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Present day 
  This day started out as a black day, 

but I can’t say I didn’t expect it to come.  
 

I can recall a simpler time, a time 
when my only purpose of existing was to carry 
items, from a location to another.  
 

I used to be C.C 99, as in Cargo Carrier 
99. Robots aren’t given names, only a number 
of a specific series, made to do a specific job. 
Although my job wasn’t exactly what you 
would call a catch, but I was happy; working 
with the ones I proudly call family.  

 
I was made on April the 4th 4004, at a 

cargo carrying company called C 3. A chain of 
factories under its name are scattered all over 
the planet. Though its slogan was rather 
ridicules, or so I thought, it was; Get what you 
deserve. The company was in the business of 
making robots to carry shipment, I was 
assigned to stay in the factory; I never got 
out. 

 
My body was a squared metallic box 

filled with gizmos, supported by hovering 

equipment. I had everything essential that 
made me a person from a built-in camera to a 
communication system. I could move objects 
by picking them up with my well-designed 
tentacle.   
 
 I lived at C 3 all my life, at section 54 
on Saturn. This, like any C 3 section, is filled 
with functional huge machineries. Our section 
in particular had dim lighting. I always wanted 
to go out into a city of Saturn, anyone of 
them. The closest I’ve ever gotten to the 
people was by facing a window, viewing the 
remarkable metropolis scenery.  
 

Nighttime was even more beautiful, I 
never missed a night not staring at the view. I 
stay up all night not because of work, but 
because I charge my power. I shut down my 
system only 2 nights a week so that it doesn’t 
overheat.  

 

In our galaxy, there are two main 
similar, yet different types of life forms, man 
and machine. Although one invented another, 
both species have equal rights. Mankind didn’t 
change that much over the years, still male 
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and female, black and white. But machine on 
the other hand, have improved.  
 

Machines are divided into three 
categories; first are the robots. Robots take 
all sorts of shapes and sizes, sadly, most of 
us have no rights, we are tricked into believing 
we have to work the given job, such as the 
folks at C3. I only found this out later in life.  

 
The second kind of machines is the 

androids. An android is a robot, but taking the 
form of a man. Finally, you have the cyborg. 
Cyborgs are the meeting point between man 
and machine. Having both human organs and 
machine parts, I believe cyborgs are the 
coolest race in the galaxy. 

 
I lived and worked with C.C 72; who 

taught me everything I needed to know from 
day 1. I could say he was like a big brother I 
never had. He looked after me, but most 
importantly, he taught me to be grateful for 
existing. 
 

Every section on Saturn had a 
supervisor, ours was a guy named Forrest 

Lander. Although he was human, he treated 
me like a friend. His attitude towards robots 
showed me that it was possible for man and 
machine to live together in harmony. 

 
Forrest had a large body, covered 

with strong muscles, probably because of 
moving huge chunks of metal. He is tall, has 
short white hair and has black eyes. His skin 
was close to pale tan. He was in his late 
twenties. 

 
The thing I like most about Forrest’s 

that he’s kind; he liked inventing little devices 
to help us with our daily lives. I think I could 
honestly say that he devoted his life for 
machines. 

 
I remember one time Forrest came to 

me as I stared into the endless view of the 
metropolitan life. 

 
I could recall a simple conversation 

that took place one day, before the incident of 
14th of May, 4008 accrued; the day my life 
changed. 

 

“What’s up little carrier?” He asked. 
“Nothing,” I said “It’s just that, I really 

would like to venture into life someday!” 
“You don’t want that life, it’s 

impossible out there, stay here where it’s 
safe!” He told me. 

 
14 May 4008 

 
 Life was good at C3. However, those 
days didn’t last. One fateful night, an 
anonymous battleship came near our factory, 
hovering over it. The battleship was a long 
rusty spaceship equipped with heavy artillery. 
It stopped, hovering above the factory. 
 

Then, it began to fire with its laser 
cannons and missiles at the factory, our 
home. It left no one alive, then it went away.  
 
 Due to the power of the attack; I 
found myself in several pieces, as everything 
around me was. It turned into a wasteland in a 
minute. I survived since the machine I was 
plugged into, charging my body, took most of 
the damage resulting in minimizing the harm 
inflected on me. I found the only possible 
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cause of my existence would be to avenge the 
death of my family. 
 
 Pretty soon, my system shut down, I 
had no power supply. I blanked out. 
 

19 June 4009   
My systems started up thirteen 

months after the incident, I found myself on a 
worktable along with other non-functional 
gadgets and machines.  
 

As I reviewed the day of destruction 
restored in my memory unit, a cyborg came 
out from the next room, he stood in front of 
me surprised. 
 
 “Well hello there,” he said standing in 
front of me “thought you’d be out for the rest 
of the week! I was going to restart you in a few 
days, but I see you took care of that!” 
 “Who are you?” I asked. 
 “Me? … umm, I’m John!” 
  
 I gazed at John as he smiled, he was 
a mechanist cyborg. He had a huge body as 
many cyborgs do, and one of his eyes was a 

camera. Although I haven’t met anyone my 
entire life, he seemed very familiar.  
 

“How did I get here?” I asked. 
 “I found your hard disk at a junkyard, 
you’re lucky it’s in one peace.” 
  
 He stared at me in silence, then shut 
me down, he was the last thing I saw that day. 
 

22 June 4009   
I started up my programs, noticing 

myself installed into a new system, a new bot. 
  

“Thank you,” I said “but I can’t 
possibly ask this of you John.”   
 “You didn’t, I’m giving this to you.” 
 “… but why?” 
 “I know you’ll be needing it, with this 
body; you could function even better than 
your former body, and certainly better than 
any machine organism” 
        “I will repay you for your kind deed!” 
 

I left his workshop and started 
hovering to the nearest planet, in search of 

the battle ship; luckily I restored a photogra-
phic image of it.    

 
As I hovered in space, I realized this 

was my first time out of a the factory. I was in 
space, the thing I only herd of but never seen. 

 
It was exactly like I pictured, lights 

were everywhere such as the crowd, it was a 
busy life of man and machine. However, with 
all the planets in my sight, the thing that 
caught my lens most was Neptune. Although 
it’s a restricted planet, filled with bases and 
headquarters of the force, the intergalactic 
solar force, a force that supervises all man 
and machine activities making sure they’re 
legal. I wished I could land on Neptune one 
day. 

 
The galaxy hasn’t changed much from 

the beginning of time, except for Uranus and 
Pluto. Uranus was completely destroyed by a 
sequence of huge blazing asteroids, set on a 
collision course in the 28th century. As for 
Pluto, it was officially considered a moon in 
the 21th century. The sun’s still off limits, 
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burning out of constant explosions, lightning 
up the galaxy.  

 
3 July 4009 

 
My journey took me back to my home 

world Saturn, but an unusual region, but still I 
was in a busy metropolitan district.  

 
As I began to interrogate the 

residents to see if they had seen the 
spaceship, I was pulled over by a ranger of the 
force. The ranger looked like a 26 year old 
female. She was tall and thin, and had black 
eyes and long curly black hair. Her skin was 
dark.  

 
“Is there a problem officer?” I asked. 
“Yes,” she said, “and it’s corporal. 

Why are you searching for this ship?” she 
asked me about the image I held.  

“It is my only purpose of existing.” 
 
As any ISF ranger would do, corporal 

Tina Rodrigo scanned my RAM to see what my 
real intentions are. Once the scan was over, 
Tina cuffed me. I was put under arrest. 

 

“I can’t let you do this,” she said “I 
have to take you in!” 

“You have to let me do this, they 
killed my entire family. I will hunt them down 
no matter what!” I was determine “if you want 
to stop me you will have to shut me down and 
dispose of my non-volatile storage unit!” 

 
She took me inside of her vehicle. 

And sat beside me. 
 
“You know this is illegal; to hunt down 

people to eliminate them, this is for the force 
to handle.” She was firm and straight, then 
she said: “Luckily for you, I happen to have a 
weak spot for those like you, I know what It 
feels like to lose a loved one, so I’ll show you a 
couple of ways to make it legal!” 

 
She told me I could dodge being a 

criminal and still get what I want. I could either 
become a bounty hunter, or to join the ISF. I 
chose to be an ISF agent, since she was so 
kind to me, and willing to help me track the 
ship down. Plus, when I’m with the force, they 
will provide me with the vehicle and weapons I 
will be needing. 

  
As I enlisted my name as a ranger, at 

the nearest ISF station, I found that I had to 
do some tests before I could join the force. 
The “New Recruits Checking Unit” examined 
my system, and devices; making sure they’re 
functional and ready to go.   

 
I realized that I had to do some tasks 

to earn a rank which would authorize me to 
use weapons. As a new recruit, I can only 
serve the galaxy as a ranger, where my work 
field is in public places. However, the ranger 
ranks are divided into 4 degrees; officer, 
private, corporal and their captain rank; 
sergeant. I was putting my eyes on the 3rd 
rank, which enables me to use any weapon I 
chose, as long as its damage isn’t massive, 
such as rocket launchers and laser cannons. 

 
3 January 4011 

 
As days flew by, I found myself 

promoted from officer to privet, by capturing 
lowlifes of the galaxy. Which meant; not only 
could I drive ranger vehicles, but also I could 
use weapons of minimal damage. 
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However, on this day, I became 
corporal. This was my goal. Of course, 
Rodrigo’s days as my partner ended, as she 
was graded up to a sergeant; captain of all the 
ranger. 

 
Each month, I sent my salary to 

John; he was generous enough to provide me 
with the latest equipment on the market. The 
gadgets helped me a lot with seeking out the 
renegades. 

 
12 February 4011 

 
One evening, John contacted me, he 

told me every penny I sent to him that he had 
spent in investing in my case. Moreover, he 
had hired bounty hunters to search for the 
battleship.  

 
Like that wasn’t enough, he surprised 

me even more when he told me he found the 
battleship. It was hiding in space ruins behind 
Earth. 

 
9 March 4011 

 

I went immediately to the location. Of 
course it took time to arrive at Earth’s location 
since I was all the way across the galaxy. 
When I arrived at the junkyard behind Earth, I 
found the battleship.  

 
I went to the corroded battleship, got 

out of my spaceship, and stood in front of it. I 
entered it blasting my way through. Once I 
opened a wall in the battleship, the guards 
saw me, they turned around to discharge 
gunfire at me. 

 
I could infer from their reactions and 

positions that before I entered, they were in 
deep concentration with a live event of racing 
cars, taking place on a planet; it was showing 
on their monitors.  

 
The guards started to fire at me with 

their weapons. I had no choice but to eliminate 
them for standing in my way.  

 
What I did was wrong, I didn’t have a 

warrant that allowed my trespassing, in fact, 
the ISF was unaware of my actions, but I didn’t 
have time to run this by them. Although some 

of their shots got to me, I managed to go on, 
as they were non-fetal parts of my bot.  

 
I walked the gloomy halls, some with 

no windows, and some with no lighting. Then I 
saw a room, a compartment with Christopher 
Cox’s name on it. 

 
I knew Cox, his name’s on the most-

wanted list, next to a guy named Soul Zero. 
They are well-known criminals. Cox is wanted 
all throughout the galaxy for theft, 
blackmailing, arson, embezzlement  and 
murder. 

 
Cox was wanted for embezzlement 

when he had a job, that was the reason why 
he became a runagate. Cox worked as an 
arsenal salesman in a branch of a huge co-
operation. 

 
I entered the rouge leader’s chamber, 

and found him. He was relaxing, smoking a 
cigar with some of his friends.  

 
Christopher Cox was a bodybuilder, 

with long brown wavy hair and dark orange 
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skin, with gray dead-looking eyes. He was 
definitely in his thirties. 

 
As I entered the room, his men got up 

and began to shoot at me, I proceeded with 
my killing and bone braking. It was a 
massacre. I went directly to the space pirate, 
holding him up by his throat.  

 
“Why did you blow up section 54?” I 

got directly to the point. 
“I did it because my friends and I had 

a bet,” he smiled, “and I enjoyed it!” then he 
laughed. 

 
Just as I was about to separate his 

head from his body, I was interrupted by one 
of his soldiers. He came from behind me. 

   
“Hey dumb-bot!” he said as he 

pointed a info-earaser at me “how about 
putting him down!” 

 
A info-earaser is a device created by 

man to stop any machine. By activating the 
device, it sends an electromagnetic wave that 

deletes any data in its range. I wanted a clear 
shot at Cox, so I did as his soldier ordered. 

 
“And what do we have here? A little 

ISF hero?” Cox said smiling “where’s your 
backup?”  

“No one’s coming” I said. 
 
That’s the problems with my system, 

I was programmed to tell the truth. 
 
Cox decided to benefit from my 

interference, he also wanted to punish me, 
and so, he replaced my Hard disk with one of 
his weakest bots, X9; which, ironically, turned 
out to be a pick-up bot. However, Cox copied 
my memory and placed it inside X9’s system, 
so that nobody would suspect otherwise.  

 
I was inside a pick-up bot once again, 

but this time was much worse. This body was 
rusty and cheap. Moreover, I was an enemy of 
the ISF. 

 
I figured I didn’t have to be an enemy 

of the force, I knew I could tell them the truth 
and they could check my RAM. 

 
However, I didn’t wish to give up, I 

struggled trying to escape the grip of the 
machine that was holding me down. 

 
“Don’t struggle,” Cox said as he came 

closer to my face “you will, GET what you 
deserve!” Then he laughed at me. 

 
He said that mocking my origin. I paid 

no attention to his remarks. Soon, the police 
arrived, I presumed they found out by the 
sounds of the gunshots fired earlier between 
me and Cox’s men.  

 
Seeing that they were just rangers, 

Cox decided to fight them instead of running 
away. But when things got tough, he decided 
to dispose me and escape. I decided this is the 
time to tell the rangers who I really was; not 
only one of them, but their captain’s friend.  

 
“STOP WHERE YOU ARE, WE HAVE YOU 

SURROUNDED!” the captain addressed me! 
I stood in confusion. 
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But then X9, in my body, went to 
Rodrigo. He was also disposed of before Cox 
fled the scene. The worst part was that the 
force believed I was the criminal and X9 was 
with them. Didn’t the force give a chance to 
suspects to explain their selves? 

 
 
“Rodrigo, I’m 99” I shouted out. 
“Oh 99, are you alright?” Rodrigo said 

to the imposter. 
“I’m fine Tina!” he told her. 
 
I said but she didn’t hear me. X9 took 

my identity. As the rangers approached me to 
make an arrest, I found the only left solution 
was to escape. 

 
The engine that was given to me was 

slower than the one John gave me, it was a 
disaster. Worse than that, it worked on 
electricity, which meant it needed to be 
charged. Unlike the one X9 took, which 
worked, charged and restored energy using 
solar power. 

 

 Fortunately, I saw a sports car 
coming in my direction, I sent a message to 
its driver trying to convince him to stop and 
pick me up. 
 
 As I expected, it worked. The 
message contained four digits of my account 
at the bank with full details. 
 

“Thank you for stopping for me!” I told 
the driver. 

“Thank you for giving me access to all 
your money!” she replied. 

“You’re not a robot!” 
“No,” she laughed “I’m an android! I’m 

August, nice to meet you!” 
“My name is 99, it’s a pleasure!" 
 
All machines are genderless, the fact 

that August acted like a female was a 
characteristic placed in her programming chip, 
creating a female personality system, this all 
depends on the choice of the programmer.  

 
August looked like a smart android, 

and very much dependant on her own. She 
had a high-tech bot that looked like worth a 

billion Ics; intergalactic credit system. Just 
from looking at her I could judge that she lives 
a joyful life. 

 
“I’m a racer bot, my number’s 13, you 

should come see me race the tracks 
sometime, if you’re not busy sometime!” 

 
I wasn’t free at the time; in fact I 

needed to escape from everyone’s eyes, so I 
wouldn’t get captured by the force. But I knew 
who would believe I’m 99, John. I told August 
to take me to him.  
    

5 March 4011 

 
August managed to arrive at my 

destination faster than I anticipated. Her car’s 
really fast.   

 
“Thank you 13, I appreciate your 

assist!” I thanked her, and got off. 
“What’s with 13? My name’s August!” 

She got moody from calling her by a number “I 
don’t think 99’s a good name for you, from 
now on; your name is Andrew!” 

“But I like 99!” I argued like a human 
child, but in my case, a robot. 
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“You’ll get use to it Andrew, it’s 
perfect for you! Hope to see you at a track 
someday!” 

 
She took off in the speed of light. I 

turned around to enter John’s workshop. 
 
“John!” I saw him “It’s me, 99!” 
“What happened?” he said as if he’d 

expected me to show up in a different form. 
 
After I told him everything, he 

believed me and decided to provide me with a 
new body. 

