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 المتفرج
   Bystander

قصة قصیرة من الخیال العلمي
A Short Story from the Science Fiction Genre

آلن دین فوستر: بقلم
By: Alan Dean Foster

نورة أحمد النومان: ترجمة
Translation: Noura A. Al Noman

.یغلبھ النعاس.. النعاس

ویرى نفسھ یجري عبرھا بسرعة .  ال نھایة لھاأحالمھ عمیقة ملیئة بسھول خضراء شاسعة
. یختفي ولكنھ أفلت منھنحاول أن یمسك بالحلم قبل أ. لحلماختفى ا. بطیئة

.استیقظ

..

في تحركت السوائل المنشطة .  حتى عاد إلیھ بصرهالفكروانتظر ساكنا متبلد ) تشابمان(تنھد 
. ي فمھ، وكأنھ لم یبلع ریقھ منذ ألف عام مذاق القطن ف–عروقھ وأحس بذلك الشعور الذي ألفھ 

فك األحزمة ببطء وحذر شدیدین، . انزلق الغطاء الشفاف من على وحدة التجمید التي یستلقي فیھا
استطاع أن یعتدل جالسا على حافة وحدة التجمید . فعضالتھ مازالت ضعیفة بعد أعوام من التجمید

.وأجال نظره في أرجاء قمرة القبطان الفارغة

استنتج أن السفینة قد دخلت مدار . فھو الساكن الوحید لھذه السفینة الضخمة. كل المقاعد فارغة
وفي غضون ساعة من الزمن سیبدأ سكان الكوكب المھدد بالخطر بركوب ). أبراكسیس(كوكب 
.وسیستطیع بعدھا أن یسلم زمام األمور لقادة المستعمرة. السفینة

...

.حلما لن یتحققولكنھ 
"الموقع؟): "شابمانت(

 كان صوت )."أبراكسیس(نحن على بعد خمسة أیام أرضیة عن كوكب ": كمبیوتر السفینة
في ) تشابمان(قّلب . الكمبیوتر ھادئا، وكأن الصمت الذي ساد السفینة لمدة ثالثة أعوام لم یكن

: د أداء وظائفھذھنھ ھذه المعلومات المفاجئة ثم أجبر فمھ الذي لم یعمل منذ أعوام على أن یعاو
لعدم معرفتھ ألیة لم یكن في استیقاظھ المبكر أي ضرر ولكنھ تعجب " إذن لماذا أیقظتني اآلن؟"

.أسباب تدعو إلیقاظھ اآلن
.."و) ظابیة(تحاذینا في ھذه اللحظة سفینة لمخلوقات "

.وتناول فقاعة من الماء المغذي لیروي ظمأه." المنظار أوال): "تشابمان(قاطعھ 
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وظھرت على الشاشة .  الكمبیوتر أوامره فورا واشتغلت شاشة صغیرة متصلة بمقعد القبطاننفذ
واشتبكت ھذه المكعبات حسب تصمیم غریب . الحمراء-مجموعة معقدة من المكعبات البرتقالیة

).ظابیة(سفینة .. غیر بشري مشكلة سفینة

...

ومنذ تلك اللحظة نشأت بین الجنسین . ألول مرة منذ عقدین من الزمن) بالظابیین(التقى البشر 
تجاھل ) الظابیین(فبینما كان اھتمام البشر یغمره الفضول، كان رد فعل . عالقة غامضة متقلبة

 تفوق في سرعتھا سفن البشر – رغم شكلھا األخرق –الفضائیة ) الظابیین(وبما أن سفن . ودي
.بسریتھم وانعزالھم) الظابیین(فقد ساعد ھذا على احتفاظ 

یتصلون بالبشر في ) الظابیین(، نجد أن )الظابیین(وكلما یصدف لقاء نادر بین البشر وسفن 
ولم یصدف أبدا أن تصرفوا بصورة . بعض األحیان، وفي البعض اآلخر ال یتصلون قطعیا

یملكون ) الظابیین( وما یزال البشر یشعرون أن .عدوانیة، كل ما في األمر أنھم ال یبالون مطلقا
ولكن لم ینفع التوسل وال التھدید وال حتى . الذي یمكن أن یفید البشرر من العلم المتطور الكثی

