيدت فقد ذلك؛ًا في العذر وأله مني، ينفر
النقاط بعض من القترابا من بمنعه وأأمرت عديدة،
يلومني، أن مخلوق يستطيع وألن بواجبي أقوم كنت الهامة؛ًا

اا الذي ما يدريني وأما بطبعه، طموح النسان وأأن خصوص
لفكاره! المسبقة قراءتنا من الرغم على يفعله، قد

وأيحب بعمق يكره مزاجي كائن فالنسان الحيطة،  إنها
اا بعمق، معقول. سبب أي إبداء بدوأن وأأحيان

تكوينه لكوكبه. وأأدهشني الكبير وألؤه فيه  أعجبني
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كنا لو وأالتصميم. تمنيت الدقة وأالشديد البديع الداخلي
يقلقني، كان العرش وأريثة من الدائم تقربه أصدقاء. لكن

رع أنه رغم ين بعواطفها هي بادرته عندما البداية في عنها تم
تفسيرها. أستطيع ل التي

فييي وأضييعنا فلقييد إليهييم، عودته عند جنسه بني بهر لقد
إعمييار إعادة في العون نعم له كانت هائلة معلومات دماغه

اا النجاح ذلك جعله لقد الرض، عييبر الرض تاريييخ في مخلد
العصور.
الحداث، هذه على به يستهان ل طويل وأقت مر قد وأها

كمييا منييه القييترابا عييدم فييي قصرت بأنني أشعر زلت وأما
اا ثمة ينبغي. لكن اا نفور ميين الثنييين نحن يمنعنا كان مشترك

مييا بقييدر وأالييترابا، الميياء بييين خصييومة أظنها ل إنني ذلك؛ًا
بيننييا، للتقريييب مواتييية تكيين لييم نفسها الظروأف بأن أعتقد
وأاحد كل رأس في كان لقد لكلينا، منصف غير الوقت وأكان

يشغله. ما منا
عليييه، أطلييق كنييت هكييذا القبيح، الرضي ذلك مات لقد

اا، يكن لم أنه مع الخلييق، جميييل كييان العكييس على بل قبيح
اا للتساؤل موته وأدفعني البشييري للجنس قدر لو ماذا مجدد

كييان ميياذا تييرى مثلنييا، طويليية لمييدة الحياة قيد على البقاء
الجابيية.. أنييا أحييد يسييتطيع هييل سيصل أين وأإلى ، سيفعل
؟!! ذلك أستطيع ل شخصيا
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 أحد يره وألم هناك حدث الذي
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ال، شغلتني أنها سأعتبر ا بعض وأأنستني قلي ن جئيت م م
إليهييا؟ شييدني الييذي سييبيله. مييا في بحياتي وأخاطرت أجله

اا يي يحتم كان الصعب ظرفي وأأن خصوص التفكييير عييدم عليي
يظيين وأقييد عنه، للبحث أتيت ما باستثناء آخر، شيء أي في

إلى حاجة في وألست صحيح، وأهذا جميلة، لنها ربما أحدهم
اا قلته ما إعادة وأليين أر لييم الييذي المبهيير جمالهييا عيين سابق

عنييي تيييذهب كييان معها عناق أي أن درجة إلى مثله، أشاهد
ال كان وأالمواجع، الحزان اا. جسديا جما وأروأحي
توتراتييك عن الناتجة الحرارة يمتص فمائي صحيح، "هذا

جوابهييا، يأتيني لي". كان عناقك بمجرد الداخلية وأانفعالتك
المفيياجئ الرتييياح ذلييك سيير عيين نفسي أسأل كنت عندما
اا ذراعيها، بين وأأنا يصيبني الذي الوأقييات تلييك فييي خصوصيي
المفقييود بمائنييا الرض إلييى العييودة ميين فيهييا يئسييت التي

غيبوبتي. من أفقت بعدما
فحوصهم رهن وأأنا انقضت، قد طويلة أيام كانت

-. بعد فيما - أخبروأني علمي دوأن لجسدي وأاستكشافاتهم
وأقد الوصول، وأنقطة بل وأصولي، موعد يعرفون كانوا

اا لستقبالي. كنت استعدوأا اهتمامي بدأ أن منذ منهم مراقب
بحيرات إحدى في اكتشفتها التي المجهرية بالمخلوقات

درجة إلى سنوات، بضع قبل ميتشجان نورث" بولية "أبا
بهم متناهية. وأوأصل بدقة محسوبة كانت خطواتي كل أن

اهتمامي يحدثه قد لما مسبقة تصورات تخيل إلى المر
إليها، أتوصل قد التي النتائج وأخطورة الكبير، بمشروأعهم

يي يكذبوا لم لذلك قد أنني يظنوا لم أنهم أخبروأني عندما عل
في أثق المهم العتراف ذلك جعلني كوكبهم. لقد إلى أصل

جعلنا إذا نريد حيث إلى نصل أن يمكننا بحيث كبشر، قدرتنا
"جهودنا" فإنما أقول وأاحد. وأعندما اتجاه في تصب جهودنا
سنكون حينئذ إننا استثناء، دوأن فينا وأاحد كل جهد أعني
يوجد ماذا يدرينا فما حسابا، ألف لها يحسب كونية قوة
تفكر! بماذا ندري ل مخلوقات من الكون هذا في

وأرغم مسالمة، بمخلوقات المرة هذه اصطدمنا  لقد
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مخلوقات كانت لو فماذا إفنائنا، على أوأشكت فقد سلميتها
اا المر سيكون فعندئذ شريرة، اا!! مختلف جد
بييي احتفيياؤهم كييان هنيياك، إلييى يصييل غريييب أوأل كنت
اا، وأريثة قرين باستثناء أحد، من مضايقة أجد لم حيث وأاضح
اء بادلني الذي "مائمانا"، المرتقب العرش اا. كانوا عدا وأاضح

اا اا جنس الوحيييد الغريييب أنا كنت غريب. وأقد كل يبهره وأدوأد
اا، بهم الشبه القريب الغريب بينهم، اا يكيين لييم جسماني شييبه
اا، حيييث ميين القل على الواضح القربا بعض فيه لكن عميق

وأالييذراعين وأالفييم وأالعينييين الييوجه الخييارجي، المظهيير
أنوف. أجسيياد لهم تكن لم أنهم الوحيد وأالقدمين. الستثناء