 
“I can’t believe how stupid I was, I lost 

my chance and you bot!” 
“Hey, don’t worry about it!” 
“Plus, I wasted your money you spent 

in hiring those bounty hunters! I don’t deserve 
your generosity!” 

“Don’t worry little carrier, we’ll get the 
imposter!” 

“What did you say?” I suspected 
something! 

“… We’ll get him?” he tried to cover-
up his act! 

“You called me little carrier,” I pointed 
out “I never told you I was a cargo carrier!” 

“Yes you did,” John smiled “you …” 
“Even if I did, no one calls me that 

name except for my friends who worked there 
with me!” I began to figure it out! 

“Ya, but … I … um …” he was out. 
 
John stopped with trying to come up 

excuses, and his face turned serious. John 
walked towards me slowly.  

 
“99,” he said “my name isn’t John, 

it’s … Forrest Lander” 
“Negative, Forrest Lander is 

deceased. He died on 14th of May, 4008.” I 
stated. 

 
“On that day, most of us died at 

section 54, but I survived, well, most of me 
did anyway! I saw them coming and escaped 
just minutes before the destruction, I’m so 
sorry I didn’t sound the alarm!” Forrest said. 

“What happened to you? Why are you 
a Cyborg?” I asked. 

“The explosion,” he explained “I 
couldn’t escape it in time; it burned my body, 

killing many of my organs. I found the only 
way to continue living was to operate on my 
own body; substituting many dead parts with 
artificial ones.” 

“Why didn’t you tell me this once you 
found me, why did you say you were John?” 

“I was trying to protect you, don’t 
you see?” 

“How could I?” 
“Cox … didn’t you talk to him?” 
“Yes, he said he did blew up the 

factory because of a bet!” 
“He did it trying to kill me!” 
“What?” I was surprised. 
“I owed Cox some money I lost on a 

bet, at the moment I didn’t know what kind of 
a man he was. But I soon found out; when I 
was late for a couple of weeks, he found out 
where I was and decided to kill me. I had no 
idea, please forgive me!” 

 
I didn’t know what to say; I was happy 

that one of my family survived, but at the 
same time I was angry at him for being the 
cause of the other’s death. Forrest explained 
why he didn’t join me to take down 
Christopher; it was because Forrest knew if 
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we’d both go, we might both fail and no one 
would help us, it was a chance he wasn’t 
willing to take. 

 
Whether I liked it or not; Forrest was 

the last remaining member of my family, and 
family forgive each other no matter what.  

 
10 December 4012 

 
After 21 months, Forrest’s laboratory 

was completed. He built it under Saturn’s 
surface. I helped out in a bot Forrest made 
specifically as I designed. 

 
My new body had built-in gadgets; 

from multiple visors to laser cannons. But the 
best thing about it was that it worked on solar 
energy. 

 
Although my new form wasn’t wanted 

by the ISF, I still wasn’t done with the current 
problem, X9. 

 
I didn’t inform Rodrigo of the 

imposter since I knew she wasn’t in any 
danger, not unless X9 was revealed. 

 

I decided to call her on my way to the 
station, luckily we were on the same planet. 
When I arrived at the station, I saw that X9 
had already known about the phone call. And 
the worst part was, he had taken Rodrigo 
hostage. 

 
“Let her go.” I ordered X9. 
“Not before you provide me with a 

ride, full option weapons!”  
 
The hard-headed criminal insisted on 

holding his gun at Rodrigo’s head. I had no 
choice but to use one of the devices Forrest 
had installed into my system. 

 
This device in particular is very similar 

to a info-earaser; it sends an electromagnetic 
field which shuts down any near machines. 
When I launched the wave, we both shut 
down. 

 
My system started up normally 

minutes later, the first thing I saw and heard 
was the sound of clapping and cheering, the 
rangers at the station were applauding me for 
my heroic act.  X9 was taken in for trail. 

 
That evening, Rodrigo, as my captain, 

promoted me to her same rank, I was also a 
sergeant.  

 
Before everyone went home, a 

lieutenant from Venus contacted Rodrigo, 
ordering her to come work on a problem in 
Venus concerning the rangers there. She was 
given the order to bring her best rangers. 

 
I decided to escort her to Venus and 

stay there until the problem was resolved.  
 

4 January 4014 

 
We’ve been working on the problem 

non-stop, it barely ended a year after we’ve 
arrived. On this day, we had packed our bags 
and were ready to go home. 

 
While we were in the spaceship, 

returning home, I noticed Rodrigo was staring 
constantly out of the window. 

 
“Is there something wrong 

Sergeant?” I asked politely. 
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“No, it’s just …” she paused looking 
for the right words, “Did you ever have a plan, 
and then things start to change, and you 
realize that what you have right now is the 
best thing for you, the best you’ll ever have, 
like you were made for it?” she made no 
scene. This is when I understood the phrase; 
when it rains, it pours. 

“I guess I haven’t reached that point 
yet!” I tried to communicate with her. 

“I guess what I’m trying to say is; I 
like being a sergeant! I don’t want to become a 
soldier or a lieutenant one day.” She told me 
“That’s just not for me!” 

“Whatever makes you happy, Serg.” 
“I guess this means good-bye then.” 
 
 Rodrigo decided to go to earth, 

where she could practice being the captain of 
the rangers until she would be the greatest 
and highest ranger of all.  

 
As a result of abandonment by the 

people, Earth resumed its natural course of 
life; rain poured, the trees grew, and so on. 
Now Earth is one big forest with beautiful 
clean oceans. 

 
I, on the other hand, went to the 

Saturn’s ISF station to enlist my name to 
become a cadet, the trainee rank of soldiers. 

 
The soldier ranks authorizes its 

agents to work in battleships, guarding 
headquarters, or carry on to the lieutenant 
ranks. However, I kept my eyes on the 
seventh rank of the force; second 
commodore, which will permit me to pilot a 
battleship. I wanted to destroy Cox no matter 
what. 

 
But to become second commodore, I 

had to pass the early ranks of soldiers, of 
which are cadet and commandant. 

 
This day was the last day I saw Tina 

Rodrigo, after that we parted ways. 
  

17 March 4014 

 
After two months or so, I received 

mail, welcoming me to begin my training as a 
cadet. So I went to Jupiter, where cadets are 
usually trained. I was excited; I believed this 

would lead me to pilot a battleship one day, 
which will allow me to destroy Cox. 

 
23 March 4014 

 
I arrived on Jupiter a week after my 

departure. The air was unclear because of 
thick layers of multiple gasses. Those gasses 
formed a strange mist which blocks my vision 
to see. Other than that, the planet was in 
perfect shape to start my training. 

 
However, I was not aware of the 

difficulty of the soldier ranks. 
 

3 October 4017 

 
This was the day when I grasped the 

fact that my aim was too high. I wasn’t ready 
yet to get a golden eagle. I wasn’t ready to 
become a coronel. 

 
I knew exactly why I wasn’t ready, it 

was because of my devotion, it wasn’t for the 
ISF, but on nailing Cox.  

 
I was still on Cox’s case, I will never 

let him go unpunished, the only difference now 
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is that now, I am commandant, authorized to 
use full power without the ISF questioning me. 
I told my coronel I would like to have a 
vacation. 

 
I searched my memory unit to see if I 

had any clues of his whereabouts, any hints 
which would be useful in leading me to his 
place, any signs I missed … then I found it! I 
didn’t expect it, but I found something. 

 
The racing track!  Cox’s guards were 

concentrating on it too much, it must have 
been an assignment! There was only one way 
to be sure of my thought. 

 
“Forrest,” I asked “what did you say 

you betted on with Cox?” 
“Umm, …” he scratched his head “on 

a race I think!” 
 
I decided to attend the upcoming race 

due to take place on Venus, after two weeks, 
where I plan to kill Cox. 

 
17 October 4017 

 

I arrived on Venus, a planet very 
similar to Earth; of same gravity and 
atmosphere. I came as an observer, since I 
didn’t wish to inform the ISF of my future 
actions. 

 
As I walked on the track checking the 

participants. As I checked them out, I saw 
August. I had forgotten she might be here. 

 
“Hey August!” I said “Could I speak to 

you for a second?” 
“Who are you?” She asked! 
 
She didn’t recognize me because of 

my new bot. She met me only once and I was 
in X9’s body. After I explained to her that I was 
99, she recalled who I was. 

  
“Andrew!” She said excited “long time 

no see! It’s been, what … six years? Anyway, 
glad you made it! See you at the finish line!” 

“You’re participating in this race?!” 
“of course, …” she was surprised 

“why else would I be here?” 
“could I ask a favor of you?” I said 

politely. 

“Sure,” she said joyfully “what’s up?” 
“I need you to withdraw from this 

one.” 
“Come again?” she laughed confused. 
“Competing in this race would be a 

mistake,” I added “please leave!” 
“You’re serious, aren’t you?” 
“This race is not safe!” 
“It never is!” she got offensive! 
“I am going to disqualify you!” 
“… Who are you?” 
 
She gave me a strange look, and then 

walked away from me. She got in her car. 
Sadly; I don’t have the power to disqualify any 
racer, I just told her that attempting to make 
her leave the track to save her life. I had a 
feeling that Cox was betting a lot on this race, 
especially after I destroyed a lot of his ship, 
and his crew. I was sure that anyone messes 
with him will forfeit his or her life. 

 
Finding out who Cox’s guy was, wasn’t 

that difficult. I saw one of his men talking to a 
driver, number 7; Eddie J. Eddie J is a human 
champion in the world of sonic races, the king 
of the road. He has won over a dozen of races, 
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all coming in first place. I believe that Cox had 
betted on all of them. Cox must be Eddie J’s 
sponsor. 

 
Just as I passed by the starting line, I 

saw August, but I couldn’t talk to her because 
of all the noise the crowd was making, and 
because of a thick glass wall between us. With 
the sirens going off, the race began. It began 
with August blasting off in first place. 

 
The race took 20 minutes, as they 

blazed around us going above us and 
underneath us. The spectators of these races 
were placed in a gigantic glass ball, and the 
circuit went around us. 

 
Only 30 seconds remained, and still 

August was in the lead, but then, out of 
nowhere, Eddie J came soaring in! He was 
going so fast, that just the idea of him passing 
next to August will send her flying out of the 
path crashing into the grounds beneath us. 

 
I realized I had to save her. With the 

use of a gadget installed by Forrest called 

Autohacker, I hacked into her car’s system 
and moved her car to her left. 

 
She survived … but came in 2nd place. 

I hoped she’d never finds out. Eddie J got out 
of his car as the audience went wild. As he 
jumped around performing acrobatic moves, I 
realized he was taller than I expected. 

 
In fact, I think from all the people I 

met in my life; Eddie J was the tallest. Eddie 
had dark skin and emerald eyes. He looked like 
a prehistoric animal called a cat. 

 
Along the path of history, many 

animals went into extinction; first was the 
race of dinosaurs, then birds, then cats and so 
on. Only a few sorts of animals survive today. 

 
Then, Eddie J did what I expected him 

to do, he gave Cox up. Unintentionally, as 
Eddie J held the cup in honor, he smiled to a 
corner of the public after smiling for the crowd 
and the camera. And in that corner I saw a 
man. When the man and I made eye contact, 
he fled. 

 

I followed him without his knowledge 
until he led me straight to Cox. That’s when 
Cox saw me. 

 
“What do you want?” he said. 
 
Cox didn’t realize it was me who 

nearly killed him years ago. He didn’t know it 
was me because of my new form. I decided to 
end this now. I didn’t hold anything back.  

 
“You killed my family, and now I’m 

going to kill you!” 
 
As I predicted, he burst into laughter. 

But that ends now. I shot beams of my laser 
cannon on two of his men within a second. It 
turned them into dust. 

 
“What was that?” he stopped 

laughing and got serious. 
“Beams of light increased to the 

highest point by stimulated emission of 
radiation,” I explained “and the best part was; 
it worked on solar power.” I joked. 

“No robot’s gonna make a fool out of 
me and gets away with it!” 
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That was what I wanted; to finish 

this.   
 
It didn’t take much time to brake 

every bone in his body, but when it came to 
the one in his neck, I stopped. 

 
Did I really want to become like him? 

Is that what my family would’ve wanted for 
me? As I stood there thinking, I saw him 
laughing, he didn’t mind dying since it wasn’t 
humiliating, but I knew what would be 
humiliating; sending him to prison. 

 
“This is 99, I’m calling for backup!” I 

called in to make the arrest. 
“Copy that 99, is he in need of 

medical help?” 
“Negative!” 
“Good,” the officer online with me 

said “because we need to take the location 
from him.” 

“Location of what?” I asked. 
“The whereabouts of the hostage he 

took nine days ago, a mister Forrest Lander.” 

“… where is he?” I disconnected from 
the line, asking Cox. 

“What are you gonna do, kill me?” he 
mocked, followed by more laughter. 

 
I had to rescue my friend and fast, so 

I decided to use one of Forrest’s devices to 
deceive his loyal men. 

 
I walked into Cox’s spaceship, his men 

saluted me, as I was taking the form of their 
commander, it was a holographic image. 

 
“Men, take me to the hostage.” I 

ordered them. 
“I.I. boss!” his main man replied. 
  

27 October 4017 

 
Forrest was safe and sound. Cox was 

sent to the strongest prison in the galaxy, 
which is on Neptune. Along with containing the 
main galaxy prison, it is the home of the ISF 
main headquarters. Only lieutenants and elite 
members are allowed to access it. It would be 
an honor for anyone to enter it. 

 

I was given that honor, after making 
such a major arrest; I was promoted to second 
lieutenant. 

 
The Lieutenant ranks are the training 

stages of becoming elite. As a second 
lieutenant, not only am I allowed to enter 
headquarters, but I could also access 
classified data. 

 
But I wasn’t going to take it, as  my 

purpose in life was accomplished. I had 
avenged my family’s death. I had nothing else 
to do but self-destruct. 

 
“Self-destruction commencing in 15 

seconds!” my system stated. 
“So that’s your plan?” Forrest said as 

he came from behind me. 
“Step back Forrest!” I commanded 
“No!” he told me “you want to blow up 

yourself, you’re going to have to take me with 
you!” 

“10 seconds!” my system stated. 
“You have to get to safety, I can’t 

stop it now!” I lied. 
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“Yes you can, I created that system 
of yours!” he said as he came closer. 

“why are you doing this?” I asked. 
“The same reason you are” he replied! 
“5 seconds” my system continued “4 

… 3 … 2 … 1 …” 
 
I stopped the countdown just in time. 

I stopped it because Forrest just 
acknowledged me as family. 

 
Forrest smiled, knowing I won’t 

proceed with it if it meant harming any life 
form, man or machine. 

 
“Don’t give up, even if a goal is 

achieved, another might appear.” He 
encouraged me! “You might be needed to save 
more people so that what happened to us 
won’t happen again.” 

“Robots are made for a purpose,” I 
said. “Just one purpose!” 

“Not you!” 
“I am a robot!” 
“Physically, yes.” He said “but you 

don’t have to be mentally!” 
“What do you mean?” 

“Just 5 seconds ago, you lied!” 
 
I realized Forrest was right; I didn’t 

have to act like a robot just because I am one. 
Back in the days when I was a carrier; many 
things were different from now. In these last 
years, as my system went into constant 
development, so did my programming. 

 
From this day and forward, I knew I 

was capable of much more. 
 

6 November 4017 

 
I landed safely on Neptune, in front of 

one of the headquarters. It looked so huge 
and extraordinary, protected with walls made 
of the strongest titanium in the galaxy. As I 
entered, I saw every one there was at a rank 
higher than me, but treated me equally. 

 
As I walked through the hallway, I saw 

a door locked, it said [Primary Meeting Room: 
Elite Members Only]. I knew I had a long way to 
go before I could pass through this door. 

 
The elite ranks are the leaders of the 

entire force; all of them are authorized to 

command entire fleets of spaceships, whether 
they are onboard on the battleships, or sitting 
on a chair at the headquarters.  

 
As I walked down the hall, I saw one 

of the monitors change. Instead of putting the 
ISF logo like the rest, a senior lieutenant, the 
first elite rank, appeared. 

 
“Lieutenant,” he addressed me with a 

commanding voice “are you Lieutenant 99?” 
“Yes sir!” I replied. 
“Come to my office, Lieutenant K. 

Carlson. Over and out!” 
  
Although I didn’t understand him at 

first, the message was clear. I didn’t 
understand him at first since he was talking in 
a different language. 

 
English is the most used language in 

the galaxy, but many didn’t learn it. Luckily, 
my system’s updated with 24 languages. 

  
I went straight to the Lieutenant’s 

office. I had a feeling that he was my 
supervisor for the time being. 
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I stepped into his office after 

knocking for permission. It was a fancy office, 
with the best kind of wood, and the most 
beautiful planets. 