.التجاھل المماثل في أن یقنعھم بالتخاطب مع البشر

نفسھ من الشعور ببعض اإلثارة، فمن ) تشابمان(لم یتمالك ). ظابیا(ولم یسبق قط أن رأى بشر 
).ظابیا(یعلم، ربما یصبح أول آدمي یرى 

ال یشكل سببا كافیا إلیقاظھ مبكرا، وھذا ھو ما قالھ ) ظابي(لم ینس أن وجود ) تشابمان(ولكن 
.فبدأت السفینة تخبره بتفاصیل االنفجار الجدید على سطح النجم. لكمبیوتر السفینة

فقد تنبأ علماء الفلك منذ بضعة . فاالنفجارات على سطح النجم ھي السبب وراء رحلتھ المستعجلة
سوف تمر بمرحلة قصیرة وعنیفة من النشاط اإلشعاعي مما ) أبراكسیس(ام بأن شمس أعو

فالمتوقع أن تؤدي . إلخالء الكوكب ولو بصورة مؤقتة على األقلسیضطر المستعمرة 
تى من یسكن تحت سطحھ على سطح الكوكب أو حاإلشعاعات القویة إلى قتل أي إنسان موجود 

.مباشرة

 المستعمرة السكن في سفینة اإلنقاذ لفترة النشاط اإلشعاعي التي قد وبالتالي، سیضطر أعضاء
وبھذا الكم من المعلومات قامت السلطات المعنیة بإرسال سفینة . تمتد من أربعة إلى ستة أشھر

.مناسبة لتصل في الوقت المناسب قبل أن یبدأ النشاط اإلشعاعي

. نة بالنفي، إذا أن الحسابات جمیعھا صحیحةفما المشكلة إذن؟ ھل أخطأ الفلكیون؟ فأجابت السفی
وھذا االنفجار الجدید لم یكن سوى حالة شاذة خارجة . فدورة التوھج لم تبدأ قبل الموعد المتوقع

ولن یشكل ھذا االنفجار الخفیف أي خطر على المستعمرة المحمیة . عن كل الحسابات والتنبؤات
.في غالف جوي واق

وسیؤدي ذلك .  ستكون كافیة إلحداث أضرار خطیرة ألجھزة السفینةولكن قوة االنفجار الجدید
سیؤدي .. وبالمناسبة. إلى شل حركة السفینة ومنعھا نھائیا من تأدیة مھمتھا التي جاءت من أجلھا

).تشابمان(ذلك أیضا إلى مقتل 
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"متى؟: "أفاق القبطان من صدمتھ وسأل
."ساعة من اآلن 48 إلى 24بین ":  السفینة بھدوء كمبیوترأجاب
المزید من المعلومات واكتشف أن ما تبقى لھ من الوقت لن یسمح للسفینة أن تفر ) تشابمان(طلب 

كما لن یتسنى لھ أن یصل إلى الجانب المظلم من . إلى مجال یبعدھا عن االنفجار الذي سیشلھا
.كوكب المستعمرة لالحتماء خلفھ

لن ." ..  ثانیةراجعھا. "مر وأبلغھ بالنتیجة المصیریةنفذ كمبیوتر السفینة األ." راجع الحسابات"
ولم یكن لألمل أي تأثیر في تقصیر المسافة . فالتمني لیس لھ تأثیر على الواقع الفیزیائي. یجد شیئا

إذن ستفشل . بطریقة علمیة بحتة) تشابمان(فكر . أو في إضعاف قوة االنفجار) أبراكسیس(إلى 
.  یبلغ عددھم األلفي شخصناة المستوطنین والعلماء والفنیین الذیلن ینجح في إنقاذ حی. المھمة

وشعر بمزیج من الرعب والخجل ألن . وسیموت ھو قبلھم بمدة قصیرة. سیلقون حتفھم جمیعا
. كانت تھمھ أكثر من الحقیقة األولى– وھي حقیقة موتھ –الحقیقة األخیرة 

...