الييذكور وأالكبييار، الصييغار فيهييم التصييوير. كييان مذهلة نقية
فييي نعيشييها الييتي بالحييياة أشييبه حييياة وأالنيياث. يعيشييون

اا اللوان، الرقيقة وأنباتاتهم حيواناتهم لهم كانت الرض. أيض
درجيياته عييبر الميياء لييون مييع تتجييانس الييتي اللييوان تلييك

لكثرتها كانت النقاء، متفاوأتة عدة بأشكال الزرق المختلفة؛ًا
اا تشبه باقة تشكل وأتنوعها اا. لكيين حلم مييا وأأكييثر أشييد لذيذ

كييل فييي المسييافر السطوري الفق ذلك هو يسحرني كان
اء يشييع التسيياع شييديد رحييب بعيييد أفق مكان، اا ضيييا بلورييي
اا فضاء في أغوص أنني لو كما فيه أغوص للبصر. كنت مبهر
مباشييرة. داخلييي من يأتي كان تنفسي حتى حدوأد، له ليس
هييوائهم مييع التجييانس أسييتطيع حييتى لييذلك أعييدوأني لقييد

رئتي. أستخدم أكن لم وأبالتالي الدم، في المضغوط
ثقيية وأأكييثر خفيية أكثر الجديدة الطريقة تلك جعلتني لقد

اا وأأكثر حولي. ما لكل إدراك
يأخييذ الكييوكب ذلييك فييي العيياديتين بالرئتين التنفس إن

اا اا وأقت اا البديهة، سرعة من ثمين بسييحب الرئييتين لقيييام نظر
بتييوزيعه يقييوم بييدوأره الذي الدم إلى إرساله ثم إليها الهواء
يختصر الداخلي التنفس بينما الجسد، وأأوأردة خليا كل على
ثمينة. ثوان إضاعة الدماغ وأيجنب أسرع بطريقة ذلك

إلييى أخييذه عليهييم يجييب مهييم، زائيير مثييل أمامهم كنت
إلييى مييرة ذات أخييذوأني فقد كوكبهم، في المكنة كل زيارة
اا. لكن أنساه لن مكان ارة تلك قبل أبد قميت قيد كنيت الزي
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تتكييرر ليين رحلت العجيبة. كانت وأحواضرهم مدنهم بزيارة
بعيييدة البعيياد، شاسعة بديعة جغرافيات الكون، هذا بقي ما

كلهييا، زيارتهييا نسييتطيع حييتى علينييا يجييب الطييراف. كييان
الخارقيية مركبيياتهم بواسييطة الزميين اخييتراق عييبر السييفر

لمييح مين أسيرع فييي نريد حيث إلى بنا تصل التي السرعة،
يرافقييونني، كييانوا ميين علييى ذلك استنكرت البصر. وأعندما

الكييوكب مشيياهدة أستطيع حتى السرعة إبطاء إلى عمدوأا
التي الزيارة تلك أنسى لن إنني مهل. قلت على وأتضاريسه

المخلوقييات تلييك للطفييال، مدرسيية لزيييارة فيهييا أخييذوأني
ال كييانوا الييذكاء، الشييديدة الصييغيرة تعنيييه مييا بكييل أطفييا
لرا الصييبيانية، حركيياتهم فييي ذلييك رأيييت الكلميية، يرا، كيي وأفيي

فيي لكين الرض، أطفيال يفعيل مثلما وأعراكا، وأمطاردات،
ضوضاء. أي وأبدوأن هدوأء

أفكارهم قراءة عبر وأيتخاطبون يتشاجروأن كانوا
بصحبة عليهم دخلت المتقدمة. وأعندما وأأذهانهم

حركتهم، هدأت المر، بادئ اللعب عن توقفوا "سماثمانا"،
صغيرة، ملئكة مثل كانوا مذهولين، بي يحدقون وأأخذوأا

لوحت البدني. ابتسمت، تركيبهم حيث من ذوأيهم يشبهون
توارد عبر أحدهم مترديين. خاطبت بأيديهم فلوحوا بيدي،

يي أقربهم كان الخاطر، بفضول. "كم عيني في وأيحدق إل
صغيري!". يا جميل أنت
اا، يقل  لم ال، رأسه وأأحنى اليمنى قدمه حرك شيئ كما خج

للمرة غريب شخص على يتعرف أرضي طفل أي يفعل
خاطفة. بنظرات يرمقني كان وأالثانية، الفينة وأبين الوألى،

اا. مددت يحركون ل زملؤه بينما ناديته إليه، يدي ساكن
ما محمد، اسمي الصغار، أحب فأنا تخف، بحب: "تعال! ل

منهم، الشجاعة يستمد وأكأنه رفاقه إلى اسمك؟!". التفت
بتشجيعهم أحس قد أنه يبدوأ لكن أماكنهم، من يتحركوا فلم
موجودة، "سماثمانا" الفاتنة مني. كانت القترابا على له

وأالمعلمات. التفت المعلمين من مجموعة إلى إضافة
تقدم موافقتها وأصلته وأعندما يستأذنها، وأكأنه إليها الصغير

يي. إل
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من يعرفون وأهم يولدوأن الكوكب ذلك في الطفال كان
الحكم. لقد على صراع هناك يكن لم لذلك حاكمهم، هو

اا الطريقة تلك في رأيت من فليس الستبداد، من نوع
يل العدل يوم ذات يكون أن يمكنه بأنه فيهم وأاحد أي يشعر أ
اا حتى أتقبلها لم "سماثمانا" إجابة للكوكب. فأجابتني حاكم
ل فيها رأيت التي الوحيدة الجابة لعلها بل هذا، يومي

أسئلتي على إجابتهم عند عادتهم هي كما وأاضحة عقلنية
اا ليس "إنه الكثيرة الرضي أيها تتصوره كما استبداد

اا جوابها الحكم". كان في طبيعتنا هي بل الفضولي، مبتور
تت أفهمه، وألم تذكرني هذه إجابتك "إن بالتعقيب فأسرع

بالسلطة وأالتفرد بالطغيان يمتاز أرضي حاكم أي بإجابة
إلى بأخذه إل شعبه مواجهة يستطيع ل عندما المطلقة،

مما أكثر تخبئ مبهمة إجابة أي القدر، وأحكمة الغيبي،
تفصح".
يس "ل الحوار تنهي أن تريد وأكأنها مسرعة  فردت ل أنك تن