 
“Lieutenant, until you reach the elite 

ranks, I will assign you to missions, is that 
understood?” 

“Yes sir!” 
“Good,” he said handing out a Disk, 

“this will be your next assignment!” 
 
The mission was on Mars, specifically 

at a military camp. I was asked to replace the 
lieutenant who had been assassinated by a 
traitorous soldier. My mission was to figure 
out who the traitor was. 

 
I decided to make a quick stop at 

Forrest. Knowing the temperature of Mars will 
melt my body, I decided to replace it with 
another one which could withstand the heat. 

 
As a desert planet covered with 

canyons and valleys, this planet has absorbed 
a great amount of the sun’s heat. Therefore, 

Mars is among the hottest planets in the solar 
system.  

 
28 November 4017 

 
As soon as I landed on Mars, I knew 

this mission wasn’t going to be easy, since 
none of my other visors would help out; the 
thermal wasn’t stable because of the heat, 
and the X-Ray … well, we have a soldier 
traitor, not a ninja spy. So he won’t be hiding 
from me, just his true identity. 

 
As the soldiers’ leader, I decided to 

meet the soldiers in person. The only ones I 
found intriguing were five soldiers; 1 
Commandant, 1 Second Commodore, 1 First 
Commodore and 2 Coronels. 

 
The commandant was a 21 years old 

rookie, his name was Roger Cole. I’m pretty 
sure that he skipped the ranger ranks, 
probably because his father had connections. 
The second commodore was an android called 
superbot. As for the first commodore, he was 
a cyborg who went by the name Jet X. And 
finally, the Coronels, they were Jacob Shore 
and Tuck Miller, both of them looked over 

fifties. As I heard; the two were best friends. 
All of them were suspects in my eyes. 

 
29 November 4017 

 
The next day, Roger Cole came into 

my office, but in a detective brown coat, with 
black sunglasses and a hat. It was a disguise, 
he thought I wouldn’t recognize. He looked 
ridicules! 

 
“Hey kid,” he said with a deep voice 

“you’d better leave this planet if you know 
what’s good for ya, understand!” 

“I know it’s you Cole!” I told him. 
“Roger Cole? I don’t know any Roger 

Cole!” he was stranger than I expected. 
“Commandant Cole!” I ordered “If you 

chose to carry on with this charade, then you 
soon will find yourself unemployed!” 

“… Got it!” he took off his costume. 
“Now, what is this about?” 
“Sir, I believe that you are a target!” 
“Care to explain?” 
“The lieutenant before you, he was 

also a robot! I believe the ones who 
assassinated him were racists!” 

“And who exactly are they?” 
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“Um,” he came closer towards me, 
and whispered to me “I believe they’re 
Coronels Shore and Miller! Please don’t tell 
them I said that!” he backed away. 

I got up “Do you have any proof?” 
“… Not yet, but I will soon!” 
“This is a very serious accusation 

commandant, I suggest you keep your mouth 
shut until you have undeniable evidence!” 

“Sir,” he came closer again “I can’t do 
this on my own, I’m afraid I’m going to need 
your help!” 

 
I agreed to help him, after all, that’s 

why I was here. But once as I heard his plan, I 
couldn’t keep my mouth shut and just listen 
anymore. 

 
 “Bait?” I said out loud! “You want me 
to be your bait?” 
 “Lieutenant Sir, please come down 
and hear me for one minute!” 
 “That’s correct, I am your lieutenant!” 
I was furious! “Lieutenants do not become 
bait!” 

 “Sir, with all due respect, you are 
already a target, why not use this to our 
advantage?” 
 

As much as I hated to admit it, I 
believed the kid had a point. We had no time 
to lose; we decided to proceed with the plan 
the next morning. 

 
30 November 4017 

 
At 6:00 in the morning, I sent the 

soldiers who were guarding me home to stay 
alone, unprotected. And then I disarmed 
myself, acting as if I was cleaning my 
weapons. I was completely vulnerable.   

 
As I sat there cleaning, waiting for 

Shore and Miller to come, I began to think this 
wasn’t going to work. I decided to enlarge my 
hearing field, I enlarged it until I heard a 
whispering, I heard “Does he really think we’re 
that stupid?” I located the source. It came 
from Miller’s room. 

 
I armed myself and went to Miller’s 

room, as I walked I heard another person 

saying “we’ll do it tonight, and then we’ll kill 
Roger!” 

 
I busted open the door, seeing Shore, 

Miller and half a dozen of soldiers. They began 
shooting at me as a reaction for surprising 
them, but mostly because I was a robot. Most 
of the bullets penetrated my vest like a paper. 
I was shocked that they had such great 
artillery in stored in their room. 

 
They shot me just for seconds before 

Roger managed to pull me out of there. Roger 
had arrived with a great number of men as we 
planned.  However, he was too late, I was 
completely destroyed; I couldn’t help my men. 

 
 “Hang on sir,” he told me as he 

fought them off. “Hang on!” 
 
Roger’s voice faded as I blacked out. 
 

4 December 4017 

 
“Sorry it took so long sir!” Roger said. 
“That’s okay, where’s the traitors; 

Shore and Miller?” I asked. 
“Dead sir, they were going to kill us!” 
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“That’s okay Cole, you did good!” 
“Please, Roger, sir” 
“Hey.” I just realized “Roger, where’s 

my body?” 
“Well, sir, you may not remember, 

but it got destroyed during the shooting!” 
“Let me rephrase, where am I?” 
“Please forgive me sir” he cried out “I 

didn’t know what else to do!” 
“Roger, where am I?” 
“… inside the spaceship!” he said 

scared. 
 “… who else is with you?” 

“No one, the other soldiers died!” 
“Are you the only one who’s driving 

me?” I asked a question I never thought I’d 
say! 

“Yes” he said, still scared. 
“Okay, here’s what you will do …” 
 
I had given him an order to take me 

to Saturn, I was going to Forrest’s Laboratory. 
 

18 December 4017 

 
As Forrest was building me a new bot, 

I had time to think. I discovered a quality I had 
that I despised. I entered the ISF just to find 

my own justice, just like Shore and Miller 
joined the force to kill every machine. I felt 
just like them. 

 
I was soon in my new bot. It was 

exactly like my previous bot, the one I 
designed. As a lieutenant, I decided to 
promote Roger for his courageous act; I made 
him second Commodore.  

 
I saw a lot of courage and spirit in 

Roger. It turned out that he was serious in his 
job. Once he began to suspect the actions of 
his supervisors, he knew he should inform a 
higher agent. However, when he notified the 
lieutenant before me, the lieutenant was 
killed; that’s when he was sure it was them. 
He was an eye witness with no proof. 

 
Roger was always confident of 

himself, he wanted to go all the way into being 
the general of the force; the main man. Roger 
was a golden boy with a golden heart. He had 
golden hair and blue eyes, with a smile that 
could light up anyone’s day up. 

  

However, Roger went back to Mars as 
it was his assigned location, but I went to the 
ISF HQ, in Neptune, as my mission in Mars was 
completed. 

 
23 September 4018 

 
On this particular day, I was returning 

home, as a First Lieutenant.  
 
On the way to Forrest’s, I heard on 

the local news channel of Saturn’s radio 
stations about a bank robbery job turning into 
a hostage situation. 

 
It was an everyday event, until I 

heard the names of the hostages. One of 
them was Roger. I decided to go to the 
national bank and try to negotiate with the 
one in charge to save his life, and others as 
many as I could.  

 
I was lucky as I wasn’t far from the 

area. When I reached the location I went 
straight to the sergeant. 

 
“What do we have here?” 



Q8BooK4U 

99: SILVER MILLENNIUM: ROM 

 

18 
 

“An angry ex soldier, commandant 
Jim Marshal.”  

“How many people does he have in 
there?” I asked. 

“14 costumers and 11 employees, 3 
were shot down trying to escape. We believe 
they are in serious need of medical help!” 

“What are his demands?” 
“The usual, a spaceship and not a cop 

after him.” Said the sergeant. 
 
I took the phone from the sergeant to 

speak with Jim Marshal. 
 
“Mr. Marshal, this is Lieutenant 99, 

we will provide you with a spaceship as soon 
as possible, but you have to send half of the 
hostages out to prove you are willing to 
cooperate.”  

“No body’s coming out until I get what 
I want!” 

“Mr. Marshal, If you don’t 
compromise you won’t get anywhere. You 
shoot one more person in there and the SWAT 
will be rushing in to bust you. My way’s 
better.” 

“Fine, I’ll send 5 out!” 

“You got 28 people in there, send 14 
of them out!” 

“That’s not going to happen pal!” 
“Okay, how about this; you send 14 

people out, and I go in!” 
“You come in? unarmed?” 
“Yes.” 
“… okay, but if you try any funny 

business …” 
“I won’t. You have my word.” 
 
I went in as 14 citizens came rushing 

out. When I entered the bank, I scanned the 
hostages, I saw Roger with them. I didn’t say a 
word; in fact, I acted as if I didn’t recognize 
him, since the robber won’t be comfortable 
knowing he’s got another ISF agent in there. 

 
“Sit down robot!” He commanded me. 
 
Marshal was tall and a little bit 

overweight, he had dark skin with dark hair. I 
looked into Marshal’s eyes; he was staring at 
the terrified hostages, sweating and nerves. 

 
“Why don’t you let the hostages go 

home to their families?” 

“Why don’t you shut up?” 
“You got me; you don’t need them to 

bargain with!” 
 
He came to me with his huge laser 

machinegun, and pointed it at my central 
processing unit.  

 
“Do you know what it feels like to turn 

into junk in a second?” he said furiously. 
“I’ll keep my mouth shut” I said in a 

calming voice. 
 
As Marshal freaked out on me, I saw 

in the background Roger getting up, taking out 
of his pocket a gun. He stepped up and 
pointed it at Marshal. 

 
In a split of a second, Marshal turned 

around and shot Roger. I jumped on Marshal 
holding him down, the rangers came in 
capturing him.  

 
“Quick!” I said out loud “Take him to 

the hospital!” I said as pointing at Roger. 
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The medicals came to take him, but 
as they check his pulse, they got up turning 
towards me. 

 
“Sorry sir, he’s dead!” 
 
Marshal’s multiple shots went 

straight into Roger’s fetal organs. Hardly any 
human could survive such massive damage.  

 
I buried Commodore Roger Cole in the 

soldiers’ cemetery. I declared Roger is a 
national hero. I was soon back on track 
carrying on with my given missions. Inspired 
by Roger’s colorful attitude; I was determine 
now more than ever to become the best ISF 
agent in the galaxy, riding the galaxy of all 
lowlifes for once and for all. 

 
11 April 4018 

 
On this day I became a first 

lieutenant. But I wasn’t about to stop here, I 
had set my mind on being a general of the 
force; which allows me to command every ISF 
agent in the galaxy, among other significant 
authorizations. 

 

But the distance between me and 
that position isn’t close. First I have to finish 
the lieutenant ranks, and enter the elite 
ranks. Now I had only one remaining; senior 
lieutenant. 

 
The second elite rank is the rank of 

the second major, who is given the job of 
planning the main war strategies. Followed by 
that is the 14th rank; Prime Major, a rank I kept 
my eye on. 

 
The reason why I couldn’t wait to 

become a prime major was because of its 
privilege, it was very important to me. The 
rank authorizes me to change any ISF 
regulation. The first thing I did was make it a 
necessity for all ISF agents to give a chance 
for the suspects, as things might not be as 
they appear; just like the event that took 
place on 9th of March 4011. 

 
8 February 4038 

 
After approximately 20 years, my 

career at the ISF had flourished well. Not only 
was I elite, but I also was Prime Admiral, the 
semi-stage of becoming a general of the 

force. In fact, I was expecting a phone call 
from the general any minute now. 

 
The general was a friend of mine; we 

have been working together for over ten 
years. His name was General Charlie J Wilson.  

 
I was sitting behind my desk, looking 

at the phone, waiting impatiently for the call. 
The reason why I was waiting was because 
Charlie, along with 6 generals were 
determining whether they should make me a 
general or not. Then it rang. I immediately 
picked up. 

 
“P. A. 99,” I said holding the phone. 
“It’s me,” Wilson said over the phone 

“congratulations, you got it. I am now officially 
talking to General 99.” 

 
I put down the phone, and got up, and 

walked towards the window of my office, 
seeing the long beautiful skyscrapers, and the 
cars passing by them so fast. 

 
I was happy, I felt happy for the first 

time, even when I caught Cox that day, I 



Q8BooK4U 

99: SILVER MILLENNIUM: ROM 

 

20 
 

wasn’t that happy. After all these years, I 
have achieved my goal; I was a general of the 
force. I was proud, and I made Forrest proud 
too. 

 
With more than 50 outstanding 

inventions; Forrest was an accomplished 
professor, who had won best scientist of the 
year for the last four years. Forrest had been 
investing all his effort, time and money in his 
laboratory for all these years, now, he has one 
of the enormous, most developed labs in the 
galaxy, equipped with the latest technology. 

 
31 June 4038 - Present Day 

 
This day started out as a black day, 

but I can’t say I didn’t expect it to come. I was 
in a spaceship, viewing a plan set by my Prime 
Major, to prevent a possible upcoming war in 
Jupiter, between the republic. That’s when I 
heard about the escape on Neptune. 

 
Christopher Cox had escaped from the 

grand ISF prison. Not only that, but he did it 
with Soul Zero, another big shot in the world of 
criminals. Now, they have assembled a league 
of mercenaries and criminals, and declaring 

war on the ISF. They wanted to take down the 
force. They wanted to start a galaxy war. 

 
There was no way I wasn’t going to be 

the leader on the other side, in fact, I insisted 
on participating in the actual war. I teleported 
to Forrest’s laboratory using a teleported 
device invented by Forrest a decade ago, and 
arrived at his base in no time. 

 
“The time has come!” I told Forrest. 
“Ready when you are!” He replied. 
 
It seemed that Forrest had already 

heard about the news. Forrest and I expected 
a major event such as this, so we had a plan 
made out years ago. Now, the situation 
demands we make use of it. Just before 
Forrest started, he placed his hands on my 
shoulders and looked me straight in the lens.  

 
“99,” Forrest said. 
“Yeah?” I responded impatiently. 
“Don’t hate Cox!” 
“Come again?” I didn’t understand. 
“You want to kill him? Do it, but not 

out of hatred, don’t ever hold a grudge in your 

heart! Because only then, you will truly 
become a robot, or even worse.” 

 
Forrest turned my system off, and 

took out my memory card and other devices 
which made me who I am, and put them inside 
a robot, connecting my system with its 
circuits. I am in a superbot; A bot so gigantic, 
it was built outside the lab, but still 
underground. The bot is about the size of 
quarter of the earth. 

 
“And Forrest,” I said. 
“Yeah?” 
“It may be safer in here,” I pointed 

out, “but out there … it’s when life truly 
begins!”  

“Good luck 99! Go get’em!” he 
encouraged me. 