ة واردة من الكوكب البعید لتستفسر عن موقع تلك رسال: اشتعل ضوء صغیر على لوحة القیادة
 القبطان كان من المفروض أن نة علیھا برسالة تلقائیة نظرا ألنالسفیوستجیب . السفینة ال محالة
.ومع ھذا سألھ الكمبیوتر إن كان یرغب في الرد علیھا بما أنھ مستیقظ. یكون نائما اآلن

دعھم یستمتعون بآخر یومین من السالم . الیست لدیھ أیة رغبة قطعی. صرخ القبطان بالنفي
فعند وصول السفینة أوتوماتیكیا إلى الكوكب سیكون لسائقي المكوكات متسعا من الوقت . واألمان

لركوب السفینة واكتشاف جثتھ وحولھ كل األجھزة الحیویة وقد تلفت تماما دون أي أمل في 
.إصالحھا

كما صمموا نظام . یدعمھ في حالة حدوث أي خللمن المضحك ھو أنھم صمموا للكمبیوتر نظاما 
أما نظام الدعم األخیر فھو رجل، قبطان مستعد للتصدي للطوارئ، وفي ھذه . دعم لنظام الدعم

رجل واحد، مجمد طوال الرحلة إلى أن یصل إلى المكان ). تیموثي تشابمان(السفینة بالذات، ھو 
 التي تعتبر تابوتھ المؤقت المتحرك –یم السفینة المقصود وحینھا یوقظھ الكمبیوتر حتى یقوم بتسل

. إلى ركابھا الحقیقیین–

فلم یكن یفقد الكثیر من الوقت في رحالتھ، إذ . مأمونة وھادئة ومرضیة. لقد كانت وظیفة جیدة
كان مجمدا معظم الوقت في سفینة ھائلة الحجم تتنقل عبر الكون، حیث ال یوجد رئیس عمل 

.ول أعمال یومي یلتزم بھیصرخ في وجھھ وال جد

ولكنھ ُأوِقظ الیوم لیجد أن الوقت قد حان لیقوم بتنفیذ المھام الطارئة التي ُدرِّب علیھا، إال أن 
وأحس برغبة عارمة في . كان وضعا یثیر الجنون والكآبة. المھمة لن ُتنّفذ ألنھا في غیر متناولھ

.البكاء

أن ) أبراكسیس(شف المختبر العلمي الموجود على ربما اكت. استمر الضوء الصغیر في اللمعان
.االنفجار آت، وھم یحاولون اآلن تحذیره

أن یفر من االنفجار كما أنھ لن لن یستطیع .  یراجع خیاراتھ، واستنتج أن لیس بیده شيءحاول أن
.وربما إشباع فضولھ الشخصي... ولم یتبق لھ سوى الرضوخ. یستطیع االختباء منھ
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ھل ستنجح سفینتھم في ) الظابیین(إعتمادا على معلوماتنا عن قدرات : "لى الكمبیوتروجھ سؤاال إ
"الفرار من مجال االنفجار؟

إذا استثنینا أیة مفاجآت في سرعاتھم، أجدني مضطر للتنبؤ ": سكت الكمبیوتر للحظة ثم أجاب
."بأنھم سیواجھون المصیر ذاتھ

."  المألوفة بین السفن تبادل المعلومات إجراءات علیھماقترح. "ذن لن یواجھ مصیره وحیداإ
فھذا ما ھو متوقع حسب تنبؤات سفینتھ، . سیكون شیئا مثیرا إذا اكتشفنا أنھم میتون مثلنا ال محالة

ربما كانت سفینتھم قد جاءت ھنا خصیصا لدراسة . إال إذا كان لدیھم درع واق غیر عادي
. الوضع واستحالة خروجھم من منطقة الخطراالنفجارات ذاتھا، ثم فوجئوا مثلھ بخطورة

وعلى كل حال سیكون لدیھ شیئا یشغلھ، إذ لم ترق لھ فكرة العودة لخزانة التبرید في محاولة 
.یائسة لتجنب مواجھة الموت وھو في وعیھ

وفوجئ بالصوت المعتدل الذي یھمس لھ من مكبرات . والحقیقة أنھ لم یتوقع أي رد من الغرباء
."آدميیا سنتبادل معك ": الصوت

