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الصفحة  1من 101

الصفحة  2من 101

ممدمة :
االرض تعٌش فً زمن الصراعات التً ال تنتهً  ..الحضارات من حولها اكثر مما ٌتخٌل الجمٌع ..
بعضها صدٌك و بعضها عدو  ..و هً سٌدة فً مجرتها  ..لوٌة بٌن االلوٌاء بفضل علومها و لادتها و
تكنولوجٌتها ٌ ..سٌطر على اكثر للٌبل من نصؾ إمبراطورتٌها جان الماسً العنٌؾ عدو فراس الذي ٌتبع
منظمة رلم صفر التً تسٌطر على الل بملٌل من نصؾ امبراطورٌة االرض و الصراع ال ٌنتهً بٌنها و
بٌن من حولها او بٌن لادتها انفسهم الذٌن ٌتحدون كاألصدلاء ان واجهت االرض خطرا خارجٌا .

الشخصيات الرئيسية :
 -1فراس  :مماتل كونً رهٌب الموة حاد الذكاء جمٌل المنظر جدا ممسوح المشاعر ٌماتل لصالح منظمة
رلم صفر و ٌعتبر احد اهم لادة االتحاد االرضً و المنظمة كذلن من صناع المرار االرضٌٌن .
 -2جان  :له نفس وضع فراس باستثناء انه ٌعمل لصالحه الشخصً .
 -3رامي  :توأم فراس لكن من مجرة اخرى كان ابنا حاكم كوكب باترٌونا و شارن المادة مصٌرهم فً
ؼزو خط الدفاع لؤلرض و انتمل بطالاته معهم الى جسد مستمبلً و صار من مماتلً االرض لكن بمدرات
جسدٌة و عملٌة اضافٌة
 -4رلم صفر  :لابد منظمة خاصة مسٌطرة على ما ٌمارب نصؾ مجرة االرض .
 -5ندى :شمٌمة فراس الفابمة الجمال و حاصلة على لمب االمٌرة السوداء لكثرة ما مات من مطاردٌها
-6مراد  :صبً صؽٌر جمٌل الشكل جدا من الجٌل الرابع لؤلرض تم اسره فً الحرب مع الجٌل الرابع و
عاش فً االرض و صار صدٌما لفراس و مشروعا لمماتل كونً مستمبلً .
 -7امير الجيل الرابع  :حاكم الجٌل الرابع للبشر و هم بشر هربوا من االرض لدٌما بسبب كارثة كبرى و
عاشوا فً الفضاء و بعد صراع مع االرض صاروا حلفاء .
 -8فادون  :صدٌك مراد المدٌم و مستشار و صدٌك امٌر الجٌل الرابع وهو بمثل عمر مراد .
 -9رلم ( )1و رلم ( : )1140اعضاء ممٌزون فً منظمة رلم صفر .
 – 10المركبة  : Xمركبة شدٌدة التطور و الموة و تعتبر وحش نجوم رهٌب تابعة لمنظمة رلم صفر.
 -11الجزر السوداء  :ممر جان على االرض و تعبر اشرس مصٌدة كونٌة فً عشرات المجرات
ٌوجد شخصٌات اضافٌة فً المصص حسب احداثها بعضها ٌتكرر عبر السلسلة .
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انفصم
األول
بدأت الكتابة االصلٌة على الورق بتارٌخ ٕٔٔ99ٗ-ٕ-م الساعة ٙ:٘ٙ
مساءا

الصفحة  4من 101

 -1البعثة
ضم االجتماع الخاص لادة االرض الفضابٌٌن بعد ان تعافت االرض من آثار الؽزو الخاص بخط دفاع
(العمل االسود ) و استعادت بعض لوتها و جٌوشها و تكنولوجٌتها و لد مضى على الؽزو مدة لٌست كبٌرة
لكنها كانت كافٌة لنهوض االرض من جدٌد و عودة توازن الموى  ..كان بعض المادة لد الترح فكرة
اجتمعوا االن لمنالشتها و هً ارسال بعثة استطبلع محروسة جٌدا الى بعض المجرات البعٌدة الستطبلع
االمور فٌها و الحصول على عٌنات لفحصها علمٌا دون التدخل فً االمور العامة للمجرة  ..اي انها
باختصار بعثة علمٌة صافٌة محروسة جٌدا هدفها استكشاؾ المجرات و البحث عن اي مواد مفٌدة و معرفها
اٌها ٌحوي حٌاة عاللة و اٌها مٌت و الكشؾ عن اسرار المجرات و الكواكب و الشموس البعٌدة و ما ٌحدث
من تباعد و تجاذب و ما بها من ظواهر كونٌة عجٌبة و ما الى ذلن  ..و بعد نماش وافك الكل باإلجماع على
ارسال البعثة و رصدوا امكانات مادٌة و بشرٌة و تكنولوجٌة كبٌرة ألجل تجهٌز واتمام هذه البعثة مع
حراسة كافٌة تحسبا ألي طارئ او هجوم عدابً ضدها و هذا امر شابع بٌن المجرات فً الفضاء الحر  ..و
كان باإلمكان االستعانة بالمركبة  Xلكنها ٌجب ان تبمى لحماٌة االرض و ادارة شإون المجرة و تفمد ما
ٌحصل بها و رصد اٌة تحركات معادٌة داخلٌة او خارجٌة كما ان البعثة ترٌد المعلومات للكل و لٌس
لطرؾ واحد  ..و تم اعداد البعثة و تزوٌدها بوسابل اتصال ؼاٌة فً التطور و كذلن ارفالها بمركبة ذات
تكنولوجٌا فابمة لتكون هً مركز لٌادتها و مركبة طوارئ ألجل انماذ العلماء اذا ما تعرضوا لخطر ما اكبر
من لدرات الحراسات و كانت لٌادٌة عسكرٌة اما بالً المراكب فهً اما عسكرٌة بحتة او علمٌة كاملة ألنه
اذا َج َمعت احداها بٌن الجهتٌن لن تتمن كبلهما و تم تزوٌد المراكب الحارسة بؤشعة (م ) 7-معدلة و لٌادتها
بمنابل ( م ) ٔ-و ( م ) ٕ-للطوارئ المصوى و لنابل بولٌفاٌر و اخرى فراؼٌة و عدد آخر من الوى
االسلحة  ..و بعد ان تمت االستعدادات انطلمت البعثة الى الفضاء المحٌط باألرض حٌث تم تزوٌدها بالمواد
الضرورٌة التً ال تتواجد على االرض ألنها تتفاعل مع مكونات الجو االرضً و لذا تتواجد خارج االرض
 ..و كانت البعثة مزودة بؤحدث تكنولوجٌا العلم و االستكشاؾ االرضٌة و معها جٌش صؽٌر من الحرس
المزود بؤسلحة فتاكة  ..وانطلمت البعثة عبر لفزات فضابٌة مدروسة بعناٌة حتى خرجت من نطاق المجرة
و انطلمت صوب الفضاء الحر والمجرات البعٌدة التً لم ٌسبك لؤلرض التواصل معها و التً تم تحدٌدها
مسبما  ..وراحت البعثة تموم بعملها خٌر لٌام و تنهل من المعلومات الكونٌة عن المجرات و الفجوات
السوداء و التجمعات النجمٌة و البإر الكونٌة و موالع الكواكب الحٌة و نسبة حضارتها و موالعها الفلكٌة و
تكوٌنات مجموعاتها الشمسٌة و انواع الحٌاة الموجودة علٌها سواء كانت عاللة او ؼٌر عاللة و انواع نباتاتها
و طمسها و كل ما ٌختص بها و لم تحاول الصدام مع اي حضارة اال دفاعا عن النفس و لم تكن بحاجة الى
الكثٌر من الجهد إلسكات المهاجمٌن لبل الفحص ثم تركهم و المؽادرة بسبلم  ..و كانت البعثة ناجحة للؽاٌة
فً عملها و كل ما توصلت الٌه حٌث كانت ترسل المعلومات تباعا الى االرض عبر وسابل اتصال و طرق
موجٌة عابرة للمجرات ال تستؽرق ولتا ٌذكر تستخدم الموجات االثٌرٌة الخارلة السرعة و المافزة و بواسطة
الحواسٌب ٌتم تحلٌل المعلومات و فرزها و تصنٌفها بسرعة كبٌرة رؼم الكم الهابل و المعمد للؽاٌة منها  ..و
راحت البعثة تنتمل من مجرة ألخرى بسبلسة راسمة خرٌطة مفصلة لكل المجرات و لكل ما تحوٌه كل
مجرة تمر بها بؤدق التفاصٌل الخاصة بالكواكب و الشموس و البإر النجمٌة و الفجوات السوداء و
التفاعبلت الكونٌة و كل شًء بها سواء كان حٌا او ؼٌر حً و كانت تموم بممارنتها بما لدٌها من معلومات
مسبمة عن تلن المجرات و تضٌؾ الجدٌد الٌها مرسلة بتعلٌمات المادة المتابعٌن للحملة الى البعثة التً كانت
تؽٌر وجهتها او اسلوب عملها او ؼٌر ذلن حسبما ٌُطلب منها  ..وكان كل شًء لدٌها ٌسٌر على ما ٌرام.
الصفحة  5من 101

 -2الهجوم
عاودت البعثة االرضٌة انطبللها من آخر المجرات بسبلسة متجولة فً ارجاء الكون الفسٌح باحثة عما هو
جدٌد و مفٌد لؤلرض مادٌا و علمٌا  ..وراحت تنتمل من مجرة ألخرى و من فراغ آلخر حتى وصلت الى
مجرة من تلن المجرات التً ال تختلؾ ظاهرٌا عن البمٌة  ..و فٌما هً تباشر عملها تعرضت فجؤة لهجوم
عدد من السفن الحربٌة  ..ولما لم تكن تلن اول مرة ٌحدث هذا فٌها لذا لم ٌفاجؤ الحرس  ..واندلعت معركة
شرسة بٌنهم  ..و اكتشؾ الكل خبللها ان تكنولوجٌا المهاجمٌن و اسلوبهم ٌماثبلن تمرٌبا ما لدٌهم و كانوا
ٌتولعون االصطدام ٌوما ما بتكنولوجٌا مثلها او تفولها لذا لم ٌدخروا وسعا فً ارسال كل معلوماتهم اوال
بؤول  ..و راحت مراكب الدفاع تماتل بشراسة شدٌدة  ..بالطبع كانوا ٌدركونه لبل حتى ان ٌؽادروا االرض
ان فً الكون الوٌاء كثر و سٌجدون صعابا جمة فً مجرد االلتراب من حدودهم الفضابٌة  ..و اطلمت
مراكب االرض هاالت شلل ضد السفن المعادٌة لكن االخٌرة تخلصت منها و من شبكات الدفاع الفضابٌة
التً احاطت بها على هٌبة لفص  ..و هذا امر مدهش حٌث انه من النادر التخلص من هاتٌن معا الن احدا
تمرٌبا ال ٌعرؾ ماهٌتها او حتى ٌكشؾ وجودها  ..و لٌس هذا فحسب بل راحت المراكب المعادٌة تحاول
ضرب المركبة االم  ..لكنها اصطدمت بالدفاعات التً حولها  ..و احتدم المتال  ..وراح الطرفان ٌخسران
مما لدٌهما من اسلحة  ..و راحت مراكب االرض تحٌط بالمراكب المعادٌة و تسحمها  ..لكن تلن المراكب
سرعان ما لامت بعملٌة التفاؾ دمرت بها العدٌد من المراكب االرضٌة  ..و احس العلماء بالخطر فانتموا
بؤجهزتهم و ما ٌهمهم و ما ٌخصهم الى المركبة االم تاركٌن مراكبهم الخاوٌة و التً راحت تنسحك الواحدة
تلو االخرى الفتمارها ألٌة اسلحة او دفاعات عدا هاالت الحماٌة التً لم تفلح فً صد ضربات العدو الجبارة
 ..واطلمت مركبة ارضٌة عاصفة اشعاعٌة لكن كل المراكب المعادٌة احاطت نفسها بهاالت والٌة حاال
حمتها من الدمار ..و خرجت من العاصفة لتعاود الهجوم من جدٌد بكل شراسة على السفن الحربٌة االرضٌة
حٌث اطلمت علٌها كتبل من االشعاع تشبه النٌازن لكن خٌوطا من اشعة ملونة باألصفر و االرجوانً فجرتها
كلها بدلة رؼم سرعتها الخارلة  ..و بدأت المعركة تشتد عندما حاولت البعثة االبتعاد عن موضع لكً ال
ٌضٌع الولت و تمع المزٌد من الخسابر  ..اذ لامت المراكب المعادٌة بااللتفاؾ لتصنع حاجزا امام سفن
االرض مما اثار سخط و ؼضب المدافعٌن فاندفعوا بمراكبهم و اطلموا اشعاعات لٌزر مسمومة على اضخم
السفن المواجهة فانفجرت بموة عاتٌة و تناثرت شظاٌاها و اطلموا لذابؾ باحثة خبٌثة دمرت عددا كبٌرا من
سفن االعداء التً لامت بمٌتها بدورها بإطبلق لوالب من االشعاعات لطعت عددا من السفن الحربٌة ..و
تبادل البمٌة من الطرفٌن التدمٌر لمدة لبل ان تصل نجدة لسفن االعداء تحطم جزء ال بؤس به منها لبل ان
تتحطم آخر المماتبلت االرضٌة و تبمى السفٌنة االم التً ضمت العلماء و المادة و جنود االرض الذٌن
تحطمت سفنهم و التجؤوا الٌها  ..نادرا جدا ما ٌموت بشري فً لتال الن اجهزة االنماذ كفٌلة بإٌصاله الى بر
االمان حال تحطم سفٌنته مهما كان العدو لوٌا  ..و احاطت السفن بالمركبة االم بؽٌة اسرها او حتى تدمٌرها
 ..لكن لابدها لال من بٌن اسنانه  :ال  ..االرض لن تهزم ابدا  .و بتتابع سرٌع لمس عدة بمع فً لوحة
التحكم متجاهبل امطار االشعاعات و المذابؾ و الموجات التً تؽمر السفٌنة االم  ..و حدثت عاصفة من
المذابؾ و االشعاعات و الموجات المختلطة العاتٌة و التً سحمت كل ما حولها من سفن و نٌازن و اجسام و
شظاٌا  ..ثم لفزت المركبة االم لفزة فضابٌة طوٌلة ابتعدت بها عن المكان بعد ان رصدت السفٌنة بالطبع و
سجلت كل ما حدث من بداٌة الهجوم و حتى لفزتها الطوٌلة الى مكان آمن تحسبا لمتابعة احد لمفزتها و
محاول اللحك بها  ..و كانت المركبة لد سجلت كل ما استطاعت من معلومات و تحلٌبلت تخص المهاجمٌن
 ..و بعد صعوبات جمة استطاعت العودة لؤلرض معلنة النهاٌة المإسفة للبعثة االرضٌة الى الفضاء البعٌد.
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 -3التحميك
هنان فً لاعة خاصة تجمع عدد من العلماء و لادة االمن و معهم المسإولون عن البعثة حٌث راحوا
ٌتابعون باهتمام كبٌر الفٌلم المصور التفاعلً الرباعً االبعاد و الذي ٌصور المعركة منذ بداٌتها و حتى
نهاٌتها  ..و راحوا ٌركزون انتباههم على تلن االسلحة المتطورة التً استخدمها المهاجمون ضد البعثة
االرضٌة  ..و كذلن ٌتابعون و ٌحللون نوعٌات و فاعلٌة تلن االسلحة محاولٌن بدلة معرفة المخلولات التً
كانت تمود تلن السفن الحربٌة الفتاكة التً تشبه فً تكنولوجٌتها تمرٌبا تكنولوجٌا االرض  ..و بدأت الشكون
و االفكار تتماذؾ الكل وهو ٌتابعون احداث المعركة و االسلحة المدهشة التً لدى الؽزاة و االحداث
المتتابعة التً تدل على خبرة طوٌلة بالمتال المباشر التً ٌملكها الؽزاة مما ٌدل على انهم خاضوا معارن و
حروبا شرسة طوٌلة و كذلن لدٌهم اسالٌب لتالٌة تشابه فً جوانب منها اسالٌب االرض  ..كانت مسؤلة تنوع
االسلحة و الضربات المركزة العمٌمة و الذكٌة اسلوبا ال تتمنه كل الحضارات  ..و تابع المسإولون االحداث
و ما ٌتم استعماله من اسلحة وما تحدثه من اضرار بتركٌز كبٌر حتى انتهى الفٌلم بحسم المركبة االم
للمعركة مستخدمة حالة الطوارئ المصوى و التً دمرت كل ما حولها مهما كان  ..و اعلن الكمبٌوتر
االمنً ان الهجوم ك ان مرتبا مسبما أي انه كمٌن مما ٌدل على ان لدى المهاجمٌن اجهزة رصد و تحلٌل
شدٌدة التطور بعٌدة المدى  ..و كان التحمٌك ٌجري على كل المحاور مع العلماء و المحاربٌن و لادة البعثة
و حتى لابدها العام بالتزامن مع متابعة االفبلم الطٌفٌة الملتمطة لما حدث  ..لكن احدا لم ٌتوصل الى نتٌجة
حاسمة حتى مع استخدام اللمطات التحلٌلٌة االمنٌة لرواصد االمن الخاصة كون االعداء ٌمتلكون شوشرة
فابمة على اجهزة التحلٌل  ..و خطرت الحدهم فكرة استطبلع ما التمطته االجهزة العلمٌة ألن هذه االجهزة
شدٌدة الحساسٌة و تحلٌلٌة و فابمة الدلة و تتبع التفاصٌل و لٌست عسكرٌة امنٌة عادٌة وألنها مخصصة
الستكشاؾ االكوان لذا فهً تخترق الحواجز و تسجل كل شًء من السطح و الداخل بؤبعاده و حتى السطح
الممابل لكل جسم ٌمع فً مجالها و مداها كما انها بعٌدة المدى جدا كونها مصممة لفحص المجرات و
مجموعات شمسٌة و كواكب كاملة و سبر اؼوارها من مسافات بعٌدة دون المجازفة بالهبوط علٌها  ..و
بعرض االفبلم تطلّب االمر جهودا كبٌرة لكً ٌحصل المحممون على صور واضحة لـ ( سطح ) اجساد
المهاجمٌن  ..و بعد معالجات رسومٌة كثٌرة حصلوا على صورة واضحة للمهاجمٌن الذٌن هاجموا البعثة ..
و بعرضها عل ى الحاسوب هً و ما عرفوه من تفاصٌل اسلحتهم جاءت االجابة الرهٌبة  ..انها مخلولات و
اسلحة و طرٌمة لتال خط دفاع ( العمل االسود ) الذي ؼزا االرض و دمر حضارتها مرتان وان هذه
االسلحة التً دمرت الوى انواع اسلحة البعثة مجرد اسلحة بدابٌة ممارنة باألسلحة التً استخدموها لمهاجمة
االرض و االسلحة المفترض انهم امتلكوها فً الولت الحاضر مع التطور المنطمً لؤلسلحة منذ الؽزو و
حتى الٌوم  ..فالتمدم ٌمفز ٌومٌا لفزات ضخمة لؤلمام عند الجمٌع  ..و بالنسبة للمادة فهذا امر شدٌد الخطورة
 ..و لذا لام المسإولون برفع التمارٌر مباشرة بكل التفاصٌل لرلم صفر و جان ألجل بحث هذا االمر خاصة
انه ال جدوى من مواربة االمور و رفع االمر للدولة فكل الدول اعجز من صد دورٌة لتال بسٌطة للؽزاة
المحتملٌن و لن تمدر على شًء ابدا بخصوص الخطر المتولع  ..و تمرر اخفاء امر البعثة و ما حصل معها
رؼم االعبل ن عنها لدى انطبللها كونها تحوي جزءا سٌاحٌا ٌهدؾ لبناء مستعمرات ترفٌه ارضٌة ..و اكتفوا
بالمول ان عودة المركبة االم امر مخطط له مسبما ألجل دراسة النتابج بعد تكوٌن محطة فضاء كاملة من
المراكب التً تكونت منها البعثة على اعتبار انها بمٌت هنان إلتمام المهمة برفمة مراكب الحراسة فً حٌن
تعود المركبة االم بالمعلومات و العٌنات كونها اتمت مهمتها هنان فً الفضاء  ..كان المادة ٌدركون ان
االرض ستكون فً خطر لرٌب مجددا بعد ان رصدهم خط الدفاع وال شن انه سٌعاود ؼزو االرض بموة.
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مع المعلومات المتوافرة و نتابج الفحص و المشاهدات كان التوتر هو سمة االجتماع السري لمادة االرض
الفعلٌٌن من المنظمات و االتحاد االرضً  ..و كان االمر مملما بالفعل سٌعود العذاب من جدٌد  ..لمد اٌمظت
البعثة خط دفاع ( العمل االسود ) مجددا او انها اكتشفت او اصطدمت بإحدى دورٌاته و كبل االمرٌن معناه
ؼزو االرض من جدٌد و هذه المرة تختلؾ اذ ان االرض ال تمتلن تكنولوجٌا كافٌة لصد الؽزو بعد دمار كل
شًء و لن تستطٌع المفز مرة اخرى لنصؾ ملٌون عام ولن ٌفٌدها لو فعلت فالكل بات ٌعرؾ بؤمر الملجؤ و
لنبلة ( م ) ٖ-و حتى لو لم ٌمدروا على تدمٌر الملجؤ و ابطال ( م ) ٖ-فسٌعنً السبات تفوق الكل علٌها
بفارق نصؾ ملٌون عام فالوضع االن مختلؾ و ستفمد االرض إمبراطورتٌها و ستتفوق المجرة كلها علٌها
و ربما فمدت حرٌتها نفسها او حتى حٌاتها و الكوكب كله بضربة واحدة  ..لم تعد لؤلرض شوكة فً حد
ذاتها سوى وسابل دفاعٌة تمتصر على المنظمة و الجزر السوداء و هً بالكاد تحمٌها و ال تستطٌع سوى
صنع درع واحد حول االرض سٌنهار مع اول ضربة لوٌة ضده و ربما استعمل الؽزاة اسلحة دمار شامل
ضد االرض مثل تلن المدافع التً حاولوا ضرب االرض بها من لبل و فشلوا و ببل شن انهم االن طوروها
كثٌرا وتبلفوا نماط ضعفها بعد ان دمرتها االرض عن بكرة ابٌها كما ٌمال  ..لمد حرصت الدول اثر التمدم
الهابل فً التكنولوجٌا على حظر االسلحة بالنسبة لؤلفراد و حتى بعض السام الشرطة لشدة دمارها
فالشرطً التملٌدي ال ٌملن سوى جهاز حماٌة ٌصنع درعا مشعا حوله و كرة اعتمال تحٌط من ٌرٌد اعتماله
بهالة تشله عدا عن جهاز اتصال متطور ال اكثر  ..اما االسلحة فهً ملن للجٌوش و الموات الخاصة فً
الشرطة و اجهزة الدولة ولٌس كلها و تحت الرلابة المشددة للؽاٌة و فً الؽالب ال تؽادر المخازن اال
للضرورة المصوى فمط و هذا ٌعنً ان كل االسلحة على االرض كانت مخزنة و كان من ٌتم ضبطه و هو
بحمل سبلحا اما ان ٌشتبن مع الجنود فٌتم لتله او ان ٌعتمل لسنوات طوٌلة هو و من منحه السبلح و كل
المخازن و المعسكرات لد سحمها الؽزاة هً و كل لمسة تكنولوجٌا بواسطة اسلحة فتاكة باحثة من تصمٌم
(العمل االسود) و التً زود بها مراكب خاصة نجح بعضها فً التسلل لؤلرض حٌث اطلمت بانتحارٌة
اسلحتها فتم تدمٌر كل االجهزة الحدٌثة و كل مصادر الطالة سواء كانت مدنٌة او عسكرٌة او علمٌة فردٌة
كانت ام جماعٌة خاصة و عامة  ..لذا لم ٌعد هنان نفع من االجهزة الحدٌثة النادرة التً نجت ألنه ال
مصادر لطالتها التفاعلٌة الذكٌة الخاصة و التً ال تعمل اال بها لذا تلؾ اكثرها من االهمال و للة االستعمال
و اضطر العالم للعودة الى الوراء عشرة آالؾ عام  ..الى المتاحؾ و مخازن السبلح و العتاد و االجهزة
التً بمٌت فً الملجؤ ..ومعظم االسلحة المدٌمة ال زالت فً المخازن خوؾ نشوب الصراعات فً مرحلة
تكوٌن الدول و توزٌع السٌطرة رؼم انها كلها تعتبر مجرد العاب بجوار سبلح حدٌث واحد ولو كان سبلحا
شخصٌا لذا ال مجال للتفكٌر فً ادخال االرض فً المتال من ناحٌة الدول  ..و كذلن ال ٌمكن حشد الموات
المحتلة للمجرة الن هذا معناه تحررها و مهاجمتها لؤلرض مباشرة و دمار االسطول اٌضا امام لوات الؽزاة
المتفولة التً ستتدمر اٌضا لكن هذا سٌجعل االرض عزالء امام اي عدو داخلً و خارجً و سرعان ما
ستثور الكواكب ضد االرض و تدفع عشرات االساطٌل لؽزوها  ..و كذلن هذا لن ٌثنً خط دفاع ( العمل
االسود ) عن محاولة الؽزو مرة ثانٌة و ثالثة و عاشرة حتى ٌتحمك الهدؾ  ..موت المادة و احتبلل االرض
او دمارها  ..و سٌرسل خط الدفاع االساطٌل ببل تولؾ  ..لذا لرر المادة مفاجؤته  ..ان اٌة خطط دفاعٌة
مهما كانت عبمرٌة لن تفلح اال مإلتا  ..لذا ال بد الهجوم  ..ال بد من مهاجمة كوكب خط الدفاع ذاته و
تدمٌره عن آخره و بذلن ٌضمنوا انهاء هذا االمر لبلبد  ..لكن مهاجمة كوكب كخط الدفاع امر ٌحتاج الى
لوة عاتٌة ال تملكها االرض حالٌا وال لوة لدٌها تصلح للمواجهة المباشرة ..لكن ال بد من تدمٌره و بسرعة.
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كانت المشكلة الربٌسٌة و العوٌصة من بٌن المشاكل تكمن فً التكنولوجٌا  ..و فً خضم االلتراحات الترح
احد المجتمعٌن فكرة عجٌبة ..ال تكنولوجٌا متطورة على االرض اال فً الجزر السوداء و المركبة X
ومركز رلم صفر فمط  ..لذا ال بد من االعتماد على العمل و العمل وحده فً معركة كهذه مع استخدام لدر ال
بؤس به من التكنولوجٌا بالطبع  ..كانت الفكرة باختصار ان ٌموم جان و فراس و رامً مستخدمٌن المركبة
 Xبؽزو الكوكب و لٌس معنى ذلن ان ٌحاربوا اساطٌله مباشرة بل ان ٌموموا بالتسلل الٌه و تدمٌر ما ٌمكن
تدمٌره من مراكز تحكم و سٌطرة و كشؾ اسراره و تدمٌر مصانع اسلحته و االماكن الحساسة فً الكوكب
بل و نسفه نفسه ان امكن و ان تعذر كل ذلن فعلٌهم عرللة سٌر االسطول و ضرب مراكز التحكم فٌه و
لطاعات االمن و التوجٌه و المٌادات المٌدانٌة عبر روابط التحكم المعلوماتً فً الكوكب نفسه و فرصتهم
هنان اكبر بكثٌر من فرصتهم هنا كونهم سٌكونوا فً عمك مراكز التحكم و لٌسوا فً المٌدان وسط المعارن
 ..و كذلن ان ٌحاولوا اشؽال الكوكب بعملٌات مستمرة سرٌعة مإثرة لحٌن استعداد االرض بشكل او بآخر
لمواجهة الؽزاة فً حال فشلهم فً انهاء االمر هنان دون حرب مباشرة بٌن االرض و كوكب خط الدفاع ..
و صمت الكل مفكرٌن  ..كانت فكرة خطرة للؽاٌة  ..ان ارسال شبكة تجسس الى كوكب فابك التكنولوجٌا
هو امر لٌس مضمون النجاح كما انه من الممكن نسفها و تدمٌرها حال عبورها للمجال الفضابً للمجرة تلن
 ..و بفرض نجاحها فً الوصول الى الكوكب فهم ال ٌعرفون شٌبا عن الكوكب الذي ربما كان ٌعرؾ عن
االرض كل شًء  ..و هذا ٌعنً ربما عدم معرفتهم بما ٌجب علٌهم ضربه و تدمٌره اوال و طبعا حال
ضرب اي هدؾ او كشؾ التسلل ستهب دفاعات الكوكب كلها ضد المتسللٌن وتؤمٌن بمٌة االهداؾ جٌدا ..لذا
فاألمر ٌعنً عملٌة انتحارٌة ال ٌستطٌع احد ابدا التكهن بنتابجها  ..و لكن مع النماش تبٌن ان هذه الفكرة ربما
كانت الحل الوحٌد للمشكلة  ..هذا باإلضافة الى ان المركبة  Xمارد شدٌد الخطورة فً عالم الحضارات
حتى بالنسبة لكوكب مثل كوكب خط الدفاع كما ان الثبلثة الممترحٌن شٌاطٌن كونٌٌن ال ٌستهان بهم و لهم
صوالت و جوالت فً الحضارات جعلت منهم لوة تخشاها حضارات عرٌمة عبر النجوم  ..و وافك الثبلثة
المتواجدٌن فً االجتماع اصبل على المٌام بالعملٌة بعد التزود بالتجهٌزات المناسبة لعملٌة خطرة كهذه على
ان ٌعودوا لؤلرض فً حال فشل العملٌة او االلتراب الشدٌد من الفشل ألجل المساهمة فً الدفاع عن
االرض ..و انطلك الثبلثة ٌستعدون  ،فاخذ كل واحد منهم حزام اسلحة كامبل من احدث االصدارات مزودا
بؤسلحة مدمرة و اجهزة انتمال مطورة و اجهزة حماٌة تفاعلٌة متؽٌرة و تزودوا بؤجهزة استراتٌجٌة تحوي
لؽات المجرات كلها للترجمة و االستجواب و لنابل دلٌمة بموة تضاهً ( م ) ٔ-نفسها و كذلن حلبل والٌة من
اسلحة العدو و التً اضٌفت لها تجهٌزات جدٌدة تناسب اسلحة خط الدفاع و كان كل واحد منهم مجهزة
بؤسلحة تكفً لسحك اسطول خط الدفاع فً ؼزوه الثانً  ..لكن سنتان من التطور بعد الؽزو الثانً تفعبلن
الكثٌر لدى الطرفٌن ..و عندما تم التؤكد من التجهٌز للثبلثة انطلموا الى المركبة  Xو هنان لام فراس بوضع
برنامج لها ٌتمثل بالشرح الشفوي لها عن طبٌعة المهمة و اضاؾ لها برنامج سٌطرة و تحكم معمد  ..و
كذلن لامت الجزر السوداء بإعداد نفسها ألي طارئ اذ انها لد تكون لوحدها فً مواجهة اي ؼزو محتمل
لؤلرض كما حدث مرتٌن من لبل خاصة ان الؽزاة ببل شن انهم سٌجلبوا معهم مدافع الدمار الشامل المطورة
عن سابمتها التً سحمتها االرض  ..و رؼم ان مركزي الشمس و الممر ال زاال فً اماكنهما لم ٌتحطما او
ٌطالهما الضرر و ٌمكنهما معاونة االرض اال ذلن لن ٌكفً اذا ما حدث ؼزو و الذي سٌتوجه لؤلرض
مباشرة دون ا اللتفات لمداعبات مراكز الدفاع تلن و حٌث ان االرض ال تملن اسلحة كافٌة لصد الؽزو لذا
فسٌكون مصٌرها الدمار اال ان لامت بضربة ولابٌة استبالٌة مدمرة و هذا ما ٌستعد له فرٌك االرض الماتل.
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االنطبلق الى عدو تجهل كل شًء عنه حمالة و ان كان ال بد منها اال اذا عرفت على االلل اٌن مولعه و لذا
كان اول عمل لامت به المركبة  Xهو استطبلع خط سٌر المركبة االم فً رحلة العودة و اخذ المعلومات
منها و هً مسافة ال تمل عن ملٌار سنة ضوبٌة و رحلة الذهاب فلكٌة الطول ألنها تضم عشرات المجرات
بعكس رحلة العودة المباشرة لؤلرض  ..و طبعا لو اراد فراس مشاهدة خط السٌر بتفاصٌله الستلزم ذلن
ملٌارات من السنٌن ال ٌملكها ال هو وال كل االرض  ..لذا ترن فراس االمر للمركبة  Xو اكتفى بإلماء نظرة
على خرٌطة المجرات  ..و وجد ان هنان ثبلثمابة مجرة بٌنه و بٌن مجرة خط الدفاع  ..مشوار طوٌل حافل
 ..و تؤكد الجمٌع فراس و جان و رامً و المركبة  Xمن استعداداتهم و تجهٌزاتهم لبل ان ٌجتمعوا فً لاعدة
االنطبلق التً تتواجد بها المركبة  Xالتً تتخذ شكبل دابرٌا كالطبك الطابر حٌث دلفوا الٌها فتؤلمت مصدرة
اشارات خاصة جدا للدفاعات االرضٌة ألجل السماح لها بعبورها الى الفضاء الخارجً لنطاق االرض
الفلكً المرٌب  ..و وصلت الى الممر حٌث راحت تمتص طالات رهٌبة خاصة ال تتواجد على االرض
لخطورتها على انواع الحٌاة و صعوبة احتوابها  ..و امتؤلت مخازنها بخضم الطالات الذكٌة التً لل ان
تتواجد فً كثٌر من المجرات  ..و عندما تؤكدت انها اخذت ما ترٌد من طالات استخدمت المفزات الفضابٌة
للوصول الى المجرة المنشودة و من ثم تولفت على حدود المجال الفضابً لتلن المجرة العاتٌة مستخدمة
احد افضل انواع التخفً ألجل دراسة تلن المجرة بشكل كاؾ لبل ان تمتحمها و تشتبن مع دفاعاتها  ..كانت
مجرة عادٌة للؽاٌة باستثناء وجود نماط استكشاؾ متحركة تطوؾ فً مجالها و حول نفسها تماما كما فً
مجرة االرض و هذه النماط ال تكتفً بمجالها بل هً اشبه بنماط االنذار المبكر للؽاٌة و تكشؾ حتى ما ٌدور
فً المجرات المحٌطة  ..و كانت المركبة  Xال ٌستطٌع شًء تمرٌبا كشفها حتى و هً فً مسارها العادي ..
كان الشًء الوحٌد الممٌز هو كوكب ضخم جدا فً طرؾ المجرة  ..كانت معظم المجرات ال حٌاة فٌها اال
فً اطرافها الن المجرات تمتلن مطحنة مؽناطٌسٌة فً بإرها و حرارة بالؽة و فجوات سوداء و شموس
كثٌرة لذا فبل مجال لحٌاة اال على الطرؾ االبعد من المجرة حسب وضعها طبعا  ..و فً هذا النوع من
المجرات تكون البإرة مجال اختبارات االسلحة لؤللوٌاء و لبناء مراكز السٌطرة  ..كان الكوكب الضخم
شدٌد التطور تماما كما كانت االرض لبل الؽزو االخٌر لها  ..و بعد فترة من الدراسة و التحلٌل انطلمت
المركبة  Xو التفت حول المجرة لتواجه منطمة الكوكب و حٌث بمٌت على مسافة آمنة و راحت تدرس
دفاعات الكوكب الظاهرة لها و ما حولها و ما ٌمع فً نطاق الكوكب  ..و بعد ذلن انطلمت مسرعة نحو
الكوكب  ..و اول شًء فعلته هو ضرب محطة انذار و استكشاؾ لرٌبة مستخدمة اشعة ( م ) 7-المركزة
الجدٌدة مما ادى الى نسفها تماما  ..و حاال و كما هو متولع هبت الدفاعات و انطلمت تحارب بكل شراسة و
اشتبكت مع المركبة  Xبموة  ..و كان الهدؾ من االستفزاز الصرٌح هذا سبر اؼوار الكوكب و معرفة صلته
باألمر كله حٌث كان اكثر كوكب ممٌز فً المجرة  ..و ادرن الثبلثة انهم اصابوا الهدؾ و انه كوكب خط
دفاع ( الع مل االسود ) و ذلن لدى رإٌة مخلولاته التً تمود مراكب الدفاع و التً تحطم الكثٌر منها و
خرجت جثث لادتها فً الفراغ  ..و لذا لرروا البدء فورا بمحاولة اختراق دفاعات الكوكب و تطبٌك خطة
التسلل الى ما خلؾ دفاعات الكوكب العاتٌة و البدء بمحاولة تدمٌره و ذلن طبعا بعد ان ٌتخلصوا من دفاعاته
الشدٌدة الموة و التمدم و هذا لٌس سهبل ابدا و ٌحتاج الى مهارة عالٌة و سرعة كبٌرة و لوة عاتٌة و هذا كله
ال ٌنمص فرٌك االرض المستعد لهذه الحرب الطوٌلة  ..لكن االمر لم ٌكن سهبل ابدا حتى بالنسبة للمركبة X
نفسها  ..فالدفاعات كانت محكمة لوٌة متمدمة بشكل كبٌر و من صنع داهٌة كونً من الوى دهاة المجرات.
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ال ٌمكن ان تتراجع لوة ارضٌة عن هدفها ولو كان فوق مستوى المستحٌل  ..لذا راحت المركبة  Xتبحث
بعمك و روٌة عن ثؽرة ما فً المنظومة الدفاعٌة للكوكب الموي الدفاعات و التكنولوجٌا  ..فلو استمر
الوضع على ما هو علٌه لكان الولت فً صالح الكوكب ببل شن  ..لذا كان علٌها ان تجد الثؽرة المناسبة
بالسرعة المصوى لكن دون تسرع  ..و كانت هنان ثؽرة واحدة  ..كان الكوكب فً حالة دفاع عادٌة  ..و
فً الحالة الدفاعٌة العادٌة ا ي عندما ال ٌكون هنان خطر مباشر كؽزو كامل و حرب من عدو فابك ٌشكل
ق عادي به ثؽرة ألجل خروج و دخول مراكب
خطرا حمٌمٌا تكون هذه المنظومة مكونة من ؼبلؾ وا ٍ
الكوكب و عدة محطات رصد و دفاع فضابٌة عسكرٌة و استخباراتٌة متوسطة المدى و بعض دورٌات
االستكشاؾ المسلحة المرٌبة المدى تطوؾ حول الؽبلؾ و فً سماء الكوكب  ..و ان كان للكوكب المار فً
العادة تكون علٌه لاعدة متكاملة هابلة او عدة لواعد على كل جهة من جهاته و وجوهه مما ٌؽنً عادة عن
محطات الرصد و الدفاع المحٌطٌة للكوكب اال فً حاالت الحرب و الؽزو المباشر الخطر كما توجد مراكز
رصد و دفاع على سطح الكوكب نفسه  ..والثؽرة فً العادة تكون محروسة بموة كبٌرة بحٌث ال ٌمكن
الدخول و الخروج منها دون المرور بالحراسة و التفتٌش الطٌفً التحلٌلً و على طول ممر اشعاعً هو
بمثابة الباب الموصل للكوكب و لذي ٌمكن ان ٌُطبك على اي جسم ٌتمكن بطرٌمة ما من اجتٌاز الحراسة
على اي من الجانبٌن و عادة ٌكون الممر من طالة لوٌة للؽاٌة ..اما حاالت الدفاع التً تستخدم فً حاالت
الخطر فتتراوح ما بٌن اؼلفة معززة ولوٌة و دورٌات و جٌوش و اسلحة رهٌبة و بٌن لنبلة باطنٌة تنسؾ
الكوكب برمته اذا ما اتضح فشل كل طالات الكوكب الدفاعٌة فً صد الؽزاة و منعهم من السٌطرة على
الكوكب ففً هذه الحالة ٌمتضً االمر نسؾ الكوكب و كل الؽزاة معه فً كرة لد ٌصل نصؾ لطرها الى
ٌوم ضوبً كامل  ..و هذا مبدأ ٌتبعه االلوٌاء عبر الكون  ..فإما الموة و الحرٌة و السٌطرة و اما الفناء
للطرفٌن  ..وهذه المنابل التً عادة تكون مزروعة فً مراكز الكواكب و فً مثل هذه الكوكب بالتحدٌد
ٌختلؾ االمر عن البمٌة اذ عادة ما تكون ذات لوة تدمٌرٌة تتراوح ما بٌن نسؾ الكوكب و ما حوله لعدة
مبلٌٌن من الكٌلو مترات و ما بٌن لنابل رهٌبة تستطٌع ان تدمر ما ٌمع فً مساحة نصؾ لطرها لد ٌصل
الى س نة ضوبٌة حسب لوة و تطور الكوكب حسب تمدٌرات لادته وما ٌرٌدون تدمٌره  ..واالرض تحوي
مثل هذه المنبلة لكن لٌس فً مركزها لمنع العبث بها بل فً اجزاء مختلفة منها و هً ؼٌر ثابتة بل متحركة
و تستخدم اذا ما ولعت تحت احتبلل ال امل لها ابدا فً الحرٌة و لتل كل لادتها و خسرت كل لواها و
حضارتها  ..وال بد ان الكوكب ٌمتلن مثلها  ..و بعد ان درست المركبة  Xالؽبلؾ و حراساته اختارت نمطة
تكاد تخلو من الحراسة  ..لكن االمر لن ٌكون سهبل ابدا  ..وستفتح ابواب جهنم حال عبورها لكن ال بدٌل ..
و فجؤة احاطت بها هالة بٌضاء كؽبلؾ كامل و انطلمت نحو الؽبلؾ الحامً للكوكب  ..و ارعد انفجار
عنٌؾ فً سماء الكوكب و حدثت ثؽرة فً الؽبلؾ الوالً عبرته المركبة  Xو حاال اندلع لتال رهٌب مع
دورٌة حراسة كانت لرٌبة من مكان االختراق حٌث اضطرت المركبة  Xللتخلً عن تخفٌها لكً ال تكشفه
اجهزة الدفاع حول الهالة  ..و اندفعت المركبة  Xتحارب المراكب الحربٌة فً سماء الكوكب و تحاول
تدمٌرها كلها بالسرعة الممكنة لبل وصول النجدات و بالتالً ضٌاع المزٌد من الولت فً صراع جانبً ال
داعً له ..و لامت بتوجٌه ضربة شدٌدة الموة دمرت كل ما حولها من المراكب المتالٌة المهاجمة لها و تلن
التً كانت لرٌبة من مكان المعركة حتى تلن التً كانت على ارض الكوكب تحت منطمة االشتبان الجوي
مع مراكب الدفاع و بعض المراكز المتالٌة المرٌبة  ..و انطلمت المركبة  Xبموة  ..لمد تم اختراق الدفاعات.
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فً مثل حالة هذه الكوكب المتطور تكون نظم الدفاع منسمة و معدة سلفا للعدٌد من الحاالت  ..اذ انه فً
العادة عندما تستطٌع مركبة ما حدٌثة و لوٌة بطرٌمة ما من دخول ارض الكوكب  ..اي كوكب لوي ..
سواء اثناء حرب ما او كتسلل فردي او ؼٌره فستتعامل معه الدفاعات العادٌة فان فشلت فستموم فرق خاصة
بالتصدي لها و تدمٌرها  ..و الدفاعات التملٌدٌة لم تكن لد استنفذت بعد ..فلدى اندفاع المركبة  Xفً سماء
الكوكب بعد تحطٌم اول الدفاعات الجوٌة ولعت فجؤة فً مجال عمل مركز دفاعً خطً  ..واحاطت بها
زوبعة من االشعاعات كالبوق  ..وراحت تلن االشعاعات تدور حول نفسها بسرعة كبٌرة محٌطة المركبة X
ق دفاعً خاص فً حٌن راحت الكرة
على شكل كرة ضخمة  ..و احاطت المركبة  Xنفسها فورا بؽبلؾ وا ٍ
تدور حولها بسرعة هابلة و راحت تمتص الحرارة بموة هابلة من كل ما حولها محاولة امتصاص حرارة و
طالة المركبة  .. Xو فجؤة اطلمت الكرة كل حرارتها دفعة واحدة مما ادى الى بعض االرتبان لدى المركبة
 Xمن كمٌة الحرارة الفلكٌة تلن  ..كان الحرارة هابلة لدرجة انها كان من الممكن ان تحرق المركبة  Xلو
انها كانت على تكنولوجٌتها التً كانت علٌها ابان الؽزو االول لخط الدفاع  ..و بسرعة اصدرت ذبذبات
اشعاعٌة فجرت الكرة و شتتها و لشدة حاراتها اذابت العدٌد من مراكب الدفاع المحٌطة بها و منها المركبة
التً اطلمتها  ..و انطلمت المركبة  Xنحو المركز الستكشافه  ..و لم ٌكن االمر ظاهرٌا بتلن الصعوبة و
التعمٌد فً االستطبلع االولً فمد كان مجرد مركز عادي ال ٌملن سوى ذان السبلح الذي استخدمه و
استولت هً علٌه و حللته و رسمت فً ذاكرتها تصامٌمه م مخططات عمله و صنعت له مضادا ابطل
مفعوله تجاهها و ابطلت عمل جهاز اطبلله فً المركز نفسه  ..تكنولوجٌا صنع المضادات ت ْبرع بها
االرض للؽاٌة  ..و انطلمت المركبة  Xمرة اخرى  ..لكن االمر لم ٌنته بعد فمد اصطدمت بشدة بشًء خفً
 ..و حاولت العودة للخلؾ او الى اي اتجاه لكن ببل فابدة ..فمد ولعت فً شرن خفً لوي منعها من الحركة
فً اي اتجاه  ..و وجد الثبلثة ان الوضع سًء نوعا ما  ..لذا لام فراس بإطبلق دفاعات المركبة  Xللعمل
سحبت المركبة  Xالى داخل مركز دفاع عسكري لرٌب حٌث تم وضعها فً ساحة بدت عادٌة ال شًء
 ..و ُ
ممٌز بها  ..و ما ان استمرت هنان حتى احاط بها ؼبلؾ مربع صلب من معدن ؼامض شمته حاال بؤشعة
زرلاء رفٌعة الى نصفٌن و اطلمت ذبذبة خاصة ازالت موجات التمٌٌد  ..و انطلك نحوها شعاع سمٌن جدا
لكن جدارا من طالة صافٌة اطلمته المركبة  Xامامها امتص الشعاع كله و ردت المركبة  Xبإطبلق جسم
صؽٌر للؽاٌة بسرعة تفوق عشرة اضعاؾ سرعة الضوء نسؾ مصدر الشعاع العرٌض الذي تم تحلٌله و
معرفة طبٌعته و كان شعاعا للتفتٌت الذري الفابك  ..و عاد المربع لٌحٌط بها و هذه المرة لم ٌشمه الشعاع
االزرق لذا كان ال بد من طرٌمة مباشرة  ..و اندفعت المركبة  Xلؤلمام على عجبلت عادٌة رؼم شكلها الذي
ٌتخذ شكل مركبة حربٌة و اصطدمت بزاوٌة المكعب المعدنً  ..وبعد عدة مرات استطاعت ان تذٌب جزءا
منه و طارت لؤلعلى مسافة عشرٌن مترا و اسمطت العجبلت االربع على زواٌا المركز و اخترلت
العجبلت االربع االرض و ؼاصت بها عمٌما و التراب ٌفور مكان عبورها السطح  ..و اعترضت المركبة
 Xمجموعة من المماتبلت الموٌة فمالت المركبة  Xبموس طوٌل مطلمة اشعاعاتها و عبرت من بٌن حطام
المراكب المدمرة عن آخرها ساحمة مجموعة من مدافع االشعة ؼرٌبة الشكل و التً كانت تحاول اصابتها
بإشعاعات بٌضاء من طالة سلبٌة متوسطة الموة  ..و اكملت دورتها الواسعة تاركة كل ما مرت به من
دفاعات حطاما ٌتصاعد منه الدخان المختلط بالنار  ..و ابتعدت فً نفس الولت الذي صدر فٌه شعاع ازرق
من حول المركز المنكوب فراح ٌذوب تماما كذوبان الزبدة فً نار لوٌة و تبلشى تماما و المركبة  Xتبتعد.
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كما هو متولع فً مثل هذه الحاالت ما ان تم تدمٌر المركز الدفاعً حتى ادرن لادة الكوكب ان االمر اخطر
من مجرد مركبة متسللة لذا انتمل الكوكب حاال الى الدفاع االلوى لوجود خطر حمٌمً اذ لم ٌحدث من لبل
ان تؽلب ؼزاة على كل هذا و احدثوا كل هذا الدمار بمركبة واحدة  ..و حاال احٌط الكوكب بؽبلؾ منٌع
للؽاٌة  ..و كل انواع االؼلفة الدفاعٌة سواء كانت لوٌة او ضعٌفة ال تحجب اشعة الشمس العادٌة مع انها
تمتص االشعاعات العسكرٌة و المتالٌة و تسمح بؤنواع معٌنة من الموجات بالمرور للتواصل مع الجٌوش
الخارجٌة  ..و ٌوجد بعض الهاالت الهجومٌة التً تحٌط الكواكب بهدؾ تدمٌرها او اذابتها او حصارها تمنع
كل شًء من الدخول و الخروج  ..اما هذه فتعمل عمل الؽبلؾ الجوي بشكل مركز للؽاٌة ٌحرق بسرعة و
ٌصد و ٌمنع نفاذ اي اجسام صلبة مادٌة و ٌلؽً اي ذبذبات آتٌة و ٌمتص كل انواع الطالة المركزة و
االشعاعٌة مهما كانت لوتها افتراضٌا  ..و ادرن فرسان االرض الثبلثة و معهم المركبة  Xان علٌهم ان
ٌخترلوا هذا الؽبلؾ لكً ٌإمنوا ألنفسهم حرٌة المناورة الن بمابهم فً هذا الكوكب او فً سماءه او حتى
ربما فً اعماله لبل دراسة وافٌة عمٌمة و دلٌمة له ٌعنً بالضرورة البماء فً ( عرٌن االسد ) دون ان
ٌعرفوا الى اٌن ٌتوجهون وال ماهٌة اهدافهم المطلوبة وال من اٌن تؤتٌهم الضربات وال حتى ما هً الخطة
التالٌة لهم او ألعدابهم  ..و كان اعتمادهم على النجاة ٌكمن على انه ال بد من وجود ثؽرة فً ؼبلؾ التؤمٌن
الخاصة بانتمال المراكب التً تتبع الكوكب  ..و بما ان ( الخطر ) ال ٌزال لابما و متواجدا لذا لن تتحرن اي
مراكب اال لمتالهم فمط  ..لكن هذا لن ٌولؾ شٌاطٌن االرض  ..و انطلمت المركبة  Xبسرعات متضاعفة
مصدرة موجات كشؾ بالؽة السرعة موجهة نحو الؽبلؾ الوالً للكوكب  ..و كانت تمٌس لوة و سرعة
االرتداد فً محاولة لكشؾ البإرة او الثؽرة التً ٌمرون منها لكن ببل فابدة ..لمد احسنوا تموٌهها  ..و من ثم
لامت المركبة  Xباالختفاء بعد ان انطلمت نحوها عشرات االشعاعات و احدثت انفجارا صناعٌا خادعا
تماثلٌا ٌماثل انفجار مركبة مشابهة لها بكل ما ٌعنً ذلن من نواتج انفجارٌة و شظاٌا و ؼٌرها  ..و بعد ان
هدأ االنفجار راحت المراكب تحوم حول المنطمة لبلستطبلع و بعد فترة صدر شعاع ابٌض شفاؾ اصاب
نمطة معٌنة فً هالة الدفاع  ..و حتى لبل ان تنفتح الثؽرة ادركت المركبة  Xنوعٌته و عمله و شٌفرته و
كل ما ٌختص به من تفاصٌل  ..و حاال انفتحت الفجوة بشكل واضح و راحت المراكب تعبرها باالتجاهٌن
بشكل كثٌؾ بعد ان انتظرت انتهاء المتال على الجانبٌن  ..و انؽلمت الفتحة مجددا  ..و عندها عادت المركبة
 Xللظهور مدمرة دورٌة عسكرٌة كاملة اعترضتها  ..و لامت اجهزتها بإطبلق شعاع مشابه للذي اطلمه
مركز الرصد نحو الهالة و هً تعبره  ..لكن حدث اهتزاز عنٌؾ للؽاٌة حولها و هً فً جسم الهالة و
راحت المركبة  Xتماوم هذا  ..فمد كان الشعاع الذي اطلمته من جهة واحدة و ربما كان هنان آخر من الجهة
االخرى او ان الشعاع مكمل لشًء آخر او ان الشٌفرة تتبدل مع كل اطبلق  ..المهم ان االهتزاز نتج عنه
حدوث لفزة فضابٌة عشوابٌة ؼرٌبة  ..و سرعان ما انتهت موجة االرسال لٌجد الثبلثة انفسهم فً مكان لم
ٌستطٌعوا تحدٌده على الخرٌطة الفضابٌة  ..لكن هذا ال ٌعنً نهاٌة المطاؾ فالحرب ال زالت بؤولها ..و
راحت المركبة  Xتبحث عن اي معلومات تخص هذا المكان لكنها لم تجد فً ارشٌفها  ..سٌر المركبة X
ٌكون معروفا لها حتى بالمفزات الفضابٌة عبر البداٌات والنهاٌات و االنطبلق عبر المسارات المعروفة او
المجهولة ٌكون له بداٌة و نهاٌة فً ذاكرتها بعكس هذا االنطبلق المنمطع و الذي تم تع ّمد محو بٌاناته و الذي
اوصلهم الى مكان ال ٌوجد به احد لبلستفسار منه عنه ..لكن ال بد لهم من العودة بؤٌة طرٌمة ألجل اتمام
المهمة و انماذ االرض من الؽزو الشبه مإكد لها  ..لكنهم كانوا تابهٌن فً ؼٌاهب الفضاء المجهول الهوٌة .
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بعد محاوالت عدٌدة مضنٌة ببل نتٌجة اٌجابٌة واحدة تولفت المركبة  Xفً الفضاء السرمدي ساكنة لتدرس
مولفها بهدوء و برود آلً شدٌد  ..كان مولعها الذي وصلت الٌه ؼرٌبا و بعٌدا فً الفضاء السحٌك
المجهول  ..و لم ٌكن هنان فابدة من السكون لذا انطلمت بمفزات مستكشفة ما حولها حتى وصلت الى منطمة
رصدت نشاطا ٌؤتً من احد اطرافها فانطلمت نحوه بمفزة مباشرة  ..كان هنان فً تلن الجهات التً وصلتها
عدد كبٌر من الكواكب و الشموس و االجرام و ؼٌرها بنظام ؼرٌب نوعا ما و كان هنان عدد من الكواكب
المؤهولة و المتمدمة تكنولوجٌا بشكل او بآخر و هذا بالطبع ٌعنً احتماال كبٌرا للمواجهة مع تلن الكواكب اذا
ما حاولت المركبة  Xدس انفها فً شإونها  ..و راحت المركبة  Xتتفحص ما حولها بحذر و دلة  ..و
راحت الكواكب الثبلثة المؤهولة التً حولها تتفحص بدهشة و حذر ذلن الجسم الؽرٌب الذي ظهر فجؤة
وسطها  ..و لم تنتظر لوات الكواكب اكثر  ..و حاال بدأت تحشد كل لواها و احاطت بالمركبة العجٌبة
الم فلطحة ( هكذا ٌرون شكل الطابرة الحربٌة االرضٌة الحدٌثة و التً لم ٌروها من لبل اصبل ) و التً لم
تحرن ساكنا بعد ظهورها العجٌب بٌنهم  ..و المت مركبة لطر و سحب شبكة مشعة بهدؾ السٌطرة علٌها و
جرها الى حٌث لوات الكوكب المادمة منه  ..و فعبل احاطت الشبكة بها و بدأت تحاول عبثا جرها  ..و فجؤة
اختفت المركبة  Xو ظهرت خارج الشبكة و حاال انطلمت االسلحة نحوها مطلمة جسٌمات االختراق كبداٌة
لكن ؼبلفا مضٌبا لفها و اذاب الجسٌمات التً تنطلك بسرعة خمسٌن وحدة سرعة كونٌة على االلل  ..و
حاال لامت ثبلث تشكٌبلت هجومٌة بتطوٌمها و امطرت الؽبلؾ بؤشعة اختراق اتلفته ..لكن المركبة الؽازٌة
والتً لم تفارق مكانها اطلمت دفعة واحدة خٌوطا بٌضاء مزرلّة من االشعة اصابت المراكب كلها دفعة
واحدة و بدلة متناهٌة كؤن االهداؾ تولفت امام مصادرها تماما و نسفتها كلها  ..و فً لٌادات الكواكب تمرر
حاال ضرب الهدؾ بؤسلحة استراتٌجٌة  ..و تمرر الماء لنبلة ذرٌة موجهة علٌه  ..و فعبل انفجرت المنبلة لكن
داخل ؼبلؾ خاص احتواها  ..و عندما المٌت اخرى اسرتها المركبة بعد ان احاطتها بؽبلؾ رلٌك من ضوء
ؼرٌب  ..فً المركبة  Xكان الثبلثة ٌتابعون بشؽؾ ما ٌحصل و كؤنهم ٌتابعون فٌلما ترفٌهٌا  ..و كان احدهم
ٌمول  :الٌس من الطرٌؾ ان االرض لٌست وحدها من ٌعرؾ المنابل الذرٌة ؟ لال آخر بسخرٌة  :من ٌدري
؟ ربما وجدنا على الكواكب الثبلثة انظمة شٌوعٌة و رأسمالٌة  .لال الثالث بتهكم :او مجلس امن .و التفت
اآلخران لٌشاهدا اسطوال كامبل ٌطٌر من الكواكب كما ٌطٌر النحل الهابج من لفٌره لٌهاجم عدوا دهمه فجؤة
 ..و حاال تحركت كل المراكب نحو المركبة  Xالتً انطلمت بسرعة كبٌرة و اطلمت عدة لنابل دلٌمة الحجم
ذات سرعة فابمة و لون رمادي تنطلك بمسارات متؽٌرة انفجرت فً اماكن محددة ادت الى صهر االؾ
المماتبلت دفعة واحدة  ..و لامت المركبة  Xبإطبلق ؼبلؾ هابل احاط بالكل بعد ان احاطت نفسها بؽبلؾ
مضاد  .و شل الؽبلؾ الكبٌر الخارجً عمل المراكب و السفن من ناحٌة عسكرٌة و تركها مجرد وسابل
نمل فضابٌة بعد ان اتلؾ اسلحتها الهجومٌة و الدفاعٌة  ..و امتص الؽبلؾ المضاد الداخلً الؽبلؾ الخارجً
بعد ان ادى مهمته و اختفى معه  ..و عبثا حاولت االساطٌل استعادة لوتها فحتى االسلحة الشخصٌة باتت ببل
فاعلٌة  ..ضربة واحدة شلت كل لواتهم فولفوا مذعورٌن مبهورٌن  ..كٌؾ لو استعملت هذه المركبة بمٌة
اسلحتها؟ كان التفكٌر فً الجواب ٌجعل فرابصهم ترتعد  ..و لال جان  :علٌنا ان ال نشؽل انفسنا اآلن بهذه
الصراعات الجانبٌة  ..علٌنا ان نجد طرٌمة للعودة الى كوكب خط الدفاع المتؤهب لبل ان تضٌع حٌاة
االرض و ربما حٌاة كل البشر فً كل المجرة فهذه المرة لربما لن ٌكتفوا باألرض وحدها  .لال فراس :
معن حك ٌا جان  ..لٌس لدٌنا ولت لنضٌعه  ..لكن علٌنا اوال ان نخرج من هذا المكان المزعج والخطٌر.
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بعد الكثٌر من المحاو الت و التجارب كان واضحا انه من الصعب ان لم ٌكن من المستحٌل معرفة المكان
الذي كان الثبلثة فٌه بالتحدٌد  ..لذا لم ٌكن هنان سوى وسٌلة واحدة للعودة و منع الؽزو الذي سٌكون
الضربة الماضٌة لؤلرض و حضارتها و إمبراطورتٌها بؤكملها ببل مبالؽة  ..لكن ال مجال للتولؾ وال الٌؤس
 ..لذا راحت المركبة  Xتجرب تلن الوسٌلة التً ٌلجؤ الٌها من فً مثل هذا المولؾ رؼم انها لٌست مضمونة
النتابج وهً فحص االسلوب الذي استعمله دهاة خط الدفاع إلٌصالهم الى هنان  ..و من ثم صنع مجال
عكسً كامل تام االنعكاس بحٌث تحدث خطوات عكسٌة لكل خطوة حصلت إلحضارهم الى ذان المكان
السحٌك عبر الكون  ..و بالطبع لم ٌكن االمر سهبل ابدا  ..صحٌح ان المركبة  Xتفحص كل ما ٌمر بها و
تسجل و تحلل و تعرؾ طبٌعته فورا و تصنع له المضادات المناسبة سواء كان سبلحا او موجات استكشاؾ
او اي شًء آخر هذا باإلضافة الى معرفة طبٌعة ذلن الشًء تماما لكن هذه المرة كانت تختلؾ عن كل
سابماتها  ..لمد تعرضت المركبة  Xلشًء مجهول ال تسري علٌه لواعد االشتبان العامة فً الكون او انه
محاط بمجاالت خفٌة سرٌة و لوٌة تجعل منه لؽزا محٌرا امام عتاة الكون  ..و ٌبدو ان هذا كله لد تم
بواسطة تكنولوجٌا رهٌبة فابمة و متطورة للؽاٌة  ..حما المركبة  Xتملن تكنولوجٌا نادرة عبر الكون لكن هذا
ال ٌعنً انها الوحٌدة التً تملن تفولا تكنولوجٌا ٌمكنها من التؽلب على اعدابها بسهولة  ..و هإالء ٌملكون
تكنولوجٌا من صنع ( العمل االسود ) الذي ٌصنؾ جنسه من ضمن ارلى العمول المفكرة عبر المجرات ..
كان على المركبة  Xالمٌام بآالؾ و ربما مبلٌٌن التجارب كً تنجح وربما كان هذا ٌعنً ضٌاع الولت ببل
فابدة  ..فمد ٌستؽرق االمر سنوات طوٌلة حتى ٌتم اكتشاؾ المجال العكسً المطلوب لذا كان على المركبة X
ان تفحص كل االحتماالت نظرٌا فً البداٌة حتى تتوصل الى الطرٌمة المطلوبة و بعدها تجري التجارب
المنطمٌة البلزمة  ..و بدون اضاعة الولت راحت المركبة  Xتصنع االؾ المعادالت و التماثلٌات حتى
صنعت معادلة المفزة المضادة و فور ذلن بدأت مباشرة بعمل التجارب  ..و لكنها كانت توصلها الى مناطك
بعٌدة فكانت تعود للصفر عن طرٌك احتفاظها بخط الرجعة حسب خرٌطتها الفلكٌة الفابمة  ..وبعد عدة
تجارب وجد الثبلثة انفسهم فجؤة لرب الكوكب و وسط نواة اسطول مماتل و حاال حدث انفجار عمبلق هابل
كانت المركبة  Xمركزه و دمر االنفجار كل ما حولها تمرٌبا حٌث تمدد بسرعة هابلة و لوة عاتٌة ال تبمً
وال تذر  ..و حاال اندفعت مراكب الدفاع نحوها مطلمة اسلحتها باتجاه المركبة  Xالتً استمبلت كل ذلن
ببر ود آلً عجٌب و راحت تمتص كل انواع االشعة و تحللها و تصنع مضادات لها وتطلك فً نفس الولت
اشعاعات تتبع مصدر االطبللات و تدمرها لبل حتى ان ٌنمطع االطبلق حٌث كانت تستخدم االشعة المعادٌة
نفسها كموصل إلٌصال طالة الدمار لمصدرها  ..و كانت سرعة اطبللها ألشعة التدمٌر ٌفوق االؾ المرات
سرعة االشعاعات المهاجمة بحٌث ما ان ٌصٌب الشعاع الهجومً دروع المركبة  Xالخفٌة حتى تنفجر
المركبة التً اطلمت الشعاع كؤنها هً من تعرضت لئلطبلق مما اصاب الكل بالحٌرة و جعل المراكب
تتردد فً االطبلق او حتى صد اطبللات المركبة  Xالمدمرة  ..لكن دهاة خط الدفاع ادركوا ما ٌحدث فماموا
بإرسال مراكب مختلفة ذات لوة تدمٌرٌة رهٌبة لمواجهة المركبة  Xالتً كانت ولتها تحاول كسر الدفاعات
الرهٌبة حول الكوكب الشٌطانً  ..و اندلع لتال عنٌؾ للؽاٌة بٌن المراكب الجدٌدة و المركبة  Xالتً تمنع
اعادة بناء االسطول و تدمر كل محاولة لذلن  ..و بدا ان الطرفان متعادالن تماما  ..فبل الكوكب لادر على
البدء ببناء االسطول المعد لؽزو االرض و ال المركبة  Xلادرة على كسر الدفاعات و تنفٌذ مهمتها الموكلة
لها عبر دخول الكوكب دون تكرار ما حصل لها مسبما  ..و بدا االمر كؤنه ببل نهاٌة و الولت ٌمر سرٌعا.
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لم ٌكن ممكنا ان تستمر المركبة  Xفً اضاعة الولت فً لتال ال جدوى حمٌمٌة منه لذا انطلمت صوب هالة
الدفاع و اخترلتها منطلمة بحذر صوب سماء الكوكب مدمرة كل مراكب االعتراض و ساحمة كل ما ٌحاول
اٌمافها من دفاعات متنوعة  ..و لدهشة الثبلثة بدأت الدفاعات تختفً واحدة بعد االخرى بتتابع مرٌب  ..و
اثار هذا للك فراس الذي راح ٌعد الصى حاالت الدفاع لدى المركبة  .. Xولم ٌكن وحده من شعر بالملك فمد
الترح جان اعتماد خطة الطوارئ المصوى فالوضع ال ٌبشر بخٌر حسبما ٌرى  ..و وافمه رامً الرأي  ..و
حاال حمل الثبلثة اسلحتهم الخاصة كلها مع ترسانات االسلحة و االجهزة التً جلبوها معهم من االرض و
لاموا بمراجعة و احكام اوضاعهم الشخصٌة و المركبة  Xتموم باالستعداد الطارئ لحدوث امر لد ٌملب
االمور رأسا على عمب  ..كان الثبلثة لد تحولوا الى مماتلٌن منٌعٌن للؽاٌة كل واحد منهم لادر على لتال
كوكب كامل فً كل االوضاع و الظروؾ  ..و لم تكشؾ المركبة  Xخطرا مباشرا ٌحتم هذا االجراء ..و
فجؤة اهتزت بشدة و شعرت اجهزتها بشًء ؼرٌب جدا ٌحٌط بها  ..وراحت تماوم بشدة  ..و اصدرت موجة
دفاعٌة عنٌفة اختلط بالمجال المحٌط بها  ..و حدث نتٌجة الصراع بٌن المجالٌن الرهٌبٌن تماس اشعاعً
عنٌؾ للؽاٌة بحٌث بدت المركبة  Xفً سماء الكوكب كجسم احمر ٌمور كبحار جهنم و ٌصدر عنه ملٌارات
الشرارات بؤضعاؾ اضعاؾ تلن التً تحدث لدى حدوث تماس كهربابً شدٌد الموة  ..و راحت المركبة X
تبحث عن مصدر ذان المجال الخارق لكنها لم تتمكن من ذلن ألنه على ما ٌبدو كان المجال شدٌد العزل
لدرجة حجب موجات االستكشاؾ الباحثة و االستشعارٌة و ربما االتصاالت الفابمة  ..و فجؤة اشتد تؤثٌر
المجال بشكل كبٌر  ..و لم ٌكن االمر بحاجة الى ذكاء لكً ٌدرن الثبلثة ان المدافعٌن لد عززوه بمجال
اضافً آخر  ..و هذا ببل شن ٌعنً خطرا محمما  ..و اعلنت المركبة  Xلجنود االرض انها حالٌا عاجزة عن
صد المجال  ..و لم تكن بحاجة لتوضٌح اكثر  ..وادرن الثبلثة انهم فشلوا  ..و ببل تردد لجؤوا لخطة
الطوارئ المصوى ٌ ..جب ان ٌخرجوا من المركبة  Xحاال لٌستخدموا مهاراتهم و اسلحتهم و اجهزتهم لتنفٌذ
المهمة حتى ولو بدون المركبة  Xاو حتى بدون وسٌلة للعودة لؤلرض  ..لبل ان ٌخرجوا للمهمة كانوا
ٌدركون انهم بإزاء عدو رهٌب و لد ال ٌعودوا احٌاء  ..لكن كان المهم ان ٌتنصروا  ..و اخذ الثبلثة كل ما
ارادوا من سبلح و معلومات و طالات و ؼٌرها و كانت تلن اخر والوى اسلحة االرض و اجهزتها المتالٌة
الفردٌة على االطبلق بعد دمار كل شًء فً حرب الؽزو الثانً لخط الدفاع  ..و لو انطلك الؽزو الثالث
لكان الؽزو االخٌر الماضً  ..و كانت المركبة  Xتدرن كل هذا  ..لذا و باستخدام الصى لوتها و بطالة
هابلة اخرجت الثبلثة الى خارج المجال المعادي بمفزة لصٌرة فابمة  ..و هذا ادى مع االستخدام الرهٌب
للطالة الى ضعفها مإلتا و بالتالً و فً جزء من الثانٌة نجاح الكوكب فً السٌطرة علٌها خارجٌا بالطبع و
لٌس على كٌانها كله الن هذا ٌتطلب لوة هابلة ال تتواجد عبر الكون اال نادرا  ..و راح الؽزاة ٌجذبونها الى
احد المراكز على السطح بحذر و لوة مضاعفة  ..و راحت المركبة  Xتنجذب مرؼمة الى ذلن المركز حتى
ؼابت داخله و انؽلك خلفها ..اما الثبلثة فمد وجدوا انفسهم ٌحلمون فً سماء الكوكب المشمسة  ..لم ٌكن
التواجد فً سمابهم آمنا ..لذا و فورا استخدم الثبلثة اجهزتهم و انطلموا بسرعات خارلة حٌث اتجه كل واحد
منهم الى جهة عشوابٌة لكً ٌبتعدوا لدر االمكان عن مجال السٌطرة الخارق الى حٌن التعرؾ على المزٌد
من المعلومات بشؤنه و شؤن المركز و الكوكب كله  ..و ادرن الثبلثة انهم ولو مإلتا فمدوا اهم اسلحتهم بل
اهم اسلحة االرض كلها و ربما آخر امل لؤلرض فً التصدي للؽزو  ..ستكون كارثة لو عرفوا من المركبة
 Xاسرار االرض بطرٌمة ما ،كارثة ستعنً ان االرض و كل توابعها سٌكونوا تحت رحمة ؼزاة ببل رحمة .