 
With those last words, I took off to 

join my men, to engage in the battle of a 
lifetime. I regret nothing of my previous 
choices, as I will not in my future ones no 
matter what the outcome will be. There’s 
nothing worse than regret. This is not the end, 
it is only the beginning. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 ۹۹: ألفـــــــية فضــــية
رــــستمــر مـّغيــــت تــــحــي تـــــآل  
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   اليوم الحالي
  

ٍ أسود، ولكن ال    بدأ هذا اليوم كيوم
أكن أتوقع حدوث  لمأستطيع القول بأنني 

  .هذا
  

أستطيع تذكر وقٌت بسيط، وقٌت حين   
 منالوجود هو حمل البضائع،  منكان غرضي 

  . موقع آلخر
  

ُ علـى أن أكون ن   ، وهو 99ب .أعتدت
 تطلق األسماء ال. 99اسم مختصر لناقل بضائع 

ينة، مععلـى اآلليون، فقط رقم لسلسلة 
ً ألداء وظيفة محددة كما أن وظيفتي . مصنوعا

الوظائف التي تستطيع القول بأنها  منليـست 
؛ أؤدي وظيفتي  ً  معمميزة، ولكن كنت مسرورا

  . األفراد الذين افتخر بأن أدعوهم أسرتي
  

شهر إبريل  من 4صنعت فـي يوم   
فـي شركة نقل البضائع التي ، 4004فـي سنة 

صانع تحت هذا لما منسلسلة . شنبتسمى 
أن شعارها  مع. تشرة حول الكوكبمناالسم 

سخيف، أو كما اعتقدت كذلك؛ أخذ ما 
كانت الشركة فـي تجارة تصنيع . تستحقه

آليون لنقل البضائع، كنت محدد التواجد داخل 
  .أخرج قطْ  لمصنع؛ لما

  
لشكل كان هيكلي حديدي مكعب ا  

ً علـى أجهزة كان لدي كل الحاجات . محتويا
جة  منالضرورية لجعلي شخص، بدايةً  َ دم ُ العدسة الم

يمكنني نقل األغراض عن . بي، إلى النظام االتصال
طريق رفعهم باستخدام جهاز مضبوط التصميم 

  .للرفع
  

وال حياتي، فـي قسم    ِ عشت فـي شنب ط
ب، هذا القسم، كأي قسم فـي شن. علـى زحل 54

ٍ فعالة ٍ ضخمة ٍ منقس. مملوٌء بآالت ً لديه أضياء ا خاصة
ً أن أخرج . خافت دينة زحل، أي مدينة لمأردت دوما

عد كان بيني وبين الناس كان عبر . هممن ُ أقرب ب
ً إلى مدينة    .فعلة علـى الدواممنالنافذة، ناظرا

  
ف ليلة  لمفـي حين الليل، كانت أجمل،    ّو َ ط َ أ

البظر انلمدون مشاهدة ا من َ أكون فـي حالة . لخ
تشغيل فـي الليل، ليس بسبب العمل، ولكن بسبب 

أغلق نظامي عن العمل فقطْ يومان . شحن طاقتي
  .فـي األسبوع حتى ال يحتر النظام

  
فـي مجرتنا، هناك نوعان متشابهان، نوعان   

 منعلـى الرغم . اإلنسان واآلليات. مختلفان فـي الساللة

  سناريو لـ
  يوسف عدنان

 
 
 
  

  مترجمال
  محمد عدنان

 
 
 
  

  الكاتب
  عدنان محمد

 
 
 
  

  لـ الشكر الجزيل
  الوالدة العزيزة
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هاأن أحدهما أخترع اآلخر،  ِ  لم. كلتا الساللتان لها حقوق
ً علـى مر الزمان، مازالوا ذكر  يتغير اإلنسان كثيرا

رار البشرة وبياضها ِ ولكن اآلليات علـى . وأنثى، اسم
  .ناحية أخرى، قد تحسنوا

  
إن فئة اآلليات مقسمة إلى ثالثة أقسام؛   

تتراوح أحجام اآلالت وتتنوع . القسم األول هو اآللة
ا ليس لديه حقوق، لقد منظمع لألسف،. أشكالها

خدعنا بتصديق أن ما علينا فعله هو الوظيفة التي 
ينا إياها، كالرفاق فـي شنب ِ عط ُ أدرك هذا إال  لمو. أ

  .بعد فترة فـي العيش
  

. اآلالت هو الرجل اآللي منالنوع الثاني   
ن اآلالت، ولكنه يأخذ الشكل  ِ الرجل اآللي هو م

ً هناك فئة الب. البشري هذه الفئة . شر اآلليونوأخيرا
بين العرقين البشري واآللي، بامتالك أعضاء  معتج

  .بشرية وأجهزة آليات
  

   ُ ُ وعملت ، الذي 72ناقل بضائع رقم  مععشت
ُ نلمع . بداية اليوم األول مني كل شـيء احتجته

أي أستطيع القول بأنه كان كأخ كبير لي، قد 
متنلماهتم بأمري، ولكن األهم؛ ع ُ ن ي أن أكون م

  .بالشكر لوجودي
  

ف،    ِ شر ُ كل قسم علـى زحل لديه م
ا كان هناك أحد يدعى بفـارس منفـي قس

ملما ّل َ أنه كان آدمي،  منعلـى الرغم . س
قد جعلت تصرفاته . املة صديقمععاملني ك

مكن أن يعيشا لما منتجاه اآلليون أدرك أنه 
ً فـي سكون وطمأنينةمعالبشر واآلليون    .ا

  
كبير الحجم، يملك فـارس جسٌد   

ٍ قوية، وكان ذلك بسبب  ممتلئ بعضالت
إنه طويل . تحريكه للكتل الحديدية الضخمة

القامة، لديه شعر أبيض قصير وأعين سوداء 
كان يمتـلك بشرة ذات اللون البني . اللون

  .كان عمره فـي نهاية العشرينات. الفاقع
  

أكثر شـيء أبهجني فـي فـارس   
أجهزٌة لتساعدنا هو إحسانه، كان يحب اختراع 

ُ أن بإمكاني . فـي أعمالنا اليومية د ِ ق َ أعت
  .القول أنه قد أخلص مساعدة اآلليات

  
جريه بيني    ُ ثٌة أ َ حاد ُ أستطيع استذكار م

دينة لموبين فـارس حينما بدأت أحدق فـي ا
جريت فـي يوم ما لمهذه ا. شغولةلما ُ حادثة أ

َ 4008مايو  14قبـل حادثة  ر ّي َ غ َ  ، أي اليوم الذي ت
  .فـيه حياتي

  

" ما حديث الساعة أيها الحامل الصغير؟"  
  .سألني فـارس

بْ مغامرٌة "قلـت " ال شـيء"   ِ ر َ ج ُ فقطْ أريد أن أ
  !"فـي الحياتي يوٌم ما

أنت ال تريد تـلك الحياة، إنها مستحلية "  
ِ األمان ر َ !" العيش، ابقي هنا حيـث تكون فـي ب

  .قـال لي فـارس
  

 4008مايو  14
  

ُ جميلٌة فـي شنبكانت ا   ولكن . لحياة
بْت .تستمر لمتـلك األيام  َ ، اقتر ٍ مصيريٌة فـي ليلة َ ف

ً  منمركبٌة فضائية مجهولٌة   منمصنعنا، عابرة
ٍ  منعلـى الرغم . فوقنا طولها وازديادها بأسلحة

ْت للحظة، ثم . فتاكة، أال أنها كانت متصدية َ ف َ ق َ و َ ت
نا منعبرْت  ِ   . فوق

  
ُ ذلك، بدأْت بإط   الق أشعة وصواريخ بعد
تترك  لم. صنع، بيتنالممدفعيها نحو ا منفتاكة 

ً علـى قيد الحياة، ثم غادرت   .أحدا
  

   ٍ ع َ ط ُ ُ نفسي فـي ق ت ْد َ ً لقوة الهجوم؛ وج نظرا
دة كاألشياء الباقي التي بجواري ِ ر كل . ع ِ لقد دم

لقد نجوت بسبب الوضع الذي كنت فـيه، أشحن . شـيء
َ الضرر شاحني، هذا الشاحن تلقى ال ل َ ق َ ً عني ف صدمات بدال
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، و هذا أدركت أن الداعي الوحيد لوجودي هو  منعلّي
غلق نظامي، . أجل عائلتي مناالنتقام  ُ فـي وقٌت قريب أ

 منو. تكن لدّي أي طاقة لتعينني علـى الحركة لم
ل ِ ُ خارج نطاق التواص   .بعد ذلك خرجت

  
 4009يونيو  19

  
َ نظامي بعد    ع ِ ل ْق ُ حدوث بعد  منشهر  13أ

 ٍ ِ عمل ُ نفسي علـى ورشة أجهزٌة  معالحادثة، الحظت
  . وآالت غير فعالة

  
خزنة فـي لمعندما راجعت يوم الحادثة ا  

َ ا منوحدة ذاكرتي، إنسان آلي خرج  جاورة، لمالغرفة
  .دهشمنووقف أمامي 

  
  "، قـالها وهو واقٌف أمامي " أهالً

ِ األسبوع" ! توقعتك ستكون علـى حالتك لبقية
ِ بضعة أيام كنت أنو َ بعد ِ تشغيلك ي علـى إعادة
  !"هذه العملة معالواضح أنك تصرفت  منولكنك 
  .سألته" أنت؟ من"  
حدقت بمحمد !" ممم، أنـا محمد... أنـا "  

  .حيـث ابتسم
  

ٍ ضخم    ُ جسم كان ميكانيكي، صاحب
البشر اآلليون، وكانت إحدى عيناه  منكالعديد 

 مني عدم التقائي بأ منعلـى الرغم . عدسة
، أال إنني أحسست بأنه مألوف   .البشر اآلليون قطْ

  
  "كيف وصلت إللى هنا؟"  
رص الصلب فـي "   ُ َ ق ك ُ رِك َ ح ُ وجدت م

ُ محظوٌظ علـى ذلك ، كنت ِ ُ النفايات   "محطة
  

ئ    َ ف طْ َ ٍ ثم أ ٍ فـي هدوء َ إلّي لفترة ق ّد َ ح
َ اليوم ِك ُ فـي ذل ٍ رأيته ظامي، وهو آخر شيء ِ   . ن

  
 4009يونيو  22

  
ِ برامجي، بدأ ا   لنظام التشغيل ببدء

 ٍ ٍ جديد فـي جسد ً إني أصبحت فـي نظام مدركا
  .جديد

  
ً لك،"   ُ "قلـت " شكرا ولكن ال أستطيع
ُ هذا  لَب َ   "ك يا محمدمنط
  " لمْ تطلب، أنـا أعطيتك إياها"  
  "اذا؟لمولكن "...   
 معبأنك ستحتاج إليه،  لمأنـا أع"  

كونك فـي هذا الجسد يمكنك أن تعمل 
مما الذي كنت عليه، وبكل تأكيد أفضل  أفضل

  "أي عضو ميكانيكي من
َ الشكر "   ُ لك ُ ليلمسوف أرد   !"ا فعلته

  
ورشة عمله وبدأت الطيران ألقرب  منخرجت   

ٍ للبحث عن ا ُ الحربية؛ لحسن الحظ لمكوكب ركبة
ُ صورٌة واقعيٌة عنها أثناء الهجوم   .أخذت

  
ِ أ   ن هذه َ َ ِأ ول عندما طرت فـي الفضاء أيقنت

ً لكوني خارج ا رة . كنت فـي الفضاء. صنعلمّم
  .أراه لمعنه ولكن  معالشـيء الذي كنت أس

  
، وجود الضوء    ُ ه َ لت ً كالذي تخّي كان تماما

فـي كل مكان، وكذلك االزدحام، وكانت الحياة 
ِ واآلليات، ولكن  ِ من معمشغولٌة بين الناس ر َ ظ

الشـيء الوحيد الذي خطف . الكواكب الذي أمامي
إنه كوكٌب محظور؛  مع. ي هو كوكب نبتوننظر

قرات لموهذه ا. قرات األساسيةلمقرات والمممتلئ با
جرة الشمسية، والذي يعرف لمتابـعة للجيش؛ جيش ا

ف علـى نشاطات كل . باسم جمش شرِ ُ إن الجيش ي
عدم وجود خرق  منالبشر واآلليات للتأكد  من

ى أن أنزل علـى أرض منكنت أت. للقانون أو خطر
  .تون يوٌم مانب
  

ذ بداية الزمان، إال منجرة بكثير لمتتغير ا لم  
ر عطارد بشكل تام بفعل سلسة . عطارد وبلوتو ِ ّم ُ فقد د

كويكباٌت ملتهبٌة ضخمه، محددة علـى  منمتتالية 
أما بالنسبة لبلوتو قد . 28مسار اصطدامي فـي القرن 
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ً بأنه قمٌر فـي القرن  ومازالت الشمس . 21اعتبر رسميا
لتهبة وإنفجاراتها لماحتراقاتها ا منس لها حدود لي

  .الهائلة التي تنير الكون
  

 4009يوليو  3
  

م، موطني    ُ أرجعتني رحلتي إلى بلد األ
زحل، ولكن فـي ناحية غير مألوفة ولكني مازلت 

اع  َ ط ِ حين بدأت . طقة مشغولة مأهولةمنفـي ق
رفة إن الحظوا مرور مركبة علماستجواب السكان 

بل شرطيٌة تابـعة للجيش، كان حربية،  ِ ن ق ِ ُ م بت ِ ح ُ س
كانت . سنه 26شكلها يشير بأنها امرأة عمرها 

طويلة القامة وضعيفة البدن وذات شعٌر طويل وأعين 
  .سوداء، وكان لون بشرتها داكناً 

  
" هل هناك مشكلة أيتها الشرطية؟"  

  .سألتها
يفة، "ردت علّي " نعـم،"   اذا لموإني عّر

سألتني عن الصورة " الفضائية؟ ركبةلمتبحث عن ا
  .التي كنت أمسكها

  !"هذا هو هدفـي الوحيد للوجود"  
  

كما سيفعل أي شرطي فـي جمش، أو   
يفة دانه البهبهاني  شرطية فـي هذه الحالة، عّر

فحصت ذاكرتي لتعرف نواياي الحقيقية، حين 

فكان . انتهت الفحوصات، قبضت علّي دانه فوراً 
  .مقبوضٌ علّي 

  
قـالت " تطيع تركك لفعل هذا،ال أس"  

  !"حطةلميجب أن أرسلك ل"
يجب أن تتركيني لفعل هذا، فقد "  

سوف أطاردهم مهما . قتلوا عائلتي بأسرها
إذا أردت إيقافـي "كنت مصر !"تطلب األمر

فعليك أن تطفئيني وتفصلي وحدة 
  !"ذاكرتي

  
ْت إلى    َ أدخلتني داخل مركبتها وجلس

  .جانبي
  

غير قانوني؛ تطارد أن هذا  لمأنت تع"  
األشخاص للقضاء عليهم، إنما هذه القضية 

كانت صارمة وجادة، ثم قـالت " تتوالها الجيش
" ٍ ثل حالتك، لملحسن حظك لدّي نقطة ضعف

إني أعرف كيفـية اإلحساس عند فقد محبوب، 
  !"فسوف أرشدك إلى طرق لجعلها قانونية

  
قـالت لي أن بإمكاني تجنب أن أكون   

، وأخ ً إما أن أكون صائد . همند حقي مجرما
اخترت االنضمام إلى . الجوائز أو أنظم إلى جمش

جمش، مادامت تعاملني بلطف وتنوي علـى 

. ركبة الفضائيةلممساعدتي فـي القبض علـى ا
وباإلضافة إلى ذلك، عند االنضمام سوف يزودوني 

  .ركبات التي سأحتاج إليهملمباألسلحة وا
  

أقري  حين سجلت اسمي كشرطي فـي  
محطة جمش، وجدت أن لدّي بعض االختبارات 

ْت وحدت . المتحنهم قبـل انضمامي للجيش َ ص ِ ح ُ ف
فحص الجدد نظامي وأجهزتي؛ للتأكد ألنهم 

  .فعالين ومستعدين لبدأ العمل
  

هام لمأدركت بأني ملزم بفعل بعض ا  
. حتى يكون لدّي التصريح الستخدام أسلحة

جرة لمم االجدد؛ أستطيع فقطْ أخد منككوني 
كشرطي، فكان مجال عملي فـي األماكن 

: إن رتب الشرطة مقسم إلى أربع مستويات. العامة
يف، ثم ا سئول عنهم؛ لمالضابط، ثم القائد، ثم العّر

كنت راغٌب فـي الرتبة الثالثة التي . الرقيب
حني القدرة علـى استخدام أي سالح مادام منت

ً كالصواريخ واألشعة ا   .دفعيةلمليس مدمرا
   

 4011يناير  3
  

ً  مع    منمرور األيام، الحظت نفسي مرتقيا
جرمين فـي لمضابط إلى قائد عن طريق اصطياد ا
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وهذا يعني ليس فقطْ أستطيع قيادة . جرةلما
  .ركبات بل استخدام أسلحة غير مبرحة أيضاً لما

  
ً فـي هذا اليوم، وهذا    قد أصبحت عريفا

ت فـيها وقد انتهت األيام التي كان. كان هدفـي
دانه زميلتي، فقد ارتقت فكانت رقيبة، فكانت 

  .سئولة عن كل الشرطةلمهي ا
  

فـي كل شهر أرسل راتبي إلى محمد؛   
كان كريم لدرجة أنه كان يزودني بأحدث األجهزة 

وقد ساعدتني األجهزة . وجودة فـي األسواقلما
  .فـي البحث عن الخارجون عن القانون والعدالة

  
 4011فبراير  12

  
فـي إحدى األمسيات اتصل علّي محمد   

وقـال لي بأن كل فلس صرفتها له، استثمرها 
ً علـى ذلك، قام بتوظيف . ساعدتيلم وزيادة

  .ركبة الحربيةلمصائدوالجوائز للبحث عن ا
  

قد اكتفـيت بذلك، ولكن فاجأني عندما   
كانت مختبئة . ركبةلمقـال لي بأنه عرف مكان ا

  .كوكب األرضعند اآلثار القديمة وراء 
  

 4011 مارس 9

   
ي مناستغرق . كان فوراً لمذهبت إلى ا  

وقت بالطبع، وذلك بسبب عبوري مسافة 
حطة النفايات خلف األرض لمحين وصلت . جرةلما

  .وجدت السفـينة الحربية
  

تصدية، عندما لمركبة المذهبت إلى ا  
ً أمامها منوصلت، نزلت   منو. مركبتي واقفا

ً لي طريقي الخاصبعد ذلك، دخلتها خارق . ا
، فالتفوا  ً راس فورا ُ حيـث خرقت الجدار رأوني الح