."قریبا، سیطلق ھذا النجم إشعاعات قاتلة سوف تؤدي إلى موتي وإتالف سفینتي): "تشابمان(

" لدیك سؤال؟..معلومات": كان قصیرا كالعادة) الظابیین(رد 

"ماذا سیكون مصیركم؟"

."معنا سیكون مثل معك"

ال یتمتعون بالخلود بل یمكن أن ) الظابیین(ھي المرة األولى التي یكتشف فیھا بشر أن .. ھكذا
فلن یعلم أحد باألحداث التي ستدور ھنا في . لم یحس بالنشوة الكتشافھ ھذا. یفنوا مثل البشر تماما
.خالل الساعات القادمة

"أال توجد طریقة تنقذون بھا أنفسكم؟ ظننت أن سفنكم سریعة؟"

لم ": وكأنھ یتردد في الكالم، ثم أكمل) ظابيال( وسكت "..ولكن قد توجد طریقة. لیست كافیة"
"تكتشف وجوده بعد؟

"اكتشف ماذا؟): "تشابمان(ارتبك 

."األونو"

"ھل یمكنكم أن تعطوني الموقع بالضبط؟.. وما ھذا بحق السماء؟ "

.بعض اإلحداثیات) الظابي( وأعطاه ."..، ولكن مما تعلمناه منكمتختلفحساباتكم "

" یتحدثون عنھ یا كمبیوتر؟ألدیك فكرة عما"
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ظار على باستخدامي أقوى درجة تكبیر في المن":  وبعد لحظات استكمل)."تشابمان(لحظة یا "
یبدو أن أجھزة قیاس .  اتضح وجود جسم ضخم وإن كان غیر واضحالموقع الذي أشاروا إلیھ

منع أجھزتنا من والبعد بیننا وبین المذنب ی. الكثافة في سفینتھم أقوى وأكفأ من أجھزتنا
."الحصول على صورة واضحة

"ھل حجم المذنب كاف لتزویدنا بحمایة من االنفجار القادم؟: سؤال!! مذنب؟"

)."تشابمان(نعم یا "

"ھل حجمھ كاف لحمایة سفینتین معا؟: سؤال ثان "

من  لمناورات دقیقة لكل من السفینتین لتتجنب كل منھما اإلشعاعات الصادرة ذلكسیحتاج "
."یمكن تحقیق ھذا ولكنھا عملیة صعبة جدا. عادم األخرى

"وما ھي الصعوبة؟: "كأطفال في فترة اللعب) تشابمان( آمال تشتت

."في تقدیري ستستغرق مدة الرحلة إلى الجانب اآلخر من المذنب تسع وثالثون ساعة"

"نعدل من موقعنا كي نفسح مكانا لسفینتك؟ھل . نحن في طریقنا یا آدمي"

تسع وثالثون ساعة سوف تكون قریبة جدا من . بسرعة مجریا بعض الحسابات) تشابمان(فّكر 
ففي خالل تسع وثالثین ساعة یستطیع أن یصل إلى موقع أبعد . المھلة المتبقیة لدیھ قبل االنفجار

رغم من ھذا البعد سیظل داخل مجال إشعاعات من المذنب نفسھ، ولكن الكمبیوتر أشار إلى أنھ بال
.االنفجار

.كانت مقامرة بسیطة
الذي اكتفى بإجابتھ ) الظابي(ولم تصلھ إجابة من ." نعم، سأحاول الوصول إلى المذنب أیضا"

.تلك ال محالة

 في اعتبارك مسار وضع. نا إلى ما وراء نواة المذنب من مسارنا لنتخذ طریق، عدلكمبیوتر"
)."الظابیة(نة السفی

)."تشابمان(كون حذرا یا سأ: "فأجابھ الكمبیوتر بثقة

...