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ببل شن ان كوكب خط الدفاع كوكب من فبة السادة االلوٌاء  ..لذا و فور خروج الثبلثة من المركبة  Xتابع
جنود المعسكر التابع لخط الدفاع خروج الثبلثة من المركبة الؽازي لكوكبهم و كذلن المركبة  Xنفسها بعد
ان وصلت و التً اسروها بموجات تمٌٌد فابمة التطور حٌث راحوا ٌتابعونها بحذر بعد ان فشلت اجهزتهم
فً رصد الثبلثة جنود الذٌن انطلموا منها مما اثار للمهم بشدة لكنهم لم ٌفمدوا السٌطرة على مجرٌات االمور
 ..و لاموا بوضع المركبة  Xفً ( سجن )خاص بعد ان ضاعفوا لٌودها بموة بعدما رأوا مدى تطورها و
لوتها  ..و لدهشتهم الحظوا انها تحوصلت بحٌث صارت كتلة صلبة واحدة من مادة ؼرٌبة ال ٌمكن تحلٌلها
او اخترالها او تدمٌرها  ..فً الولت الحاضر على االلل  ..و اتصل لابد المعسكر بالمٌادة العلٌا للكوكب و
بكلمات عجٌبة تحمل رابحة الحٌرة شرح لهم ما ٌحصل  ..و بعد للٌل عاوده المادة باتصال طالبٌن منه
الحذر الشدٌد تجاه المركبة الؽرٌبة و الحفاظ علٌها دون اي محاولة لكسر جمودها او سبر اؼوارها حتى
ٌصل علماء الكوكب المختصٌن لٌفحصوها و ٌتعاملوا معها بطرٌمتهم  ..و ٌبدو ان لابد المعسكر لد تؤثر
للؽاٌة بما شاهده من احداث و بما رآه من المركبة  Xو ما تستطٌع فعله لذا فمد لام برفع درجة استعداد فً
معسكره للدرجة المصوى لحاالت الخطر الشدٌد و احاط مكان المركبة  Xبؽبلؾ من طالة جزٌبٌة و اضاؾ
الٌها معززات طالة وكذلن احاط المعسكر نفسه بنطاق من الذبذبات البلسلكٌة ذات الطبٌعة
االلكترومؽناطٌسٌة المشعة زٌادة فً الحٌطة و الحذر و بعد فترة لضاها الجمٌع بملك و ترلب وصل علماء
الكوكب الى المكان  ..وازال المابد ما وضعه لوجود اجهزة و اسلحة خاصة معهم للطوارئ و كذلن لٌتمكنوا
من فحصها ..و تم نمل المركبة  Xالى مختبر خاص  ..هنان راحوا ٌفحصونها بعد ان اعادوا تمٌٌدها بؤلصى
انواع التمٌٌد الممكنة و التً ال تعرلل الفحص الحاصل ..لكن المركبة  Xكانت متحوصلة و معنى ذلن انها
مجرد جسم معدنً ال اكثر  ..و لم ٌجدوا سوى كتلة معدنٌة متجانسة ال اؼوار لها وال شًء ممٌز بها  ..و
عمتهم الحٌرة  ..اٌن االجهزة و اٌن المعلومات التً بها و االسلحة و ؼٌرها؟ بل اٌن الشًء الذي سٌعٌدها
الى حالتها مستمببل عندما ترٌد انهاء حالة التحوصل؟ كل هذه االمور حٌرت العلماء  ..لكن امرا كهذا لم
ٌجعلهم ٌستسلموا  ..و بسرعة راحوا ٌواصلون فحص المركبة  Xو محاولة تحدٌد نوعٌة هذا المعدن الؽٌر
لابل للشك او الصهر او حتى الخدش و لكن وبعد فترة من الفحص الدلٌك اطلك العلماء موجات خاصة
عجٌبة علٌها فراحت تتموج لبل ان تعود لطبٌعتها و حاال بدأوا بعمل موجات مضادة خاصة لكً ال تعود
للتحوصل من جدٌد ثم بعد ذلن لٌدوها جٌدا و راحوا ٌفحصون كل جزء منها بدلة متناهٌة  ..و لال كبٌرهم
بلؽته العجٌبة :انها تمتلن تكنولوجٌا رابعة جدا و اسلحة فابمة متطورة و هً ذاتٌة التطور بذكاء صناعً
مذهل  ..لمد عرضت كل انواع االسلحة التً وجهت الٌها و صنعت مضادات لها بسرعة مذهلة  ..لنر ما
فً ارشٌفها  ..وباستخدام جهاز ذو موصبلت من اشعة جسٌمٌة مضٌبة راحت تلتصك بالمركبة  Xفً اماكن
محددة بدلة  ..و راح العلماء ٌطالعون المعلومات التً فً ارشٌفها بواسطة اجهزة خاصة فابمة الموة  ..وال
شن ان ما طالعوه لد اذهلهم  ..وبعد فترة كانوا لد عرفوا تكنولوجٌا المركبة  Xو ما سجلته ذاكرتها و كل
شًء بها حتى المعلومات عن فراس و اصدلاإه و اعداإه  ..لكن امرا لم لكن مسجبل لدٌها وهو نوعٌة
االسلحة و االجهزة التً معهم  ..و بعد ذلن لاموا بتمٌٌدها بموة ألجل تمرٌر مصٌرها الحما بعد ان اخذوا
منها كل ما ٌرٌدون و بانتظار المضاء او المبض على من كانوا بها  ..و بالطبع فان المركبة  Xالتً تصدت
لؽزوهم لؤلرض مرتٌن لم تكن مجهولة الهوٌة لدٌهم ببل شن  ..لذا كان اسرها و السٌطرة علٌها و ما عرفوه
منها خطوة هامة للؽاٌة على سبٌل ؼزو و لهر االرض و احتبللها  ..كانت ضربة لوٌة لؤلرض بؤجمعها.
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كان انطبلق فراس بهذه الطرٌمة الطاربة و الؽٌر محسوبة عنٌفا من للب المركبة  Xحٌث انه و جان كذلن
لد استخدم الموى المصوى فً منظومة الطٌران المباشر المو ّجه حٌث ان االنتمال المافز لد ٌعرضه لخطر
ساحك لذا كان افضل خٌار هو المفز المباشر عبر مضادات الجاذبٌة العامة التملٌدٌة حٌث ان الؽزاة ٌتولعون
اسلوبا شدٌد التطو ر و لام باالتجاه صوب الجنوب الشرلً حسب تحدٌد البوصلة العادٌة التجاهات الكوكب
 ..الؽزاة وصلوا الى درجة من التطور مكنتهم من التناص المركبة  Xنفسها وهو امر لم ٌحدث ولو لمرة
واحدة فً تارٌخ االرض لذا ال بد من التصرؾ بطرٌمة تتناسب و حالة بالؽة الخطر كهذه  ..و انطلك فراس
بخط مستمٌم مستخدما احدث اسالٌب التخفً و الشوشرة ؼٌر الملحوظة اي التً ال ٌعرؾ احد انها شوشرة
وال تربن عمل اي رواصد بل تلؽً عملها بالنسبة له فمط  ..و اتجه فراس صوب نمطة بعٌدة بدت له آمنة
حٌث لم تكشؾ رواصده بها اٌة انشطة ضارة او مراكز دفاعٌة او ؼٌرها مبدبٌا رؼم انها تموج بنشاط
بٌولوجً ٌدل على انها اماكن اما حٌوانٌة كالؽابات او سكنٌة لم ٌبلؽها التطور او انها مناطك مدنٌة محضة
 ..لذا انطلك صوبها لٌبلؽها بعد للٌل  ..و هبط فٌها ببطء و سار بحذر فٌها حٌث انها كانت مكتظة بالسكان
المحلٌٌن و المبانً تشبه الى حد ما مبانً االرض و تستخدم فٌها الحجارة و مادة ما تعمل عمل االسمنت
االرضً و لد بنٌت بشكل متناسك منتظم له نوع من الهندسة المعمارٌة على اختبلفها كما منازل االرض
..و كان نظام المدٌنة تلن ٌشبه نظام المدن على االرض  ..السٌارات و المشاة و ما ٌشبه اشارات المرور و
االرصفة و ؼٌرها مع اختبلؾ التصامٌم و االشكال و سار فراس بحذر فً مسارات و شوارع المدٌنة و
وسط السكان الذٌن لم ٌبلحظوه بالطبع ألنه متخؾٍ عنهم  ..و خطرت له فكرة  ..لماذا ال ٌستخدم اسلوب (
العمل االسود ) ؟ و راح ٌنظر الى تلكا لمخلولات بتمعن  ..كانت كلها متشابهة فً نظره خارجٌا على االلل
..لذا انتمى احدها عشوابٌا و راح ٌتابعه بحذر و دلة و صبر حتى استطاع ان ٌجد فرصة ابتعد فٌها المخلوق
عن الزحام و حاال احاطت به هالة شفافة للؽاٌة اخفته عن االنظار كالسحر و طارت به و معها فراس الى
خارج المدٌنة و بالتحدٌد الى بمعة منعزلة و هنان فمد المخلوق وعٌه و الصك فراس برأسه جهازا دلٌما و
راح عبره ٌسحب المعلومات من عمل المخلوق بؽزارة حتى حصل بعد للٌل على نسخة من كل معلومات
المخلوق العامة المختزنة فً عمله  ..ال ولت لمبلٌٌن المعلومات الشخصٌة ..و خزن كل هذا فً ذاكرة
حاسوب خاص حٌث استخدم اجهزته للتنكر على شكل المخلوق شكبل و صوتا و تفكٌرا و صار نسخة
كاملة منه و كؤن فراس جنً و حل فً جسد المخلوق نفسه  ..هو ببل فارق  ..و تكفلت الهالة بإخفاء و
تبخٌر المخلوق االصلً و حل فراس محله و راح ٌستعرض فً ذهنه بمساعدة الكمبٌوتر التنكري سٌرة
حٌاة المخلوق و ما ٌخصه بشكل سرٌع لبل ان ٌعود فراس الى المدٌنة لٌؤخذ مكان المخلوق فٌها و فً
مجتمعها  ..كان شخصا عادٌا للؽاٌة و ٌسكن فً احدى ضواحً المدٌنة و ٌعمل فً هٌبة التصنٌع فً فرع
ٌنتج مادة تستخدم بشكل اساسً فً معظم صناعات الكوكب المدنٌة وٌمكن المول انها تشبه معدن الحدٌد
على االرض ..لم ٌكن فراس ٌعلم ما عبللة االخرٌن بهذا المخلوق بشكل جٌد  ..فالكمبٌوتر عامة كل ما
ٌفعله هو انه ٌبرمج نفسه على استخدام المعلومات الخاصة بالضحٌة و كان فراس ٌرٌد معرفة عبللة
المخلوق بالـ ( عمل االسود ) ان كان حٌا ( او ان هنان عمبل اسود آخر ربما ) الن كل فرد فً هذا الكوكب
تحدٌدا على عبللة عملٌة ما به  ..و هذا امر ال ٌكشفه الكمبٌوتر ألنه رابط عملً ال مادي ولٌس موجات او
اشعاعات او ما شابه ..و كان فراس ٌرٌد اٌضا اٌجاد وسٌلة الستعادة المركبة  Xألنها هً السبلح الربٌسً
فً هذه المهمة و هً امل االرض الوحٌد فً تحٌٌد خط الدفاع الرهٌب هذا  ..لكن االمر لن ٌكون سهبل ابدا
مع تكنولوجٌا كهذه  ..و مع كل هذا لن ٌستسلم فراس و سٌبمى ٌحاول حتى ٌدمر هذا الكوكب على ساكنٌه.
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مع تمنٌات التنكر تلن و بذكابه و خبرته و كون المكان ٌخلو من التكنولوجٌا الفابمة العسكرٌة استطاع فراس
ببل شن ان ٌتحول الى مخلوق ( مخلص ) فً الكوكب  ..و بمً علٌه ان ٌعرؾ كٌؾ سٌستؽل هذا بشكل
جٌد إلتمام المهمة و استعادة المركبة  Xالتً لد ال تتم المهمة من دونها  ..و لم ٌكن االمر سهبل لذا راح
ٌستخدم اجهزته لكً ٌستطٌع هو تلمابٌا ان ٌتصرؾ فً اي مولؾ لد ٌواجهه و ان ٌعرؾ كذلن كٌؾ ٌسٌطر
( العمل االسود ) على سكان الكوكب بعد موته او ربما كان آخر من بنً جنسه من حل محله هنا  ..و كان
على فراس ان ٌستؽل مسؤلة تنكره بؤسرع ولت ممكن لبل ان ٌتم الكوكب اعداد اساطٌل الؽزو و بدء العد
التنازلً لحملة ؼزو و تدمٌر االرض التً لن تستطٌع صد الؽزو هذه المرة باألسلحة النارٌة و الدبابات و
الطابرات و التً تعود لعشرة آالؾ عام مضت ممابل اسلحة عمرها نصؾ ملٌون عام من التطور  ..ان
مركبة واحدة للؽزاة لادرة على سحك كل تلن الجٌوش بدلابك ثبلث ان لم ٌكن الل  ..و اندمج فراس فً
المجتمع خبلل الل من نصؾ ساعة ارضٌة  ..وراح ٌتنمل فً المدٌنة مستخدما المعلومات التً لدٌه محاوال
اضافة اشٌاء اخرى الٌها  ..اي شًء ٌخص الؽزو  ..اي كلمة من هنا او هنان  ..اي معلومة ٌمكن ان تفٌده
اي كلمة تشٌر للؽزو  ..لكن ببل فابدة ..و هذا اثار دهشته  ..كٌؾ ٌكون هنان اعداد شامل هابل لؽزو كامل
لكوكب بعٌد هذا عدا عن مركبة ؼرٌبة كانت تمصؾ و تدمر و تنسؾ هنا و هنان دون ان ٌتحدث شخص
واحد عن اي ٍ من كل هذا ؟  ..و ادرن فراس الحمٌمة الرهٌبة  ..كان سكان الكوكب رؼم كل ما فعلوه و
ٌفعلوه و سٌفعلوه ال ٌملكون شٌبا من االدران الواعً  ..مجرد آالت ٌحكمها و ٌسٌطر علٌها برنامج ( العمل
االسود ) الشدٌد التعمٌد او ( العمل االسود ) نفسه او احد بنً جنسه ربما  ..كانوا فعبل والعٌن تحت تؤثٌر
سٌطرة كاملة و تنوٌم مؽناطٌسً فابك دابم ال نهابً بحٌث ال ٌشعر احدهم بما حوله  ..و هذا ٌعنً ان علٌه
و رفٌمٌه ان ٌماتلوا كل فرد فً هذا الكوكب الرهٌب و الذي ٌمثل كل فرد فٌه وسٌلة اتصال مباشرة مع (
العمل االسود ) او مركزٌة ما وجندٌا رهٌبا ال ٌحٌد عن هدفه اال بهبلكه تماما  ..وادرن ان االتصال مباشر
مع ( العمل االسود ) ان وجد  ..و تنبه الى امر خطٌر  ..ماذا لو ان ( العمل االسود ) حً واتصل بعمله ؟ ..
بل ماذا لو انه على اتصال مباشر مع المخلوق المتٌل ؟ ان انمطاع االتصال دون اختفاء المخلوق و معرفة
موته ٌعنً كشؾ ( العمل االسود ) ألمره  ..و لكنه مع ذلن لرر االستمرار و اذا حاول ( العمل االسود )
االتصال بعمله فسٌفعل ما ٌرٌده منه وبحدود خطة معٌنة حٌث انه لن ٌمع تحت تؤثٌره ألنه من الناجٌن منه
سابما و بالتالً لدٌه مناعة عملٌة ضده ..و فً اسوأ االحوال ان تم كشؾ امره سٌستخدم اسلحته و اجهزته
للنجاة و اتخاذ خطة و اسلوب جدٌدٌن للعمل  ..كان فً نفس الولت ٌحاول معرفة مكان هبوط رامً و جان
ألجل ان ٌتواصل معهما و ٌتفموا على خطة موحدة للعمل المشترن بعد ان فمدوا سبلحهم الربٌسً المتمثل
فً المركبة  Xو فً نفس الولت كان ٌحاول رسم خط عمل له ٌستؽل من خبللها تممصه لشخصٌة هذا
المخلوق للوصول الى اي جدٌد بشؤن عالم خط الدفاع هذا  ..لكن ماذا ٌستطٌع مخلوق ان ٌفعله لوحده فً
حدود خطة معمدة رسمها له و لؽٌره ( العمل االسود ) بحٌث ٌتم حساب كل خطوة ٌخطوها كل فرد ها هنا
على هذا الكوكب الكبٌر؟ ان حاول فراس تجاوز حدود ما هو مرسوم فسٌنكشؾ امره ببل شن و سٌدخل فً
معركة تضٌع الولت و الجهد و الطالة و تفشل عمل فرٌك االرض امام لوى تؽلبت على المركبة  Xنفسها
..و ماذا ٌمكن لمخلوق عادي ان ٌفعل فً مركز تحكم ال ٌعمل به مثبل ؟ االمر معمد للٌبل و ٌحتاج الى تر ٍو
و مجازفة كبٌرة لتحمٌك شًء ما  ..و اجل فراس التفكٌر فً هذا لما بعد و استمر ٌموم بجولته الطبٌعٌة
افتراضٌا لجمع اكبر لدر من المعلومات التً ستفٌده ببل شن فً اعداد خطة ضرب الكوكب و تدمٌره ..
البشر لم ٌعتادوا التراجع امام الصعاب والعمبات مهما كانت وخاصة فراس حتى لو كان خصمه االلوى منه.
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مع انطبلله السرٌع و الموي و اثناء اندفاعه للخارج راح رامً ٌسبح فً سماء الكوكب متخذا اتجاه الشمال
بسبلسة و خفة  ..واثناء انطبلله الخفً راح رامً ٌتفمد اسلحته و اجهزته و ٌتؤكد من سبلمتها و فاعلٌتها
تاركا اجهزته تحمله بعٌدا عن مولع المركبة  Xالمحاطة بؽبلؾ التمٌٌد العجٌب  ..و كانت اسلحته كاملة
االستعداد مكتملة الطالة مستعدة للعمل بمدراتها المصوى ببل مشاكل و بفاعلٌة لصوى  ..حمد هللا ان المفزة
لم تإثر علٌها كما كان متولعا ..و ببرود حدد مولعا للهبوط و كانت منطمة منعزلة لكً ٌمنح نفسه الولت
للتفكٌر فٌما آلت الٌه االمور بعد اسر المركبة  Xو تفرق الفرٌك الى جهات مختلفة  ..و هبط رامً فً
ق شفاؾ
منطمة صخرٌة بعٌدة دون ان ٌستخدم اي اجهزة فابمة تلفت االنظار  ..ثم احاط نفسه بؽبلؾ وا ٍ
سري شدٌد الموة  ..و ولؾ على تربة الكوكب متؤمبل احٌابها و نباتاتها العجٌبة و بفضول و شؽؾ و راح
ٌسٌر كؤنه فً نزهة خلوٌة جمٌلة ٌتؤمل صخور المكان ذات االلوان الجمٌلة و االعشاب و االزهار البرٌة و
الطٌور  ..لكل كوكب حً طبٌعة تختلؾ كلٌا عن االخر  ..و ارتفع للٌبل لٌنزل فوق صخرة لرٌبة و لٌجد
نفسه محاطا بعشرات المماتلٌن و الوسابل المتالٌة المتطورة  ..وادرن االمر  ..الشن انهم رالبوه و تابعوه
خاصة انه لم ٌستخدم اجهزة شوشرة و تخؾٍ ذات لوة مناسبة بل مما استخدمه ابان الؽزو الثانً لخط الدفاع
وال شن انها وسابل صارت معروفة لدٌهم  ..و تساءل وهو ٌستنفر اجهزته عما اذا كان فراس و جان لد
اخفوا انفسهم ام فعلوا مثله ..و هل ٌستطٌع التؽلب على اسلحة كوكب خط الدفاع و جنوده ام ال  ..ماذا لو تم
اسر رفاله او  ..و لطع افكاره شعاع صده ؼبلفه الوالً فرفع ٌده و انطلمت من رإوس اصابعه خمسة
خٌوط اشعة صنعت حاجزا حوله بما ٌشبه السور العالً طار هو من وسطه لؤلعلى متخفٌا عن رواصدهم
ثم تركهم ٌصبون نٌرانهم على الفراغ داخل السور فتعبره وال تخرج منه وال ٌدري ما لد ٌحدث لو اصابته
حما  ..و بعدها لام بفرد كفه من االعلى على اتساعها وصدرت منها دابرة مشعة اتسعت بسرعة و هبطت
ساحمة ما تحتها و ابتعد سرٌعا عن مصادر االطبلق من بمٌة الموات التً اطلمت مجاال سرٌع االرتداد
فحددت مولعه و حاال اطلموا كتلة من معدن اسود نحو رامً و لد تحولت لشدة سرعتها الى ما ٌشبه الشهاب
المنطلك بسرعة خارلة لكن اجهزة الحماٌة كشفته لبل وصوله لمنتصؾ المسافة فؤبعدت رامً عن مجال
تؤثٌره فهو لٌس مجرد ممذوؾ جامد و لامت بنسفه بضربة مباشرة  ..و كما تولع رامً فمد وصلت عدة
مراكب لتالٌة من جٌش الكوكب لمساعدة الجنود فً التصدي لرامً و محاولة اسره ان امكن او تصفٌته ان
تعذر اسره  ..و لكن رامً لٌس بالصٌد السهل  ..واندلع اشتبان عنٌؾ للؽاٌة بحجم معركة بٌن اسطولٌن
صؽٌرٌن  ..كان رامً ٌدرن ان هذه الموات لٌست كؤي لوات لكوكب لوي لذا ٌجب ان ٌتعامل معهم
بؤسلوب لم ٌؤلفوه ..اسلوب حرب العصابات ..لذا راح ٌضرب و ٌهرب و ٌكر و ٌفر و ٌناور مدمرا فً كل
مرة مركبة ما او ناللة او مبٌدا عددا من الجنود  ..و لكً ال ٌكشفوا ماهٌة اسالٌب التخفً تحدٌدا اولفها كلها
مستخدما هالة الدفاع الثانٌة  ..و كونه صار مربٌا و مرصودا من لبل اعداءه لذا فمد اتجهت الٌه كل المذابؾ
و االشعاعات و الموجات المدمرة  ..لكن رامً لمس مكانا فً حزامه فصدرت موجة عظٌمة من طالة
لتالٌة احاطت بالمنطمة كلها و عزلتها عما حولها و انطلك رامً مبتعدا منطلما لؤلعلى لبل ان ٌتحرن احد
منهم و من ع ٍل فً سماء الكوكب لمس نفس المكان فً حزامه فراحت الدابرة الكروٌة الخاصة تضٌك
بسرعة و لوة ساحبة معها كل ما فً داخلها حتى الهواء فهً تسمح بدخول كل شًء وال تسمح بخروج اي
شًء منها  ..و اخرج رامً من ترسانته جسما دلٌما داكن اللون الماه عشوابٌا فانطلك صوب الهالة و عبرها
الى الداخل لبل ان ٌكتمل انكماشها وانفجر ساحما كل ما تحوٌه تلن الكرة الشٌطانٌة مهما كان ومن ثم تبلشى
كل هذا ببرٌك و التماع ٍة سرٌعة  ..و تابع رامً انطبلله و تخفٌه فً سماء الكوكب بطرٌمة جدٌدة تماما .
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من هنان من مولعه فً سماء الكوكب كان رامً ٌنظر الى فرق البحث و الفحص فً مولع المعركة
الخاسرة التً خاضها جنود الكوكب  ..والتمعت عٌناه الزرلاوان و هو ٌعاود االنطبلق فً سماء الكوكب
الصافٌة  ..لمد بدأت المؽامرة الفعلٌة اآلن  ..و ادرن ان بٌاناته العامة ال شن االن فً ذاكرة كل رجل امن
على الكوكب و هكذا تحول الى مطارد خاصة بعد معرفة بعض التفاصٌل عنه  ..ببل شن انهم على كفاءة
عالٌة واال لما استطاعوا اسر وحش نجوم مثل المركبة  .. Xو ال بد بالتبعٌة ان جهاز امن الكوكب صار
على معرفة تامة بخطورته و ببعض التفاصٌل عن لواه وال بد انهم سٌفعلون المستحٌل ألجل اصطٌاده او
تصفٌته  ..و تساءل  ..هل ٌا ترى استطاعوا رصد فراس او جان او كبلهما و مطاردتهما كما حدث معه
؟؟ ربما  ..هذا امر وارد بشدة  ..و بما انه ال ٌعلم لذا كان علٌه ان ٌعمل على انه لوحدة و ان رفٌمٌه اما لتبل
او تم اسرهما او ال زاال مطاردٌن بشكل ٌمنعهما من العمل و كذلن ال مساعدة من المركبة  Xبالطبع لحٌن
تحرٌرها هذا ان كانت ذات فاعلٌة بعد تحرٌرها و لم ٌصنعوا منها الؾ نسخة او ٌتم تحٌٌدها بسبب كشؾ
اسرارها  ..بالمختصر كان علٌه افتراض االسوأ حتى ٌثبت العكس و التصرؾ على اساس انه لوحده تماما
 ..و تفمد رامً اسلحته باهتمام شدٌد فمد تكون المعركة لد اثرت بها بشكل ما  ..والحظ التراب دورٌة امن
مع راصد خاص  ..و خطرت ل ه فكرة خبٌثة  ..اٌن ٌمكن لهارب من الـ (عدالة ) ان ٌختفً و بؤفضل مكان
؟ فً لسم الشرطة  ..و حاال الترب من الدورٌة كما ٌمترب فهد من فرٌسة ؼافلة و سرعان ما سٌطر على
رواصدها و جمدها واذاب واحدا ممن بها بهدوء و انتحل شخصٌته و عمله و فن التجمٌد و تابعت الدورٌة
ال بحث عن الدخٌل دون ان ٌتصور احد جنودها انه زمٌلهم الذي ٌبحث معهم بهمة و حماس  ..و كان لد
انتحل صفة مخلوق ( شرطً ) ذا رتبة جٌدة بإمكانها اصدار االوامر لكل من حولها  ..كان لابد الدورٌة
لحسن حظ رامً  ..و تابع انطبلله منتبها لكٌفٌه عمل الرواصد  ..و فجؤة احاطت بدورٌته عدة دورٌات
الحظت ما حدث من تولؾ الدورٌة و شكت باألمر  ..و حاال احاط رامً نفسه بهالة حمراء لفزت به خارج
الدورٌة بؤمان لمسافة ال تمل عن خمسٌن مترا  ..و اختفت الدورٌة بعد ان ترن بها لنبلة مسمومة  ..و اطلك
موجات ارتجاجٌة هزت الدورٌات التً امامه بعنؾ شدٌد كر ّجاج مٌكانٌكً سرٌع جدا و اهتزت اجساد من
بها بعنؾ اشد ادى ألضرار شدٌدة بهم و بمراكبهم و لم تصدها الدفاعات كونها ال تحمل طالات سلبٌة او
لتالٌة  ..و تركهم رامً و لد اصابهم ما اصابهم من اضرار جسدٌة فادحة و لد تلفت بعض اجهزتهم و
تصاعد منها الدخان  ..و طار رامً مجددا فً سماء الكوكب متخفٌا لٌدرسه بسرٌة و هدوء ..ثم انطلك
رامً نحو بناء كبٌر الح له من بعٌد و اندفع نحوه لٌصطدم بحابطه و ٌتبلشى كؤنه لم ٌكن لٌظهر بصورة
مخلوق ممن بداخل المبنى بعد ان افناه كما فعل بمابد الدورٌة  ..وراح رامً ٌتجول فً البناء  ..كان بناء
ممٌزا ببل شن لكنه لم ٌجد به ما لد ٌفٌده فً مهمته فخ ّمن انه اما مكان دٌنً ربما او مدرسة او ما شابه
بطابع مدنً ال اكثر  ..فخرج منه وانطلك و خلفه تنطلك كرة بٌضاء واضح انها تتبع امن الكوكب  ..و
بهدوء حدد رامً ماهٌتها  ..انها من طالة ذكٌة ترٌد سجنه عبر التحكم عن بعد و ارساله الى سجن حصٌن
لوي بعد ان كشفت اجهزة االمن ما حدث من انتحاله لشخصٌة ضحٌته ..ال فابدة من مهاجمتها ألنها ستنشر
دروعها و تصبح بالؽة الخطورة ولتها  ..و انطلك رامً ٌدور بدابرة شدٌدة السرعة حول نفسه و الكرة
تبلحمه حتى فالت سرعته عشرة اضعاؾ سرعة الضوء و فجؤة اشتعلت و تبلشت بفعل احتكاكها بالهواء و
الطرد المركزي و استخدامها لطالات هابلة لمطاردة الهدؾ  ..و عاد رامً للتخفً بؤسلوب جدٌد من بٌن
عشرات االسالٌب لدٌه رؼم ادراكه انهم سٌتعرفوه مهما تخفى بالطرق العادٌة فهو حالٌا ال ٌرٌد المجازفة
بطرق فابمة كً ال ٌفمدها مبكرا فً مراحل حساسة من المهمة التً ال زالت لبلن مجرد عبث بٌن الطرفٌن.
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بعكس فراس و ربما رامً كان اندفاع جان خفٌفا سهبل سلسا سرٌعا ال مشاكل به وال مخاطر وال ارباكات
 ..لكنه اتجه بشكل لطري لؤلعلى باتجاه الجنوب الؽربً للكوكب مستخدما افضل اسالٌب التخفً و الشوشرة
الصفرٌة و اسلحته متحفزة لكل طارئ ٌ ..درن جٌدا حجم المخاطرة المحٌطة به فً كوكب ٌضاهً بموته
و تكنولوجٌته كوكب االرض و ربما ٌفولها  ..و وجد جان نفسه ٌمترب بسرعة رهٌبة من الؽبلؾ الولً
للكوكب  ..و حاال و بشكل تلمابً عملت اجهزته و احاطته بؽبلؾ شدٌد الموة من النوع الهجومً  ..و حدث
اصطدام رهٌب فً سماء الكوكب اثبتت خبلله حضارة االرض تفولها فً عالم التكنولوجٌا ..و اخترق جان
الؽبلؾ الى الخارج ..الى الفضاء المحٌط بالكوكب العاتً ببل هدؾ محدد  ..و اراد العودة الى الكوكب لكنه
لمح سفٌنة فضابٌة ضخمة تحوم حول الكوكب و ادرن حاال انا تابعة له ببل شن وانها تموم بعمل روتٌنً ما
 ..و خطرت له فكرة ما  ..و استخدم افضل اسالٌب الشوشرة الصامتة و الرصد لبللتراب من السفٌنة و
الدوران حولها دون ان ٌجد مدخبل ما  ..و هبط على السفٌنة و راح ٌسٌر بحذر شدٌد رؼم تخفٌه  ..و حاول
جان العثور على مدخل لهذه السفٌنة فلم ٌجد  ..من اٌن ٌدخلونها؟ هل هً سفٌنة آلٌة مثبل؟ سٌعرؾ لرٌبا ..
و لام جان بوضع لرص شفاؾ دلٌك على سطح السفٌنة هدفه منع اجهزة االنذار و الرصد من رصده او
تسجٌل اي دمار ٌحدث فً دابرة تحٌط به لطرها عشرة امتار كاملة  ..و وضع كفه على مركز الدابرة بعد
ان ادى المرص عمله و استرده  ..و ذابت دابرة لطرها متر دخل منها و اؼلمها بطالة متجمدة تعمل عمل
االجزاء التالفة بحٌث ال ٌنتبه احد لما حدث حٌث ان المرص رسم خرٌطة لمكان االذابة و ما به من
موصبلت و هً لٌست كثٌرة و لٌست حٌوٌة و دمجه جان مع الطالة البدٌلة لٌموم بالعمل معها  ..و كان
جان ٌدرن انهم سرعان ما سٌكتشفون االمر اذ ال بد ان ٌفحصوا سبب االنمطاع المصٌر الذي حدث  ..و
ؼاز او متسلل فً الكون  ..مركز التحكم  ..و
سار جان فً ارولة السفٌنة باحثا عن اول ما ٌبحث عنه اي ٍ
كان علٌه ان ٌجد ذلن المركز بسرعة مناسبة و ان ٌسٌطر علٌه ألجل تعوٌض فمدان المركبة  Xولو مإلتا
..و اخٌرا وجد المركز بعد متابعة سٌر المخلولات التً تعج بها السفٌنة  ..و بحذر اتجه نحو المركز و تسلل
الى مكانه و بدأ عمله  ..و هنان لام بفحص اسالٌب االنذار المتطورة و تعطٌلها سرا ثم لام بدخول المكان
عبر اجهزته متخذا شكل احد المخلولات تلن و لام بالسٌطرة سرٌعا على كل من به من مخلولات دون ان
ٌتركوا عملهم  ..و بعد ان تم له هذا لام باستشارة الحاسوب االمنً لدٌه و الذي اشار علٌه باستخدام ؼرفة
التحكم للسٌطرة على السفٌنة كلها و شرح له الطرٌمة حسب مراجعته لمخططات السفٌنة و التً حصل علٌها
من وحدة التحكم المركزٌة  ..و بعد ذلن لام جان عبر استخدام جهاز التحكم المركزي بالسٌطرة الكاملة على
ؼرفة التحكم و من ثم لام بربطها بجهاز كمبٌوتر صؽٌر فابك لدٌه و بسط سٌطرته من ثم على من بالسفٌنة
من مخلولات من عاملٌن و جنود و فنٌٌن و ؼٌرهم و بعدها لام بفحص نوعٌة المركبة  ..كانت سفٌنة
سٌطرة و تحكم مهمتها تنظٌم عمل لطاع من المراكب و مراكز الدفاع و الهجوم و الرصد و ذوات المهام
المتعددة  ..و لام جان بعد ذلن بتؤمٌن الدفاع عن المركبة و كذلن وسٌلة فراراه فً حال كشؾ االمر و
مهاجمة السفٌنة بموة كبٌرة لتدمٌرها و محاولة اسره مثبل و لام بشكل سري بإعداد السفٌنة للتفجٌر الكامل
فً حال عجزها عن صد الهجوم و تم تدمٌرها و من ثم استؽبلل الدمار و الفوضى للعودة الى الكوكب نفسه
لدى تحطم هذه السفٌنة العمبللة التً ستربن دفاعات الكوكب و المطاع الذي تشرؾ علٌه و بالتالً ستفتح
ثؽرة واسعة ٌعبرها جان لبل استعادة منظومة الدفاع السٌطرة على الوضع مجددا ..و بدأ جان بهدوء ٌدرس
وضعه الحالً و ٌحاول رسم خطة ٌستفٌد من خبللها من وضعه الحالً بؤكبر لدر ممكن ..لٌس االمر سهبل
فالكوكب لدٌه لوة كبٌرة و تكنولوجٌا فابمة  ..لكن هذا لن ٌمؾ حجر عثرة فً سبٌل جان لهزٌمته و تدمٌره.
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بعد ان استتب الوضع لجان فً تلن السفٌنة المدارٌة التحكمٌة للكوكب بدأ ٌتؤمل بشكل اعمك و ادق لوحات
التحكم التً امامه و ٌحللها عبر اجهزته و ٌفحص طبٌعتها و عملها  ..و اكتشؾ ان المركبة مزودة بنظام
دفاعً و هجومً متكامل شدٌد الموة و اجهزة الرصد و االستشعار و التحلٌل لدٌه فابمة الموة و كانت منٌعة
ٌصعب مجرد اخترالها  ..لمد سٌطر جان على امور خارجٌة فمط فً السفٌنة  ..و لال جان لنفسه بخفوت :
حما  ..ال ٌحرق الؽابة اال اشجارها  .و لمس اجهزته فمامت بجلب احد المخلولات العاملة فً السفٌنة و لام
عبر اجهزته بنسخ ما فً دماؼه من معلومات عبر نظام االستجواب و اوصل المعلومات الى الكمبٌوتر
الفابك الذي ٌموم بالسٌطرة على السفٌنة و لامت اجهزته بتحلٌل المعلومات و صنع نظام ترجمة لجان و
ربطه بنظام الكمبٌوتر المفكر ألجل معرفة التصرؾ السلٌم لدى تلمً االوامر او النداءات او اٌة اشٌاء
مشابهة  .ال ولت لدٌه لحفظ لؽة هإالء  ..ولو فعل هذا فً كل مهمة الزدحم عملة بآالؾ اللؽات المحلٌة و
الكونٌة  ..و عاد ٌفحص اجهزة السفٌنة  ..و اثناء فحصه وجد انها مركبة ام تضم نحو مابة مركبة لتالٌة
متعددة المهام آلٌة العمل مرتبطة بمركزٌة التحكم فً السفٌنة المزودة بعشرة مدافع عمبللة للضرب بعٌد
المدى تشبه مدافع الحصار التً دمرتها االرض فً الؽزو االخٌر هذا عدا عن سبعة لنابل شدٌدة التدمٌر و
نظام هاالت والٌة متعدد االنواع و كمٌات ال حصر لها من االسلحة و التمنٌات المتنوعة المهام  ..كان جهاز
الرصد لادرا على كشؾ ادق االحداث على نصؾ الكوكب المواجه للسفٌنة  ..بل كان الراصد لادرا على
رصد و متابعة اي شخص و معرفة اي انفعال فً نفسه بل و السٌطرة علٌه من الفضاء و توجٌهه لفعل ما
ٌرٌد المرالبون  ..ال شن ان صٌد جان لهذه السفٌنة انجاز على اي مستوى عسكري او امنً ..و خطرت
لجان فكرة شٌطانٌة  . .لم ال ٌحول هذه السفٌنة بكل هذه االمكانات التً لدٌها الى وكر تجسس و مركز تحكم
و تجنٌد لكل من ٌشاء من سكان الكوكب و الحصول على اسرار الكوكب ان امكن و توجٌه العمل ضده
بشكل سري ؟ و وضع جان افكاره لٌد التنفٌذ الفوري فراح ٌتخذ الخطوات البلزمة إلنجاز هاذ العمل ..ففً
البداٌة سٌطر بالطرٌمة الجدٌدة على كل من فً السفٌنة و ربط افعالهم بجهاز الكمبٌوتر المسٌطر على وحدة
التحكم ثم صنع برنامجا محدودا لتجنٌد العمبلء و جمع المعلومات عن الكوكب و ما ٌجري به و االتصاالت
بٌن المراكب و الكوكب ..و نجح الكمبٌوتر فً خداع المسإولٌن فكان ٌتلمى كل االتصاالت و االوامر و
االرشادات و ما شابه و ٌحللها و ٌترجمها لجان و ٌتصرؾ هو او جان حسب المطلوب  ..و كان جان
ٌبحث عن انسب المخلولات و ٌستكشؾ ما فً عمولها و ٌجندها لصالحه و ٌسٌرهم حسب خطة الكمبٌوتر
التً تمت برمجتها ضمن خطة العمل الربٌسٌة اال وهً تدمٌر الكوكب تماما  ..و راح هإالء العمبلء ٌنملون
الً جان عبر طرٌك ذكٌة االسرار و ٌموموا بكل ما ٌطلبه منهم من اعمال االؼتٌال و التدمٌر و الخطؾ و
االستجواب و اثارة المشاكل و تصفٌة المٌادات و تدمٌر المرافك الحساسة و الكثٌر من االمور المشابهة  ..و
عم الدمار فً اماكن عدٌدة وعند محاولة اعتمال من ٌتم كشفهم فهم ٌنتحرون او تنمسح المعلومات من
عمولهم  ..واالؼلب ان ٌمتله جان مستخدما االجهزة االرضٌة من مولعه فً الفضاء خشٌة كشفها او فشلها و
كذلن لفارق التكنولوجٌا  ..و جن جنون المسإولٌن عن االمن فً الكوكب كله بعد موجات التدمٌر و
االؼتٌال و التجسس لصالح جهات مجهولة و راحوا ٌحاولون عبثا تحدٌد المصدر و لم ٌربطوا كل هذا
بالمركبة المتسللة كونهم ٌسٌطرون علٌها و ظنوا ان من بها لد فروا بؤعمارهم خاصة ان ما حدث هو لتال
مباشر معهم  ..كانوا ٌعلمون انهم مع الولت سٌعرفون من وراء كل هذا ..لكن هذا الولت سٌكون طوٌبل وال
احد ٌعرؾ ما سٌحصل حتى ذلن الحٌن و حتى ٌتصدوا لمصدر االحداث فمد ٌصل االمر الى دمار الكوكب
كله ان استؽرق كشؾ مصدر التخرٌب على الكوكب ولتا اطول من البلزم  ..لكنهم انطلموا ٌبحثون عنه .
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اثر تفالم موجة االؼتٌاالت و الخطؾ و التدمٌر و المشاكل التً ال حصر لها و التً راح سكان محلٌون من
كوكب خط الدفاع ٌمومون بها و بعد الكم الهابل من الخسابر فً المعدات و االرواح و الكفاءات عمد لادة
االمن فً الكوكب اجتماعا سرٌا على اعلى مستوى بعد ان فمدوا هم انفسهم عددا منهم لبحث هذه الظاهرة
الفرٌدة و الؽرٌبة و التً لم ٌسبك لها مثٌل منذ مبات االؾ السنٌن بزمن الكوكب  ..وراح كل لابد منهم
ٌطرح نظرٌة ما منها التدخل الخارجً من عدو لوي  ..لكن الكوكب كان الوى من ان ٌحدث هذا دون ان
تكشفه الدفاعات اي تدخل او تكنولوجٌا لرٌبا وال اعداء الوٌاء لرٌبون لهذه الدرجة منهم ..و اتجه البعض
الى ان ما ٌحدث هو نوع من االنمبلب الحٌوي الفكري فً عمول المصابٌن او باألصح الذٌن لاموا بتلن
االعمال و ان فً الؽالب سببه ربما ؼبلؾ الطالة الخارلة الذي تم احاطة الكوكب به مما ادى الى تلن الحالة
لدى بعض من لم تستطع عمولهم احتماله ألسباب تتعلك بموة احتمال عمول هإالء للمإثرات الخارجٌة الموٌة
خاصة ان ارتبط االمر بملك عنٌؾ من ؼزاة وصلوا الى الكوكب و لاموا ببعض اعمال التخرٌب العنٌفة و
عجز جهاز االمن عن اٌمافهم لآلن  ..وال بد ان ذلن صنع لدٌهم نوعا ما حالة من التوتر و االنعكاس النفسً
الفكري و دفعهم لتفرٌػ خوفهم فٌما حولهم و بالتالً ضد كوكبهم كنوع من التفرٌػ النفسً الحٌوي البلإرادي
للملك و ان عمولهم امرتهم بذلن موهمة اٌاهم بانهم ٌدمرون الخطر الذي ٌهددهم  ..اي بتعبٌر ارضً
مختصر اصابهم الجنون  ..و اتجه آخرون الى ان كل هذا ؼالبا من فعل حضارة االرض كنوع من محاولة
تثبٌت االلدام لبل وصول اساطٌل الؽزو وكنوع من االنتمام من الكوكب لؽزوه اٌاها مرتٌن اوالهما كلفها
شكلها ولادتها ومملكتها واجبرها على التحوصل لنصؾ ملٌون عام ارضً والثانً كلفها حضارتها او
معظمها و هذا ٌعنً ان االساطٌل ربما كانت ذات تكنولوجٌا متؤخرة لكن االحتمال االلوى ان االرض
استعادت حضارتها و تكنولوجٌتها بطرٌمة ما دامت هذه االفعال كلها بفعل مركبة استطبلع واحدة و طالمها
الملٌل  ..و هذا بالتبعٌة ان على الكوكب االستعداد لحدوث ؼزو انتمامً عنٌؾ فً اٌة لحظة وال بد ان
االساطٌل تلن تمتلن اسلحة ؼاٌة فً التفوق و الموة و كان ال بد اوال من تدمٌر مركبة االستطبلع  ..و بما
انها اسٌرة لذا ال بد من لتل او اسر كل من فروا منها و االفضل لتلهم و ال بد انهم وراء ما ٌحدث و كذلن
ال بد انهم سٌطروا على الضحاٌا بنوع من االجهزة الفابمة التؤثٌر ..و بعد تداول اآلراء تمرر بحث االمرٌن
معا و عدم اهمال بمٌة اآلراء  ..و ٌجب اوال التناص الثبلثة جواسٌس و بؤٌة وسٌلة  ..لكن المشكلة انهم ال
ٌعلمون عنهم اي شًء عدا ما وجدوه من معلومات فً المركبة .. Xو اي معلومات ثابتة تصبح بعد للٌل
لدٌمة  ..و خطرت ألحدهم فكرة  ..ال بد ان المركبة التً حضروا بها تحوي شٌبا ما عنهم ٌمكن تتبعه اي
كنمط ما او وسٌلة تتبع او اي شًء مشابه ٌمكن من خبلله تحدٌد مكان كل واحد فٌهم او تتبعه على االلل ..
و حاال انطلك هإالء الى مختبر العلماء حٌث مكان احتجاز المركبة  Xو طلبوا منهم حاال البحث فً ذاكرة
المركبة االسٌرة عن النمط المطلوب او المعلومات التً حددوها لهم  ..و بمعجزاتهم التكنولوجٌة و عبر
طرق شتى استخرجوا المعلومات التً تخص الثبلثة حسب طلب شٌاطٌن االمن هإالء من ذاكرة المركبة X
التً لم تستطع مماومتهم رؼم انها تستطٌع لو اطلمت مرة واحدة ألنها ستصنع مضادا لموجات التمٌٌد فور
تحررها منها و لن ٌسٌطروا علٌها بعدها ابدا ألنها ستصنع مضادا لكل انواع التمٌٌد  ..و بعد تحلٌل و
ترجمة المعلومات المطلوبة و اٌصالها للمادة ادرن الكل ان هإالء الثبلثة هم جٌش االرض الوحٌد و االكثر
خطورة و انهم صفوة لادتها و االدهى انهم عرفوا ان االرض عسكرٌا ؼاٌة فً الضعؾ رؼم سٌطرتها على
مجرتها  ..لمد عرفوا كل شًء كؤنهم على االرض نفسها ٌرصدونها  ..و تمرر العمل بكل الطالات و كل
الموى على التخلص من الثبلثة ألجل اضعاؾ االرض اكثر و تدمٌرها  ..وصار الثبلثة فً خطر مضاعؾ.
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من خبلل ذاكرة المخلوق التعس الذي احتل فراس مكانه فً نسٌج المدٌنة االجتماعً عرؾ فراس انه فً
تجمع سكانً لرٌب من العاصمة  ..معظم تجمعات السكان فً الكون تتشابه من حٌث التوزٌع المدنً كمدن
و لرى و عواصم و ؼٌرها  ..و لرر فراس ان العاصمة كالعادة خٌر مكان ٌمكن البدء منه لتحطٌم كل شًء
 ..رؼم ان الكوكب تسٌطر المخلولات علٌه اال انه ٌعتمد بموة ان ( العمل السود )او واحد من بنً جنسه
ٌسٌطر علٌه  ..لكن ( العمل االسود ) لُتل على االرض لبل نصؾ ملٌون عام وال بد ان الكوكب ال زال
تحت مفعول االوامر المدٌمة و التً تسٌطر علٌه تماما  ..كان السكان ٌعٌشون حٌاتهم الطبٌعٌة و لم ٌشعر
فراس باي نوع من االتصاالت العملٌة والتً ٌفترض تواجدها بٌن ( العمل االسود ) و عمول ضحاٌاه  ..لذا
و مع سٌر الحٌاة باعتٌاد كامل كما ٌبدو له تؤكد ان ال وجود لـ ( العمل االسود ) على هذا الكوكب رؼم ان
اوامره العملٌة و مخططاته ال زالت محفورة فً عمول سكان الكوكب الذٌن ٌتناللونها بالوراثة على ما ٌبدو
عبر مبا ت االؾ السنٌن و ترسخ بذهن احدهم من الطفولة و حتى الممات  ..كانت حٌاة الكوكب عامة حٌاة
طبٌعٌة للؽاٌة وال لٌود تمٌد حركة او تصرفات احد سكانه و له حاكم عام للكوكب ٌدٌر الكوكب عبر مجلس
حكم ٌدٌر بدوره حكام االلالٌم الذٌن ٌدٌرون حكام التجمعات عبر تسلسل هرمً تملٌدي محكم بعد ان وحدهم
( العمل االسود ) و هذا الحاكم مخلوق عادي جدا و ٌحكم الكوكب بشكل عادي ال ٌظهر علٌه اي نوع من
التوجٌه الخارجً بل ٌتخذ لراراته بنفسه  ..طبعا ال ارادٌا ٌنفذ برنامجه العملً من خبلل ارادته الحرة مثله
مثل بمٌة السكان  ..و لم ٌجد فراس فً عمل المخلوق ما ٌنم عن مإثرات خارجٌة تتحكم به مما ٌدل على ان
االمر استمرار لبرنامج لدٌم جدا مستمر االداء ٌ ..ا لعبمرٌة و خبث هذا ( العمل االسود )  ..ال وجود اذن
لمسٌطر خارق على الكوكب و هذا سٌجعل من السهل نسفه اذ ال ( عمل اسود ) ٌسٌطر علٌه وال وجود لـ (
عمل اسود ) آخر واال شعر به فراس و هذا اٌضا ما خطر ببال رامً و جان فً ذات اللحظة تمرٌبا ألجل
الصدفة البحتة  ..و اتجه فراس بوسٌلة مواصبلت مدنٌة الى العاصمة كؤي فرد عادي  ..و وصلها بعد فترة
فوجد بها حركة ؼٌر عادٌة مما جعله ٌتخذ وضعا حذرا  ..كانت دورٌات االمن تجوب المدٌنة بحذر و
توجس و من خبلل احادٌث الناس فٌس الشوارع التمط معلومات تتحدث عن ( المخربٌن ) الذٌن انملبوا فجؤة
ضد كوكبهم ٌدمرون و ٌمتلون و ٌخطفون شخصٌات لٌادٌة و عامة لٌجدوا المخطوفٌن الحما لتلى فً اماكن
ممفرة و من ثم انتحار او لتل الخاطفٌن و المخربٌن ببل سبب واضح لدى كشفهم او اعتمالهم او استجوابهم و
بطرق ؼامضة  ..وادرن فراس ان هذا كله من صنع احد رفٌمٌه ببل شن باستخدام احد االجهزة  ..و تحدث
الناس كذلن عن ذان المخلوق الؽرٌب الذ ٌماتل رجال االمن و ٌختفً كالطٌؾ من امامهم ثم ٌضرب بكفٌه
االرض او الهواء حتى فٌنسؾ و ٌخرب وال تإثر فٌه كل انواع االسلحة من لذابؾ و اشعاعات و ال حتى
موجات التمٌٌد وال موجات الدمار حتى موجات ( دٌروزا) الساحمة عجزت عنه  ..وسار فراس مفكرا
بضٌك  ..ها هما رفٌمٌه لد بدآ العمل وهو لم ٌفعل اكثر من التنكر بهٌبة هذا المخلوق السخٌؾ  ..لذا لرر ان
ٌفعل شٌبا  ..وراح ٌسٌر باحثا بؤجهزته فً ذلن المكان الحٌوي وهو العاصمة عن اي شًء ٌفٌد مهمته  ..و
بالمصادفة التمى بمسإول فمام بخطفه بطرٌمة فنٌة و بسرعة سٌطر علٌه و اجبره بهالة مشعة على
عار ؼٌر مرصود و راح بطرٌمته ٌستجوبه و منه عرؾ بؤمر
االستسبلم و لٌختفً معه و طار به الى سطح ٍ
اسر المركبة  Xو السٌطرة علٌها اٌضا و استخراج المعلومات من ذاكرتها و اعادة البحث فً معلوماتها
الخاصة و معرفة وضع االرض العسكري و حالتها التكنولوجٌة و كذلن المعلومات عن الثبلثة المرافمٌن لها
و عرؾ منه بؤمر كشؾ رامً و مطاردته و مسؤلة البحث عنه و عن جان  ..وعرؾ منه ان المركبة X
صارت تحت سٌطرة تامة من لبل شٌاطٌن امن كوكب خد الدفاع  ..كانت هذه المعلومات كارثة حمٌمٌة لهم.
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من مولعه فً سفٌنة الكوكب العمبللة و التً سٌطر علٌها كان جان ٌرالب الكوكب بحذر و برود و هو
ٌشاهد حركات ؼٌر عادٌة فً كل مكان  ..كان ٌعلم ان لوات امن الكوكب تبذل ؼٌر مشكورة الصى
جهودها للمبض علٌهم و هذا ٌعنً حركة ؼٌر عادٌة فً الكوكب لكن ما كان ٌشاهده امر ٌختلؾ كثٌرا عن
اجراءات و حركات امن الكوكب ..كان ٌشبه ما ٌُعرؾ على االرض لدٌما بالتعببة العامة  ..لكن ذلن كان
على نطاق محدود ؼٌر مباشر ربما للتموٌه  ..و ادرن االمر  ..دهاة امن الكوكب ٌدركون ان هنان ثبلثة
جواسٌس ارضٌٌن لم ٌسمطوا بٌن اٌدٌهم بعد  ..لذا فان اي تحرن سٌكون مكشوفا لهم وال بد ان ٌكون تحت
اعٌن اولبن الجواسٌس بطرٌمة او بؤخرى و ربما عرفت االرض او الجهة الممصودة بذلن التحرن  ..لكن
ما لم ٌخطر ببالهم و ربما لن ٌعرفوا لبل فوات االوان ان السفٌنة التً تطوؾ حول كوكبهم بهدؾ حماٌته و
تنظٌم شإونه و التحكم بوسابل دفاعه الخارجٌة و العدٌد من االمور هً عبارة عن محطة تجسس كاملة
تابعة نظرٌا لهم و عملٌا و فعلٌا لجنود االرض و فً خدمة اهدافهم  ..و لم ٌكن جان ٌدرن نهاٌة تلن
التحركات بالطبع وال ما ٌنوون فعله تحدٌدا خاصة انهم لم ٌحركوا اي مراكب عسكرٌة من اماكنها بشكل
ٌنم عن نواٌاهم لكنه لٌس ساذجا و ٌدرن انها ٌتم اعدادها لبلستخدام بسرٌة و هدوء بحٌث تنطلك كلها معا
بشكل مفاجا عندما تصدر لها االوامر  ..كل الجٌش دفعة واحدة الى الفضاء و بعد انطبلله لن ٌفٌد االرض
معرفة انطبلق الؽزو مسبما  ..سٌحدث كما كان ٌمال لدٌما  ..سبك السٌؾ العذل  ..وال شن ان الؽزو سٌتجه
لؤلرض اوال ألنها العدو الوحٌد للكوكب و ثانٌا بعد معرفة حكام الكوكب و لادة جٌوشه بضعؾ االرض
عسكرٌا و تكنولوجٌا  ..لم ٌحسبوا حساب الجزر السوداء رم النهم ظنوا انها زالت فً الؽزو االخٌر
لؤلرض  ..و لم ٌكن جان حمٌمة متؤكدا من هذا االمر فمد ٌكون التحرن هذا كنوع من حشد الموى للمبض
على فرٌك االرض الذي ٌعٌث فسادا فً الكوكب لكنه نظرا للظرؾ الحالً ٌرجح االحتمال االول  ..و لم
ٌكن حمٌمة ٌدري ماذا سٌفعل فٌما لو كان االمر حما اعداد لؽزو ٌمصد االرض ..و وصلته معلومة عبر
اجهزته التجسسٌة المكونة من المخلولات نفسها و من اجهزة الرصد ان هنان ؼزو سٌحدث لؤلرض و ان
هذه السفٌنة ستكون ضمن لوات الؽزو و معها المركبة  Xكسبلح هجومً مباشر بعد ان تمت السٌطرة علٌها
و سٌتم اجبارها على المتال بكل تمنٌاتها و اسلحتها ضد االرض و ستكون ضمن االسلحة الربٌسٌة للؽزاة و
حتى ٌتم اٌمافها ستكون لد كبدت االرض خسابر تمكن الؽزو من العبور لها بسهولة كاملة  ..وادرن جان
مدى الخطر المحدق باألرض  ..فالمركبة  Xستتكفل بؤسلحة االرض التً تحتل المجرة و باألرض نفسها و
ربما بمركزي الشمس و الممر و ستشؽل الجزر السوداء و مركز رلم صفر لدرجة احتبلل االرض ببضع
وحدات لتالٌة متعددة المهام  ..و لرر جان ان ٌتصرؾ بؤلصى ما ٌمكنه وما ٌستطٌع إلفشال الؽزو عبر
افشال التجمعات تلن و مهما كان االمر فالوضع لن ٌختلؾ كثٌرا  ..ال شن ان فراس ورامً مهما كان
مولعهما الحالً و مهما كانا ٌفعبلن فً الكوكب سٌبلحظان اٌضا هذه التحركات و سٌبذال ما ٌستطٌعان من
جهود و لوة و دهاء إلفشال الؽزو  ..سٌعمل شٌاطٌن االرض على افشال الؽزو و تحطٌم الكوكب مهما كلؾ
ا المر  ..و جان فً وضعه الحالً و سٌطرته على هذه السفٌنة وضعه هو االفضل بٌن الثبلثة ببل شن
حسب علمه فربما كان رامً او فراس ٌسٌطران على ما هو اخطر من سفٌنته هذه وربما ال  ..و سٌعمل
على اساس انهما ال ٌسٌطرا على شًء ٌشبه هذه السفٌنة العمبللة المسلحة و المسٌطرة على ممالٌد امور
شتى  ..و حسب علمه فؤحدهما مطارد و اآلخر ال اخبار عنه وال شن انه متخؾٍ ربما مثل جان فً مركز
تحكم ما  ..ربما  ..لكنه ٌثك بكبلهما تماما  ..و الثمة ال تعنً التراخً فمد لرر العمل على اساس انه وحده
تماما و ان ثبت العكس سٌكون هذا افضل بالطبع  ..مهما ٌكن ففرٌك االرض سٌدمر هذا الكوكب و جٌوشه.
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لم ٌكن الولت فً صالح جنود االرض فاألمور تجري أسرع كثٌرا مما كانوا ٌظنون  ..و راح رامً ٌرصد
بدلة ما حوله  ..كان لد اتخذ صورة احد رجال االمن التابعٌن للكوكب مستولٌا على عمله و الكثٌر من
معلوماته  ..وراح ٌتجول بكل هدوء فً كل مكان تذهب الٌه الدورٌة التً ٌستملها  ..كانت دورٌة شبه
روتٌنٌة بالعادة لكن نظرا لوجود احداث تخرٌبٌة فمد كانت لدٌها مهام اضافٌة  ..و وصلت الناللة اخٌرا الى
لاعدتها  ..و هنان وجد رامً لاعدة عسكرٌة كاملة مجهزة بؤحدث و الوى االسلحة و العتاد والكثٌر من
المراكب السرٌعة الحركة  ..و تؤمل رامً كل ذلن ببرود شدٌد و راح ٌطالع ما حوله بطرٌمة ال تلفت
االنتباه  ..الحركة فً هذه الماعدة تمور بالنشاط مما ٌدل على امر اكبر بكثٌر من مجرد التصدي ألعمال
تخرٌب فً الكوكب  ..انه اشبه باإلعداد لعمل كبٌر خارج الكوكب  ..ال شن انه امر ٌخص التجهٌز لؽزو
االرض مجددا والثؤر من هزٌمة الكوكب مرتٌن امام جٌشها  ..و كان رامً ٌنظر الى كل ذلن مفكرا  ..اٌن
جان و فراس ٌا ترى و ماذا ٌفعبلن االن ؟ ال شن انهما اٌضا ٌعمبلن بالخفاء وال بد ان لوات امن الكوكب
تنبش االرض نبشا كما ٌمال بحثا عنهما وطبعا عنه اٌضا  ..وهذا ٌجعله ٌفكر فً مسؤلة التشتٌت
االستراتٌجً الذي تتبعه مخابرات االتحاد االرضً عادة  ..و ما ٌفكر به رامً هو ان ٌموم بشد انتباه الكل
الى جهة تختلؾ عن البمٌة  ..لكن كٌؾ سٌبدأ؟  ..و نظر حوله  ..لم ال ٌنسؾ هذه الماعدة مثبل ؟  ..ال بد ان
هذا سٌجعل كل لوات االمن تمتل نفسها بحثا عنه  ..و ما دام جان و فراس لم ٌظهر منهما ظاهرٌا على
االلل ما ٌضر لذا سٌكون امرهما مإجبل ولو مإلتا لحٌن المضاء او المبض على الذي ٌنسؾ و ٌفجر و ٌمتل
بطرٌمة اشد الؾ مرة مما ٌفعله المتمردون ٌ ..ستؽرب رامً تمرد هإالء  ..لكنها امور تحدث عبر الكون
كله  ..جماعة ترفض نظام الحكم او احتبلل جماعة ألرضهم كاحتبلل داخلً فً الكوكب  ..دولة ضد دولة
مثبل ..كا ن ٌتولع ان ٌحاولوا اسره من اجل استجوابه و لم ٌكن ٌعرؾ حتى اللحظة ما حدث للمركبة  Xهل
تحطمت ام اسرا ام نجت  ..ال ٌدري  ..و سٌان االمر فمد لرر الثبلثة مسبما ان سبلمة االرض اوال اي ال
مجال للتفكٌر بسبلمتهم بل سبلمة االرض فمط  ..و تسلل رامً الى وسط الماعدة و لام بصنع مجال عازل
ثم ابتعد عنه لحٌن معرفة هل سٌكشفوه ام ال  ..و تجول فً الماعدة ثم عاد فوجد انهم لم ٌكتشفوه بعد فمام
بحركة بارعة بإسماط ما ٌشبه العملة المعدنٌة وسط المجال فؽاصت لنحو خمسة سنتٌمترات فً التراب فً
حٌن تابع هو سٌره محٌطا نفسه بؽبلؾ سري لوي من الطالة الوالٌة  ..و حاال كشفته اجهزة االمن فً
الماعدة  ..و لبل ان تتحرن اندفع هو لؤلعلى بشكل افمً تتابعه خٌوط االشعة المتالٌة التً امتصتها دفاعاته
او صدتها  ..و فجؤة دوى انفجار رهٌب للؽاٌة نسؾ الماعدة بؤكملها و حولها الى كتلة من الطالة و المواد
االولٌة و دمر ما حولها و لم ٌنج اي ممن كانوا بها او حولها عدا رامً فمط  ..و حاال انطلمت خلفه دفاعات
الكوكب االخرى و دورٌات االمن و دار اشتبان عنٌؾ اسر خبلله رامً احد لادة االمن و استجوبه لٌعرؾ
منه ما ٌعرفونه عنه  ..و كم كانت المفاجؤة عندما عرؾ منه بؤمر الؽزو المادم الذي ٌجري االعداد له بلهفة
و سرعة وكذلن ما ٌعرفونه عن كوكب االرض و االدهى ما حدث للمركبة  .. Xوادرن الخطر المحٌط به
و باألرض و برفاله  ..و لكن لوات امن الكوكب لم تتركه ألفكاره ابدا فانهالت علٌه اشعاعات و لذابؾ و
موجات االسلحة ..و نشب اشتبان عنٌؾ بٌن رامً و لوات خط الدفاع التً تكاثرت علٌه محاولة اسره او
لتله  ..و استخدم رامً عددا من اسلحته و اجهزته العجٌبة و هاجم كل مصدر إلطبلق االشعاعات او
المذابؾ او ؼٌرها ببل رحمة و راح ٌدكها دكا مخلفا دمارا رهٌبا حتى استطاع انتزاع النصر من بٌن جثث
اعداءه انتزاعا  ..و حام حول المناطك المدمرة المشتعلة للٌبل ثم نظر الى ما صنعه ببرود كبٌر لبل او ٌعاود
االنطبلق و الملك ٌعصؾ به  ..لو انطلك هذا الؽزو بهذه الموة و ذان الضعؾ االرضً لكانت النهاٌة حما .