  .ناحيتي لطلق النار علّي 
  

ردة فعلهم  منيمكنني استخالص   
تبهين منومواقعهم بأنهم كانوا مركزون و

باشر علـى كوكب ما قبـل  ُ علـى سباق م
دخولي، وذلك الذي كان موضح علـى 

  .شاشاتهم
  

علّي بواسطة  بدؤوا الحراس بطلق النار  
يكن لدّي أي خيار غير التخلص  لم. أسلحتهم

  .هممن
  

   ، ً يكن لدّي  لمما فعلته كان خطأ
، “طقةنلممذكرة تصريح للتعدي علـى حدود ا

، ولكن  لمفـي الحقيقة  ً يكن لدى جمش خبرا

يكن لدّي الوقت إلخبارهم وإجراء العملية  لم
أن بعض الطلقات أصابتني،  منبالرغم . هممع

مل بسبب كون األماكن ااستط َ صابة لمعت أن أك
  .غير مدمرة

  
دون  منة، بعضهم لممررت فـي ممرات مظ  

وبعد ذلك رأيت . دون أنوار مننوافذ وبعضهم 
؛ مصعـب الحشاش   .غرفة، غرفة مكتوب عليها اسٌم

  
   ً أنـا أعرف الحشاش، فإن اسمه كان موجودا

قبـل العدالة،  منطلوبون لمفـي قائمة األكثر ا
فهم مجرمون . ان الصقرلمجانب اسمه أحٌد اسمه سوب
وإن الحشاش مطلوب للعدالة بسبب . روفونمع

ً واالختالس لمالسرقة واالبتزاز وحرق ا متـلكات عمدا
  .وكذلك القتل

  
كان الحشاش مطلوب بسبب االختالس عندما   

كان له وظيفة، هذا هو السبب الذي جعل الحشاش 
 ً كبائع أسلحة فـي عمل مصعـب . العدالة منهاربا

  .شركة ضخمة
  

كان لدى مصعـب الحشاش عضالت، وكذلك   
شعٌر طويل ذات اللون البرتغالي الداكن، وإحدى 

ؤكد أنه لما من. عيناه رمادية اللون ميتة الشكل
  .عمره منكان فـي الثالثينات 
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   ، ً عندما دخلت الغرفة وقفوا الحراس فورا

، واصل شي لمت اابتدءوا الحراس بطلق النار علّى
توجهت إلى . كانت مذبحة. بالقتل وكسر العظام

ار فوراً  ً جسده بمسكه . الطّي   .رقبته منرافعا
  

  طلوبلمبدأت با" ؟54اذا فجرت قسم لم"  
  " ً  معفعلت ذلك ألنني خضت رهانا

  .ثم ضحك!" واستمتعت بها"فابتسم " أصدقائي،
  

عندما كنت علـى وشك فصل رأسه عن   
ت  عْ ِ وط ُ َ  منجسده، ق ب ِ  منل أحد حراسه حيـث جاء ق

  .خلفـي
  

ه !" أيها اآللي األحمق"   ّج َ قـالها حيـث و
ِ ناحيتي  ُ الذاكرة   !"ما رأيك بتركه"ماسح

  
ل    َ ب ِ ِ ق ن ِ ع م َ ر َ خت ُ ُ الذاكرة هو جهاز م ح ِ ماس

عند تشغيل الجهاز، يتم . بشري لتوقيف أي آلي
ٍ معإرسال موجات كهرومغناطيسية تمسح كل  لومة

ً مضبوطة  أردت. فـي مجاله صعـب، ففعلت لمضربة
  .كما طلب الحارس

  
سا منلننظر "   ُ " جمش؟ من لملدينا؟ م

 ً   "أين مساندتك؟"قـالها مبتسما

  .قلـت" ال أحٌد قادم"  
  

   ً هذا كان غلط نظامي، كنت مبرمجا
  .بأن أقول الحقيقة

  
تدخلي هذا  منقرر الحشاش االستفادة   
  .اقبتيمعوكذلك 

  
ل ذاكرتي    ضعف آلياته، إحدى أ معبّد

ً 9والذي كانت اسمه ك ، الذي كان بحماقة
ولكن نسخ الحشاش ذاكرتي . ناقل بضائع

حتى ال أحد يشك  9ووضعها فـي نظام ك
  .فـي األمر

  
ً أخرى    كنت فـي جسد ناقل بضائع تارة

رة أسوء بكثير؛ هذا اآللي كان لمولكن هذه ا
ً علـى ذلك، . متصدي ورخيص التقنية وزيادة

ً ل   .جمشكنت عدوا
  

ً  منعرفت أن ليس    الواجب أن أكون عدوا
ت أن بإمكاني قول الحقيقة لملجمش، قد ع

  .لهم، وبإمكانهم فحض ذاكرتي للتأكد
  

أنوي االستسالم، حاولت  لمولكن   
ب  ُ   .اآللة التي كانت تمسكني منالتهر

  
ب"   ُ قـال الحشاش حيـث " ال تحاول التهر

ـال وجهي ق منناحيتي، وحين اقترب  منيقترب 
ُ ما تستحقه" ال َ ن َ   .ثم ضحك علّي !"سوف ت
  

   ً ِ أي  لم. أجهزتي منقـال ذلك ساخرا أعط
ً لتعليقاته بعد ذلك جاءت الشرطة ووصلت، . أهمية

كان عن طريق سماع صوت لمأعتقد أنهم عرفوا ا
إطالق النار، الذي قد تبادل بيني وبين حراس 

  .الحشاش
  

الحظ ألنهم كانوا فقطْ شرطة، فقرر   
بتهم ولكن عندما رأى األمور قد أصبحت أكثر محار

، قرر تركي وهرب، قلـت حين نفذ  ً ً وصعوبة ة َ ي ِ د ُ ج
هم معاسب للقول بأني نلمذلك هذا هو الوقت ا

م ُ   .وليس ذلك فقطْ بل صديق رئيستُه
  

قبض " قف فـي مكانك، فإنك محاصر"  
  .علّي رئيسهم

  
باً    ِ   .وقفت غير مستوع

  
كان فـي  الذي 9ولكن بعد ذلك، ذهب ك  

قبـل الحشاش  منجسدي إلى البهبهاني، فقد ترك 
ً قبـل هروبه أسوء حادثة حدثت حين ذلك هو . أيضا
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دقوا بأني مجرٌم وأن ك َ . هممع 9عندما ّص ِم  لمولكن ل
  شتبهين للتحدث؟لميعطوا جمش فرصٌة ل

  
  .صرخت" 99البهبهاني، أنـا "  
  .زيفلمسألت ا" ؟99هل أنت بخير يا "  
  .قـال لها" يا دانه أنـا بخير"  

  
 لمصرخت فـي صوت غليظ ولكن   

فحينما اقتربوا . هويتي 9ني، وكن أخذ كمعتس
ً وكان  ً واحدا ، وجدت طريقا الشرطة للقبض علّي

  .الهروب
  

ي إياه كان أبطئ لما   ِ ين ِ ط عْ ُ  منحرك الذي أ
 منواألسوأ . الذي أعطاني محمد؛ كانت كارثة

الذي أخذه  بينما. ذلك، هو أنه كان يحتج للشحن
  .كان يعمل ويشحن علـى الطاقة الشمسية 9ك
  

ٍ قادمة فـي    لحسن الحظ، رأيت سيارة سباق
اتجاهي، أرسلت لسائقها رسالٌة أحاول فـيها إقناعه 

  .للتوقف واصطحابي
  

ت الخطة كما توقعت، كانت الرسالة    َ ح َ ج َ ن
نٌة  أربع أرقام، كان رقم حسابي فـي  منمكّو
ٍ شامع معالبنك    .ملةلومات

  

ً جزيالً للتوقف "   قلـت " أجلي منشكرا
  .للسائق

ً لك علـى إلى إعطائك لي "   شكرا
  .ردت!" قدرة التحكم بجميع أموالك

ِ آلية"   ِ لست   !"أنت
ساللة الرجال  منأنـا "ضحكت " ال،"  

  !"اسمي أسيل، تشرفت بلقائك! اآلليون
ً لي99اسمي "     !"، هذا شرفا

  
ولكن  كل اآلليون غير محددون الجنس،  

فـي الحقيقة أن أسيل تصرفت كأنثى وذلك 
ها،  ِ ة فـي نظام َ ج ِ رم َ ب ُ ُها الم بسبب شخصيت

بتكوين نظام ذات شخصيٌة مؤنثة، وهذا كله 
برمجة لمبرمج أو الميعتمد علـى رأي ا

  .وعقليتهم
  

، و   تمدٌة علـى معبدت أسيل ذكيٌة
لَياً  ُ ً ك مادا ِ ها اعت ِ كان لديها جسد آلي . نفس

أم؛ نظام حديث التقنية  ِ كأنه يساوي مليار ن
أستطيع القول بأنها تعيش . جريةلماالئتمان ا

ً ممتعة بمجرد النظر  يشة ِ   .ع
  

، رقمي "   ، يجدر 13أنـا آليٌة متسابقٌة
بك القدوم ومشاهدتي حين أتسابق، إذا كنت 

  !"غير مشغول

  
أكن كذلك فـي ذلك الحين؛ فـي  لم  

حتى ال أعين الناس  منالحقيقة احتجت أن أختبئ 
الذي  منت لمولكني ع. يقبض علّي الجيش

أسيل إيصالي  منطلبت . ،محمد99سيصدق بأني 
  .وضع محمدلم
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كان لماستطاعت أسيل إيصالي إلى ا  
كانت سيارتها سريعٌة . طلوب أسرع مما توقعتلما

  .جداً 
  

ً يا "   ِ 13شكرا ر مساعدتك ِ قّد ُ !" ، إني أ
  .شكرتها ثم نزلت

تغير " ؟ اسمي أسيل،13ـى ما بك عل"  
اسٌم  99ال أعتقد أن "مزاجها حين دعوتها برقمها 

ن اآلن اسمك أحمدمن ِ م َ   "اسٌب لك، ف
ناقشتها كطفٌل " 99ولكني أحب اسم "  

  .آدمي، ولكن فـي حالتي، آلي
! اسٌب لكمنستعتاد عليه يا أحمد، إنه "  

  !"ى رؤيتك فـي مجال السباق يوٌم مامنأت
  

ْت ا   َ ر َ استدرت ألدخل . ن بسرعة الضوءكالمغاد
  .ورشة عمل محمد
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  !"99هذا أنـا، "رأيته " محمد،"  
ٍ " ماذا حدث"   كأنه متوقع قدومي بصورة
  .مختلفة

  
قني وقرر    بعد ما أخبرته بكل شـيء، صّد

  . إعطائي جسد آخر جديد
  

ق ما فعلت، ضيعت الفرصة والجسد "   ال أصّد
  "الذي أعطيتني إياه

  !"هذا ال داعي للقلق يا"  
ً علـى ذلك، ضيعت النقود التي "   وزيادة

صرفتها علـى صائدو الجوائز، إني ال أستحق 
  "كرمك

ال تقلق أيها الحامل الصغير، سوف تقضي "  
  !"زيفلمعلـى ا

ُ فـي شـيء" ماذا قلـت؟"     !شككت
حاول ستر ما " سوف نقضي عليه؟"...   

  .قـال
بتني بالناقل الصغير،"   أشرت إلى ذلك " لّق

  !"أقل لك بأني كنت ناقل البضائع قطْ  لم"
  ..."ذكرت "ثم ابتسم " بال، ذكرت ذلك،"  
حتى لو قلـت، ال أحد يدعيني بذلك "  

ي فـي معاالسم إال أصدقائي الذين عملوا 
ً !" الشركة   .بدأت استنتاج شيء

..." ممم ... أنـا ... نعـم، ولكن "  
  .سكت

  
محاولة إعطائي أعذار،  منتوقف محمد   

ب ناحيتي ببطء. وجهه فأصبح جاد وانقلب   .قّر
  

إن اسمي ليس بمحمد، "قـال " ،99يا "  
ملمفـارس ا... إنه  ّل َ   "س

، فـارس ا"   ً عا م قد توفىلمقطْ ّل َ مات . س
  .قلـت الحقيقة" 4008مايو  من 14فـي يوم 

ظم قد مات علمفـي ذلك اليوم ا"  
ظم أجزائي، مع، ولكني عشت و54فـي قسم 

بت قبـل الحادثة بدقائق، رأيتهم يقتربون فهر
شغل جرش اإلنذار لمأنـا آسٌف ألنني  ُ قـال !" أ

  .فـارس
َ أنت بشر آلي؟"   م ِ " ماذا حدث لك، ل

  .سألته
ر " االنفجار،"   أستطع الهروب  لم"فّس

 ٍ َ الكثير منفـي وقت ل ِ ت ُ أعضائي،  مناسب؛ فق
ر هو الحل الوحيد الستمرارية  فوجدت التغّي

 معيتة لمائي احياتي عن طريق تبديل أعض
  "أعضاٌء صناعية

ذ البداية؟ منتقل لي هذا  لماذا لم"  
  "اذا قلـت لي بأنك محمد؟لم

  "تالحظ؟ لمكنت أحاول حمايتك، أ"  

  "كيف ذلك؟"  
  "تخاطبه؟ لم... الحشاش "  
  !"كان بسبب رِهانلمبال، قـال إنه فجر ا"  
ً لقتلي"     !"فعل ذلك محاولة
  .استغربت" ماذا؟"  
  " ً ، فـي كنت مدينا ً للحشاش وخضت رهانا

طبيعة شخصيته، ولكن  لمأكن أع لمذلك الحين 
بعد فترة كشفت ذلك؛ كنت متأخٌر عدة أسابيع، 

تكن لدّي أّي  لمعرف مكاني وحاول قتلي، 
  !"لو سمحت سامحني. فكرة

  
ً بأن  لم   أكن أعرف ما أفعل، كنت مسرورا

وبنفس الوقت . أحد أفراد أسرتي علـى قيد الحياة
ً عليه لكونه سبب موت اآلخرينغاضب وقد شرح لي . ا

ي للقضاء علـى معفـارس سبب عدم انضمامه 
بأن إذا  لممصعـب؛ كان بسبب أن فـارس كان يع

ساعدتنا، كانت لمفشلنا لن يكون هناك أحٌد 
  .جازفة بهالممخاطرة ال يريد ا

  
ً أعجبني أم ال، فـارس كان آخر     منسواء

سامح أفرادها مهما عائلتي، والعائلة ت منتبقى 
  .تطلب األمر

  
 4012ديسمبر  10
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، اكتمل مختبر فـارس 21بعد    ً بناه . شهرا
أجريت مساعدتي له وأنـا فـي . تحت واجهة زحل

ً لي كما  جسدي اآللي الذي صنعه مخصوصا
طته   .خّط

  
كان جسدي يحتوي علـى أجهزة داخلية   

ها عدسات ومدافع إشعاعية، ولكن منفعالة وكان 
ما كان به هو أنه يستعمل الطاقة  األفضل

  .الشمسية
  

يكن  لمأن جسدي الجديد  منعلـى الرغم   
بل جمش، ومازلت  ِ ن ق ِ  منأتخلص  لممطلوٌب م

أبلغ البهبهاني  لمإال إني . 9شكلة الحالية،كلما
زيف حيـث عمت أنها ليـست فـي أي خطر إال لمعن ا

َ ك ف َ ر َ   .9إذا ع
  

يقي قررت أن أتصل بها وأنـا فـي طر  
. حطة، لحسن الحظ، كنا علـى نفس الكوكبلمل

عن  لمقد ع 9حطة، الحظت أن كلمعندما وصلت ل
وأسوء شـيء كان، هو أنه . ة الهاتفـيةلمكالما

  .أخذ البهبهاني كرهينة
  

 9أمرت ك" دعها وشأنها"  
ليس قبـل تزويدي بجولة، إعطائي أسلحة "  

  !"كاملة التزويد

  
 جرم العنيد علـى وضعلمأصر ا  

يكن لدّي  لم. سدس علـى رأس البهبهانيلما
أّي خيار إال أن أستخدم إحدى األجهزة التي 

دهم فـارس فـي نظامي   .زّو
  

هذا الجهاز فـي األخص هو جهاز   
ح الذاكرة؛ إال أنها ترسل موجات لممشابه  َ اس

ئ كل آلة قريبة ِ ف َ ط . كهرومغناطيسية التي تُ
ئنالمعندما أطلقت ا ِ ف طْ ُ   .وجة، أ