يلي لك، نقدمه ما إل معرفة تستطيع إن القول، أستطيع وألع
قلت، كما قدرية مواصفات على يعتمد عندنا الحكم نظام
اا بالجابة مخولة وألست تفهمه، ل قد معقد نظام على وأأيض
تقل ذهنك، في يجول ما على يجب التي أسرارنا أحد إنها لن

يل اا مقنعة إجابة كانت أنها شك غيرنا". ل أحد يعلمها أ نوع
فوأ لم لكنها ما، له، يدي مددت حال كل غليلي. على تر

بين بناظريه يجول يزال ل كان مرتبكة، بخطوة فتقدم
حتى ثانية بخطوة وأألحقها وأ"سماثمانا"، وأمعلميه زملئه

كانت برفق، وأسحبته بأصابعه أمسكت أصابعنا، تلمست
بالماء، مملوءة بلستيكية أصابع كانت لو كما رخوة، أصابعه
احتضنته جنسه، أبناء كبقية فيها، حرارة ل عادية أصابع
ال، كان ينطق لم برفق، بانبهار، يحدث ما يراقب خجو
اا.. كان كان وأجهه في نظرت ال وأجه اا.. فع أستطيع ل وأجه
البراءة كانت به، يمتلئ كان الذي النقاء وأصف أوأ وأصفه،

مانا..". مولن "اسمي فيه حلت قد وأكأنها مجسدة
اليقاع، منعشة ناعمة، برد حبة مثل اسمه ذاكرتي  طرق
ال، تأمله ل ذراعي بين من أطلقته في رفاقي "وأهؤلء كام

-151-



مرة الرض. احتضنته في وأعيناه يخابرني التعليم..". كان
أجناسه بكل الكون هذا كل براءة أحتضن وأكأنما ثانية،

اا جسده كان وأمخلوقاته، ال كان لكنه بصلبة، رخو ال طف جمي
القسمات. بديع

يفوق الذي المبنى ذلك في التعليم يتلقون أنهم أخبرني
معلميهييم وأأن الرضييية، جامعاتنييا وأأعظم أروأع فخامته في
اا لهم سيحضروأن أنهم أخبروأهم قد اا مخلوق ليتعرفييوا أرضييي

اا عن عليه شييك، بل المخلييوق ذييياك كنييت لقييد قربا. طبعيي
اليوم. ذلك درس موضوع

اا، ذراعييي بييين حملتييه تت ملعبيي يد أن لييو ضييحكة عنييه فنيي
زملؤه شييعر الجداث. وأعندما من لقاموا سمعوها الموات
يي هجموا تجاهي، بالنس ميين بييي وأأحاطوا وأاحدة هجمة عل

خلقييت!". كييانوا، خلييق أي الجميييل إلهييي مكييان. "يييا كييل
ال تلك، بحركاتهم الييتي صييفاتها بكييل الطفوليية كاملي أطفا

معهييم، وأمرحييي لعييبي فييي أنييا أطفالنييا. وأبينمييا في نعرفها
اا، يموتييون وأهم الرض أطفال منظر ذهني في خطر عطشيي

بملعبيية أقييوم كيييف بييي؛ًا يعصييف قيياهر بوجييع فأحسسييت
اا أطفالنا!!؟. كان قتلوا من أطفال اا إحساسيي دهمنييي جارحيي
اا ميين الطفييال أوألئييك أحببييت فلقد أقصده، وألم عني، غصب

بينما به، يشعروأن الذي المان هو أحزنني ما لكن قلبي، كل
اا أكن غشوم. لم قدر بهم يعصف غيرهم اا، عنصري لكنييه أبييد

وأالشفقة. بالعطف وأالشعور الدم رابطة الن، أفسره كما
ما عند مباغتة لحظة في مذعورين عني الصغار انفض

"ل وأجوههم في البتسام ذهني. حاوألت في يدوأر ما قرؤوأا
ال تذكرت وألكنني الصغار أيها تخافوا يموتون مثلكم أطفا
اا "سماثمانا" لكن الجملة، إكمال أردت وأ...!!"، عطش
وأتم بهم، اتصالي بقطع تدخلت حيث بالمرصاد، لي كانت

وأسقن المربيات تدخلت حيث بسرعة، ذلك بعد شيء كل
اا الطفال يبدوأ وأالتبرم مجاوأرة، فصول إلى ربما عني، بعيد
اا في وأقع مذنب مثل فبدوأت "سماثمانا"، وأجه على وأاضح

عن أمامهم تفصح أن عليك ينبغي كان أعماله. "ما شر
لهم". ذنب ل فهم الخاصة، مشاكلك
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فانفلت بجفاء، فيه شعرت الذي الصفيق تدخلها  آلمني
المشاكل هذه " لكن المجرد بصوتي فيها وأصرخت عقالي

المخلوق هذا يستعرضون أطفالكم وأبينما صنعها، من أنتم
أهديتموه الذي الموت أطفالنا يسحق أمثله، الذي الغريب
لهم!".

وأغادرت قاسية بنظرة رمتني بل قلت، بما تهتم  لم
أقبل أفعل. فجأة ماذا أدري ل وأحدي وأبقيت المكان،
إلى رفقتهما في خرجت معهما، بالذهابا وأأمراني شخصان

كما الهواء في بحركات يقومان أخذا حيث الخارجية، الباحة
اا بأيديهما يصنعان كانا أنهما لو يكتبان كأنهما أوأ ما، شيئ

اا ال، يحدث كان ما وأهذا مرئي، غير لوح على أرقام فقد فع
وأتصنيعها مركباتهم إحضار في طريقتهم هي تلك كانت

مركبات الهواء، من مباشرة
اا تترى،  ل فقد الدفاع، رجال يستقلها كان التي تلك خصوص

على أقف أنني مع السماء، كبد في وأأنا بنفسي أحسست
أنني بالله أقسم كرسيين على مرافقاي صلب. قعد شيء

يجلسان أنهما على تدل جسديهما انحناءات لكن أرهما، لم
بالجلوس. أحدهما لي المقعدين. أشار يشبه ما على

- أين؟!
اا سألت ليا أجد فلم وأيسرة، يمنة متلفت غيره. أوأ كرس

علييى بييك المحيييط الهيواء يتشييكل وأسييوف اجلس فقط-
إلى الهواء يعود فسوف تنهض أن وأبمجرد كرسي، شكل
الطبيعية. حالته

علييى أوأشييك وأأنا تساءلت المركبة، هذه عن ماذا طيب،-
أدري ل نطييير فنحيين ، السابقة المرات في كما الجنون،