القریبة ) الظابیة(ومرت الساعات التالیة ملیئة بالعمل والنشاط، فدراساتھ وتسجیلھ لحركة السفینة 
كما شغلھ العمل المتواصل عن التفكیر في . سوف یزود علماء دراسة المخلوقات بمعلومات قیمة

بعد أن مرت األربع والعشرون ساعة األولى أدرك أن االنفجار قد یحدث . اة الضئیلةفرص النج
.بعدھا، مما دفعھ إلى العمل بانفعال شدیدفي أیة لحظة 
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وفي الساعة . فرأسھ قد یبلغ خمسة عشر كیلومترات على األقل. نعم، اتضح أنھ مذنب ضخم حقا
 كان طولھا ثمانمائة مترا، أي ).الظابیة(السفینة الثانیة والثالثین حاز بلمحة قریبة وواضحة من 

 سفینتھم بسرعتھا المتفوقة تجاوزت. أقصر من سفینتھ بمائة متر، ولكنھا كانت أضخم حجما
.سفینتھ في طریقھا إلى الملجأ الواقع وراء المذنب

السادسة وفي الساعة . في الساعة الخامسة والثالثین سمح لنفسھ أن یشعر ببعض األمل في النجاة
.والثالثین كان یخطط لكتابة تقریر كامل للسلطات المعنیة عن نجاتھ من الموت المحقق

أما في الساعة السابعة والثالثین، فقد أخبره كمبیوتر السفینة أنھ لن یصل إلى ظل المذنب في 
.الوقت المناسب

ي أیة لحظة اآلن یا یتضح من النشاط اإلشعاعي على سطح النجم أن االنفجار یوشك أن یبدأ ف"
وإذا لم تتغیر األوضاع المحلیة فسنصل إلى المذنب بعد ساعة واثنتین وعشرین ). تشابمان(

."أي بعد فوات األوان.. دقیقة وعشر ثوان من االنفجار

ما ھو أقصى ضرر إشعاعي یمكن أن تتعرض لھ السفینة دون أن ینتج عنھ شلل كامل "
"لوظائفھا؟

."لدقیقةعشرة دقائق ونصف ا"

استدار وانھار في . كان یغرق وُرِمَي لھ حبل نجاة ولكن الحبل كان قصیرا. إذن انتھى األمر
وضع رأسھ في انحناءة ذراعھ األیمن وترك الطاولة المعدنیة . المقعد المقابل للشاشة الرئیسیة

.تبّرد جبھتھ

...

سیقترب أكثر، . انت جمیلة وطاھرةكان مدركا تماما بأن اللھیب سیحرق جناحیھ، ولكن النیران ك
ھذا . ومن خالل ھدیر النیران الھادئ كان یسمع ثرثرة الكمبیوتر. ھذا كل ما في األمر، قریبا أكثر

تجاھل . وبالطبع الكمبیوترات ال تثرثر. فالكمبیوترات ال تتحدث إلى الفراشات. أمر سخیف
.ولمست األصابع الناریة جناحیھ. ھاألصوات الغریبة واقترب أكثر من النار التي كانت تنادی

.استیقظ وقد أغرقھ العرق

وحتى لو كان ھذا ھو . أحس بأنھ لم ینم أكثر من بضع ساعات. خطأ كبیر جدا. ولكن ھناك خطأ
.  النیران حیاتھاكان من المفروض أنھ میت، وكأنھ فراشة أطفأت. ما حدث فكیف یفسر بقاءه حیا

كمبیوتر، ما الذي . " یجیل نظره بجنون في أرجاء المكانأغمض عیناه وفتحھما بسرعة وھو
"؟..حدث لالنفجار

..."عشرون، تسعة عشر، ثمانیة عشر.. بدأ العد التنازلي لوصول أول اإلشعاعات "

ففي ناحیة من الشاشة یسبح شيء . في الشاشة ببالھة، محاوال فھم ما تراه عیناه) تشابمان(حّدق 
وأمامھ مباشرة جسم أخضر مبھم، ). الظابیة(السفینة :  العصور القدیمةكبیر یشبھ بقایا مبنى من

! إنھ ظھر المذنب: محدثا كسوفا) أبراكسیس(وفي أثناء مراقبتھ لھ قام ھذا الجسم بحجب شمس 
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یبدو صلبا جامدا للحظة، ولكن سرعان ما یتغیر لیصبح أقل صالبة . یشع منھ ضوء أخضر حاد
..حول الغریبویستمر في ھذا الت.. وثباتا