  
ً بعد عدة دقائق،  أقلع   نظامي طبيعيا

ته هو صوت التصفـيق معأول شـيء رأيته وس
تواجدون فـي لموالتشجيع، كانوا الشرطة ا

قْ  ذ ك. الخفر يصفقون لفعلي اللبِ ِ خ ُ  9أ
  .حاكمةلمل

  
فـي تـلك األمسية، البهبهاني،   

كرئيستي، رقتني لنفس رتبتها، كنت رقيٌب 
  .أبضاً 

  
زم علـى قبـل رحيل الجميع، اتصل مال  

ً حضورها لحل  منالبهبهاني  الزهرة، طالبا
م لها أمر . مشكلة تتعلق بالشرطة هناك ّد َ ق

  .بإحضار أفضل شرطيٌ لديها

  
قررت أن أرافقها إلى الزهرة وأمكث هناك   

ل ا َ ح ُ   .شكلةلمحتى ت
  

 4014يناير  4
  

شكلة بال توقف، لمكنا نعـمل علـى حل ا  
. وصولنا منام شكلة بالكاد بعد مرور علمأنهينا ا

وفـي هذا اليوم جهزنا حقائبنا مستعدين للرجوع 
  .إلى وطننا

  
ركبة الفضائية، لمأثناء وجودنا فـي ا  

راجعين للوطن، الحظت البهبهاني تحدق إلى خارج 
  .النافذة بشدة

  
سألتها " هل هناك مشكلة أيها الرقيبة؟"  
  .باحترام

ً عن ..." ال، إنها فقطْ "   توقفت باحثتا
هل كان لديك خطٌة ثم بدأت "ت الصحيحة المالك

ر؟ وتالحظ أن اآلن هو األفضل بالنسبة  األمور تتغّي
 َ ت ْد ِ لك؟ األفضل مما ستحصل عليه؟ كأنك وج

وهذا متى . طقمنيكن هناك أي  لمبسببه؟ 
  "طر، ينزل بكثرةلمعندما يسقطْ ا"قول؛لمفهمت ا

أصل إلى تـلك النقطة  لمأعتقد بأني "  
  .هامعواصل حاولت الت!" بعد



  

  م ت ت آ :ــيةــــــــــــية فضــــــــألف :۹۹ 

  

 

 

 

10 
 كــتـابـــكـمــــ اكــويــتي

أعتقد أن ما حاولت قولة هو؛ أنـا أحب أن "  
أكون رقيبة وال أرغب بأن أكون جنديٌة أو مالزمٌة 

 ٍ   !"فذلك ليس لي"قـالت لي " األيام، منفـي يوم
ِ فرحٌة أيتها الرقيبة"     "اختاري ما يجعلك
ً أعتقد أن هذا يعني وداعاً "     "إذا

  
قررت البهبهاني للذهاب لألرض، حيـث "  

تطيع فـيه تدريب نفسها علـى أن تكون قائدة تس
الشرطة حتى تكون األفضل واألعلـى علـى 

  .الجميع
  

كناتج عن مغادرة الناس األرض، فقد   
استعادت دورتها الطبيعية؛ سقوط األمطار، نمو 

ً ذات . الشجر، وهكذا ً كبيرة ، أصبحت األرض غابة ً حاليا
  .شواطئ ومحيطات نظيفة

  
خرى، فقد ذهبت أما أنـا فـي الناح   ُ ية األ

إلى زحل لتسجيل اسمي فـي القائمة ألصبح 
بتدئة التي لمعسكري مبتدئ؛ رتبت التجنيد ا

  .تكون تحت التدريب
  

إن ألعضاء رتبة الجيش التصريح بأن يعملوا   
ٍ حربية وأن يحرسوا ا قر الرئيـسي لمفـي مركبات
ولكن، . الزمونلموكذلك أن يكملوا لالرتقاء لرتب ا

الجيش؛ عميد ثاني،  منـي الرتبة السابعة رغبت ف

أردت . مما ستتيح لي قيادة أي مركبة حربية
  .تدمير الحشاش مهما تطلب األمر

  
ولكن ألصبح عميد ثاني يجب علّي   

اجتياز الرتبتين اللتان تسبقها والذين هم؛ رتبة 
  .بتدئ ورتبة العسكريلمالعسكري ا

  
هذا اليوم كان آخر يوم رأيت فـيه    

  .ه البهبهاني، بعد ما افترقنادان
  

 4014مايو  17 
  

ً شهرين، استقبـلت    بعد مرور تقريبا
ني لبدء تدريبي ككوني  ُ ب ِ ح َ ر ُ ً ت رسالة

  .عسكري مبتدئ
  

كان الذي لمشتري؛ المذهبت إلى ا  
كنت . يدرب فـيه هذه الرتبة فـي العادة

ً أن هذا سيوصلني إلى قيادة  مبتهج؛ مصدقا
ً ما ُ لي بتدمير مركبة حربية يوما ج َ سم ُ ، مما سي

  .الحشاش
  

 4014مارس  23
  

 منشتري بعد أسبوع لموصلت إلي ا  
ً بسبب الطبقات . مغادرتي كان الجو غير صافـيا

تمددة، هذه الطبقات تشكل لمالغازات ا منتينة لما
أما غير ذلك فإن هذا . طبقة غريبة مما تحجب الرؤيا

ً للتدريب   .الكوكب مجهزا
  

ً صعوبة رتب أكن مد لمولكني    ركا
  .الجنود

  
 4017أكتوبر  3

  
هذا اليوم كان هو اليوم الذي أيقنت فـيه   

ً جداً  أكن  لم. الحقيقة بأن كان طموحي عاليا
ً للحصول علـى نسٌر ذهبي  أكن  لممستعدا

ً ألكون كولونيل   .مستعدا
  

، كان  لماذا لمعرفت بالضبط    ً أن مستعدا
تي، ف كانت تكن للجيش وإنما  لمذلك بسبب نّي

  .الحشاش منللنيل 
  

ُ علـى قضية الحشاش إلى ذلك    كنت
دون عقاب، الفرق الوحيد  منالحين، لن أتركه يفلت 

ً لي استعمال  اآلن هو أن اآلن أنـا عسكري، متيحا
أخبرت رئيسي . دون مسائلة جمش منالقوة الكاملة 

  .الكولونيل بأني سآخذ عطلة
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رى إذا كان    ِ بحثت فـي وحدة ذاكرتي أل

ٍ عن مكان تواجده، أي مسهالت قد معدّي ل لومات
 ٍ ثم ... أالحظها  لمترشدني إلى مكانه، أي إشارات

ً  لم! وجدتها   .كننت أتوقعها، ولكني وجدت شيء
  

كانوا حراس الحشاش مهتمين  ،السباق  
فترض عليهم، فـيجب أن تكون لديه لما منأكثر 

 منمهمة، ولكن هناك طريقٌة واحدة فقطْ للتأكد 
تي كرِ ِ   .صحة ف

  
بماذا راهنت فع "سألته " فـارس،"  
  "الحشاش؟
د كان علـى "حك رأسه ..." ممم، "   ِ أعتق

  !" سباق
  

قررت أن أحضر السباق القادم الذي يقع   
كان الذي كنت لمعلـى الزهرة، بعد أسبوعين، ا

  .أنوي فـيه قتل الحشاش
  

وصلت وهبطت علـى الزهرة، كوكٌب   
بيرة، مماثلة فـي الجاذبية مشابٌه لألرض بدرجٌة ك
جئت كمراقب ومستكشف، . وطبقة الهواء الجوية

  .ستقبـليةلمأخبر جمش عن أفعالي ا لمحيـث 
  

د ا   شاركين، لمحينما كنت أمشي أتفّق
قد نسيت بأنها قد . أثناء تفقدي رأيت أسيل

  .تكون هنا
  

هل بإمكاني "ناديتها !" يا أسيل"  
ِ للحظة؟   "محادثتك

؟ من"   َ   .لتسأ" أنت
  

تعرفني بسبب جسدي الجديد، فقد  لم  
قابلتني فقطْ مرٌة واحدة وكان عندما كنت 

، 99بعد إخبارها بأني . 9فـي جسد ك
  .تذكرتني

  
  .قـالت وهي مبتهجة!" أحمد"  
ً طويلٌة "   دة ُ ة م َ ر َ ، ! دون اتصال منم ْت َ ر َ م

ُ سنوات؟ علـى كل حال، ممتنٌة ... كم  ستة
َ عند خط ا ك ُ ر ِ ظ َ   !"لنهايةبقدومك، أنت

شارِكين فـي هذا السباق؟"   ُ ت َ ِ س   !"أنت
َ "كانت مستغربٌة ..." بالتأكيد، "   م ِ ول

  " يكن كذلك؟ لمآتي إلى هنا إن 
ِ خدمة؟"   نك ِ " هل بإمكاني طلب م

 ٍ   .قلـت بكل أدب
ما "قـالت وهي فرحٌة " بالتأكيد،"  

  "الطلب؟
ن هذا السباق"   ِ ِ أن تنسحبي م ك ُ ريد ُ   "أ

ً؟"   كت" عفوا ُ ح َ   .ض
ِ فـي هذا السباق سيكون "   مشاركتُك

، ً ُ " خطأ ت ْد ِ "وزِ   !"ارحلي أرجوك
َ كذلك؟"   َ جاد أليس   "أنت
  !"هذا السباق ليس آمنً "  
  .ثار غضبها!" يكن كذلك قطْ  لم"  
لُك"   ِ فص ُ   !"سوف أ
كون؟"...    َ ْن ت َ   "وم

  
ْت عني   َ ب َ ه َ ٍ ثم ذ ٍ غريبة رْت إلّي بِنظرة َ ظ َ ثم . ن

؛ لمْ يك. ركبت مركبتها ً ن لدّي القدرة علـى أسفا
فصل أي متسابق علـى متن هذا السباق، قلـت 
ه بأن تترك هذا السباق وتبتعد عن  ِ ذلك ألقنع

كان لدّي . مجاله حتى تكون حياتها فـي أمان
ً علـى هذا  اإلحساس بأن كان الحشاش مراهن كثيرا

رت العديد  ً عندما دّم مركباته  منالسباق، وخاصة
شخص يعاديه سيخسر  كنت متأكد بأن أي. وحراسه

  .حياته
  

ن عملية البحث عن الرجل الذي كان  لم   ُ تك
ً صعبة ه . مراهن عليه الحشاش عملية ِ رأيت أحد حراس

إن إسماعيل . ؛ إسماعيل7متسابق، كان رقمه  لميك
 ً سباق سرعة الصوت،  لماألبطال فـي عا منإنسانا

 منفاز فـي أكثر . كنيته هي ملك الطريق
ركز لمات، كلهم وهو فـي االسباق منتوقع لما
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هم. األول َ َ علـى جميع ن َ ً . وأعتقد أن الحشاش راه إذا
  .يجب أن يكون الحشاش هو الذي يدعم إسماعيل

  
حين عبرت خط البداية، رأيت أسيل ولكني   

أستطع محادثتها بسبب ضجيج االزدحام، وكذلك  لم
طلقت . بسبب الزجاج السميك الذي كان بيننا ُ حين أ

ارة البدء ، بدءوا، ابتدأ لسباق وكانت أسيل فـي صّف
  .ركز األول لما

  
 مندقيقة، حيـث مروا  20استغرق السباق   

ن تحتنا ِ تسابقين لموكانوا مشجعو ا. فوقنا وم
متواجدون ف كرة زجاجية ضخمة الحجم، وكان 

  .طريق السباق حولنا
  

ثانية، ومازالت أسيل هي  30تبقى فقطْ   
َ ! اعيل متدخالً تقدمة، ولكن، فجأة دخل إسملما كان

ً لدرجة أن فكرة محاولة تخطية أسيل قد  مسرعا
تؤدي إلى إرسالها طائرٌة مصطدمٌة فـي القاع الذي 

  .تحتنا
  

. أيقنت أن يجب علّي مساعدتها وإنقاذها  
 ً ـارس الذي  منجهاٌز مثبت لدّي  منبمساعدة ُ ف ل َ ب ِ ق

كان اسمه الباعث الذاتي، عبثت وتسللت فـي نظام 
  .فجعلتها تتنحى إلى جانبها األيسرسيارتها 

  

ْت     َ ج َ ركز لمولكنها أتت فـي ا... ن
ُ األمر. الثاني ُ أنها ال تكتشف   .آمل

  
سيارته حيـث جنوا  منخرج إسماعيل   
فز ويستعرض . الجمهور حين خرج، بدء يْق

ة، أدركت أنه  وانّي َ هل َ للجمهور بفعل حركاٌت ب
قعت َ   .أطول مما تو

  
األشخاص  جميع منفـي الحقيقة،   

. الذين أعرفهم، أعتقد أن إسماعيل أطولهم
ً وأعيٌن زمردية . كان لدى إسماعيل جلٌد داكنا

َ التاريخ  ل َ فـي ما قْب د ِ ً وج ُ حيوانا كان شكله
  .ويسمى بالقطْ 

  
ن الحيوانات    ِ ُ م عبر مرور التاريخ، العديد

انقرضت؛ فـي البداية الديناصورات ثم الطيور ثم 
  .قليل نجوا إلى هذا اليومفقط ال. القططْ وهذا

  
وبعد ذلك فعل إسماعيل ما توقعته    

، حين . أن يفعل؛ فصح الحشاش ٍ ن دون تعمد ِ م
مسك إسماعيل كأس البطولة بافتخار، ابتسم 

ٍ فـيها أشخاص بعد ابتسامته آللة  لزاوية
ُ . شجعينلمالتصوير ول وفـي تـلك الزاوية رأيت

  .عندما تبادلنا النظر هرب. رجالً 
  

ِ لحق   ن دون ع ِ ه حتى أوصلتي إلى لمته م
  .وهذا متى رآني الحشاش. الحشاش فوراً 

  
  .خاطبني" ماذا تريد؟"   

  
لمْ يدركْ بأني أنـا هو الذي كاد أن يقتله   

َ سنين بل َ ُ . يعرفني بسبب شكلي الجديد لم. ق قررت
بئ شـيء. أن أنهي هذا اآلن َ خ ُ   .لمْ أ

  
َ عائلتي، اآلن سأقتـلك؟"     "قتلت

  
َ ضاحكاً كما تو   ولكن هذه . قعت، اندلع

ُ أشعة . السخرية انتهت فـي نفس الوقت  منأطلقت
؛  ٍ ن حراسه خالل ثوان ِ مدفعي علـى حارسين م

ماد ُ   .حولتهم إلى ر
  

ن الضحك وأصبح جاداً " ما هذا؟"   ِ   . توقف م
عة إلى الذروة ناتجة "   َ أشعة ضوئية مرتف

شرحت " الطاقة اإلشعاعية، منعن انبعاث محفز 
ضل شـيء به هو أنه يعمل علـى طاقة وأف"

رحتْ " شمسية َ   .ف
  "قبضتي منال آلي يضحك علّي ويفلت "  

  
  .هذا ما أردته؛ أن أنهّي هذا اآلن  
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ي الكثير لكسر كل منلمْ يستغرق    
ولكن عندما وصلت . عظمة فـي عظمه فـي جسمه

  .للتي فـي رقبته توقفت
  

ً هو الذي أردته أن أكونه؟ أهذا    أهذا حقا
ُ  ما ُ أفكر رأيته فت َ له؟ حين وق ِ أراد عائلتي أن أفع

ر  لميمانع أن يموت مادام هذا  لميضحك،  َ ب َ عت ُ ي
 ُ ُ ما قد يكون ل، ولكني عرفت ّش َ ف َ استهزاء وت

ُ للسجن ه ُ ِك؛ إرسال   .كذل
  

ً ا99هذا العميل "   !" ساعدةلم، متصالً طالبا
َ القبض عليه ُ ليتم   .اتصلت

ٍ إلى مساعد"   م، هل هو بحاجة ِ ل ُ   "ٌة طبية؟ع
  !"كال"  
ي معقـال الضابط الذي كان متصالً " جيد،"  

" ُ نه ِ ِ امعألننا نحتاج م فة ِ   "كانلمر
ُ ماذا؟"     .سألت" مكان
  " َ مكان الرهينة التي أخذها قبـل تسعة

ـارس ا د اسمه ف ملمأيام، سّي ّل َ   "س
؟"...    َ و ُ َ ه َ مكلمكالمقطعت ا" أين ً لمة ا
  .الحشاش
ُني؟"   ل ِ ت ْق َ َ أتبعها " ماذا ستفعل؟ ت سخر، ثم

  .بِضحك
  

ُ صديقي بسرعة، لذا    ُساعد احتجت أن أ
احتجت أن أستخدم إحدى أجهزة فـارس ألخدع 

  .رجاله األوفـياء
  

ِ الحشاش،    بة َ ل مرك ِ ً داخ ُ ماشيا دخلت
ُ علـى هيئة  ً لي، حيـث كنت ية ِ طى رجاله تح عْ َ أ