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بهٌبته الجدٌدة و بثمة كبٌرة تجول فراس فً العاصمة بكل هدوء ..كانت متخذا شكل ذلن المسإول الذي
استجوبه و عرؾ منه التفاصٌل التً تخص الؽزو و المركبة  Xو ؼٌرها  ..و كان علٌه ان ٌصل الى
المركبة  Xلٌتحمك من الحالة التً اصابتها و لٌحاول استردادها ..ان كان االمر صحٌحا و هو االؼلب فهذه
كارثة فعبل  ..و استؽرب االمر فعبل  ..هل حما سٌطروا على المركبة  Xالتً لهرت الؽزو مرتان من لبل؟
و كٌؾ فعلوا هذا بكل تكنولوجٌتها و لوتها؟ ربما ان هذا ؼٌر صحٌح وانها خدعة ما من المركبة  Xفهً
وحش نجوم و لها انظمة دفاعٌة و تكنولوجٌتها فابمة جدا بحٌث ان كل المإثرات ٌستمبلها هٌكلها الخارجً و
ٌبمى الؽبلؾ االوسط احتٌاطٌا ..اما بمٌة االجهزة و التكوٌنات فبل ٌمسها سوء مهما كان المإثر  ..فكٌؾ
تمت اذن السٌطرة علٌها لدرجة استخراج معلوماتها االساسٌة و الفرعٌة؟ ان حدث هذا حما فبل بد ان
شٌاطٌن الكوكب لد استخدموا و ٌستخدموا ضدها سبلحا عجٌبا فابك التطور ذو تكنولوجٌا خارلة بحٌث هزم
المركبة  Xنفسها معجزة تكنولوجٌا ما ال ٌمل عن الؾ مجرة عبر الكون  ..لكن لو صح ان االمر خدعة منها
فلم لم ترسل المركبة  Xاٌة اشارة حتى اآلن ؟ امر محٌر  ..و ترجح لدٌه االحتمال االخر بانهم سٌطروا
فعبل علٌها بطرٌمة شلتها تماما  ..و كان ٌدرن بؤن فن اسرها ٌعنً خبلصا ابدٌا لها من ذلن المإثر  ..لذا
لرر فراس الوصول الٌها بؤٌة طرٌمة لعله ٌنجح فً معرفة ما اصابها و التعامل مع اجهزتها ان امكن لفن
اسرها و مواصلة المهمة االصلٌة  ..و انطلك فراس مستخدما جهاز الرصد الخاص فً محاولة لمعرفة
مكان المركبة  Xفبكل تؤكٌد لم ٌتركوها فً مكان اسرها االول  ..و استمر فً االستطبلع و البحث السري
حتى اهتدى الى مكانها عبر استمراء انبعاثات خاصة منها  ..و تطلع الى المبنى الماثل امامه  ..مبنى عادي
هادئ  ..و استخدم التخفً بحذر كً ال ٌكشفوا امره و ٌذهب مفعول ما ٌستخدمه و ٌفشلوا مهمته  ..و وصل
فراس الى مكان المركبة  Xبعد مناورات عدة و دخل مكانها و هو متخذ شكل احد العلماء العاملٌن فً
المكان  ..و دخل الى مكان تواجدها فوجدها مستمرة على مستطٌل من مادة مضٌبة و عدة خٌوط ؼلٌظة من
المادة متصلة بها  ..و بشكل بدا طبٌعٌا جدا الترب فراس من المركبة  Xلٌبدأ عمله على تحرٌرها  ..لكنه لم
ٌكن ٌدرن بعد مدى تطور هإالء وانه لم ٌمدرهم حك لدرهم  ..لمد سٌطروا على المركبة  Xتماما و جندوها
لصالحهم  ..فلدهشته اصدرت المركبة  Xحاال انذارا لمن حولها بؤن هذا العالم زابؾ و انه المماتل فراس
من االرض و المطلوب لموى االمن على الكوكب  ..و رؼم المفاجؤة فمد انطلك فراس حاال للخلؾ و
اعترضه ثبلثة عاملٌن فضرب اثنان منهما بمدمٌه بمفزة كاراتٌه حدٌثة و الثالث هوى بحافة ٌده على عنمه
العجٌب و تابع انطبلله نحو الباب  ..استخدام لفزة تنمّل لد ٌؤتً بنتٌجة عكسٌة  ..و المى نحو الباب كرة
مش عة فدوى انفجار عنٌؾ هز الباب المشع فانفتح متحطما  ..و خرج فراس منه الى الفضاء الخارجً
للمبنى و هنان وجد نفسه وسط عدة جنود كانوا لرٌبٌن من المكان  ..و بدون اضاعة ولت استخدم كل ما
ٌعرفه من فنون لتال ٌدوي و حطم عددا منهم لبل ان ٌستولً على عدد من اسلحتهم و ٌحٌط نفسه بؽبلؾ
ق آخر لئلخفاء ٌ ..جب علٌه ان ال ٌستعمل ما لدٌه من اسلحة لدر االمكان لمنع كشفها و فمدانها لمفعولها
وا ٍ
 ..و انطلك فراس لؤلعلى مبتعدا بشكل لطري بسرعة و لد اثار حنمه و للمه ما حدث المركبة  .. Xرؼم انها
مركبة آلٌة بالكامل اال انه شعر بالحنك علٌها لما فعلته معتبرا االمر خٌانة رؼم انه ٌدرن ان االمر لٌس
بإرادتها لكنها المرة االولى التً ٌحصل بها هذا ..لمد كاد ٌمع فً فخ لاتل لوال اسراعه بالخروج و عدم
البماء و المواجهة  ..الصدام مع المركبة  Xعوالبه وخٌمة ألي طرؾ كان حتى االرض نفسها  ..لكنه لم
ٌستسلم وراح ٌفكر بطرٌمة ٌستعٌد بها المركبة  Xمجددا بعد الدمار الذي احدثه هنان  ..و عاد الى المدٌنة.
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"النجوم الضعٌفة الضوء تتبلشى بجوار النجوم االكثر لمعانا " ..لم ٌكن جان ٌذكر تحدٌدا متى و اٌن طرلت
سمعه هذه العبارة  ..لكنه كمماتل نجوم ٌدرن انها عبارة صحٌحة تماما بالمعنى و المفهوم  ..البماء لؤللوى
 ..و الفضاء لؤلذكى و لمن ٌملن التمدم و التكنولوجٌا  ..االلوى ٌسود المجرات و الضعٌؾ ال مكان له بٌن
النجوم اال فً مزارع االلوٌاء و مختبراتهم  ..كانت هذه االفكار و ؼٌرها تدور فً رأس جان و هو ٌتحرن
بمحطته العمبللة التً سٌطر علٌها لٌشارن فً اسطول كوكب خط الدفاع الذي ٌتم اعداده لبلنطبلق لؽزو
االرض مجددا  ..كان و هو ٌنطلك بالمحطة العمبللة ٌموم بتوسٌع شبكته التجسسٌة الموٌة فً الكوكب متخذا
انسب و افضل س بل الولاٌة و الحماٌة التً تضمن عدم كشؾ امره ألجهزة امن الكوكب ٌ ..جب ان ال ٌتم
اجهاض عمله فً مرحلة مبكرة لدر االمكان ..و استمر جان منطلما حتى بلػ منطمة تجمع االسطول ..
ٌحتاج االعداد لمفزة طوٌلة بعض الولت فً العادة  ..و راح جان ٌرالب كل ما ٌجري حوله لكً ٌعرؾ
متى و كٌؾ سٌتدخل اذا ما حان الولت المناسب للتدخل ٌ ..جب منع االسطول من االنطبلق واال لفشل
عملهم هنا تماما خاصة ان المركبة  Xال زالت اسٌرة و مسٌطر علٌها  ..و من مكانه شاهد كٌؾ ٌتم تكوٌن
االسطول و ربطه بالسٌطرة المركزٌة لمٌادته فً الكوكب و فً االسطول نفسه بشكل ربٌسً بحٌث تكون
لٌادة االسطول المٌدانٌة فً االسطول نفسه و من ثم المٌادة الكلٌة لدى مؽادرته لمجرته مع بماء اتصال
مباشر معمد الطرٌمة بٌنه و بٌن كوكبه االم  ..و كان ٌتم بناء االسطول بشكل وحدات تضم كل واحدة منها
سفن نمل و محطات رصد و محطات تمركز ارضٌة و فضابٌة و لواعد صٌانة و سفن حاملة للمماتبلت و
سفن لتكوٌن المدافع الجبارة و وحدات رصد و تجسس و معها مركبة لٌادة ال ٌمكن ان تلفت االنظار و
كذلن محطات صٌانة عامة و مراكز طبٌة و وحدة للعملٌات الخاصة و لاطرات سفن و محطات للتزوٌد
بالطالات المتالٌة و الحركٌة و ؼٌرها و حتى وحدات تصنٌع و اختبار و مختبرات متعددة المهام و كل ما
ٌلزم لتكون كل وحدة جٌشا لابما بذاته  ..و ٌتم ربط كل ذلن بواسطة لٌاداتها بمٌادة موحدة تتمثل فً مركبة
خاصة تتحكم باألسطول كله سواء كان بالمفزات الفضابٌة او تحركاته او لتاله او اي شًء ٌخضه بشكل
جماعً  ..كل ذلن عرفه جان بواسطة امكانات المحطة االستراتٌجٌة التً ٌسٌطر علٌها و على من بها ..و
لرر جان ان ٌستؽل ذلن كله لضرب االسطول فور تحركه او حتى صدور االشارة بتحركه  ..ال ٌرٌد
التحرن لبل اكتمال التجمع لكً ال ٌفلت شًء من االسطول من جهة و لكً ال تصل مركبة واحدة لؤلرض
ان امكن ألنه ٌعرؾ ان االرض االن ال تمدر على صد اي وحدة من هذه الوحدات تمرٌبا دون معركة مرٌرة
 ..و وجد الوسٌلة المثلى لذلن دون ان ٌضطر لمواجهة االسطول كله بسفٌنة واحدة مهما بلؽت لوتها او
تمنٌتها  ..و وصله خبر عبر رواصده بؤن امن الكوكب ٌبذل لصارى جهده للمبض على فراس بعد انكشاؾ
امره بواسطة المركبة  Xنفسها بعد ان كاد ٌصلها و ربما ان ٌستعٌدها و لد تمكن من الفرار و تدمٌر كم
هابل من المرافك فً مركز التجمع الربٌسً و كذلن انكشاؾ امر رامً اٌضا  ..لمد صار االثنان مطاردان
و معروفان نوعا ما ألجهزة امن الكوكب و بمً مإلتا هو وحده لم ٌصله احد منذ انطبلله خارج المركبة X
و احتبلله لهذه السفٌنة سرا  ..وال ٌدري الى متى سٌبمى الحال هكذا فهم لم ٌنسوه ببل شن ولو انشؽلوا
بزمبلبه  ..و بمً جان كامنا و راح ٌستخدم ذكاءه و اجهزته و اجهزة السفٌنة و تمنٌاتها لكن بشكل محدود
للتحكم بشبكته الجاسوسٌة و ترسٌخها و حماٌتها مما افشل كل محاوالت اجهزة االمن المستمٌتة للتوصل الٌه
و هم ٌظنون انه متخؾ على سطح الكوكب بعد فشل اجهزتهم فً رصده لعدم وجود نشاط له هنان و كذلن
الن الكثٌرٌن من رجال االمن فً اماكن حساسة سٌادٌة تابعٌن لشبكته دون ان ٌظهر علٌهم هذا او ٌدركوه
هم انفسهم  ..والحظ جان حركة ؼٌر عادٌة فٌما حوله  ..وادرن ان الولت لد الترب للعمل الحاسم الجدي.
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لم ٌكن االمر سهبل مع جهاز امن مثل الموجود فً كوكب خط الدفاع  ..لكن فرٌك االرض اٌضا لٌس سهبل
 ..بعد جهد كبٌر تؽلب رامً على مطاردٌه و اختفى عن انظارهم و مجاالت اجهزتهم كلها و انطلك الى
العاصمة الكبرى  ..لمد رأى انه من االفضل عدم اضاعة الولت هنا و هنان و االتجاه مباشرة الى العاصمة
ألجل البحث عن ( فرصة عمل ) مناسبة  ..و هنان بدأ عمله حاال دون اضاعة للولت فراح ٌبحث عن
مخلوق مناسب لما ٌرٌده من عمل  ..و بعد بحث لصٌر عثر على بؽٌته و حاال التنصه بهدوء و سرٌة و
استطلع ما فً عمله و باستخدام اجهزته حل محله شكبل و جوهرا و اتجه بهدوء الى المركز الربٌسً حٌث
ادرن ان الدخول شبه مستحٌل بعد الحادث الذي حصل  ..وادرن انه فراس من احدث هذا الكم من الدمار و
الفوضى  ..و على هذا فلن ٌستطٌع الدخول حالٌا لذا فضل انتظار هدوء االمور و لو نسبٌا لكً ٌتمكن من
الدخول دون اثارة جلبة الن الكل متحفز و ٌمظ االن ..و علٌه ان ٌنتظر رحٌل لجان الفحص لكً ٌعبر
للمركز و ٌعٌث فسادا بدوره لكن بهدوء و روٌة و دون لفت االنظار  ..و الى ذلن الحٌن كان على رامً ان
ٌجد شٌبا ما ٌتسلى به  ..فٌبدو انهم لن ٌنتهوا من عملهم فً ولت لرٌب مع هذا التوتر و تلن الشراسة التً
ٌتعاملون بها  ..و خطرت له فكرة ذكٌة  ..ان اي جٌش ٌوشن على الحرب ببل شن ٌحتاج الى جنود مهما
كانت تمنٌة اسلحته  ..و البد ان ٌجري تجمٌع الجنود فً مكان ما إلعدادهم و تجهٌزهم لبل انطبللهم الى
الفضاء او الى اي بمعة ممصودة لٌرحلوا بعدها بواسطة السفن و المحطات و ؼٌرها  ..لذا ٌجب علٌه
الذهاب الى احد تلن االماكن او المعسكرات او مناطك التجمع و معرفة كل شًء عن النظام التجنٌدي فً
الكوكب ان امكن  ..و حاال عاود رامً االنطبلق بهدوء و برود باحثا عن اي معسكر للجٌش مشابه لما فكر
فٌه  ..و استخدم معلومات ضحٌته لتحدٌد هدفه  ..كان اكبر معسكر جنود فً الكوكب كله وهو لرٌب نسبٌا
من العاصمة ألجل سرعة التدخل لحماٌتها ان لزم االمر  ..نظام دفاع الكوكب ال ٌختلؾ عن نظام االرض و
ربما معظم الكواكب الحٌة فً الكون ..الموة الكبٌرة بجانب العاصمة  ..و دخل رامً الى المعسكر متخذا
شخصٌة جندي من جنود المعسكر بسرعة كبٌرة و حذر شدٌد  ..و لرر البحث عن وسٌلة افشال ارسال
الجنود الى السفن  ..و هنان راح ٌرالب نظام ادارة الجنود و نظام الجندٌة بعد ان عرؾ من عمل الجندي
وسابل تجمٌع الجنود و اصدار و توزٌع االوامر للجنود و كٌفٌة تدرٌبهم و حتى اٌن تمع لٌادة المعسكر
االساسٌة  ..عرؾ كل ما ٌعرفه جندي فً معسكر ٌنتمً الٌه  ..لكن طبعا لٌس كل شًء فهنان امور ال
ٌعلمها الجنود العادٌٌن عن اسرار و نظم المعسكر  ..لكن رامً بحنكته عرؾ معظم انظمة المعسكر حتى
مما ال ٌعرفه الجنود العادٌٌن رؼم انه لم ٌعرؾ الكثٌر من اسراره و خباٌاه نظرا لكونه منتحبل صفة جندي
عادي  ..لكنه عرؾ اٌن تكمن لٌادة المعسكر العلٌا  ..وراح ٌبحث عن وسٌلة إلربان االمور هنا اذا ما
حانت الفرصة و لحظة العمل  ..و بالطبع لم ٌكن ٌعرؾ ماذا ٌفعل فراس و جان فً هذا الولت اذ ال اتصال
بٌنهم لكً ال ٌصطادهم الكوكب بخدعة اتصال طلب نجدة او تتبع لمصادر االشارات لذا ٌدرن ان علٌه ان
ٌعمل وحده و كؤنه هو الوحٌد فً المهمة و ببل معاونة اطبللا  ..والحظ رامً اثناء بحثه وجود ؼرفة سرٌة
فً ارض المعسكر ال ٌعلم بها اال المبلبل كما اتضح له من تتبع روادها ..و كانت تلن الؽرفة تضم وسابل
تكنولوجٌة فابمة ألجل السٌطرة على المعسكر و مرالبته بل و مرالبة كل فرد فٌه و لحماٌته من اٌة اخطار
خارجٌة ال ٌستطٌع الجنود صدها بؤنفسهم  ..و تبسم رامً فً سره ببرود ٌ ..ا للحظ الحسن  ..لمد ادرن من
مبلحظاته و عبر اجهزته الفابمة التً حللت المعطٌات لدٌها ان هذه الؽرفة بما تحوٌه هً مركز دفاع
فضابً خفً حٌث كشفته االجهزة لدى رامً وفً نفس الولت منعت المركز من كشفها او كشؾ رامً
والذي لرر ان ٌبدأ بهذا المركز عندما تحٌن اللحظة المناسبة للعمل  ..سٌدمر المركز والكوكب دون رحمة .
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من مكانه فً سفٌنته التجسسٌة التً استولى علٌها من الكوكب راح جان ٌرالب ما ٌجري على الكوكب و
فً الفضاء بعٌنً صمر  ..فً موالؾ كهذه من ٌؽفل ٌخسر حتى حٌاته نفسها  ..كانت الموات المعادٌة تتجمع
بسرعة و دلة ٌدالن على ان االمر تم االعداد له مسبما و منذ فترة طوٌلة  ..ربما لبل نصؾ ملٌون عام اي
فترة الؽزو االول البابد لؤلرض وربما لبل ذلن بشوط طوٌل فالؽزو هو تطبٌك لخطة مسبمة  ..و هذا الؽزو
تطبٌك لخطة مسبمة اطلمتها حادثة ضرب الوحدة االستكشافٌة االرضٌة التً ابادت المهاجمٌن و نجت
مركبتها االم فمط  ..كانت عشرات آالؾ المطع تؤتً من كل حدب و صوب  ..من الكوكب و توابعه و
معسكراته العابمة فً الفضاء  ..و كانت تتجمع كلها فً اسراب منتظمة للؽاٌة كؤنها من هندسة حاسوب
فابك  ..و ادرن جان االمر حاال  ..انهم ٌستعدون لمفزة فضابٌة بعٌدة المدى واسعة التردد و النطاق  ..لفزة
لد توصلهم الى االرض مباشرة هذه المرة دون المرور بالمجرة كلها ..و استنفر جان كل االمكانات لدٌه
لرصد ما ٌحدث ألجل ان ٌكون تدخله بالػ االثر فً االسطول كله خاصة اذا استطاع معرفة اسرار و
ترددات و مدى المفزة الفضابٌة التً ٌتم االعداد لها  ..و فً عدة اماكن تصنع كرة وهمٌة هابلة االبعاد
برزت مراكب خاصة راحت تطلك ترددات و طالات مختلطة لتحٌط االسطول كله بؽبلؾ مضًء من
الطالة المتماوجة  ..وادرن جان ان المفزة الفضابٌة ٌتم احداثها و حاال اطلك العنان ألجهزته لٌرصد كل ما
حوله محٌطا نفسه فً الولت ذاته و بالتحدٌد سفٌنته كلها بؽبلؾ مضاد خفً و لام بإضافة طالة اضافٌة سرا
للؽبلؾ المضًء و حدد مكانا مبلبما عن طرٌك خرٌطة فضابٌة تطبٌمٌة  ..واضاؾ بواسطة الكمبٌوتر لدرا
من الطالة الخاصة ٌتٌح له ارسال االسطول الى المكان الذي حدده و هو ٌعٌد احاطة نفسه بؽبلؾ خاص
مضاد كاحتٌاط بدٌل لؤلول بشكل مناسب مع مراعاة التؽٌر فً المدر الذي ٌحوٌه الؽبلؾ من الطالات  ..و
ما ان اكتمل الؽبلؾ حتى حدث تؤلك شدٌد و اختفى االسطول كله من المكان عدا سفٌنة واحدة بمٌت مكانها
 ..و على عارضات السفٌنة و عارضات الكوكب الراصدة الفابمة المدى ظهرت صورة االسطول برمته
وهو ٌظهر فً مركز شمس متفجرة جبارة هابلة الطالة ذات طبٌعة مختلطة ٌخشاها جبابرة الكون وهو
محاط بؽبلؾ صلب مانع للخروج مذٌب بطالة مرعبة  ..و كانت اسوأ نهاٌة ألسطول حربً عبر المجرات
فمد ذاب االسطول كله و تبلشى بلحظة واحدة و ببل ادنى تؤخٌر و لم ٌنج منه احد رؼم انه ذا تكنولوجٌا فابمة
جدا  ..و حاال ادرن متابعو االسطول و المادة و االمن و الجمٌع ان السفٌنة هذه هً السبب فً هذه الكارثة
العسكرٌة ..و حاال حوصرت بمبات المراكب المتالٌة التً راحت تصب علٌها اسلحتها بؤنواعها ..و ادرن
جان ما سٌحصل لذا لام بسحب كل اجهزته و لام بتفعٌل كل اسلحة السفٌنة و دفاعاتها للعمل  ..و نشبت
معركة شرسة للؽاٌة بٌن السفٌنة الموٌة و لوات حرس الكوكب و استخدم جان نظام االمن فً اجهزته الموٌة
و اخفى اجهزته فً حزامه الفابك و حوصل انظمته عدا االساسٌات التً ال ؼنى عنها و بطرٌمة ال ٌمدر
الؽزاة على سلبه اٌاها  ..المهمة ٌجب ان تستمر وهو أ ّخر الؽزو و لم ٌن ِه امره و الكوكب ال زال موجودا لم
ٌتم نسفه  ..و اهتزت السفٌنة من شدة الضربات و بدأت تتفتت رؼم لوتها و حجمها الهابل و ما تولعه من
خسابر فادحة  ..و اطلك جان اسلحة المركبة بكل عنؾ نحو الكوكب نفسه مسببا دمارا مرعبا فً مرافمه
االستراتٌجٌة و سحك مبات السفن و المراكب و المحطات على سطحه و فً سمابه و فضابه و سحك لسما
كبٌرا من المنشآت المحٌطة بالكوكب  ..ولكن السفٌنة رؼم انها من الوى سفن الكوكب تلمت اٌضا ضربات
شدٌدة الموة فهم ٌعرفون نماط ضعفها و تطاٌرت اجزاإها و بدا واضحا انها لن تصمد طوٌبل رؼم
استمرارها بالمتال و احداث الدمار الرهٌب فً كل هدؾ ٌظهر على رواصدها رؼم اشتعالها  ..و استخدم
جان مركبة طوارئ و انطلك بها مؽادرا السفٌنة المتفجرة لكنه ولع فً شرن امن سٌطر على مركبته بموة.
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"انها مهمة خاصة "  ..دوت هذه العبارة بذهن جان و جنود االمن ٌنملونه ممٌدا بؽبلؾ متماوج ملون بعدة
الوان اسٌرا عبر نالل خفً على ارتفاع نصؾ متر منطلمٌن الى المركز الربٌسً و حولهم دورٌات امن
لوٌة تواكب المركبة بحذر شدٌد  ..كانت تلن عبارة رلم صفر و هو ٌطالع بدلة واهتمام كبٌرٌن استعدادات
الفرٌك لبٌل انطبلله بالمركبة  Xالى الفضاء مباشرة  ..و تذكر آخر عبارة ودعهم بها لاببل " لد ال تعودوا
من هذه المهمة ابدا  ..لكن ٌجب بكل االحوال ان ال تفشلوا " ..نعم ٌ .جب ان ال ٌفشلوا  ..فهذه لٌست مجرد
عملٌة خارجٌة او معركة عابرة  ..انه مستمبل و وجود االرض و ربما كل البشرٌة و الحٌاة نفسها بؤنواعها
و حتى وجود الكوكب بحد ذاته ..لذا اشعل جان ذهنه بكل طالته لمعرفة ما ٌدور حوله  ..فرؼم انه والع فً
االسر اال انه ٌعتبر نفسه مخلولا ارلى من تلن الكابنات ذات الزؼب االزرق و االصابع االربعة و رؼم انهم
لٌدوه بطالة لوٌة و ساروا به فً الهواء وهم ولوؾ اي نملتهم موجات ال سلكٌة مع مسح تكنولوجً مستمر
له طوال الطرٌك اال ان اسلحته واجهزته ال تزال معه بشكل خفً عنهم  ..فكل ما ٌبدو لهم مجرد حزام من
الجلد الطبٌعً تحت لمٌصه الخفٌؾ و ال شًء بٌدٌه او حول معصمٌه  ..شخص اعزل تماما  ..كانت كل
اجهزته خفٌة و محمٌة  ..و وصل الركب الى ؼرفة احتجاز المركبة  Xحٌث تم سحب جان الى لاعدة داكنة
امامها مباشرة و تم تثبٌته فٌها ٌ ..مكنه التخلص من كل هذا لكنه ال ٌرٌد ان ٌتفالم الوضع اكثر خصوصا
بحضور المركبة  Xو كذلن لكً ال ٌخسر اسرار اسلحته مبكرا فبل زال المشوار طوٌبل امام فرٌك االرض
 ..و لطع افكاره حضور ثبلثة من المخلولات ٌرتدون زٌا فضٌا داكنا التربوا من موضع المركبة  .. Xورفع
احدهم جهازا مربعا الى مستوى فمه و كؤنه ٌتصل بجهة ما  ..و سؤل بلؽة الكوكب عما تعرفه المركبة Xعن
االسٌر و ترجمت اجهزة جان االساسٌة العبارة له  ..والحظ جان الذي ٌتابع ما ٌحصل بشكل خفً ان هنان
ثبلثة خٌوط فضٌة تلتصك بثبلثة مواضع فً المركبة  .. Xو كانت تلتمع بإضاءة كلما تكلم ذلن المخلوق
عبر الجهاز  ..و بنفس اللؽة راحت المعلومات تتدفك من المركبة  Xالى جهازه صوتٌا  ..و سمع جان كل
ما نطك به الجهاز الذي وصله تمرٌر مفصبل دلٌما عن خطورة جان و ما ٌملن من اسلحة و تكنولوجٌا على
االرض  ..و نظر المخلوق الى جان بدهشة و توتر  ..لماذا ٌؤتً لادة االرض االكثر اهمٌة هنان بؤنفسهم
للمتال وال ٌرسلون جنودهم بدال منهم؟ و بمً جان هادبا ٌنظر ببرود الى كل ما حوله وكان واضحا له انهم
سٌطروا تماما على المركبة  Xبتكنولوجٌتهم الفابمة  ..و هذا امر بالػ الخطورة  ..و بعد ان استوفً المخلوق
التمرٌر المفصل عن جان بدا الملك علٌه و على من معه  ..و لرروا ارسال االسٌر الى الؽرفة السرٌة و ان
ٌزودوا النظام اآللً بنظام دفاعً جٌد وان تتم مرالبته ببل انمطاع و ان ترصد اٌة تحركات ؼٌر عادٌة له ..
لم ٌكونوا ٌدركون ان جان ٌستمع لكل ما ٌتفوهون به و لم ٌخطر ببالهم هذا وهو ٌرونه ٌتلفت حوله كؤنه
ٌستطلع مكانا ٌجهل لؽة اهله  ..و احاط الجنود بمنصة جان و التً سارت وسطهم و عبرت الى ممر طوٌل
انتهى بعد فترة الى مساحة خالٌة مستدٌرة  ..و لم ٌستطع جان رإٌة جوانبها و التً ؼطاها ما ٌشبه سحابة
من ضوء داكن او ما ٌشبه الضباب من الضوء الشاحب  ..و تولفت المنصة وسطها دون ان ٌظهر اي شًء
جدٌد بعد ان سارت وحدها بعٌدا عن الجنود الذٌن تولفوا على طرؾ المكان  ..و ادرن جان انه اآلن فً
المكان الممصود وانه محروس و مرالب بوسابل سرٌة ربما كان الضباب الضوبً العجٌب ٌحجبها او نه هو
وسٌلة الرلابة و الحماٌة التً تحدثوا عنها وان اٌة محاولة حتى الجتٌاز هذه المنصة ربما تفشل او تإدي
لمصرعه ان لم تكن مدروسة بعناٌة  ..فبل شن انهم وضعوه فً مكان ٌناسب ما حصلوا علٌه من معلومات
بشؤنه من المركبة  Xالتً بات واضحا انها صارت تحت تصرفهم بكل لوتها و مخزونها المعلوماتً نفسه.
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من مولعه فً العاصمة والذي ال ٌعرؾ به احد من المخلولات التً حوله كان فراس ٌرالب الوضع بهدوء و
اهتمام بالؽٌن محاوال العثور على ثؽرة ما للعمل من خبللها او معلومة جدٌدة تفٌد مهمته  ..و شاهد بوسابل
رصده الفابمة انطبلق لوات الكوكب العسكرٌة الى الفضاء فجؤة  ..و ظن ان االمر لد خرج من بٌن اٌدٌهم
فهو لم ٌشعر ببدء الحشود و االعداد للؽزو  ..و شعر باإلحباط الشدٌد ألنه لم ٌستطع كشؾ الحشد و منعه ..
و فكر فً انه لو كان سلفه فً هذا المولؾ لملب الكوكب على رإوس لاطنٌه و لم ٌسمح لمركبة واحدة
باإللبلع منه تجاه االرض  ..و احس بنوع من العجز لوهلة  ..لكنه نفض التفكٌر عن خاطره و هو ٌمول
لنفسه بتصمٌم انه ٌجب ان ٌثبت لنفسه و للكل انه اهل لمنزلته التً ورثها عن سلفه وانه ٌستحمها عن
جدارة  ..و لرر فراس ان ٌموم بعملٌة تضطر الكوكب إلعادة اسطوله الى الكوكب نفسه او تؤخٌر ارساله
لؤلرض على االلل  ..وراح ٌرصد تحركات االسطول لكً ٌتمكن من تحدٌد مكان التحكم به من على ارض
الكوكب  ..ال ٌمكن ان ٌكون مركز التحكم االساسً خارج الكوكب فً مرحلة االعداد و الحما سٌتحول الى
مركز متابعة و ارشاد و تنتمل مسؤلة التحكم الى سفٌنة اساسٌة استراتٌجٌة من سفن االسطول لدى االنطبلق
و االبتعاد عن الكوكب  ..و راح فراس ٌتابع االشارات و ادرن انها من نفس المركز الذي ٌحتجزون به
المركبة  .. Xوادرن ان مسؤلة ارسال المركبة  Xمع االسطول كانت خدعة وال شن  ..ولو انها وصلت الى
االرض الستطاع لادة االرض اعادتها الى سٌطرتهم فور عبورها المجال الفضابً للمجرة  ..اٌضا ما ٌدل
على ان االمر خدعة انه لم ٌشاهدها ضمن الحشود المتجهة للفضاء لبلنضمام لحملة الؽزو و التً على ما
ٌبدو لد اكتملت عددا و عدة و اكملت تجمعها النهابً اذ لم تعد هنان مراكب تؽادر ارض الكوكب و الذي
احٌط بهالة تمٌه نواتج االنطبلق  ..و حدد فراس مكان التحكم باألسطول داخل المركز  ..و لم ٌكن طبعا
المركبة  .. Xال بد من الوصول الى داخل المركز اذن  ..وراح فراس ٌبحث عن طرٌمة لدخول المركز و
تحاشً كشؾ المركبة  Xله و محاولة اعادتها الى سٌطرته لبل ان ٌتحرن االسطول  ..واتخذ شكل مسإول
من مسإولً مركز التحكم دون ان ٌحاول االلتراب كثٌرا من المركبة  .. Xو من على شاشة راصد فرعً
خارج المركز شاهد فراس االسطول ٌموم بمفزة فضابٌة طوٌلة المدى و ظن انها ستوصلهم ببل شن الى
ارضه و ان فرٌمه لد فشل بشدة  ..لكن لدهشته وصل االسطول الى مركز شمس مرعبة مختلطة مسمومة
محاطا بؽبلؾ حراري كثٌؾ اذابه بلحظة واحدة عدا مركبة واحدة و ادرن فراس ان جان بها وانه السبب
فً فناء االسطول  ..و شاهد بعض المراكب تهاجم سفٌنته و هو ٌحطمها بموة و من ثم ٌوجه ضربات جبارة
شدٌدة التدمٌر للكوكب و لما حوله من سفن و محطات و مراكب متنوعة و ٌبٌدها و ٌسحمها بؽزارة  ..و
شعر فراس ببعض الؽٌرة و ببحر من االرتٌاح  ..لمد لام جان بهذه الخطوة بعمل اعطاهم فرصة كاملة
للعمل على اتمام المهمة بنجاح  ..و لذا لرر فراس ان ٌموم هو اٌضا بخطوة حساسة  ..ال بد من استعادة
المركبة  Xباي ثمن و لو اشعل حربا كاملة  ..فهً مفتاح نجاح المهمة تمرٌبا  ..و دخل فراس الى المركز
مستخدما اجهزته و المعلومات التً حصل علٌها من عمل الضحٌة لفتح االبواب و ابطال عمل اجهزة رصد
و تحلٌل الشخصٌة فً المركز و كذلن اجهزة الدفاع بشكل ال ٌثٌر انتباه المنظومة االمنٌة فً المركز حتى
وصل الى مكان احتجاز المركبة  .. Xو فً تلن الماعة الكبٌرة شاهد الخٌوط الفابمة من الطالة الملتصمة بها
من بعٌد دون االلتراب مباشرة منها  ..وراح ٌتابع سٌرها  ..لو انه استطاع ازالتها لكان بإمكانه مستخدما
خبراته الحد من خطورتها علٌه و ربما استعادتها و السٌطرة علٌها  ..وراح فراس ٌتابع بجهاز راصد خط
ٌسٌرها  ..و لم ٌكد ٌموم بذلن حتى سمع فراس صوت حارس ٌهتؾ بعبارات ما  ..وادرن انهم كشفوا امره.
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تجول رامً فً المعسكر الذي ٌتواجد فٌه كؤحد افراده بحذر شدٌد و ٌتفحص كل شبر فٌه لكً ٌستطٌع
التصرؾ اذا ما حصل اي شًء مفاجا خاصة انهم بكل امكاناتهم و اجهزة امنهم ٌبحثون عنه بجنون هو و
زمٌلٌه فً كل مكان بتمنٌاتهم المتطورة و بكل وسٌلة ممكنة حتى المدٌمة منها  ..ال ٌمكن ألجهزة امن
الكوكب ان تركن للهدوء فً ظل وجود ثبلثة لادة ارضٌٌن على كوكبهم فً فترة االعداد المتسارع لؽزو
االرض مجددا  ..و كان هو ٌتولع استنفارا عاما نظرا اللتراب موعد الؽزو حسبما ٌرى  ..لكنه لم ٌبلحظ
اي تحركات ؼٌر عادٌة فً المعسكر هذا و لم ٌتم نمل اي جندي الى اي مكان بعكس المتولع  ..لكنه الحظ
بعض االرتبان على وجوه المادة و الذٌن ٌوازون رتبة الضباط على االرض  ..و لم ٌفهم السبب نظرا لعدم
مجازفته بتشؽٌل رواصده الستكشاؾ ما ٌحدث فً الفضاء حٌث ان اٌة محاولة من هذا النوع ستتسبب فً
كشفه و تعرٌضه لمتاعب ال حصر لها على حساب ولت المهمة و ربما سبلمته و سبلمة الفرٌك كله دون ان
تكشؾ له شٌبا ذا بال  ..و فكر فً ان هنان احتمالٌن لعدم تحرن الجنود فً ظل هذه الظروؾ  ..االحتمال
االول ان امر الؽزو خدعة هدفها دفع الفرٌك الذي وصل الى الكوكب و اختفى للتحرن بشكل متسرع ؼٌر
مدرو س و بالتالً الل حذرا مما سٌكشفهم للمرالبٌن و ٌتسبب بالتبعٌة فً المبض علٌهم او تصفٌتهم بعد ان
فشلوا فً اسرهم مع المركبة  Xحٌث لم ٌعرفوا بعد الى اٌن اتجهوا و ألجل جعلهم ٌحسون بالخطر و
ٌحاولوا انجاز ما جاءوا من اجله فٌعرفه لادة الكوكب و ٌعرفوا اهدافهم و ٌحبطوا خططهم و ٌؤسروهم او
ٌمتلوهم دون استجواب ربما  ..واالحتمال الثانً هو ان امر الؽزو حمٌمً و ان التحركات لم تشمل كل لوات
الكوكب و ان امرا ما لد حدث و عطل الؽزو او أخره و ربما كان وجودهم فً الكوكب سبب تؤخٌر الؽزو
الشامل لحٌن التناصهم او ان الموات الؽازٌة لد حصل لها امر ما  ..اي انه اما انه تم تؤجٌل الؽزو او انه
فشل و هنان احتمال انه لم ٌتم اعداده بعد و فً كل احتماالت بتفاصٌلها كان علٌه ان ٌتحرن  ..لكن  ..ما
الذي ٌمكن ان ٌفعله جندي فً معسكره فً مسؤلة تدمٌر كوكب ؟  ..و لو تحرن ما الذي سٌفعله فً نظام
محكم كهذا؟  ..و فٌما هو ٌفكر سمع نداءا ٌتردد بلؽة الكوكب ٌحدد فرلة من الجنود اصدر لهم المابد
تعلٌمات تتضمن االنتظام فً وحدات ألجل البحث جاسوسٌن تم اعطاإهم المعلومات المتوفرة عنهم  ..و
دارت االفكار برأي رامً  ..جاسوسان ؟؟ ماذا ٌمصدون؟ انهم طبعا ٌعلمون انهم ثبلثة  ..فلماذا اعلنوا عن
اثنٌن ؟ ببساطة ٌبدو و بشكل ٌثٌر الحفٌظة ان احد افراد الفرٌك لد تم اسره او لتله وهو احتمال لوي اذ ال
جدوى من اصدار اوامر بالبحث عن اثنٌن دون الثالث ألنه ان كان حٌا و حرا لن ٌنخدع و ٌؤمن جانبهم و
لن ٌظن احد من الثبلثة انهم تؽاضوا عنه و ان الممصود رفٌماه ال هو كونه متخفٌا مثبل  ..بكل االحوال ال
شن ان احدهما  ..فراس او جان  ..لد حصل له مكروه  ..ضربتان موجعتان لفرٌك االرض  ..اوال اسر
سبلحهم االساسً الفابك وهو المركبة  Xو اآلن فمدان ثلث الفرٌك  ..ان استمر الوضع هكذا ستكون كارثة
وهو امر ؼٌر مستبعد  ..و انطلمت الدورٌات تبحث عن رامً وهو ٌبحث معها عن نفسه  ..كانوا كما لال
المثل المدٌم  ..كمن ٌبحث فً كل مكان فً بٌته عن نظارته التً فوق انفه  ..و كشخص منزوع المشاعر لم
ٌحزن رامً على اسر او مصرع زمٌله بل راح ٌفكر فً انها هزٌمة لؤلرض وال بد من رد االعتبار و
الثؤر بضربة موجعة جدا خاصة ان احد زمٌلٌه وجه ضربات من الفضاء للكوكب بواسطة سفٌنة استراتٌجٌة
ٌبدو انه استولى علٌها و بعد تلن المعركة لد تم اسره او ربما لتله فً تلن المعركة الشرسة التً كلفت
الكوكب ؼالٌا جدا  ..لو كان هو مكان من فعل هذا لما استطاع فعل اكثر مما فعل  ..و تساءل رامً وهو (
ٌبحث ) عن الهدؾ الذي هو نفسه من ٌمثله مع الدورٌة  ..ترى من منهما فعل هذا ؟ فراس ام جان ؟
كبلهما ٌمكنه فعل هذا وهو اٌضا  ..ال فارق  ..هنان لتٌل او اسٌر من الفرٌك وال بد من تدفٌع الثمن للؽزاة.
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استدار فراس ببرود و سرعة نحو مصدر الصرخة المتوترة لٌشاهد حارسٌن ٌوجهان الٌه سبلحهما فً
وضعٌة االطبلق المصوى و فورا ابتعد عن مسار االطبلق فً ذات الولت الذي انطلك فٌه من سبلحٌهما
كتلتان من اشعة جسٌمٌة اخطؤتاه لتصٌبا بدال منه ممدمة المركبة  Xالممٌدة  ..و حاال انطلمت منها لذٌفتان
مشعتان و كؤن المذٌفتان اللتان اصابتاها لد ارتدتا عنها و اصابت كل لذٌفة جندٌا منهما فتبخرا بسرعة فابمة
 ..كل هذا جرى بنحو ثانٌة ارضٌة حتى ان لدما فراس لم تكن بعد لد المستا المولع الجدٌد على ارض
المركز عندما تبلشى الجندٌان من الوجود ..و ابتسم فراس ببرود و هو ٌنظر الى المركبة  Xو ٌسمع ولع
عشرات الخطوات الراكضة الى المكان  ..و ادرن ان امره لد انكشؾ بطرٌمة او بؤخرى ألجهزة االمن  ..و
حاال اتجه الى موضع الحارسٌن لعله ٌحصل على سبلح احدهما على امل ان الطلمتان ابمٌتا شٌبا منهما لكنه
وجد السبلحان الموٌان مجرد رماد ال اكثر  ..فسحب مسدسه الخارق  ..و كان سبلحا رهٌب شدٌد التدمٌر
متعدد المهام و المدرات ٌ ..جب عدم االسراؾ فً استعماله لكً ال ٌفمد مفعوله فً هذا الكوكب الرهٌب ..
و تراجع فراس او هم بالتراجع صوب البوابة فوجد نفسه امام جنود مدرعٌن فاطلك خٌطا من اشعة دلٌمة
اخترلت واحدا ممن امامه فمتلته على الفور و تراجع الى داخل المركز وهو ٌحٌط نفسه بؽبلؾ ولاٌة متؽٌر
للحماٌة بشكل خفً  ..و اطلك من مسدسه جدارا مشعا سد المدخل امام مطاردٌه  ..و اندفع للداخل مجتازا
لاعة احتجار المركبة  Xالتً لم تحرن ساكنا و كان فراس ٌخشً ان تعترضه او تعطل اعماله و تشل
اجهزته  ..لكنها لسبب ما لم تفعل  ..و لبل ان ٌؽادر الماعة رأى ان الخٌوط المشعة الثبلث المتصلة
بالمركبة  Xلد تؤلمت بموة  ..و لم ٌكن ٌعرؾ معنى هذا تماما لكنه ادرن ان االمر لٌس صالحه بؤي حال من
االحوال  ..وبسرعة ؼادر المكان و اؼلك مدخله بجدار مشع جسٌمً  ..و راح بعدها ٌتجول بحذر شدٌد فً
الؽرؾ امامه لعله ٌستطٌع بؤٌة وسٌلة ان ٌجد وسٌلة او جهاز تحكم هإالء بالمركبة  .. Xلكنه مع تجوله
اصطدم بدورٌة ج ّوالة اذ ٌبدو واضحا ان الكل لد تلمى انذارا بوجوده فً المركز و بؤوصافه  ..ولم ٌنتظر
فراس ففور رإٌته لهم اطلك من مسدسه كرة مشعة احاطت بالدورٌة ..لكنهم ازالوها و انطلمت منهم عدة
لذابؾ اصابت عدة مناطك محدثة دمارا شدٌدا بعد ان شتتها اجهزة الحماٌة لدى فراس الذي اطلك خٌوطا
من اشعة صافٌة اصابت عددا منهم فً ممتل  ..و تراجع فراس الى ممر وجده على ٌمٌنه  ..و اخترق
االرضٌة محاوال الوصول الى اسفل المستطٌل الذي تمؾ علٌه المركبة  .. Xلكنه لم ٌستطع ذلن و لم تنجح
اٌة محاولة للوصول الٌها ابدا  ..و ادرن فراس ان المركبة  Xنفسها تمنعه من الوصول الٌها ببل شن ..و
تساءل  ..لماذا لم تحاول المركبة  Xلتله و اكتفت بمنعه فمط من الوصول الٌها ؟  ..ال ٌدري حمٌمة وال ٌرٌد
بناء آمال على امور لد تكون خادعة او آنٌة لذا بمً شدٌد الحذر ألنه ٌدرن انهم ٌسٌطرون علٌها و ال شن
ان فً االمر خدٌعة ما ال ٌدري ماهٌتها او انهم ٌمنعونه بهدؾ عدم كشفه لشًء ما او اطبلعه على اسرار
حساسة او اي سبب مشابه  ..و ترن فراس المحاوالت العمٌمة هذه و عاد لٌتجول بحذر كبٌر متخذا اسلوب
اخفاء جٌد ٌناسب الخطر المحٌط  ..و لم ٌستسلم او ٌٌؤس بشؤن المركبة  Xبل كان ٌحاول العثور على وسٌلة
ٌحررها بها و ٌلؽً السٌطرة المفروضة علٌها من لبل شٌاطٌن خط الدفاع هإالء لكن ببل جدوى فهو لم
ٌتمكن حتى االن من معرفة مصدر و طرٌمة عمل الخٌوط المضٌبة تلن و الملتصمة بالمركبة  Xفً موالع
حساسة ال ٌدري كٌؾ توصلوا الٌها  ..ان معرفة هذه االسرار و التؽلب علٌها ٌتطلب الوصول الى المركبة
 Xو التعامل مباشرة مع تلن الخٌوط  ..لكن المشكلة الكبرى هً ان المركبة  Xنفسها تمنع االلتراب منها و
تتعامل بعدوانٌة شدٌدة مع فرٌك االرض رؼم ارادتها ٌ ..درن فراس ان المركبة  Xمفتاح نجاح مهمته كلها.
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انه ٌملن نصؾ امبراطورٌة االرض او اكثر للٌبل  ..لذا لم ٌستسلم جان لوضعه كؤسٌر لدى مخلولات
ٌعتبرها الل منه مرتبة بكثٌر وهو لم ٌعتد ابدا ان ٌستسلم لعدو مهما كلفه االمر و مهما كان ذلن العدو لوٌا
 ..كانت اسلحته و اجهزته كلها معه ربما ألنه لم ٌُظهرها و ألنها خفٌت علٌهم او ربما النهم لم ٌكترثوا
لؤلمر  ..و هذا احتمال ضعٌؾ النهم لم ٌكتشفوه وهو ٌستعملها للسٌطرة على سفٌنة استراتٌجٌة كاملة و
ٌدمر بها مرافمهم  ..و ابتسم جان ابتسامة باردة  ..سٌكلفهم هذا ؼالٌا جدا  ..و لام بتشؽٌل اجهزة الرصد و
االستشعار الخفٌة عبر امر عملً مباشر دون ان ٌلمس مكانها بالطرٌمة المباشرة وهو افضل فً التعامل مع
االجهزة الن االفكار لد تكون مختلطة فبل تصل االوامر صافٌة لؤلجهزة ..و راحت المعلومات تنهال على
الحاسوب الفابك لؤلجهزة  ..و راحت اجهزة االستشعار تستطلع كل ما حول جان  ..االرضٌة  ..السمؾ ..
الجدران  ..اجهزة الحراسة و الدفاع  ..اجهزة االمن  ..اجهزة الرصد و االستكشاؾ والفحص ..موالع
الحرس  ..نوعٌة االشعاعات المحٌطة به  ..كل شًء ممكن  ..و راحت تحلل كم المخاطرة اذا ما حاول
الفرار ..و كان كل هذا ٌجري بهدوء و سرٌة و حذر شدٌد كً ال تكشفه اجهزة االمن و تتعامل معه بموة
اكبر تفسد عمله  ..و بعد مسح دلٌك شامل اكتشؾ جان عبر اجهزته مكان جهاز التحكم بمكان أسره ٌ ..ا
لحمالتهم  ..كان فوق جان مباشرة ..و حاال صدرت موجة من اجهزة جان شلت عمل كافة االجهزة التً
حوله بشكل ال ترصده اجهزتهم و كؤنها ال تزال عاملة ..و رفع جان اصبعه نحو الجهاز فانتزعه من مكانه
و لد حللته اجهزته ثم اذابه و صنع مكانه دابرة بمطر نحو متر  ..لم ٌكن بإمكانه او برؼبته استخدام اجهزته
للطٌران لكً ال ٌثٌر عملها اجهزة االمن االكثر لوة فً المكان كله  ..و كانت الفجوة التً صنعها ترتفع نحو
اربعة امتار تمرٌبا  ..و نظر الٌها جان ببرود  ..و استجمع لوته البدنٌة و لفز لؤلعلى بمرونة بشكل
عمودي و عبر الفجوة ملتفا حول نفسه لٌهبط على حافة السمؾ و نظر لؤلسفل ثم المى فً لعر الحفرة لرصا
صؽٌرا صنع صورة محسوسة ناطمة متحركة تفاعلٌة له  ..و هكذا لم ٌكن ممكنا معرفة اختفاءه بعد ان
اطلك سراح االجهزة الراصدة و رمم مكان الفجوة ظاهرٌا و زودها بجهاز تحكم ظاهري بدٌل و الصورة
البدٌلة ستإدي دوره تماما  ..و تحرن جان بحذر على سمؾ الزنزانة فوجد انه مفردة ال جارات لها و كؤنه
ٌمؾ على سطح صندوق فً مساحة شاسعة و فٌما هو ٌتؤمل المكان الحظه الحارس فرفع سبلحه نحوه لكن
جان لفز من االعلى و التؾ فً الهواء مبتعدا عن مسار االشعة لٌهبط فوق الحارس نفسه  ..و دارت لدمه
الٌمنى فً الهواء لتدق وجه الحارس بدورة رأسٌة و تكفلت لدماه بتثبٌته لبل ان ٌسلبه سبلحه بهالة التماط
خاملة و من ثم ٌذٌب الحارس و ٌزٌل بماٌاه لبل ان ٌضع مكانه صورة تماثلٌة تفاعلٌة كالتً وضعها مكانه
هو فً الزنزانة و ازال هالة السحب و كل اثار المتال المصٌر لبل ان ٌمفز مرة اخرى معتلٌا السمؾ مخفٌا
نفسه و راح ٌنظر لعله ٌجد ما ٌبؽً  ..كان ٌبحث عن مخرج له من تلن الؽرفة  ..ال بد ان الحارس اتى من
مدخل ما  ..و كما تولع فمد كشفوا امر فراره من الزنزانة و امر الصور الخادعة و شرعوا ٌبحثون عنه و
اعلنوا حالة الطوارئ و االستنفار العام و كمن هو فً مكانه ٌتحٌن الفرص للهرب  .و كانت حركة الحرس
من الكثافة بحٌث ستكون اٌة محاولة للهرب تعنً الفشل التام و صراعا مرٌعا ربما ادى لممتله او اعادة
اسره بصورة اشد الؾ مرة من االولى و ببل امل  ..و راح ٌتؤكد من صبلحٌة اجهزته و اسلحته عبر
االستطبلع العملً الصامت ثم كمن مكانه متخفٌا بواسطة اجهزته دون صدور نشاط منه و تؤكد من حماٌة
نفسه جٌدا  ..فهو ٌعلم انهم ٌدركون انه ال زال داخل المركز نفسه و لم ٌؽادره بعد و ربما كانت مسؤلة اعادة
اعتماله مسؤلة ولت ال اكثر و هذا سٌعنً المزٌد من الصراعات و اضاعة الولت فمط ألجل تحرٌر نفسه ..و
ال ٌعلم ما اذا كان الكوكب ٌعٌد االن تجمٌع اسطول جدٌد ألجل ؼزو االرض ام ال ..فالخطر ال زال لابما .
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استمر البحث عن المطلوبٌن فترة طوٌلة ببل جدوى و كان رامً ٌحس بعدم جدوى ما ٌفعله  ..انه بٌنهم و
ٌبحث معهم بهمة و نشاط عن نفسه و عن زمٌله ببل نتٌجة  ..انهم اضعؾ حتى االن من ان ٌعثروا على
فرسان االرض حالٌا على االلل  ..و راح رامً ٌفكر فً عمل شًء ما  ..اي شًء فً صالح مهمته إلنماذ
كوكب االرض من خطر الؽزاة  ..و عادت فرلة البحث الى لاعدتها الشاسعة جدا تجر اذٌال الخٌبة  ..و
فكر رامً فً عمل حفلة وداع لتلن الماعدة لبل ان ٌؽادرها  ..ال فابدة من بماءه هنا ٌضٌع الولت فً اعمال
عسكرٌة روتٌنٌة للكوكب ..و ببل تردد استخدم وسابله للتخفً و استخدم اجهزة االستشعار و الرصد و راح
ٌبحث عن مركز تحكم الماعدة حتى وجده  ..و وجد اثناء الفحص انه ٌضم ارشٌفا هاببل  ..و بمجازفة اعتمد
انها لن تبمٌه على لٌد الحٌاة لام باالستٌبلء على كل معلومات الماعدة االساسٌة و الفرعٌة و الثانوٌة و
تخزٌنها فً اجهزته مع الترجمة  ..و استمرت المعلومات فً االجهزة و رامً ٌتولع ان تنملب الدنٌا فوق
رأسه  ..لكن امرا لم ٌحدث و هذا شجعه على االستمرار فمام بزرع كرات شفافة عبارة عن متفجرات شدٌدة
االنفجار و الموة فً ارجاء المكان الذي هو عبارة عن مركز للتحكم و الرلابة فً الماعدة كلها و التً كانت
لاعدة استراتٌجٌة كونها كانت ممامة بالمرب من العاصمة نفسها  ..و لام رامً برصد تحركات افراد المٌادة
 ..و فٌما هو ٌتابع ما ٌحدث خٌل الٌه ان الحظ صار صدٌمه الوفً فمد عبرت مركبة محروسة بعناٌة فً
سماء الماعدة و تم جمع كل الجنود فً الساحة حتى امتؤلت على شدة اتساعها  ..و على منصة انٌمة ولؾ
نحو عشرة ضباط كبار حضروا بواسطة تلن المركبة  ..تماما كما ٌحدث على االرض  ..و راح هإالء
واحدا بعد اآلخر ٌلمون خطابات تتضمن عدة مواضٌع عن االمن و االستراتٌجٌة الخاصة بالكوكب من
الناحٌة العسكرٌة و بعض االرشادات حول التصرؾ مع االجسام الطابرة المجهولة و ارشادات حول
جواسٌس االرض ألجل التعرؾ علٌهم فٌما لو صدفهم احد الجنود  ..و فٌما هم كذلن دوى انفجار هابل
خلؾ الحشد اطاح بالبناء الربٌسً كله مع كمٌة كبٌرة من الجنود المرٌبٌن و استدار الجنود بذعر لٌروا كرة
هابلة من النار تلتهم مركز الرلابة و التحكم فً الماعدة فً منظر اهتزت له مشاعرهم و االنفجار ٌضًء
نصفهم المواجه له رؼم ضوء النهار  ..و لبل ان ٌتحرن احد واو تضٌع الفرصة بتفرق الجنود و صدمتهم
او تخاذ احد جانب الحذر رفع رامً كفه فً وجوه الضباط فصدرت منه كرة مشعة حارلة اذابتهم دفعة
واحدة مع المنصة و الحرس و كل ما ٌحٌط بهم بكرة وهمٌة لطرها مابة متر  ..كانت ضربة مفاجبة مإثرة
 ..خسارة مركز التحكم و ممتل الضباط الكبار هذا عدا عن الجنود و الخسابر الجانبٌة االخرى  ..و سٌطر
الجنود على انفسهم بسرعة و حاال اتجهت اسلحتهم نحو رامً الذي لم ٌنتظرهم لٌهاجموه بل انطلك حاال
لؤلعلى محٌطا نفسه بهالة دفاعٌة متؤلمة جعلته كشمس صؽٌرة فً السماء فولهم  ..و انطلمت االسلحة من
كبل الطرفٌن و دارت معركة حامٌة عنٌفة توازي حربا صؽٌرة بٌن جٌشٌن  ..و وجد رامً انه رؼم انهٌار
مبناهم الربٌسً فً مواجهة لاعدة كاملة تضم جٌشا كامل التسلٌح و منظومات دفاعٌة لوٌة و اخرى هجومٌة
فابمة و لٌادات مٌدانٌة لادرة على سد الفراغ المٌادي الحاصل من ضربة رامً  ..و مع اشتداد الهجوم و
خشٌة رامً من التعرض لؤلسر لرر االنسحاب  ..لكنه اراد اوال توجٌه الضربة الماضٌة للماعدة فراح
ٌبحث عن آخر و اهم ما بها  ..جهاز الرصد و االرسال و االستمبال الربٌسً و السري جدا فً الماعدة
والذي تم وضعه خارج المركز المنهار  ..و لكونه جهازا نشطا جدا سرعان ما عثر علٌه رامً فانطلك و
تولؾ فوله فً الهواء و صدرت من حزامه رؼم عدم انمطاع الهجمات علٌه هالة مشعة تحولت الى انبوب
عبرته كتلة سوداء تبلشت فً المبنى و طار رامً بسرعة هابلة مبتعدا تبلحمه االشعاعات و الموجات و
المذابؾ التً صدها ؼبلفه ..و فجؤة انفجر البناء و تبلشت اجزاإه تماما لبل ان ٌبتعد رامً عن الماعدة .
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بعد محاولته الفاشلة فً االلتراب من المركبة  Xابتعد فراس عن المركز كله لكً ال تموم المركبة  Xبعمل
احمك ٌكشفه تماما امام اعداءه هذا ان لم تمم بمتله مباشرة او اسره و تسلٌمه لهم  ..انها االن ملن ٌمٌن
االعداء و تحت سٌطرتهم ببل شن  ..و سرعان ما التنص احد سكان المدٌنة و استولى على عمله و هٌبته و
حل محله  ..و ؼاص فراس فً المدٌنة بسرعة لٌتخلص من مطاردٌه و هو ٌدرن انه ال فابدة من التخفً
المجرد لذا ٌجب البحث عن اي هدؾ مناسب ٌفٌد المهمة ال مجرد التملص من المطاردٌن حتى لو تخلى
فرٌك االرض عن المركبة  Xوهو امر مإلم و صعب لكن حتى لو تخلوا عن ارواحهم انفسها ان لزم االمر
فلن ٌتخلوا عن مهمتهم و النجاح فً تحطٌم هذا الكوكب االسود  ..وهو لن ٌتخذ خطوات انتحارٌة اال كحل
اخٌر اذا ما تؤزمت االمور لدرجة خروج االمور عن السٌطرة تماما وهوا لم ٌحدث بعد ..و لكً ٌحدد فراس
الهدؾ المناسب كان علٌه ان ٌجد المكان الذي ٌحوي معلومات تحوي ما ٌدل على هدؾ مناسب ٌستحك
العناء و كتعوٌض عن الفشل الصؽٌر الذي حصل بشؤن المركبة  .. Xلٌس سهبل العثور على هذا فً كوكب
مثل كوكب خط الدفاع  ..لكن هنان اساسٌات ثابتة عبر الكون الفسٌح ..ان اي تجمع سكنً مهما كان نوعه
ال بد ان ٌحوي نوعا من مراكز المعلومات سواء كان خاصا ام عاما اي تابعا للدولة واالخٌر تحدٌدا هو
المطلوب  ..و هذا النوع ٌتواجد عادة بالمرب من مرافك الدولة و ٌكون بالطبع محروسا بشدة دون ان ٌكون
به هو نفسه اسلحة ظاهرة كالمدافع او المذابؾ الباحثة او مولدات و مطلمات الموجات و ٌحوي الكثٌر من
الضباط و الحرس و العاملٌن المدنٌٌن العاملٌن بشتى الوظابؾ هنان  ..و لام فراس بإخفاء نفسه و الطٌران
فوق المدٌنة باحثا بؤجهزته عن مبنى له مواصفات مبنى مخابرات خاص محروس بحراسة تتوافك مع لٌمة
ما به من كنوز معلوماتٌة  ..و عبر اجهزة الرصد و الفحص الطٌفً و الموجً لام حاسوب اجهزته االمنً
بتحدٌد مكان ذلن البناء و راح ٌرصده بحذر و دلة لبل ان ٌموم بالتناص احد افراد ذلن البناء و اتخذ هٌبته
و استولى على اساسٌات معلوماته الشخصٌة  ..و ابتسم فراس بسخرٌة باردة  ..كلما اكتشؾ امن الكوكب
بشرٌا متنكرا ظنوا انه جاسوس منهم ٌعمل لصالح االرض  ..فهم ال ٌعرفون هذه الطرٌمة حتى االن حسبما
ٌرى  ..و دخل فراس البناء بكل صفالة و ثمة  ..نصؾ الكوكب ٌبحث عنه وهو تحت انوفهم  ..كان من
اتخذ شخصٌت ه ٌعمل ادارٌا فً المكان  ..مجرد اداري  ..و لشدة الزحام فً المبنى نسبٌا لم ٌكن ممكنا ان
ٌصطاد احدهم ممن لهم صفة اعتبارٌا فالكل تحت االنظار تمرٌبا عبر وسابل الرصد الموجودة و كذلن
بالعٌن المجردة  ..لذا لم ٌكن هنان مفر من المجازفة  ..و اتجه فراس الى جهاز االرشٌؾ بكل بساطة  ..و
لحمه ثبلثة من الحرس ٌسؤلونه عن وجهته فاخبرهم انه فً مهمة ادارٌة  ..لكنه ما كاد ٌبدأ بمحاولة سحب
معلومات االرشٌؾ المركزي حتى دوى صوت ذو رنٌن هادئ و بسرعة عملت اجهزة االمن و الؽت
موجات االختراق الرلمً الفابمة تلن  ..و سرعان ما لام فراس و بعنؾ باالنطبلق لؤلعلى مخترلا سمؾ
المكان و لوات االمن تتابعه باإلشعاعات و الموجات الدفاعٌة و الهجومٌة و مراكب الحرس تبلحمه  ..و
فجؤة استدار نحوهم و استخدم مسدسه الخارق و كفٌه و حزام الدمار خاصته ضد الكل  ..و دارت معركة
شرسة شدٌدة الموة بٌنه و بٌن الدفاعات و الحرس  ..و راح فراس بمهارة كبٌرة ٌشٌع الدمار فٌما حوله ولد
اثار سخطه و ؼضبه فشله فً استخراج المعلومات و عودته للصفر مرة اخرى بعد فشله السابك فً تحرٌر
المركبة ٌ .. Xكره الفشل خاصة اذا ما تكر و ٌممته اكثر اذا ما كان فً نفس المهمة  ..و فٌما المعركة
دابرة هبط فراس على االرض و لد خطرت له فكرة جٌدة نوعا ما  ..و فٌما الجنود ٌماتلون ببسالة و
انتحارٌة خؾ الهجوم علٌهم فجؤة ببل ممدمات  ..و عمت الحٌرة مع اخر اطبللة اتت من المجهول  ..فمد
اختفى فراس من سمابهم و ارضهم  ..وبحثوا عنه طوٌبل ببل فابدة  ..ولم ٌجدوا بدا من العودة الى لاعدتهم .
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 -35رامي في االسر
بعد الضربة الكارثٌة التً لام بها رامً ضد المعسكر و من به اندفع مؽادرا سماء المعسكر تاركا النٌران
تلتهم المبنى الحساس الذي نسفه و لد ترن خلفه مبات الجثث و التً ال ٌستطٌع احد تمرٌبا التمٌٌز بٌنها اٌها
كان لضباط و اٌها ٌخص الجنود  ..و هذا اثار سخط و حفٌظة مسإولً االمن ضده بشدة و كان انفعالهم فً
اوجه و هم ٌصدرون االوامر بمتله بؤي ثمن  ..و طارت خلفه سبعة عشر مركبة لتالٌة حدٌثة اعتراضٌة
متعددة المهام  ..و شاهدها رامً تبلحمه بسرعة و لد تحفزت لتوجٌه ضرباتها الٌه ببل تردد ..و تؤملها
ببرود و لد خطرت له فكرة بسٌطة جدا  ..انه بحاجة الى وسٌلة نمل و التحام من نوع ما  ..و احاط رامً
نفسه بؽبلؾ طالة مخصصة للحماٌة و رفع كفٌه كساحر لدٌم ٌمدم استعراضا لجمهوره و لام بإبعادهما عن
بعضهما ٌمٌنا و ٌسارا فابتعدت المراكب ٌمٌنا و ٌسارا كؤن ٌدا عمبللة ازاحتها جانبا باستثناء مركبة واحدة
بمٌت والفة فً الوسط و دور كفٌه محركا اصابعه كؤنه ٌشٌر للبمٌة باالنصراؾ فتفجرت كلها بعنؾ و
تناثرت شظاٌاها فً حٌن التفت رامً بعظمة نحو المركبة المشلولة االسٌرة و اشار نحوها فتمدمت رؼما
عنها نحوه حتى وصلته فؤشار نحوها فدارت للٌبل لٌوجهه بابها الذي انفتح بإشارة من اصبع رامً الذي
دخل الٌها ببرود و اشار نحو من كانوا بها و كؤنهم خدم فً حضرة سٌدهم الذي ٌشٌر الٌهم باالنصراؾ
فتبلشوا كالبخار الخفٌؾ فً مهب رٌح عاتٌة ..ال شن لدٌه ان لادة الماعدة ٌتابعون بسخط ما ٌجري و ٌرون
هزٌمة المراكب امام رامً  ..و تمدم رامً و احتل ممعد المٌادة و راح ٌفحص اجهزة المركبة واسلحتها و
حددت الخرٌطة المبلحٌة للمركبة هدؾ رامً  ..المركز العلمً الربٌسً  ..مكان احتجاز المركبة  .. Xو لم
ٌكن ٌعرؾ بما حدث مإخرا هنان فً المركز  ..لكنه و بعد الفحص و التدلٌك و استشارة حاسوبه االمنً
وجد ان اسلحة هذه المركبة لن تكفً حتى الجتٌاز المدخل الخارجً للمبنى المحروس بشكل شدٌد الموة و
الحساسٌة هنان  ..لذا لرر رامً ان ٌجعل هذه المركبة تتفوق على نفسها و تخترق ذان المدخل  ..و لام
بتحدٌد مولع المدخل فً المبنى الذي حدده اٌضا و حدد السرعة المصوى للمركبة و هً لٌست للٌلة و اندفع
فجؤة بها نحو المركز و بالتحدٌد صوب مدخله  ..محٌطا نفسه بؽبلؾ دفاعً خاص فهو ٌدرن مدى لوة
هإالء و خطورة اسلحتهم  ..لكن و رؼم الدفاعات التً هبت ببل حساب و بؽزارة شدٌدة تدافع عن المركز
ٌصوب المركبة المصابة نحو المدخل بعد ان زودها بمنبلة انعكاسٌة  ..و حدث
اال ان رامً استطاع ان
ّ
مروع و انفجرت المركبة بموة عاتٌة انفجارا عجٌبا ٌشبه دوامة من الضوء االبٌض الفضً ببل
اصطدام
ّ
صوت او حرارة او نواتج تملٌدٌة لكنه ادى الى نسؾ مدخل المركز الجدٌد بكل حراساته و اجهزته و
دفاعاته  ..و اندفع رامً محاوال استؽبلل ما حدث للدخول الى االلسام الحساسة هنان  ..لكنه اصطدم
بمماومة شرسة شدٌدة من الجنود خاصة ان هنان حالة استنفار لصوى بعد فرار جان من سجنه و ممتل
الحارس و الدمار الذي احدثه فراس و نجاته من المبنى و محاوالته الوصول الى المركبة  .. Xو لد ظنوا
انه شخص واحد ٌذهب و ٌعود للمركز  ..و دار اشتبان عنٌؾ للؽاٌة و كان على رامً الذي تفاجؤ
باالستنفار ان ٌخرج من المبنى لكً ٌفوت الفرصة علٌهم لكنه على العكس توؼل بانتحارٌة داخل المبنى
لكً ٌصل الى السر الذي ٌمكنه من تحرٌر المركبة  Xاو تدمٌر المركز اذا التضى االمر لتحرٌرها فهً
لن تتؤثر بدمار المركز  ..و لكن ٌبدو انه الترب فعبل من مكان حساس جدا  ..فمد صدر دوي شدٌد العنؾ و
اندفع مبات الجنود االلوٌاء المسلحٌن جٌدا نحو رامً و دار اشتبان سرٌع عنٌؾ للؽاٌة و ادرن رامً عمم
المحاولة وهو ٌحارب جنودا كالشٌاطٌن ٌختلفون عما واجهه ..و فٌما هو ٌتراجع ولع فً فخ مشع امتص
طالة الدفاع لدٌه و بعض طالات اسلحته و اجهزته لدرجة انه افمده الوعً بشكل مفاجا  ..و التؾ الجنود
حول رامً الذي تؤلك جسده ثم سكن  ..و ساد الهدوء المكان  ..لمد ولع رامً فً االسر فً ولت صعب .