بدفعنا. يقوم حتى أوأ يحملنا الذي ما أوأ ماذا، فوق
نقييوم أن فبمجييرد الخيير، ،أجييابا الكراسييي قصيية نفس-

الشييارة أعنييي وأالهواء، الماء لذرات المائي الرقم بعمل
نقييرره بحجييم مركبة أمامنا تتشكل المحدد، الرقم بذلك
كييانت مهمييا الكييوكب هذا في مكان أي إلى تأخذنا نحن،

نختيار الييتي الجهية وأحسييب عنيياء، دوأن بعيييدة المسيافة
لحظيية فييي الزميين حيياجز تخييترق أن فإما إليها، المضي
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مشيياهدة نحب كنا إذا مهل على نطير وأإما هناك، وأنكون
نبغيها. التي السرعة بقدر يتم ذلك كل تحتنا، المناظر

شرحكما! بالضبط أفهم لم أعني كيف...؟-
اا! ،- بإمكانييك أن إلى نظرك ألفت أن أوأد الوأل، قال عفو

كيل علييى بالجابية مخوليون فنحين شييئت، ميا تسأل أن
اختصيياص فييذلك الميياء، بسيير يتعلييق فيمييا إل أسييئلتك،
بمجييرد العييادة هييي كما تلتقيهم، الذين أنفسهم الحكماء
يدري! من قليل، بعد هذا يكون وأربما بذلك، إخطارنا

اا اا، ،أضاف وأإذ مييا قول في الحرية مطلق لك فأنت معلق
الميياء، عيين الستفسييار تحيياوأل أوأ تخوض عندما لكن تشاء،

وأاضح. كلمي أن أظن الحديث، ننهي فسوف
وأبقييية الييدفاع مخلوقييات بييين فييرق هنيياك يكيين لييم

فبينمييا الحوار، صرامة في إل الكوكب، ذلك في المخلوقات
فييي متسيياهلون المييواطنين بعييض بالصييح أوأ المخلوقييات

بييالمن المكلفييون يختلييف معلومة، حدوأد في معي التحدث
أوأ أسييئلتي، علييى يجيبييون مييا عند إل يتحدثون ل كونهم في

هنيياك فليييس ماء، في عارية تماثيل وأكأنهم صامتين يظلون
أبنيياء بقييية وأبييين بينهييم تفييرق ، المثييال سييبيل على ملبس

اا أنهم مع جنسهم، اا. يرتدوأن ل جميع ثياب
وأشييجعني ردهييم أعجبنييي - وأقييد المركبة هذه عن أسأل-

مئييات هنيياك كييانت فقييد السييئلة، طييرح مواصييلة علييى
إجابات عن تبحث رأسي في السئلة وأآلف الملحظات،

زاد أجييابوني، وأكلمييا كييوكبهم، قييدماي وأطييأت أن منييذ
تصنيعهما يتم كيف الوألى- ، للمرة أسال وأكأني فضولي

فقط! وأالماء الهواء من أعني الهواء، من
اا، أخبرناك كما بالضبط،- فييي تعتمييد مركباتنييا فكييل تماميي

وأاسييمع وأالهييواء، للميياء الجزئييية التراكيب على تشكيلها
ال.. لك أضربا أن لي مثا

تفضل!-
اا مركباتكم تأخذ الرضي، كوكبكم في - الفييراغ. مين حيز

كذلك؟!! أليس
المركبة. بحجم يكون يؤخذ فراغ صحيح. وأكل هذا-
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اا، الشيء نفس عندنا- هييذا تكتيييل علييى نعمييل حيث تقريب
اا، المكاني الحيز أي نجعله بحيث الفراغي الحيز هييو أيضيي

نفسها. المركبة
ال كنت أوأل منييذ أقبييل إنسييان مثل وأبدوأت بعد، أفهم لم فع

ماهيتها، عن يسأل وأأخذ الطائرة، أمام فجأة وأوأقف التاريخ،
ميين القييل علييى لييه، يقييال مييا يعييي فليين لييه، تشرح وأمهما
الطنان من المئات تلك أن يصدق لن فهو النفسية، الناحية

الطيران. وأقييد تستطيع المعدني الطائرة هيكل تشكل التي
اا، يشبهه وأضعي كان الهييواء أن تخيييل علييى أقييدر فلييم تمام

للطيييران، قابييل وأعيياء مثييل وأيصير يوم ذات يكتل قد نفسه
اا صار قد المفهوم ذلك أن مع منذ الماء كوكب لسكان وأاقع

تقدير. أقل على السنين آلف
أكثر. لك سأوأضح-

اتجاه. بأي أدري ل تحليقنا نواصل وأنحن الوأل قال
استماع.  كلي أنا-
ال، عليك يجب- الميياء بييين الجزئي اللتقاء سر تدرك أن أوأ

اا مزجهما يمكنك بحيث وأالهواء، وأفييي لحظيية، فييي رقمييي
حييتى تراهمييا أن دوأن يتشييكلن تجعلهمييا التالييية اللحظة

مركباتنييا أن وأاحييد. يعنييي قييالب فييي تكتيلهمييا إلى تصل
حييدوأد فييي كضغط، الهواء وأعلى ككتلة الماء على تعتمد

اا رؤيتهمييا تستطيع لن أنك القصوى. صحيح التقائهما معيي
تحسهما. الوقت نفس في لكنك الجديد شكلهما في
كييان هنياك، وأأشيياهده أسمعه كنت ما إن الن أقول هل
اا ال أوأ سحر اا ربما أوأ خيا ذلييك، أظن للتفسير، قابل غير حلم
أسييتطيع حييتى بينهييم أقضيها قروأن من لي ينبغي كان فكم
مدنهم المثال، سبيل على رأيته. المدن، ما كل وأإدراك فهم
منها أقتربا ما عند لكنني بعيد، من مهجورة تبدوأ كانت التي

تنقطع، ل مستمرة حركة في المائية بالكائنات غاصة أجدها
اا، مثلنا حياتها تمارس مخلوقات السواق، إلى يذهبون تقريب

وأيلعبون!! وأيحتفلون،
هائليية، جغرافييية حييدوأد فييي الزمن من فترة عشت لقد

تفييارقني لم التي الدهشة شيء. وأرغم كل أصل فيها الماء
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لمسقط عارم وأحنين بغربة أشعر كنت أنني إل بقائي، طيلة
حييتى مفييارقته يسييتطيع ل كإنسييان وأطني، رأسي: الرض،