 ُ ً خيالية مزيفٌة خارجية رئيسهم؛ كانت صورة
  .ظهرلما

  
لوني إلى الرهينةأيها ا"   ِ " لرجال، أوص
  .أمرتهم

دي"   ه األساسي!" حاضر سّي ِ ل ُ   .قـال رج
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َ . كان فـارس علـى ما يرام   ل ِ رس ُ أ
، الذي لمالحساس إلى أقوى سجن فـي ا ِ جرة

ض النظر عن السجن، . يوجد علـى نبتون َ غ بِ
ً مقر جمش األساسي فقط . فـيوجد هناك أيضا

لهم التصريح للدخول فهو  الزمون والنخبةلما
ٍ يدخله خٌر ألي شخص َ   .ف

  
وفد حصلت علـى ذلك االفتخار بعد   

فقد . القبض علـى الحشاش، فكانت مهمةٌ 
ُ إلى مالزم ثاني يت ِ ق ُ   .ر

  
ِ لمإن رِتب ا   ٌَب للتدريب لكون الشخص الزمون رِت

َ لي ليس فقط أن . نخبه ح ِ م ُ ككوني مالزم ثاني، س
َ ا د الكقر الرئيـسي بل كلمأدخل َفّق ات لمذلك أن أت

  .حظورةلملومات اعلما
  

ِ حيـث انتهى  لم   ذ هذه الرتبة ِ أكن سآخ
 ِ هدفـي فـي الحياة، انتهى وأتم علـى أكمل

يكن لدّي أّي  لم. وت عائلتيلموجه؛ قمت بأخذ الثأر 
َ نفسي ٍ غير تدمير   .شيء

  
الل "   ِ بدء نظامي " ثانية 15تدمير النفس خ

  .بالعد التنازلي
َ خطتك؟إذا ه"   قـال فـارس حيـث " ذه هي

  .ورائي منأتى 
  .أمرته!" ترتجع للخلف يا فـارس"  
إن أردت تفجير نفسك سوف تأخذني "  

  !"كمع
َ نظامي" ثوان 10"   ق   .عّل
ٍ آلماذهب "   !" ؛ ال أستطيع إيقافه اآلنمنكان

  .كذبت
ظامك"   ِ ُ ن " بال تستطيع، أنـا الذي صنعت

  .قـالها حيـث يقترب
ُ لم"     .سألت" هذا؟ اذا تفعل
ِ سببك"   نفس ِ َ علّي " ل   .رد
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َ نظامي " ثوان، 5"    2...  3...  4"... أكمل
 ...1 "...  

  
ُ العد التنازلي فـي آخر لحظة   . أوقفت

أوقفتها بسبب فـارس، فقد اعتبرني كعائلته 
  .للتو

  
دمر    ُ ً بأنني لن أ نا ِ ابتسم فـارس؛ موق

ُ غيري، سواٌء أكان  نفسي مادام هذا يعني إيذاء
  .إنساٌن أو آلي

  
، حتى إذا أصبت الهدف، قد لمال تستس"  

قد يحتاجونك كي تنقذ "شجعني " يظهر غيره،
نا َ لَ ل لهم ما حصل َ ً أكثر؛ حتى ال يحص   "أشخاصا

ٌد "قلـت " صنعوا اآلليون لهدف،"   ِ هدٌف واح
  "فقط

  !"ليس أنت"  
  !"أنـا آلي"  

ً نعـم،" ولكن ليس عليك أن "قـال " جسديا
  "عقلياً تكون كذلك 

  "ماذا تقصد؟"  
  !"ثوان، كذبت 5قبـل "  

  
؛ ليس    ً ـارس كان صحيحا َ ف أدركت أن كالم

ً علّي أن أتصرف كآلي فقط ألنني آلي حين . واجبا

ِ اآلن . كنت حامل بضائع، كان هناك فرقٌ عن
َ نظامي وبرمجتي  ر َ فـي آخر السنوات، قد م

ٍ متتالية   .علـى تطويرات
  

   ً ُ بأنني هذا اليوم، أنـ منبداية ا أعرف
  .زيدلمقادر علـى ا
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َ ا   ُ علـى نبتون بأمان، أمام قر لمهبطت

كان ضخم الحجم ومدهش الشكل، . الرئيـسي
 ٍ ى بجدارٍ سميك مصنوع َ حم ُ أقوى أنواع  منم

حين دخلت، رأيت كل . جرةلمادن فـي اعلما
ٍ هناك لديه رِتبٌة أعلـى  ي ولكن منشخص

  .عاملوني بالتساوي
  

   ً َ بابا ، رأيت ً َ ممرا حيـث كنت أعبر خالل
النخبة : مقفوالً مكتوٌب عليه اجتماع ثانوي

ريٌق طويل قبـل عبوري لمع. فقط َ ت أن لدّي ط
  .خالل هذا الباب

  
ِ هم قادة ورؤساء الجيش    تبْ النخبة ُ ر

يزون بقدرة التحكم بجميع  َ م ُ بأسره؛ وكلهم م
ن ا ِ ً قرات األساسية، سولموحدات الجيش حتى م اء

ً علـى  أكان علـى متن مركبة حربية، أو جالسا
  .قر األساسيلمكرسي فـي ا

  
ُ فـي ا   مر، رأيت إحدى لمحيـث مشيت

ر، بدالً  ،  منالشاشات تتغّي ِ وضع إشارة جمش كالبقية
 ِ ِ النخبة ن رِتب ِ َ مالزم األعلـى، وهو أول رِتبة م   .ظهر

  
ٍ " الزم،لمأيها ا"    ِ أمر هل "ناداني باسلوب

َ ا   "؟99الزم ملأنت
دي"   َ عليه!" نعـم سّي   .رديت
الزم سعد لمتفضل إلى مكتبي، ا"  

  "الطبطبائي
  

ن أنني لمْ أستوعب كالمه    ِ ذ منبالرغم م
ولكن سبب . إن الرسالة كانت واضحة معالبداية، 

 لمذ البداية هو أنه كان يتكمنعدم فهمي لها 
ٍ مختلفة   .بلغة

  
اللغة العربية هي اللغة السائدة فـي   

ُ لمْ يتعلمالستخدام فـي اا . هالمجرة، ولكن العديد
  .لغة 24بـ لحسن الحظ، كان نظامي مزيد 

  
ً إلى مكتب ا   كان لدّي . الزملمذهبت فورا

 ِ ً علّي خالل الوقت ُ مشرفا اإلحساس بأنه سيكون
  .هذا
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ه بعدما أخذت اإلذن    كان . همندخلت مكتبِ

ُ خيالي، لديه أفضل أنواع الخشب، وأجمل  مكتبه
  .النباتات

  
الزم، لحين وصولك لرتبة النخبة، لمأيها ا"  

همات، هل هذا  ُ َ لك الم ل ِ سأكون أنـا الذي أسج
  "مفهوم؟
دي"     !"نعـم سّي
هذا "قـالها وهو يخرج قرص " جيد،"  

َ الجديدة ُ مهمتُك   !"سيكون
  

ريخ، فـي مخيم لمهمة علـى المكانت ا  
ي تعويض مكان منكان مطلوٌب . التجنيد بالتحديد

ل جنود خائنون وكانت لما َ ب ِ ن ق ِ ر م ِ م ُ الزم الذي د
ن كان الخائنلما َ   .همة هي كشف م

  
   َ ً أن درجة ُ أن أتوقف عند فـارس مدركا قررت

ُ ا ُ جسدي، فقررت تبديله لمحرارة ب ِ و آخر  معريخ ستّذ
َ الحرارة ل ِ ُ تحم   .يستطيع

  
كأنه كوكٌب صحراوي، مملوٌء بوديان   

 منمد الكثير هذا الكوكب إست. الضخمة وهضاب
أحر  منريخ لمولذلك، فقد يعتبر ا. حرارة الشمس

ِ الشمسيةلمالكواكب فـي ا   .جرة
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ت أن لمريخ، علمحيـث نزولي علـى ا  

، بسبب عدم لمهذه ا ٍ ُ سهلة ُ لن تكون همة
ساعدتي مشرفـي ُ يكن الكاشف الحراري  لم. م

،  ،...ثابت الوضوح بسبب الحرارة واألشعة  ً إذا
ً متخفـي، لذا  لدينا جندي خائن، وليس جاسوسا

 ِ ً عني، فقط هويته األصلة لن يكون مختبئ
  .وتصرفاته الطبيعية

  
ُ أن أقابل    َ الجنود، قررت ككوني رئيس

ٍ إنفراداً  ُ . الجنود كٌل علـى حدة الذين شككت
عميد  1عسكري،  1فـيهم كانوا خمسة جنود؛ 

  .كولونيل 2عميد أول، و 1ثاني، 
  

سنه، مبتدئ  21مر العسكري كان ع   
قديم، اسمه ماجد الكاكولي، إني متأكٌد 

ِ الشرطة، وأعتقد ذلك بسبب  تب ُ ر ر بأنه خّط
وبالنسبة للعميد . الواسطة التي لدى أبيه

ساللة الرجال اآلليون  منالثاني فإنه كان 
َ باآللي الخارق مّي ُ أما بالنسبة للعميد األول، . وس

ن البشر اآلليون الذ ِ َ بجابرفكان م مّي ُ . ي س
ً الكولونيالن، فكانا يعقوب الشمالي  وأخيرا

َ لموطارق ا زيد، كالهما يبدوان فوق سن

ت؛ هؤالء االثنين كانا أفضل معكما س. الخمسين
كل هؤالء األشخاص كانوا مشتبهون . أصدقاء

  .فـي وجهة نظري
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َ ماجد الكاكولي    فـي اليوم التالي، جاء
ً كتبي، ولكلم ً طويالً ذات معنه كان مرتديا طفا

 ٍ ُ األدعم ونظاراٌت شمسيٌة سوداء وقبعة كان . اللون
ُ سخيف ُه ً، ظن أني لن أعرفه، كان شكل   !متنكرا

  
ٍ غليظ " أيها الفتى،"   َ "قـالها بصورة ن ِ م

ُ ما هو  ُ إن كنت تعرف ر هذا الكوكب ِ ِ أن تغاد األفضل
مت؟لماألفضل  ِ ه َ ف َ   "صلحتك، أ

ُ بأ"   ُ !" ن هذا أنت الكاكوليأنـا أعلم قلت
  .له

  " ٍ ـا ال أعرف أّي شخص ماجد الكاكولي؟ أن
  !"اسمه ماجد الكاكولي

  
  .كان أغرب مما توقعت  

  
إذا اخترت "أمرت " يا عسكري الكاكولي،"  

 َ ُ لك د ِ ل هذه التمثيلية، فسوف لن تج ِ م َ أن تك
 ً ؟... وظيفة قريبا مْت ِ ه َ ه" ف ُ ي َ   .خلع ز

ُ ذلكلمواآلن، "     "؟اذا فعلت
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ف"   َ د َ د بأنك ه ِ تأك ُ دي، إني م   !"سّي
  " شرحت؟ّال ه"  
ً أيضاً لما"   وإني ! الزم الذي سبقك كان آليا

  !"متيقن بأن الذين دمروه عنصريون
َ هم بالضبط؟"   ن َ   "وم
ب ناحيتي وساسرني " ممم،"   ّر َ إني "ق

ُ بأنهم الكولونيالن الشمالي وا قن َ زيد أرجوك لممتي
ُ هذا   .ثم تراجع!" ال تقل لهما بأنني قلت

َ دليل؟"     .قلـت"هل لديك
َ بعد، ولكن قريباً "...      !"ليس
هذه حالٌة جادة أيها العسكري، أقترح بأن "  

ك حتى تكون لديك أدلٌة قاطعة َ م َ   !"تكتم ف
دي،"   خرى " سّي ُ ً أ ة َ ر َ َ م ب َ ر َ ني "اقت ُ ن ِ ال يمك

ُ إلى مساعدتك ِ هذا بمفردي، سأحتاج   !"فعل
    
ُ علـى مساعدته،    ِ  معوافقت ذلك هذا  كل

ُ إلى معولكني عندما است. هو سبب وجودي ت
مي مغلق  لمخطته  َ ِ ف ع إبقاء ِ ٍ أكثرلمأستط   .دة

  
عم؟"   ُ خت " ط َ ر َ ً "ص عما ُ تريدني أن أكون ط

  "لك؟
دي،"   إلي  معأرجوك اهدأ وأست" مالزم سّي

  !"دة دقيقةلم
" " كنت غاضبا" هذا صحيح، أنـا مالزمك، "  

عماً لما ُ   !"الزمون ال يصبحون ط

َ اآلن  مع"   ن ِ ُ احترامي لك، أنت م كل
ً ف ُ لمهدفا لَه ِ نا؟لماذا ال تستعم ِ ت َ   "صلَح

  
كراهيتي لالعتراف بذلك، أال إن  مع  

َ الفتى كان صحيحاً  يكن لدينا الوقت  لم. كالم
 ِ َ الخطة فـي صباح يوم ذ ِ ف َ ن ُ ه، فقررنا أن ن ُ ع ُ ي َ ض ُ لن

  .الغد
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، أ 6:00فـي الساعة     ً راس صباحا ُ رسلت الح
زلهم إلبقائي بمفردي، نلمالذين يحرسونني 

حمى ُ َ م ُ نفسي . غير غت ّر َ األسلحة، أمثل  منثم ف
تي َ ح ِ نظف أسل ُ ُ أ كنت قابل . كأنني كنت

ِ تماماً    .للتدمير
  

نظف،    ُ ً منحيـث جلست هناك أ تظرا
د أن هذا لمقدوم الشمالي وا ِ زيد، بدأت أن أعتق

 َ بر مجال َ ك ُ ُ أن أ رته معس لن ينفع، فقررت َ ب َ ي، ك
، يقول  ٍ ُ تساسر عت ِ ُ أننا "حتى سم هل يعتقد

ُ لتـلك الدرجة؟ ُ ا" أغبياء ْت . صدرلمحددت َ ج َ ر َ  منخ
ِ ا   .زيدلمغرفة

  

حتي وذهبت لغرفة ا   ِ ُ أسل زيد، وأنـا لمأخذت
ُ آخر يقول معفـي طريقي س ُها الليلة ثم " ت سنفعل

ُل ماجد   !"نقت
  

ً ا   ً الباب، مشاهدا حا ِ ُ فات لت ّخ َ د َ لشمالي ت
ِ النار . الجنود منزيد وكمية جيدة لموا بدءوا بإطالق

ِ فعل  دة فاجأتهم، ولكن األرجح بسبب لمعلّي كّر
ظم الطلقات اقتحموا قميص مانع مع. كوني آلي

ُ . الرصاص الذي كنت أرتديه كعبره للورقة كنت
زنٌة  َ ً لكونهم لديهم أسلحة فتاكٌة مخ مصدوما

  .فـي غرفتهم
  

   َ صيبوني فقط قبل ُ ن قدوم ماجد  أ َ ً م ثوان
ه معجاء ماجد و. كانلمذلك ا منحيـث سحبني 

َ الرجال كما خططنا ن ِ ولكن قد تأخر . عدٌد هائل م
ً شامال، . كثيراً  ُ تدميرا رت مِّ ُ ِ  لمد أستطع مساعدة
  .رِجالي

  
دي،"   سك يا سّي َ هم " تم َ ب َ قـال لي وهو يحار

ل" مّه َ   "ت
  

   َ فأ َ كان صوت ماجد يختفـي حيـث ط
  .نظامي

  
 4017ديسمبر  4
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ً كثيراً "   دي، أخذ وقتا قـال " آسف يا سّي

  .ماجد
هذا عادي، أين الخائنين، الشمالي "  

  .سألت" زيد؟لموا
لوننا"   َ روا، كانوا سيقت ِ م ُ   !"د
هذا عادل يا الكاكولي، لقد أبليت "  

  !"حسناً 
دي"     !"أرجوك، ماجد، سّي
ُ للتو " لحظٌة واحدة،"   َ "الحظت يا ماجد، أين
  "جسدي؟

َ حالل "   م ِ ّد ُ دي، قد ال تتذكر، ولكن ه سّي
ِ النار   !"إطالق
  "دعني أعيد صياغ الجملة، أين أنـا؟"  
دي"   َ " أرجوك سامحني يا سّي خ َ ر َ أكن  لم"ص

  !"ماذا أفعل لمأع
  "يا ماجد، أين أنـا؟"  
  " ٍ ٍ فضائية   قـالها وهو خائٌف !" فـي مركبة
   ..." ً َ أيضا ن َ   "ك؟معوم
  !"ماتواال أحد، بقية الجنود "  
ني؟"   ُ سألت " هل أنت الوحيد الذي تقود