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بعد ان تؽلب رجال االمن على رامً عبر الفخ الفابك التادوه الى زنزانة مإلتة فً المركز بعد دمار لسم
االحتجاز بضربات فراس و صدرت لهم اوامر مشددة بحراسته و منع اٌة محاولة منه للفرار او من ؼٌره
إلنماذه  ..و ذلن ألجل الحصول على تجهٌزاته مما سٌساعد على التناص بمٌة الفرٌك و ألجل استجوابه
لمعرفة ما لدٌه من معلومات عن الفرٌك االرضً و عن تفاصٌل هذه العملٌة االرضٌة و اهدافها  ..كانوا
ٌعتمدون ان المركبة  Xال تعرؾ كل شًء عن هذه االمور و ربما كان االمر برمته ممدمة ؼزو ارضً
رهٌب لهم انتماما لما حدث سابما من ؼزوهم لؤلرض مرتٌن مما اضطر االرض ولتها للمفز بحضارتها عبر
نصؾ ملٌون عام من السبات االجباري ألجل تدمٌر اساطٌل الؽزاة مرتٌن بفارق نصؾ ملٌون عام  ..لكن
معلوماتهم تمول ان االرض االن صارت ضعٌفة جدا حتى امام فرلة صؽٌرة من جٌوشهم رؼم انها و
لدهشتهم تحتل المجرة الخاصة بها كاملة لكنها ككوكب باتت هشة الموة  ..لكنهم لم ٌعلموا ان االرض الهشة
الموة لد اصدرت ضدهم حكما باإلعدام و انها ارسلت جٌشها لٌنفذ الحكم و انه اآلن ٌماتل على سطح الكوكب
لتحمٌك هذا الهدؾ الرهٌب ..جٌش من ثبلثة جنود و مركبة واحدة هً المركبة  ..Xلكنهم ٌوازون اسطوال
حربٌا كامبل بكل معنى الكلمة  ..و ولؾ رامً ببرود وسط مربع مضًء ٌتؤمل ِس َحن الجنود المحٌطٌن به
بتحفز و الشبٌهة بالبشر تمرٌبا و كان ٌحاول معرفة ما حوله من اجهزة امن و حماٌة  ..وبعد للٌل ؼادر
الجنود الزنزانة و راح لابدهم ٌتصل عبر جهاز صوتً بسٌط التكوٌن ٌحمله بٌده بجهة ما و من ثم راح
ٌستمع الى االوامر منه باهتمام كبٌر  ..لم ٌكن الصوت ٌصل لرامً بسبب العزل  ..و بعدها راح الجندي
ٌصدر اوامره لمن حوله  .. ..و حدث تؤلك بسٌط فً حواؾ المكان حول رامً  ..و لبل ان ٌتحرن فوجا
بنفسه ال ٌستطٌع الحركة  ..و التربت منه آلة لها ذراعان دخلت الزنزانة كؤنها مكعب و لؤلذرع اصابع
كؤٌدي البشر راحت تنزع عنه اجهزته و اسلحته حتى لم تترن له اي سبلح او جهاز  ..و ادرن رامً ما
سٌحدث  ..سٌفحصون هذه االسلحة و االجهزة و هذا ببل شن سٌإدي الى الؽاء فاعلٌة كل ما مع بمٌة الفرٌك
من معدات و اجهزة و اسلحة و بالطبع ما معه  ..و لذا اتخذ لرارا مإلما وهو ان ٌحاول تدمٌر االجهزة عبر
اوامر التدمٌر الذاتً الطارئ ..و هذا ٌتطلب لمس البمعة الحمراء الصؽٌرة فً حزامة  ..لكن كٌؾ ٌفعل
هذا ؟  ..و سابل نفسه  ..ترى هل حما ورث المدرات العملٌة عن سلفه ام ال ؟ سٌرى الجواب االن  .وركز
افكاره على البمعة الحمراء و اآللة تبتعد عنه  ..و لدهشته تم االمر ببساطة شدٌدة و تؤلمت البمعة بموة و حاال
تؤلمت كل االجهزة و االسلحة بموة اٌضا و تبلشت دفعة واحدة  ..ورؼم انه ؼدا اعزال تماما اال انه شعر
بسرور الكتشافه هذه المٌزة لدٌه  ..وٌبدو ان هذا لد اؼاظ المسإولٌن الذٌن لم ٌدركوا كٌؾ حصل هذا  ..و
ص درت اوامر لم ٌفهمها لعدم وجود مترجمات لدٌه لكنه رآها  ..فمد نملوه الى آلة خاصة سجنته بداخلها و
كانت تشبه الزي الفضابً المحكم بؤذرعه و الدامه كالمالب البدنً الكامل ..و اطبك علٌه هذا الزي العجٌب
ذو الرأس الزجاجً الصلب و ؼادر الكل المكان باطمبنان شدٌد ٌدل على مدى مناعة الجهاز و لوته  ..و
حاول رامً ان ٌجد اٌة وسٌلة لٌؽادر بها هذا الزي او ان ٌتحكم به او ٌحركه على االلل  ..لكنه بعد فترة
ادرن عمم محاوالته و ادرن انهم ربما ٌستطٌعون تحرٌن الزي بالتحكم عن بعد له او عبر وسابل آمنة و ان
مصٌره هو سٌتمرر بعد فترة و انه لن ٌصمد امام االستجواب دون اجهزة و لذا اعتمد ان امله ٌكمن فً
مساعدة خارجٌة او على االلل انتظار تطور االمور لٌستؽل اي ثؽرة ..او ان ٌستسلم لمصٌره و ٌترن امر
اتمام المهمة لفراس و جان بعد ان ضمن عدم كشؾ اسرار تجهٌزاتهم ان لم ٌنج من هذا السجن  ..وهذا ما
ٌرجحه  ..لٌس لدٌه ما ٌدفع عنه بؤس اسلحة الكوكب وال اجهزته و لحسن حظه ان جو الكوكب مناسب
للعٌش واال لمات فور انفصل اجهزته عنه اختنالا او تسمما  ..علٌه ان ٌصبر و ان ٌحاول ان ٌفر من هنا .
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من مكمنه على سطح الزنزانة و دون ان ٌحس به احد حتى رامً نفسه شاهد جان ما حصل مع رامً  ..و
ادرن كٌؾ انه هو و فراس لد نجٌا من كارثة رهٌبة عندما نسؾ رامً اجهزته و اسلحته و متعلماته
االخرى التً استولى علٌها شٌاطٌن خط الدفاع  ..و شاهدهم و هم ٌتمٌزون ؼٌظا من تصرؾ رامً و كان
ٌسمعهم و هم ٌشرحون ما حصل لمٌادتهم الذٌن اصدروا لهم امرا بوضع السجٌن فً جهاز االمن الخاص
مع مرالبته بشكل دلٌك مستمر لحٌن ادخاله الجهاز و بعدها ترن التحكم لجهاز االمن اآللً فً المركز لحٌن
تمرٌر ما سٌحصل على ضوء المستجدات و ما سٌحدث مع رجال و فرق االمن الباحثة بهمة و نشاط عن
زمٌلٌه  ..لم ٌكونوا ٌعلمون ان احد زمٌلٌه ٌعلوهم ببضعة امتار و ٌستمع ببرود لكل ما ٌنطمون به او ٌتلمونه
من تعلٌمات من لٌادتهم  ..و من مكانه الخفً شاهد جان احد رجال االمن ٌستخرج ما ٌشبه بدلة الفضاء
االرضٌة التً سادت لبل نصؾ ملٌون عام من صندوق ٌمؾ رأسٌا و من ثم ٌوجه نحوه جهاز تحكم مربع
الشكل مثل الرٌموت االرضً المدٌم جدا و ٌضؽط به زرا تملٌدٌا فٌنفتح باب من وسطه ثم ٌنمسم الى لسمٌن
حٌث تم ادخال رامً االعزل داخله بشكل آلً ٌبدو انه ٌسٌطر على جسد رامً الفالد لكل ما جاء به من
االرض ..و شاهد رامً ٌوضع وسط ذان الزي الذي اطبك علٌه بإحكام شدٌد و الحرس ٌتركونه و لد بدت
الشماتة على تصرفاتهم و كبلمهم و لد ارخوا لبضاتهم عن اسلحتهم مما ٌدل على مدى احكام هذا الشًء
الؽرٌب  ..و تركوا رامً سجٌنا و مضوا الى حال سبٌلهم  ..و شاهد جان رامً ٌحاول بإستماتة الخروج
من سجنه ٌ ..درن كما ٌدرن رامً عمم تلن المحاوالت التً تشبه محاولة نملة صؽٌرة الخروج من صندوق
فوالذي سمٌن شدٌد االحكام  ..لذا عمل جان على ان ٌبمى لرٌبا من هذا السجن الؽرٌب من اجل انماذ رامً
عندما تحٌن الفرصة و اللحظة المناسبة  ..و ان استلزم االمر سٌموم بالمخاطرة الن المهمة ٌجب ان تتم بؤٌة
وسٌلة  ..ولكن ما ٌزٌد تعمٌد االمور فمدان رامً لكل شًء جاء به من االرض و هذا طبعا افضل من ان
تمع بؤٌدٌهم و ٌفمد الكل ما معهم بعدما فمدوا المركبة  .. Xلد ٌبدو هذا عببا لكن ذكاء رامً و لٌالته سٌكونا
اهم اسلحة ان لم تتطور االمور و ٌستولً على اسلحة تفٌده  ..و ان التضى االمر سٌتماسم فرٌك االرض ما
معهم من اجهزة و اسلحة إلتمام المهمة  ..كان ٌدرن ان علٌه انماذ رامً بؤٌة وسٌلة و حاال لبل ان تتعمد
االمور  ..و لام جان بالهبوط متخفٌا من فوق الزنزانة الى االرض و دار بخفة و هدوء حول الجهاز فوجد
انه مزود بنظام امن خاص بحٌث ٌنفجر و ٌمتل من بداخله و خارجه اذا ما استخدمت الموة فً محاولة فتحه
او رصد ما لم ٌستطع صده من محاوالت اختراق  ..و رامً ٌمكن لطلمة خفٌفة من االشعة لتله اآلن  ..و
رصد جهاز االستشعار مع جان جهاز االستمبال الخاص بهذا السجن الؽرٌب الخاص و حدد مدى استمباله ..
و طار جان فً ارجاء المركز متخفٌا باحثا عن جهاز ارسال ٌحوي المدى المطلوب حتى عثر علٌه  ..و
كان مستمبل عن مرافك المركز لكنه ٌتحكم بكل الزنازٌن المدمرة و السلٌمة و من ضمنها الجهاز الذي
ٌحتجز رامً  ..من حسن الحظ انهم جعلوه مستمبل  ..خوفهم من السٌطرة علٌه فً حال السٌطرة على
المركز كان سببا فً خسارتهم  ..اذ بعد عدة محاوالت ذكٌة تمكن جان من السٌطرة على الجهاز دون ان
ٌحس احد كونه منفصل عن المركز ذاته فمد تعامل جان بذكاء مع برامجه الربٌسٌة و جعلها تحت سٌطرته
المباشرة ولٌس لسٌطرة كمبٌوتر االمن لدٌه ألنه كان سٌطلك سراح رامً مباشرة مما لد ٌتسبب فً فشل
االمر و ربما لتل الحرس رامً فور خروجه كذلن فضّل جان االنتظار لحٌن الولت المناسب و عدم لفت
انظار الحرس المتحفزٌن  ..خروج رامً سٌطلك انذارا لوٌا و سٌتدفك الحرس و تستنفر منظومات الدفاع
بشكل عنٌؾ مما ٌعنً مواجهة كبٌرة ترلى لمستوى معركة و رامً ال ٌملن حتى مسدسا دفاعٌا  ..لذا بمً
جان كامنا فً مكانه منتظر تطورات االمور و مسٌطرا بشكل خفً على منظومة الزنازٌن بشكل لوي جدا.
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فً مكان سري محروس بشدة من لبل منظومات دفاعٌة مختلطة ضم االجتماع زعماء الكوكب و معهم
اجهزتهم التً تمثل المستشارٌن اآللٌٌن و كانوا ٌتدارسون االمور التً حصلت و االوضاع الحاصلة و
التطورات االخٌرة  ..كان النماش متشعبا متوترا محتدا احٌانا  ..و كان هنان عدد من المسإولٌن ٌجزمون
بؤن هإالء لٌسوا من االرض حتى لو كانوا بشرا  ..فالبشر منتشرون بكل انحاء الكون و هنان اربعة اجٌال
منهم ؼادرت االرض لؽٌر رجعة بسبب كوارث كونٌة منذ سنوات بعدد النجوم كما ٌمال  ..االرض تم سحك
تك نولوجٌتها تماما و من المستحٌل وجود هذه التكنولوجٌا التً استخدمها الجواسٌس بحوزة االرض الن
الدمار كان شامبل و لد استخدموا اجهزة االستشعار التً تبحث عن كل لمحة تكنولوجٌا و من ثم تسحمها
فورا مهما كانت لوتها او مهما بلؽت دلة حماٌتها و احكامها لذا فمن المرجح كونهم من كوكب آخر  ..ربما
كوكب باترٌونا اراد االنتمام للضربة التً ُوجهت له ابان الؽزو لؤلرض  ..لكن لابدا آخر لال ان باترٌونا
اضعؾ من ان ٌمل ن هذه التكنولوجٌا و ان االرض ربما لم تفمد كل تكنولوجٌتها وال بد ان جزءا ما ولو كان
ٌسٌرا من التكنولوجٌا لد نجى من الدمار وان المركبة  Xهذه كانت نواة جٌش االرض فً الؽزوٌن االول و
الثانً و انها هً من فجر المنبلتٌن اللتٌن سحمتا الؽزو االول و حضارة ما بٌن االنفجارٌن الدخٌلة علٌها بعد
الؽزو االول و ان هإالء الثبلثة من اهم لادة االرض حسب تمرٌر مخابرات الموات الفضابٌة السرٌة  ..و ان
احدهم لد تسبب بدمار هابل لجٌش الكوكب بمساعدة هذه المركبة الرهٌبة  ..و بعد نماش طوٌل بٌن مإٌد و
معارض لهذا ( اذ ٌمكن ان ٌملن البشر اآلخرون ما تملكه االرض ) اجمع الكل على ان الؽزاة من االرض
نفسها وانهم جواسٌس جاءوا ألجل االنتمام من الكوكب او ألجل منع و تدمٌر اي ؼزو محتمل بعد حادثة
ضرب الوحدة االستطبلعٌة االرضٌة لبل فترة  ..و خرجوا باإلجماع بمرار تكرار ؼزو االرض من جدٌد
للمرة الثالثة  ..و هذه المرة سٌفنى احد الكوكبٌن تماما  ..لكن المشكلة الربٌسٌة هً ان كل امكانات الكوكب
و معظم جنوده تمرٌبا لد استنزفهم إعداد االسطول الذي فشلت لفزته و تحطم فً تلن الشمس الرهٌبة البعٌدة
الهابلة  ..لذا كان علٌهم ان ٌبدأوا من الصفر تمرٌبا فً اعداد االسطول و صنع المماتبلت وحشد و تدرٌب
الجنود و تسلٌحهم و بناء المحطات و وحدات التحكم  ..و بالنسبة للجواسٌس و اتماء شرهم فمد لرروا وضع
المطع و المصانع و المرافك تحت رلابة شدٌدة الموة خاصة بعد هرب الجاسوس االسٌر  ..كانوا ٌتولعون
بعد اسره ان ٌتم اسر البمٌة بسهولة لكنه هرب و ولع الثانً باألسر و د ّمر ما معه مما ٌفوت الفرصة علٌهم
لفحص ما معه و استؽبلله فً االٌماع بالبمٌة و كشؾ اسرار تكنولوجٌا االرض  ..و رؼم انهم ال ٌعلمون بما
ٌفعله الجاسوسان الهاربان و رؼم الدمار الذي احدثه الجواسٌس الثبلثة و ما ٌمكن انه ٌموم بإحداثه
الجاسوسان الهاربان اال ان لادة الكوكب لرروا اهمال امرهم كلٌا لدر المستطاع و حشد الجهود و
الحراسات ألجل اتمام مشروع اعداد األسطول و اعطاءه االهمٌة المصوى و االولوٌة فً االهتمام و توجٌه
كل الموارد إلتمام التجهٌز و تكوٌن االسطول و حتى رحٌله بسبلم لؽزو االرض ما دام كل ما ٌفعله فرٌك
االرض هو التدمٌر المباشر فحسب و هذا سٌكون محدودا و لٌس بذي اثر كبٌر و ٌمكن ان ٌتواله اي جهاز
امن فرعً  ..فحتى تلن اللحظات و مع كل ما حصل لم ٌكن اي شًء مما فعلوه ذا اثر حساس او دمار
استراتٌجً ٌمكن الملك منه  ..مجرد اعمال تخرٌب ستتولى لوى االمن الداخلً امرها و لد ال ٌطول االمر
لبل ان ٌمعوا بٌد اجهزة االمن و لد ولعوا مرتٌن و هذه بداٌة لسموط الكل مع تراكم الخبرات لدى رجال
االمن حول فرٌك االرض  ..و رجحوا انهم ال ٌعرفون شٌبا عن الكوكب بشكل مإثر مما ٌجعلهم ٌماتلون
بشكل بدابً استطبلعً ٌدل على جهلهم بمواطن الموة لدى الكوكب و االهداؾ الحمٌمٌة المإثرة  ..لكنهم لم
ٌحسبوا حساب ان فرٌك االرض اٌضا ٌراكم الخبرات لدٌه على طرٌك تحطٌم الكوكب و جٌشه بشكل كامل.
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ال ٌكتفً احد لادة االرض عادة بما ٌحصل علٌه من تفوق او معلومات خاصة فً ارض العدو  ..لذا راح
جان ٌستكشؾ االجهزة فً مركز العدو  ..و تذكر ما فعله بسفٌنة االستكشاؾ الحربٌة عندما حولها الى
مركز تجسس فعال بحٌث لم ٌدرن لادة الكوكب حتى االن انها سبب دمار اسطولهم وظنوا ان خلبل ما
اصاب برامجها فهاجمت الكوكب بدل ان تهاجم االرض الحما  ..و راح جان ٌستطلع االجهزة و ٌحدد
وظابفها واحدة بعد االخرى و وجد انها تتحكم لٌس فمط بالزنازٌن بل بالمداخل و نظام التهوٌة و االمن و
الحراسة و الرلابة و التؽذٌة و العدٌد من االمور مما لد ٌتواجد فً مركز عسكري استخباراتً مثل هذا  ..و
باستخدام اجهزة االستشعار راح جان ٌفحص تلن االجهزة واحدا بعد االخر و راح بشكل خفً ٌعدل
برامجها و ٌضٌؾ الٌها لطعا و ٌلؽً اخرى بحٌث تستجٌب ألوامره هو فمط دون ان ٌنتبه احد تماما كما
فعل بجهاز احتجاز رامً و الذي صار ببعض الذكاء من رامً لاببل للفتح ٌ ..مكنه ان ٌفتحه مباشرة لكن
هذا سٌثٌر شن الكل و ربما انكشؾ امر السٌطرة و استعادوا سٌطرتهم على االجهزة مرة اخرى مما ٌضٌع
فرصة انماذ رامً بالمدى المرٌب  ..وراح جان ٌنتمل من جهاز آلخر و ٌموم بنفس العمل فمد كان ٌرٌد
تجٌٌر كل االجهزة االمنٌة لصالحه سرا بحٌث تطٌع بعض الفروع اوامره بل و تنملب ضد الكوكب ان لزم
االمر  ..لكنه حتى ذلن الحٌن لم ٌستطع العثور على الجهاز المتحكم بنطاق أسر المركبة  Xرؼم بحثه الدلٌك
الذي لم ٌكن سهبل ابدا فمد واجه صعوبات كثٌرة فً كسر الحماٌة عن بعض انظمة االمن العتٌدة و تخفٌؾ
االجراءات االمنٌة عن الزنازٌن و االبواب و تخفٌؾ الرلابة عن المركز و وضع جهاز اتصال فً كل منها
مرتبط مباشرة بشكل سري آمن بالكمبٌوتر الفابك الذي لدٌه  ..و فٌما هو كذلن خطرت له فجؤة فكرة  ..و
حاال لام بصنع اماكن محمٌة خفٌة فً تلن االجهزة و وضع فً كل منها سبلحا او جهازا لد ٌفٌده اذا ما فمد
ما معه لسبب او آلخر فبل احد ٌعلم ما لد ٌحدث فً المستمبل ..فمد ٌجد نفسه مكان رامً او بجواره  ..و بعد
ان اخفاها فً اماكن متعددة و ا ّمن حماٌتها و سرٌتها و وسٌلة استعادتها لام بالتؤكد من طواعٌة االجهزة له
 ..و من اٌة ثؽرة لد تكون موجودة فً عمله  ..و بعد ان اطمؤن لسٌر االمور كما ٌرٌد راح ٌحصً بذهنه
ما اخفاه كما و نوعا فوجد انه اخفى اسلحة و اجهزة تمكنه من استعادة لوته فٌما لو فمد كل ما معه و ان ما
بمً معه كاؾ لكً ٌستمر فً عمله كؤنه لم ٌمم بإخفاء شًء  ..و اراد ان ٌعود الى نفس الزنزانة التً تم
سجنه بها سابما لٌختبر فاعلٌة برامجه و ٌحاول ان ٌعرؾ اسرار تلن الزنازٌن العجٌبة بشكل افضل  ..و
لكنها كانت خطوة خاطبة و هفوة خطٌرة للؽاٌة  ..فحال دخوله الى الزنزانة تعرفته اجهزتها و حاال اطبمت
علٌه بجدران شفافة من ضوء رلراق و كؤن االجهزة االمنٌة تدرن على نحو ما خطورته و خطورة و لوة
ما معه من تجهٌزات او انها لد تعلمت درسا من ما فعله رامً من لبل فً لطاع الزنازٌن و لذا انتملت الى
وضع الطوارئ المصوى فؤحاطته بهالة مختلطة بالؽة الموة الؽت فاعلٌة كل ما لدٌه فصارت اجهزته مجرد
اوزان ال لٌمة فعلٌة لها و هذا تؤكد لجان عندما حاول استخدامها فلم تحرن ساكنا  ..اللعنة ..اي شٌاطٌن
هإالء الؽزاة ؟ ٌ ..رٌدون ان ٌضمنوا ان ال ٌتمكن من استخدامها الحما حٌث ٌبس رجال االمن من
االستٌبلء علٌها سلٌمة بعدما دمرها رامً لذا وضعوا نظاما بدٌبل  ..ما داموا هم لن ٌستفٌدوا منها لذا ال
داعً لبمابها سلٌمة و لٌخسرها الطرفان  ..و رؼم ؼٌظه من نفسه بسبب هذه الورطة التً وضع نفسه بها
بسبب استهتاره اال ان جان تنفس الصعداء ألنه اخفى جزءا كبٌرا مما معه فً اماكن شتى  ..لكنه بالطبع
بمً للما بشؤن اسره  ..لمد عاد اسٌرا للمرة الثانٌة و بشكل اشد من المرة االولى و ربما هذه المرة ببل امل
مثل رامً  ..وفراس ال ٌعلم بؤسرهما وال ٌعلمان اٌن هو اآلن  ..فان تم اسره فهذا ٌعنً ربما فشل المهمة و
نهاٌة االرض التً ستكون لد فمدت افضل فرلها و لادتها و الوى مركبة لدٌها و هً فً اضعؾ حاالتها .
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ال مجال ابدا للتولؾ او المناورات الطوٌلة فً ولت ٌستعد الكوكب فٌه إلعادة البناء العسكري و ضرب
االرض ضربة لاضٌة  ..وراح فراس ٌتنمل فً المركز دون ان ٌعرؾ بما حصل مع رامً و جان رؼم انه
سمع صوت ارتطام عنٌؾ بالخارج لكنه لم ٌشاهد المعركة وال اسر رامً وال احتجاز جان و هروبه الن
االخبار ال تنتمل ابدا داخل المركز اال اذا اصدرت اوامر لشخص معٌن و تكون تتطلب اعطاء تفاصٌل
محددة  ..الفضول ال ٌمٌز الجنود هنا لذا لو حاول المعرفة النكشؾ رؼم تؤكده ان هذا من صنع فرٌمه ..
سٌعلم الحما لكن االن علٌه اكمال عمله بشكل جٌد  ..و سار فراس بشكل طبٌعً ال ٌلفت االنظار بحٌث ال
ٌخرج عن مسار الشخصٌة التً التناصها بهدوء و سرٌة  ..و لم ٌعلم انه االن امل االرض الوحٌد و المماتل
االخٌر لؤلرض على كوكب خط الدفاع العتٌد لـ( العمل االسود ) الرهٌب  ..و مر فراس على مسافة آمنة
لرب مكان احتجاز المركبة  Xو شاهد خٌوطا مضٌبة جدٌدة على جسم المركبة  .. Xو شعر بحنك و ؼضب
شدٌدٌن  ..فها هً المركبة  Xاسٌرة لدى هإالء الذٌن ٌشلونها وٌسٌطرون علٌها بتلن الخٌوط اللعٌنة و التً
هً السبب فً العدٌد من المشاكل التً واجهت الفرٌك من تسرٌب المعلومات عنهم الى كشؾ اسلحة
االرض و وضعها و العدٌد من االسرار الحساسة ..ال بد من كسر تلن الخٌوط بؤٌة طرٌمة ..و فجؤة سحب
فراس مسدسه الخارق و امطر تلن الخٌوط بؤشعة من طالة صافٌة  ..و حاال صدر صوت ازٌز مخنوق من
تلن الخٌوط و هً تتمطع مطلمة شرارات بصوت ٌشبه صوت تماس كهربابً عنٌؾ  ..و بتلمابٌة راح جهاز
االستشعار ٌجس تلن الخٌوط و ٌحللها و ٌرسل شٌفراتها الى المركبة  Xلكً تصنع مضادات لها بشكل كامل
تلمابً حسب برنامجها الدفاعً  ..و كانت تلن الخطوة رؼم تخلً فراس بها عن حذره و كشؾ امره مجرد
خطوة إلعادة المركبة  Xلسٌطرة فرٌك االرض ألن على فراس ازالة آثار برامج التطبٌع و السٌطرة
المعادٌة و هذا بحاجة الى جهد كبٌر و مخاطرة اكبر إلزالة آثار تلن االشعة رلمٌا و مادٌا  ..لكن فراس لم
ٌجد فرصة حتى للمحاولة لذلن اذ سرعان ما هب الحرس لمتال فراس فور انمطاع و تطاٌر الخٌوط المشعة
تلن و اشتبكوا معه بعنؾ  ..و استخدم فراس امكانات ذلن المسدس بشكل استعراضً حٌث راح ٌمطر ما
حوله و من حوله باألشعة و المذابؾ الخارلة و الكرات المسمومة و الممذوفات الذكٌة الباحثة عن االهداؾ
وؼٌرها العدٌد مما لم ٌعهده جنود الكوكب ..و راح فراس ٌماتل بشراسة و ٌكاد ٌسٌطر على االمور  ..لكنه
بعد للٌل وجد نفسه مضطرا للتراجع امام اعداد و اسلحة الحرس و الدفاعات الفتاكة بعد ان بدأت تضعؾ
دفاعاته بسبب المضادات فً الطرؾ االخر و بعد ان بدأ الحرس ٌفدون من كل الجهات و تدخلت آلٌات
معمدة من الخارج و لد ادركوا انه االخٌر فً الفرٌك ..و خشً فراس ان ٌكتشفوا اسرار اسلحته فراح
ٌتراجع صانعا مناطك ملؽومة خفٌة ما ان ٌدخلها جندي او آلة حتى تتبلشى محترلة  ..و صنع عدة جدران
مشعة لحجز الجنود و ما ٌطلمونه من اسلحة والتبلؾ االلٌات و االسلحة و لام بالتخفً بعد ان صنع تموٌها
ذكٌا و اتجه الى داخل المركز لعله ٌجد ما ٌفٌد فً اتمام مهمته  ..و راح فراس ٌتحرن كالشٌطان مخادعا
اجهزة االمن و الرصد دون ان ٌعرؾ انه لم ٌكن لٌتمكن من خداعها لوال عبث جان برامجها الدفاعٌة فً
كل المركز مما منعها من تحلٌل و متابعة اجهزة و اسلحة فراس بالشكل الكافً للحد من فاعلٌتها  ..وابتعد
فراس عن الحرس المنتشرٌن بتحفز فً كل مكان و اخفى نفسه بٌن مجموعة اجهزة فً السمؾ المرتفع
للمكان منتظرا تطور االمور لٌكمل عمله دون ان ٌعرؾ اثر ما فعله على المركبة  .. Xو مع االستنفار
الشدٌد وجد فراس نفسه محجوزا فً مكانه ال ٌستطٌع الحركة او الخروج الن اٌة محاولة سٌلتمطها الجنود
و تعود المتاعب لفراس الذي ال ٌرٌد ان ٌمع فً االسر او ان ٌفمد فاعلٌة اجهزته فً هذه المرحلة الحساسة .
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هنان فً مكمنه وهو معلك فً سماء المكان بٌن االجهزة التً تمؤل السمؾ الخاص بالمركز راح فراس ٌفكر
فً الوضع الذي آلت الٌه االمور  ..لن ٌستطٌع االستمرار بالتخفً لبلبد  ..اوال هذا ال ٌفٌد المهمة شروى
نمٌر بل ٌجعل الكوكب ٌستعد للؽزو على مهله و ثانٌا سٌمع بؤٌدي الحرس مع بحثهم المستمر عنه فٌتم اسره
و ربما تصفٌته وهو االرجح  ..لكن بعد تفكٌر رجح ان ٌحاولوا اسره و ان تم ذلن فمد ٌستطٌع الفرار لكنه
سٌكون ببل اجهزة او اسلحة لطعا ألنه اما ان ٌستهلكها فً الفرار او ان ٌجردوه منها او ان ٌموم بتدمٌرها
لكً ال ٌحصلوا علٌها و فً كل االحوال سٌكون فراره مإلتا وال فابدة حمٌمٌة من كونه حرا و ببل اسلحة ..
لذا خطرت له نفس فكرة جان فمام بإخفاء اجزاء كبٌرة من تجهٌزاته لكنه كان اكثر كرما منه فاخفً حزام
الدمار و مسدس االشعة و كمبٌوتر االمن و لفازات اسلحة و مجموعة اجهزة و اسلحة و معدات تكفً
الحتبلل كوكب لوي كامل لكن لٌس بدرجة كوكب خط الدفاع او االرض  ..و بعد ان تؤكد من انه اجاد
اخفابها عن كل وسابل الرصد و االستشعار و الرلابة مهما كانت و تؤكد من حماٌتها جٌدا من العبث او
االتبلؾ راح ٌتنمل مستمرا فً التخفً فً ارجاء السطح الذي هو فٌه و راح ٌتفحص ما حوله بدلة و حذر
 ..ال بد ان ٌعرؾ اسرار المركز لكً ٌنتصر علٌه و على من به  ..كانت األجهزة و الموصبلت تمؤل
السمؾ المزدوج و تمع فً الفراغ بٌن الشمٌن و كانت متعددة متنوعة و السمؾ مبنً من مادة تشبه االسمنت
 ..و كان ال ٌملن اجهزة طٌران لذا سار على لدمٌه على السمؾ بعد ان اخفى االجهزة التً معه و من
ضمنها اجهزة الطٌران و التخفً و ترسانات اسلحة و مجموعات ظرٌفة متنوعه لها مهام ال حصر لها  ..و
سار فراس ببرود شدٌد متؤمبل تلن االجهزة الشدٌدة التطور و تساءل  ..اٌها الذي ٌسٌطر على المركبة ٌ Xا
ترى ؟ ال ٌدري ..و اراد ان ٌدمر ما حوله لكنه تراجع عن ذلن  ..سٌسبب هذا فشل كل شًء و ربما
فحصوا االجهزة و اكتشفوا ما تم اخفاإه بداخلها ..و كذلن لد ال ٌفٌده تدمٌرها بشًء عدا عن كشؾ امره و
تورطه فً مواجهة ال فابدة منها  ..و فٌما هو ٌسٌر متؤمبل ما حوله كؤنه فً معرض لؤلجهزة التكنولوجٌة
شعر بان االرض تهبط فجؤة به  ..و ظن انه فخ ما  ..لكنه وجد انه ٌسمط مع حطام السمؾ داخل ؼرفة من
جدران مشعة  ..و بفضل لٌالته نجى من التحطم و كست االحجار و الفتات ارضٌة الزنزانة و ادرن ان
االشعة اضعفت السمؾ و هذا ٌدل على ؼباء و اهمال المابمٌن على هذا االمر من الناحٌة المعمارٌة و
الهندسٌة  ..و نظر فراس لؤلعلى و لاس المسافة بنظره ..كان السمؾ ٌرتفع لما ال ٌمل عن العشرة امتار ..
وادرن انه لن ٌستطٌع المفز  ..وان استطاع و تعلك بالحافة فستنهار مرة اخرى ٌ..ا لسوء الحظ  ..كانت
ورطة حمٌمٌة فعبل و كان علٌه لن ٌتصرؾ سرٌعا لبل ان ٌكتشفوا امره  ..هذا ان لم ٌكتشفوه فعبل فبل شن
ان انهٌار سمؾ زنزانة ما سٌجلب انتباههم بضجٌجه ان كانت الجدران ؼٌر عازلة للصوت او كان احد ما
لرٌبا من المكان  ..سحما  ..ما الذي جعله ٌتخلى عن اجهزة التنمل و الطٌران ؟  ..لو صح تولعه ألنظمة
االمن هنا و نطالات االستشعار و ؼٌرها فبل بد ان الرلابة تعمل طوال الولت فً الزنازٌن فمط عندما ٌكون
بها اسٌر ٌُدخله الحرس الذٌن ٌموموا بتفعٌل انظمة الرلابة و االستشعار  ..واال ما الفابدة من فحص و
مرالبة الفراغ فً الزنازٌن الشاؼرة التً نجت من الدمار ؟  ..االؼلب ان هذا ما ٌحدث و اال لكشفوا امره و
حضروا فورا لمكانه  ..لكن ه لم ٌنس اٌضا ان هذا مجرد تخمٌن وحتى لو صح فانهم سٌكشفون امره عاجبل
او آجبل  ..و لذا كان على فراس ان ٌتصرؾ بسرعة و ٌخرج نفسه من الزنزانة لبل ان تنطلك انظمتها و
ٌصٌر اسٌرا حمٌمٌا مجردا من السبلح و الحماٌة و تفشل المهمة ربما و ٌتسبب فً التناص بمٌة الفرٌك  ..و
بهدوء شدٌد راح فراس ٌفكر فً وسٌلة الخروج  ..لم ٌكن ٌعلم وال فرٌمه ان كل الفرٌك صار اسٌرا  ..ولم
ٌعلم الؽزاة حتى اللحظة ان آخر مماتل ارضً صار اسٌر احد زنازٌنهم  ..لكنهم ماضون فً االعداد للؽزو.
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مع تجنٌدهم لكل مواردهم و لكل امكاناتهم الهابلة راح اسطول كوكب خط الدفاع ٌظهر فً الفضاء الشاسع
من جدٌد  ..كان صؽٌرا ببل شن فً بداٌته و ٌنمو ببطء و بالتدرٌج لملة الموارد حٌث استهلن اؼلبها
االسطول الذي دمره فرٌك االرض  ..لكن االسطول الجدٌد و لكً ٌعوض النمص العددي كان ٌستعمل
ٌتكون بؤسلحة فتاكة شدٌدة الخطورة و الموة و
الصى تكنولوجٌا لدٌه و افضل مخططات و كان ٌنمو و
ّ
بمراكب لتشكٌل المدافع المرعبة  ..كان بتمنٌته تلن لادرا على جعل الكوكب لوة محترمة لكنه ال ٌكفً
للؽزو الذي ٌخططون له على اعتبار ان االرض لدٌها ما تدافع به عن نفسها  ..فمد كانوا ٌرٌدون سحك
االرض تماما و لٌس مجرد اشعال حرب اخرى معها او حتى احتبللها عسكرٌا  ..و لذا راح الكوكب
ٌعتصر لدراته و موارده اعتصارا من اجل انتاج االسطول و اكمال تسلٌحه و تزوٌده بما ٌلزم من طالات و
جنود و مماتبلت و ؼٌرها  ..الؽزو السابك الذي سحمته االرض استنزؾ كما هاببل من موارد الكوكب و
بالكاد عوض جزءا منه و اعداد االسطول الذي افناه فرٌك االرض استنفذ معظم ما تبمى من موارد الكوكب
و اعداد هذا االسطول الجدٌد لد ٌعٌد الكوكب لمابة عام للخلؾ ألنه سٌستهلن موارد حٌوٌة للؽاٌة إلعداده ..
لكن برنامج الكوكب ال ٌمبل الجدل ٌ ..جب تدمٌر االرض ولو تدمر الكوكب معها  ..اعداد االسطول لد
ٌفرغ الكوكب من كل المماتلٌن و الدفاعات و لد ال ٌبمى علٌه اال ما ٌكفً بالكاد للدفاع عنه الى ان ٌستعٌد
عافٌته ربما بعد سنوات طوال و جهد رهٌب  ..و لبحث هذا االمر اجتمع المادة و الزعماء مرة اخرى ..
التحرن و ترن جاسوس هارب لد ٌعنً سٌطرته على الكوكب و ربما تدمٌره بعد تحرٌر رفاله و استعادة
المركبة  Xنفسها و التً ان تمكن من استعادتها لد ال ٌكتفً بسحك الكوكب بل سٌلحك باألسطول و ٌوجه له
ضربه لد تإدي ببساطة الى تحطٌمه بعد ان ٌحصل على كل اسراره من الكوكب  ..و راحوا ٌبحثون و
ٌدرسون كل الوسابل التً تمكنهم من استعادة السٌطرة على المركبة  Xبعد تدمٌر موصبلت السٌطرة التً
استطاعوا بجهد كبٌر وضعها علٌها بعد ان حددوا بؤجهزتهم الفابمة المواضع الحساسة بها و اآلن بعد ان
تمطعت الموصبلت ال بد ان المركبة  Xلد صار لدٌها مناعة ضدها بشكل كامل  ..و كان ما ٌزٌد االمر
خطورة عدم تمكنهم الى تلن اللحظات من معرفة مكان الجاسوس الثالث  ..ولم ٌكونوا ٌعلمون طبعا بولوعه
فً زنزانة فارؼة الن اجهزة الرلابة و االمن ٌتم تشؽٌلها بواسطة الحرس عند ادخال اسٌر الى الزنزانة  ..و
كان ٌملمهم طبعا ما معه من اسلحة بعد فشلهم فً معرفة نوعٌات اسلحة جنود االرض المذهلة التً اشاعت
الدمار على الكوكب و جعلت كل فرد من ثبلثتهم جٌشا لابما بذاته و ما ٌملمهم اكثر امتبلن االرض لهذه
التكنولوجٌا بعدما حصل لها مما ٌعنً انها ربما استعادت تكنولوجٌتها بؤسرع مما ٌتولع الكل او ان جزءا
هاما من هذه التكنولوجٌا لد نجى من الدمار وهو االرجح بناءأ على ما عرفوه من المركبة  .. Xهم ٌعلمون
ان االرض إمبراطورة مجرتها و تحتلها كاملة لكنها بحد ذاتها ال سبلح لدٌها ٌكفً لحماٌتها من الؽزو ان
حصل  ..باستثناء الجزر السوداء و المركبة  Xالمسٌطر علٌها نسبٌا و مركز رلم صفر و مركز الممر و
اآلخر المتواجد فً الشمس و بعض دفاعات هشة حسبما عرفوا مإخرا  ..و سٌعاد دراسة وضع المركبة X
إلعادة توصٌل المسٌطرات علٌها و تسخٌرها لحسابهم  ..و علٌه فمد خرج الكل بمرار ..سٌموم الكوكب
بحشد الصى ما ٌستطٌع من لوة و تجهٌزات لهذا الؽزو و ٌؽزو االرض و ٌهمل مإلتا امر الجاسوس الثالث
الفار لحٌن المبض علٌه من لبل رجال االمن و من ثم استجوابه مع زمبلءه بؤفضل و الوى االسالٌب و من
ثم اعدامهم ٌ ..جب استجواب الثبلثة معا تحسبا لوجود خدعة ما او اتصالهم بزمٌله المختفً فراس و انذاره
او لٌام فراس بالتسلل عبر لنوات االستجواب الى مراكز معلوماتهم و استؽبللها لتحطٌم منظومتهم االمنٌة .
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فً مكمنه فً تلن الزنزانة التً تم حجزه بها كان جان ٌجول فً مكانه كاألسد الحبٌس  ..لمد لام بإضعاؾ
و تمرٌبا اتبلؾ زنزانة رامً  ..لكنه لم ٌحسب حساب تكنولوجٌا شٌاطٌن امن كوكب خط الدفاع الذٌن ربما
حسبوا حساب مثل هذه المحاولة  ..اذ ٌبدو ان كل زنزانة عند ادخال اسٌر الٌها و لٌام الحرس بتنشٌطها
تموم ببرمجة نفسها تلمابٌا على وسابل االمن المطلوبة و تموم باستكشاؾ االسٌر و تضٌؾ كل المعلومات
عنه الى نظامها االمنً المعمد  ..لذا فان برنامج جان لد ٌكون محدودا بالنسبة لزنزانته و اٌة زنزانة اخرى
 ..لكنه لم ٌفمد االمل ابدا ألنه ٌعتمد ان فراس طلٌك و سٌعلم بطرٌمة او بؤخرى بما حصل و ٌموم بإنماذه هو
و رامً  ..و فٌما هو ٌبحر فً افكاره سمع حرسا ٌمرون من جانب الزنزانة ٌتكلمون بؤمر ما  ..لم ٌكن
ٌعرؾ لؽتهم لكنه سمعها و طالع ترجمتها وهو ٌمود سفٌنة الؽزاة التً احتلها و جٌرها لصالحه من لبل
كوكر للتجسس اثناء تحضٌر االسطول البابد لؽزو االرض و تدمٌرها  ..و راح ٌحاول باستماتة الخروج من
الزنزانة  ..لكن وسابل االمن كانت تصده  ..كانت الزنزانة عجٌبة مكونة من لوح معدنً داخل الضوء
الرلراق الذي ٌفصله عن خارج الزنزانة و كلما اتجه جان الى جهة سبمه اللوح بسرعة بالؽة و تولؾ امامه
و تحرن مع حركته تماما كحركة مضرب التنس المدٌم عندما ٌتلمى الطابة المطاطٌة و بنفس الكٌفٌة كانت
هنان دابرة فوق رأسه تحوم لتصد اٌة محاوالت للمفز من فوق الحاجز المتؤلك الذي ببل سمؾ ..و كاد جان
عدة مرات ان ٌجتاز اللوح بعدما احدثه من تلؾ فً منظومة االمن لبل احتجازه هنا و بالتالً ضعؾ
استجابة المستشعرات و انتمالها لخطوات الرد المنطمً على حركات االسٌر داخلها  ..لكنه كان ٌفشل لوجود
البرنامج الجدٌد لٌد العمل و مع ذلن ظل ٌواصل محاوالته الٌابسة فً الهرب من االسر  ..اما رامً فمد
سمع كذلن كلمات مختلطة و ادرن من تحركات الجنود و لؽطهم انه سٌكون هنان ؼزو لؤلرض عما لرٌب
 ..و راح ٌواصل عمله على تلن الثؽرة التً اكتشفها فً منظومة الدفاع وهو ٌكاد ٌخمن انها ممصودة لربما
من لِبَل الفرٌك االرضً او انها موجودة اصبل ألسباب شتى منها هجوم الفرٌك على منظومة االمن فً
المركز سابما  ..و راح ٌبذل جهودا مستمٌتة للخروج  ..ال بد من اتمام المهمة لبل بدء تحرن الؽزاة ألن
تحرن االسطول لؽزو االرض معناه الفشل التام و المدمر لؤلرض و له و للفرٌك االرضً  ..انه سباق
مرٌع مع الزمن  ..اما فراس فمد سمع الكبلم و ترجه له المترجم و عرؾ من خبلل كبلمهم امورا كثٌرة و
شاهد من مكانه و لكون الزنزانة ؼٌر فعالة تحركات الحرس وهو متخؾٍ لذا لم ٌروه رؼم شفافٌة الجدران و
لم تكن ذات الواح مثل زنزانة جان اذ ٌبدو انها مخصصة ربما لئلعدام او اي شًء من هذا المبٌل خاصة
مع وجود ما ٌشبه لوحة االزرار لرب لاعدتها و هذا ٌعنً ان هنان من ٌتحكم بما ٌحدث داخلها من الخارج
ٌدوٌا و لٌس عبر الحاسوب االمنً المركزي او انه ٌمكنه الؽاء تحكم الحاسوب ٌدوٌا  ..وراح فراس مجددا
ٌحاول الخروج من هذه الورطة بكل لوته و لمد نجح عدة مرات فً الوصول الى السمؾ لكن كل مرة كان
ٌنهار جزء منه حتى انهار كامبل فً النهاٌة مع آخر محاولة و بعدها كان كلما لمس الجدار شعر بصعمة
شدٌدة تلمٌه ارضا فً كل جهة جربها و لوال بمٌة اجهزة الحماٌة التً معه لمتلته تلن الصعمات الصامتة
العجٌبة  ..بالطبع لم ٌكن ٌعرؾ بما حصل لبمٌة الفرٌك بسبب انعدام االتصاالت بٌنهم لكنه خمن ما حصل
بسبب كبلم الحرس و اوامر المادة لهم  ..الوضع بات جد خطٌر فالفرٌك بؤكمله بات اسٌرا لدى االعداء و لو
اكتشفوا ورطة فراس ألعدموا الجمٌع و انطلموا حاال لؽزو االرض مستخدمٌن المركبة  Xنفسها  ..كان
سبالا مع الزمن من لبل الطرفٌن فإما ان ٌنجح الؽزاة و تفنى االرض بما علٌها او ان ٌنجح فرٌك االرض و
ٌفنى الكوكب بما علٌه  ..و فرٌك االرض و لادة خط الدفاع ٌدركون هذه المعادلة البسٌطة والماتلة  ..لذا
استمر كبل الطرفٌن فً محاوالته المستمٌتة  ..فرٌك االرض ٌحاول التحرر وخط الدفاع ٌعد اساطٌله للؽزو.
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لم ٌكن ممكنا ان ٌستسلم رامً لوضعه الحرج هذا لذا راح ٌبذل منتهى جهده و ٌعتصر عمله لكً ٌسٌطر
على تلن الثؽرة التً اكتشفها  ..و راح ٌحاول اٌجاد طرٌمة لفتح باب زنزانته المصنوعة على شكل حلة
فضابٌة سمٌكة جدا و التً تسٌطر على حرٌته  ..و شعر بالتعب الشدٌد و الحٌرة االشد  ..كانت الثؽرة
مفتوحة فً النظام بشكل ال ٌنتبه له اآلخرون لكن ال شًء آخر ؼٌرها  ..فارتكن للخلؾ و راح ٌحدّق بما
امامه مفكرا  ..و راحت الثؽرة تتبلشى  ..و حاال عاد الى بها بصبر و روٌة  ..ال ٌمكن ان ٌفمد االمل  ..و
فجؤة و فٌما هو ٌحاول تحٌٌد االجهزة و بدون ممدمات انفتح الباب ان جاز التعبٌر دفعة واحدة حتى ان رامً
سمط على ظهره لكنه نهض والفا بسرعة كبٌرة و عٌناه الزرلاوات تلتمعان بظفر  ..لمد تحرر اخٌرا من هذا
السجن البؽٌض  ..سواء كان االمر بفعل الثؽرة تلن ام بسبب عبثه باألجهزة  ..المهم انه تحرر و دون ان
ٌنتبه احد من الحرس واال لهرعوا الٌه بالعشرات و حتى منظومة االمن لم تحرن ساكنا وال اجهزة الرصد
وال اي شًء و كانه ال زال اسٌرا داخل الجهاز  ..لكن هذا ال ٌعنً انتفاء الخطر  ..و سار رامً بحذر
شدٌد فهو ببل سبلح او اجهزة من اي نوع كان و اعزل تماما ال ٌملن لشة ٌماتل بها نملة لد تهاجمه فً اي
لحظة  ..و كان علٌه االعتماد التام على مهاراته الشخصٌة لحٌن التماءه بزمبلبه  ..لكن المدر لم ٌمهله حتى
ٌفعل فمد التمى وجها لوجه مع حارس مسلح و لحسن حظه لم ٌكن جندٌا كامل التسلٌح ممن ال ٌستعملون
الهاالت الدفاعٌة  ..و تخٌل شخصا اعزال ٌواجه دبابة  ..لكن هذا الشخص هو الشٌطان ذاته  ..و بسرعة
لفز رامً مبتعدا عن مسار الطلمة التً انطلمت بعد لفزته بجزء من الثانٌة لتصٌب الجهاز و تحٌطه بحمل
كهربً مشع  ..و دار رامً فً الهواء لٌهبط خلؾ الحارس المسكٌن و الذي استدار بسرعة لكن استدارته لم
تكتمل حٌث كان رامً على ٌمٌنه ٌوجه الٌه ركلة كاراتٌه عنٌفة سمط على اثرها الحارس على ظهره و
طار سبلحه فً الهواء بركلة اخرى و ثالثة اصابت وجهه العجٌب  ..و انتزع رامً من وسطه حزام اجهزة
كامل ال ٌعرؾ عنه شٌبا و لم ٌكن معه سواه مع سبلحه الذي بٌد رامً  ..و هب الحارس والفا و تراجع
بسرعة و ذعر امام سبلح رامً  ..لكن رامً ارخى سبلحه و تراجع بحذر اذ ال ولت للمتال الجانبً  ..لكن
الحارس الذي استمر تراجعه اصطم بالحمل الكهربً المشع و حاال ذاب بعد ان تفحم بسرعة رهٌبة  ..و
اسرع رامً ٌجري صوب مدخل المكان خوؾ انفجار الجهاز وال دفاع ٌحمٌه فوجد نفسه امام فرلة حرس
تتجه الى المكان و لم ٌنتظر رامً فاطلك سبلحه بوجوههم و اندلع اشتبان عنٌؾ صعب للؽاٌة  ..ال اجهزة
مع رامً وال سبلح و ال حماٌات وال حتى مترجم ..ال شًء  ..اللهم اال ما سلبه من الحارس البسٌط ..وال
ٌعرؾ شٌبا عما حوله ابدا  ..و فً ؼمرة ؼضبه و حنمه على هذا الوضع راح ٌطلك اشعته و لذابؾ سبلحه
على كل جهاز ٌراه  ..وراحت االجهزة تتفجر  ..و لحسن الحظ لم تكن كلها من ضمن االجهزة التً اخفى
بها فراس و جان اسلحتهما و اال النكشفت و استولى على اؼلبها الحرس  ..فلم تكن فوق لسم الزنازٌن بل
فوق لاعة بدت فارؼة اكثر من البلزم لسبب ال ٌعرفه رامً بالتؤكٌد لكنها كانت تثٌر الشن  ..و استمر رامً
باالشتبان مع الحرس بكل عنؾ و شراسة  ..ورؼم الضؽط الشدٌد اال انه لم ٌتراجع الى داخل تلن الماعة
بل راح ٌحاول الوصول الى ؼرفة تبعد عنها مسافة جٌدة  ..و بعد جهد جهٌد و صعوبات هابلة استطاع
الوصول و التؽلؽل فً االلسام المتنوعة حتى تمكن من االختفاء عن الحرس لحٌن ان ٌثبت الدامه لبلنطبلق
فً اتمام المهمة  ..و بهدوء راح ٌفحص ما معه من اجهزة مما حصل علٌه من الحارس المتٌل  ..و راح
ٌتعرؾ على مهامها و ما تفعله  ..و انهمن بهذا رؼم انه بات محاصرا وهو ٌدرن جٌدا انهم لرروا المضاء
علٌه حال اكتشاؾ مكان اختفاءه  ..فٌبدو انهم ملوا لعبة المطاردة تلن و لد بات الؽزو وشٌكا و الوضع
حساسا جدا ال ٌحتمل المناورات و لد رأوا كٌؾ سحك واحد منهم اسطوال كامبل دون ان ٌطلك طلمة واحدة.
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كان تدمٌر االجهزة التً سحمها رامً اثناء اشتباكه مع الحرس ذا اثر فعال ال ٌستهان به على كامل لسم
الزنازٌن ألسباب ال ٌعلمها اال من لام بتصمٌم تلن االجهزة المعمدة و برمجتها و هً ببل شن ترتبط ببعضها
نوعا ما  ..فمد الحظ جان ان سرعة استجابة األلواح المانعة لمحاوالت خروجه لد صارت ابطؤ بكثٌر و ان
ال ضوء فً كامٌرات المرالبة وال حركة او نشاط و لد تولؾ كل ما ٌدل على كونها عاملة  ..كان ٌدرن ان
محاولة استؽبلل الخلل و بطء استجابة االلواح رؼم انها فرصة ال تتكرر اال انها مجازفة شدٌدة الخطورة اذ
لد ٌمطعه اللوح كالسكٌن الحاد اذا ما اصطدم به و لد ٌكون مبرمجا لبلنفجار اذا ما اجتازه احد حافته  ..لٌس
لدٌه شًء للمجازفة به امام هذا المولؾ  ..ال حماٌات وال اسلحة اخترالٌة وال كمبٌوتر او اجهزة طٌران وال
شًء عامل مما بمً معه ٌناسب مولفا كهذا ٌ..جب استؽبلل فترة االبطاء هذه لبل اصبلح الخلل بشكل آلً
او على ٌد الخبراء المختصٌن او بؤٌة وسٌلة كانت  ..و حزم جان امره  ..هذه فرصة لن تتكرر و بماإه فً
االسر ٌعن ً هبلكه او هبلن ارضه اذا ما استجوبوه بؤجهزتهم وال فابدة من االنتظار ألنه ال ٌعرؾ مولؾ
اآلخرٌن وهو بطبعه ٌرفض االستسبلم لؤلمر الوالع  ..و استجمع جان لواه و ركز عٌناه على االلواح
ٌرالبها بعٌنً صمر  ..و فجؤة و كما المذٌفة اندفع بسرعة فابمة للخلؾ عندما كان اللوح امامه تماما  ..و
نجح فعبل فً اجتٌازه و كانت المفزة من الموة بحٌث ابعدته مسافة عشرة امتار كاملة على االرض الزلمة و
كما لدّر فمط انفجر الجهاز كله و ذاب ببل صوت محٌطا نفسه بهالة بٌضاء رلرالة  ..و تنفس جان الصعداء
 ..لم ٌعرؾ احد بما حصل لسبب ال ٌدركه لكن تحرره كان خطوة هامة للؽاٌة بالنسبة له  ..فالؽزو سٌبدأ فً
اٌة لحظة مع ازدٌاد الحشود كل فً دلٌمة تمر وال بد ان ٌتحرن حاال ولو اضطر الى ؼزو سماء الكوكب
مرة اخرى و صنع وكر تجسس جدٌد فبل زالت شبكته عاملة رؼم دمار مركز تحكمها و لكً ٌستطٌع
التحرن علٌه استعادة االجهزة المخفاة فً السمؾ  ..و بعد عدة محاوالت و مجازفات وجد زنزانة فارؼة ..
و حاال استجمع لواه و لفز الى سطحها و تعلك بحافتها لٌستمر على سطحها  ..لكن السمؾ كان متٌنا  ..و
عاد لؤلسفل حٌث راح ٌبحث عن حارس ما و لد الحظ ؼٌابهم كلهم تمرٌبا  ..و عثر على حارس لتله حاال
بضربة واحدة و استولى على اسلحته و افناه بنفس االسلحة و عاد الى السمؾ مجددا حٌث لام بتوجٌه جهاز
الفحص الٌه حتى حدد مكانا خالٌا من اٌة اشٌاء  ..و كان هذا الجهاز ضمن ما ٌكون مع الحرس عادة  ..فكل
حارس ٌتم تجهٌزه بمختلؾ االستعدادات  ..و وجه جان ضربة مر ّكزة الى تلن المنطمة و لفز عبر الفجوة
حٌث راح ٌعتصر ذاكرته و ٌسٌر فاحصا كل جهاز حتى وصل الى المنطمة التً اخفى بها اجهزته  ..و لم
ٌنتظر و راح ٌستخرجها حاال  ..و ما ان استعادها كلها حتى شعر بان ما اخذه من الحارس مجرد العاب
اطفال ممارنة بها  ..و احكم توزٌع اجهزته حول حلته التً ٌرتدٌها و هً حلة خاصة ال ٌمكن اخترالها
حسب علمه اال ان كان شٌاطٌن خط الدفاع لدٌهم ما ٌمكنه هذا وال ٌستؽرب ان فعلوا ..و لام بالتخلص من
اسلحة و اجهزة الحارس بعد ان استشعرت اجهزته فاعلٌتها و تركها فً مكان ولوفه  ..لم ٌعد بحاجة لها
عملٌا  ..لكن من ٌدري ؟ فربما احتاجها مجددا فً ظرؾ معٌن  ..ربما  ..لكنه لرر ان ال ٌحتاج الٌها وال
لؽٌرها بعد االن  ..اذ ال ولت ألٌة مناورات ابدا  ..وال بد من التحرن السرٌع فالولت ٌداهم االرض وال زال
فرٌك االرض فالدا لتجمعه و المركبة  Xاسٌرة و الكوكب ٌستجمع لواه مجددا لسحك االرض و سٌفعل ان
انطلك االسطول الى هدفه هذه المرة ..و راح جان ٌستخدم اجهزته و هو كامن فً مكانه و ٌستشعر ما
ٌحدث من حوله و ٌستطلع آخر اخبار استعدادات الؽزاة و تحركات الجنود و نوعٌات االسلحة و المراكب
المتوجهة الى فضاء الكوكب  ..لبل التحرن علٌه الحصول على المعلومات الكافٌة واال لفشل و عاد الى
الصفر مجددا و هذه المرة سٌخسر حٌاته نفسها و اجهزته و لن ٌتمكن من تدمٌرها فمد تعلم الؽزاة الدرس .
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كان رامً ٌدرن انه ال فابدة ترجى من بماءه كامنا متخفٌا فً مكانه ذان  ..و على ذلن كان علٌه البحث عن
مكان آخر ٌتٌح له حرٌة الحركة بشكل افضل و اكثر فاعلٌة  ..لكن المشكلة انه كان محاصرا تماما رؼم
انهم ال ٌعرفون مكانه اطبللا فمد اجاد التخفً ..و لم ٌطل تفكٌره  ..هنان مكان واحد ٌمصده  ..فمن ضالت
به االرض اتسعت له السماء  ..و نظر الى السمؾ و من ثم تلفت حوله لبل ان ٌوجه سبلح الحارس نحو
السمؾ و ٌطلك منه حزمة اشعة سمٌكة اذابته دون ان ٌؤبه بدوي صفٌر االنذار التً صدرت عن عشرات
االجهزة لدى تعطلها و انمطاع الطالة و االتصاالت عنها  ..و لم ٌبال باألمر  ..لمد وصلت االمور لدرجة لم
ٌعد معها هنان اي فارق بٌن انكشاؾ امره او عدمه  ..و استجمع رامً لواه و لفز لؤلعلى متعلما بحافة
الفجوة فً السمؾ و من ثم دار رأسٌا بحركة مرنة للؽاٌة لٌهبط فً الفراغ بٌن السمفٌن العلوي و السفلً ..
نظام السموؾ ٌشبه النظام االرضً لدٌما حٌث تتموضع االجهزة بٌنهما  ..و راح ٌسٌر بسرعة شاهرا
سبلحه متحفزا للطوارئ  ..و فٌما هو ٌتجول حذرا مترلبا لمح من بعٌد فجوة مماثلة للتً صنعها فاتجه
نحوها بحذر شدٌد حتى وصلها  ..لد تحمل له خطرا ما او تكون فخا من صنع الحرس او اي شًء مشابه
ٌحمل له شرا جدٌدا  ..كان من حولها العشرات من االجهزة التً تكون فً مركز كهذا  ..و اطل منها بحذر
بالػ ..و كانت مفاجؤة حما  ..كان فراس هنان فً الداخل حبٌسا فً زنزانة خاملة مما ٌدل على انه سمط بها
بؽٌر لصد و لٌس بؤٌدي الحرس  ..و بعد تراشك بالعبارات الساخرة راح رامً ٌفحص ما حوله  ..و المى
لفراي بسبلح الحارس لكن فراس اعاده مإكدا انه ٌملن اسلحته تمرٌبا لكنها خاملة خوؾ كشفها وان الحافة
ال تحتمل ان ٌتعلك بها و انها ال ٌملن وسٌلة طٌران حالٌا و حافة الزنزانة تسب صعمات مإذٌة جدا  ..و
عاد رامً ٌفحص ما حوله  ..و شاهد عشرات االسبلن المعدنٌة و المفرؼة و الموصبلت و اسبلن الطالة
حو له  ..و طلب من فراس اتخاذ الصى حاالت االستعداد للطوارئ  ..و بعد ان ولى فراس نفسه لدر
االمكان لام رامً بإطبلق سبلحه نحو تلن االسبلن و الموصبلت فتطاٌرت متمطعة بعنؾ شدٌد لما تحمله
من طالات  ..و لام بإٌصال عشرات منها ببعضها مرات و مرات متجاهبل صوت االنذار و صٌاح الحرس
الباحثٌن عن العابث بمركزهم دون ان ٌخطر لهم انه فولهم حٌث ان الفتحات فوق الزنازٌن ال تظهر لهم
مع تلؾ الكثٌر من اجهزة المركز  ..وفً احد المرات التً اوصل رامً بها الموصبلت ابتعد الحاجز فجؤة
لثانٌتٌن كان فراس خبللهما خارجها  ..و وجه ضربة مدروسة للزنزانة ازالتها و لفز الى نفس الفتحة بعد
زوال الجدران الصاعمة وراح ٌستعٌد االجهزة و االسلحة بعد ان راح ٌتذكر اٌن اخفاها و لام بإزالة
الحماٌات من حولها و من ثم بعد استعادتها لام بالتسامها مع رامً بحٌث ٌكون االثنان متعادلٌن و منٌعٌن و
لوٌٌن و لادران على المتال و المناورة و االختفاء و التجسس و معرفة ما ٌدور حولهما و كان هنان اتصال
مباشر آمن بٌنهما عبر االجهزة بحٌث ٌكمل كبلهما اآلخر من النوالص الحاصلة جراء االلتسام فكل سبلح
او جهاز لدٌهما فرٌد من نوعه  ..و بعد تؤمٌن وضعهما انطلك الشبٌهان وسط حال االستنفار ٌفتكان بجموع
الحرس و ٌبخرونهم بالجملة  ..و بعد ان سٌطرا تمرٌبا على المتال اسرعا ٌبحثان عن طرٌمة السٌطرة على
المركبة  Xبؽٌة استعادتها  ..فمهما بلؽت لوة اسلحتهما فلن تمدر على افشال الؽزو و تدمٌر االسطول مجددا
و الكوكب كله فً الولت المتبمً الن تكنولوجٌا الؽزاة فابمة حما  ..و تدمٌر الكوكب اهم شًء لضمان عدم
تكرار الؽزو الذي سٌستمر مرارا و تكرارا حتى ٌحمك اهدافه حتى لو تدمر هذا االسطول و كل اسطول
حتى تدمٌر االرض و زوالها مهما كلؾ االمر  ..والحل الوحٌد اآلن هو استعادة المركبة  Xبؤسرع ولت ..
لمد جازؾ المادة بترن جواسٌس فً كوكبهم و جازفوا بكل لدرات الكوكب و سكانه و بؤنفسهم ألجل تدمٌر
االرض  ..تدمٌرها فمط ولو كان الثمن ارواحهم كلها  ..هكذا برمجهم ( العمل االسود ) لبل االؾ السنٌن .
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بعد ان تماسم االثنان ما معهما و رتبا وضعهما سار رامً و فراس و هما ٌبحثان عما ٌفٌدهما بالنسبة
الستعادة المركبة  Xو اعادتها الى صفوؾ االرض  ..و فٌما هما ٌتجوالن بحذر و سرٌة شاهدا سبلح
حارس من الحرس كامل مع اجهزة كاملة ملمى على االرض بإهمال كما لو ان احدا استؽنى عنه  ..و تبادال
النظر  ..ماذا ٌفعل حارس هنا ؟ و كٌؾ تخلى عن معداته و سبلحه هكذا ؟ كٌؾ ٌمكن ان ٌتخلى عن هذا
وهو ضمن االنضباط العسكري ؟ هل هو فخ ما او خدعة مدبرة ؟ و تمدم فراس نحو التجهٌزات الملماة
بحذر و بتؽطٌة كاملة من رامً  ..و حمل فراس االسلحة بحذر  ..لكن لم ٌحدث اي شًء و لم ٌتحرن اي
شً ء  ..و بعد ثوان شاهدا جزءا من احد اآلالت ٌنفصل و ٌتموج لٌتخذ شكل جان بالل من ثانٌة  ..كان هو
بذاته  ..لمد شاهد جان السبلح ٌرتفع و كؤن شبحا ٌتفحصه فادرن االمر مثلهما تماما فاظهر نفسه لبمٌة
الفرٌك  ..كان الثبلثة ٌحتلون نفس المساحة من هذا المكان  ..و بسرعة و دون اضاعة الولت لاموا بتبادل
المعلومات و اعادوا توزٌع االسلحة و االجهزة االرضٌة فٌما بٌنهم لكن هذه المرة بترتٌب معٌن  ..و لتجنب
الولوع فً شران شٌاطٌن االمن مرة اخرى لرروا ان ٌكونوا معا لكن لٌس بشكل ٌجعل من السهل االٌماع
بهم بضربة واحدة ولو بالصدفة و لكن بشكل ٌضمن كونهم كتلة متحدة متكاملة الموة و التجهٌز للعمل
بؤفضل شكل ممكن  ..فكل واحد منهم ٌملن اسلحة و تجهٌزات لكن بشكل نالض عما اتوا به الى الكوكب و
لذا فان كون الثبلثة معا ٌجعلهم كشخص واحد بسبلح و اجهزة كاملة تتٌح لهم ضرب اي هدؾ امامهم
بالتعاون و التفطٌر المشترن ..و كان علٌهم لبل كل شًء البحث عن وسٌلة استعادة المركبة  Xسبلحهم
الربٌسً و الفعال و الذي ٌمكنه ان ٌعوض النمص المرٌع فً اجهزتهم و اسلحتهم  ..و كذلن كان علٌهم
المضاء على تلن الوسٌلة لكً ٌضمنوا عدم السٌطرة على المركبة  Xمرة اخرى وعدم ولوعهم مرة اخرى
تحت رحمة المعلومات التً ٌستخرجها شٌاطٌن خط الدفاع لسرا من ذاكرة كمبٌوترات و اجهزة المركبة X
الربٌسٌة  ..لمد صار الكوكب ٌعلم الكثٌر عن االرض بل اكثٌر بكثٌر من البلزم مما ٌحتم لٌس فمط تدمٌر
اسطول الكوكب الحربً و الدفاعً بل اعدام الكوكب نفسه و بؤي ثمن كان ألجل ان تعٌش االرض نفسها
 ..و وسٌلة االعدام هً نفس الوسٌلة التً اعطت خط الدفاع كل هذه المعلومات  ..المركبة  ..Xو فٌما هم
كذلن علموا عن طرٌك االجهزة التً معهم و عبر شبكة جان الجاسوسٌة ان الكوكب ٌموم باإلعداد النهابً
لؤلسطول الذي ضم هذه المرة سبلحا من نوع جدٌد شدٌد الموة و الخطورة بما ٌتناسب مع كوكب شدٌد
التطور ٌمتلن اسلحة من عٌنة المركبة  Xو اسلحة شدٌدة الموة كالتً مع فرٌك االرض  ..لمد انجزوا االمر
بسرعة كبٌرة مع تجنٌد كامل موارد الكوكب لئلعداد  ..كانوا ( اي الؽزاة ) ٌعلمون بحالة االرض
التكنولوجٌة لكنهم زٌادة فً الحٌطة لرروا التعامل معها على اساس ما شاهدوه من تكنولوجٌا مع فرٌك
االرض الثبلثً  ..و هذا ببل شن ٌعنً ان االرض برمتها ستذهب ضحٌة لؤلول فرلة استطبلعٌة من
اسطول الؽزاة الرهٌب  ..حما هً لن ٌتم احتبللها بسبب دفاع الجزر السوداء عنها و مركزي الممر و
الشمس لكنها ستكون ارضا محرولة  ..مٌتة  ..محطمة ؼٌر صالحة للحٌاة بسبب السبلح الجدٌد و نمص
االسلحة و الدفاعات و عدم وجود اسطول كامل للدفاع و االهم عدم وجود المركبة  Xفً منظومتها
العسكرٌة ..لن تستطٌع االرض سحب لوات االحتبلل من المجرة ألنها ست ُسحك من لبل الرعاٌا و االسطول
و خاصة ان المستعمرات البشرٌة التً تضم عشرات ملٌارات البشر منتشرة فً كل المجرة و تحتاج
للحماٌة اٌضا  ..و هذا كله ٌعنً ضرورة العمل سرٌعا فبل بدٌل عن النصر اال زوال االرض و لد ال تصمد
الجزر السوداء والمراكز طوٌبل و ٌتم بالفعل تدمٌر الكوكب االم لكل البشرٌة و مستعمراتها بشكل نهابً .