وأبلييدته جنسييه بنييي ميين نيياس بييين يكيين لييم إذا الجنة، إلى
وأالمبهييرة القاسية الغربة تلك بهم. وأفي وأيحس به يحسون

اا حبهييا يطييوقني منييي، القريبيية "سماثمانا" وأحدها كانت مع
خلييية مجييرد أننييي ليو كميا أمامها أشعر كنت العاصف. وأقد

المعرفة. من كامل دهر هي بينما موتها، إلى تسعى بدائية
الضداد. وأما التقاء الكلمة تعنيه ما بكل التقاؤنا كان لقد

ليس حب وأبسبب وأبسببي معي عذابها هو نفسي في حز
كانت عندما وأغضبها حروأنها هو الن يضحكني نهاية. وأما له

اا ذلك بزوأجتي. كان أفكر وأأنا تقرؤني لي بالنسبة مؤلم
اعتقال البتسام. وأبعد إلى يدفعني فإنه هنا هناك. أما

في أتلفت المجنون، مثل الشوارع أذرع "سماثمانا" بقيت
اا أراه كنت الذي الماء، عن أبحث مكان كل اا أحيان وأأحيان

أمامي. من يختفي
يي  كان وأفي أجسادهم في ضخ قد ماءنا أن أعلم أن عل
البشرية أن وأأيقنت يدي في هناك. أسقط الشياء كل روأح
اا النتحار عليها قدر قد اا عطش الوأكسجين. قلة من وأخنق
ير الشعور ذلك فيها دهمني التي اللحظة تلك في بكيت الم
"أنجل". وأعند وأل أهل وأل ناس وأل أرض فل قلبي، كل من
الشوارع في أصرخ وأأخذت صبري فاض تموت تخيلتها ما

، قتلة يا مجرمون، "يا صوتي بكل بمس، أصيب كمن
القبيحة". الفضائية الوحوش أيتها اللعنة عليكم

روأعي. من وأيهدئ دموعي يكفكف أوأ أحد يواسني  لم
في مرة لوأل الموت وأتمنيت كريه، استسلم أصابني
في تسبب من مع وأالتحدث العيش يمكنني فكيف حياتي؛ًا

إخوتي.. كيف؟!! فناء
فييي رغبيية أدنييى بييدوأن نييومي ميين استيقظت يوم ذات
كوكييبي ينقييذ أن يمكيين أمييل كييل فقييدت أن بعييد العيييش،

يييأمروأنني المييائيين الرجييال ميين ثلة أمامي لجد المستباح،
تكياد وأنظراتيي أيين؟ سألتهم: إليى معهم. وأعندما بالذهابا

اا تذيبهم اا؛ًا كره العظييم"، الميياء حييارس حضييرة "إلى وأحقد

-156-



زيييارتي أعقبييت الييتي الرحليية تلييك فتييذكرت أحدهم، أجابا
هجمت التي السئلة وأتذكرت للطفال، لمدرسة المشهودة

المييرة لنهييا ربمييا لميياذا، أدري ل آنييذاك مرافقييي علييى بها
فائييدة فمييا أسئلة، أي توجيه عدم فيها قررت التي الوحيدة
ذلييك علييى عميير ميين لييي تبقى ما سأقضي كنت إذا إجابتها

أننييي إل البييائس، الشييعور ذلك من الرغم وأعلى الكوكب!؟
المقابليية تلييك وأبييأن قلييبي يييداعب دافييئ بأمييل أحسسييت

سابقاتها. عن مختلفة ستكون
المسييتديم. عريييي فييي أزال مييا وأأنييا معهييم ذهبييت
قبييل ذلييك تييرى. كييان ل الييتي مركبيياتهم إحييدى وأاسييتقلينا

اا الييوقت بنا يطل قليلة. لم بأسابيع الرض إلى عودتي كييثير
لييم لنني وأصفه، أستطيع ل خرافي قصر على أشرفنا حتى

متباعييدة. كييان مييرات دخلتييه قييد أنني مع قبل، من مثله أر
اا ضييخمة قبة عن عبارة أصييغر قبييابا عييدة بهييا تلتصييق جييد
اا عنييدما الصييابون بفقاعييات تذكر بعضها، إلى ملتصقة حجم
اشييتقت مذهليية بييألوان يشييع رحييب. كييان فضاء في تسبح

الوألييى المييرة فييي رأيتييه الميياء. وأعنييدما لييون ميين جميعها
اا أن لو كما ظننت اا فيييه، تشييتعل نار الضييوء لنعكيياس نظيير

ال تشييبه بوابيية ميين عليه. دخلنا اا شييل هييديره نسيمع عظيميي
بهييو فييي نفسييي بالبلييل. فوجييدت نصييابا أن دوأن النيياعم
إلييى الطمأنينيية يجلييب بهييدوأء حييافته حييتى ممتلييئ عملق

إنهييا أقييول أن إل أسيتطيع ل طيور فضائه في تطير النفس،
ذلييك إلييى أضف بعد، يكتب لم للساطير كتابا من أخرجت
علييى نييثرت وأقييد البييداع، المتقنة المائية التماثيل عشرات
اا تشييبه الييتي اللمعة الرضية ال، زجاجيي صييغيرة كييرات صييقي

اا تشبه بيضاء اا. اجتزنييا لؤلييؤ اا البهييو ذلييك منثييور علييى سييير
حييتى اللحييان، متداخليية موسيييقية أصييوات تحفنييا القدام،
وأملمسييتها لشييفافيتها جسييدي، تفييارق أن روأحييي أوأشكت
أصييابني، كيف أدري ل غامر بفرج أعماقي. شعرت لعماق

المهمييييييييييوم. قلييييييييييبي بييييييييييأطراف مسييييييييييني
أفييرق لييم المطبييق، بصييمتهم مكان، كل في الحراس  كان
كييان رأيتييه شيييء العيون. كل ببريق إل التماثيل وأبين بينهم
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وأالكائنيييات المجسيييمات، المنحوتيييات، البصيييار؛ًا يخطيييف
مائييية بييرك فييي أقييدامنا تحييت تسييبح كييانت التي الصغيرة

وأسييطها فييي رأيييت حيييث الكييبرى القاعة إلى ملونة. وألجنا
رر لييم مخلييوق وأراءها جلس كبيرة لزوأردية طاوألة  بالضبط أ