.فزعا) تشابمان( شھق ..."أربعة، ثالثة، إثنان، واحد"

في التألق بضوء سبب ) الغالف الغازي الكثیف الذي یحیط برأس المذنب(بدأت ذوابة المذنب 
واتخذت الغازات التي تسیل كاألشرطة حول السفینتین لونا حیویا من ). تشابمان(األلم لعیني 

عاصفة التي بدأت تثور من على النجم المجاور اتخذت ھذه األشرطة وفي ال. األحمر البنفسجي
.شكال قریبا من الصالبة الملموسة وبدت وكأنھا أوشحة حریریة ترتدیھا راقصة أسبانیة

أحس وھو ) تشابمان(وإن كان المنظر یبدو خالبا أكثر من على بعد المالیین من األمیال، إال أن 
.في ھذا الكون الواسعداخل ذیل المذنب نفسھ بضآلتھ 

ترقص حولھما . ولخمس ساعات ونصف الساعة امتطت السفینتان الجانب المحجوب للمذنب
.وانسابت األشعة الفتاكة حول رأس المذنب مولدة الجمال بدال من الموت. ألھبة ملونة

 إلى وبسرعة انخفض. وبعدھا، أعلن الكمبیوتر أن مستوى اإلشعاعات النجمیة بدأ یتضاءل بشدة
ومرت السفینة عبر الذیل ثم . بالتحرك) الظابیة(وفي نفس الوقت بدأت السفینة . مستوى مقبول

.فیما حدث لھ) تشابمان(تخطتھ، وعندھا فقط فكر 

فمن المستحیل أن تكون سفینتھ قد استطاعت أن تصل إلى موقعھا األمین دون أیة مساعدة من 
 ولكن لماذا؟.ساعدوه بطریقة ما) فالظابیون(إذن . أحد

."كمبیوتر، اطلب منھم تبادل المعلومات"

. واستمرت السفینة في الحركة مبتعدة عنھ)."تشابمان(ال استجابة یا ": وبعد دقیقة

!"حاول ثانیة"

)! الظابیون(أیھا : "بنفسھ في المیكرفون) تشابمان(حاول الكمبیوتر عدة مرات قبل أن یتحدث 
. لصمتولم یقابل إال با." بل یدین لكم ألفي شخص غیري. نا مدین لكملماذا؟ لماذا انقذتموني؟ أ

!"أجیبوا" لماذا ال تجیبون؟. "وصغر حجم السفینة على الشاشة فینا استمرت في االبتعاد

."ال یوجد شيء ھنا یا آدمي. اسأل غیرنا. سؤالین في غیر محلھما": وجاءه صوت إیقاعي رنان

.ي معاودة االتصال بھم بالفشلبعدھا باءت جمیع محاوالتھ ف

...

بعد عدة أسابیع، وبعد أن نجحت السفینة في الوصول إلى المستعمرة ونقل المستوطنین إلى خارج 
لقد أنقذنا : "أن یسأل كمبیوتر السفینة) لتشابمان(، خطر )األبراكسیسي(النظام الشمسي 

زیدوا من سرعتنا لكي نصل إلى أتعرف أنت كیف استطاعوا أن ی. وال أعرف السبب) الظابیون(
"المذنب في الوقت المناسب؟
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)."تشابمان(سؤالك غیر مناسب یا "

"لماذا؟: "عابسا) تشابمان(فرد 

."ال یوجد دلیل على أن الظابیون أثروا في سرعتنا بأي شكل من األشكال"

بب المنبھات التي  أو بس بعد األزمةما كان الشعور باالرتیاحرب. ببعض الدوار) تشابمان(أحس 
في تعدیل سرعتنا فكیف ) الظابیون(ما الذي تعنیھ؟ إذا لم یتدخل . "یأخذھا من أیام لیبقى یقظا

"نجحنا في الوصول إلى نواة المذنب؟

واألدلة تشیر إلى أن المذنب عّدل من . منشغلون تماما بمناورة سفینتھم) الظابیون(لقد كان "
لإلبطاء بدال من اإلسراع لیجاوروا موقع ) الظابیون(واضطر . مساره لیسمح لنا باالحتماء بھ