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 -1الخطة الجديدة
بعد توصلهم الى المعلومات بشؤن االسطول والؽزو انطلك فرٌك االرض الثبلثً ٌبحث عن حل لمشكلة اسر
المركبة  .. Xو فٌما هم كذلن خطر خاطر لرامً اثار ضٌمه و للمه  ..امر سبك نماشه على االرض ابان
الؽزو الثانً لها و لبٌل سحك ذان الؽزو ..انهم ٌعانون االمرٌن على كوكب خط دفاع (العمل االسود )الذي
كلؾ االرض ؼالٌا حتى اآلن دون ان تتمكن االرض رؼم تدمٌرها لكل اساطٌله من الوصول الٌه و ضربه
اال هذه المرة  ..لكن  ..ماذا لو ان خط دفاع (العمل االسود ) ال ٌمتصر على هذا الكوكب فحسب ؟  ..ماذا لو
ان هنان كوكبا ثانٌا و ثالثا و رابعا و عاشرا ؟ ..بل ماذا لو انها منظومة تسلسلٌة كونٌة من الكواكب الحٌة ؟
كابن كـ(العمل االسود) ببل شن ستمتد إمبراطورتٌه لمجرات كاملة و ربما كانت من نمط امبراطورٌة السدٌم
االسود التً لتل حاكمها هو و الراٌسور فً زمن ؼابر  ..و نمل رامً هذه االفكار الى جان و فراس  ..ماذا
لو ان خط دفاع االسود ٌضم كواكبا اخرى شبٌهة ؟  ..ماذا لو احتاط ( العمل االسود ) لمثل هذه العملٌة
فوضع خطا آخر او اكثر كاحتٌاط لتحمٌك النصر ضد االرض ؟  ..وبدا االمر لهم شدٌد الخطورة  ..لكن
فراس لال ٌ :جب علٌنا ان نضع هذا االحتمال جانبا على األلل فً الولت الحالً ..فان ظهرت اٌة كواكب
بعد التخلص من هذا الكوكب سٌكون لدٌنا متسع من الولت لمرالبتها و سحمها بعد ان نستخلص المركبة .X
و تابع جان بهدوء وهو ٌنظر الى ساعته  :لٌس مهما لؤلرض ان تصفع ( العمل االسود ) فً مماته حالٌا ..
ٌجب ان نهتم بالؽزو الحالً  ..لكن فً ذات الولت علٌنا عدم اهمال مسؤلة تعدد كواكب خط الدفاع المحتمل
 .ثم تلفت حوله و تابع  :ربما ستتحرن تلن الكواكب ان وجدت او الكوكب التالً فً حال نسؾ هذا الكوكب
 ..لذا ربما نحاول (إن ث َبت وجود البدابل) فمط تدمٌر حضارة الكوكب لٌكون مجرد كوكب مشلول ال لدرة
له على شًء حتى الدفاع عن نفسه  .لال فراس  :هل تظن ان هذا االمر سهل لهذه الدرجة ؟ اننا بحاجة الى
اسطول كامل لوي و  ..و هنا سكت فراس و نظر الى رفاله  ..لمد خطرت للثبلثة نفس الفكرة بتوافك
مدهش  ..فكرة سهلة و فً نفس الولت شدٌدة الصعوبة  ..لماذا ال ٌعٌدون تكرار ما فعله جان بالسفٌنة
االستراتٌجٌة و ٌعملوا على للب خط سٌر االسطول و دفعه لمهاجمة الكوكب نفسه ؟ سٌزول االسطول و
حضارة الكوكب فً الولت نفسه  ..لكن كٌؾ سٌحصل هذا ؟ ..الحل مبدبٌا ٌكمن فً اٌهام الكل بحدوث لفزة
فضابٌة و ان الكوكب هذا هو الهدؾ  ..االرض  ..و ان مخلولاته هم البشر انفسهم و ذلن عن طرٌك العبث
بؤجهزة االرسال و العرض لدى الكوكب و لٌادات الوحدات ببرامج تماثلٌة افتراضٌة لدى الطرفٌن بحٌث
ٌمع الطرفان فً نفس الولت فً الخدعة المتمنة هم و اجهزتهم  ..لكن هذا االمر ٌحتاج ببساطة الى المركبة
 Xنفسها و الى جهد هابل منها و بعض الولت  ..و الثبلثة امور تحتاج الى جهد الفرٌك كله و الى مؽامرة
كاملة إلنجازها فً ولت مناسب لبل اطبلق االسطول فعبل لؽزو االرض فاألسطول المعد للؽزو لن ٌنتظر
طوٌبل بعد ان استهلن موارد و جنود الكوكب و ترن لهم ما ٌكفً فمط للدفاع عن الكوكب  ..و هذه المرة لن
تفلح مسؤلة العبث بترددات المفزة لتدمٌر االسطول فهم سٌتؤكدون تماما من سبلمة المفزة و منع العبث بها او
بمسارها ..انهم ٌتعلمون مع كل ضربة بحٌث ٌصعب للؽابة تكرارها و هذا امر تعلموه من االرض فً
الؽزوٌن االول والثانً  ..فالمفزة السابمة اودت باألسطول كامبل فً للب شمس عمبللة متفجرة مسمومة
بثوان فمط ..كان اسطول الكوكب ٌجهز سفنه العمبللة و توابعها و
ذات خبلبط من طالات هابلة بخرته
ٍ
ٌمدها بالطالات و المستلزمات الخاصة البلزمة لؽزو لوي طوٌل االمد و احتبلل اطول و ربما لصنع
امبراطورٌة كاملة لـ( العمل االسود ) كما هو مبرمج فً عمول اهل الكوكب منذ عشرات آالؾ السنٌن ..و
لم ٌنتظر الثبلثة و بدأوا ٌجدون فً البحث و بكل الوسابل عن مصدر السٌطرة على المركبة  Xألجل
استعادتها مجددا وستكون استعادتها مجرد خطوة فً مشوار السٌطرة على الكوكب وتدمٌره إلنماذ االرض.
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 -2نحو المركز الرئيسي
" اسطول الؽزاة لن ٌتحرن نحو االرض مهما كان الثمن " ..كان هذا لرار و هدؾ الفرٌك االرضً الثبلثً
 ..و المكان االنسب لتحمٌك هذا الهدؾ هو المركز الربٌسً نفسه  ..و طبعا لٌس هذا المركز ألنه مركز
مبان متصلة ضخمة محروسة
امنً ربٌسً و المبنى اآلخر متصل به ..كانت لٌادة الكوكب عبارة عن عدة
ٍ
بموة  ..و هذه المبانً عبارة عن لٌادات استخبارٌة و علمٌة و عسكرٌة و ؼٌرها من المرافك الحساسة و
هنان مركز التوجٌه الربٌسً وهو الممصود  ..لكن الوصول الٌه لن ٌكون نزهة مسلٌة بالتؤكٌد  ..و تفمدوا
استعداداتهم ثم توجهوا الٌه بحذر شدٌد  ..لمد تعرفوه عن طرٌك تتبع االشارات بعد ان استخدموا اجهزة
االستشعار الفابمة  ..و راحوا ٌحومون بحذر حول ؼرفة احتجاز المركبة  Xالمتصلة بالمركز الربٌسً  ..و
التمطت اجهزتهم اشارات منتظمة تختلؾ عن اشارات المركز االفتراضٌة المعلوماتٌة  ..و راحت اجهزتهم
تحللها و تحاول تتبع مصدرها عبر لٌاس ترددها و اتجاه انتشارها و الكثٌر من العوامل  ..و بصعوبة حددوا
مصدرها فاتجهوا الى ذلن البناء  ..ولكن ما ان وصلوا الى المدخل حتى اصطدموا بالحرس الذٌن كشفوا
وجودهم بواسطة اجهزتهم الفابمة  ..ولم ٌكن هنان ولت لٌضٌعوه  ..فمفز احدهم ٌمٌنا و اآلخر ٌسارا
والثالث لؤلعلى ..و صدرت منهم دفعة واحدة ثبلث دفعات من االشعة نسفت المكان  ..لكن الحرس على ما
ٌبدو كانوا ٌملكون حماٌة ما فرؼم الدمار الشدٌد حولهم لم ٌصب واحد منهم بخدش بسٌط  ..و حاال استل
احدهم مسدسا و راح ٌطلك اشعاعات شدٌدة الصفاء و الموة راحت تدمر ما تصٌبه من اهداؾ  ..و لم ٌنتظر
فرٌك االرض ضٌاع الفرصة  ..و المى جان لرصا مستدٌرا نسؾ به المدخل بعنؾ شدٌد و التحم الفرٌك
االرض المدخل بسرعة تاركٌن جثث الحرس خلفهم مندفعٌن خلؾ اشارات لرص طابر صؽٌر اطلموه
لٌتتبع كل اشارة تصدر و خاصة االشارة التً حددتها اجهزة االستشعار و الرصد لدٌهم و بعد مشاق و
معارن ضارٌة وصلوا اخٌرا الى ؼرفة كانت تحوي الهدؾ المنشود ..و استعاد جان المرص الطابر  ..و
ولؾ الثبلثة امام الجهاز الضخم المعمد و تبادلوا النظرات  ..كان هذا هو الشًء الوحٌد الموجود فً المكان
و كان واضحا انه ال ٌدٌره احد فمد كان ٌدٌر نفسه بنفسه  ..جهاز مفكر ذو ذكاء صناعً على الطرٌمة
االرضٌة  ..بل و ٌتخذ لراراته بنفسه على نمط الحاسوب الذي كان وال ٌزال ٌدٌر الملجؤ االرضً فً فترة
السبات لنصؾ ملٌون عام  ..و كان الجهاز مزودا بطالات ذاتٌة ذكٌة  ..و راحت االجهزة ترصد و تحلل
هذا الشًء  ..و اراد احدهم اطبلق اسلحته على الجهاز  ..لكن اجهزة الرصد و االستشعار اخبرته بان
الجهاز مزود بنظام دفاعً شدٌد الموة و الخطورة و ان انفجار الجهاز لن ٌفٌد المهمة باي حال الن كل ما
صدر عنه من تعلٌمات سٌبمى كما هو لحٌن استخدام جهاز بدٌل آخر مشابه له بشٌفرة سرٌة للؽاٌة من اجل
ازالة او استمرار ما فعله الجهاز المدٌم ..و هذا االمر ٌحتاج الى المركبة  Xإلتمامه لصالح االرض  ..كان
الجهاز مزودا بؤسلحة و دفاعات شدٌدة التطور فهو ٌمثل لٌادة المبانً المركزٌة اآللٌة كلها و هً كثٌرة فً
كوكب خط الدفاع فٌبدو انها ستحل محل االحٌاء او اؼلبهم فً حال استنفاذ الموجودٌن فً حربهم ضد
االرض لحٌن تعوٌض األحٌاء مستمببل  ..و تبادل الثبلثة النظر  ..كان هذا االمر محٌرا فعبل  ..لن ٌكشفهم
الجهاز النهم ٌستخدمون اسالٌب الشوشرة الصامتة و التخفً الفابك بعد اكتشافهم من لبل الحرس عند
اشتباكهم معهم  ..لمد كان علٌهم ان ٌخترلوا هذا الجهاز لكً ٌصلوا لهدفهم  ..لكن كٌؾ ؟ ..و الترح فراس
البحث عن اي مهندس او مسإول من طالم االشراؾ الفنً هنا ممن ٌمكنهم التعامل مع الجهاز و من ثم لد
ٌمكنهم استخدام عمله و معلوماته فً التعامل مع الجهاز بطرٌمة صحٌحة ال تلفت االنظار وال تفعّل اٌة
انظمة دفاعٌة خفٌة  ..و لال رامً انه بما ان الجهاز ٌدٌر نفسه بنفسه فمد ال ٌمكن كسر شوكته و السٌطرة
علٌة بؤٌة وسٌلة كانت  ..لكن الثبلثة كانوا ٌدركون ان علٌهم التصرؾ فالولت ٌمضً بؽٌر صالح االرض .
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 -3صراع مع العلم
مع الوضع المتوتر و االحداث المتسارعة اجتمع علماء الكوكب العسكرٌٌن لبحث امر شدٌد االهمٌة بالنسبة
لعملٌة الؽزو التً ٌجري االعداد لها على لدم و ساق كما ٌمال  ..لمد اكتشفوا ان لوة االسطول لن تكفً
لتحطٌم االرض فٌما لو انها حما استعادت تكنولوجٌتها و ان ما بداخل المركبة  Xمجرد خدعة متعمدة لجر
الكوكب الى حرب خاسرة تمضً على ما لدٌه من لوة و جنود و تجهٌزات و بالتالً ٌعرض نفسه للؽزو من
لبل االرض نفسها او من ؼٌرها بعد ان تستهلن االعدادات موارده و جنوده و لوته  ..ان احتمال استعادة
االرض لما فمدته من تكنولوجٌا ال ٌتعدى بؤحسن االحوال العشرة بالمابة  ..لكن ال احد ٌدري كٌؾ تتصرؾ
االرض او ما لدرات كوكب حاكم مثلها على استعادة التكنولوجٌا و ما هً امكاناته الحمٌمٌة  ..فالموة تكمن
فً المدرات العملٌة للسكان و لٌس فمط فً االجهزة و المعدات و االسلحة و الموارد  ..فما دامت العمول
موجودة فلٌس مستحٌبل ان تستعٌد االرض تكنولوجٌتها خاصة اذا ما بمٌت التصامٌم الخاصة بحضارتها
سلٌمة بطرٌمة او بؤخرى و هذا لٌس مستبعدا فكل حضارة تحتاط لمسؤلة ضٌاع التصامٌم بطرق جهنمٌة ..
فاذا لام الكوكب بالمجازفة بالؽزة بموة عادٌة نسبٌا فمد ٌفاجؤ بؽزو االرض له  ..واي كوكب ٌرسل اسطوال
بهذه الطرٌمة لد ٌكون هو نفسه ببل حماٌة كافٌة بعد ان ٌستنزؾ االسطول المراكب و الجنود ولو لولت
لصٌر  ..لذا كان علٌهم ولو من باب االحتٌاط التعامل مع االمر كما لو ان االرض ال زالت بكامل لوتها و
عافٌتها و انها كوكب حاكم لمجرة كاملة بموة كبٌرة  ..فعلى كبل الحالٌتٌن لن ٌخسروا ..فاذا كانت االرض
لوٌة ٌكون االسطول مناسبا لها و سٌعمل على سحمها بسرعة نسبٌة  ..و اذا كان صحٌحا انه ضعٌفة
فسٌمحوها االسطول بالل الخسابر نظرا للموة العاتٌة التً ٌملكها االسطول  ..لكن  ..اٌن تلن الموة المطلوبة
؟ عندما دمر جان االسطول االول ضرب الموة االساسٌة للكوكب ضربة لاتلة ..فمد كان االسطول ٌضم
معظم اسلحة الكوكب االستراتٌجٌة و معظم جنوده و اسلحته المتوسطة و حتى الخفٌفة منها  ..و هذا
االسطول العادي الذي بنوه هو آخر ما لدى الكوكب من اسلحة هجومٌة و تمنٌات حصار و منظومات و
فرق جنود و لم ٌبك اال اسلحة الدفاع التً ال تنفصل عن الكوكب وال ٌمكن فصلها خارجٌا بؤٌة طرٌمة مثلها
مثل دفاعات الكواكب الموٌة  ..لذا فهم بحاجة الى لوة عاتٌة إلتمام المشروع و الؽزو االخٌر لؤلرض  ..و
هذه الموة هً المركبة  .. Xو هً لوة مناسبة تماما و تعدل لوحدها اسطوال جٌد التسلٌح  ..لكن كٌؾ ٌمكن
اعادة السٌطرة علٌها ؟ لمد دمر فراس موصبلت التحكم التً كانت تشل حركة الدفاع لدٌها و حرٌتها كلها
وتسٌطر علٌها و تؤخذ المعلومات منها و تعطٌها االوامر  ..و كان باإلمكان اعطاإها امرا نهابٌا بالعمل
لصالح الكوكب و هذا ٌعنً مسح كل معلومة بداخلها اي اعادة تهٌبة ذاكرتها الشاملة و استبدالها بؤوامر
جدٌدة و برمجة جدٌدة لذا لم ٌعطوها االمر لحٌن التخلص من الثبلثة جواسٌس و الحصول على ما ٌرٌدون
منها ..اما اآلن فمد صار لدى المركبة  Xمناعة تامة ضد تلن الموصبلت اذا ما وضعت بنفس النماط و كانت
من نفس النوع  ..و كان علٌهم ان ٌبحثوا عن موصبلت جدٌدة و نماط جدٌدة ٌمكنهم بواسطتها من استعادة
السٌطرة على المركبة  Xو التحكم بها بشكل كامل بعد ان فمدوها مع دمار الموصبلت و هذه المرة ستكون
اصعب من ا لمرة االولى نظرا لوجود دفاع لدٌها ضد السٌطرة و ان افلحوا سٌموموا بمسح ما لدٌها و ضمها
لصفوفهم بشكل نهابً  ..لكن اٌن سٌجدوا تلن النماط ؟ ٌجب ان تكون بالطبع على صلة مباشرة بالذاكرة
المركزٌة الربٌسٌة و جهاز التحكم المركزي لدٌها  ..و ببل شن انها ستؽلك كافة النماط بعد تجربتها االولى
مع الموصبلت التً ؼزت اعمك اعمالها بطرٌمة مدهشة ندر ان توجد عبر الكون  ..ان اعادة السٌطرة
علٌها سٌستهلن طالات و موارد و اجهزة نادرة و ؼزٌرة و سٌإثر هذا على الكوكب عامة و االسطول
الجدٌد خاصة  ..لكن االمر ٌستحك  ..فمع المركبة الخارلة المدرات سٌكون النصر حلٌؾ كوكبهم ببل شن .
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حدد الفرٌك االرضً  ,فراس و رامً و جان ,اهدافه و ما ٌرٌد فعله إلتمام المهمة االساسٌة بعد التطورات
الجدٌدة على خطة العمل االساسٌة  ..هذه الخطة هً اطار عام من الخطوات و االجراءات ٌتصرؾ خبلله
كل فرد منهم حسب ما ٌراه مناسبا لكن فً حدود و اطار الخطة التً مختصرها ان ٌتفرق الثبلثة و ٌعٌثوا
فسادا فً الكوكب بحٌث ٌكون عملهم بمجمله هو اشؽال امن الكوكب بشكل مستمر مكثؾ دابم بحٌث ٌستنفر
و ٌستنزؾ لواه وال ٌوجهها لؤلسطول على االلل فً اؼلبها بحٌث ٌعطً فرٌك االرض مزٌدا من الولت ..
و ٌموم بهذا واحد فمط بحٌث ال ٌتٌح فرصة ألمن الكوكب للبحث عن البمٌة و االٌماع بهم و لٌتٌح لهم
الفرصة للعمل الهادئ السري و بنفس الولت ال ٌم ّكنهم من التناصه واال اضطر البمٌة للمٌام بعمله و تعطل
عملهم ألجل تحرٌره و اعادة التسام االجهزة و االسلحة معه مما لد ٌفشل المهمة كلها  ..سٌموم بما معه من
اسلحة و تجهٌزات بتوجٌه ضربات حساسة شدٌدة الموة ألماكن مختارة و استراتٌجٌة حساسة فً مناطك
عسكرٌة و استخبارٌة و حٌوٌة فً الكوكب و ٌجب ان تكون الضربات مإلمة مركزة للؽاٌة و تسبب خسابر
فادحة للؽاٌة بحٌث تجبر منظومات االمن و المسإولٌن على الجري بموة وراء الفاعل و تكرٌس جهودهم
حتى ألصاها لمتله او المبض علٌه و اٌماؾ ضرباته تلن  ..و هذا ان تم بالطرٌمة المطلوبة سٌستنزؾ لدرات
و امكانات و افراد و طالات هابلة على حساب التجهٌز لؤلسطول و سٌضطرون لذلن مع عنؾ و حساسٌة
الضربات التً ستهدد االسطول نفسه  ..اما الثانً فعلٌه ان ٌختفً تماما فبل ٌموم بؤي عمل ملفت لؤلنظار و
ٌموم بواسطة االنتحال لشخصٌة مخلوق مناسب الوصول الى اسرار الكوكب عبر االسالٌب الهادبة الذكٌة
التً ال تلفت االنتباه و سٌساعده هذا بكل بساطة على معرفة ما ٌلزم إلفشال الؽزو او معرفة ما ٌفٌد فً
افشاله او حرمان الكوكب من لواه  ..و بما ان امن الكوكب سٌكون مشؽوال عن آخره عن اي شًء آخر
باستثناء الجاسوس الذي ٌمتل و ٌدمر فسٌمكنه العمل بحرٌة و صمت تامٌن  ..و هنان بعٌدا عن االضواء
سٌسعى الن تحال افضل الشخصٌات المناسبة للهدؾ من لادة او مسإولٌن و على اعلى المستوٌات و هذا
سٌساعده بما معه من تجهٌزات على سرلة اسرار االرشٌؾ السري للمخابرات العسكرٌة و معرفة كل دلابك
اسرار االسطول الجدٌد و ارسال المعلومات للمماتل النشط الذي سٌهاجم تلن النماط التً سٌحددها زمٌله
المتخفً النشط سرا  ..و اما الثالث فسٌموم بالتخفً السلبً الخامل  .. ..لن ٌماتل و لن ٌسعى الى اي شًء
..فمط ٌختفً دونا ان ٌتدخل فً اي شًء لدر االمكان بشكل مباشر ابدا و ؼٌر مباشر اال ان ٌكون امرا
ٌؽٌر مجرٌات االمور ..فمط سٌرالب الوضع و سٌعرؾ و ٌتابع ما ٌفعله االثنان ألنه سٌكون خط الدفاع
االحتٌاطً لفرٌك االرض حٌث ان الخطة تتطلب اثنان فمط االول ٌضرب و ٌدمر و ٌلفت االنظار و
ٌستنزؾ الموى بشكل استفزازي علنً و اآلخر خفً ٌعمل بهدوء وراء الكوالٌس و الدوران شدٌدا االهمٌة
لذا لو تم فمد احدهما عن طرٌك لتله او اسره فسٌختل المٌزان اال ان لام المتخفً الخامل بالحلول محله و
اكمال عمله ان مات او انماذه ان تم اسره لٌستمر مع تبلفً اسباب االسر ..و هكذا وزع الثبلثة االدوار فٌما
بٌنهم و وزعوا االجهزة و االسلحة ك ٌل حسبما ٌلزم ألجل المٌام بدوره خٌر لٌام و بشكل ال ٌكون معه اي
نمص ٌفسد الخطة  ..االدوار متساوٌة الخطورة و االهمٌة وال فرق بٌنها فً الصعوبة و مهارات الفردٌة
..كان كل واحد منهم لادرا على المٌام بدوره خٌر لٌام اذ ان هإالء الثبلثة من الوى المادة فً الكرة االرضٌة
و اكثرهم مهارة و لدرات سواء كانت جسدٌة او عملٌة و هم ٌمثلون اعتى فرٌك ارضً ٌمكن اطبلله لمهمة
مثل مهمة تحطٌم كوكب خط دفاع ( العمل االسود ) هذا  ..و هذه المرة ال مجال للمناورات الجانبٌة وال
مجال للفشل الن الؽزو لاب لوسٌن او ادنى من االنطبلق و ال مجال إلعادة ارساله الى مكان لاتل مجددا
فمثل هذه الخطوات ال ٌمكن تكرارها ابدا لدى الطرفٌن  ..و هكذا انطلك جٌش االرض الثبلثً فً مهمته .
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اثناء تخفٌه مر جان على الزنزانة التً كان بها و شاهد اسلحته التً افسدتها اجهزة امن خط الدفاع فتناولها
و راح ٌفحصها بجهاز االستشعار الخامل البالػ الحساسٌة  ..و سجل الجهاز نشاطا مشعا من نوع ما  ..و
برلت عٌنا جان  ..ان وجود مجال مشع بهذه الطرٌمة ٌعنً وجود ُمسٌطر على االجهزة  ..و عدم وجود
مسٌطر معناه ان االجهزة لد انتهى امرها لبلبد و لم ٌعد منها فابدة مثلما حصل مع اجهزة رامً التً تلفت
بالتدمٌر الذاتً ولٌس الخارجً  ..اما وجود ذلن المإثر فمعناه ان سبب تولؾ االجهزة عن العمل ال زال
لابما و ستعود للعمل بزوال المإثر  ..فاألجهزة مصممة بحٌث تولؾ عملها فً حال عجزها عن مماومة
مإثر خارجً و تتحوصل منعا لسرلة تصامٌمها  ..و تناول جان االسلحة و االجهزة المعطلة كلها و مرر
علٌها جهاز االستشعار الذي سجل و حلل نوعٌة ذلن المسٌطر المشع كون المستشعر من خارج المجال و
راح الكمبٌوتر الخاص به ٌحلل مكونات و معادالت المجال المسٌطر و ٌحدد و ٌبتكر معادالت و مكونات
المضاد له حتى اكملها  ..وراح الجهاز الدفاعً لدى جان ٌموم بتكوٌن المجال المضاد حتى اكمله على مهل
اذ ال مجال لمحاولة اخرى ربما  ..و لام جان بعد اكتمال المضاد بإطبلله نحو االسلحة و التجهٌزات الخاملة
مع منع تسرب اي نشاط خارج دابرة العمل تلن  ..و بعد عدة محاوالت و جهود مضاعفة و تؽٌٌرات فً
الترددات دون اٌماؾ المجال المضاد استطاع جان ازالة المجال كلٌا بل و صنعت اجهزته مضادا تلمابٌا له
..و اختبر جان االسلحة بواسطة جهاز االستشعار فوجدها صالحة تماما  ..وفكر بانه لو كانت المركبة X
هنا لما استؽرق االمر كله ربما ثانٌة واحدة ..هذا لو كانت هً من تموم بصنع المجال المضاد  ..و بعد ان
حصل جان على اسلحته الكاملة اعاد ما لدٌه الى رفٌمٌه بطرٌمة سرٌة و لاما بالتسامه  ..و لرر جان بما
لدٌه من ترسانة كاملة البدء فورا بمهاجمة االهداؾ  ..الحساسة و االستراتٌجٌة و الحٌوٌة فً الكوكب  ..و
ارتدى حزامه الخارق و بمٌة التجهٌزات و تفمد اسلحته التً ٌردتٌها على ٌدٌه و رأسه و الموزعة حول
جسده و طار متخفٌا الى سماء الكوكب المنحوس وراح ٌرصد و ٌحدد االهداؾ المناسبة لما ٌرٌد  ..انها
حرب ذكاء و دهاء لبل ان تكون حرب لوة و سٌنتصر و ٌبمى االذكى الذي سٌبمى على حساب فناء خصمه
 ..و االذكى ٌعرؾ كٌؾ ٌَضرب و فمط ٌَضرب دون ان ٌُضرب  ..و هبطت كتلة مشعة على سطح مركز
استكشاؾ و رصد و استشعار بعٌد المدى فنسفته نسفا بموة عاتة اضرت بكل ما حوله بموة  ..و انطلك خٌط
مشع من مسدس جان نحو الفضاء فؤصاب ناللة طالة و مواد لتالٌة فانفجرت بموة ادت الى تحطٌم سفٌنة
مجاورة لها بشكل كامل  ..و ابتعد جان الى مسافة بعٌدة فً الكوكب و المى طولا مشعا احاط بمعسكر
كون كرة احاطت به تماما ثم تؤلمت و تبلشت هً و المعسكر كامبل مخلفة حفرة نصؾ
للجنود و حاال ّ
دابرٌة و حدث صوت رعد شدٌد بسبب اختفاء الهواء اٌضا و اصطدام الهواء المحٌط ببعضه وهو ٌمؤل
الفراغ  ..و هبت دفاعات الكوكب و رجال امنه االلوٌاء ٌماتلون فً كل مكان ٌتجه الٌه جان  ..و كلما
استخدم طرؾ منهما سبلحا او اسلوبا لام الطرؾ اآلخر باستخدام اسلوب ٌبطل مفعول ما جاء به خصمه و
ٌهاجمه به فً ذات الولت  ..و كانت فعبل لعبة ذكاء و ارادة اكثر منها لعبة لوة  ..و اثبتت االرض تفولها
فً كل المجاالت على حساب حٌاة و امن و ممتلكات الكوكب و كل منشآته التً راحت تتطاٌر و تتفجر
سواء كانت علمٌة او عسكرٌة و كانت كلها حساسة و حٌوٌة و هامة جدا و خسارتها كانت مإلمة لكوكب
ٌعتصر نفسه اعتصارا لٌبنً اسطوله الهجومً  ..و كانت كلها تنسحك مهما احٌطت بوسابل الدفاع و
الحماٌة اذ ال بد من وجود ثؽرة ما ٌنفذ منها جان و اسلحته فتتدمر بسببها و العدٌد منها كان سرٌا جدا لكن
جان كان ٌكشفها او تصله معلومات عنها فٌدمرها تدمٌرا  ..ولم تفلح اٌة محاوالت الصطٌاده بالمتل او
االسر رؼم تعزٌز وحدات االمن كما تولع فرٌك االرض على حساب االسطول و االعداد االستراتٌجً له.
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حمل رامً حصته التً حصل علٌها من السبلح و التجهٌزات و ؼٌرها و هو ٌفكر فً نفسه لاببل  :عندما
اعود الى االرض سؤلوم برحلة الى الجبل الشرلً الكبٌر  ..و هنان سؤبحث عن اٌة آثار لد ٌكون تركها
الؽزاة ألجعلها تذكارا  ..اذ انه لؤلسؾ لن ٌبمى شًء هنا ٌصلح كتذكار لكوكب خط دفاع المرحوم ( العمل
االسود )  .و لام رامً بالتخفً بؤسلوب جدٌد ٌناسب مهمته الجدٌدة حسب الخطة و سار فً المدٌنة
مستخدما جهاز الرصد الفابك الخامل الذي ال ٌمكن التماط موجاته االثٌرٌة او تمٌٌزها عن اصوات الطبٌعة
المحٌطة و راح ٌتجول فً المدٌنة الهابلة بسرعة ؼٌر معروفة على هذا الكوكب فهً من ابتكار مخابرات
االرض التً ابتدعت فنونا فً الحروب و المتال و التجسس ربما كانت فرٌدة من نوعها عبر المجرات ..و
راح رامً ٌرصد المرافك الحساسة بها و التً تعمد جان عدم التعرض لها حٌث ان تدمٌرها لد ٌعنً
خسارة كل شًء الن عمله هو تؽطٌة رامً و ابعاد االنظار عنه لكً ٌستطٌع التسلل الى تلن المراكز
الحٌوٌة و الحساسة و معرفة ما تحٌوه من اسرار ستكون العامل الربٌسً فً افشال الؽزو و تحطٌم الكوكب
بؤكمله  ..و تابع رامً انطبلله و هو ٌموم بمسح دلٌك سرٌع توافمً مرالبا الداخلٌن و الخارجٌن من المراكز
الربٌسٌة التً تهمه باهتمام شدٌد و حذر بالػ  ..ال مجال للولوع فً اخطاء هذه المرة او المٌام بمناورات ..
لمد تعلم فرٌك االرض الدرس الماسً و آن األوان لبلستفادة من العبر الثمٌنة التً كلفتهم كثٌرا ..و بعد فترة
حدد اهم مبانً ال عاصمة حسب نمط البحث الذي ٌموم به ..و هبط باتجاهه و راح ٌرصد وسابل امنه و
دفاعاته بحذر بالػ و كذلن من به من مخلولات و عملها  ..و بعد ان حدد وسابل رصد المدخل الربٌسً لام
بصنع مضادات ساكنة لها و لام بعبور الباب مع عبور احد العاملٌن الٌه و فعبل خدع اجهزة االمن و
استطاع بكل هدوء الدخول الى المبنى و راح ٌرصده بكل حذر و هدوء و اهتمام و هو ٌتخذ الصى حاالت
التخفً السلبً الترددات ..فعندما كان ٌنتحل اي شخصٌة من لبل كان ال ٌهتم بالتخفً بشكل جدي ألنه كان
ٌفعل ذلن بشكل مإلت و لٌس بشكل اساسً او ضمن خطة استراتٌجٌة  ..و بعد ان رصد ما فٌه الكفاٌة و
حدد شخصٌة اهم مسإول بالنسبة له وهو مسإول االرشٌؾ راح ٌتابعه حتى تمكن من التناصه و اتخذ
مكانه مستخدما اسلوب الصور المادٌة الذكٌة بحٌث ان من حوله لم ٌشعروا بالمراحل الثبلث و هً مرحلة
التناصه و مرحلة وجود الصورة المادٌة ثم مرحلة حلول رامً محله حتى انه لم ٌمطع كبلمه فً المراحل
الثبلث مع من حوله و استمر كل شًء على ما هو علٌه باستثناء ان رامً صار هو المسإول اآلن وال
وجود للمخلوق االصلً او الصورة المادٌة الذكٌة و هً المرحلة االنتمالٌة للعملٌة و التً استعادها رامً
الى جهاز صنعها  ..و بحكم مركزه ورؼم ان هنان مراكز و رتبا اعلى منه فً هذا المركز فمد استطاع
رامً التجوال بحرٌة كبٌرة فً ارشٌؾ المركز و استخدم لدراته للوصول الى ادق المعلومات التً راح
ٌستخرجها بحرٌة من ٌملكها فعبل و دون رلابة فهو السلطة االعلى فً االرشٌؾ  ..و عبر الحاسوب
المتصل بالرواصد و عبر معلومات عمل الضحٌة عرؾ رامً الكثٌر من ادق اسرار الكوكب العسكرٌة  ..و
كان ٌموم بعملٌة التجسس و سرلة المعلومات بطرٌمة ذكٌة فعبل و دون ترن اٌة آثار لذلن  ..لم ٌسرلها
بشكل ٌثٌر للك او تساإل البمٌة او ٌستنفر دفاعات االجهزة حٌث كان ٌفعل ذلن عبر اسالٌب منطمٌة بحٌث
ٌبدو االمر كؤنه ٌستخرج المعلومات ألجل عملٌات تخص امن الكوكب (و هذا من صمٌم عمله ) و ألجل
اعداد خطط العمل لؤلسطول و كذلن استخدم االجهزة بحٌث ال ٌعرؾ احد وال تسجل االجهزة االمنٌة كمٌة
المعلومات المستخرجة وال نوعٌتها و هذا من صبلحٌاته منعا لتسرب المعلومات للخصوم  ..واستطاع
رامً رؼم الكمٌة الضخمة و الحساسة من المعلومات التً حصل علٌها ان ٌحافظ على سرٌة عمله فهو ٌموم
بالدور الربٌسً من خطة االنماذ االرضٌة التً باتت فً ادق مراحلها و اكثرها خطورة بالنسبة للجمٌع .
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ربما من ناحٌة ظاهرٌة كانت مهمة فراس تبدو اسهل مهمة بٌن المهام الثبلث للفرٌك االرضً  ..لذا كان
ٌشعر بؤنه خامل ال فابدة حمٌمٌة من دوره رؼم ادراكه ألهمٌة وجود خط دفاع احتٌاطً للخطة ٌتمثل به هو
 ..كان ٌشعر بشعور لم ٌعتده من لبل  ..شعور هو خلٌط من الضٌك و السؤم والؽٌرة من كون كبل زمٌلٌه فً
الفرٌك ٌموم بعمل فعال فً الخطة فً حٌن انه مجرد احتٌاط ألحدهما او كبلهما ال اكثر و سٌموما بالعمل
حتى النهاٌة حسب اعتماده دو الحاجة الى تدخله  ..لكنه عاد و النع نفسه بان دوره ال ٌمل اهمٌة عن كبلهما
و ربما فالهما اهمٌة ألنه فً حال سموط احدهما علٌه ان ٌموم بعمله بشكل افضل دون مجرد احتمال واحد
للفشل  ..لذا علٌه ان ٌكون على اتم جهوزٌة للعمل فً اٌة لحظة و بشكل فوري عند الضرورة  ..انه االن
لٌس فمط ٌموم بتمثٌل دور االحتٌاط بل بمتابعة و تؽطٌة دور بمٌة الفرٌك و لذا سٌرالبهما بدلة و حذر  ..و
اذا ما حصل اي مكروه ألي منهما فسٌؤخذ الدور المتولؾ حاال و ٌتابعه  ..وربما اخذ كبل الدورٌن لو ساءت
االمور  ..و علٌه اٌضا ان ٌحاول ببل تركٌز كامل معرفة طرٌمة اسر المركبة  Xرؼم ان هذا من صمٌم دور
رامً  ..لم ٌكن هنان تحدٌد لدوره فً الخطة بشكل كامل عندما رسموا الخطة لذا كان بإمكانه اخذ دور اي
مخلوق على سطح الكوكب المنحوس هذا عدا ان ٌكون احدهما ٌحتاج لذلن الدور مع مراعاة دوره فً
الخطة بشكل جاد مع اتخاذه ألفضل مولع ممكن و افضل شخصٌة ممكنة لمتابعة عمل كبلهما اوال بؤول
للتدخل الفوري ان لزم االمر  ..و لرر ان ٌموم بعمل استثنابً فً اثناء المتابعة لمجرٌات االمور دون ان
ٌعرضه هذا لبلنكشاؾ امام اجهزة و رجال امن الكوكب الدهاة فكبل رفمٌه ٌجازؾ حرٌته و حٌاته نفسها
معتمدا على انه ٌوجد من سٌخلفه فً عمله لو لُتل او سمط اسٌرا ..و من المرجح ان رجال امن الكوكب لد
تعلموا درسا مفٌدا لهم وهو ان بماء اي اسٌر من الثبلثة على لٌد الحٌاة معناه فرصة اكٌدة له لمواصلة العمل
على تحطٌم الكوكب  ..االسر صار ٌعنً النهاٌة ألي منهم  ..لذا فان اللعبة لد دخلت مرحلة حساسة خطرة
للؽاٌة  ..و تجول فراس فً المدٌنة و اختار عشوابٌا احد المخلولات السارحة فً المكان و بطرٌمة سرٌعة
خفٌة لام بؤسره و اتخذ شخصٌته و شكله و عمله و اندمج فً مجتمع المدٌنة بسبلسة متخذا الصى حاالت
السرٌة و الحذر الشدٌد  ..ال مجال للعبث فً مثل هذه الحاالت ..و لم ٌحاول المٌام بؤي عمل لد ٌعرضه
لبلنكشاؾ بؤي شكل من االشكال رؼم ان كشفه لن ٌضره فتٌبل و سٌعود للتخفً من جدٌد بطرٌمة جدٌدة
..لكنها الخطة التً ٌجب ان ال تدع شٌبا للظروؾ  ..و عبر اجهزته راح فراس باهتمام و سرٌة كاملة ٌتابع
تحركات جان فً هجماته المستمرة على االهداؾ الحساسة عبر موجات ال ٌمكن باي حال كشفها و ٌموم
باالتصال معه لتحذٌره عند الضرورة و كذلن كان ٌرالب رامً بدلة و ٌعرؾ منه ما ٌفٌده و ما ٌهمه ان
ٌعرفه لصالح المهمة  ..و كان االتصال ال ٌتم بلؽة من لؽات االرض لببل ٌمع ولو صدفة تحت نطاق
رواصد الؽزاة و ٌفهموا الرسابل فٌما لو اعترضوها و هذا لٌس مستبعدا  ..و المصدر الوحٌد لها فراس ..
اما جان و رامً فمد كانوا ٌرسلون الردود عبر الموجة العابدة نفسها و التً ال تصدر عن جهاز ما بل
بواسطة جهاز خاص ٌموم بتحمٌل الرسابل علٌها نفسها وهً منتشرة بطرٌمة تشبه المذٌفة دون تواصل ٌمكن
تتبعه كالخٌط و بالتالً تعود نفس الموجة بمنحنى لوسً لمصدرها كؤنها لطار ٌموم بإنزال و تحمٌل الركاب
و ٌعود لمحطته عبر خط فردي وحٌد  ..و هنان ٌتلمى فراس الرسالة بعد تكون الموجة لد سلمت حملها
لهدفها و عادت بالرد بنفس الولت ولو اعترضوها لما وجدوا اال شوشرة تحتاج لجهد كبٌر و ولت ال
ٌملكونه ألجل ترجمتها و فن اسرارها و الى حٌن ذلن ٌكون الوضع لد تؽٌر تماما ..و كان الثبلثة ٌمومون
بؤدوارهم معتمدٌن على حالة االضطراب للكوكب ..فراس كامن و ٌحاول بسرٌة فن اسر المركبة  Xورامً
ٌبحث عن اسرار مفٌدة للمهمة و جان ٌبحث عن مركز التحكم المركزي و لٌادة باألسطول اثناء هجماته .
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كان رامً فً مولعه الجدٌد و بحكم كونه مسإوال عن االرشٌؾ السري الخاص بالدولة ٌموم بفحص
االجهزة و المخازن المعلوماتٌة و معرفة ما بها فهو بحكم هذا المنصب الوحٌد المخول بمثل هذه االمور ..
و اتجه بشكل عادي الى االرشٌؾ السري الخاص و لام بالتصفح فً ملفاته و االطبلع على ادق اسراره
المخفٌة فً ثناٌاه و التً راحت تصطؾ بؤرٌحٌة على عارض جهاز االمن الشبٌه بشاشة تلفاز ارضً
تملٌدي ثنابً االبعاد و بلؽة اهل الكوكب و التً راحت اجهزة رامً تترجمها مباشرة له باللؽة العربٌة بحٌث
ٌمرأها كؤنها مكتوبة فعبل باللؽة العربٌة  ..و راح رامً ٌطالع المعلومات التً ٌعرؾ بعضها فعبل باهتمام و
تدلٌك ال ٌثٌر الشن رؼم انه ذو صبلحٌة مطلمة و ٌمكنه فعل ما ٌرٌد دون اعتراض احد علٌه فهو اعبلهم
منزلة و له مطلك الحرٌة بما ٌفعل  ..و وصل رامً الى عنوان مثٌر  ..اسرار حٌاة (العمل االسود)  ..و
كانت حما مفاجؤة كبٌرة  ..حتى فراس الذي تعامل مباشرة مع ( العمل االسود ) ال ٌعرؾ الكثٌر عنه  ..و
باهتمام شدٌد راح رامً ٌتابع ما ٌرد على الشاشة العجٌبة  ..كانت المعلومات تكاد تشكل صدمة لرامً فمد
كانت تشٌر بمجملها الى ان ( العمل االسود )ال زال حٌا و لم ٌمت فً انفجار لنبلتً ( م ) ٖ-على االرض
سابما حٌث انه مكون من طالة اثٌرٌة ولٌس له كٌان مادي لٌتلؾ فً انفجار رهٌب مثل لنبلة ( م.. ) ٖ-
ربما لو كانت لنبلة ( م ) ٔ-لمتلته ألنها ال تترن حتى الطالات االثٌرٌة و الكونٌة بحالها  ..اما ( م ) ٖ-فمد
تم تعدٌلها لتزٌل الؽزو من جهة و لكً ال تترن آثارا تمنع الحٌاة على االرض من جهة اخرى بما فً ذلن
عدم المساس بمكونات االرض و محٌطها من طالات منوعة بل فمط ازالة الكٌانات المادٌة و الطالات
العسكرٌة و كل ما ابتكره ( العمل االسود ) بشكل نهابً حٌث انه صمم المنبلة بناء على ما ٌعرفه عن الؽزو
الذي بناه بنفسه  ..لمد انفجر جهاز النمل الذي كان ( العمل االسود) احد مكوناته و ضاع كل شًء و تحرر
االخٌر من الجهاز ذو التمنٌة البالؽة التطور و لد ساعد فً عزل جوؾ االرض عن الجحٌم على سطحها ثم
طار فً الفضاء بسرعة هابلة كونه من طالة وال ٌحتاج لممومات حٌاة مادٌة و عاد ٌختفً فً كوكبه حتى
استعاد لواه بعد نصؾ ملٌون عام حدث له خبللها االنعكاس الطبٌعً لكٌانه  ..انعكاس كامل طبٌعً لطباعه
و صفاته ٌحدث كل نصؾ ملٌون عام تلمابٌا حٌث حدث االنعكاس هذا بعد لتال فراس معه و انتصاره علٌه
لبل نصؾ ملٌون عام مما جعل ( العمل االسود ) ٌبنً خط دفاعه لبلنتمام من االرض حٌث تحول من عدو
شرس للؽاٌة الى صدٌك ضحى بنفسه إلنماذ االرض من خط دفاعه هو و ارشدهم الى طرٌمة التؽلب علٌه
فسا َهم فً سحك اسطول بناه بنفسه و ضحى بإمبراطورتٌه و فرصة اكٌدة الحتبلل االرض و سٌادتها مرة
اخرى  ..افشل خط دفاعه لٌحمً االرض و ٌحمً لادتها من الفناء  ..اما اآلن فمد انعكس كٌانه و عاد عدوا
لؤلرض ٌسخر كل طالاته و لدراته للسٌطرة علٌها و استعادة عرشها او تدمٌرها تماما لو التضى االمر و
فً كبل االمرٌن هبلن للبشر  ..هكذا خلك هللا هذا الشًء ٌتملب كتملب اللٌل و النهار  ..و ادرن رامً مما
ٌطالعه ان ( العمل االسود ) ٌدٌر الكوكب اآلن و ٌسٌطر على كل فرد فٌه و على كل ما على سطحه حتى
ذرات التراب  ..لكن ماذا لو كانت هذه المعلومات لدٌمة منذ الؽزو االول لؤلرض؟  ..ربما  ..لكن ان
صحت فالوضع شدٌد الخطورة  ( ..العمل االسود ) مع خط دفاعه كامبل ضد االرض التً ال تملن
التكنولوجٌا الكافٌة لحرب مرٌرة كالتً حصلت و توشن ان تحصل  ..ال لوة لدى االرض و المركبة
Xاسٌرة لدٌهم ٌ ..جب التعامل على ان هذه المعلومات حمٌمٌة و حدٌثة  ..و بكل االحوال و فً حال صحة
البٌانات و تمكن ( العمل االسود ) من ارسال اسطوله الى االرض بسبلم فسٌعنً هذا ببل شن نهاٌة االرض
حتى لو جازفت بسحب لواتها التً تحتل المجرة و حشدتها لحرب خط الدفاع فبكل االحوال ستكون النهاٌة
لكل البشر بٌد خط الدفاع و بٌد رعاٌا االرض عبر المجرة ولد كاد هذا ٌحدث  ..ال بدٌل عن النصر الكامل.
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هنان  ..فً مكان خاص جدا و سري جد فً كوكب خط الدفاع تربع ( العمل االسود ) محتبل جسد احد
المخلولات على عرشه العجٌب الشدٌد الموة و المنعة و المزود بتكنولوجٌا فابمة للؽاٌة  ..كان فعبل عرشا
ٌلٌك بحاكم كوكب شدٌد التفوق مثل كوكب خط الدفاع  ..و كان عرشه ٌتحكم بكل الكوكب و ٌدٌره و ٌعرؾ
تمرٌبا كل ما ٌجري علٌه  ..لكنه ال ٌعرؾ بما ٌفعله جنود االرض اآلن  ..حما هو ٌتحكم بمخلولات الكوكب
و ٌسٌطر على عمولها و ٌوجهها و ٌدٌرها لكنه ال ٌستطٌع فعل هذا مع العمول البشرٌة التً اكتسبت مناعة
ضد سٌطرته خاصة بعد ان تعاملت معه مباشرة عبر جهاز النمل الطٌفً الذي كان جزءا منه و خاصة
فراس الذي حاول امتصاص عمله لكن العملٌة لم تكتمل و صارت لدى فراس مناعة طبٌعٌة ضد سٌطرته و
مع االنعكاس الطبٌعً لكٌانه وتجذرت تلن المناعة لدى البشر  ..هذه المناعة لد ال تتوافر لمخلوق لمبلٌٌن
عدٌدة من السنٌن  ..لكنها حصلت  ..و توارث البشر هذه المناعة عبر اسبلفهم فً عملٌة الؽزو االول و
الثانً لؤلرض و لد ال ٌعلم اؼلبهم بهذا لكن هذه الصفة موجودة فٌهم  ..انه ٌواجه و ألول مرة منذ مبلٌٌن
السنٌن منذ كان امبراطورا لمجرات كثٌرة مركز حكمها كوكب االرض بشرا ال ٌستطٌع السٌطرة على
عمو لهم وال تحدٌد مكانهم بل و ٌعجز عن اٌماؾ عبثهم بكوكبه الفابك و منع تحطٌم منشآت كلفته الكثٌر و
الكثٌر من الخامات النادرة للؽاٌة  ..كان ٌرٌد استؽبلل فرصة وجود المادة الثبلثة على ارض الكوكب و
مسؤلة أسر المركبة  Xو نمص بل عدم وجود تكنولوجٌا على االرض إلطبلق الحملة الثالثة الحتبلل االرض
و سحمها و اخضاعها لسلطانه و نمل عرشه الٌها مجددا و ان فشل الؽزو مجددا تدمٌرها و وضع كوكب
صناعً مكانها  ..كان ٌدرن ان كوكبه ٌمر بحالة ضعؾ بعد ان تمكن احد الثبلثة من تدمٌر االسطول االول
االلوى لدٌه و ان هذا االسطول الذي ٌتم بناإه مجرد مراكب عادٌة تم جمعها كٌفما اتفك و تم تزوٌدها
بالسبلح الذي اؼلبه دفاعً التصمٌم مع عدد من المراكب الدفاعٌة و للٌل من المراكب الهجومٌة مما تبمى
من لوة و حرس الكوكب  ..كان اشبه بما ٌعرؾ على االرض بجٌش من المرتزلة تم جمعه عشوابٌا و
بسرعة و ببل تنظٌم و اعداد حمٌمً  ..لكن هذا هو المتوافر و هو كاؾٍ جدا لتحمٌك الهدؾ ما دامت االرض
لن تمدر على صده بما هً علٌه اآلن  ..و كان ٌدرن ان االرض لن تسحب حامٌاتها و لوات السٌطرة و
االحتبلل من انحاء المجرة الن ذلن ٌعنً رؼم توفٌر لوة عاتٌة لها انضمام المجرة الى الؽزو ألجل االنتمام
من االرض لسٌطرتها علٌها طوٌبل و لن تجازؾ االرض بنسؾ الكواكب تلن بعد انسحابها  ..لن تمتل
المجرة و تجعلها مساحات مٌتة إلنماذ نفسها و ان تتبع االرض سٌاسة االرض المحرولة لكنها لم تستطٌع فً
الولت ذاته صد و تدمٌر الؽزو الجدٌد بدون المركبة  .. Xاجل لم ٌستطع العلماء بعد حمالة فراس الذي دمر
الموصبلت الحساسة الخاصة بالسٌطرة ان ٌضموها لؤلسطول لكنها فً نفس الولت لن تحارب الى جانب
االرض بعد ان فمدت انتمابها والتً ستخسر حتما عندما ٌصلها االسطول مع السبلح الجدٌد ..اما الذٌن على
الكوكب فبل اهمٌة لهم ان انطلك الؽزو فعلٌا  ..حما احدهم ٌعٌث فسادا على سطح الكوكب وال ٌستطٌع احد
معرفة مكانه او اٌمافه او حتى لتله لكن كل ما فعله ال ٌمارن بما سٌحدث على كوكبه و لن ٌعطل الؽزو ..
انه ال ٌعلم ال هو وال اجهزة امنه اٌن االثنان البالٌان و لماذا لم ٌحركا ساكنا لمإازرة رفٌمهما او محاولة
اٌماؾ االعداد للؽزو لكنه رجح ممتلهما او انهما ٌموما باإلعداد لشًء ما كضربة مفاجبة لؤلسطول و
الكوكب  ..و راح ( العمل االسود) ٌعٌد رسم خططه االستراتٌجٌة بسرعة مدهشة و عبمرٌة فذة  ..احمك من
ٌظن ان الهدؾ هو ؼزو االرض فمط ..انها مجرد افتتاحٌة لبلستٌبلء على عشرات المجرات و بناء و
اطبلق اضخم امبراطورٌة كونٌة ال ٌدانٌها اال امبراطورٌة حاكم السدٌم االسود لدٌما و ال ٌجارٌها لوة اال
الراٌسور انفسهم و ستكون االرض مركزها و ممر حكمه  ..و حسب خططه سٌكون هذا سهبل بشكل كبٌر.
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هنان فً ممر احتجازها تجمع علماء كوكب خط الدفاع حول المركبة  Xمرتدٌن ازٌاء والٌة من المإثرات
الخارجٌة و هً صامتة ساكنة بعكسهم حٌث كانوا متوترٌن للمٌن لدرجة الخوؾ ..فبعد للٌل سٌتم البدء
ببرنامج جدٌد لمحاولة استعادة السٌطرة على المركبة  Xو بشكل نهابً هذه المرة  ..و راح العلماء
ٌفحصونه ا بحذر و لد استعادت شكلها االصلً تماما بعد زوال الموصبلت الفابمة عنها و بدت هادبة ساكنة
تماما كؤنها مجرد مركبة تملٌدٌة ارضٌة ال اكثر  ..كانوا ٌعلمون ان المربع اسفلها ٌموم بدور الزنزانة المنٌعة
الحاجزة التً تمنعها من المؽادرة ألي جهة كانت  ..لكن بالنسبة للموصبلت فبل احد ٌعلم اآلن ما اذا كان
باإلمكان اعادة توصٌلها و زرعها على سطحها مجددا ام ال  ..و هذه المحاولة كانت لتجربة اعادة زرعها و
توصٌلها بسطح المركبة  Xفً اماكن كثٌرة و الموصبلت هذه معدلة تختلؾ عن سابمتها النهم ٌدركون من
الحروب السابمة مع االرض ان نظام دفاع المركبة  Xالفابك لد صنع مضادات تبطل عمل الموصبلت
السابمة فور انمطاعها بواسطة اشعة خارلة من مسدس فراس سابما  ..و راح العلماء عبر اجهزتهم الفابمة
ٌجرون الفحوصات علٌها بعناٌة بالؽة و ٌسجلون بدلة كل ما ٌصدر عنها و كل ما ٌتؽٌر فً انبعاثاتها و ما
ٌطرأ من تؽٌرات علٌها ٌ ..جب ان ٌتموا عملهم فاألسطول بحاجة ماسة لها  ..فمد ٌنطلك االسطول و ٌتحطم
اثناء عبوره المجرة فٌما لو هبت دفاعات الكواكب لمهاجمته اثناء مروره فً مجاالتها الواسعة لدرجة
تجب ره على عبورها و عدم تبلفٌها فهً اوال و اخٌرا مستعمرات ارضٌة  ..و بعد ان اتم العلماء الفحوصات
و التسجٌبلت ابتعدوا بحذر عن المركبة  Xوالتمطتهم موجات نملتهم بسبلسة و سرعة الى منصة محروسة
بشدة مشرفة على المكان حٌث اتخذوا اماكنهم امام اجهزة شدٌد التطور و الحساسٌة و التً تستطٌع فعل كل
ما ٌرٌدون و وضعوا االجهزة االستشعارٌة فً مجال فحص تلن االجهزة التً عرفت ما بذاكرتها من
معلومات و راحت تنملها و تحللها و تضٌفه الى برامجها  ..و بعد ان تم نمل البٌانات تم اتخاذ االجراء
االمنً االلصى فً المنطمة كلها عامة و المركز خاصة و لزم كل فرد مكان حماٌة للطوارئ  ..و بعد فترة
بدأ البرنامج العمل بإشراؾ العلماء  ..و ؼمرت المركبة  Xموجة صفراء اللون و بعدها تبلشت  ..كانت
موجة تهٌبة خاصة  ..و هبطت مبات الموصبلت المضٌبة على المركبة  ..Xلكنها كله احترلت بسرعة  ..و
عادت الموصبلت تؽمر المركبة  Xفً كل نمطة بها  ..و مرة اخرى احترلت مما ٌدل على انه صارت لدى
المركبة  Xمناعة تامة ضد اي نوع من هذه الخٌوط رؼم انها من المفروض انها جدٌدة و تختلؾ تماما عن
سابمتها  ..لمد اؼلمت المركبة  Xمنافذ السٌطرة تماما و صنعت مضادا لهذا النوع من الموصبلت مهما تطور
او تؽٌر ..و ادرن العلماء ان هذا االسلوب لم ٌعد ٌجدي نفعا  ..و ارسلوا صورة حٌة مادٌة الحد الثبلثة
ارضٌٌن الى المركبة  Xحٌث حاولت الصورة االلتراب من المركبة  Xو فتح مدخلها لكن المدخل لم ٌستجب
 ..و صدرت من المركبة  Xموجة ضربت جسم الصورة و المتها بعٌدا عنها و لو كانت بشرا حما لربما
تحطمت بعض اضبلعها  ..وادرن العلماء الحمٌمة المرة بالنسبة لهم و لحملتهم  ..لمد صارت المركبة
 Xمستملة حتى عن اصحابها انفسهم بعد ان لاموا هم بمسح برامج المٌادة و السٌطرة فً محاولة منهم إلعادة
برمجتها و منع تدمٌر فراس للموصبلت اعادة البرمجة او تثبٌت اٌة برامج معدة مسبما فً كٌانها  ..كانوا
ٌرٌدون استخبلص كل ما ٌمكنهم استخبلصه لبل مسح كل شًء و اعادة برمجتها  ..و لد نفذوا الشك االول
و منعهم فراس من تنفٌذ الشك الثانً و االهم عبر تحطٌم تلن الموصبلت الفابمة  ..صارت المركبة X
مستملة وال احد حتى اصحابها ٌعرؾ حالٌا كٌفٌة السٌطرة علٌها و تجنٌدها الى جانبه  ..و من ٌمكنه هذا
اوال سٌنتصر على خصمه و ٌفنٌه  ..لذا سٌبذل الكل ارواحهم لهذا الن من سٌنجح سٌفنً خصمه ببل رحمة.
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كان فراس ٌفكر فً ان المركبة  Xهً الوى لوة تكنولوجٌة و عسكرٌة مفردة فً عشرات المجرات عبر
الكون كما اثبتت حروبها الكونٌة السابمة ..و الطرؾ الذي ٌستطٌع حسم امرها لصالحه سٌكون ببل شن
حابزا على الورلة الرابحة كما ٌمال فً هذه اللعبة الماتلة ..لذا ٌجب علٌه ان ٌعرؾ ما اصابها و كٌؾ
ٌخلصها منه  ..لكن هذه الخطوة لد تتسبب فً كشفه  ..ربما لم ٌستطع احد من افراد االمن هنا حتى االن و
لن ٌستطٌعوا كشفه طالما هو ساكن ال ٌموم باي نشاط  ..و ما دام خامل النشاط فبل خطر علٌه منهم  ..لكن
الخطر الحمٌمً سٌؤتً من المركبة  Xنفسها التً تستطٌع كشفه مهما استخدم من اسالٌب التخفً و التموٌه و
الخداع الن كل اسلحة و اجهزة االرض تمرٌبا تعرفها و تتعامل معها و تختزن تصامٌمها بما فً ذلن وسابل
التخفً و الرصد و االستشعار و ؼٌرها  ..و لد انشؽل علماء الكوكب عن استخراج هذا الكم المهول من
المعلومات بسبب انشؽالهم بجمع المعلومات عن المركبة  Xنفسها بعدما شاهدوه من لدراتها و كذلن عن
حالة االرض و لوتها و استعدادها لصد الؽزو و عن الفرٌك االرضً الثبلثً الذي عاث فسادا بكوكبهم و
دمر مموماته و حطم اسطوله وال زال طلٌما ٌواصل حربه ضده ولم ٌستخرجوا تصامٌم االسلحة او اٌة
معلومات استراتٌجٌة بعد منها ثم جاء مسح ذاكرتها لٌجعل هذا مستحٌبل  ..و هذا جعلهم ال ٌتمكنون من
كشؾ المادة االرضٌٌن الثبلثة او حتى ٌصٌبوهم بؤذى رؼم ولوع اثنان منهما فً االسر مسبما فً لتال
مباشر  ..هم لم ٌستطٌعوا لكن المركبة  Xتستطٌع ذلن  ..وهذا امر شدٌد الخطورة ألنها ستكشؾ فراس اذا
ما الترب منها للجمٌع وال ٌعلم ما سٌحصل بعدها فربما هاجمته مباشرة و فعلت ما عجز عنه امن الكوكب
كله  ..لتله او اسره و تدمٌر ما معه  ..وهو ال ٌعلم ما حصل معها بعد تدمٌر موصبلت السٌطرة حٌث كان
من المفروض ان تعود حاال للمتال لو انها بخٌر ٌ ..درن انه صنعت مضادات للموصبلت  ..لكن هل تمكن
العلماء هنا من اعادتها ؟ ان استطاعوا ذلن فهذا ٌدل على انهم الوى من المركبة  Xو اشد تطورا من
االرض بحٌث ٌستطٌعوا تدمٌرها و تدمٌر كل ما علٌها  ..اما ان لم ٌستطٌعوا فهذا ٌعنً ان هنان امبل ولو
كان ضبٌبل فً استعادة المركبة  Xو بالتالً حسم الحرب لصالح االرض  ..و راح فراس ٌجوب المدٌنة
بروٌة و تركٌز حتى ظفر بؤحد علماء المركز و التنصه بشكل سري فابك  ..و بعد للٌل كان ٌدخل المركز
بصورة العالم و عمله بشكل طبٌعً  ..و من بعٌد راح ٌفحص المركبة  Xبؤجهزته بطرٌمة ال تلفت نظرها
مستخدما اسالٌب المركز نفسه  ..لم ٌكن ٌعلم ان المركبة  Xلد كشفته فعبل  ..و لم ٌر الموصبلت علٌها من
مكانه فتؤكد انهم لم ٌسٌطروا علٌها مجددا فتابع عمله بؤمل  ..و راحت المركبة  Xتفحص ما معه من اسلحة
و تجهٌزات دون ان ترسل البٌانات الحد  ..لمد صارت مستملة عن الجمٌع  ..و راحت تمارن ما ٌفعله
ببرنامج الدفاع و تحلل النتابج ..و بسرعة خارلة عرفت ان ما ٌموم بفعله ال ٌشكل خطرا علٌها وال ٌمس
امنها بطرٌمة او بؤخرى  ..و بعد ذلن راحت تفحص شخصٌته الحمٌمٌة و تمارنها بما هو مختزن لدٌها من
معلومات  ..و وجدت انه ٌحتل مساحة شاسعة من ذاكرتها الهابلة  ..و راحت تتعرؾ الى ما ٌشكله بالنسبة
لها و ما عبللته بها  ..و كل هذا بالل من ربع ثانٌة من الزمن االرضً  ..اما فراس فمد واصل عمله معتمدا
انها لم تكشفه دون االلتراب منها و لد شجعه سكون المركبة  Xو عدم انكشاؾ امره حتى اآلن  ..وراح
ٌبحث عن وسٌلة الستعادتها بعد ان زال برنامج و موصبلت السٌطرة و برامج التحكم عنها ألنه لوال ذلن
لمامت المركبة  Xبتدمٌر ما حولها او ما اتصل بها لحظة تحررها حٌث ستصنفهم ضمن االعداء بالطبع ..
لكنها اآلن صارت مستملة تماما بذاتها و هً تفحص ما حولها و تحلل كل شًء و ترسم بذكابها الصناعً
خططها بنفسها  ..و فً نفس الولت راح فراس ٌجد فً بحثه عن وسٌلة الستعادتها محافظا على تخفٌه .
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حسب الخطة التً وضعها الفرٌك انطلك جان ٌضرب شتى بماع الكوكب ببل رحمة وال تردد  ..و راح
ٌستشٌر اجهزة الحاسوب االمنٌة لدٌه إلٌماع اكبر لدر من الدمار بالكوكب و االسطول  ..و حدد له
الحاسوب خطة مدهشة كفٌلة بشل االسطول ان تم تطبٌمها بشكل جٌد ..و راح جان ٌستخدم اجهزة
االستشعار و ٌموم بتحدٌد االهداؾ المطلوبة بدلة ..و كان عدد منها فً سماء و فضاء الكوكب  ..و حدد
جان خطوات عمله التً تتطلب منتهى الدلة و الجرأة و الحذر و الذكاء  ..االمر جد خطٌر وال أمان فً
العبث مع كوكب خط الدفاع  ..كان علٌه اوال ان ٌضرب لاعدة التصنٌع العسكرٌة الفضابٌة التً تموم ببناء
السفن الحربٌة الف ضابٌة  ..و انطلك مسرعا صوب تلن الماعدة  ..و فٌما كانت عدة مراكب مستمرة فً
حظابرها راحت تتفجر فجؤة بموة و عنؾ و انطلمت اشارات االنذار تدوي فً الماعدة بصوت لوي كما كان
ٌحدث على االرض لدٌما و معها انطلك مبات االؾ خٌوط االشعة الدفاعٌة و المذابؾ بعشوابٌة نحو مصدر
تلن الضربات الخفً عن رواصدهم  ..و استمرت االنفجارات تنطلك هنا و هنان  ..و استطاع جان التسلل
الى ارض الماعدة بعد ان وضع جهاز اطبلق لذابؾ تفاعلً نزلت ضرباته كالمطر على الماعدة وهو ٌتحرن
بسرعات مختلفة وبطرٌمة عشوابٌة  ..لكنه انفجر فجؤة اثر ضربة اصابته صدفة من بٌن مبلٌٌن االطبللات
 ..فً ذلن الولت كان جان لد تسلل الى الماعدة و اندفع فورا صوب وحدة الطالة و التحكم فٌها  ..نحو للب
و عمل تلن الماعدة الحساسة  ..و رؼم تخفٌه اصطدم حاال بحراسات شدٌدة و دفاعات لوٌة  ..و نشب لتال
مروع فً االرولة و الساحات الداخلٌة  ..و اثبتت حضارة االرض تفولها  ..و تمكن جان من زرع مبات
المنابل فً مبات االماكن الحساسة وهو ٌنطلك بسرعات كبٌرة اثناء المتال  ..و انطلك لؤلعلى بشكل عمودي
 ..و رأى سفٌنة كاملة امامه احاطها بؽبلؾ ازرق شفاؾ بعد ان تؤكد انها كاملة الطالة و صالحة تماما
للعمل  ..و لم س جان مكانا فً حزامه  ..و فجؤة انطلك انفجار هابل مرعب سحك الماعدة بؤكملها  ..كان
انفجارا رهٌبا ٌفوق انفجار مابتً لنبلة ذرٌة حدٌثة دفعة واحدة رؼم ان االنفجار لم ٌتجاوز حدود الماعدة
ولو لٌد انملة  ..و نجت بالطبع تلن السفٌنة التً سٌطر علٌها جان فعاد الٌها و انطلك بها مستخدما ما معه
من تكنولوجٌا متجها صوب الهدؾ الكبٌر  ..االسطول نفسه  ..و كانت اجهزة االستشعار لدٌه لد حددت
مركز لٌادة االسطول و جهاز المفزات الفضابٌة البعٌدة المدى مستخدما ما حصل علٌه من معلومات من
رامً و من عملٌات االستشعار المستمرة حتى اثناء المتال  ..و وصل جان الى الفضاء و اول ما فعله هو
توجٌه ضربة لوٌة للؽاٌة استخدم بها اسلحة من الوى ما عنده و الوى اسلحة المركبة الى جهاز المفزات
الفضابٌة الخفً و نسفه بعنؾ  ..وراح ٌضرب ٌمٌنا و ٌسارا  ..كانت السفٌنة التً ٌستخدمها كبٌرة و لوٌة
لذا احتملت الضربات المضادة بموة و بؤس بدفاعاتها الموٌة اما هو فمد استمر ٌضرب هنا و هنان ..ثم اندفع
بسرعة و جرأة و انتحارٌة الى مركز لٌادة االسطول نفسه و السفٌنة تفمد اجزابها بؽزارة مع لوة الضربات
 ..ثم وجه ضربته الموٌة لٌنسؾ المٌادة برمتها رؼم شدة الحراسة حولها و لوة الرلابة لدٌها  ..و بما ان
االسطول ال زال لٌد االعداد و لم ٌكتمل تماما و بما انه فمد لٌادته و وسٌة ارساله لذا فمد اصابه الشلل تمرٌبا
 ..و راحت السفٌنة الهابلة التً ٌستخدمها جان تنهار و تتحطم مع استمرار هجوم الدفاعات علٌها  ..لذا
حارب بها جان ألطول فترة ممكنة ثم استدار نحو الكوكب نفسه و عشرات المراكب الدفاعٌة تهاجمه و
تطٌر حوله كسرب نحل شرس ٌهاجم عدوا التحم خلٌته  ..و ترن جان ؼرفة المٌادة و سار داخل السفٌنة
المندفعة صوب الكوكب و حطامها ٌتطاٌر بعنؾ و لام بوضع لنبلة خاصة على وحدة الطالة المركزٌة بها
ثم لمس اجهزته و انطلك مؽادرا اٌاها متجها الى جهة اخرى من ارض الكوكب  ..و واصلت السفٌنة
المشتعلة انطبللها حتى اصطدمت بارض الكوكب المنكوب لتنفجر بموة عاتٌة مؽطٌة على عودته للكوكب .