مهيييب. إغريقييي كتمثييال يبدوأ منه. كان هيبة أكثر وأل أجمل
خلفهييا جلييس الطيياوألت بعض وأضعت وأيساره يمينه وأعلى

سيييد ذلييك وأالعظمة. كان الهيبة نفس لهم آخروأن أشخاص
وأحكمائه. الكوكب

دد على المرافقون أجلسني القاعة، وأسط في أبيض مقع
اا، قبييالتهم أي أن السييادة لوألئييك يمكيين كييان بحيييث جميعيي

الخلييف. إلييى المرافقييون مباشرة. انسييحب أمامهم يروأني
مجييرد، جهييوري صييوت وأصلني حتى ظهري أسند كدت وأما
رنتييه فييي تسييمع أوأ يبييدوأ ذاكرتييي، مخاطبيية على يعتمد لم

شفيف.. لطف
اا- المحبيية كييوكب الميياء، كوكب في الرضي أيها بك مرحب

وأالسلم! 
كلمييا بييه يستقبلونني كانوا الذي الترحيب نفس سمعت

اا عادتي هي رؤيتي. وأكما أرادوأا بنفييس أبييادرهم كنييت أيضيي
السؤال.. 

الجليل؟!  السيد أيها ماؤنا أين-
تبييدد إجابيية أسمع قد بأنني المرة تلك إحساس ثمة كان

وأصييلت الييذي الكبير وأيأسي بل المتعاظم، وأقلقي مخاوأفي
إليه.

يد- يي تر القل! على التحية عل
يق آت لم أنا- ذلك. تدركون وأأنتم الترحابا، عبارات لتل

اا، كنت بأنني أعترف اا، بل فض أننييي لو تمنيت وأكم وأوأقح
يستطيع من لكن مني، بدر ما كل عن لكفر العودة أستطيع

اا يلومني، أن الحالكة. الظروأف تلك في خصوص
ل!؟ وألم-
اا تتوقعوا ل بناسي، الموت يعصف حينما- اا رد منييي، مهييذب

البصيرة. تعمى الموت يحل فعندما
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اا! لقد كان كم معييي. تعيياطفه بمييدى أشييعر كنييت صبور
ل أصييم، إنسييان مجييرد أمييامه كنييت الييودوأد، حييديثه وأرغييم
مييواطنيه. كييان حلييوق فييي المييوت حشرجات سوى يسمع
عذابي. من وأيخلصوني فليقتلوني أوأ الرض، همي

بإعادة منه وأعد إلى استمعت الخير حوارنا انتهى إن ما
اا منييه وأسييمعت بل فحسب، ذلك ليس الماء، اا اعتييذار علنييي
فييوق اعتييذاره منهييم. كييان بييدر مييا كييل عيين حكمييائه أمام

مييا بعييد علمييت قييد أكن لم اللحظة تلك حتى لنني التصور،
لكييل وأمشاهدتي عودتي وأبعد لكنني بالضبط، للرض حدث
اا يكيين لم اعتذاره أن أدركت المهول، الخرابا ذلك أوأ جزافيي

فعنييد وألييذلك قالهييا، كلمة كل يعني كان خاطر. فقد تطييب
اا نائبه أمر ما علييى يسياعدني أن يمكين ميا بتعليمي شخصي

ماءنييا، سييلبهم عن نتج ما أوأضح، بشكل أوأ خربوه، ما إعادة
بفيرح شيعرت فييه، تسيببوا ميا كيل عن يكفر أن أراد فإنما
السليب. بالماء عودتي مسألة على اطمئناني بعد غامر
اا كانت لو كما بطيئة، تمر ذلك بعد اليام كانت طويلة، دهور

الصعبة، وأالمراض الوأبئة على القضاء يمكننا كيف علموني
بحيييث الخلييية، داخييل الوأكسجين نسبة في بالتلعب وأذلك
تبييدأ أن قبييل البييد، إلى تموت مشوهة خليا أوأ جراثيم تنتج

علمييت كذلك استفحاله، قبل المرض على وأتقضي العدوأى
المييائي. الكييي باسييتخدام القاتليية، الجييروأح معالجيية كيفييية
قبييل. ميين الرض فييي مثلهييا إلييى نصييل لييم طريقيية كييانت
نقطة بين ما يقع مكثف ماء صب على الطريقة هذه وأتعتمد

كتلته الماء تفقد قصوى ضغط درجة وأفي وأالتبخر، السيلن
يييدخل دقيييق جزئييي كعامييل وأزن، ل حالة في كثافته وأتبقي

فييي الممزقيية وأالوأردة وأالعصييابا الخليييا تلحيم إعادة في
مكثفيية ضييوئية شييللت شييكل علييى وأاحييدة، ثانية من أقل

مكييان أي فييي الجييروأح تلحيييم لعادة الدماغ بتحفيز فتقوم
بييتره، حيال فييي الطييراف إنبييات وأأيضييا بيل ، الجسييد مين

المباشيير الشييراف تحييت يكييون مصييابا أي فييإن وأبالتييالي
قاتلة. إصابته كانت وألو حتى إنقاذه يتم سوف وأالسريع
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علييومهم ميين يمتلييئ ل عميييق وأعيياء مثييل كنييت لقييد
الخارقة.
اا تشييكيل فييي أسييرارهم، أحييد عرفييت أوأ علمييت أيضيي
عيين السييتغناء يمكننييا بحيييث المجرد، الهواء من المركبات
الشيييفرة باسييتخدام وأذلييك التقليدييية، الرضييية مركباتنييا
الهيدروأجين بجزيئات وأخلطها الوأكسجين، لذرات الفيزيائية

اللييف الجييذر اسييتخدام بواسطة متفاوأتة نسب في وأالماء،
اا يمكننا بحيث للصفر، المليون بعد تكعيب هييذه تصليب أيض
نشيياء. وأقت أي في المستقبل مركبة لنتاج مجتمعة المواد

عييادي إنسييان يتعلمييه قييد مييا أسابيع، بضعة في تعلمت لقد
السنين. آلف عبر

معامييل إلييى أدخييل سييوف أننييي أظيين كنت البداية في
سييأجد حيييث الرض، علييى بمثيلتهييا شييبيهة بحوث وأمراكز
الفهييييم علييييى ستسيييياعدني الييييتي وأالجهييييزة الدوأات

فيهييا أثر ل فخمة قاعات سوى أدخل لم وأالستيعابا. لكنني
للمعدات.