  .أتوقع قوله بتاتاً  لمسؤاالً 
  .قـال ومازال خائفاً " نعـم"  
، إليك مت ستفعله "   ً   ..."حسنا

  

ني إلى زحل،    ُ ذ ُ ً بأن يأخ أعطيته أمرا
ـارس ِ ف بر َ مخت ِ ً ل با ِ ُ ذاه   . كنت
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حيـث كان فـارس يصنع لي جسد   

ُ  جديد، كان لدّي  وقٌت ألفكر بأنني انضممت
ِ عدالتي كذلك الشمالي  لجمش فقط ألخذ

َ آليلموا ل ُ َ ك سست . زيد انضموا للجيش لقتل ُ أ
  .هممنكأني 

  
ٍ جديد فـي وقٌت    كنت فـي جسد

. كان بالضبط كالسابق، الذي صممته. قصير
ه  ِ رقي ماجد لتصرف ُ ُ أن أ ككوني مالزم، قررت

  .الشجاع؛ جعلته عقيد ثاني
  

ً فـي رأيت    ً كبيرة ً ومثابرة شجاعة
كان . وقد ظهر أنه جاٌد فـي عمله. ماجد

غ  ِ بل ُ عندما فقط يشك فـي تصرف مشرفة، ي
َ ا. همنعميل أعلـى  غ ّل َ الزم لمولكن، عندما ب

َ ا ر ِ ّم ُ الزم؛ وهذا متى كان لمالذي كان قبـلي، د
ً بأنهم هم العنصريون الخائنون فكان . متأكدا

ِ دليل ن دون ِ   .شاهٌد م
  

ً كا قا ِ ً واث نفسه، كان يريد أن يمر  منن ماجد دائما
علـى كل الرتب حتى يكون جنرال الجيش؛ الرجل 

ٍ طاهر. األساسي . كان ماجد فتى مميز ذات قلب
ِ ذات اللون األزرق  كان لديه شعٌر ذهبي وعينان
ِ شخص ر يوم ِ ّو َ ن ُ   .وكان لديه ابتسامة بإمكانها ت

  
َ ماجد إلى ا   جع َ َ ريخ ألن ذلمولكن، ر لك

ُ . حدد لهلمكان المكان كان هو الما وقد ذهبت
قر الرئيـسي لجمش، فـي كوكب نبتون؛ لمإلى ا

تي َ م ِ   .بسبب انتهاء مه
  

 4018سبتمبر  23
  

ً للوطن،    عا ِ ُ راج ، كنت ً فـي هذا اليوم خصوصا
  .ككوني مالزم أول

  
ِ فـارس، سلمفـي طريقي    ُ معكان ة َ ُ محط ت

قة بنك تحولْت األخبار التابـعة لكوكب زحل، بأن  ِ سر
  .إلى حالة مسك رهائن

  
ُ يومية حتى س   ُ أسماء معكانت حادثة ت

َ ماجد. الرهائن ُ أن الذهاب إلى . أحدهم كان قررت
رئيسهم حتى  معالبنك الرئيـسي للتفاوض 

َ اآلخرون ن ِ ِ حياته وأكثر عدد م   .أستطيع إنقاذ
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ً لكوني فـي ا   ُ محظوظا طقة نلمكنت
ُ ل. نفسها ُ للرقيب فوراً كلمعندما وصلت   .ان، ذهبت

  
  "ماذا لدينا هنا؟"  
  "شعللمجندي سابق غاضب، جاسم ا"  
ُ فـي معكم عدد األشخاص الذين "   ه
ل؟ ِ   .سألت" الداخ

ً و 14"   ِق عليهم النار فـي  3عامل،  11زبونا طل ُ أ
نحن نعتقد بأنهم فعالً متحاجون . محاولة الهروب

ٍ طبيةلم   !"ساعدة
  "ما هي طلباته؟"  
د، مركبٌة فضائية، عدم مالحقته أّي تاعلما"  

  .قـال الرقيب" شرطي
  

ف    ِ ُ لهات ُك منأخذت جاسم  لمالرقيب أل
  .شعللما

  
د مشعل، "   َ 99الزم لمك امعسّي ، سوف

ٍ ممكن،  ٍ فضائية فـي أسرع وقت َ بمركبة ك ِ د ُ زي ُ ن
ولكن يجب عليك أن تترك نصف الرهائن للخروج 

ِك للتعاون   "نامع حتى يكون دليالً علـى موافقت
ال أحد سيخرج إال بعد ما أحصل علـى الذي "  

ريده ُ   !"أ
د مشعل، إن "   تتعاون لن تذهب ألي  لميا سّي

ك . مكان ُ م ِ ٌة واحده فسوف تقتح ّر َ إن أطلقت النار م

ِ ا ِ القوات ِ عليكلمفرقة اقتراحي . سلحة للقبض
  "أفضل

، سأرسل "   ً   !"5حسنا
  " َ ً هناك، إرسال  28لديك  14شخصا

  !"هممن
  !"ذا لن يحدث يا رفـيقه"  
، ما رأيك بهذا؟ تبعث "   ً ،  14حسنا ً شخصا

  !"وأنـا أدخل
سلح؟"   ُ ِ م ل؟ غير ُ َ تدخ   "أنت
  "نعـم"  
َ فعل أّي "...    ً ولكن إن حاولت حسنا
  ..."شـيء 

تي"   َ م ِ ل َ َ ك   "لن أفعل، أعطيتُك
  

ُ حيـث    ِ خرجوا 14دخلت ن السكان ِ حين . م
ُ علـى الرهائن، ر ُ البنك، كشفت ُ ماجد دخلت أيت

ُ لمأقل ك لم. هممع لت ة؛،فـي الحقيقة، مّث
ً  لمكأني  ُ مرتاحا أعرفه، ألن السارق لن يكون

َ أن  م لَ َ ِ معإذا ع   .جمش منه عميالن
  

  .أمرني" اجلس أيها اآللي"  
  

كان مشعل طويل، بدين بعض   
َ شعره . الشـيء، كان جلده داكن، وكذلك

ب الرهائن الخ ِ ُ يراق ائفـين، نظرت إلى عينه والحظته
ق ومتوتر ِ   .متعر

  
ما ال تترك الرهائن كي يعودوا "   ِ ل

  "ازلهم ولعائالتهم؟نلم
  "ا ال تخرس؟لم"  
ُ إليهم لتتفاوض "   َ أنـا ال تحتاج لديك

  !"هممع
  

، حدد علـى معأتى لي و   ٍ ُ أشعة ه رشاش
 ِ   .الجي الرئيـسيمعوحدة

  
ِ فـي  لمهل تع"   طام ُ اإلحساس بالتحول لح

  .غاضبقـالها وهو " ثانية؟
ٍ هادئ" سأكتم فمي"     .قلـت فـي صوت

  
َ ا   ُ غضب ُ ماجد يصحو لمحيث ، رأيت شعل علّي

 ً ُ مسدسا قف وأشر . جيبه منفـي الخلف، يخرج َ و
  .شعللمعلـى ا

  
شعل ورمى لمالثانية، ألتف ا منفـي جزء   

ُ علـى ا. اجدلما ً حسده علـى لمقفزت شعل ماسكا
ِ وقبضوا عليه   .األرض، فجاءوا الشرطة
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ً !" بسرعة"   أنقلوه إلى "قلـت صارخا
ُ علـى ا!" ستشفىلما ُ وأنـا أشير   .اجدلمقلت

  
جاءوا األطباء لنقله، ولكن عندما جاءوا   

ِ قلبه، قاموا وجاءوا ناحيتي د نبضات ِ   .لتفق
  
دي، لقد مات"   !"آسف سّي
  

ً لمشعل المطلقات ا   تعددة ذهبت خارِقة
ِ أن أّي إنسان ين من. أعضائه األساسية جوا الصعب
ِ هذا الدمار ثل ِ   .كم

  
د فـي مقبرة الجنود   ِ ُ ماج ُ العقيد . دفنت

ُ إلى . يلمأعلنت بأن ماجد كان بطٌل عا ً رجعت وقريبا
ُ ماجد العبقري؛ منأله. هاملمالحصول علـى ا ي طبع

ُ علـى أن أكون أفضل عميل جمش فـي  فصريت
ُ الما لص َ خ َ ن المرة، أ ِ ً ولألبدلمجرة م   .جرمين مرة

  
 1840إبريل  11

  
ُ مالزم أول، ولكن    فـي هذا اليوم، أصبحت

ُ علـى أن أكون  لم أنوي توقفـي هنا، حيـث صممت
ل  ُ جنرال الجيش؛ مما سيجعلني أتحكم فـي ك

جرة، بالزيادة علـى بعض لمعميل جمش فـي ا
  .دهشةلمميزات الما

  
سافة بين رتبتي وتـلك لمولكن ا  

 أوالً يجب علّي أن أنهي. الرتبة ليـست قريبة
واآلن . الزمون، وأدخل فـي رتب النخبةلمرتب ا

دٌة فقط؛ ا ِ   .الزم األعلـىلمباقي لي واح
  

ِ النخبة هي رتبة    ن رِتب ِ ثاني رتبة م
الرائد الثاني، الذي عمله هو تخطيط 

؛ 14ويلحقه الرتبة . إستراتيجيات الحروب األساسية
ُ أرغب بها   .الرائد األول، الرتبة التي كنت

  
سيعدم قدرتي علـى إن سبب الرئـي  

ه، كانت  ِ الصبر بأن أكون رائد أول هو إمكانيات
ُ ت. مهمٌة لي َ الرتبة ح التصريح لتعديل منتلك

أول شـيء لو كان . أي قانون تابِع لجمش
رص  ِ باستطاعتي لفعلته لجعلت جمش تعطي ف

بهينلمل َ بين غير  ،شت ُ ألن بعض األشيـاء قد ت
ثة يوم  ِ ـي شهر مارس ف من 9الحقيقة؛ كحاد

  . 4011سنة 
  

 4038فبراير  8
  

سنة، قد تحسنت  20بعد ما بقارب   
ٍ الئق، ليس فقطْ  وظيفتي فـي الجيش بشكل

ُ أميرال أساسي،  ً ولكن أصبحت ُ نخبة أصبحت

. الرتبة ما قبـل النهائية لكوني جنرال الجيش
ع مكا ِ ن لمفـي الحقيقة كنت متوق ِ ِفـية م ة هات

ِ الجنرال فـي أّي لحضه ل َ ب ِ   .ق
  

َ بعضنا ا   لجنرال كان صديقي؛ عملنا مع
ن عشر سنوات ِ كان اسمه الجنرال شاهين . أكثر م

  .الوهيب
  

ِ مكتبي، أنظر إلى    ً خلف ُ جالسا كـنت
ِ الصبر لمنالهاتف،  ً بفارق سبب . ةلمكالمتظرا

أشخاص ذات رتبة الجنرال  6انتظاري هو أن شاهين، و
َ . يقررون أن يرقوني ألصبح جنرال أو ال ب َ ر َ  ثم ض

ِف ِ فـي الحال. الهات ُ السماعة   .رفعت
  

ُ " ، 99أميرال أساسي "   قلـت وأنـا رافع
  .السماعة
ِف" هذا أنـا،"   َ الهات َ الوهيب عبر . قال

ُ عليها" ُك. مبروك، حصلت ً أ الجنرال  لمأنـا اآلن رسميا
99"  
  

ُ ناحية    ف، وقفت، وتحركت ِ أغلقت الهات
ِ السحاب ومرو حات ِ ً إلى ناط ِ النافذة، ناظرا ر السيارات

ٍ فائقة   .بسرعة
  



  

  م ت ت آ :ــيةــــــــــــية فضــــــــألف :۹۹ 

  

 

 

 

20 
 كــتـابـــكـمــــ اكــويــتي

ة، حتى    ّر َ ِ م ً ألول ُ فرحا ، كنت ً ُ فرحا كنت
أكن  لمعندما قبضت علـى الحشاش ذلك اليوم، 

ُ . بهذه الفرحة ل هذه السنوات، حققت ُ بعد ك
ُ . هدفـي، كنت جنرال الجيش ، وجعلت ً را ِ ُ مفتخ كنت

ٌر أيضاً  ِ   .فـارس مفتخ
  

ن  مع   ِ اختراع هائل؛ كان فـارس  50أكثر م
ُ أفضل عا مْ ناجح، وقد ربح جائزة ِ ألربع السنوات  لمعال

كان فـارس يوفر كل جهده ووقته . التي مضت
اآلن، لديه مختبٌر هائل، . ختبره طوال السنينلموماله 
ً فـي المأكثر ا ِ تطورا جرة، ومجهز بأطور لمختبرات

  .التقنيات
  

  اليوم الحالي 4038يوليو  31
  

ٍ أسود، و   لكن ال بدأ هذا اليوم كيوم
. أكن أتوقع حدوث هذا لمأستطيع القول بأنني 

راجع خطٌة تم وضعها  ُ ، أ ٍ ٍ فضائية كنت فـي مركبة
ِ رائد أول  ل َ ب ِ ن ق ِ ع إمكانية حدوث حرب بين نلمم

وفـي ذلك الـوقت . شتريلمواطنين فـي الما
ُ عن الهـروب الذي حدث فـي كوكـب معس ت

  .نبتـون
  

َ مصعـب الحشاش الهروب    السجن  منأستطاع
ولكن األسوأ ما فـي . الرئيـسي التابـع لجمش

رب  َ ن أكبر لمس معاألمر هو أن إنه ه ِ ان الصقر، م
ن . جرمينلما ِ اآلن، استطاعوا تكوين فرقٌة م
ً ضد جمشلما أرادوا القضاء . تهربين، وأعلنوا حربا

  .لقد أرادوا بدء حرب مجرية. علـى الجيش
  

َ ا   ن ِ ض أن أكون القلمم ِ ائد ستحيل أن أرف
ِ لهذا الحرب، فـي الحقيقة لقد  لجيش العدالة

ُ علـى ا ِ فـي القتاللمأصررت ُ . شاركة لقد انتقلت
 ً ٍ جديد اسمه لمجزئيا ختبر فـارس عبر اختراع

قد َ َ ع ُ فـارس قبل زئ اخترعه َ ج ُ ُ إلى . الم وصلت
َ ثوان   .مختبره خالل

  
ُ لفـارس!" لقد آن األوان"     .قلت
َ استعدادك"     .ّي رد عل" جاهز عند

  
َ الظاهر أنه قد س   ن ِ َ  معم عن الخبر قبل
َ حدوث . قدومي أنـا وفـارس كنا متوقعين

َ سنين ً قبل ٍ كهذا، لذا أعتدنا خطة فاآلن، . شيء
َ الخطة َ البدء بتنفـيذ . الحالة تتطلب تلك قبل

العملية، وضع فـارس يده علـى كتفـي ونظر 
  .خالل عدساتي

  
  .قـال فـارس" ،99"  
َ " نعـم؟"     .بفارغ الصبرأجبت
  !"ال تحقد علـى الحشاش"  

َ  لم"   ك ُ   !"أفهم قصد
ُ قتله؟"   لم "تريد افعل " لي قال فارس المّس

َ إن لك ولكن ليس لغضبك، ال تحقد أبداً ذ ، ألنك
، ويمكن ـستكون كأي آلف، كذلك فعلت ً ي تماما
  "أسوء

  
   َ طف ُ ئ فـارس نظامي، وأخرج ذاكرتي أ

ووضعها  والقطع البرمجية التي حددت شخصيتي،
صالً نظامي  َ . دوائر الكترونية معفـي آلة، مو

ُ فـي آليٌ خارق، آلي هائل تم صناعته خارج . أصبحت
ها تحلما ِ نع ُ ِ حجمه، وكان ص ر َ ب ُ ً لك َ ـختبر نظرا ت

ِ ـكان اآللي يشكل رب. األرض ِ مساحة الكرة  ع
  .األرضية

  
ُ له" فـارس،"     .قلت
  "نعـم؟"  
ُ هنا آ"   هناك  ولكن"وضحت " اً منقد يكون

ُ الحقيقية...    "تبدأ الحياة
  

َ الك مع   لك ِ ُ ألنضم لمت ِ األخيرة، انطلقت ات
أندم  لم. شاركة فـي حرب التاريخلمرجالي، ل مع

ٍ اخترته، كذالك ا ستقبـلية لمعلـى أّي شيء
ن أّي مهما كانت النتيجة؛ ال يوجد  ِ ٍ أسوء م شيء

هذه ليـست النهاية، بل فقطْ . على اإلطالق الندم
 .يةالبدا
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In the 24th century, mankind departed Earth to inhabit other planets due to over population. A century later, they shared the 
galaxy with a race created out of their technology; machines. Now, a millennium and a half later, a robot will act as our 

narrator and show us the life of a machine throughout significant events in the 41th century; the fourth millennium. 
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