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فً مكان آخر من الكوكب و بعٌدا تمرٌبا عن مكان تحطم السفٌنة كان رامً ٌمارس سلطاته و مهام عمله
بكل هدوء و ثمة و بشكل ال ٌمكن ان ٌختلؾ عما كان ٌفعله المخلوق التعس الذي حل رامً محله ..كان لابدا
ال ؼبار علٌه  ..لكنه لابد من االرض  ..و حدد رامً هدفه الجدٌد بعما عرؾ ما عرؾ عن ( العمل االسود
) و اسرار الكوكب  ..انه االرشٌؾ العسكري  ..و سار رامً و االفكار تدور فً رأسه  ..اذن فمد كانوا وال
زالوا ٌحاربون ( العمل االسود ) نفسه فً عمر داره دون ان ٌدركوا هذا  ..كانوا ٌتصورون انهم ٌحاربون
كوكبا متطورا ال اكثر هو بماٌا كوكب ؼزا االرض ٌوما و ٌرٌد الثؤر لهزابمه امامها  ..لكن ثبت اآلن انهم
ٌحاربون ( العمل االسود ) ذاته مع خط دفاعه كامبل  ..تخٌل ان تذهب لمتال بضعة جنود فتجد نفسن وسط
معسكر كامل  ..سٌكون االمر شدٌد التعمٌد و الخطورة و سٌحتاج الى المزٌد من الهدوء و التفكٌر و الذكاء
فً التصرفات فهم فً للب حمل البارود كما كان ٌمال لدٌما  ..و سار رامً باستخفاؾ ..حتى لو كان
خصمهم ( العمل االسود ) فمد سبك لهم ان هزموه فً جولة سابمة طوٌلة جدا  ..و لدٌهم خبرة فً التعامل
معه  ..و علٌه فمن االفضل االستمرار فً الخطة كما هً بعد ان ادت الى شل االسطول الجدٌد كامبل كما
عرؾ كونه مسإوال كبٌرا فً لسم المعلومات  ..و هكذا بمً امر ضرب جذور االسطول و تدمٌر تصامٌمه
و معرفة بمٌة الخطط االستراتٌجٌة التً رسمها ( العمل االسود )  ..و هذه موجودة فً االرشٌؾ السري
العسكري الخاص ببرنامج حروب الفضاء الخارجٌة و رحبلت ؼزو الحضارات و ما الى ذلن اي البرنامج
السري الفضابً للكوكب  ..و وصل رامً الى المكان المنشود مسترجعا ما فً ذاكرة اجهزته من معلومات
حول كٌفٌة عبور مدخل المكان و العمل فٌها بحرٌة دون اثارة شن احد  ..انه اعلى سلطة فً هذا المكان
وال ٌجرإ احد على اعتراض اوامره او افعاله  ..و وجد انه امر فً ؼاٌة البساطة  ..فهو لابد كل هذا
المركز لذا ٌحك له التجول فً كل مكان و معرفة كل شًء خاصة فً هذه الظروؾ الطاربة  ..و باستخدام
المعلومات التً لدٌه من عمل ضحٌته حول نظام االمن لام رامً بدخول االرشٌؾ و هنان و بعد ان تحممت
االجهزة من شخصٌته لام باستدعاء جهاز العرض مبتسما فً اعماله  ..لمد لهرت اجهزة االرض الوى و
افضل اسالٌب فحص هذا الكوكب  ..و بدأ ٌستعرض ما فً االرشٌؾ من معلومات  ..كانت تحوي كنوزا ال
تمدر بثمن من البٌانات  ..الخطط العسكرٌة كلها البعٌدة المدى و اآلنٌة ضد االرض و ؼٌرها  ..تصامٌم و
م ضادات االسلحة و تصامٌم االجهزة التً ٌستخدمها اي اسطول للكوكب خاصة اجهزة الرصد و المفزات
الفضابٌة و االجهزة التً تصنع مضادات االسلحة و اجهزة االستشعار و االنذار المبكر جدا و اجهزة النمل
الزمنً و المكانً و لاذفات الشموس و مدافع االشعة الحمراء الخاصة الجسٌمٌة  ..و اجهزة و وسابل
التجسس  ..ثم المنبلة الباطنٌة للكوكب و تفاصٌل هامة عنها  ..و كذلن وسابل السٌطرة على االجهزة فً
الكوكب  ..و بالطبع كانت اجهزة رامً تسجل التفاصٌل فً ذاكرتها الفابمة بكل دلة و سرعة دون استثارة
اجهزة االمن و لم ٌلجؤ رامً لوسٌلة نسخ البٌانات من االجهزة خوفا من كشؾ امره لكنه كان ٌستعرض
المعلومات بؤلصى سرعة ممكنة كانه ٌبحث عن امر ما و ٌتم نسخ المعلومات عن العارض مباشرة
بالتصوٌر البسٌط الفابك السرعة  ..و مرت ساعة و نصؾ و رامً ٌستعرض تلن المعلومات و ٌفكر بها
تاركا اجهزته تنسخها مع الترجمة للؽة االرض مع ضمان عدم لفت االنظار باي شكل رؼم ان هذا ال ٌملمه
فمد فصل كافة اجهزة الرلابة عن المكان بحجة ضمان عدم التجسس نظرا لحساسٌة المعلومات التً
ٌتصفحها  ..و كانت االجهزة تنسخ المعلومات بشراهة رؼم سرعة عرضها و تعمٌدها و ؼزارتها و تنوعها
 ..و بعد ساعة و نصؾ ادرن انه لم ٌعد هنان جدٌد ٌستحك البماء فً الؽرفة مع تٌمنه بإمكانٌة العودة متى
شاء ان لزم االمر  ..و سار مبتعدا عن الؽرفة دون ان ٌشن احد حتى (العمل االسود) انه احد لادة االرض.
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لم ٌستطع فراس مماومة الفكرة الحمماء التً استمرت فً رأسه فراح ٌحوم حول المركبة  Xو ٌموم بفحصها
بكل هدوء و روٌة و حذر و لم ٌنس فحص اجهزة الرلابة المفروضة علٌها مع نظام االحتجاز ..لمد عرؾ
بتلن المحاولة الفاشلة من لبل علماء الكوكب إلعادة توصٌل موصبلت السٌطرة المضٌبة تلن لكنه حمٌمة لم
ٌعلم تماما ما اصابها  ..كان ٌدرن من تصرفات المركبة  Xانهم ازالوا الذاكرة االساسٌة منها اي المعلومات
المختزنة بهدؾ استبدالها بؤخرى من عندهم  ..لكن ال بد بطرٌمة او بؤخرى ان المعلومات االساسٌة ال زالت
موجودة فً اساس برمجتها مثل اللؽات و برامج الفحص و الدفاع و ما شابه من امور ال تتؽٌر وال تنمحً
وال تتعطل  ..و من هنا سٌنطلك فراس  ..سٌموم اوال بتعطٌل جزبً ألجهزة الرلابة و من ثم ٌموم بدخول
المركبة  Xمتخفٌا و من بعدها ٌبدأ فورا بوضع برنامج لتال جٌد ألجل كسب المعركة المادمة  ..لكن اي
تصرؾ سٌموم به فراس ضد اجهزة الرلابة سٌتم كشفه وهو بالطبع لن ٌخاطر بذلن الن مولعه فً الخطة
شدٌد الحساسٌة و رامً و جان ٌمامران بحٌاتهما ببل تردد اعتمادا على كمون و سرٌة وضع فراس و
توافره إلكمال مهمة احدهما او كبلهما باي ولت  ..و هما واثمان ان فراس سٌموم بدوره خٌر لٌام كون
وضعه بالػ السرٌة  ..و رؼم ادراكه لذلن لم ٌتولؾ عن التفكٌر فً االمر  ..و فٌما هو كذلن هبطت صاعمة
من جان على سطح المبنى اثناء طٌرانه من فوله فسحمت اعبله بموة و ادى االمر الى حدوث ذعر شدٌد و
ارتبان عام مع اختبلل شدٌد فً اجهزة المركز  ..و رصد جهاز االستشعار اعطاال فً كافة اجهزة الرلابة
فً المبنى  ..فسار فراس مسرعا بحذر نحو المركبة  Xبشكل ال ٌلفت النظر و كانه جزء من الفوضى
الحاصلة و ٌفر بجلده و كان ٌستخدم كل مهاراته كً ال ٌلفت نظر احد رؼم انشؽال الكل  ..و اتجه الى بابها
الجانبً الخلفً و فتحه و استمر فً الممعد الخلفً و منه تمدم الى الممعد االمامً  ..رؼم شكلها التملٌدي اال
انها تحفة تمنٌة بحك  ..كان ممبض الباب عبارة عن جهاز فحص ٌستجٌب فمط ألعضاء منظمة رلم صفر و
خاصة المادة منها  ..و لام فراس لبل كل شًء بلمس بمعة زرلاء ؼاممة وسط دابرة سوداء امامه فهبط
ؼبلؾ حجب الرإٌة عما بداخلها دون ان ٌبلحظ احد وسط الفوضى ذلن فالمنظر من خارجها عادي بحٌث
ترى ما فً الجهة الممابلة عبر الزجاج وال ترى احدا بداخلها  ..و بعد ان استمر فراس بداخل المركبة  Xلام
بفحص شامل لؤلجهزة التً فً لوحة التحكم ثم االجهزة التً فً انحاء المركبة  Xفوجدها سلٌمة تماما  ..ثم
انتمل الى فحص البرامج و فتح ذاكرتها االساسٌة فاكتشؾ زوال عمل برامج السٌطرة و التحكم حتى
االساسٌة منها  ..كانت الذاكرة االساسٌة صفرا  ..لمد ازالها العلماء بؤسالٌبهم الجهنمٌة لٌتمكنوا من السٌطرة
علٌها و اخضاعها بواسطة تلن الموصبلت الفابمة المضٌبة الؽامضة  ..و لم ٌكن فراس حمٌمة ٌتصور انهم
سٌفعلون هذا او انهم سٌمدرون علٌه اصبل  ..و ادرن فراس معنى هذا  ..انها ال تعرفه كمابد ارضً و كسٌد
لها  ..انه ال ٌشكل بالنسبة لها ذان المابد و المسٌطر الذي كان لبل دخولهم هذا الكوكب المنحوس  ..فهً
اذن تعتبره ؼرٌبا عنها رؼم انه استطاع دخولها و فحص اجهزتها ..و لبل ان ٌموم فراس بؤي تصرؾ
اؼلمت المركبة  Xمداخلها و راحت تفحصه بدلة دون ان ٌشعر من بالخارج باألمر  ..انها تعلم من هو  ..و
هً تعلم كل شًء عن جان و رامً كمعلومات اساسٌة  ..لكن بعد مسح برامجها ال ٌشكل فراس بالنسبة لها
لابدا بل نوعا من االعداء او المتطفلٌن على االلل لدخوله الٌها دون امتبل صفة ما بالنسبة لها  ..و هكذا
اعتبرته المركبة  Xمتسلبل ؼرٌبا و اسرته ألجل استجوابه  ..و حاال ادرن فراس ان علٌه التصرؾ بسرعة
و وضع برنامج خاص شدٌد االحكام و االتمان و تسرٌبه لعمك الذاكرة الربٌسٌة و هذا معناه ان ٌتحدى
المركبة  Xنفسها بشكل مباشر و ان ٌنتصر علٌها  ..و لم ٌكن االمر بسٌطا فمد ٌكلفه حٌاته و حٌاة الجمٌع.
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لم ٌكن جان حمٌمة ٌدرن كم كانت دعابته الرلٌمة مع المركز الربٌسً مفٌدة و ربما لاتلة بالنسبة لفرٌك
االرض  ..كان منطلما فً الفضاء ٌوزع ضرباته بكرم و سخاء كبٌرٌن على كل ما ٌراه امامه فً الكوكب
لبل ان ٌهبط الى سماء الكوكب نفسه لٌشاهد تحته المركز الربٌسً المحروس بموة فمام بإطبلق دفعة مشعة
من بٌن اصابعه اصابت من ذان االرتفاع سطح المركز فدوى انفجار شدٌد كالرعد الهابل و تطاٌرت آالؾ
الشظاٌا و الكتل المختلفة الناتجة عن تحطم االجهزة و الموصبلت و ما ٌحوٌه سمؾ مركز هام كهذا  ..و
صدرت اشعاعات مختلطة من تسربات انفجارات و تلفٌات احدثتها الضربة فً االجهزة  ..و مر جان بكل
هدوء من فوق المركز كؤن امرا لم ٌحدث وهو ٌواصل ضرباته هنا و هنان  ..فهو لد فعل ذلن عشرات
المرات منذ اتى الى هذا الكوكب التعس و ما فعله لٌس امرا جدٌدا  ..مجرد مركز تم لصفه  ..و تابع جان
انطبلله بحثا عن اهداؾ اخرى مناسبة للتدمٌر ..و كان جان اثناء انطبلله ٌفكر ببرود فً الوضع الحالً ..
انه لم ٌتلك اي اتصال من فراس و رامً منذ فترة طوٌلة نسبٌا و فً نفس الولت لم تسجل اجهزته اٌة
حوادث ؼٌر سارة  ..اذن فاألمور تسٌر على ما ٌرام  ..و وجد امامه برجا شاهما ٌناهز ارتفاعه ما ٌمارب
االربعمابة متر و ربما اكثر فولؾ فً الهوا ٌتؤمله  ..كان ضخما شاهما ٌشبه مسلة خماسٌة االضبلع ذات
رأس ٌشبه لبة مبذنة بدون شاهدها ٌنتهً بشكل شبه مدبب  ..كان لطر البرج نحو خمسٌن مترا على االلل
و ربما اكثر ٌ ..بدو انه برج مدنً ببل شن  ..و تلفت جان حوله ثم اتجه الى رأس البرج و التصك به  ..و
لفزت الى ذهنه صورة لدٌمة  ..صورة الوحش الذي ٌتسلك ناطحة السحاب فً احد االفبلم المدٌمة فً زمن
ما لبل الؽزو االول لبل نصؾ ملٌون عام  ..و ابتسم وهو ٌتؤمل العمران الذي امامه  ..كانت المدٌنة بحرا
من المنشآت المختلفة معظمها مدنً ببل شن  ..و لكنها كلها جزء من جٌش ( العمل االسود ) و هً مصدر
تجنٌد لجٌشه  ..و دار جان حول البرج فً الهواء و انطلك نحو الؽرب  ..نحو ارشٌؾ المدٌنة العام  ..و
هنان وجد انه لن ٌستفٌد منه فؤرسله الى خارج الكوكب بكرة من الزجاج العادي و كانت تلمع بشدة النعكاس
االضواء علٌها و حاال نسفها جهاز الدفاع فً االسطول المرابط على مشارؾ و فً سماء الكوكب و الذي ال
ٌزال ٌلملم اشبلبه و ٌداوي جراحه  ..و لم ٌطل اختفاء جان كثٌرا فمد اكتشفه رجال امن الكوكب الشرسون
بعد حادثة االرشٌؾ فماموا بتوجٌه اطبللات اسلحتهم الٌه  ..و دارت معركة شرسة شدٌدة العنؾ بٌن جان و
الجنود  ..كانوا الوٌاء حما و ال ٌستهان بهم  ..و كان اهم ما ٌمٌز عمل جان انه ٌموم بضرباته بشكل ال
ٌتولعه احد من اساطٌن لٌادات امن الكوكب  ..فمد كانت ضرباته تؤتً لوٌة مإثرة بحٌث تستمطب جهود
امن الكوكب الداخلً و جزءا كبٌرا من امنه الخارجً كذلن  ..لكن ٌبدو ان جان رؼم نجاحه فً اشؽال
البمٌة البالٌة من جهود رجال امن الكوكب لد اثار سخط و ؼضب رجال االمن أللصى درجة ممكنة  ..فمد
دفعوا لحربه بموات مكثفة جدا و معززة جدا ألجل التناصه و تدمٌره ..و استطاع جان بجهد كبٌر و بعد
فترة من المتال الشرس العنٌؾ االفبلت من لبضة تلن الموات  ..و لكنه وجد انه بذل جهدا مضاعفا ألجل
ذلن  ..و كان اٌضا لد الحظ انه بدأ ٌعانً اكثر من لبل ألجل التخلص من الموالؾ الشابكة مثل هذا المولؾ
األخٌر و بشكل ٌزداد صعوبة مع مرور الولت اذ ٌبدو ان رجال االمن ٌتعلمون بسرعة من مواجهاتهم معه
و ٌضعون ما تعلموه موضع التطبٌك فورا على ارض المعركة كما ٌمال  ..و كان هذا ٌملمه كثٌرا فً الحمٌمة
 ..فلو استمر الوضع هكذا لفترة اطول من البلزم فسٌؤتً ولت ربما كان لرٌبا سٌتمكنون به من لتله او اسره
و بالتالً سٌسهل ع لٌهم الحما التناص فراس او رامً ان حل محله و لام بالمتال ضد نظم امن الكوكب ..
كذلن فالولت ضٌك و الكوكب ٌعد العدة مجددا للؽزو وال بد من تحطٌم االسطول و هدم الكوكب على
رإوسهم لبل ان ٌموموا هم بمحو البشرٌة من الوجود  ..وهذا سٌحدث لو وصل جزء من االسطول لؤلرض.
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فً اتجاه آخر و عبر المنوات المعلوماتٌة التً ملن ٌمٌنه راح رامً ٌفحص كل ما ٌخص المنبلة الباطنٌة و
اجهزته توث ّك ما ٌراه اوال بؤول ..كانت الفكرة لد اكتملت فً رأسه  ..ان تدمٌر كوكب  ..اي كوكب كان ..
لٌس مجرد لعبة اطفال  ..انه بحاجة الى لوة تدمٌرٌة رهٌبة هابلة خاصة مع وجود موانع االنفجارات التً
ٌتم زرعها عادة فً انحاء و باطن الكوكب كً ال ٌذهب الكوكب ضحٌة لنبلة عامة من مركبة لتال عادٌة ..
و المنبلة الباطنٌة عندما تنفجر تلؽً عمل كل الموانع المضادة للتفجٌر و تحولها الى مضا ِعفات للتفجٌر
االصلً الكافً لتحوٌل الكوكب الى ؼبار ناعم ٌمكنه المرور من تجوٌؾ شعرة طفل  ..و لذا فالموانع
تتحول الى مواد لابلة لبلنفجار و شدٌدة الحساسٌة عبر اشارة خاصة تعكس عملها  ..و اذا انفجرت المنبلة
لسبب ما لن تسحك الكوكب وحده بل كل ما حوله و لمسافات شاسعة تختلؾ من كوكب آلخر حسب درجة
تطوره و لوته و تكنولوجٌته التً تمكنه من اختراع لنابل اشد لوة من اآلخرٌن  ..لنه مبدأ السادة عبر الكون
و منهم االرض  ..ال حاجة لعٌش البمٌة ما دام الكوكب نفسه سٌزول ..الحرٌة الكاملة او الهبلن للجمٌع ..
مبدأ عام فً كل الكواكب الموٌة عبر المجرات التً تحوي لنابل باطنٌة  ..و راح رامً بهدوء ٌستطلع بحكم
منصبه المعلومات حول تلن المنبلة  ..كان ٌرٌد معرفة كل شًء عنها لعله بطرٌمة ما ٌتمكن من دفعها
لبلنفجار  ..وراح ٌسجل المستطاع من تكوٌناتها و موادها االولٌة و تصامٌمها و شبكتها االنفجارٌة  ..و
حتى شكلها و لونها  ..وراح ٌطالع المعلومات التً كان مفادها ان هذه المنبلة مستملة و ذات كٌان كامل ال
تخضع ألي مإثر خارجً و ال تنفجر مهما وجه الٌها من اسلحة بمختلؾ لوتها و اسلحتها و حتى لو
تحطمت فستكون مجرد حطام من موصبلت مضٌبة و لطع مختلفة و مواد اولٌة مختلطة  ..الن عملٌة
انفج ارها تكون عملٌة معمدة تؤتً من داخلها فتجمع بنفسها المواد و تدمجها و تصنع نفسها ثم تعطً اشارة
االنفجار و تكون هذه العملٌة شدٌدة التعمٌد و سرٌعة للؽاٌة  ..لٌس هذا فمط  ..فالمنبلة مزودة بطالات ال
حصر لها بحٌث ال تفتمر ألي نوع من الطالة تحتاجها ابدا و لها ذكاء صناعً مستمل تماما عما حوله و
نظام انتاج و تكوٌن الطالة و شبكة رصد و استشعار تنتشر فً مبلٌٌن الموالع و هً شبكة تامة التطور ..
و بناءأ على ما ٌرد الٌها من معلومات من انحاء الكوكب و توابعه و حتى مبلٌٌن الوحدات الفضابٌة تموم
االجهزة بتحوٌله الى ذاكرة المنبلة و جهازها المركزي الذي ٌحلله و ٌموم بالتفكٌر كمخلوق كامل عالل ذكً
شدٌد الحرص و الحذر و ٌمرر آنذان ما ٌجب فعله فإما ان ٌموم بتشؽٌل دفاعات الكوكب وهو لادر على ذلن
بحٌث تطٌعه وحده وال ٌمكن ابدا السٌطرة علٌه فً حاالت الخطر الداهم و اما ان ٌعطً اشارة االنفجار فٌما
لو عجزت كل الدفاعات عن منع احتبلل الكوكب و السٌطرة علٌه من لبل عدو متفوق علٌه  ..و ذلن طبعا
بعد ان ٌتٌمن تماما من ان الكوكب و حضارته فً خطر من الدرجة االولى و هو خطر الزوال التام عن
الوجود و لذا تموم المنبلة باالنفجار الساحك  ..و لد ٌحدث هذا بسرعة ألن الذكاء الصناعً ٌحدد انسب ولت
و وضع لبلنفجار بحٌث ٌُحدث ذلن اكبر لدر من الدمار و الضرر بموات الؽزاة و لد ٌصل ذلن ؼالبا الى
االبادة الشاملة للطرفٌن  ..كل هذا كان رامً ٌعرفه عن المنابل الباطنٌة  ..و راح رامً ٌفكر فً وسٌلة ٌدفع
بها المنبلة لتفجٌر نفسها ..لكن ما ٌراه من معلومات ٌخبره ان نظام الدفاع حولها و فٌها منٌع جدا و محكم
للؽاٌة ٌ ..جب الناع المنبلة باالنفجار و بؤلصى لوة ممكنة لدٌها لدى تلمٌها اشارة محددة ٌرسلها رامً او احد
افراد فرٌك االرض ان لم ٌتمكن هو من ارسالها ألي سبب كان ٌ ..جب ان ٌتحكم فرٌك االرض بها بطرٌك
الخداع المباشر و هذا امر شبه مستحٌل مع هذا النوع من المنابل الفابمة الذكاء  ..لكنه لٌس مستحٌبل و
ٌتطلب عمبل خاصا للؽاٌة و جهدا كبٌرا و سرعة فً االنجاز  ..ال فابدة من تحطٌم الكوكب و اسطوله ٌموم
بتحطٌم االرض فً الطرؾ اآلخر من الكون ٌ ..جب ان ٌتحطما معا  ..و بمً ان ٌجد رامً الطرٌمة لذلن.
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كونه ٌدرن حمٌمة االمر و كونه اكثر من تعامل مع المركبة  Xلذا لم ٌُضع فراس لحظة واحدة عندما اؼلمت
المركبة  Xمداخلها علٌه  ..كان ٌعلم انه دخل الٌها بطرٌمة صحٌحة تماما لذا لم تماومه و عندما راح ٌفحص
كل اجهزتها و برامجها و حالتها العامة راحت تدرسه كنوع من الرصد و االستشعار الروتٌنً  ..وألنها
فالدة الذاكرة و البرامج وكل ما كان مختزنا فً برامجها التعرٌفٌة و االساسٌة لذا عاملته على انه شخص
مجهول بالنسبة لها  ..و لكً تحدد هل هو صدٌك ام عدو كان ٌجب استجوابه و هنا كان الخطر  ..فان بدأت
عملٌة استجوابه ببل اٌة برامج تحكم و سٌطرة او معلومات مسبمة عنه فستكون لراراتها عشوابٌة بشكل
كبٌر حٌث ال اسس وال معلومات تستند علٌها فً حكمها علٌه و تصنٌفه ضمن اي خانة من خانات االعداء
او االصدلاء او المحاٌدٌن  ..و انطلمت اصابع فراس تلمس اماكن محددة فً لوحة التحكم التً امامه ..اوال
عرؾ نفسه بانه البشري
طلب من الذاكرة الرجعٌة و العمل المحلل استخراج كل المعلومات التً تخصه و ّ
الموجود فً المركبة  ..و حاال خرجت المعلومات و بسرعة و دون تؤخٌر و لبل ان تستمر فً الذاكرة
الظاهرٌة تماما لام بتسجٌلها و تخزٌنها فً ذاكرة الذكاء الصناعً الفرعٌة والذي كان مسإوال عن تخزٌن
كل المعلومات اآلنٌة بها و التً ترد فً فترات لرٌبة و بالتالً كان من ضمنها معلومات جهاز االستجواب
و الرصد و االستشعار و الذي لام باالكتفاء بها لكونها كاملة تماما  ..ألنه دابما ٌطلب المعلومات الكاملة
حتى ٌحصل علٌها و بعدها ٌتولؾ عن االستجواب بانتظار الحكم لٌحٌله الى اجهزة الدفاع عبر الذاكرة
الرجعٌة  ..و بما انه لد حصل على المعلومات الكاملة لذا فمد اعادها الى الذاكرة الربٌسٌة و دون تولؾ
حٌث ان فراس فعل كل هذا بلمس ثبلثة اماكن تفاعلٌة فً لوحة التحكم بسرعة فابمة  ..و انطلمت انامل
فراس على لوحة التحكم تلؽً اٌة اوامر للدفاعات الداخلٌة  ..فبعد تولؾ جهاز االستجواب ال تموم المركبة
 Xبؤٌة خطوة لكً ال تمتل اصحابها اذا كانوا هم من ٌتم استجوابهم ألي سبب كان ..و بما ان فراس ٌعرؾ
كل اسرا ر و رموز و شٌفرات الذاكرة و اجهزة الدفاع لذا كان سهبل علٌه ان ٌفعل ذلن  ..و بعد ان اكمل
هذه الخطوة راح فراس ٌصنع معلومات سرٌعة تفٌد بؤنه صدٌك و انه هو صاحب و مالن المركبة نفسها ..و
هذه المرة لام بتخزٌن المعلومات فً الذاكرة االساسٌة للمركبة  Xمستخدما مفاتٌحها االساسٌة السرٌة على
لوحة التحكم و كإجراء ولابً افتراضً عمل جهاز االستجواب حاال و التمط فراس و راح ٌستجوبه فً
جزء من الثانٌة  ..و لم ٌطل ذلن اال لجزء آخر من الثانٌة الن الجهاز وجد ان ذاكرته تحوي فعبل كل شًء
عنه و لذا تركه مجدد بانتظار حكم الجهاز المركزي للمركبة  Xعلٌه  ..و بما ان المعلومات المختزنة فً
الذاكرة المركزٌة تمول انه صدٌك له ملؾ فً الذاكرة االساسٌة لذا جاء الحكم لصالحه لبل ان تكتمل الثانٌة
نفسها  ..و حاال لامت االجهزة باتخاذ اجراءات تخص فبة االصدلاء كإٌماؾ الخطوات العدابٌة تجاهه و
ابعاد جهاز اال ستجواب و التؤكد من سبلمته الجسدٌة و ؼٌر ذلن الكثٌر و لامت بإٌماظه من جمود
االستجواب و السٌطرة المباشرة  ..و لم تعترض اجهزته كل هذا الولت كونها تحت سٌطرة المركبة  Xالتً
تعرؾ كل اسرارها كونها ارضٌة طبعا ..و عاد فراس الى لوحة التحكم  ..لمد خاطر بحٌاته على نجاح
عمله هذا و نجحت مخاطرته  ..لمد نجحت الخطوة االولى على طرٌك استعادة المركبة  Xالى صفوؾ
االرض و بمً علٌه خطوات هامة اولها وضع برنامج جدٌد للسٌطرة و التحكم و صنع احتٌاط لمنع تكرار
مسح او تحوٌر تلن المعلومات مجددا و من ثم تلمٌن المركبة  Xالمعلومات البلزمة للعودة الى لتال كوكب
خط الدفاع الذي ٌوشن على االنطبلق لتدمٌر االرض هذه المرة ٌ ..جب افشال الؽزو و افساد خطط الؽزاة
الرهٌبة  ..و بدأ فراس العمل على الفور إلنجاز كل هذا ..فالبرامج تنتمل من عمل فراس مباشرة لذاكرتها .
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هنان فً ادق اماكن االرشٌؾ السري استمر رامً على ممعد من مادة تشبه االسفنج على هٌكل معدنً ٌشبه
كثٌرا المماعد االرضٌة فً فترة ما لبل الؽزو االول و كان ٌشبه عرشا بسٌط التكوٌن  ..و فكر مبتسما انه
حتى فً كواكب بعٌدة فً الكون كهذا الكوكب البعٌد للؽاٌة عن االرض ٌوجد مترفون و ارستمراطٌون و
متكبرون و متعجرفون و اؼنٌاء و فمراء و طبمات اجتماعٌة متباٌنة  ..و كان تصمٌم هذا الممعد الفخم
ٌختلؾ بكل المماٌٌس االمنٌة و المادٌة و التمنٌة عن المماعد العادٌة هنان  ..فهو مع مكتبه مزود بجهاز
استشعار و دفاع و رصد كامل و مزود بكل وسابل الرفاهٌة و الراحة و وحدة اتصاالت متكاملة و حتى
فحص و عبلج  ..و فكر رامً بسخرٌة ان وضعه ٌشبه لصة ارضٌة لدٌمة لشخص انتمل من السجن الى
عرش المملكة مباشرة  ..فوضعهما متشابه  ..لكن ماذا لو عاد هذا ( الملن ) الحاضر الى السجن فٌما لو تم
كشؾ امره و تحدٌد شخصٌته ؟ ال بد ان جهاز امن هذا الكوكب بعد كل المعارن التً خاضها معه لد عرؾ
بعض اسالٌبه و ربما ماهٌة ما معه اٌضا لذا سٌموموا بنسؾ اسلحته و اجهزته فور ولوعه بٌن اٌدٌهم و
ربما لتله فورا دون محاولة اسره فٌما لو استطاعوا لهر اسلحته واجهزته الدفاعٌة و عندها لن ٌفٌده حلول
فراس محله الن ذلن سٌكون ببل فابدة النهم سٌولعون به بنفس االسلوب  ..و فكر رامً ..ان تم كشؾ امره
فبل فابدة من انتحاله ألي شخصٌة اخرى فهو االن ٌستخدم الصى طالات و لدرات وحدة االمن الخاصة
بانتحال الشخصٌات و التنكر و اجهزة الشوشرة الخفٌة و الحساسة  ..فاذا تم التؽلب على كل هذا فسٌكون
من السهل كذلن التؽلب علٌها مرات و مرات و فً كل مرة بسرعة اكبر من ذي لبل وال فابدة من اعادة
استخدامها بؤٌة وسٌلة وال بؤي شكل من االشكال  ..و من هنا فكر رامً بطرٌمة اخرى  ..السجون و
وحدات االحتجاز نفسها ٌ ..جب ان تكون ببل فابدة و دون فاعلٌة لكن دون ان ٌحس بذلن رجال االمن و
اجهزة االستشعار و الرصد  ..و حاال لام رامً باستخدام وحدة التحكم المركزٌة ذات الذكاء الصناعً
لبلتصال مباشرة بالوحدة المفكرة المركزٌة و استعرض برامج الدفاع و المسم الخاص بوحدات السجون و
االحتجاز و االستجواب و لام بعمل برنامج صؽٌر اضافً للل به سرا الحراسة على السجون و المركبة X
و كل ما ٌتم احتجازه داخل وحدات االحتجاز الى درجة تمارب الصفر لكن مع اعطاء بٌانات و اشارات تفٌد
بعكس ذلن تماما و ان الحراسة مشددة و االمن مكتمل  ..و تتؽٌر االشارة حسب ما ٌرد الٌها من اوامر
خارجٌة دون ابدال البرنامج نفسه و مع بماء الحراسة ضعٌفة للؽاٌة دون ان ٌظهر هذا ابدا على الرواصد و
تمارٌر المستشعرات  ..كذلن وضع رامً طرٌمة خفٌة لئلفبلت من اي وحدة احتجاز بطرٌمة سهلة ال تحتاج
الى اجهزة و معدات  ..و لام رامً بإخفاء البرنامج عن وسابل الفحص الدورٌة او المباشرة و كذلن جعله
محمٌا بحٌث لو تم كشفه صدفة ان ال ٌتم مسحه او تعدٌله او استبداله و ٌبمى فاعبل فوق كل البرمجٌات  ..و
لام بفتح ذاكرة سرٌة تماما محمٌة بشٌفرة فلكٌة عشوابٌة للؽاٌة و لام بنسخ البرنامج داخلها مرتٌن مع
برنامج آخر ٌعٌد البرنامج لتصدر ذاكرة جهاز االمن المركزي فً حال مسحه او تلفه ألي سبب كان مع
رلم امن جدٌد ٌمنع معاودة كشفه و مسحه  ..و لام بترتٌب االمر بحٌث ال ٌتوصل الٌه احد ابدا عبر طرق
الفحص و التنمٌة التً ٌتبعها الكوكب و التً بات ٌعرفها بحكم منصبه هذا  ..و لم ٌمم بإلؽاء الحراسة لكً ال
ٌلفت انظار بمٌة المادة و منظومات االمن العاملة فً الكوكب  ..و هكذا الؽى رامً فاعلٌة الحراسة الحمٌمٌة
اآللٌة و الحٌة كلها مع ضمان عدم تموٌتها تلمابٌا او ٌدوٌا اال بإزالة كافة االجهزة و اعادة بناء و هٌكلة نظم
احتجاز كلها و هذا مستحٌل حالٌا على االلل  ..و ضمن بذلن انه ان ولع هو او زمٌبله باألسر فسٌسهل
علٌهم الخروج دون معا ناة ابدا و بطرٌمة ال تلفت نظر الحراسات بكل انواعها  ..و عندما اكمل رامً عمله
عاد الى االسترخاء و متابعة امور الكوكب  ..ان استمر الوضع هكذا فستنتهً المهمة و حٌاة الكوكب لرٌبا.
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لم ٌتولؾ جان عن ضرب االهداؾ بمختلؾ انواعها و ٌدمرها عن آخرها بنجاح تام ببل معٌمات حمٌمٌة و
ٌمحوها بسرعة و سهولة كبٌرٌن  ..لكن رؼم هذا كان ما ٌضاٌمه و ٌزٌد من تعمٌد االمور معه و ٌهدده
بالخطر مع مرور الولت و الذي ٌزٌد االمور سوءا هو الوحدات العسكرٌة التً تتابع باستمرار اعماله و
تبلحمه بشكل ٌزداد انتظاما و تعرؾ المزٌد و المزٌد عنه مع مرور الولت  ..و كانت هذه الوحدات فً كل
مرة تؤتً بؤسلحة و اجهزة جدٌدة الوى من سابمتها لدرجة ان جان ادرن ان مسؤلة لتله او اسره باتت مسؤلة
ولت ال اكثر  ..و لذا كان على جان حسم هذا االمر بشكل كامل  ..و طاؾ فً ذهنه مثل لدٌم من مٌراث ما
لبل الؽزو االول لؤلرض ٌفٌد بؤن الجهة التً تؤتٌن منها المشاكل انه امرها لتسترٌح منها  ..و هذه الجهة
االن هً مصدر هذه الوحدات العسكرٌة  ..لكنه ال ٌعرؾ مصدرها تماما  ..و لرر ان ٌكشؾ مولعها و
ٌهاجمها مباشرة ..سٌموم بمهاجمة عرٌن االسد نفسه  ..و لن ٌعرؾ ولتها من سٌنتصر فستكون مواجهة
مبان تشبه خزانات النفط المدٌمة
حساسة و حاسمة فإما النصر او الموت ببل مبالؽة  ..و لام بضرب عدة
ٍ
على االرض فانفجرت بموة رهٌبة و اشتعلت بها النار ..نار عادٌة كالتً تنتج عن الخشب و الولود و اي
مادة لابلة لبلشتعال  ..و دوى صوت انذار مزعج للؽاٌة و شاهد المبات ٌفرون بذعر شدٌد و المبانً و
الخزانات تنهار و تتفجر كؤنه مشهد من فٌلم ارضً لدٌم  ..و حضرت لوة امن  ..و حاال لام جان
باالمتزاج بها و راح ٌشاركها فً بحثها الجاد عن الفاعل و ٌستجوب الفارٌن بعٌدا عن النٌران و ٌرسل
التمارٌر و المبلحظات المصورة بشكل مباشر الى المٌادة  ..و بعد ان اتمت الوحدة عملها و بعد ان لم ٌحدث
هجوم جدٌد و بعد ان تم اخماد الحرابك و السٌطرة على الوضع عادت وحدة االمن الى مولعها  ..المركز
الربٌسً العسكري لموات االمن  ..و هو نفسه المٌادة العسكرٌة لتلن الموات و كان جان ٌعمل بحذر شدٌد
لضمان اكبر لدر من المفاجؤة و الدمار  ..و وصلت الوحدة الى المركز  ..و فجؤة طار احد الجنود كما لو ان
حببل خفٌا لد شده فجؤة الى االعلى بسرعة رهٌبة  ..و هبطت ضربة شدٌدة على واجهة المركز فانفجرت
بموة عاتٌة و صوت اشد من الرعد  ..و راح جان من االعلى ٌمطر المركز بضرباته من لذابؾ و
اشعاعات و موجات و بكل لوة و ببل هوادة  ..و دوت صفارات انذار تشبه تلن التً كانت على االرض
لدٌما بشكل مدهش و راحت االشعاعات و المذابؾ و الموجات تتجه الى مصدر االطبللات  ..و بما ان جان
بالطبع ال ٌثبت فً مكان على االطبلق لذا كانت تتجه الى مبات االماكن و فً كل اتجاه بشكل شبه عشوابً
حٌث ال هدؾ لتبلحمه االطبللات و الدفاعات  ..و فجؤة وجد جان نفسه والعا فً شرن كبٌر و لد احٌطت
المنطمة كلها و المركز نفسه بهالة من شبكة فضابٌة نصؾ لطرها مٌلٌن ارضٌٌن بحٌث كان المركز ٌمثل
مركزها بالضبط  ..كانت نصؾ كرة فوق االرض و نصؾ اخر ٌمابلها تحت التراب بحٌث ٌصنعان كرة
واحدة ضخمة محكمة  ..و ادرن جان انه صار مع المركز فً لفص واحد محكم  ..و لكن هذا لم ٌولؾ
جان بل دفعه للضرب بشكل اشد عنفا و لوة و سرعة  ..لمد جاءت لحظة الحسم الحمٌمٌة بٌن المركز
الربٌسً و جان وال مجال للتردد او التراجع او المناورة من كبل الطرفٌن  ..و راح المركز رؼم لوته و
شدة دفاعاته ٌنهار بالفعل و تتطاٌر اجزاإه تحت وطؤة ضربات جان الذي اٌمن ان تدمٌر هذا المركز بشكل
كامل هو فمط ما ٌضمن له الخروج من هذا الشرن دون اضاعة الولت و الجهد و الطالة فً ولت ٌجري
العمل فٌه على تجهٌز اسطول الؽزو بسرعة كبٌرة تصنع فٌها الدلابك فارلا رهٌبا  ..لكن المركز لكم ٌكن لد
استسلم بعد و لم تنضب جعبته من االسلحة  ..فمد صدرت فجؤة منه مبلٌٌن الكرات المضٌبة كؤنها اسراب
هابلة من الحشرات الفسفورٌة و انطلمت فً كل جهة  ..وادرن جان طبٌعتها فورا مع دمار معظم المركز
 ..و راح ٌدمرها  ..لكن ببل فابدة فمد كانت اؼزر مما ٌمكنه دماره  ..واصابته احدها و اسرته داخلها فورا.
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هنان فً للب المركبة  Xو بعد ان النعها فراس بانه من فبة االصدلاء و المادة و انه لٌس عدوا او ٌنوي لها
االذى كان علٌه انم ٌسابك الزمن و ان ٌعمل فورا على تصحٌح االمور و ان ٌضع كل ما ٌحتاجه االمر من
برامج و اوامر تكفل استعادته السٌطرة على المركبة  Xو اعادة لواها الى العمل لصالح الفرٌك االرضً فً
مهمة سحك كوكب خط الدفاع  ..ولوال مسؤلة اسرها لربما كان فراس اآلن على االرض ٌتذكر كٌؾ نسؾ
هو و فرٌمه كوكب العمل االسود و ازال خطره عن االرض بشكل نهابً  ..و راح فراس بداٌة ٌضع
برنامجا خاصا للدفاع حٌث اعطى المركبة  Xكامل ما ٌعلمه و ما تختزنه اجهزته من معلومات حول نظم
امن الكوكب الذي صنفه لدٌها على انه من فبة االعداء و كذلن معلوماته عن الكوكب نفسه هذا عدا عما
اختزنته هً نفسه من معلومات ..و وضع فراس برنامج الدفاع بشكل محكم مستعٌنا بالحاسوب الفابك الذي
ٌحمله و الذي ٌترجم افكاره مباشرة الى برامج دفاعٌة و هجومٌة و ؼٌرها  ..و لام بنمل حصٌلة الكمبٌوتر و
اجهزة االستشعار و التجسس الى برنامج الدفاع و الهجوم  ..و من ثم لام بوضع برنامج سٌطرة و تحكم و
اٌضا استعان بؤجهزته إلحكامه و جعله كؤفضل ما ٌكون دون ثؽرات لاتلة  ..و كان هذا البرنامج تحدٌدا
ٌركز على طاعة المركبة  Xألي من الثبلثة فً مسؤلة تدمٌر الكوكب و المهمة و اطاعته هو خاصة ورامً
كذلن و بعد نسؾ الكوكب العودة الى معلوماتها السابمة لتحدٌد صاحبها و عدوها مع بماءه هو لابدها بكل
االحوال و ست ُعاد برمجتها لدى عودتها لؤلرض  ..كل هذا مع اوامر إلنماذ الثبلثة من اي خطر ٌتعرضون
له مع حماٌتهم من االنفجار المركزي لدى حدوثه  ..و بعد ان اتم فراس ما اراد من برمجة و تؤكد من
صبلحٌتها و احكامها لام بتفمد و شحن اسلحته و اجهزته و ترمٌمها و اخذ تجهٌزات اخرى من محزن
تجهٌزات المركبة  Xالسري و لام بتشؽٌل اجهزة الرصد و راح ٌرصد كل ما حوله من وسابل دفاع و
رصد و استشعار تابعة للكوكب و كذلن وسابل االحتجاز و الهجوم و عدد الحرس و كل وسابل االمن ..
كان المربع التً هً فوله فابك الموة ٌركز جاذبٌة الكوكب كلها على ما فوله دون ان ٌتحطم او ضر
بالكوكب فالموة كلها فً حوافه و جزء منها فً بمٌته بحٌث ال ال ٌستطٌع اي شًء ان ٌتحرن على سطحه و
استؽرب فراس ان هذا لم ٌشمله و عرؾ من االجهزة ان هنان ضعفا فظٌعا فً اجهزة االمن و االسر و
الحراسة كلها بشكل خفً ..و حاال اندفعت المركبة  Xبموة حررتها من سٌطرة المربع  ..و فورا انطلمت
الدفاعات  ..و رؼم تؤثر الدفاعات ببرنامج رامً اال انها كانت لوٌة جدا  ..و حاال اندلع لتال عنٌؾ مع
اجهزة المركبة  Xالتً اثبتت انها ملكة التكنولوجٌا فً مبلٌٌن الكواكب و االؾ المجرات ..و لامت بتحطٌم
الدفاعات او معظمها و انطلمت بحملها الى سماء الكوكب نفسه و ببل تردد او اضاعة ولت لامت بسحك
اسطوله الذي وجدت انه ٌشكل الخطر االكبر على االرض و ٌكفً لتحطٌمها  ..و رؼم ضرورة ابماء نفسه
حسب الخطة مخفٌا اال ان فراس رأى ان ما فعله افضل الؾ مرة من ذلن الدور خاصة انه مسح الخطر
المباشر عن االرض  ..هنا سٌكون حصٌنا و مدمرا و كذلن مسٌطرا و حامٌا لبمٌة الفرٌك  ..اي سٌموم
باألدوار الثبلثة معا ..وال بد ان المركبة  Xلد صارت لدٌها مناعة ضد اسالٌب االحتجاز و السٌطرة و اال
الستطاعوا ابمابها فً لبضتهم او اعادة اسرها  ..لم ٌكن بالطبع ٌدرن ان نجاته هو و هً بسبب مباشر ناتج
عن عبث رامً بمنظومات االمن فً الكوكب واال الحتاج لدهر من المتال لمجرد النجاة من اسر المركز ..
و راح فراس ٌدرس الكوكب كله عن طرٌك المركبة  Xو كذلن فضاءه بؤسلوب شامل عمٌك لتحدٌد الخطوة
التالٌة لبل ان ٌستعٌد الكوكب توازنه و ٌعٌد بناء اسطوله او ٌخرج لهم مفاجآت لد ٌكون اخفاها لمثل هذه
الحاالت  ..ال بد ان تتم المهمة بؤي ثمن  ..لم ٌكن ٌعلم بعد ان ( العمل االسود ) حً و ٌتربص بهم جمٌعا .
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بشكل حما لم ٌتولعه جان احاطت به الكرة العجٌبة الشدٌدة االحكام بشكل كامل لم ٌترن له ثؽرة للخروج ..
و بدون اي تؤخٌر لام الجنود بإرساله الى السجن المركزي بواسطة مركبة لامت بسحب الكرة التً ال تدخل
وال تخرج شٌبا لذا ال مجال لمتله طالما هو بها حتى ٌسٌطروا علٌه و ٌزٌلوها و ٌمتلوه بطرٌمهم الجهنمٌة ..
و كانت المركبة تجر الكرة بشبكة اشعاعٌة تشبه مادة الكرة المحٌطة بجان  ..و وصلت المركبة الى السجن
و هبطت على سطحه مباشرة  ..و هنان لام الحرس الذٌن ٌرتدون حلبل من معدن ما و ٌشبهون الرجال
اآللٌٌن تماما و ٌحملون اسلحة لوٌة بكسر الكرة بواسطة اشعة لٌزر عادٌة  ..و شعر جان بالؽٌظ الشدٌد ..
لمد لام باستخدام العدٌد من االشعاعات و االسلحة لكسرها ببل فابدة دون ان ٌتصور ان اللٌزر البدابً البسٌط
هو الوحٌد الذي ٌشك هذه الكرة كالزبدة الطرٌة  ..و لام الحرس بكل حذر و اسلحتهم مشرعة بالتٌاد جان
الذي لم ٌماوم خشٌة ضٌاع اسلحته مرة اخرى و اخٌرة الى زنزانة بدت له من بعٌد و اثناء ذلن شاهد جان
عشرات االجهزة حوله و بسرعة استخدم جهاز االخفاء و السرعة و لعلمه ان اجهزة المركز ستكشؾ
اسرارهما اذا استخدمهما بكثرة او باالتصال و لام بإخفاء اسلحته فً االجهزة بعد اخفابها عن االنظار و
الرواصد و وسابل الكشؾ و باستخدام جهاز السرعة كان ٌتحرن بعشرة اضعاؾ سرعة الضوء و هو ٌخفً
االجهزة و لفترة زمنٌة ال تتعدى مدة اخفابها وهو بتلن السرعة و لم ٌحاول الهرب الن ذلن معناه كشؾ
امره حال محاولته بسبب اؼبلق المداخل بموة و الن االجهزة االمنٌة تعلم ان هنان اسٌرا شدٌد الخطورة و
كل المركز متؤهب للؽاٌة لصد اٌة محاولة فرار و اجهزته صارت فً خطر اذا ما استخدمها ولو لمرة
واحدة و هنا المرة االولى هً االخٌرة فً كل استخدام  ..ال شن انهم سٌستجوبونه لبل اعدامه لمعرفة كٌفٌة
تمكنه من استعادة االجهزة التً لدٌه و من اٌن اتى بها  ..و لام بإخفاء جهاز السرعة نفسه بعد آخر استخدام
 ..و وصل الى الزنزانة فؤسمطه ارضا لرب بابها  ..و دفعه الحرس الى داخل وحدة االحتجاز و هو اعزل
تماما من كل شًء  ..و كانت وحدة االحتجاز مرالبة بشدة و تمتلا بالمجسات الفابمة  ..و راح جان بضٌك
ٌفك ر جدٌا فٌما سٌإول الٌه االمر بعد ولوعه فً االسر مجددا  ..فالخطة تعتمد علٌه بشكل اساسً لتعطٌل
اجهزة االمن فً الكوكب و اشؽالها  ..و اسره ٌعنً تفرغ اجهزة االمن للبحث عن بمٌة الفرٌك و التناصه ..
و راح جان ٌدرس وحدة االحتجاز ألجل ان ٌحاول الفرار بعد ان اطمؤن الكل انه اسٌر  ..ال ولت إلضاعته
 ..و راح بكل دلة ٌتفمد الوحدة الخاصة باالحتجاز فوجدها حصٌنة للؽاٌة و مرصودة و مسلحة  .و فجؤة
خفت الحراسة االلٌة بشكل ملحوظ جدا لدرجة انه تمكن من تخطً حاجز االمن الفابك برشالة و سرعة و
لام باستعادة جهازه التسارع و استخدمه بموة و دلة و سرٌة حتى تمكن من استعادة كل ما لام بإخفابه من
اجهزة و اسلحة و معدات فابمة فً االجهزة التً ال تشكل اهمٌة و اهدافا تستحك التدمٌر و المجازفة بكشؾ
مولعه  ..و راح جان ٌسٌر بحذر بالػ كً ال ٌضطر الستعمال اجهزته و اسلحته داخل المركز بكل تمنٌاته
الدفاعٌة المحكمة و بالتالً تكتشؾ اجهزته اسرارها و تفمد فاعلٌتها و ٌفمد هو حٌاته و بؤحسن االحوال
حرٌته فً ولت حساس كهذا  ..و هذا اضطره لبلختفاء السلبً و التجول بحثا عن مخرج  ..لكنه وجد نفسه
الحما محتجزا فً ؼرفة ادوات تمع خارج المركز مباشرة ضمن مبنى آخر ملحك به ..و كانت كما فً
االرض لدٌما مجرد ؼرفة وضعت بها بعض االدوات و المعدات و لطع االجهزة التالفة نوعا ما  ..مخزن
ارضً تملٌدي بامتٌاز  ..لكن المشكلة به ان مدخله الوحٌد ٌعود بجان الى داخل المركز حسبما بدا له ..
ربما كانت هنان طرٌمة اخرى للخروج اآلمن من هنان لكنها ال تظهر لجان وال ٌرٌد تشؽٌل الماسحات
الطٌفٌة فً وضعه هذا واال انمضت علٌه كل فرق االمن التً لم تكتشؾ فراره من االحتجاز بعد و الولت ال
ٌناسب االشتبان اآلن  ..لذا راح جان ٌدرس الوضع و المكان لعله ٌجد مخرجا مناسبا و آمنا من المركز .
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بعد ان حرر المركبة  Xو انطلك بها فً االجواء و فٌما هو محلك فً سماء الكوكب شاهد فراس ما ٌشبه
النباتات البحرٌة الكبٌرة و الؽرٌبة الشكل تتصاعد من ارض الكوكب البعٌدة عن العمران و تندفع لؤلعلى
متجهة نحوه ..و نظر فراس الى العارض الطٌفً للراصد فً المركبة  Xالتً ترصد كل ما حولها  ..و تنبه
بسرعة الى حمٌمتها فانطلك الى االمام و ترن لها لؽما باحثا ظرٌفا احاطت به و راحت تلتهمه بشراهة
عجٌبة حتى انفجر بها لٌسحمها مخلفا ؼبارا اسودا تناثر فً الهواء ..و عاد فراس للولوؾ و هو ٌتؤمل
المشاهد التً ٌنملها الٌه الراصد الفابك للكوكب و نظامه الفلكً و موالع الموات المحٌطة بالكوكب للدفاع و
السٌطرة و ما ٌحٌط بالكوكب من محطات علمٌة و بٌبٌة  ..و لطع افكاره جسم ازرق اللون اندفع نحوه من
ارض الكوكب لكن فراس اطلك نحوه اشعة سرٌعة للؽاٌة تفوق سرعة االشعة العادٌة نسفته نسفا فخرج منه
شعاع شدٌد  ..و حاال اطلمت اجهزة و دفاعات المركبة  Xجدارا مشعا ما ان المس االشعاع حتى ضمه
داخله على شكل كرة و من ثم تبلشى معه تماما  ..و عاد فراس مرة اخرى ٌتفمد موالع الموى حول الكوكب
و على سطحه  ..و من جدٌد شاهد سربا من مماتبلت الكوكب الدفاعٌة تنطلك متجهة نحوه فمام بتؽٌٌر شكل
المركبة  Xمن شكل طبك طابر الى شكل مماتلة ارضٌة لٌستطٌع المناورة كما ٌشاء  ..و استعد فراس للمتال
خاصة انه الحظ الطراز الموي و المتمدم جدا لتلن المماتبلت  ..و اتخذ المهاجمون تشكٌبل منتظما راح
فراس ٌرالبه بفضول شخص لادم من كوكب بعٌد  ..و انمض هذا التشكٌل مطلما اشعاعاته على المركبة X
 ..لكن منظومة الدفاع صدتها و اطلك فراس عدة لذابؾ باحثة  ..لكن المماتبلت نسفتها فورا  ..و اطلك
فراس شبكة دفاعٌة تصدر عنها شرارات بفرلعة لوٌة  ..لكن المراكب ابتعدت عنها بسرعة شدٌدة و تركتها
تحٌط ببرج اتصاالت عسكري  ..و صدرت من ارض الكوكب عدة موجات اصابت الشبكة و اذابتها بعد ان
اذابت هً اجزاء من البرج  ..و لفت هذا نظر فراس ألنه لم ٌر شٌبا على االرض  ..و حاال طلب من
المركبة  Xرصد المكان و تحلٌل النتابج  ..و ٌا للمفاجؤة  ..لمد وجد انه ٌطٌر فوق لاعدة عسكرٌة هابلة ..
بل مدٌنة عسكرٌة كاملة ندر ان تتواجد على ارض كوكب مركزي مثل هذا  ..و لم ٌتردد فراس و اشتبن
حاال مع تلن المدٌنة العسكرٌة  ..و عم الدمار  ..و لكن فراس رآها بعد للٌل على حمٌمتها  ..لم تكن مجرد
مدٌنة عسكرٌة  ..كانت بحجم عشرة مدن كاملة  ..و ادرن انها الجزء الخفً من نفس الماعدة التً اسرت
المركبة  Xمن لبل  ..و لم ٌكن من المستحسن العبث معها حالٌا  ..لذا لام باالبتعاد حاال عن منطمتها
مستخدما اسالٌب االختفاء و الشوشرة و السرعات الفابمة  ..فهو حمٌمة ال ٌعرؾ بعد لدراتها و ما لد تفعله
فً مواجهة مباشرة و هً التً اسرت المركبة  Xنفسها مسبما و كذلن بعدما شاهد التجهٌزات الهابلة التً
تحوٌها تلن المدٌنة العسكرٌة الشاسعة و المختصة بالدفاع عن سماء و فضاء و ربما ارض الكوكب كلها و
ربما ما حوله من مساحات فضابٌة  ..انها تكاد تشبه الجزر السوداء على االرض فً عملها و لدراتها  ..و
من ٌدري  ..ف مد تكون فعبل فكرتها تشبه فكرة الجزر السوداء مع الفارق و ان كان ٌظن انها ربما لم ترقَ
لدرجة الجزر السوداء و ان كانت – ربما – تماربها ..و هذا ما ستثبته االحداث المادمة  ..و لرر فراس
نسفها بعد دراسة الكوكب بدلة و معرفة لدرات و حجم الماعدة تلن بشكل كامل و دلٌك لدر المستطاع ..و
راح فراس ٌرصد الكوكب و لنبلته الباطنٌة المستمرة فً مركزه كعادة الكواكب السٌادٌة و منها االرض ..
و كذلن راح ٌدرس محٌطه و ما حوله لعله ٌعثر على وسٌلة ما لنسفه بؤلصر و افضل الطرق الممكنة و
كذلن إلبادة االسطول المعاد تكوٌنه بؤسرع ما ٌمكن لبل ان ٌكتمل بعد ان راح الكوكب ٌحشد الموات مجددا
و لو اكتمل االسطول االخٌر هذا لكان فشبل كامبل للفرٌك و مهمته حٌث سٌنطلك حاال لؤلرض دون انتظار .
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بما ان جان صار اسٌرا لدي لوات امن الكوكب عبر فرلة خاصة اولعه سوء حظه معها و بما انه اختفى
من وحدة االحتجاز و بما ان فراس انطلك بواسطة المركبة  Xلذا كان على رامً ان ٌتابع االخبار و
المستجدات بنفسه بصفته ربٌس امن الكوكب كله  ..طبعا لم ٌكن معروفا لمنظومات امن الكوكب ان فراس
هو من اطلك المركبة  Xو لادها لئلفبلت من االسر وال ان جان هو االسٌر الهارب لكن رامً ادرن هذه
االمور و ان لم ٌكن متؤكدا تماما ان فراس هو من فً المركبة  Xفمد تكون لد انطلمت متحررة وحدها  ..و
لم ٌكن بإمكانه بواسطة االجهزة التً ٌحوزها امن الكوكب و مركزه الربٌسً حتى تحدٌد مكان فراس و
جان ابدا  ..و لذا لام باستخدام اجهزة االستشعار الخاصة به و استخدم اسلوبا خاصا سرٌا ٌستحٌل كشفه
باي صورة كانت و حتى ان تم كشفه بؤسلوب شدٌد التفوق فان كل ما ٌمكن سماعه او رإٌته مجرد شوشرة
شدٌدة جدا  ..و هذه الشوشرة خلٌط عشوابً تماما من مبلٌٌن الموجات و االشعاعات المؽناطٌسٌة الخفٌة و
االثٌرٌة و بنسب متفاوتة بشكل كبٌر  ..و الجهاز االرضً الخاص بها هو الوحٌد المادر على ترجمتها الى
شًء مفٌد  ..و كان رامً ٌستخدم هذا االسلوب بصورة سرٌعة للؽاٌة و معه نظام شوشرة مزدوج مدمج
معه بطرٌمة مدهشة و بشكل مدروس شدٌد الدلة  ..و كان رامً ٌشاهد رفاله و عدوه فً آن واحد ..و كان
ٌرى جان وهو فً المخزن الملحك بالمركز  ..و طلب من الحاسوب الخاص به متابعته بشكل سري للؽاٌة
لكً ٌساعده ان تطلب االمر ذلن دون االخبلل بالخطة  ..و اتصل رامً بفراس بؤسلوب شدٌد الحساسٌة و
السرٌة و التفوق و طلب منه موافاته بؤسلوب سري تماما و بواسطة الشٌفرة بالمستجدات و ان ٌنضم الٌه
الحما  ..و لما كان هذا االرسال من طرؾ واحد و بطرٌمة سرٌة فانه لن ٌتم كشؾ امر رامً عندما ٌلتمط
االرسال الذي ٌذهب الى كل جهة تماما كموجات الرادار المدٌمة التً كانت ترسلها وال ٌمكن تحدٌد من
ٌلتمطها فهً موجات انتشارٌة و مهمة منصب رامً ان ٌلتمط اي ارسال و ٌحلله  ..و راح رامً ٌتابع ما
ٌحدث مع رفٌمٌه و فً ذات الولت ٌموم بالبحث عن اسرار المنبلة المركزٌة و اٌة معلومات عن االسطول
األخٌر الذي ٌعاد اآلن بناإه مجددا و طرق توجٌهه  ..و راح ٌصدر االوامر للجنود و ألعوانه و لمنظومة
االمن لكن بطرٌمة خبٌثة ال تسبب الضرر المباشر لفرٌمه و فً نفس الولت ال تثٌر الشن فً نفوس بمٌة
المادة المٌدانٌٌن و كبار المادة ببمٌة المراكز العاملٌن تحت امرته  ..و كان ٌرالب المركبة  Xعلى عارضات
الرواصد الفابمة و كذلن االسطول الذي ٌعاد بناإه مجددا و ٌكاد ٌكتمل  ..لمد كان االسطول الذي حطمته
المركبة  Xخداعٌا المتصاص اٌة هجمات لحٌن اكتمال االسطول الحمٌمً رؼم تحطٌم مركزٌة لٌادته و
جهاز المفزات الفضابٌة الخارق لكن هذا ٌمكن تعوٌضه فً المراحل االخٌرة من االعداد الشامل للؽزو ..و
كان اٌضا ٌجهد نفسه و ٌبذل كل جهوده بطرٌمة ؼٌر مباشرة لمعرفة نواٌا ( العمل االسود ) بالنسبة لؤلرض
بعد دمار كل اسطوله الربٌسً و تدمٌر كل تلن المرافك و ما صنعه فرٌك االرض من تخرٌب و عبث
بكوكب خط الدفاع العتٌد  ..و هذا االمر ٌدفع رامً دفعا و بكل لوة لنبش االرشٌؾ الهابل الحجم و الؽزٌر
المعلومات بحثا عما ٌفٌد بهذا الموضوع  ..و راح رامً بالفعل ٌبحث و ٌبحث و ٌحلل و ٌستعرض
المعلومات التً تحتاج لجهد سنوات لئللمام بها كلها ..و فٌما هو كذلن عثر على وسٌلة التحكم بكل اسطول
ٌموم الكوكب بإرساله لؤلرض او ؼٌرها  ..ألن ( العمل االسود ) ال ٌإمن بحرٌة التصرؾ للجنود و المادة
بشكل عام حتى الدورٌات الصؽٌرة و الكل ٌسٌر ضمن خطة عامة  ..و لمد اكتشؾ رامً الطرٌمة التً ٌفعل
بها ذلن  ..و لرر رامً ان ٌإجل استؽبلل هذه النمطة لحٌن الولت المناسب للعمل فهنان االن ما ٌتطلب
التروي فً مسؤلة التحكم العام بالكوكب الن ( العمل االسود )ٌمكنه ابدال الطرٌمة ان ادرن ان رامً عرفها.
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هنان فً مكانه فً ؼرفة التخزٌن التابعة للمركز االمنً الربٌسً و الذي ال ٌعلم به رجال امن كوكب خط
الدفاع استند جان الى الحابط مفكرا و هو ٌستخدم احد اسالٌب التخفً و الشوشرة الفابمة متؤمبل ؼرفة
االدوات التً هو بها و ٌحاول العثور على وسلة للخروج من هذا المولؾ السخٌؾ و اتمام دوره فً خطة
االرض و الولت ٌمضً ببل جدٌد  ..و فٌما هو كذلن لام باستخدام جهاز االستشعار لكشؾ ما حوله بهدوء
و سرٌة فوجد ان الحراسة شدٌدة فً كل مكان  ..و راح ٌبحث فً الؽرفة لعله ٌجد وسٌلة للخروج من هذا
المولؾ دون العبور من بٌن الحرس الكثٌر و الكثٌر ٌتولؾ على مجرد خروجه خارج المركز و حتى
خارج هذه الؽرفة  ..و فجؤة ابصر لرصا اسود اللون فراح ٌنظر الٌه مفكرا بدهشة لوجوده هنان و تساءل
 ..هل هو مجرد ( خردة )  ..؟ و فجؤة لمعت بذهنه خاطرة سرٌعة وهو ٌحدد ماهٌة المرص االسود  ..هذا
الشًء الداكن جهاز استشعار بالػ الموة و الحساسٌة و اٌضا من النوع البعٌد المدى ..و ال بد انه لد تم
وضعه هنا عمدا لهدؾ ما  ..اذ لٌس من المعمول انه ملمى هنا كنوع من الـ ( خردة ) فهو حساس و مكلؾ
جدا و ٌعد من االسلحة المعلوماتٌة ذات االهمٌة الكبٌرة وال شن انه ٌعمل على رصد ما حول المركز و لد
تم وضعه هنا للتموٌه  ..فهذا الجهاز الصؽٌر لادر على العبور بمدراته و رصد ابعاد سحٌمة فً المجرة وال
تمؾ امامه اٌة عوابك اال بتكنولوجٌا فابمة جدا  ..اذن فهو راصد مناسب جدا للمنبلة الباطنٌة ذاتها  ..اجل ..
ال عمل له هنا اال هذا اذ ال حاجة لمثله فً مكان كهذا ٌعج اصبل برواصد و مستشعرات ببل عدد و من
الوى االنواع  ..جهاز صؽٌر وسط اكوام المطع المهملة فً ؼرفة معدات ال لٌمة لها  ..و فكر جان فً
االستفادة من هذا االكتشاؾ و تلن المصادفة النادرة جدا  ..فهذه االجهزة لادرة على الرصد و االستكشاؾ
بؤكثر مما ٌستطٌع اي جهاز آخر من اجهزة الرصد و االستشعار و التحلٌل  ..و هً ؼٌر لابلة للتدمٌر
تمرٌبا اال بموة عاتٌة للؽاٌة وال الحرق او العطب وبطالة ال تنتهً بسهولة ..و هو جهاز ٌنمل ما ٌراه امامه
مباشرة الى المولع الذي ٌتحكم به وال شًء ٌمكنه التحكم به اال من ارسله  ..وال بد ان هذا الشًء المتحكم
به فً باطن ارض الكوكب و لٌس لرٌبا  ..وهو ببل شن وحدة الذكاء الصناعً للمنبلة  ..عملها المفكر ..
الن هذا الجهاز عندما ٌتم ارساله ٌتم ذلن االرسال الى مسافات بعٌدة جدا تناسب لدراته و لٌس من المعمول
ان ٌرسله المركز لعدة امتار فمط و هً المسافة التً تبعده عن المركز نفسه او اي جندي والذي ٌرصد ما
ٌرٌد المركز ببل اجهزة حتى  ..انت ال تحتاج الى منظار فلكً ضخم لرإٌة شجرة تبعد عنن بضعة امتار ..
و خطرت لجان فكرة ما فمام بهدوء بتشؽٌل جهاز التخفً و الخداع لدٌه و لام بتواصل عملً مباشر معه
تصور الكوكب ٌجابه لوة عاتٌة ال لبل له بها و لواته تنسحك امامها
بعمل مسرحٌة معمدة مستعٌنا بالحاسوب
ّ
و من ثم تجتاح الموات الكوكب و تحتله و تموم بتحطٌم حضارته و تبنً لواعد و مستعمرات لها علٌه ..و
هذا هو الشًء الوحٌد الذي ٌدفع المنبلة الباطنٌة ألي كوكب من فبة السادة لبلنفجار بؤلصى لوة لها  ..و لام
جان بتخزٌن هذا كله بالكمبٌوتر الخاص بالجهاز و وضع جهاز الخداع و التنكر لرب جهاز الرصد و اخفاء
بشكل متمن جدا و وضع له نظام حماٌة سري جدا و صنع له اشارة ما ان ٌتلماها حتى ٌبدأ العمل و ٌعرض
االحداث المخزنة به لدفع المنبلة لبلنفجار  ..و عمل على ان ٌبحث عن وسٌلة تمنع بمٌة االجهزة الراصدة
االخرى عبر التسلل الٌها من تكذٌب هذا الجهاز ..و لام بحفظ احداثٌات االشارة لٌستطٌع ارسالها فٌما لو فمد
جهاز التحكم المركزي لدٌه او ربما فمد ما لدٌه من اجهزة لسبب او آلخر و هذا لٌس ببعٌد كما اتضح له
اكثر من مرة  ..و راح جان ٌفكر بعمك  ..كٌؾ ٌمدر على الؽاء عمل آالؾ االلراص المشابهة و الموزعة
فً آالؾ االماكن عل الكوكب و ربما فً سماءه و فضاءه فٌما لو عجز حاسوب الجهاز عن التسلل الٌها و
فعل هذا ؟ ال شن ان المنبلة لن تنخدع بعمل جهاز واحد من ضمن المنظومة كلها و ستفشل الخطة عندها .