؟! الكريم الحكيم أيها البحثية معداتكم أين-
وأجهي. على بادية وأالدهشة معلمي سألت

الزميييل أيهييا البدائييية المعدات هذه مثل نستخدم ل نحن-
الهواء. بذاكرة الستعانة إلى نلجأ إننا الرضي،

؟! فضلك من الهواء بذاكرة تعني ماذا-
حلييم في أظنني كنت الحيان بعض في أنني بالله أقسم
التفسير. أوأ التصديق مستحيل

الهييواء، ذرات علييى مسييجلة وأأفكارنييا علومنييا أن أعنييي-
بنفييس المخبرييية أدوأاتنا بصنع وأنقوم نشاء، متى بها نأتي

الهواء. بتصليب أي المركبات، صنع طريقة
ذلك؟ بعد وأماذا-
نعيييد ذلييك ميين ننتهييي وأعنييدما نريد، التي بالبحاث نقوم-

غيرها. أوأ خطرة مخلفات فل وأهكذا أصله، إلى الهواء
أسمع. ما أصدق ل أكاد إلهي يا-
اسييتطاعتك. قييدر تتعلييم أن وأعليييك حدوأد له ليس العلم-

علييى تسيياعدك ضييارة غييير خليييا دماغييك في زرعنا لقد
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استغلل بك وأحري وأشيكة، فعودتك وأالستيعابا، التذكر
للتعلم. لحظة كل

الرض، إلييى عييدت عنييدما بتجريبه قمت شيء أوأل كان
فييي المطر إنزال بإمكانه كان الذي الصغير المثلث ذلك هو
الربييع صحراء على ينهمر المطر شاهدت مكان. وأعندما أي

المثلييث، أي لكنييه، أراه، كنييت ما أصدق لم بغزارة، الخالي
اا وأقف اا بنا حلت كارثة أمام عاجز مسببها! ندري ل لحق

اا عدت حارس حضره حافل وأداع بعد الرض، إلى أخير
باستثناء الماء، كوكب حكماء وأكل العظم الماء

اا كان "سماثمانا"، اا.  وأداع بدوأن الرضي أيها  "الوداع–مؤثر
كوكبنا!" .. إلى يصل غريب وأآخر أوأل يا لقاء،

في ترن تزال ل الوداعية العظم الحارس كلمات  كانت
اا أذني، اا فيها نواجه التي اليام هذه في خصوص خطر

اا، نفسه على النسان اعتماد ضروأرة يؤكد وأكأنه ماحق
الخالق وأهب ما أثمن الحياة أن الرضي جنسك - .. وأأبلغ

وأاجهتم ما وأإذا ذلك، يدركوا أن وأعليهم لمخلوقاته، الكبير
اا كل وأنبذ بإتحادكم أنفسكم على العتماد عليكم ما خطر

اء تقلون ل فأنتم مايفرقكم، بقية عن مقدرة أوأ ذكا
لكن بكثير، ذلك من أكبر تكونوا لم إذا هذا المخلوقات،

ال". بقدراتكم اليمان عليكم أوأ
قياموا الميثير اليوداع ذليك تنسى. وأبعيد ل كلمات كانت
ال الناس انتظره الذي ماؤنا وأبرفقتي بإعادتي غير وأهم طوي

بعودته. مصدقين
منها، انطلقت التي البحيرة بجوار نفسي وأجدت
جوانبي، بين تضج العالم أشواق وأكل فوري، من فتوجهت

اا. افتقدته الذي البيت إلى كثير
اا البيت يكن لم أمتلكها، سرعة بكل أجري  كنت عن بعيد

باتجاهها فهرعت بعيد من تقبل سيارة رأينا حيث البحيرة
"أنجل" أمامي. لجد

بييه عدت بما الرضي بيتنا ترميم لعادة تفرغت ذلك بعد
الييدوأل مساعدة خللها وأمن بواسطتها داستطعت  علوم من
زال قييد الكييابوس وأأن وأبدا الماء، غيابا دمره ما إعادة في
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العييالم، حول رحلتي إحدى في اكتشفت حتى صدوأرنا، عن
أثيير، أي وأراءهييا تييترك أن دوأن تختفييي، أخييذت الشجار أن

صيدفة، المير فييي يكين لييم المفاجيأة، لهيول أصيعق كدت
كمييا غزانييا قييد جديييد غريييم فثميية تقتلني، أن الكارثة كادت
يحييدث، قييد مييا بدوأري أنتظر شره. لم مدى يعلم الله يبدوأ،

أوأ مييتى أدري وأل بعد، نتائجها أعلم ل لمعركة أستعد وأبدأت
كوكبنييا رئيية أشييجارنا، عيين الييذوأد حييربا سييتبدأ وأكيييف أين

بييدأ ميين أوأل فعل هييو النسييان بأن اعلم كنت وأإن العظيم،
إنسييان مليارات ستة رئات وأضد نفسه، ضد الخاسرة حربه
الخرى. الكائنات من كثيرة مليارات وأمعها

هييو بالجنون" ميين يصيبني أن يوشك الذي السؤال لكن
المجرميية حربييه شيين من أهدافه وأماهي الجديد، العدوأ هذا
؟!!" . مقاوأمته يمكننا وأكيف ، وألماذا ضدنا، هذه
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المكتشفة مجلي عبدالناصر تضاريس :

شاعر وقاص وروائي وناقد يمني أمريكي
ككتتاب اليمنيين عضو اتحاد الدباء وال
ككتتاب العرب عضو اتحاد الدباء وال
 1989يعمل في الصحافة منذ العام
عمل مراسل من الوليات المتحدة لعدد من الصحف العربية المهجرية وعدد من الصحف

في الوطن العربي
شغل منصب رئيس تحرير صحيفة (العربي المريكي) التي تصدر بولية ميتشجان

2002-1999المريكية 
ناشر ورئيس تحرير صحيفة (المة) المريكية وموقع شبكة المة برس الخبارية

www.thenationpress.net المتعددة اللغات  
العام صيفرئيس "جماعة الغد" الدبية ( أول جماعة أدبية في اليمن تأسست في 

1989.(
 (جماعة جذور ) الدبيةالعربية المريكيةعضو مؤسس في 
الرئيس التنفيذي لي( مؤسسة نوافذ) العربية المريكية للتقارب بين الثقافات
 م عن قصيدة (متواليات الغريب) 1997تم تكريمه في مهرجان الشعر العربي- واشنطن
تم تكريمه من قبل (البيت العربي المريكي) على كتابه الشعري (سيرة القبيلة)- ديترويت