."المذنب

"حركوا المذنب؟) الظابیون(أتعني أن "

."ال یوجد دلیل یثبت ھذه النظریة). تشابمان(ال یا "

."ولكن المذنب غّیر مساره وموقعھ"

."صحیح"

."ھذا مستحیل"

.بیوتر وبدا االستیاء في صوت الكم."الحدث وقع بالفعل"

وانطلق جریا عبر أروقة السفینة إلى أن عثر على قائد السفینة . ثم اتسعت عیناه). تشابمان(فّكر 
جالسا في قمرة القبطان المزدحمة یتبادل كان قائد المستعمرة ). أوتاسو(الحالي، قائد المستعمرة 

.علیھ القلقالذي بدا ) تشابمان(والحظ دخول . الحدیث مع مسؤولین آخرین من المستعمرة

وقد انعكست فیھا صورة الفضاء الخارجي الذي . مباشرة إلى الشاشة الرئیسیة) تشابمان(اتجھ 
).أبراكسیس(تزینھ النجوم البعیدة، كما كان واضحا ضوء نجم 

."یجب أن نعود أدراجنا یا سیدي"

) تشابمان( القائد أن ودار في ذھن." أنت تعلم ذلك جیدا). تشابمان(نعود؟ ال نستطیع أن نعود یا "
عودتنا . لقد دخل نجمنا مرحلة اإلشعاع. "ربما لطول مدة التجمید التي یتعرض لھا. بات یھلوس

."ھناك تعرضنا للشواء

في . في مكان آخر. إسأل في مكان آخر): تشابمان(كانت تدور في ذاكرة ) الظابي(ولكن كلمات 
...الھ؟ لقد غیر المذنب مسارهبسؤ) تشابمان(وأین یمكن أن یتجھ .. مكان آخر 
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."خمس عشرة ساعة"ھو یحملق في الشاشة ) تشابمان(غمغم " خمس عشرة ساعة"

خمس عشرة ساعة من : "فسألھ بلطف) تشابمان(وأحس قائد المستعمرة بالحاجة لتخفیف حیرة 
"ماذا؟

ل مالحظاتي وتسجی) الظابیین(استغرقت مدة االنفجار خمس عشرة ساعة أمضیتھا في مراقبة "
.وبدا صوتھ مفتقدا ألي إحساس." على تصرفاتھم

).تشابمان(قالھا القائد مثنیا على جھود ." ولقد كانت مالحظاتك قیمة جدا"

لقد خلفوا المذنب وراءھم، في مكان ما، !" ولكنك لم تفھم: "محدقا في الشاشة) تشابمان(أجابھ 
.القلیل جدا..  المذنبات؟ القلیلوما الذي یعرفھ البشر عن مسارات. متخذا مساره

وبذلك فاتتني فرصة مراقبة المخلوق الوحید الجدیر ) الظابیة(كنت أراقب المخلوقات "
.."بالمراقبة

Translator notes:

Translation issues during the translation process:

1. Names of characters, planets and species had to be distinct from 
the rest of the text. All non-Arabic words/names were placed 
between brackets to avoid any confusion.

2. In Arabic a computer is masculine, while a ship is feminine. This is 
not problematic in English; but in Arabic a consistency had to be 
maintained. I chose to use the masculine at all times. There are 
instances where I’ve had to disregard the original text and 
substitute “ship” with “computer”.

3. In order to avoid the over-use of “he said”, which is problematic in 
Arabic, 3 different ways were used to distinguish the three different 
entities speaking throughout the story. Chapman was in regular 
font, the computer in bold and the Dhabians’ speech was 
underlined.

4. The race known as “Dhabian” had to have an equally exotic 
equivalent in Arabic. Since “dh” is usually used to represent the 
letter “ظ” in Arabic, it seemed a suitable choice. Both the English 
and Arabic words sound like the name the inhabitants of the city of 
Abu-Dhabi like to use when referring to themselves. Thus, to avoid 
the similarity in Arabic, I added the long vowel “a” after “dh” in 
Arabic.

5. The Dhabians' exotic speech had to be conveyed to the Arab 
reader. Luckily all I had to do was employ the same short sentences 
used by the author.
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