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فً مكانه فً وحدة لٌادة المركبة  Xكان فراس ٌتؤمل خرٌطة الكوكب األمنٌة و التً رسمتها اجهزة و
رواصد المركبة  Xبدلة كبٌرة  ..وراح فراس ٌفكر  ..لمد كان كوكب خط الدفاع من الكواكب الملٌلة بٌن
المجرات الذي ٌتحدث لؽة واحدة و ٌعٌش كوحدة واحدة لدرجة ان اللهجة المنطولة و التً تختلؾ حتى فً
الدولة الو احدة من مكان آلخر كانت واحدة دون اي اختبلفات مما ٌفترض حدوثها بٌن منطمة و اخرى حتى
داخل الدولة الواحدة و حتى تفاصٌل الوجوه تكاد ال تكون هنان فوارق بٌنها ..و راح فراس ٌدرس شبكات
المواصبلت و توزٌع المبانً و نوعٌاتها و تفاصٌلها العامة ..و كذلن نماط الحراسة العسكرٌة و مراكز
الحماٌة و االستشعار و الرصد و نوعٌاتها و مداها  ..و كانت النتابج مدهشة لم ٌصدلها فراس لذا عاد
ٌدرس االمور بروٌة اكثر  ..الن النتٌجة ستكون شدٌدة الخطورة لو صح كل هذا  ..لكنه اٌضا توصل الى
نفس النتٌجة  ..و راح فراس ٌفكر بهدوء و اهتمام و شًء من الملك  ..لمد كان الكوكب عبارة عن دولة
واحدة لها نظام واحد و جٌش واحد له اسطول تابع موحد و انظمة دفاع و رصد و حراسة ذات شبكة موحدة
و حتى انظمة مواصبلت موحدة ..دولة ال تؽٌب عنها الشمس كما ٌمال  ..و وجد ان الكوكب كذلن ٌحتوي
على خامات و معادن شدٌدة الندرة عبر الكون الواسع  ..لمد كان الكوكب تجمعا نادرا للؽاٌة لتلن المعادن و
المواد و الخامات و بكمٌات كبٌرة و له امكانات ال تتواجد فً اي كوكب فً تلن المجرة برمتها وال فٌما
حولها ربما  ..سواء كانت تلن االمكانات جؽرافٌة او مؽناطٌسٌة او مادٌة تتعلك بالكثافة و الكتلة و الحجم و
ؼٌرها  ..و مثل هذا الكوكب الذي ٌشكل دولة هابلة و كنزا كونٌا ٌحتاج الى لٌادة شدٌدة الموة و العبمرٌة
لكً تتمكن من ادارته و حماٌة ثرواته و استؽبللها و ضبط سكانه  ..و هذا ٌعنً ما ال ٌمل عن مابة لابد فذ
ٌشكلون مجلس لٌادة كامل ٌرأسه عبمري لٌادي ٌفولهم جمٌعا  ..لكن فراس ال ٌإمن بالمٌادة الجماعٌة رؼم
انها الوحٌدة التً تشكل الحل االمثل لمثل هذا الكوكب او  ( ..العمل االسود )  ..ورنت الفكرة بدوي مرعب
عنٌؾ فً ذهن فراس  ..اجل  ..و لم ال ؟  ( ..العمل االسود ) مخلوق ممٌز و هو لادر على لٌادة هذا
الكوكب بكل تعمٌداته و مٌزاته وادارة اموره بسهولة  ..و هذا ٌبرر كونه دولة واحدة مما ٌعنً لوة عاتٌة
تسٌطر علٌه  .و لٌس هذا فمط بل وحدة اللؽة فٌه و تشابه االشكال و الوالء الجماعً للهدؾ العام  ..و
الكوكب بهذه المٌزات خط دفاع مناسب للؽاٌة لـ(العمل االسود )  ..و راح فراس ٌحاول البحث عن رفٌمٌه
لكً ٌنسك معهما االجراءات المطلوب اتباعها فً هذا المولؾ الجدٌد و لكً ٌتبادلوا اآلراء لكً ٌستطٌعوا
التصرؾ فً الحاالت الحرجة و لكً ٌتمكن فراس من العمل دون الملك علٌهما او ان تتعرض الخطة
للخطر او احتماالت الفشل  ..وراح فراس ٌموم بمسح الكوكب عبر اجهزة المركبة  Xالمتوسطة المدى لكً
ال ٌكشفها امن الكوكب ..لكنه فشل بسبب تخفً كبلهما و الشوشرة الشدٌدة التً تصنعها اجهزة الكوكب و
كانت تلن الشوشرة لوٌة فعبل  ..و فٌما هو ٌواصل البحث انطلمت فجؤة ثبلثة اسراب من المماتبلت الفابمة
نحو المركبة  Xمن ثبلث جهات كؤسراب النحل و كانت كلها من الطراز الحربً المزود بؤسلحة لوٌة  ..و
كانت من نفس النوع الذي كان ٌحارب اساطٌل االرض ابان الؽزو الثانً و هً مطورة عبر نصؾ ملٌون
عام عن تلن التً حاربت فً الؽزو االول لؤلرض  ..و حاال استعدت دفاعات المركبة  Xو التً اتخذت
شكل مماتلة ارضٌة من النوع الفابك الطٌفً  ..ان مماتبلت خط الدفاع الحدٌثة هذه عدو ٌستحك ان ٌملك
المرء منه بحك  ..و التربت االسراب من المركبة  Xبتشكٌل لتالً هجومً  ..وانطلمت المركبة  Xتتصدى
لبلسراب بمناورة لتالٌة بارعة  ..و انطلمت اسلحة كبل الطرفٌن عنٌفة مدمرة فً سماء الكوكب و اندلع
المتال بٌن الطرفٌن  ..المنتصر اآلن سٌحدد الكثٌر من مبلمح المرحلة المادمة فً كوكب خط الدفاع العتٌد .
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من جدٌد و بعد ان اكتشؾ ما اكتشؾ و فعل ما فعل عاد جان ٌتؤمل محتوٌات حجرة المعدات تلن و ٌتحرن
بٌن الموجودات بحذر و تدل ٌك  ..و رأي اداة تشبه الفؤس  ..و حاال لمعت فكرة فً رأسه  ..لم ال ٌهبط الى
حٌث المنبلة لعله ٌجد هنان ما ٌفٌد فً مسؤلة عزلها عن المإثرات و االشارات و ؼٌرها ؟  ..او ربما لعله
ٌعلم كٌفٌة تلمٌها لئلشارات التً ببل شن سٌكون هنان الكثٌر منها بشكل سري ال ٌخطر على بال و ٌستؽل
ذلن لمنع اٌة اشارات من الوصول الٌها و بالتالً ضمان وصول االشارات التً ٌرٌدها فمط الى المنبلة  ..و
احاط جان نفسه بؽبلؾ شدٌد الموة و المنعة و استخدم جهاز االستشعار لتحدٌد هدفه و اخرج مسدسه الفابك
و لمس به عدة اماكن ال تكاد تختلؾ عن البمٌة و وجهه نحو لؤلرض ..و باستخدام اجهزة االستشعار و
الحاسوب المركزي راح ٌحفر االرض متجها بسرعة كبٌرة لؤلسفل وهو ٌضع حواجز ترابٌة خلفه عبر
جامع الجزٌبات حتى بدا االمر كؤنه ال توجد هنان حفرة و لم ٌحفر احد فً المكان لط بل كؤنها فجوة فً
التراب تتحرن لؤلسفل كما تؽوص كرة فً مٌاه البحر ..و راح جان ٌستخدم اجهزة التوجٌه لتحدٌد وجهته
صوب مركز الكوكب مباشرة  ..و اصطدم بالمشرة الصلبة للكوكب  ..كان سمكها ما ال ٌمل عن مابتً كٌلو
متر على االلل  ..و عاد جان ٌلمس مسدسه و ٌتابع الحفر بصبر و حذر بنفس الطرٌمة فً الؽبلؾ الصلب
حتى عبره  ..ان اي خطؤ سٌشعل براكٌن و زالزل على الكوكب و ٌكشؾ لؤلمن ما ٌموم بفعله و ٌفشله لبلبد
 ..و عبر جان العمك الصلب بسبلم و رتمه خلفه لٌؽوص فً عمك رهٌب من الصخور المنصهرة شدٌدة
الحرارة و الضؽط لكن اجهزته لاومت كل هذا بالطبع و بمً ٌؽوص عمٌما آلالؾ الكٌلومترات حتى وصل
الى ؼبلؾ مشع شدٌد الحمرة و الحرارة  ..و بكل صبر و بذكاء و هدوء راح جان ٌدرسه لٌحدد طرٌمة
عبوره  ..ثم استخدم جان طرٌمة االنعكاس حتى دخله و ؼاص من ثناٌاه المعمدة العجٌبة و عبر من خبلله
حتى وصل المنبلة  ..و وجد جان نفسه امام كرة داكنة ملساء تماما وال شًء ؼٌرها اطبللا ..ال موصبلت
وال دفاعات وال اي شًء آخر  ..و عاد جان الى االعلى مرة اخرى بنفس الطرٌمة و راح ٌفحص جهاز
االرسال و نوعٌة اشاراته و مداها و لوتها و ؼٌر ذلن  ..و بعد تجارب سرٌة ال تثٌر انتباه دفاعات المكان
او الجهاز استطاع تحدٌد احداثٌات االرسال  ..ثم عاد و لام بوضع جهاز مربوط بالحاسوب عند المنبلة دون
ان ٌصلها  . .و لام بإرسال اشارة بواسطة الحاسوب التمطها التابع و ارسل كل معلوماته الى الحاسوب الذي
لام بشكل احترافً ذكً بتحدٌد كٌفٌة ارسال االشارات الى المنبلة لكن دون ان ٌحدد كٌؾ تلتمطها وال كٌؾ
تموم بتحلٌلها و اتخاذ المرارات بشؤنها  ..و تؤكد جان من وجود جهازه التماثلً بمرب جهاز االرسال و لام
باختبار عمله فوجده ٌعمل بكفاءة و هذا بواسطة الحاسوب  ..ثم و بعد ان تؤكد من كفاءة و عمل و صبلحٌة
عمل جهاز المحاكاة و اختفابه بشكل جٌد جدا لام بصنع ؼبلؾ ؼٌر جاهز  ..ؼبلؾ عازل شدٌد المنعة و
الموة ٌحتوي على بإرة محددة منعكسة على الجهتٌن و ذلن لكً تحٌط بالمنبلة و تعزلها عن كل مإثر
خارجً و ٌم ّكن اشارات الجهاز وحدها من الوصول للمنبلة عبر البإرة المنعكسة و فً ذات الولت عزلها
عما حولها بشكل كامل  ..و راح جان ٌصنع ممرا له ٌمكنه من الخروج من المكان بعد احاطة المنبلة
بالؽبلؾ العازل دون ان ٌنكشؾ امره او ان ٌحدث اي خلل فاألمر ال ٌحتمل االعادة  ..و للمرة الثانٌة عاد
جان الى مولع المنبلة ثم وضع الؽبلؾ العازل و البإرة المنعكسة  ..و بعد ان تؤكد من ان كل شًء على ما
ٌرام لام بلمس بمعة تخص الممر فً الجهاز  ..لكن الجهاز لم ٌعمل  ..و راح ٌجرب كل انواع اجهزته ببل
فابدة  ..و كذلن االمر نفسه حدث مع اسلحته  ..و اكتشؾ انه بات محاصرا مع المنبلة داخل الؽبلؾ بعد ان
ازال شًء ما فاعلٌة كل ما معه من اسلحة و تجهٌزات  ..كان المؤزق عنٌفا  ..فإما ان ٌكشفه جنود االمن و
ٌمتلوه او ان تنفجر المنبلة بسبب جهاز المحاكاة و ٌكون هو و فرٌمه ضمن ضحاٌا لنبلة الكوكب الباطنٌة .
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هنان فً ؼرفة التحكم باألرشٌؾ المركزي و بما ٌحل محل مدٌرٌة المخابرات الفضابٌة على االرض كان
رامً ٌموم بفحص اجهزة التحكم بمكتبه من خبلل اجهزة التحكم فً كرسً مكتبه الشبٌه بالعرش عندما اتت
اشارة له تفٌد بوجود رسالة سرٌة للؽاٌة على عارض الراصد االمنً االستراتٌجً الخاص  ..و حاال لام
بلمس سبعة اماكن خاصة على العارض الخاص بتتابع خاص فظهرت شاشة هوابٌة محٌطٌة خاصة لامت
بعرض كل ما فعله جان و لبل ان ترٌه الصور الحٌة اعطته اشارة بوجود شًء ؼٌر عادي حصل او
ٌحصل هنان و من ثم عرضت له المشاهد المسجلة لجان الذي لم ٌحسب حساب رواصد او دفاعات تم
تجهٌز المنبلة بها بؤشكال و انواع ال تخطر ببال احد ولم ٌحسب حساب عبمرٌة المصممٌن لهذه المنبلة و نظم
االمن بها  ..فهذه المنبلة عبارة عن عم ٍل واعٍ كامل آلً شدٌد الحساسٌة من احدث اجٌال الذكاء الصناعً
الفابمة التطور  ..و بعد ان شاهد رامً كل ما حصل بؤدق التفاصٌل و دون اي نمصان و كذلن التحالٌل
المرفمة بالتمرٌر لام باستدعاء لوة مإلفة من عشرة جنود من اطمم االمن الخاصة المدربة و المسلحة جٌدا و
اخذ هو اسلحة شدٌدة الموة و التطور من الفبة الخاصة و مركبة مناسبة و عندما اتم التجهٌز عاد الى مكتبه
و لام بشكل سري ذكً بإفساد جهاز الرصد الذي ٌرسل االشارات لمكتبه بخصوص المنبلة و بحٌث ٌعطً
دابما اشارات اٌجابٌة سواء ارسلت المنبلة االشارة او احب احد ما من المختصٌن فحصها ربما بشكل
روتٌنً او حتى طارئ  ..و استخدم رامً طرٌما سرٌا لكً ٌصل مع الجنود الى ؼرفة المنبلة الخاصة حٌث
كان جان فالد الوعً و محاطا مع اجهزته بؽبلؾ مزدوج حساس و شدٌد الموة فرٌد من نوعه ٌشل عمل
االجهزة مهما كانت لوتها ما دام محٌطا بها باستثناء اجهزة المنبلة نفسها طبعا وال ٌستطٌع احد الخروج منه
او البماء واعٌا داخله  ..و بواسطة ما معه من اجهزة لام رامً بفحص ما فعله جان و لد ازالته المنبلة و لام
بإعطابها اشارة خاصة للؽاٌة و سرٌة للؽاٌة تفٌد بكونهم اصدلاء و ذلن لكً ٌتمكنوا من اصبلح االضرار
التً حدثت و التؤكد من ان كل شًء على ما ٌرام  ..و اعطى رامً تلن االشارة الخاصة بشكل صحٌح
تمبلته المنبلة لكنه لم ٌمم بإزالة الحاجز الذي صنعه جان بل لام بتؽٌٌر نوعه و شكله و اشاراته و كل شًء
به و لام باستخدام الصى لوة له و جعله شدٌد السرٌة و له ثؽرة ؼٌر مباشرة و ادرج فً برمجة المنبلة
ع لٌا بان ال تتصدى له  ..و ادرن الجنود ما ٌفعله لكنه كان لد حسب حساب هذا عندما اعد
تعلٌمات مشددة ُ
الحملة هذه و بطرٌمة بدت كؤنها كمٌن من جان تبخروا جمٌعا بسرعة لبل ان ٌفعلوا اي شًء  ..ثم لام
بسحب جهاز الرصد من السطح بعد ان دمر الدفاع جهاز المحاكاة الذي وضعه جان الذي كان لرب
الراصد ..و لام رامً بعمل نفس ما فعله جان لكنه وضع الجهاز المزود بشٌفرات تمنع االعتراض علٌه
داخل الراصد نفسه و مع نفس برنامج جان و الذي عرفه من ذاكرة المنبلة و لام بتؤمٌن كل ذلن بشٌفرات
علٌا من منظومة امن الكوكب نفسه و من ثم لام بإعادته للسطح مرة اخرى  ..ثم بعد ذلن ترن كل
امن ُ
شًء مكانه و لام بإنعاش جان بعد ان ازال ما حوله ثم منحه كل ما اخذه من اسلحة و كذلن المركبة و ابلؽه
علٌا  ..و عاد رامً الى عمله
بما حدث كل ذلن بمعزل عن عٌون المنبلة عبر اطبلق شٌفرات حجب رباسٌة ُ
بعد ان اتفك مع جان على ما ٌجب عمله و كذلن ما ٌجب اتباعه كً ال ٌمع مرة اخرى فً شران الدفاعات
العاتٌة او ٌرجع اسٌر وحدات االحتجاز و زنازٌن االمن ألنها لد تكون الماضٌة و كادت ان تكون  ..و مع
ما ٌعلمه جان من لبل و ما علمه مجددا عاد بالمركبة التً معه لٌموم مرة اخرى بإشؽال منظومات امن
الكوكب بطرٌمة ال تعرض رامً لبلنكشاؾ او تجعلهم ٌشكون باألمر  ..رامً فً مولعه ٌفٌد المهمة بؤكثر
من اسطول حربً كامل  ..و راح جان ٌضرب مجددا هنا و هنان تماما كما كان ٌفعل من لبل و بطرٌمة
ذكٌة وهو ٌفكر  ..ترى كٌؾ سٌبرر رامً نجاته من الموت بعد ممتل فرلة الحرس الخاص التً كانت معه؟
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مستخدما لدرات المركبة  Xاندفع فراس ٌتصدى بعنؾ ألسراب المماتبلت الشرسة التً تعرضت له فً
سماء الكوكب و هو ٌشعر بنوع من الملك لشدة تطور و لوة تلن المماتبلت حتى انه للحظة ما خشً ان
تتؽلب على المركبة  Xفتدمرها او تعٌد اسرها وهو ٌفضل دمار كل شًء على هذا  ..و نشب االشتبان
العنٌؾ بٌن الطرفٌن و انفجرت مماتلة منها و اصٌبت اخرى اصابة عنٌفة بعدما اطلك علٌها فراس اشعة
متفجرة  ..و اطلمت البمٌة نحوه اشعة صفراء اصابت المركبة  Xالتً اهتزت بشدة و دارت فً الهواء لبل
ان تتلمى ضربة اخرى مشابهة المت بها مسافة بعٌدة و المماتبلت تبلحمها بعنؾ و هً تترنح فً الهواء
ملتفة حول نفسها كطا برة حربٌة لدٌمة اصٌبت فً معركة جوٌة  ..لكنها اطلمت فجؤة شبكة دفاع اصطدمت
بها المماتبلت بؽزارة مع شدة اندفاعها فتفجرت بكثرة كالشرارات الكهربابٌة العنٌفة  ..و عادت المركبة X
تنطلك فً االجواء و هً تموم بترمٌم اصاباتها و تضٌؾ لمنظوماتها الدفاعٌة مضادات االصناؾ التً تلمتها
من االشعة  ..و اندفعت لؤلعلى دون ان تإثر بها االشعة الصفراء مجددا بعد ان صنعت المضادات التلمابٌة
لها  ..و اطلمت اشعة شفافة نحو المماتبلت المتبمٌة فنسفتها واحدة بعد االخرى بتتابع سرٌع لبل ان تظهر
مركبة شبه اسطوانٌة امام المركبة  Xمباشرة  ..و بدا االمر كؤنهما فارسان معلمان فً الهواء ٌستعدان لنزال
مصٌري سٌنتهً بموت احدهما  ..و بعد تراشك شدٌد باألسلحة المتنوعة الماتلة من اشعاعات و لذابؾ و
موجات و ؼٌرها اصابت المركبة  Xجزءا حساسا من تلن المركبة فانسحبت متراجعة ..لكن العشرات
ؼٌرها ظهرت ممابل المركبة  .. Xو بعد صعوبات جمة و لاتلة وجدت المركبة  Xنفسها وجها لوجه مع
اسطول كامل لوي  ..اسطول ٌضم عشرات االؾ المراكب الحربٌة ال تمل لوة عن تلن التً حاربتها لبل
للٌل  ..كانت المركبة  Xفً هذا الكوكب تحارب بؤخؾ اسلحتها حٌث تدخر البمٌة للموالؾ الحاسمة و
الشدٌدة الحساسٌة  ..فهً ال زالت الوى لوة تكنولوجٌة بذكاء صناعً فابك فً االؾ المجرات  ..و بعنؾ ال
ٌوصؾ نشب سرٌعا اشتبان رهٌب شدٌد العنؾ بٌن المركبة  Xو ذلن االسطول  ..وراح فراس اثناء ذلن
ٌمٌس بؤجهزته لوة و جبروت ذلن االسطول الرهٌب الشرس  ..كانت المركبة  Xال ٌتعدى حجمها حجم
مركبة شخصٌة ٌمكن ان تضٌع وسط دهالٌز السفن العمبللة فً االسطول  ..لكن الموة ال تماس بالحجم ابدا
 ..و طلب فراس من المركبة  Xمعرفة لدرة االرض على محاربة و صد اسطول مثل هذا حسبما عرفته من
معلومات عنه اثناء االشتبان و كذلن حسبما ٌتراءى لها مٌدانٌا  ..و حاال و بما ال ٌماس من سرعة لامت
المركبة  Xبعمل مسح شامل لؤلسطول و لٌاس لوته و لارنتها بما تعرفه عن لوة و تكنولوجٌا االرض حالٌا
 ..و وجدت ان االرض حمٌمة ٌستحٌل علٌها صده بعد ما حصل لها من دمار و فمدان لؤلسلحة و المعدات و
المدرات على التصنٌع السرٌع ولو مإلتا رؼم وجود الجزر السوداء و ممر رلم صفر و مراكز الشمس و
الممر  ..فكل ما لدٌها حالٌا مجرد مخططات و اشٌاء نظرٌة بعد ان توزعت لدراتها على المجرة ألجل
السٌطرة علٌها كً ال تنمض على االرض فً حرب داخلٌة  ..لذا ال مجال اال إلنهاء امر كوكب خط الدفاع
مرة واحدة و لبلبد واال انهى هو االرض بضربة واحدة و لبلبد  ..و انطلك فراس ٌضرب كل لطعة تمابله
مهما بلؽت لوتها او ضخامتها مستخدما اسلحة لوٌة جدا دون االضرار بمخزون و نوعٌات اسلحة مركبته
 ..لكنه وجد انه ٌجب ان ٌحارب كل لطعة من االسطول و ان ما ٌفعله كنمطة فً بحر  ..و بعد صعوبات
شدٌدة كادت تودي بالمركبة  Xاستطاع االضرار بالمٌادة التً تم وضعها على عجل بعد دمار المٌادة االولى
و بعد ان تكالب االسطول كله حولها لحماٌتها مما مكن المركبة  Xمن تحدٌد مكانها و استهدافها  ..و عاد
فراس بعدها الى ارض الكوكب لعله ٌجد وسٌلة ٌدمر بها االسطول كله دون محاربة كل لطة على حدة .
الصفحة  80من 101

 -29من جديد
بعد ان حرره رامً و اعطاه اسلحة لوٌة و مركبة متطورة انطلك جان بتلن المركبة المتالٌة الفابمة ٌعٌث
فسادا فً الكوكب  ..و كان جان ٌموم بفحص المركبة عبر اجهزته بشكل دلٌك  ..و فً دلابك ثبلث كان
الحاسوب لدٌه لد عرؾ كل شًء عنها لدرجة انه كان لادرا على تصنٌع واحدة مثلها تماما لو توفرت له
المواد و الخامات و خط االنتاج فهً شدٌدة التعمٌد و التطور  ..و مع التفحص اكتشؾ جان انها مركبة
شدٌدة الموة و التسلٌح و اسلحتها لوٌة للؽاٌة ٌ ..بدو انها مخصصة للفبات الخاصة  ..كانت فعبل من النوع
الرباسً الخاص الذي ال ٌفوله اال النوع الملكً االلوى على االطبلق  ..و من خبلل اتصاله برامً سرا
عرؾ ما ٌدور حسب االتفاق  ..فمد لام رامً بإببلغ المصادر المسإولة العلٌا الموازٌة له بؤن الجاسوس
رلم (ٕ) لد استخدم سبلحا ارضٌا شدٌد الموة اباد به جنوده و كاد ان ٌمتله بل و انه استولى بؤجهزته على
مركبة من النوع الرباسً فبة ( سٌرارا  )ٕٔ-المزودة بثبلث لاذفات ذكٌة خاصة و عدة مدافع اشعة منوعة
و ذلن لكً ٌؤخذوا حذرهم و ٌإمنوا لطاعاتهم لدر المستطاع  ..و اصدر رامً اوامره الى وحدات الدفاع
فً المطاعٌن االول و الثالث و العشرون بالتحرن و البحث عن المركبة ذات الذبذبة المتوسطة االرتجاع و
التً لام الجاسوس بتعطٌل نظم امانها بحٌث ال ٌمكن السٌطرة الخارجٌة علٌها من لبل لاعدتها او بواسطة
منظومة االمن العلٌا  ..و اعطى جنوده احداثٌات الذبذبة و هً تشبه ان تعطً احدا على االرض لدٌما رلم
سٌارة ما و تفاصٌلها الخاصة ..و طبعا كان جان ٌعرؾ كل هذا و ان رامً سٌفعل كل ما سبك حسب
اتفالهما و لكً ٌؽطً على شخصٌته الجدٌدة  ..و طلب رامً االسراع بإرسال النجدات من لادة المعسكرات
المرٌبة و وحدات الدفاع المتحركة ..و انطلمت المراكب كالصوارٌخ تبز مندفعة الى سماء الكوكب باحثة
عن مركبة شبه اسطورٌة صؽٌرة و تتسع لخمسة عشر مماتبل و تصدر ذبذبة لدٌهم احداثٌاتها ..و مع تلن
الحملة الضخمة لم ٌطل االمر اذ سرعان ما عثروا علٌها و اطبمت علٌها مراكبهم  ..لكن هذا النوع اثبت انه
حما جدٌر بان ٌكون للمادة و المادة فمط  ..فمد انطلمت خٌوط االشعة بسرعة شدٌدة و اصابت اهدافها بدلة
شدٌدة فنسفتها فً حٌن احتملت المركبة ضربات المماتبلت ببؤس و لوة  ..و تفرلت بمٌة المراكب لكن جان
اطلك الماذفات الثبلث فً وجوه من حوله  ..و كانت االطبللات من الشدة و الموة بحٌث انها نسفت كل ما
امامها بخط مستمٌم و دون ان تتولؾ لتسمط فً امكنة بعٌدة  ..و لم ٌبك بعد هذه الضربة اٌة مركبة حول
جان الذي عاد لضرب االهداؾ مجددا وهذه المرة بموة الكوكب نفسه و بواسطة اسلحته و مركبة احد لادته
انفسهم  ..و لام جان باستخدام ذات االجهزة و المعدات و التً تملن شٌفرات امنٌة علٌا و وسابل تحكم
مسٌطرة لوٌة لئلفبلت من سابل الرلابة و الرصد المعادٌة التً لن تتفوق على وسابل رباسٌة بالطبع مما
اتاح له حرٌة عمل ال مثٌل لها ممارنة بما سبك و ممارنة بما ٌواجهه  ..و احاط مركبته بهالة دفاعٌة من
اجهزة المركبة نفسها حٌث لم ٌمم حتى االن باستخدام اجهزته فً المتال خوفا من كشؾ اسرارها من لبل
م نظومات االمن العاتٌة المتؤهبة للتكنولوجٌا االرضٌة ..و بعد فترة من ضرب االهداؾ و الدمار و التحطٌم
الحت له مركبة مفلطحة علٌها شارة خاصة انٌمة  ..و ادرن جان االمر  ..انها من النوع الملكً الخاص ..
و عرؾ انه ال فابدة اكثر من الهروب و التخفً وال بد من المواجهة المباشرة اذ ان المركبة ال شن تعرؾ
كل حٌل و اسلحة مركبته  ..و حاال اندفع نحوها  ..و بدأ االشتبان العنٌؾ الشدٌد التدمٌر  ..و اثبت النوع
الملكً تفوله على النوع الرباسً  ..و اصٌبت مركبة جان اصابة ادرن معها انها لن تصمد كثٌرا امام تلن
المركبة العاتٌة  ..و حاال استخدم اجهزته و اختفى من داخل المركبة المصابة خارجا منها بطرٌمة سرٌعة
بعد ان اطلك الصى طالات المركبة للشوشرة الدفاعٌة الفابمة  ..و ادى االمر الى ارتبان اجهزة المركبة
الملكٌة فاطلمت اسلحتها على المركبة الرباسٌة و دوى انفجار شدٌد حطمها و لم ٌظهر لجان بعدها اي اثر.
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بعد ذلن الحادث الذي هز االوساط المٌادٌة فً الكوكب خاصة انه ٌخص المنبلة الباطنٌة استدعى (العمل
االسود ) رامً باعتباره ذان المابد الكبٌر  ..و ادرن رامً ان الشكون احاطت به وان امره اما انكشؾ او
انه سٌنكشؾ حال التماءه بـ (العمل االسود ) الذي سٌدرن فور تواصله عملٌا معه ان هذا لٌس احد لادته و
انه رامً االرضً حتى لو لم ٌسٌطر على عمله  ..بل ان فمدان تلن السٌطرة بحد ذاته سٌكشؾ امره ببل شن
 ..لذا و بكل سرٌة و باستخدام ما معه من اجهزة لام بتجهٌز وسٌلة للفرار  ..فمد اعد مركبة من النوع
الرباسً الخاص شبه الملكً حٌث ان المراكب الملكٌة محدودة للؽاٌة و تتبع (العمل االسود) مباشرة وال احد
ٌستعملها اال بؤوامر مباشرة منه فمط  ..و لام بإعداد وسٌلة مضمونة لٌصل الٌها بعد ان شحنها سرا
بالطالات و االسلحة و االجهزة فهو ٌمكنه فعل ذلن بحكم منصبه و دون ان ٌعلم احد بما ٌنتوٌه ..ثم لام
بتؤمٌن وسٌلة للحماٌة تمنع الحرس من التمكن منه ان ساءت االمور  ..و تؤكد من صبلحٌة و عمل برنامج
تعطٌل الحراسة و تملٌلها ثم لام بعمل ؼبلؾ حماٌة لكل اسلحته و اجهزته لببل تفسدها دفاعات الصرح
الملكً لـ ( العمل االسود ) ..و بعد ان لام بتؤمٌن كل شًء بسرعة كبٌرة استخدم بها جهاز التسارع الخاص
به انطلك للماء ( العمل االسود ) فً ممر حكمه  ..او باألصح الى لاعة عرشة الرهٌب  ..و نملته الى هنان
مركبة تسٌر على االرض بسرعة و كانت فاخرة و مرٌحة جدا  ..حتى هنا الفوارق الطبمٌة موجودة  ..و
وصلت الناللة الصؽٌرة الى حٌث العرش االمبراطوري و دخلت حجرة الفحص و خرجت بسبلم هً و
راكبها الوحٌد و سارت حتى الببلط الملكً الذي كان ببل شن ٌتناسب مع حاكم كوكب رهٌب مثل كوكب
خط الدفاع و مع امبراطور عمول مثل (العمل االسود )  ..و ولؾ رامً بهدوء شدٌد ٌتؤمل ( العمل االسود)
بحلته الجدٌدة  ..كان ٌحتل جسد مخلوق لوي فاره من مخلولات الكوكب التعس  ..و راح (العمل االسود )
ٌحدق برامً لفترة ثم ابتسم و لال بلؽة عربٌة صحٌحة  :اهبل سٌادة االمٌر ..لمد انتهت المسرحٌة الى هذه
النمطة  ..ان عملن لم ٌستجب ألوامري و هذا ٌدل على انن احد المحظوظٌن الذٌن نجوا من تجربتهم معً
فً االرض سابما عدا عن مناعة ؼرٌبة ال تتوافر اال ألمٌر الراٌسور فمط ..اضافة ألن هذه االسلحة التً
لدٌن لم اعرؾ لها مثٌبل هنا لذا فهً من االرض  ..اضؾ الى ذلن نمطة تدل على سذاجتن او على
استهتارن الشدٌد  ..كٌؾ ٌموم جاسوس ارضً بمتل عدد من الحرس الخاص و ٌخطؾ مركبتهم من مركز
المنبلة و ٌترن المابد بل لابد االمن للكوكب كله شخصٌا و كٌؾ ٌعود هذا المابد دون وسٌلة مواصبلت
مناسبة ؟  .اجاب رامً ساخرا ٌ :ستطٌع كل هذا ان كان من االرض  .و حاال لفز لؤلعلى و بسرعة امتصه
انبوب المواصبلت الفابك الذي اوصله حسب برمجته الى ساحة المركبة و لكنه وجد ان هنان عدد من
الحرس الملكً ٌفصله عنها  ..كان (العمل االسود ) ٌرجح انه لتل المابد فً الحادث و اخذ مكانه بعد ان
نجى بؤسلحته من دفاعات المنبلة و لم ٌكن ٌعرؾ انهما اثنان جان ورامً ولٌس رامً فمط ..و حاال انشب
لتال شدٌد العنؾ بٌنه و بٌن الحرس انتهى بتؽلبه علٌهم و وصوله الى المركبة بسرعة لٌنطلك بها متجاوزا
كل محاوالت السٌطرة علٌها ..و كان ٌراجع ما حصل فً االولات السابمة  ..كان متؤكدا من ان امر العبث
بؤجهزة الدفاع و الرصد و وحدات االحتجاز لم ٌتم كشؾ امره وان ُكشؾ االمر فلن ٌستطٌع احد اصبلح ما
فعله ألنه ؼٌر لابل لئللؽاء باي حال و استبداله اسوأ كثٌرا من بماءه ..اما بالنسبة للمنبلة فمد كان الؽبلؾ
حولها خفٌا للؽاٌة و محمٌا بشدة لذا لن ٌفٌد كشفه  ..و سٌعمل مع رفاله الستؽبلل االمر و العمل على تدمٌر
الكوكب لبل ان ٌشن احد بحادثة المنبلة او فرار رامً السرٌع او امكان تجسسه على االرشٌؾ فهم حتى
االن ٌظنو ن ان لابدهم لتله رامً هنان عند المنبلة و فر بعد فشل عمله هنان ٌ ..جب سحك الكوكب لبل ان
ٌنتبه احد منهم الى ما حصل فعبل و ٌفسد عملهم هنان  ..و واصل رامً انطبلله لؤلمام بسرعة كبٌرة جدا.
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فٌما كان رامً ٌواجه ( العمل االسود ) مخاطرا بكٌانه كان فراس ٌحلك بالمركبة  Xفً سماء الكوكب و هو
ٌرصد تحركات الموات المتؤهبة و التً تمور بالحركة باتجاه بناء االسطول و اتجاه التصدي للعابثٌن
بالكوكب  ..كان فراس ٌحاول استؽبلل فترة تكوٌن لٌادة جدٌدة لؤلسطول لعله ٌجد طرٌمة ما للتحكم
باألسطول او تدمٌره ان امكن لبل انطبلله لتدمٌر االرض  ..و فٌما هو كذلن شاهد عدة مراكب من
المراكب الدفاعٌة تنطلك من مراكزها الدفاعٌة  ..و شاهد مركبة اخرى شبه اسطوانٌة تنطلك  ..و ظن انهم
كشفوا امره بوسٌلة خارلة و ٌتجهون نحو مكانه للمتال  ..لكنه و دون ان ٌعرؾ السبب بشكل فوري شاهد
المماتبلت الدفاعٌة تهاجم المركبة شبه االسطوانٌة التً راحت تضربها بشراسة فتنبه حاال لؤلمر  ..ال شن
انه احد افراد فرٌك االرض  ..لد ٌكون جان او رامً لد تطورت االمور لدٌه لدرجة االشتبان المباشر مع
طوالم امن كوكب خط الدفاع  ..و طلب من المركبة  Xاالستعداد للتدخل اذا لزم االمر و بشكل حاسم ..
وراح ٌرالب الوضع بتحفز كامل  ..فهو ٌرٌد الحفاظ على مولعه فً الخطة بكونه الشخص الخفً فً
المعركة و المستعد للتدخل ولت اللزوم  ..لكنه مع ذلن راح ٌرصد كل شًء بدلة بالؽة لكً ٌتدخل بصورة
سلٌمة مناسبة و حاسمة ان لزم االمر  ..لكنه شاهد المركبة االسطوانٌة رؼم اصابتها تهزم كل المماتبلت
الحربٌة تلن و شاهد بعد فترة لتال المركبة االسطوانٌة مع مركبة اخرى الوى و شاهدها تصاب و شاهد
جان ٌمفز منها و حاال احاطه بؽبلؾ اخفاء دفاعً ذو تسارع زمنً و تردد صفري محدود المدى ٌدوم حتى
ابتعاد الخطر  ..و بعد ذلن تابع ذهابه من المكان و ربطه براصد المركبة  .. Xو حاول البحث عن رامً
لكنه لم ٌجده و لم ٌكن ٌعلم بعد بما حصل و كان ٌشن مثل جان بؤن الكوكب له لابد فذ لوي خفً  ..لكن
مثله اٌضا لد تحمك من وجود ( العمل االسود ) على لٌد الحٌاة ألن رامً لم ٌخبر جان بشًء بعد لدلة
مولفه  ..و خطر لفراس ان ٌحاول السٌطرة على المنبلة الباطنٌة  ..و حاال اندفع الى سطح الكوكب و
اخترله بصورة سرٌة لدر االمكان  ..و مر بعشر دفاعات و خمسة رواصد هامشٌة لام بالتشوٌش علٌها و
افساد عملها سرا ..و وصل فراس الى المنبلة و هنان و لبل ان ٌصل الٌها مباشرة اكتشؾ وجود ؼبلؾ ما
حولها فلم ٌمترب منه خشٌة كونه فخا ما لد ٌضر بالمركبة  .. Xو لكن اجهزة المركبة  Xاكتشفت انه ارضً
الصنع فراحت تحلله و عرفت مكوناته و حددت الثؽرة السرٌة الخاصة به  ..و بتحلٌل بسٌط من اجهزة
المركبة  Xالخارلة كشفت ان الثؽرة مجهزة الستمبال اشارات راصد متواجد السطح فً الكوكب من النوع
البعٌد المدى و ان هذا الراصد ٌحوي جهازا ارضً الصنع  ..و ادرن فراس االمر  ..لمد سبمه احد زمٌلٌه
او كبلهما الى المنبلة و سٌطر علٌها خارجٌا و وضع لها فتٌبل ان جاز التعبٌر لدفعها لبلنفجار فً لحظة ما
بعد ان عزلها عن كل مإثر خارجً باستثناء الراصد الخاص فً االعلى  ..و كان بإمكانهم نسؾ الكوكب
حاال لكن تبمى هنان مشكلة هامة و هً االسطول خارج نطاق تؤثٌر المنبلة و الذي ٌمكنه تدمٌر االرض
بروح انتمامٌة لمحاربٌن فمدوا موطنهم  ..اٌضا لد ال تنخدع المنبلة بكل هذا و لد ٌكون لها طرق رصد
اخرى طورتها بنفسها ال ٌعلمون عنها امرا ٌ ..جب تحطٌم االسطول فً نفس الولت الذي ٌتم فٌه تحطٌم
الكوكب باي وسٌلة كانت  ..و فٌما عاد فراس لبلختفاء تبلفٌا للهجمات كان ال ٌعرؾ بسبب انمطاع
االتصاالت مع زمٌلٌه ان كل واحد من الثبلثة لدٌه معلومات هامة لو جمعت مع بعضها لمفز فرٌك االرض
خطوة طوٌلة لؤلمام فً مهمتهم و لعجل هذا بؤنهاء لوة و ربما حٌاة الكوكب الرهٌب نفسها  ..لكن كل واحد
منهم ٌعمل فً جهة بعٌدة و االتصال مع االخرٌن فً هذه الظروؾ و تحفز الكوكب الشرس سٌعنً بطرٌمة
او بؤخرى كشؾ من ٌجري االتصال و ربما من ٌتلماه و ٌعرض كبلهما للضرر المباشر و ربما الموت .
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بعد صدامه المباشر معه انطلمت مركبة رامً الخاصة فً سماء الكوكب محاولة االبتعاد عن ممر و لصر (
العمل االسود ) بمدر المستطاع  ..و كما تولع فمد لحمتها اسراب الدفاع المرٌبة فً مطاردة عنٌفة للؽاٌة  ..و
رأى رامً عدم جدوى الفرار من مماتبلت دفاعٌة مثل هذه لذا فمد استدار بمركبته بسرعة و اطلك خٌط
اشعة صافٌة نسؾ اول و الرب مركبة من تلن المماتبلت الٌه  ..و اطلمت المراكب اشعاعاتها  ..و شعر
رامً بالملك فمد كانت االضرار اشد مما تولع او مما كان مفروضا ان تكون علٌه فً مركبة ملكٌة لوٌة
كهذه  ..و ادرن االمر  ..كان ٌظنها مراكب حرس تملٌدٌة لكنه ادرن انها مراكب الحرس االمبراطوري
نفسها  ..لمد لرر (العمل االسود ) ان ٌدمره مباشرة او ان ٌستعٌده مهما كان الثمن  ..و راح رامً ٌضرب
تلن المراكب و ٌحاول االبتعاد بسرعة بل بؤلصى سرعة ممكنة لكن المماتبلت الحمته بإصرار و بسرعة
عنؾ  ..وراح ٌضرب و ٌفجر تلن المماتبلت و ٌناور بؤسالٌب ارضٌة صافٌة  ..لكن المراكب كانت لوٌة
متطورة تمارب المركبة التً ٌستخدمها  ..و بعد اشتبان و معركة عنٌفة اصٌبت مماتلة رامً فتؤلمت بعنؾ و
انطلك ٌؽادرها لبل ان تنفجر و تإذٌه  ..و لكنه الفى انفسه امام مماتبلت الدفاع التً اسرته حاال عندما حاول
االبتعاد عن مكان المركبة الملكٌة حٌث وجد نفسه مع لفزته وسط اعدابه فعاد الى المركبة  ..ولم تنفجر
المركبة لكنها تعطلت تماما و التادوها و رامً داخلها حٌث عادوا للمركز و وضعوه فً وحدة احتجاز بعد
اخراجه من المركبة وهً زنزانة خاصة كانت عبارة عن مربع من مادة سوداء لاتمة المعة و تنطلك منها
موجات حصار من مادة خفٌة متعددة  ..و لبل ان ٌؽادروا الوحدة جردوا رامً من اسلحته و اجهزته كلها و
استخدموا اجهزة فحص و استشعار خاصة لكشؾ اٌة الكترونٌات او اسلحة او اي اشٌاء او تجهٌزات لدٌة و
تركوا رامً اعزال تماما وال شًء معه و لم ٌفسدوا اجهزته و اسلحته و ادرن االمر  ..سٌستجوبوه بطرلهم
و فً ذات الولت سٌفحصوا اجهزته و اسلحته و ٌعرفوا كل شًء عنها و هذه خطوة شدٌدة االهمٌة على
طرٌك االٌماع بهم جمٌعا هو و رفاله و المضاء علٌهم و بالتالً نجاح حملة تدمٌر االرض ..و راح رامً
ٌفكر فً طرٌمة لٌهرب بها و فً نفس الولت ٌستعٌد اسلحته و اجهزته لبل فوات االوان ..ألنه ال فابدة من
الهرب ببل اسلحته و اجهزته  ..و بعد فترة ابتعد الحرس والحت له الفرصة  ..لم ٌكن ٌتولع ان ناظم الدفاع
ٌشمل هذا المسم من الزنازٌن الحساسة و الخاصة اٌضا  ..لمد ضعفت الموجات فجؤة بعد ان اعطت اشارة
سرٌة ال ٌعرفها اال رامً ثم اختفت الدفاعات كلها لثبلث ثوان خرج خبللها رامً كالشٌطان من االسر لبل
ان تعود كما كانت  ..و هذه الحالة تحدث بعد ادخال االسٌر عادة بملٌل و تتكرر كل ساعة بعدها  ..ثم لتل
رامً حراسا بعد ان استفرد به مع اطمبنان الكل إلحكام الوحدات االحتجازٌة و اخذ اسلحته و اجهزته و
ردابه و خوذته ثم راح رامً بسرعة ٌبحث هنا و هنان و ٌتخلص من الموالؾ الحرجة دون ان ٌتمكن احد
من كشؾ امره لعدم وجود حالة طوارئ و عدم تشؽٌل كاشفات الشخصٌة و المستشعرات من اجل عدم
اربان عمل الطوالم االمنٌة  ..و استمر رامً ٌتنمل هنا و هنان حتى عثر على مكان اجهزته و التً كانت
فً مكان ٌشبه مختبر الفحوصات العسكرٌة و لم ٌبدأ فحصها بعد و لد تخلص هو من الحارس الوحٌد هنان
و استعادها جمٌعها سلٌمة كاملة و لام بإلؽاء و مسح كل ما سجلته االجهزة الفاحصة بشكل اولً عن
االسلحة تلن  ..هو ٌعلم الشٌفرات بحكم ترأسه لمنظومة االمن كلها حتى ولت لرٌب و لام بتعمٌم برمجة
لكل اجهزة الفحص بتخزٌن معلومات خادعة عن اي شًء ارضً ٌتم فحصه ..و بعد ان استعاد اسلحته و
اجهزته انتحل شخصٌة و جسد المخلوق دون عمله هذه المرة ألنه مات فالمتٌل لم ٌكن حارسا بل فنٌا ٌعمل
هنان و استولى رامً على عدد ال بؤس به من التجهٌزات  ..و بعد ان تؤكد من محو كل شًء ؼادر المكان
بعد ان تخلص اجهزة و اسلحة الحارس االول الذي لتله اوال و اتجه الى مركبة نمل كانت مستمرة هنان .
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بعد اصابة المركبة و انفجارها هبط جان بعٌدا جدا عن مولع االنفجار الذي تخلؾ عن اصابة المركبة
الرباسٌة شبه االسطوانٌة التً كان ٌستخدمها  ..ولم ٌعرؾ تماما سبب عدم كشفهم ألمره و عدم مبلحمتهم و
متابعتهم له  ..لكنه اكتشؾ انه فمد عددا من االسلحة و االجهزة المتنوعة و لكن ما معه كان كافٌا لبلستمرار
بالعمل المنوط به مع المزٌد من المخاطرة بالتؤكٌد  ..و لم ٌضع جان لحظة واحدة فربما كانوا بكل لوتهم و
تكنولوجٌتهم ٌبحثون عنه اآلن و بكل وسابلهم الؽامضة  ..واسرع جان ٌتجه الى مجموعة صخور عالٌة
وعرة و اختفى هنان عبر محاكاة كاملة للطبٌعة المحٌطة رٌثما ٌموم بدراسة وضعه بعد ما حصل  ..ال بد
من اعادة تمٌٌم الوضع فاألمور ال تحتمل اعادة اسره و ضٌاع االمكانات و الولت  ..و شاهد وهو ٌعتلً
الصخور على الممة المدٌنة و البرج و المركز الذي كان سجٌنا به  ..مركز المخابرات االمنٌة بشكله الممٌز
و حراسته المكثفة  ..و خطر له خاطر سرٌع  ..لم ال ٌعبر الى المركز الربٌسً ذان و ٌحصل على ما فً
ارشٌفه من اسرار ببل شن ستفٌد المهمة للؽاٌة ؟ ٌ ..ستطٌع بما معه من امكانات ان ٌؤسر ربٌس االرشٌؾ و
ٌنتحل شخصٌته بالطرٌمة االرضٌة التً لم ٌتوصل البها دهاة هذا الكوكب ولن ٌفعلوا لبل الؾ عام خاصة
ان جان لم ٌفمد جهاز المحاكاة الفابك فً اخر مواجهة  ..و عبر ذاكرة الجهاز تنكر جان مبدبٌا بهٌبة جندي
من جنود الوحدة الخاصة االستخبارٌة فً المركز و سار مسرعا نحو المبنى  ..و كان كل ما لدٌه مجرد
مترجم بسٌط للؽة كل ما ٌفعله هو تحلٌل صوتً بسٌط للكبلم الذي ٌستمبله و لدٌه مترجم ٌوصل الكبلم باللؽة
االنجلٌزٌة لحامله و ٌفعل العكس بالكبلم الصادر من حامله مع تؽٌٌر الصوت  ..مجرد لاموس ناطك بسٌط
ال ٌشمل سوى المفردات الربٌسٌة للؽة الكوكب كونه لم ٌتعامل معها بالدرجة الكافٌة  ..لكنه بشكل عام كان
كاف ٌا بالنسبة لمهمة سرٌعة لد ال تتجاوز مدتها الساعتٌن على االكثر  ..و بسرعة استعمل جان المترجم
كبدٌل لصوته و اتجه الى المركز  ..كان ٌملن جهاز محاكاة اولى و لٌس جهازا كامبل  ..اي انه لم ٌحصل
اال على الشكل فمط ..و لكنه مع ذلن تمكن من انتحال شكل المابد الجدٌد نفسه و الذي عٌنه ( العمل االسود )
بدٌبل للمسإول السابك الذي لتله رامً و انتحل شخصٌته بدلة مدهشة و لد ظن الكل انه لتله هنان عند
المنبلة ..و استمر جان امام الحاسوب المركزي لؤلرشٌؾ و راح ٌعبث بلوحة تحكمه  ..و مستؽبل معارفه
الواسعة بعالم الحاسوب و ذكاءه استطاع رؼم جهله النسبً بلؽة الكوكب ان ٌستعرض المعلومات السرٌة
لكنه لم ٌستطع معرفة ماهٌتها لكنه راح ٌتابعها و ٌطالع الصور الطٌفٌة  ..و راح ٌحاول بمساعدة المترجم
البسٌط و ما علك بذهنه من اللؽة العجٌبة تلن من معانً اثناء وجوده فً سفٌنه التجسس سابما و فن التخمٌن
معرفة بعض العناوٌن الربٌسٌة و بعض العبارات و الكلمات المتفرلة  ..و بعد استكمال بحثه الذي لم ٌستفد
منه ترن الجهاز بعد ان افسد للٌبل من االجهزة الملحمة به دون ان ٌظهر ذلن علنا  ..ان مهمته االولى هً
التخرٌب فً كل مكان و كل مستوى على الكوكب  ..لم ٌكن ٌعلم ان برنامج رامً لتملٌل الحراسة لد افاده
مبات المرات و بصورة بالؽة دون ان ٌنتبه او ٌحس بذلن ولوال ذلن البرنامج الحساس و الخفً لتم لتله
على باب المركز المشدد الحراسة و البالػ التطور  ..و لكن و رؼم كل ذلن فمد كشفه جهاز التحمك من
الشخصٌة الطرفً لدى خروجه  ..و حٌث انه متنكر بالشكل فمط لذا هاجمه الحرس والدفاعات  ..و نشب
لتال عنٌؾ معه  ..و هنا ارتكب جان خطؤ لاتبل فمد نسؾ جهاز الدفاع والتحمك من الشخصٌة  ..و رؼم
برنامج رامً اال ان الدفاعات هبت فً وجهه و احاطت به هالة شدٌدة الموة و احكمت ضؽطها علٌه  ..لمد
كان هذا دفاعا خاصا بالجهاز ٌعمل لدى نسفه و هو دفاع مستمل عن المنظومة المركزٌة للدفاعات وهذا امر
شابع جدا فً انظمة المراكز المشابهة كدفاع ثانوي فً حال اصابة او تعطل الدفاع المركزي ..و شعر
جان بالسخط و لد ادرن ان ال سبٌل إلنماذه من هذه الورطة اال عبر تدخل خارجً من احد زمٌلٌه فمط .
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بعد نجاته من المولؾ الشابن و ابتعاده خطرت لرامً فكرة و هً ان ٌعرؾ ما حصل فً المركز االمنً و
هل ادركوا ما حصل و تنبهوا لمسؤلة اختبلؾ عمل الدفاعات و امر المنبلة و ما فعلوه هنان و هل عرفوا
بفراره من االحتجاز و ؼٌر هذا من امور  ..كان رامً ٌملن عمل و شكل العامل الذي كان فً المركز و
هو ٌستمل وسٌلة االنتمال تلن  ..و استدار عابدا الى المركز بمجازفة خطٌرة  ..لو كانوا لد كشفوا كل شًء
فسٌكون فً مولؾ حساس جدا  ..و انتظر للٌبل لبل ان ٌدخل المركز بشكل حاول جعله طبٌعٌا  ..و لام
بوضع وسٌلة المواصبلت بطرٌمة تسمح له باالنطبلق سرٌعا ان تؤزمت االمور  ..و بواسطة اجهزة
االستشعار و الرصد اتصل ببرنامجه التجسسً و عرؾ منه ان كل شًء على ما ٌرام بالنسبة لمنظومات
االمن لكنهم كشفوا امر فراره من االحتجاز و ما فعله و لم ٌعثروا على اثر له ٌدلهم علٌه و انهم اٌضا كشفوا
امر اختفاء العامل و انهم رجحوا تنكر رامً بشكله  ..و ما ان انهى رامً ما ٌرٌد من استطبلع المجرٌات
حتى شاهد احد الجنود ٌخرج من المدخل بطرٌمة تخالؾ بروتوكوالت الجندٌة  ..و حاال نشب بٌن الجندي و
المركز لتال عنٌؾ للؽاٌة و شاهد الجندي ٌدمر جهاز االمن  ..و بالطبع ادرن انه احد رفٌمٌه  ..و ادرن
اٌضا مبلػ الخطؤ الذي ولع فٌه بتدمٌر الجهاز  ..اجل  ..لمد ساعد برنامجه على عدم لتله بل كان السبب
الربٌسً فً هذا  ..لكن هذا ال ٌعنً ان الدفاعات الؽٌت او تولفت اذ ان هنان اشٌاء ال تلتؽً ابدا  ..و شاهد
الكرة الدفاعٌة تحٌط به و تلتصك بالجهاز المحطم  ..و لم ٌعد هنان مجال لبلنتظار  ..و حاال تخلى رامً
عن تنكره الذي لم ٌعد مجدٌا اصبل بعد كشؾ امر اختفاء العامل و انطلك مستخدما اجهزته صوب الكرة و
هو ٌلمس حازم االسلحة الخاص به و لفازات الدمار  ..وامسن الكرة و رفعها بموة و راح ٌمتلعها التبلعا
بموة عاتٌة و ببطء بسبب لوة التصالها حتى فصلها تماما ثم طار بها متجها الى السماء مخلفا جدارا من
شبكة دفاعٌة شدٌدة التكهرب و ذا تحركات عشوابٌة لكً ال تبلحمه مراكب الدفاع و المراكب الحربٌة ..
وادرن جان االمر مع تحرن الهالة التً ال ترٌه ما فً الخارج وال ٌراه من فً الخارج اٌضا فؤحاط نفسه
بؤلوى ما لدٌه من هاالت دفاعٌة بعد ان عجزت اسلحته و اجهزته عن تحطٌم الكرة  ..و فعبل كان ما
استخدمه من الوى ما ٌمكن وهو لوي جدا بالفعل  ..و بعد للٌل ولؾ رامً فً سماء المكان ممسكا بالكرة
الصلبة و اطلك من جهاز الصمه بالكرة اشعة لٌزر عادٌة على احد المراكز الدفاعٌة اآللٌة فرد المركز
بضربات متبلحمة على مصدر االشعة وهً الكرة  ..ولما لم تتحطم راحت الدفاعات حسب برنامجها
تختبرها حتى عرفت ماهٌتها اذ انها من اسلحة الكوكب و بالتالً تعرؾ اآلالت اسرارها فمامت بتدمٌرها
عبر موجات خاصة و حاال تحرر جان و انطلك مع رامً مستخدمٌن افضل ما لدٌهما تمرٌبا من اجهزة
شوشرة و تخؾٍ حتى ابتعدا تماما عن مجال رصد و متابعة اجهزة االمن  ..و بعد ان ابتعدا عن الخطر
لمسافة معمولة هبطا فً مكان آمن وراحا ٌتبادالن المعلومات حول المنبلة الباطنٌة و ( العمل االسود ) و
برنامج الرصد و الدفاعات و االستخبارات و المركز الربٌسً و كل ما عرفه كل واحد منهما و ما فعله و
ما حصل معه  ..و هكذا شرح كل واحد منهما لآلخر ما فعل و ما عرؾ من اسرار و معلومات  ..و بمً
علٌهما ان ٌجدا فراس لتبادل المعلومات و منالشة الخطة على ضوء المستجدات الحاصلة و لد عرفا انه
استطاع الحصول على المركبة  Xو االبتعاد بها و هذه خطوة شدٌدة االهمٌة فستكون المركبة  Xاهم سبلح
فً المهمة و لذا ٌجب ان ٌجدا فراس او ان ٌتواصبل معه بطرٌمة آمنة و التواصل اآلمن شبه مستحٌل هنا
لذا ال بد من التواصل المباشر معه ..و بعد ان تماسما ما معهما لررا االنطبلق بحثا عن فراس فً سماء
الكوكب و هذا سٌعرضهما ألخطار ال حصر لها بسبب االستنفار و االستعداد للؽزو وحالة التوتر الراهنة
حٌث ان الكوكب ٌمر بحالة حساسة تجعله ٌستنفر الصى حاالت التؤهب و اطبلق كل طالاته الدفاعٌة للعمل.
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من مكانه الخفً فً سماء الكوكب كان فراس منهمكا برصد و متابعة سٌر االمور فً فضاء كوكب خط
الدفاع و فً سمابه بعد ان اكتشؾ ما فعله رفٌماه فً مكمن المنبلة الباطنٌة عندما رصدت اجهزة االنذار
المبكر لدٌه استعداد اجهزة الدفاع و شحنها و تحفزها للعمل  ..و ظن للوهلة االولى انها لد كشفت مكانه و
انها تمصده ببل شن  ..لكن االجهزة رصدت كرة مشعة فً سماء الكوكب و كانت مجهولة المصدر  ..و ظن
فراس انها من كوكب ؼرٌب لشدة ؼرابتها و لوتها و طبٌعة تكوٌنها  ..و كان معها اثنان لم ٌتبٌن شكلهما او
اذا كانا خارجها ام داخلها و ذلن بسبب شدة شوشرة الكرة و االنبعاثات المختلطة الناتجة عنها و الصادرة
منها و تؤثٌرها على وسابل الرصد  ..و انطلمت نحوها الدفاعات بشتى انواعها  ..و بعد للٌل رصدت
االجهزة لدٌه انفجارا فً سماء الكوكب و ادرن ان الكرة لد اصٌبت لكنه لم ٌرصد اي جثث او نواتج حٌوٌة
لبلنفجار  ..ربما كانت كرة آلٌة  ..و عاد و فكر بانه لو كانا رامً و جان اللتمطت المركبة  Xاشاراتهما
حٌث لم تشر االجهزة الى اٌهما بعد هذا االنفجار و الذي اختفى االثنان اللذان كانا مع الكرة لبله  ..و طارت
المركبة  Xالى الفضاء بشكل سري  ..و هنان شاهد فراس حالة ؼٌر عادٌة فً االسطول  ..كان ٌعلم انه لن
ٌنطلك ببل لٌادة مركزٌة وهو على هذا التشتت  ..لذا فضل فراس االنتظار حتى ٌرى ما ٌحصل  ..و شاهد
على عارض الراصد الطٌفً ستة سفن عمبللة متشابهة تماما تتجه من كل الجهات الى نمطة واحدة  ..و
البلت محطة عمبللة شبه مستدٌرة نحو مكان تجمع السفن الست و معها سفٌنتان مشابهتان للسفن الست  ..و
ولفت المحطة المستدٌرة و تحركت السفن و التفت حولها من ثمانٌة نماط متساوٌة البعد و تحركت بحٌث
اتجهت رإوسها نحو المحطة و التربت ببطء و دلة منها و تحركت المحطة بنفس السرعة نحو مساحة
فضابٌة بعٌدة للٌبل و السفن تتبعها مع الترابها  ..و شاهدها فراس تمترب من بعضها كثٌرا ثم تتبللى مكونة
نجمة هابلة ثمانٌة االضبلع مركزها المحطة المستدٌرة و كان بمربها كوكب علٌه دفاعات آلٌة شدٌدة الموة و
التفوق حسبما ظهر للراصد عندما تم تفعٌلها فظهرت له  ..و كان الكوكب الذي ٌبعد عن النجمة خمس
ساعات ضوبٌة فمط محاطا بما ٌزٌد عن مابة هالة دفاعٌة من الوى الهاالت الوالٌة رؼم انه خا ٍل تماما من
االحٌاء ٌ ..بدو انه للتجارب العسكرٌة او ما شابه  ..و ربما كان للدفاع عن الكوكب االم  ..و فجؤة تؤلمت
النجمة العمبللة كلها و راح التؤلك ٌندفع نحو مركزها بسرعة كبٌرة ثم تؤلمت كلها مرة اخرى و فجؤة
انطلمت منها كتلة مشعة ضخمة جدا نحو الكوكب اآللً الذي هبت دفاعاته تتصدي للكتلة المدمرة فانهمرت
اشعاعاته و دفاعاته على الكتلة المتفجرة لكنها رؼم ان فراس لم ٌر دفاعات مثلها من لبل فشلت فً صد
الكتلة او التؤثٌر علٌها حتى الهاالت الفابمة كلها تبلشت مع اصطدامها بها فتؤلمت و زالت و تؤلك الكوكب كله
ثوان للٌلة كؤنه لم ٌكن  ..و
بموة مع مبلمستها له و صدر منه ضوء لوي شدٌد السطوع ثم تبلشى بهدوء فً
ٍ
ساد الهدوء الفضاء من جدٌد  ..و ادرن فراس خطورة هذا السبلح الرهٌب وانه سبلح كوكب خط الدفاع
الجدٌد المخصص فمط لضرب االرض و تدمٌرها بؤسلوب جدٌد و سبلح مدمر ال تمؾ امامه الدفاعات بكل
انواعها بعد ان فشل السبلح السابك و الذي ربما كان له نفس التؤثٌر لو انطلك فً تدمٌر االرض بعد ان دمر
جنود االرض تلن المدافع المخصصة للحصار فً الحرب السابمة  ..ربما لو انطلك مدفع واحد منها لمرة
واحدة ألنهى وجود االرض  ..وال شن ان هذا ٌفولها بمراحل من ناحٌة الموة على فرض ان االرض فً
الؽزو االخٌر لد تؽلبت على فاعلٌة تلن المدافع بمواجهة مباشرة  ..تفكٌر آلً بحت  ..و بتصمٌم و عزم
كبٌرٌن لرر فراس البحث كن كل السفن المشابهة لهذه جمٌعا و تدمٌرها كلها لبل ان تتحد مهما كلؾ االمر
 ..ربما لو تمكنت من االتحاد فسٌكون صعبا للؽاٌة تدمٌرها بكل دفاعاتها الموٌة و التً ببل شن تحتاج الى
ولت طوٌل و طالات و جهد الخترالها  ..اذن ٌجب كما حدث سابما تحطٌم المنظومة لبل اكتمالها تماما .
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بعد تحطم الهالة الموٌة نتجت موجة انفجارٌة شدٌدة عنٌفة اطاحت بجان و رامً الى مسافات رهٌبة فً
جزء من الثانٌة لدرجة ان المركبة  Xلم ترصدهما بالسرعة الكافٌة مع وجود المجاالت المختلطة و الشوشرة
ال خشنة العجٌبة للهالة  ..و استخدم كبلهما اجهزة الطٌران و مضادات الجاذبٌة كً ال ٌتحطما بسبب سرعة
و لوة اندفاعهما بتلن الطرٌمة العنٌفة و المفاجبة ..و بعد ان هبطا بسبلم وجدا ان المكان الذي استمرا به
عبارة عن ؼابة ضخمة شاسعة شدٌدة التشابن و الكثافة ذات اشجار مختلفة متنوعة ؼرٌبة التكوٌن و
الؽرٌب ان بعضها معروؾ على كوكب االرض سواء كانت اشجارا حرجٌة او ؼٌرها  ..و بعد ان استمرا
هنان راحا ٌنالشان الوضع على ضوء ما حصل  ..الخطة ال تسٌر كما اراد فرٌك االرض و تتملب االمور
باستمرار ..لكن الخطة رؼم ذلن تسٌر على ما ٌرام رؼم ان دور رامً المنوط به لد فشل الى حد ما لكن
رامً نجح رؼم ذلن فً صنع الكثٌر و الكثٌر بما ٌرفع المسؤلة لدرجة النجاح لكن بطرٌمة اخرى  ..لمد نجح
بتعطٌل اجهزة االمن و تلؽٌم المنبلة الباطنٌة و انماذ جان و ؼٌر ذلن من امور ..و فٌما هما ٌتحاوران و
ٌخططان سمعا صوت زمجرة حٌوان تشبه صوت تحفز كلب ٌتحفز لمهاجمة عدو ما  ..والتفتا لٌشاهدا
وحشا ضخما مشوه الوجه له انٌاب حادة طوٌلة و مخالب سمٌكة صلبة و هو ٌتراجع بجسمه متحفزا للوثب
و الهجوم  ..كان ٌشبه لطا برٌا لكنه اشد وحشٌة و اضخم حجما بكثٌر و ذا وبر كثٌؾ مخطط  ..و لكن لبل
ان ٌثب عاجله جان بخٌط اشعة من مسدسه اخترله و اخترق كل ما خلفه لمسافة كٌلومترٌن او ثبلثة على
االلل  ..ال ولت لمعابثة المخلولات هنا  ..و عادا لمنالشة الوضع  ..كان واضحا انهما فً ؼابة مطٌرة
خطرة لذا كان علٌهما الخروج منها  ..لكن الطٌران االن فً ظل االستنفار امنً و استخدام طالات فابمة
ملفت للنظر و خطر للؽاٌة لذا كان علٌهما الخروج بالطرق التملٌدٌة كً ال ٌتعرضا للخطر و ٌنشؽبل
بجبهات جانبٌة  ..لذا سارا على لدمٌهما لعلهما ٌجدا مخرجا من هذه الؽابة  ..و لررا تؤجٌل مسؤلة البحث
عن فراس و اخباره بالتطورات و بؤمر (العمل االسود ) فً هذه المرحلة فهو ٌستمل المركبة  Xلذا لن ٌحتاج
الى اي تحذٌر او اطبلع عاجل على أي مخاطر ال نه لن ٌؽادرها و ستنذره مبكرا جدا ضد أي خطر محتمل
مباشر وهو ذكً بدرجة تسمح له بمعرفة تدخل ( العمل االسود ) ان حصل وهو سٌعرؾ ألنه عملة محصن
ضد سٌطرة (العمل االسود) بعد تجربته االخٌرة معه و سٌتصرؾ بالطرٌمة الصحٌحة ان حصل التدخل
الذي ال ٌتمناه احد اصبل ان ٌحدث  ..و لررا العمل لوحدهما حالٌا  ..و بعد صراعات طوٌلة مع الحٌوانات
المفترسة خرجا من الؽابة بسبلم  ..و على حافة الؽابة راحا ٌرصدان كل ما حولهما حتى اكتشفا نمطة
تكنولوجٌة وحٌدة مخفٌة لرٌبة منهما و لم ٌعرفه هل هً عسكرٌة امن مدنٌة و حاال لاما بالتسلل الٌها و
راحا ٌستخدما ما لدٌهما من اجهزة استشعار و رصد بشكل محدود ضمانا للسرٌة حتى عرفا نوعٌة حراستها
و حاال لاما بالهجوم و التخلص ممن بها من مخلولات و لاما بالسٌطرة على النمطة كلها  ..واكتشفا انها
تزخر باألجهزة المختلفة و المتنوعة و المتعددة االؼراض و المهمات و الفابمة الموة و التطور  ..و راحا
ٌفحصانها باحثٌن بها عن كل مفٌد لهم  ..و وجدا اجهزة رصد شدٌدة التطور راحا ٌستخدمانها مع ما معهما
من اجهزة لمعرفة المزٌد عن دفاعات الكوكب بعد ان عزالها تماما عن اٌة رواصد خارجٌة و تؤكدا جٌدا
ان احدا لم ٌكتشؾ ما فعبله و لم ٌرصد أي خطؤ فٌها  ..و راحا ٌجمعان المعلومات عنها و عن الكوكب كله
بحدود لدرات تلن االجهزة و فً نفس الولت راحا ٌبحثان عن فراس ألجل االستعداد لتنفٌذ خطة نسؾ
الكوكب لبل اكتمال االستعداد للؽزو  ..و لم ٌكونا ٌعلمان بعد ان الكوكب ٌموم باختبار سبلح بالػ الخطورة
و ان فراس خارج الكوكب كله ٌتابع تلن التجربة و ٌستعد للتدخل وحده للتصدي للسبلح الرهٌب الذي تمت
تجربته بنجاح باهر من لبل الكوكب و ان االسطول بات على وشن االنطبلق لؽزو و تدمٌر االض تماما .