2000 
 لدوره الفاعل في التعريف2000تم منحه شهادة تقديرية من وزارة المغتربين اليمنيين 

 داخل الوليات المتحدةبالثقافة والبداع اليمني والعربي
* تم تكريمة من قبل وزارة الثقافة اليمنية أثناء مشاركته في ملتقى الشعراء  الشباب

2006 ، 2004العرب 
2007 من قبل بيت الشعر اليمني على مجمل إبداعه تم تكريمه* 
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:صدر له
 م1991ذات مساء .. ذات راقصة -  قصص- القاهرة
 1993عرق حنا – شعر – ديترويت
 1994أترك الباب مواربا وأمضي – شعر – ديترويت
 1995سيرة القبيلة – شعر- عتمان
 1996تصاوير اليبوسة والملح والسمنت – قصص – عمان
 1997السيرة الرملية للفتى البحر – شعر – صنعاء
– أهذي من تلف وأكتب كل هذه القصائد لن عائشة سطر مسك فيها – شعر – ويندسور

2000كندا 
 2002أشياء خاصة – قصص – عمان
 2003بضعة أيام أخرى في الصيف – شعر – واشنطن
 2004عندما كنت جبل صغيرا من ثلج ذوبته الحزان – قصص – بيروت
أنطلوجيا الدب السعودي الحديث ( اكبر وأشمل انطلوجيا عن البداع السعودي عبر مائة

2005عام) – المؤسسة العربية للدراسات والنشر -  بيروت \ عمان 
2007 – صنعاء 2005-1989العمال القصصية  *      

 2009رجال الثلج- رواية- صنعاء
تم إختيار مجموعته القصصية ( ذات مساء .. راقصة ) كمادة للتدريس في قسم علم

الجتماع – جامعة صنعاء – تحت إشراف الناقد اليمني الكبير الدكتور عبدالملك المقرمي
1997 – 1992منذ العام 

تم إختيار كتابه الشعري ( سيرة القبيلة ) كمادة للتدريس في جامعة صنعاء تحت إشراف
الناقد العربي الكبير أ.د. عبدالرضا علي ( الرموز والقنعة في سيرة القبيلة) لبضع

سنوات.
كمادة للتدريس في جامعة صنعاء تحت إشراف الناقد روايته ( رجال الثلج)تم إختيار 

 د. حاتم الصكرالناقد العربي الكبيرو  د. إبراهيم الجرادي،  العربي الكبيروالشاعر
2009 

تراجم

، ترجمت بعض أعماله الشعرية والقصصية الى كل من: النجليزية ، الفرنسية
السبانية ، السويدية

يكيةيعمل ويقيم في مدينة ديربورن بولية ميتشجان المر

Abdulnassermugali@yahoo.com
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الخأير الغلفا كلمة

الماء".. "جغرافية في مجلي عبدالناصر
حضوره يسجل الذي المتنوع المبدع

!! جدارة عن الروائي

أكاد ل أصدق وأنا أكتب هذه السطور، التي حينما تتاح الفرصة لقارئ أو باحث مهتم، قد ل يصدق ما يقرؤه، لكن المانة"
يي أن أقول شهادتي للتاريخ، لنني بعد تسطيري لهذه الكلمات سأكون في كوكب آخر، ل أدري موقعه في الكون، العلمية تحتم عل

كوكب بلغ العلم بسكانه مبلغاا عظيماا ل نستطيع تخيله!"

يبدو أن الشاعر والقاص المبدع عبدالناصر مجلي أدرك أهمية الرواية وما يحف بها من اهتمام الحاضر
وينتظرها من حفاوة المستقبل فأقبل على كتابتها ل على سبيل الهواية والتنويع في إبداعاته المتعددة وإنما لنه وجد فيها

نفسه ، ربما كما لم يجدها في القصة القصيرة وفي الشعر أيضاا . وفي هذه الرواية ، كما في سابقتها ( رجال الثلج )
يسجل عبدالناصر حضوره الحقيقي في الفن الروائي بجدارة.

" كل شيء توقف فجأة، اللت العملقة، وتوربينات الطاقة، حتى الرايات ماتت مكانها، وهوت على الرض مثل زجاج متناثر،
وبدأت الحرارة في الرتفاع، كانت حرارة ل تطاق، حرارة حادة مثل سكاكين من نار، جعلت الناس يهيمون على وجوههم بحثاا عن

نسمة هواء، وانطلقت الحيوانات من أوكارها، وبدأت الطيور تتساقط على الرؤوس، التي توشك على النفجار مثل ببرد ميت، وبدأ
الصدام بينها وبين النسان في أنحاء العالم، الذي أبادها بوحشية ل تصدق، دفاعاا عن النفس، كانت حيوانات مسعورة زادها العطش

والحرارة جنوناا وتوحشاا.
عندما أدرك سكان الرض أنه لم يعد أمامهم ماء ول بحار ول أنهار ول بحيرات ول محيطات، ول أمل يرجى في مطر

مستحيل قادم، بدأت الحروب الضارية. كان ذلك في أقل من عشرة أيام على اختفاء الماء. كنت وحدي من يدرك سر الكارثة التي ل
تصدق."
 

لقد قرأت عدداا من الروايات العلمية فأصابني بعضها بالملل لكنني تمنيت عند قراءة هذا العمل الروائي لو
يطول ليزيد استمتاعي به أكثر، فنحن معه في حكاية علمية أغرب من كل خيال وفيها قصة حب من نوع خاص ، حب

مستحيل ، حب أبعد من الخيال وهو حب ل يتم على الرض، بل في ذلك الكوكب الغريب الذي سبقت الشارة إليه ،
حب إنسان من لحم ودم لمرأة من ماء أو هكذا تخيلتها. 

إنني أدعو ، وبإلحاح ، إلى ترجمة هذه الرواية إلى مجموعة من اللغات، بوصفها صرخة إنسانية ينبغي على
ال وقبل فوات الوان ، فهي كعمل روائي متقن الداء بديع اللغة يحمل رسالة غير مباشرة البشر أن يتوقفوا عندها طوي
إلى جميع البشر، الذين يعبثون بالبيئة الخارجية للرض ويتسابقون في جني الرباح الخيالية من وراء هدم المكونات

 الساسية للبيئة التي يعيش عليها النسان!!

المقالح أ.د. عبدالعزيز
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