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هنان فً مكان بعٌد عن مكان تجمع االسطول و بعد ان شاهد فراس عبر رواصد و اجهزة استطبلع
المركبة  Xتلن التجربة المرعبة و ادرن خطورتها لرر البدء حاال بتنفٌذ خطته الخاصة  ..و اصدر االمر
الحاسم لترسانة المركبة  Xباالستعداد و لد تحولت المركبة  Xالى ذبب فضابً شرس شدٌد الوحشٌة خاصة
انها رصدت بذكابها الفابك التجربة و ادركت خطورتها  ..وارتفعت فوق النجمة العمبللة و انطلمت منها
عدة اشعاعات التمت كلها فً نمطة واحدة مشكلة حزمة متؤلمة اصابت منتصؾ النجمة الهابلة فسحمتها  ..و
حاال هبت دفاعات البمٌة تضرب مصدر الضربة الخفً  ..و نشبت معركة شدٌدة العنؾ  ..و مرة اخرى
اطلك فراس كتلة من االشعة و هذه المرة احاطت بكل السفن العمبللة و نسفتها بموة كبٌرة  ..و وجد فراس
انه من العبث البحث عن السفن التً تشكل اضبلع النجمة و انه من االجدى و االفضل ضرب األنوٌة نفسها
و هً السفن الدابرٌة الشكل ..و نشبت حرب حمٌمٌة بٌن المركبة  Xو الدفاعات العاتٌة لؤلسطول  ..وراحت
المركبة  Xتستخدم الصى طالاتها و دفاعاتها لتفادي االصابة على كل هذه المسافة من االرض حٌث ان
عوض ..و فً نفس الولت الذي كان المتال فٌه مستعرا كان فراس ٌبحث عن اٌة
االضرار هذه المرة لد ال ت ُ ّ
سفٌنة مستدٌرة من ذان النوع و ٌدمرها رؼم استماتة الدفاعات فً الذود عنها  ..و بسرعة راحت اعدادها
تتنالص رؼم عنؾ الدفاعات و تنوعها و لوتها و الضربات الشدٌدة ضد المركبة  .. Xو استطاع فراس
تدمٌرها كلها و محاها عن بكرة ابٌها ..و اندفع فراس نحو الكوكب و اختفى هنان كؤنه لم ٌكن هو و المركبة
 ..Xو هذا شل تماما السبلح الجدٌد لبل وصول نجدات مناسبة  ..و جن جنون المادة و اشتدت ثورتهم بعد
هذه الضربة الماصمة و لاموا بتشكٌل طالم حراسة خاص شدٌد الموة مإلؾ من سفن ملكٌة هذه المرة و
لاموا بحصار كل الكوكب و استخدموا كل الوسابل ألجل التؤكد ممن ٌخرج منه لضمان عدم خروج فراس
من الكوكب مهما عاث به تدمٌرا و فسادا ٌ ..رٌدون محو االرض ولو انمحى كوكبهم و حٌاتهم معها ..
هكذا برمج ( العمل االسود ) كٌاناتهم ..و لاموا بتشكٌل دورٌات ملكٌة تدور حول الكوكب و احاطوه بهالة لم
ٌسبك للكوكب ان استخدم الوى منها و تركوا بها ثؽرة محروسة بشكل شدٌد الموة حتى انها كانت الوى
نمطة فً الهالة نفسها و كانت تحتوي على سفٌنة امن لوٌة على شكل انبوب مفرغ معدة للتفتٌش و الفحص
و معرفة هوٌة الداخل و الخارج منها  ..و كانت الهالة سرٌة للؽاٌة و محروسة بشدة حتى انه ربما كان من
الصعب حتى على المركبة  Xنفسها اخترالها دون خسابر تصل لدرجة الدمار الكامل  ..و زودوا تلن النمطة
بتكنولوجٌا شدٌدة التفوق و الموة و ذات حساسٌة شدٌدة  ..و كان االمر ٌشكل حالة نادرة الحدوث فً تارٌخ
الكوكب كله  ..فهذا الوضع الحاصل ٌكاد ٌشكل ورلة اخٌرة للكوكب ضد جواسٌس االرض الذٌن كبدوه من
الخسابر ما ٌفوق ما تكبده الكوكب فً ؼزوٌن سابمٌن لؤلرض ..و راح رجال امن الكوكب و الفنٌٌن و كل
من ٌمكنه المساهمة ٌمومون بإصبلح ما ٌمكن اصبلحه من المرافك المدمرة و االصابات الجسٌمة فً شتى
االماكن و التً سببها فراس فً االسطول و المراكب المحطمة و محاولة اعادة بناء أنوٌة جدٌدة  ..و كان
االمر ٌتطلب جهدا بالؽا و موارد شتى و طالات ببل حساب حٌث ان المطعه الهابلة تلن لد تم سحمها سحما و
تناثرت اجزاإها فً الفضاء و لذا كان علٌهم البدء من الصفر تمرٌبا الن ما تبمى ال ٌفٌدهم اال بنسبة ضبٌلة
تكاد تمارب الصفر ..و كانوا ٌعلمون ان المركبة  Xداخل الهالة الخارلة الموة التً تضم الكوكب نفسه و انها
محاصرة حالٌا على االلل داخل مجال الكوكب  ..لكن ال احد ٌضمن بمابها محاصرة وال احد ٌعلم منهم ماذا
ٌمكن ان ٌحصل و ماذا تملن المركبة  Xمن مفاجآت مدمرة لد تملب كل الموازٌن لصالح االرض وهذا
جعلهم ٌعملون بشكل مسعور و ببل تولؾ مسابمٌن الزمن إلطبلق الؽزو نحو االرض حتى لو كلفهم حٌاتهم.
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من مكمنهما الذي لم ٌكشفه رجال امن الكوكب بعد و من داخل المركز الخاص بالرصد كان جان و رامً
ٌتابعان الوضع بعد ان كشفت الشوشرة الشدٌدة و الؽٌر طبٌعٌة امر وجود الهالة المرعبة المحٌطة بالكوكب
 ..كانت الوى هالة ٌستخدمها الكوكب حتى تلن اللحظات  ..ربما كانت االلوى لدٌه على االطبلق او ربما
ٌخفً الكوكب الوى منها لولت الحاجة  ..و بدأ رامً ٌتحمك من امرها فهً ال تشبه الهاالت بل ربما هً
حمل مختلط وضع لهدؾ ما  ..و راحت االجهزة ترصد و تحلل ذان الشًء الخارق الذي ٌحدث فً سماء
الكوكب حتى عرفا انها حما هالة لكنها من نوع شدٌد التؤثٌر و الموة لدرجة انهما استؽربا استخدام مثلها  ..و
ادركا انهما صارا محاصران داخلها على سطح هذا الكوكب وال بد ان فراس و المركبة  Xمعهما و اال لما
تم استخدام هالة عنٌفة كهذه ..و هذا ٌعنً وجوب الخروج من الكوكب بؤي طرٌمة ألنه لو حدث أي طارئ
او أي خطؤ و انفجر الكوكب عبر لنبلته الباطنٌة او ألي سبب فستكون نهاٌتهما ببل رٌب فهما لٌسا داخل
المركبة  Xو اجهزتهما ال تكفً لحماٌتهما من انفجار كهذا و الذي ستعمل الهالة على احتواءه مهما كانت
شدته داخلها  ..لذا ال بد من اختراق الهالة و فً نفس الولت نسؾ الكوكب و ضم االسطول برمته الى لابمة
الضحاٌا و ان التضى االمر سٌكونوا هم على رأس لابمة الضحاٌا ان تؤزمت االمور و لم ٌستطٌعوا
المؽادرة المهم ان ٌتم تدمٌر الكوكب و اسطوله و محو أي خطر ٌتهدد االرض والبشرٌة  ..و كان علٌهم ان
ٌجدوا طرٌمة إللؽاء عمل الهالة اوال  ..و راحوا ٌراجعون التحالٌل التً جمعتها اجهزة الرصد  ..كانت
المعلومات عن الهالة كثٌرة  ..لوتها  ..بعدها عن السطح  ..نوع اشعتها و طالاتها و خبلبطها  ..ترددها
الطٌفً ..المجال المشع لها  ..ذبذبتها  ..و الكثٌر ؼٌر هذا  ..رواصد الكوكب تعاملت مع هالة من نفس نمط
اسلحة الكوكب لذا فهً تملن المدرة على سبر اؼوارها اكثر من ؼٌرها  ..و فجؤة خطرت لهما نفس الفكرة
 ..صنع جهاز مضاد لها  ..انهم ٌملكون المعلومات البلزمة و اجهزة ربما كانت كافٌة و كذلن حاسوب فابك
الذكاء لبلستشارة  ..و راحا ٌبحثان عن االجهزة و مخازن الطالة التً ٌطلبها الحاسوب للتصمٌم  ..و جمعا
عشرات االجهزة و وحدات الطالة فً كومة ثم راحا ٌجمعانها بسرعة و ٌضٌفان الٌها بعضا مما معهما و
ٌختبرانها افتراضٌا بواسطة الحاسوب الفابك و جهاز االستشعار  ..و استمرا حتى صنعا جهازا مضادا
لفاعلٌة الهالة بحٌث ٌمكنه اطبلق مجال مضاد لها ان المس طالاتها ..لكن المشكلة كانت تكمن فً الحصول
على عٌنة من الهالة مباشرة  ..و كان جهاز اختراق بالػ الحساسٌة ال ٌلؽً الهالة بل ٌنملها بالمجال المضاد
حٌث انها ال تُلؽى و لكن الهدؾ هو جعلها تحٌط باألسطول نفسه بدل ان تحٌط بالكوكب و بعدها ٌتم نسؾ
الكوكب عبر لنبلته الباطنٌة و ٌبمى االسطول محاصر لبلبد و تكون الهالة عندها خفٌة و تحل محلها صورة
وهمٌة مادٌة للهالة طبعا مع الثؽرة الخاصة  ..و لاموا بعد االنتهاء من صنع الجهاز بتحدٌد اشارة بدء العمل
لدٌه لبلنطبلق و عكس الهالة لتحٌط باألسطول و كانت نفس اشارة بدء عمل جهاز االستشعار الخاص و
الذي سٌسبب انفجار المنبلة كما خططوا من لبل  ..و بمٌت امامهم مشكلة ارسال الجهاز بؤمان الى السماء
المرٌبة  ..كان ثمٌبل جدا و كبٌرا الى حد ما و شدٌد الحساسٌة كونه ٌدوي التصمٌم ومكون من كومة من
االجهزة و وحدات الطالة  ..و لم ٌكونوا ٌستطٌعون نمله لؤلعلى بسبلم دون ان ٌكتشؾ جنود الكوكب و
رجال امنه امرهما وال بد ان دفاعات الكوكب و رواصده الوى و اذكى من ان ٌخدعهم جنود االرض و
الوى من ان ٌماوماها دون حرب ستفسد الجهاز و الخطة كلها  ..وراحا ٌبحثان عن طرٌمة لحمل و دفع
الجهاز بؤمان و سرٌة الى الرب نمطة الى الهالة و بالسرعة الكافٌة لجعله ٌعمل على اخذ عٌنة من الهالة و
عكسها بالتالً لتحٌط بؤهلها دون ان ٌتم استهدافه من الدفاعات و تدمٌره و ربما لتلهما معا و اخذ الحٌطة
من أي اجراء مشابه و بالتالً بماء المركبة  Xو فراس اسٌرٌن و انطبلق االسطول لهدفه و فناء البشرٌة .
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فور عبور المركبة  Xللؽبلؾ الجوي للكوكب شعرت اجهزة االستشعار و التحلٌل و الرواصد الخاصة فً
المركبة  Xبؤمر ؼرٌب فً الؽبلؾ الجوي  ..و حاال راحت تحلل و ترصد و تستكشؾ ما ٌحدث  ..و شاهد
فراس على العارض الطٌفً للراصد الخاص الوى ؼبلؾ حماٌة رآه حتى اآلن  ..كان مزدوجا معمدا
بطالات رهٌبة ال ٌدري من اٌن اتى به شٌاطٌن كوكب خط الدفاع  ..ال شن انه نتاج عبمرٌة ( العمل االسود
)  ..لم ٌجد مثله حتى فً منظومة دروع المركبة  Xنفسها  ..لكن هذا ال ٌعنً ان ٌترن االمور بٌد امن
الكوكب  ..و طار فراس حتى الترب من الؽبلؾ حتى اصطدمت ممدمة المركبة  Xبه فصدرت شرارات
هابلة عنٌفة و ارتدت المركبة  Xبموة عنه  ..و بدأ الملك ٌساور فراس  ..ال شن انه شدٌد الموة بالفعل ..و
طلب نتابج اختبارات االمن التً اجرتها المركبة  Xو راح ٌتابع المعلومات على العارض الخاص  ..و
كانت حما مثٌرة للملك  ..لمد اعلنت المركبة  Xله انه الوى ؼبلؾ ذكً عرفته و ان بإمكانها اختراله لكن
بصعوبة بالؽة و لمرة واحدة فمط  ..لكن لن تكون هنان فابدة من اختراق هذا الؽبلؾ ما دام االسطول سٌبمى
كما هو و كذلن الكوكب نفسه  ..لذا سٌوفر فراس هذه المرة االولى و االخٌرة حتى ٌحٌن الولت الحاسم و
سٌبدأ حاال بالبحث عن رفٌمٌه ألجل الخروج بهما من الكوكب بعد اٌجاد طرٌمة مناسبة لنسؾ الكوكب  ..لد
تفشل خطة تفجٌر المنبلة الباطنٌة اذا ما تدخل سوء الحظ و تم كشؾ الخدعة بطرٌمة او بؤخرى او اذا ما لام
رجال امن الكوكب بفحصها فحصا شامبل بعد كشؾ تواجد جاسوس ارضً لربها و ما حدث هنان و بالتالً
ابطال مفعول ما فعله رامً و جان بهذا الشؤن  ..و كان علٌه لبل ان ٌتصرؾ أي تصرؾ ان ٌضمن دمار
الكوكب و االسطول معا ال دمار احدهما فمط ألن هذا سٌعنً بماء الخطر لابما و فشل العملٌة كلها  ..و كان
علٌه كخطوة اولى انماذ رفٌمٌه من هذه المصٌدة باي وسٌلة كانت  ..و سؤل نفسه  ..ما الذي ٌموم رامً و
جان بفعله اآلن ؟ ال شن انها سٌسعٌان لتنفٌذ الخطة بكل الوسابل الممكنة وال بد من ان نجاة رفاله ستكون
اكبر أمل لؤلرض ألن هذا ٌعنً بماء ( جٌش االرض ) الصؽٌر هذا موجودا بكل ما ٌحمل من اسرار و
خفاٌا تخص كوكب خط الدفاع  ..و ربما توصل احد رفٌمٌه الى وسٌلة السٌطرة على الكوكب او اسطوله او
ربما كبلهما ألنه كبلهما ٌدار آلٌا تمرٌبا  ..و لد تعلم لادة االرض ان أي كٌان آلً مهما بلػ تطوره فهنان
دابما طرٌمة ما للسٌطرة علٌه و تجنٌده لحسابهم  ..فكل اآلالت تتبع انظمة منطمٌة عبر الذكاء الصناعً اما
االحٌاء فسر تفولهم انهم كثٌرا ما ٌجانبون المنطك فً اعمالهم  ..و رؼم ذلن فالكوكب ٌدار باآلالت الن
(العمل االسود) لحسن الحظ لم ٌكن ٌثك بؤي مخلوق مهما بلػ والإه إلدارة الكوكب اثناء ؼٌابه فاألحٌاء
لدٌهم تفكٌر انانً احٌانا  ..و لذا كان ٌستخدم اآلالت الذكٌة كنواب له  ..و عاد فراس ٌدرس الؽبلؾ  ..لمد
التصمت به سفٌنة فحص محروسة بوحدة ملكٌة من اشد المماتبلت و افضل الجنود و افضل تسلٌح لدى
الكوكب  ..و راح فراس ٌطوؾ بالمركبة  Xمحاوال البحث عن رفٌمٌه دون تشؽٌل اجهزة اتصال او بحث
فابك لمنع اعتراضها من لبل امن الكوكب و بالتالً تعرٌض الكل للخطر الساحك  ..كان ٌدرن انهما
ٌستخدمان افضل اسالٌب التخفً و الشوشرة السلبٌة التردد  ..و هذا سٌجعل العثور علٌهما دون اثارة
منظومات الدفاع امرا صعبا حتى على المركبة ..Xلكن فراس كان ٌشعر بؤن هذه المرحلة هً مرحلة الحسم
فً هذا الصراع المرٌر مع كوكب خط دفاع (العمل االسود ) بؽض النظر عن الطرؾ الذي سٌحسمه ..
فكل طرؾ لد استنفذ تمرٌبا كل ما لدٌه من امكانات و طالات و حٌل و خطط فً هذا الصراع و لم ٌبك
مجال للم ناورات و اضاعة الولت و العبث  ..و انطلك فراس ٌجد فً بحثه عن رفاله ٌ ..جب ان ٌنسؾ هذا
الكوكب و االسطول بؤٌة طرٌمة ولو كان الثمن حٌاته و حٌاة رفٌمٌه ولو دمر المنظومة النجمٌة هذه برمتها.
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انهى الثنابً الشٌطانً جان و رامً صنع الجهاز الذي لد ٌؽٌر سٌر االمور كلها و لد اتموا وضع اللمسات
االخٌرة الفنٌة و التمنٌة و البرمجٌة علٌه و اضافوا له مخزنا خاصا  ..كان جهازا ذكٌا ٌمترب من تصامٌم
جهاز النمل الزمنً الذي صنعه ( العمل األسود ) لؤلرض لبل نصؾ ملٌون عام إلفشال الؽزو االول لكوكب
خط الدفاع  ..كان الجهاز مكتمبل تماما و على اتم االستعداد للعمل حسبما وجدا من نتابج الفحص الرلمً و
الطٌفً له  ..كان مبدأ عمله بسٌطا جدا  ..سٌبلمس الؽبلؾ و فور ذلن ٌموم بامتصاصه بما لدٌه من لدرة
خارلة على امتصاص كل انواع الطالة مهما بلؽت لوتها و تعمٌدها و نوعٌتها و حجمها و كل تفاصٌلها
حٌث انه فور تشؽٌله سٌموم بامتصاص كل انواع الطالة التً تبلمسه مباشرة و بعدها ٌتولؾ و سٌكون
جاهزا و بلمسة واحدة إلطبلق تلن الطالة مرة اخرى و بالشكل و الكٌفٌة و المساحة التً ٌتم تحدٌدها له
عبر لوحة التحكم و جهاز التحكم الذي ٌدخل فً صلب تكوٌن هذا الجهاز الفابك الموة و التطور  ..و كانت
المشكلة الكبرى هً نمل هذا الشًء الضخم الى سماء الكوكب و جعله ٌبلمس الؽبلؾ الخارق بسبلم و
الحفاظ علٌه بعدها لحٌن اطبلق مخزونه من الطالة ..ان االلتراب من ؼبلؾ مثل هذا حتى لو كان من ابسط
االنواع لد ٌعنً هبلن الممترب ما لم ٌكن لدٌه دفاع الوى بمرات منه  ..و ٌتفاوت الخطر طبعا تبعا لموة و
ضعؾ الؽبلؾ و تبعا للتفوق التكنولوجً للمهاجمٌن و لعوامل شتى  ..و لكن المشكلة اآلن هً من اٌن
سٌحصبلن على مركبة لوٌة مناسبة تحتمل هجمات منظومات الدفاع وٌجب ان تكون سرٌعة و لوٌة و
مسلحة و لها كل المٌزات التً تصلح لنمل جهاز حساس مثل هذا و ضمان حماٌته من دفاعات االرض و
الجو بؤنواعها و اٌصاله سالما لهدفه المحدد  ...و انطلك رامً و جان ٌبحثان عبر اجهزتهما بسرٌة عن مثل
هذه المركبة او حتى السفٌنة  ..و لحسن حظهما كانت هنان عدة سفن فً مناطك لرٌبة تبعد ابعدها عشرة
كٌلو مترات و ثبلث منها توافك التولعات التً ٌبحثون عنها  ..و حاال حددا المركبة المطلوبة من بٌنها و
عادا الى النمطة التً كانا بها بحذر و احاطا الجهاز بهالة شفافة و حمبله بٌنهما برفك و طارا نحو المركبة
 ..ال ٌمكنها الطٌران مباشرة للهالة بهذه الطرٌمة  ..و دار اشتبان سرٌع عنٌؾ للؽاٌة مع الحراس حتى
استطاعا لهرهم بعٌدا عن الجهاز الذي تركاه بعٌدا عن مكانا لمتال  ..و ولؾ رامً ٌحرس المركبة فً حٌن
انطلك جان و احضر الجهاز بسرعة و وضعا الجهاز فً مكان مناسب فً المركبة التً استولٌا علٌها و
انطلما بالمركبة التً كادت تنفجر عندما التربا من الهالة الخارلة  ..و اخٌرا استمرا على مسافة ستٌن مترا
من الهالة نفسها  ..كان ال بد ان ٌبلمس الجهاز الهالة مباشرة  ..و انتزع رامً من اجهزته جهاز دفع
مؽناطٌسً طرفً و لام بربطه بجهاز تحكم ثانوي و من ثم لام بإخراج الجهاز المرتبط بوحدة الدفع تلن من
المركبة و اطلمه باتجاه الهالة الخارلة  ..و راح الجهاز ٌعلو بسرعة حتى المس الهالة و حاال لمس رامً
بمعة اخرى فً جهاز التحكم فزالت هالة الجهاز و انطلك ٌعمل بكل لوته الرهٌبة ..و اهتز الجهاز الذي راح
ٌبتلع الهالة بشراهة و فحٌح شدٌد مزعج حتى ظنا انه سٌنفجر  ..لكنه عمل بكفاءة شدٌدة و وضع هالة
مزٌفة مكان االولى لها نفس اشارات و انبعاثات و نمط الهالة االصلٌة حتى ملمسها و نواتجها  ..كل شًء
عدا ان فرٌك االرض ٌمكنها عبورها بعكس االولى  ..و ظن الكل انها محاولة فاشلة خرلاء من فرٌك
االرض الختراق الهالة لذا تركوهما شامتٌن و عادوا ٌولون جل اهتمامهم إلعداد االسطول مما اتاح لفرٌك
االرض االبتعاد بحملهم الثمٌن حٌث استعادا الجهاز بما ٌحمل  ..و بمً علٌهما الشك الثانً من الخطة و هو
احاطة االسطول نفسه بالهالة االصلٌة مع التحكم بها من طرفهم  ..و هذه المركبة لن تكون جٌدة بما ٌكفً
لهذا الن استخدامها ٌعنً نسفها حٌث ان االسطول له شٌفرة خاصة و سٌدمر أي سفٌنة ال تملكها حتى لو
كانت من سفن الكوكب نفسه و هذا لمنع الخداع بعد التجربة المرٌرة مع فرٌك االرض الشدٌد الشراسة .
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بعد ان لامت المركبة  Xبفحص كافة االحتماالت التً ٌمكن حدوثها و احتماالت انتصارها على الهالة او
على االلل تحدٌها و اخترالها ولو بشكل محدود راحت تبحث عن رامً و جان فً انحاء الكوكب كله فمد
بلؽت االمور حدا بات فٌه من الضروري تجمٌع الفرٌك فً نمطة واحدة  ..و كانت تحاول تتبع أي اشارات
تصدر من اجهزة ارضٌة الصنع ولو بشكل باهت ٌ ..مكنها تتبع االجهزة االرضٌة بؤكثر من انظمة امن
الكوكب بالطبع فهً تملن كل اسرارها حتى مع ما حصلوا علٌه منها اثناء اسرها  ..و راحت المركبة X
تبذل كل جهدها للعثور علٌهما بسرعة  ..وراحت تبحث الى ان صدرت اشارات شدٌدة الموة تتبعت
مصدرها حاال  ..و اثناء ذلن حدث امر شدٌد الؽرابة  ..لمد اختفت الهالة و حل محلها هالة اخرى هشة
عادٌة ٌمكن ألي مركبة اخترالها ببعض الجهد مرات و مرات دون ان ٌظهر التبدٌل او تختلؾ المٌاسات
بالنسبة للكوكب بعكس االجهزة االرضٌة فمط  ..كانت طبك االصل من الهالة االولى بكل شًء ما عدا امر
واحد وهو فاعلٌتها و لد حصل التبدٌل دون فارق زمنً اطبللا و دون انمطاع بكل ما ٌصدر عنها ..و
استؽرب فراس هذا  ,,و لمع بذهنه خاطر سرٌع فانطلك ٌبحث بهمة عن مركبة تطٌر لرب الهالة من الداخل
 ..و سرعان ما عثر علٌها  ..لمد كان تتبع اشارات االجهزة االرضٌة امرا لٌس بالسهل نظرا لكونها ؼالبا و
خاصة فً مثل هذه الظروؾ شدٌدة السرٌة و التعمٌد حتى بالنسبة للمركبة  Xالتً كانت تجد صعوبة فً
تتبعها  ..و شاهد فراس على عارض الراصد الطٌفً مركبة زمٌلٌه و حاال لام باالتصال بهما عبر موجة
سرٌة محدودة للؽاٌة و كان ٌحاوالن استعادة الجهاز الذي ٌحوي الهالة الن اصابته و انفجاره سٌعنً انطبلق
الهالة االصلٌة عشوابٌا وال احد ٌعلم ما سٌنتج عن ذلن و كان هذا فوق طالة المركبة التً ٌستخدمانها بكثٌر
 ..و بسرعة فتحت المركبة  Xممرا بٌنها و بٌن المركبة و انطلك رامً و جان بما ٌحمبلنه من اجهزة و
معدات اخذاها من النمطة الى داخل المركبة  Xو تركا المركبة معلمة فً الهواء  ..والتمى الثبلثة فً وحدة
لٌادة المركبة  Xالتً استعادت الجهاز الحاوي للهالة و فصلت عنه جهاز رامً و اعادته له و راح الثبلثة
ٌتبادلون المعلومات التً توصلوا الٌها  ..و شرح جان و رامً الخطة التً اعتمداها لفراس و لامت المركبة
 Xبتخزٌن المعلومات فً ذاكرتها تلمابٌا كطرؾ رابع مشارن فً الحدٌث  ..و بدوره شرح فراس لهما
اسرار السبلح الجدٌد الذي سٌرافك االسطول و ما فاعلٌته  ..و لامت المركبة  Xبتعدٌل الهالة الجدٌدة و
اضافت الٌها مجاال آخر اكثر دلة و احكاما ٌمنع كشؾ امرها بؤي حال و ٌجعلها شدٌدة الموة بحٌث ال
ٌخترلها شًء فعبل اال المركبة  Xنفسها و عبر تردد خاص للؽاٌة ٌنطلك بشكل موجة تبلمس سطحها
الخراجً او الداخلً فً منطمة العبور فحسب فتصنع دابرة هشة مإلتة لطرها بضعة امتار فحسب  ..و
صنعت المركبة  Xنظام شوشرة خاص للهالة لمنع فحصها و كشؾ امرها  ..و لم تكتؾ بذلن بل راحت
تموم بمسح للكوكب و تكشؾ تصامٌم مبلٌٌن االجهزة التً تستطٌع ان تعٌد لؤلرض حضارتها و هذا امر لم
تتفرغ له اال اآلن  ..لمد تسبب كوكب خط الدفاع بدمار حضارة االرض و علٌه ان ٌتسبب بإعادتها  ..و لم
تكتؾ بهذا  ..بل راحت المركبة  Xتموم بتعدٌل تصمٌم الجهاز الحاوي للهالة مع االحتفاظ بشٌفراته االمنٌة و
اشارة التفجٌر و شٌفرة تفجٌر المنبلة الباطنٌة و لامت بتعدٌل الخطة بحٌث ٌنعكس عمل االسطول برمته
فٌهاجم الكوكب على اساس انه كوكب االرض و تدافع الدفاعات على اساس انه اسطول ؼزو خارجً  ..و
بعد معركة طوٌلة تستنزؾ لوى الطرفٌن تحٌط الهالة بالكل ثم تنفجر المنبلة الباطنٌة بواسطة اشارة خاصة
تموم بتموٌة الهالة و اؼبلق كل ثؽراتها لضمان لوة التدمٌر  ..لكن المشكلة االساسٌة كانت شدة رلابة
الكوكب الفابمة  ..و لذا لرر الثبلثة محاولة التخلص من تلن الرلابة بؤي وسٌلة و بسرعة واال فشلت الخطة.
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بعد ان وصلوا الى تلن المرحلة من العمل راح الفرٌك االرضً الثبلثً ٌراجع الخطة مرة اخرى للتؤكد من
سد كل الثؽرات  ..كان علٌهم لبل كل شًء التخلص من االسطول او شل فاعلٌته على االلل لموته و شدة
خطورته و تمدمه التكنولوجً الفابك  ..و بالتزامن مع تحطٌم االسطول ٌجب ان ٌتم نسؾ الكوكب بعد سحك
حضارته ان امكن لٌذولوا ما اذالوه لؤلرض من لبل و بضربة واحدة و ٌنتهً امره لبلبد  ..وهذا ٌعنً ضم
االسطول الى لابمة الضحاٌا فلو انه نجى من الدمار لربما كان سبب دمار االرض بشكل نهابً ألنه سٌماتل
بروح انتمامٌة حتى آخر لطعة و آخر جندي منه حٌث انه لن ٌكون لدٌه كوكب لٌعود الٌه اال ما سٌحتله و
خاصة انه مبرمج لضرب االرض و تدمٌر حضارتها و احتبللها لصالج ( العمل االسود ) و ان فشل ان
ٌحطمها ولو كلفه هذا كل لطرة دم و كل حٌاته و حٌاة كوكبه  ..امر كهذا لن ٌكون سهبل رؼم كل ما فعلوه
بل سٌتطلب عمبل شالا و مخاطر ببل حدود ..لمد عرؾ رامً الطرٌمة نظرٌا لكن تطبٌمها على ارض الوالع
امر آخر عسٌر المنال ٌتطلب الكثٌر ..لكن ال بد من تجربة الخطة على الكوكب و اسطوله مع معرفتهم ان
فشلهم سٌكلفهم لٌس حٌاتهم فمط بل حٌاة البشرٌة و كوكبها االم نفسه  ..ان نجاة االسطول فً هذه الحالة
الراهنة اسوأ من نجاة الكوكب نفسه و كان علٌهم لبل بدء برنامج السٌطرة و اطبلق الهالة ان ٌتؤكدوا ان
لطعا او حتى لطعة واحدة من االسطول لم تبتعد عن مجال الكوكب الفضابً و هو الحد االلصى الذي
تستطٌع الهالة االحاطة به بفاعلٌة و دون ضعؾ سٌحدث لو تم مد مساحتها الفلكٌة ألكثر من هذا حٌث
ستخؾ لوتها ان تجاوزت مداها االصلً بشكل طردي مع مساحة المنطمة التً ستضمها داخلها  ..و الترح
فراس ان ٌتولى المٌام بهذه المهمة بشؤن االسطول  ..لمد عانً رامً و جان ما فٌه الكفاٌة حتى اآلن و ٌجب
ان ٌرتاحا داخل المركبة  Xو كذلن ألن فراس لم ٌمم بمهمات تجعله معروفا ألجهزة و نظم امن الكوكب و
رواصده و اجهزة االستشعار التابعة للكوكب  ..و اخذ فراس حزام اسلحة كامل و مسدس دمار و مربع
طالة و تجهٌزات كثٌرة من المركبة  Xو طلب من المركبة  Xمتابعته مع الحفاظ على امنها و حماٌة من بها
بالدرجة االولى  ..لو فشل فٌجب ان ٌكون هنان بدٌل له  ..لكنها ستتدخل فمط ان حصل خطر مباشر علٌه و
ستعمل ان امكن على سحبه الى داخلها ولتها مع تؤمٌن الحماٌة له  ..و انطلك فراس خارجا لٌهبط فً منطمة
حددها له حاسوب رامً االمنً  ..كانت منطمة المركز االمنً الربٌسً االكثر خطورة على الكوكب  ..و
لام فراس عبر اجهزته بالبحث عن ربٌس المركز االعلى نفسه  ..كان هذا المركز هو مركز السٌطرة
الفضابً وهو اشد المراكز حساسٌة و اهمٌة فً لوات و استخبارات و امن الكوكب  ..و سار فراس فً
ارولة المبنى متخفٌا حتى التنص الربٌس نفسه بصدفة رابعة لن تتكرر  ..لحسن الحظ حتى اآلن لم ٌكشؾ
الكوكب طرٌمة االرض فً انتحال الشخصٌات  ..و بعد ان اتم عملٌة االستٌبلء على عمله و ازال جسده
لٌحل محله لام بالتوجه الى الوحدة المنطمٌة الحاسوبٌة االستراتٌجٌة المركزٌة و جلس امام عارضها و طلب
بشكل روتٌنً رإٌة موالع انتشار لطع االسطول بالتفصٌل الدلٌك  ..و كانت المفاجؤة  ..لمد كان ٓٔ %فمط
ٌتمركز حول الكوكب و البالً منتشر فً مبات االماكن السرٌة عبر المجرة الواسعة كلها  ..و حاال طلب
رإٌة كل موالع المطع العسكرٌة التابعة للكوكب مهما لل شؤنها  ..ورآها بالكامل  ..و بسرعة حدد هدفه و
راح ٌجمع المعلومات عنها حسب ارشادات معلومات حاسوب رامً  ..و بعدها راح ٌعمل على الؽاء رلابة
االمن و التً للت بسبب برنامج رامً االمنً السابك و بشكل سري للؽاٌة  ..و بعدها كان علٌه وضع
برنامج ٌجمع كل لطع الكوكب و كل ما خرج منه من مراكب و اجهزة و كل ما ٌخصه و ان ٌتم التجمع فً
مجال الكوكب الفلكً ألجل التحضٌر للضربة الكبرى ضد االرض و كل توابعها و كل مستعمراتها حسبما
النع االجهزة  ..وألن هذا من صبلحٌاته و ٌخدم الهدؾ المرسوم للكوكب لذا فمد استجابت االجهزة لفراس.
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لام فراس بعمل عبمري رابع لجمع االساطٌل فً مجال الهالة و لم تعترض االساطٌل على هذا بل ساعدوا
علٌه  ..و راحت المطه بكل انواعها تتجه نحو الكوكب و كانت بالمبلٌٌن  ..و بشكل سري مإمن اتصل
فراس بالمركبة  Xالتً صنعت مجال شوشرة حول الكوكب لكً ال ٌلتمط اشارات و اتصاالت المطع المادمة
و ٌكتشفوا االمر و تكفلت هً بالرد على اتصاالت و اشارات االساطٌل  ..و كان المجال ٌحٌط بالكوكب
مباشرة و كذلن تكفلت بالرد على اتصاالت الكوكب نفسه و الذي ٌواصل اعداد االسطول دون مشاكل ..و
لام فراس بإعطاء اشارة التجمع ألمور تتعلك بؤمن الكوكب و من مولعه اعلم لٌادة االسطول الحدٌثة بوجود
امر التجمع السري بواسطة المركبة  Xو تم اعداد االمر بدلة و سرعة و حذر بحٌث تتجمع المطع حول
الكوكب بسرٌة و بمعزل عن الكوكب نفسه (بحجة وجود جواسٌس لد ٌفسدوا االمر كما حدث من لبل) ولو
بشكل مإلت الن مجال الشوشرة شدٌد و سري للؽاٌة ٌصعب كشفه  ..و من مولعه وضع فراس عبر اجهزة
المركز و شٌفراته برنامج الخداع الموي بحٌث تظن االجهزة فً االساطٌل بوجود لفزة مشتركة جماعٌة
فضابٌة لؤلساطٌل صوب االرض  ..و بعد للٌل تظهر االجهزة ان هذا الكوكب هو كوكب االرض نفسه عن
طرٌك جهاز بث شدٌد الموة ٌسٌطر على كل اجهزة رصد لطع الكوكب توجهه المركبة  Xنفسها و سٌستمر
بثه من المركز نفسه و الذي سٌكون آخر ما ٌتحطم فً الكوكب لشدة دفاعاته و لوتها و لوجود ؼبلؾ حماٌة
شدٌد الموة ٌنطلك فور حدوث الخطر  ..كان كل شًء جاهزا للعمل  ..و حدد فراس اشارة البدء فً العمل
للجهاز ثم ؼادر المركز الى نمطة محددة بعد ان أمن األجهزة من التعدٌل او العبث و هنان اعطى اشارة
للمركبة  Xالتً التمطته ببساطة و سرعة و سرٌة  ..و كان علٌهم اجراء تعدٌل بسٌط على مواعٌد عمل
االجهزة اذ ٌجب مثبل ان ٌعمل جهاز خداع المنبلة بعد فترة معٌنة من عمل جهاز الخداع الذي سٌعمل بعد
عمل جهاز اطبلق الهالة التً من المفترض ان تضم الكوكب واالساطٌل برمتها بعد انطبلق المركبة  Xو
خروجها من مجال سٌطرة الهالة واال نالها ضرر شدٌد من كل هذا و فً نفس الولت ان ال تفمد االمسان
بخٌوط االمور كلها من الخارج و البماء مشرفة على هذه العملٌة  ..و لام رامً بإبدال برنامج السٌطرة و
الشٌفرة الخاصة باإلشارة  ..و تذكر امر برنامجه االمنً الدفاعً  ..و لام بمساعدة المركبة  Xبتعطٌل
سرعة العمل مع وضع جهاز ٌإخر اشارة االنفجار الخاصة بالمنبلة الباطنٌة و الصادرة من جهاز
االستشعار التابع لها و الحساس جدا بحٌث ٌعمل بعد نصؾ ساعة ارضٌة من عمل جهاز االستشعار العام
فٌعطً التٌار لجهاز االستشعار فٌعمل جهاز المحاكاة و الخداع و ٌعطً صوره الحٌة الخادعة بهجوم كاسح
على الكوكب و احتبلل ؼرباء له فتنفجر المنبلة الباطنٌة اثناء لتال الدفاعات مع االسطول و لطع الكوكب
االخرى و الذي سٌتم تدمٌر معظمه و سٌدمر معظم حضارة الكوكب فً النصؾ ساعة االولى لشدة لوة و
اسلحة االساطٌل و ؼزارة اعداد السفن و المماتبلت و لطع االسطول خاصة السبلح الجدٌد و سٌكون عملها
داخل مجال الكوكب الفضابً كما هو مخطط له لتفعله مع االرض باعتبار انها حما تحارب االرض و
بالتالً ستتزاحم الحتبلل فضابها المرٌب و ستكون داخل المصٌدة بالتالً  ..و تم صنع كل هذا بدلة بالؽة ..
وارسلت المركبة  Xرامً بواسطة جهاز نمل فابك الى حٌث وضع جهاز و برنامج التؤخٌر فً المناة الخاصة
بنمل اشارة جهاز االستشعار الذي سٌنمل صورة صادلة الى جانب الصورة الخادعة لسٌر االمور و
لؤلسطول و المطع الحربٌة التً تدن الكوكب و التً ستظهر بؽٌر اشكالها الحمٌمٌة و ال فرق فسٌفسر الجهاز
مهاجمتها لكوكبها على انها سفن تمت السٌطرة علٌها من االعداء وهذا الجهاز ٌعمل بصورة ال ٌعلم احد
تماما ماهً  ..و لذا سٌكون هجوم االسطول كافٌا لعمل أي وسابل ال ٌعلموها لتثٌر امر االنفجار فً المنبلة .
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رؼم عبورها دروبا عمٌمة فً الفضاء و رؼم انها بالمبلٌٌن و من مختلؾ االحجام و االنواع اال انه اخٌرا
اكتمل اجتماع مراكب و لطع اساطٌل كوكب خط الدفاع  ..و نجحت المركبة  Xبعزل الكوكب عنها و
عزلها عنه دون ان ٌبلحظ أي طرؾ منهما االمر فمد حلت كوسٌط سري بٌنهما لتتولى امر االتصاالت
المتبادلة بٌنهما بطرٌمتها طبعا  ..و تم تجمٌع بحار االساطٌل كما خطط فرٌك االرض  ..و حاال اطلمت
المركبة  Xاالشارات  ..و انطلمت الهالة تحٌط بها و بالمطع المرٌبة و البعٌدة و بحار االساطٌل و الكوكب
نفسه  ..و اعطى رامً اشارة العمل لجهاز المحاكاة فً مركز االستخبارات االمنً و سجلت اجهزة
االسطو ل و بالتحدٌد المٌادات بكل انواعها اوامر سٌادٌة باالستعداد لمفزة فضابٌة بعٌدة المدى  ..و فعبل
حدثت المفزة لكنها اعادتهم الى نفس مكانهم  ..لكن فً اثناء اختفاء االساطٌل عمل جهاز البث فً جهاز
المحاكاة بواسطة المركبة  Xفً جزء من ملٌون من الثانٌة و لبل ظهور االساطٌل التً نملت لها وسابل
رصدها فور ظهورها صورة كوكب االرض و حوله دفاعات شدٌدة التطور و الؽرابة و ٌسٌطر علٌها البشر
 ..و حسب برنامجها االمنً اندفعت لطع االسطول فورا نحو الكوكب الذي رصد المفزة و رأي بواسطة
اجهزة المحاكاة الفابمة اٌضا ان هذا االسطول هو ؼزو مفاجا من االرض حضر فور رحٌل االسطول
التابع له لؽزو االرض و لد وصل فجؤة و سحك كل الدفاعات المتبمٌة و راح ٌهاجم الكوكب و ٌموم بدن
حضارته  ..و حاال برزت انٌاب الكوكب المعدة لضرب كل من تسول له نفسه مهاجمة كوكب خط الدفاع
الخاص بـ ( العمل االسود )  ..و استعرت الحرب بٌن الكوكب و اساطٌله  ..و تساءل الثبلثة  ..تري اٌن هو
( العمل االسود ) ؟  ..و ما الذي سٌفعله ازاء هذا الوضع ؟ ..لم ٌعد االمر بٌده االن  ..ستنفجر المنبلة و التً
ستكون آخر خطوات العمل  ..حٌث انه و بعد نصؾ ساعة سٌعمل الجهاز الذي تم وضعه للتؤخٌر و ستنفجر
الم نبلة و تنسؾ كل شًء و و ستحتوي الهالة االنفجار و تمنع اٌة محاولة من لبل أي مركبة او أي وسٌة
نجاة للخروج فٌما لو تم كشؾ الخدعة وال ٌوجد سوى فجوة واحدة سرٌة للؽاٌة معدة لمرور المركبة  Xفمط
و التً ستموم بسد تلن الفجوة نهابٌا حال خروجها من المكان و عبورها للفجوة و ستخرج طبعا لبل انفجار
المنبلة بدلٌمة واحدة فمط  ..وراح الثبلثة ٌتابعون سٌر الخطة التً رسموها و كٌؾ ٌتم تطبٌمها عن طرٌك
متابعة االحداث  ..كان برنامج رامً لد أثر فعبل فً الدفاعات بحٌث جعل االمر متوازٌا تمرٌبا بٌن الكوكب
و اساطٌله اذ كان من المفروض ان تبٌد الدفاعات المهاجمٌن فً ولت لصٌر مهما كانت لوتهم و كان
المفروض ان تكون نسبة الدمار فً االسطول رؼم لوته مابة ضعؾ عما هً علٌه االن ..و رؼم ذلن راح
االسطول الهابل و المطع المتعددة تنسحك بكمٌات ال تمع تحت حصر و كذلن بالممابل راحت حضارة
الكوكب تتبلشى و المدن تنسحك و التجمعات السكنٌة و المعسكرات تتفجر و تتدمر و تندن تحت ضربات
المهاجمٌن و كذلن المراكز التً تحت االرض  ..لمد تم تصمٌم االساطٌل لمحو الحضارة و لد تعلموا من
مسؤلة الملجؤ االرضً فصنعوا اسلحة اعماق لتدمٌر ما فً جوؾ الكوكب اٌضا  ..و راحت المنبلة ترصد
كل هذا عبر عٌنها الوحٌدة و بعض االسالٌب التً لم ٌستطع جنود االرض ان ٌكتشفوها  ..و دوت
االنفجارات فً سماء الكوكب و حوله و على سطحه و فً اعماله  ..و تابعه الثبلثة من مولعهم السري كل
هذا بحذر بالػ و انتباه لكل شاردة و ورادة و المركبة Xتستخدم افضل اسالٌبها فً التخفً و حماٌة نفسها
من أي تؤثٌرات اشعاعٌة او موجات انفجارٌة او أٌا من نواتج هذه الحرب المسعورة التً اندلعت ببل رحمة
و التً راحت تؤكل الكوكب و اساطٌله التً كان من المفروض ان تؤكل االرض و مستعمراتها و كل
البشرٌة فً كل االماكن  ..عندما بنى ( العمل االسود) خط دفاعة لم ٌحسب حساب شٌاطٌن االرض الثبلثة.
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حسب برنامجها و مع التراب الموعد المحدد للتفجٌر و فً الولت المحدد انطلمت المركبة  Xمتخفٌة نحو
الفجوة الموجودة فً الهالة الزابفة الموٌة و خرجت منها بسرعة البرق  ..و لكن و لبل ان تسد المدخل
عبرت خلفها وحدة من الحرس الملكً  ..اذ ٌبدو ان هذه الوحدة ال تخضع لبرنامج السٌطرة و ان لها نظاما
خاصا بها و ربما كانت وحدة مسإولة عن نفسها فمط و هً تملن تكنولوجٌا رهٌبة مكنتها من كشؾ المركبة
 Xرؼم تفولها و شدة تخفٌها ..و لم تستطع المركبة  Xسد الفجوة لبل مرور وحدة الحرس منها لشدة
سرعتها و لوتها  ..و اسرعت المركبة  Xتسد الفجوة لبل تسرب اشٌاء اخرى و بمً علٌها التخلص من هذه
الوحدة الشرسة و لتطلك بعدها بؤمان جهاز صنع الهالة الحمٌمة الفابمة لتحٌط بالكوكب و االسطول و لتحتوي
انفجار المنبلة الباطنٌة الرهٌبة لتصنع منها لبرا كونٌا ال مثٌل له  ..و ٌبدو بطرٌمة ما ان المراكب الملكٌة لد
ادركت ان المركبة  Xو من بها افتراضا هم وراء كل ما حصل و ٌحصل لذا لررت تدمٌرهم جمٌعا
فباشرت بالهجوم  ..و نشب لتال شدٌد العنؾ بٌن المركبة  Xو وحدة الحرس الملكٌة المتعددة االصناؾ ..
كان على المركبة  Xالتخلص منها كلها بسرعة لبل ان ٌستعٌد ( العمل االسود ) سٌطرته على االمور مجددا
و بعدها تطلك الهالة و ٌبمى امامها الل من نصؾ ساعة للخروج من مجال الهالة المرعبة و الفرار بسرعة
بعٌدا عن الكوكب و الهالة و ما لد ٌحدث  ..فبل احد ٌعلم ما سٌفعله االنفجار الهابل للمنبلة الباطنٌة عندما
ٌنحصر فجؤة داخل الهالة الرهٌبة  ..لوتان جبارتان تصطدمان و النتٌجة رؼم كل الحسابات االفتراضٌة
مجهولة للبشر ألنهم ال ٌعلمون تماما طبٌعة كبلهما  ..فهنان امور تظهر فجؤة لم ٌكن ممكنا معرفتها فً
الكشؾ الشامل الذي لاموا به من لبل  ..وراح فراس ٌستخدم كل مهاراته فً المتال الفضابً و كل طالات
المركبة  Xالهابلة لصد و افشال هجمات الوحدة و كذلن ألجل ضربها  ..و اصٌبت العدٌد من المطع من
الوحدة الملكٌة و تناثرت مع ضربات اسلحة المركبة االرضٌة  ..و بمٌت عدة مماتبلت سلٌمة  ..و التفت
المراكب حول المركبة  Xو اطلمت نحوها اشعاعات رهٌبة  ..و اهتزت المركبة  Xبموة و تؤلك جهاز اطبلق
الهالة و تسرب منه دخان احمر مخلوط بسواد  ..و اعلنت اجهزة فحص المركبة  Xاصابة جهاز التحكم
بضرر فادح جراء اشعة تإثر سلبٌا على اجهزة الكوكب نفسه كونها مخصصة لهذا الؽرض و لد تسربت
هذه االشعة بكمٌة ضبٌلة جدا بعد ضرر اصاب دفاعات المركبة  Xالمنصوبة حوله لبل التخلص من االشعة
و صنع مضاد لها و اصبلح االضرار تلمابٌا  ..و اطلمت المركبة  Xاشعة خضراء متؤلمة من عدة اماكن بها
نسفت المراكب المتبمٌة كلها دفعة واحدة فتبلشت بماٌاها لشدة تؤثٌر تلن االشعة المدمرة ..و لم ٌنتظر فراس
اكثر بل لام بإطبلق الجهاز الى مولعه المحدد مسبما حسب الخطة و لام بتصوٌب مسدسه الخارق عبر نافذة
من طالة خاصة صنعتها آنٌا المركبة  Xتمنع تسرب الهواء و اختبلل الضؽط و تمنع دخول أي شًء و
تسمح بخروج ما ترٌد  ..و اطلك فراس اشعة جسٌمٌة على الجهاز احاطت بجزء منه بما ٌشبه السابل
الؽروي و تسربت كلها الى داخله كؤنها شًء حً  ..و فجؤة انفجر الجهاز و انفجر معه خزان الطالة و
تحررت الهالة الرهٌبة و انطلمت  ..لكن مع تلؾ جهاز التحكم احاطت بالمركبة  Xمع االساطٌل و الكوكب
و بالموة الكاملة لها و انطلمت تلمابٌا االشارة المختزنة لبدء العد التنازلً لبرنامج حث التفجٌر للمنبلة الباطنٌة
الخارلة و هو برنامج ممفل ال ٌمكن إٌمافه او ازالته  ..و بمً امامهم الل من نصؾ ساعة الختراق الهالة و
النجاة  ..كان مؤزلا رهٌبا حما  ..فبل احد ٌعلم فعبل ما سٌحصل خاصة ان المركبة  Xلم تعثر على مكان
الفجوة اآلمنة كون الهالة انطلمت عشوابٌا و بشكل ؼٌر مدروس بعد تلؾ جهاز التحكم  ..و التربت ساعة
الصفر المفترضة للتفجٌر  ..هذا ان لم تؤت ساعة الصفر لبل موعدها بسبب كثافة الهجوم على الكوكب كله.
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مع التراب الخطر و شدة الهجوم على الكوكب الذي راح ٌنهار و تنهار حضارته و كٌانه راحت المركبة X
تموم بمسح شامل للهالة الرهٌبة بسرعة جنونٌة مع التراب ساعة الصفر لتفجٌر المنبلة الباطنٌة  ..هذا ان لم
تنفجر لبل ذلن بسبب االنهٌار السرٌع لحضارة الكوكب بسرعة اكبر مما لدروا مع الهجوم الساحك
لؤلساط ٌل و ضعؾ الدفاعات بسبب برنامج رامً و فناء معظم الحضارة و الحٌاة على سطح الكوكب و
انسحاق معظم دفاعاته نتٌجة االسلحة الرهٌبة لؤلساطٌل و التً كانت معدة لؽزو و تدمٌر كوكب االرض ..
و بعد ولت للٌل بالنسبة للكل و كثٌر بالنسبة للفرٌك و بالتحدٌد عشر دلابك مرٌرة من اصل ربع ساعة بالٌة
على االنفجار وجدت المركبة  Xالفجوة المطلوبة و حاال عبرتها و سدتها خلفها بكتلة مانعة اشعاعٌة تضاهً
لوتها لوة الهالة نفسها  ..و ابتعدت المركبة  Xعن المكان خاصة ان لطع االسطول بدأت بالتدرٌج التولؾ
عن مهاجمة الكوكب المحطم اذ ٌبدو ان جهاز المحاكاة لد تحطم و انكشفت الخدعة و اكتشؾ الطرفان
فداحة ما فعله جنود االرض بهم  ..و راحت االؾ المطع المتبمٌة من المعركة تحاول اللحاق بالمركبة X
عبر الهالة  ..و راحت بماٌا مراكب الحراسة تعمل على ازالتها بؤلصى سرعة ممكنة  ..لكن المنبلة الباطنٌة
كانت لد اطلمت لنفسها االشارة عدا عن اشارة فرٌك االرض  ..و حدث االنفجار الرهٌب فجؤة ..انفجار
مرعب هابل ٌندر ان ٌحدث مثله عبر الكون الفسٌح  ..و انسحك الكوكب كؤنه بٌضة هشة داستها لدم
دٌناصور هابل فتحول فً الل من ثانٌة الى ؼبار و انسحك االسطول بكامل لطعه و سفنه و محطاته و
سبلحه الرهٌب  ..و شاهد فراس و من معه عبر الرواصد االشعاعات و الموجات االنفجارٌة التً تمددت
بسرعة رهٌبة و ضؽطت جدران الهالة بعد ان انهارت الهالة الداخلٌة الزابفة  ..و تحولت الهالة الى كرة
شفافة تضم شمسا مرعبة فً جوفها  ..و كانت المركبة  Xتبتعد بسرعة رهٌبة عن الهالة  ..ال ٌمكن استخدام
لفزة فً هذا الوضع تحسبا لؤلسوأ  ..لمد تمت عملٌة االرض ضد خط دفاع (العمل االسود )  ..عملٌة اعدام
كوكب  ..و هذا سٌفٌد االرض فً تؤمٌن نفسها  ..فمن سٌفكر فً مهاجمة كوكب لام ثبلثة فمط منه مع
مركبة واحدة بسحك كوكب رهٌب لكابن مرعب و اكثر من هذا انهم لادة ؟ ..كوكب ٌحارب لادته بدل
الجنود ال ٌمكن هزٌمته  ..لكن ٌبدو ان االمر لم ٌتولؾ عند هذا الحد  ..فمد انفجرت الهالة بعد ان لم تعد
تحتمل ضؽط االنفجار الرهٌب داخلها فانفلت االنفجار الهابل و شمل المركبة  Xضمن مساحات فلكٌة هابلة
 ..و هذا ادى الى مولؾ فً ؼاٌة الؽرابة  ..فمد نتجت عنه لفزات فضابٌة شدٌدة التعمٌد لذفت المركبة X
الى متاهات و دروب فضابٌة شدٌدة التعمٌد ال نهاٌة لها و تتكون من جدران و دروب تحتوي على مبلٌٌن
الحواجز المكونة من نفس لوام الهالة و اشعتها و موجاتها و لوتها ..لمد جذبت الهالة المركبة  Xعبر
انفجارها التضاؼطً و بطالة سحب عكسٌة رهٌبة الموة الى مركز االنفجار عبر المفزات الفضابٌة
االجبارٌة هً و مبلٌٌن من نواتج االنفجار من سفن و مكونات فلكٌة و ؼٌرها  ..و وجد فراس و فرٌمه
انفسهم فً متاهة حمٌمٌة تمتد الى ما ال نهاٌة و كلها حواجز محٌطٌة خارلة من مادة الهالة مع ما داخلها من
صنع خط دفاعه حما و
مكونات المنبلة و ؼٌرها مما زادها لوة و ؼموضا  ..لمد احسن ( العمل االسود ) ُ
حسب حساب عملٌة كهذه و اعد مفاجؤة لمن ٌموم بضرب الكوكب ولكن ال بد ان تكون هنان طرٌمة ما لكسر
هذه الحواجز  ..لكن ربما لم ٌحسب ( العمل االسود ) حساب لدرة احد على ضرب الكوكب فً ممتل خاصة
مع بلوؼه ذروة هابلة من التكنولوجٌا و الموة  ..وراحت المركبة  Xتحاول عبثا اختراق الحواجز المحٌطٌة
الموٌة  ..لذا كان ال بد من ابتكار اشعة خاصة الوى بكثٌر من طالة الحواجز و اال كانت النهاٌة بالنسبة
لفرٌك االرض و ضٌاعهم لبلبد فً متاهات ربما كانت عشوابٌة ببل مخرج و خسارة االرض ألفضل لادتها.
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مضى الولت و المركبة  Xتعابث حواجز المتاهة ببل فابدة  ..لم ٌعرؾ الثبلثة ابدا اٌن هم و ال الى اٌن هم
ذاهبون وال ماذا ٌفعلون  ..مبلٌٌن الجدران المشعة تحٌط بهم و التً تكونت من اشعة جسٌمٌة شدٌدة الموة
عززت لوتها طالة االنفجار و نواتجه العشوابٌة والطالة االضافٌة التً زودها بها فراس و المركبة  Xألجل
منع اخترالها فٌما لو تم كشؾ الخدعة لبل انفجار المنبلة  ..و اآلن و بعد ان زال كوكب خط دفاع ( العمل
االسود ) ولع الكل فً مصٌدة الهالة الخاصة التً كانت معدة للطوارئ المصوى مع التؽٌرات التً حصلت
على تركٌبتها بعد دخول تلن الطالات و اختبلطها بها  ..و راحت المركبة  Xتبحث بجد مخرج او طرٌمة
لكسر هذه الجدران العاتٌة  ..و لكن هذا كان عبثا  ..فكلما وجدت نفسها فً مكان مسدود كان علٌها العودة
من حٌث بدأت لكً تجرب من جدٌد  ..و التفرعات تمود لتفرعات و انسدادات بالمبلٌٌن و ٌحتار المرء هل
ٌعود للتفرعات السابمة ام الى نمطة الصفر  ..و بحساب بسٌط كان االمر ٌحتاج الى مبات السنٌن إلٌجاد
ثؽرة ربما كانت صالحة للخروج هذا ان كان هنان ثمة ثؽرات اصبل وهو احتمال ضبٌل  ..و كان اخطر ما
اكتشفته المركبة  Xعبر مجساتها ان الجدران المشعة تطلك بتركٌبتها الجدٌدة مجاالت مشعة ذات تؤثٌر بالػ
الخطورة على الجسد البشري و ربما على االجهزة على المدي المتوسط  ..ولوال حماٌة المركبة  Xلمن فٌها
لتملتهم هذه االشعاعات التً تمؤل الفضاء الشاسع من حولهم و ربما كانت تمتد للمجرة كلها رؼم ما معهم من
سبل ولاٌة و عبلج  ..ألنه ( العمل االسود ) سٌد العمول و اسوأ االعداء فهو ال ٌمبل الهزٌمة من مخلولات
الل منه رلٌا و حضارة لذا فمد لرر مصٌر المجرة كلها فٌما لو اصاب كوكبه الخاص سوء بالػ كما حدث
اآلن  ..هذا النوع من حكام الكون لٌس سهبل التعامل معهم بالطرق التملٌدٌة فٌما لو اضطر المرء ٌوما
للصدام معهم  ..لكن االرض فً الممابل ال تمبل االذى لنفسها ولو ممابل مجرة كاملة فً اعماق الكون  ..و
بعد محاوالت مستمٌتة بدا لهم انه من العبث االستمرار باتباع هذه الطرٌمة وهً البحث المباشر ولو
بسرعات تفوق اضعاؾ سرعة الضوء  ..و علٌه كان علٌهم اللجوء الى الحل المنطمً البدٌل الوحٌد  ..صنع
ممر خط مستمٌم  ..أي اختراق الحواجز بموة مناسبة لؤلمام حتى خروجهم من المتاهة الفلكٌة هذه  ..لكن من
اٌن لهم بهذه الموة؟  ..ان مسؤلة التجربة و الخطؤ تحتاج لسنوات ال ٌملكون ربعها فً اعمارهم  ..كان هذا
ٌتطلب اشعة الل ما توصؾ به انها خارلة لدرجة انه فً حال اطبللها فستخترق كل ما امامها دون ان
تتولؾ حتى نهاٌة المجرات كلها لتخرج الى فراغ االبدٌة مستمرة فً االنطبلق لما ال نهاٌة حتى ٌولفها هللا
فمط او تتصدى لها حضارة عاتٌة التفوق  ..لكن من اٌن سٌحصلون على هذه االشعة ؟  ..هل تستطٌع
المركبة  Xصنعها ؟  ..لكن المركبة  Xلم تمم بصنع هذه االشعة او بحث امر تكوٌنها  ..لمد لامت بتحلٌل
دلٌك للؽاٌة لتركٌبة الجدران الجدٌدة عبر ما اختزنته عنها من معلومات جراء تعاملها مع جهاز اطبللها و
ألنها هً التً ضاعفت طالته  ..و لامت باستخبلص عدة انواع من االشعة من نواتج االنفجار و من االشعة
التً انحصرت فً الجدران من خبلبط و حتى من اشعة الشموس و النجوم المتصلة بها و حتى االجرام
السماوٌة  ..و لامت بدراسة عمٌمة لكل هذا عبر مبلٌٌن التجارب الرلمٌة ثم صنعت اشعة طٌفٌة خاصة
مضادة راحت تموم بتجربتها  ..لكن هذه االشعة البدابٌة استؽرلت نصؾ ساعة الختراق حاجز واحد امام
المركبة  .. Xوراحت اجهزة المركبة  Xتحاول زٌادة لوة االشعة لتخترق الجدران بشكل اسرع  ..لكنها
كانت بتركٌبتها فعبل الوى ما ٌمكنها حسب التحالٌل و نتابج التجارب االفتراضٌة  ..لذا كان علٌها استبدال
االشعة و اضافة شًء ما الٌها ألجل زٌادة المفعول  ..لكن هذا اشبه بإعادة بناء برج من الصفر بتصمٌم و
مكونات جدٌدة  ..واختصارا للولت عادت المركبة  Xتحلل و تستكشؾ و تجرب كل الوسابل الممكنة مجددا.
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بعد ان اضافت المركبة  Xلمكونات االشعة الطٌفٌة مجاال كهربابٌا صافٌا و موجات السلكٌة و ذبذبات
مٌكرووٌؾ و عززتها بؤشعة لٌزر حرارٌة تملٌدٌة اطلمت االشعة الطٌفٌة الجدٌدة على الجدران  ..وراحت
تخترق الحواجز بسرعة و سهولة فابمتٌن منطلمة بسرعة فابمة للؽاٌة مجارٌة سرعة اختراق الحواجز التً
ٌبعد الربها عن اآلخر ٌوما ضوبٌا بمماٌٌس االرض  ..و بعد ساعات من االنطبلق وصلوا الى نهاٌة المتاهة
العجٌبة  ..و مع اختراق آخر الحواجز و مع رإٌتهم للفضاء الطبٌعً حدث امر لم ٌكن بالحسبان  ..لمد
حدثت لهم لفزة فضابٌة اجبارٌة  ..عبمرٌة اخرى لـ ( العمل االسود ) الذي حسب حسبا افبلت احد ما من
هالته الخبٌثة حٌث كان الخروج من مجاالت تلن الهالة ٌسبب تلن المفزة الؽرٌبة  ..و وجدوا انفسهم فً
كوكب مجهول ؼرٌب االجواء و التكوٌن  ..و تؤكد فراس من تجهٌزاته و اسلحته ثم ؼادر المركبة  Xتاركا
اٌاها تستطلع المكان بطرٌمتها ..و راح فراس ٌتجول حول المركبة  Xالتً كانت تحاول تحدٌد هذا الكوكب
و مكانه على الخرٌطة الكونٌة  .و فجؤة برز لفراس نحو عشرة مخلولات شبه رخوٌة و احاطوا بفراس
شاهرٌن اسلحة ؼرٌبة االشكال و ربما المفعول  ..واحاط فراس نفسه بهالة والٌة  ..و ٌبدو ان هذه الهالة
كانت ذات اثر لاتل بالنسبة لهم فمد تسالطوا حوله دفعة واحدة بمجرد سطوع الهالة  ..و اخذ فراس اسلحتهم
لدراستها ولو انها بدت له بدابٌة للؽاٌة لكنه ٌحب ان ٌضٌؾ ألرشٌؾ االرض معلومات جدٌدة دوما عن
اسلحة الكون  ..و عندما عاد لداخل المركبة  Xعرؾ مولع الكوكب  ..انه كوكب فً الطرؾ البعٌد من
مجرة ( بركة الدٌدان ) كما ٌسمونها على االرض فٌما بٌنهم  ..و اطلمت المركبة  Xو راحت تماتل كل
كوكب حً ألجل المرور  ..كل الكواكب تمتسم الفضاء فٌما بٌنها و لذا كان ال بد من المرور بؤمبلن كوكب
ما و الصدام معه  ..و كانت تهزمهم بسهولة شدٌدة لشدة لوتها و كذلن لكونها تملن اسلحة جدٌدة ابتكرتها
اثناء حربها مع كوكب خط الدفاع  ..و بعد مدة لصٌرة كانت تعبر الفضاء الخارجً للمجرة منطلمة
بسرعتها االخترالٌة المذهلة لتصل الى مجرة االرض  ..و عادت البعثة الحربٌة الى االرض بعد نجاح
مهمتها بسبلم  ..و عاد جان الى جزره السوداء و رامً الى منزله و كذلن فراس بعد ان ؼابوا لنحو شهرٌن
عن اهلهم بحجة السفر فً جولة حول االرض للتعلٌم  ..كانوا ٌعرفون ما حول العالم دون ان ٌدوروا حوله
 ..و عاد فراس الى منزله و معه صور رلمٌة و فٌدٌوهات تفاعلٌة لمناظر من مختلؾ الطار العالم و اٌضا
هداٌا و تذكارات و ذكرٌات كان لد اعدها حاسوبه فً مركز رلم صفر لبل انطبلق مهمته  ..والتمً بشمٌه و
شمٌمته اللذان ٌشبهانه كؤشماء بالطبع ..و راح فراس ٌصدع رإوسهما بما ٌعرفه عن العالم و دوله و
تمسٌماته و الصعوبات التً واجهته فً رحلته حول العالم  ..و لم ٌكن اثناء ثرثرته بعٌد التفكٌر عما حدث ..
كان ٌعلم ان ( العمل االسود ) ال زال حٌا و انه ربما ٌعٌد بناء خط دفاع جدٌد ان لم ٌكن لدٌه حما واحد آخر
 ..لكن الى ذلن الولت ربما ٌنعكس سلوكه مجددا و لد ال ٌفكر بؽزو االرض خاصة ان االرض ستستعٌد
حضارتها بواسطة ما اخذوه من معلومات و تصمٌمات من كوكب خط الدفاع و ما لدٌهم اصبل مما نجى من
الؽزو ..و لال شمٌك فراس  :هل استمتعت حما بالرحلة ام..؟ لاطعه فراس لاببل  :طبعا  ..وماذا تظن ؟ لمد
كانت رحلة ممتعة و خطرة خاصة فً الؽابات االستوابٌة  ..لالت شمٌمته بشن  :هل حما طفت حول العالم ام
انن اكتفٌت بالمكتبات التفاعلٌة و تحاول السخرٌة منا ؟ لال فراس مستنكرا  :طبعا طفت حول العالم بنفسً
 ..ام هل تظنٌن اننً لضٌت كل هذا الولت فً ؼزو الفضاء الخارجً مثبل ؟ .
← تمت بحمد هللا →
تمت الكتابة االصلٌة على الورق ٌوم الثبلثاء ٖٓٔ99ٗ/ٖ/م الساعة ٖٓٔٓ:ٖٗ:لٌبل

الصفحة  100من 101

العدد المادم :

شياطبن
انكوماندوز

الصفحة  101من 101

