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١

«هابلوتوثيس عليه يُطلق الذي الغريب النوع يكن لم سيدموث، يف العجيبة الواقعة قبل
عليه ُعثر مهضوم نصف المٍس إىل باالستناد عام؛ نحو عىل إال علميٍّا معروًفا فريوكس»
السيد عليه َعثر األسماك، وقضمته الطيور نقرته متحلل وجسد األزور، جزر من بالقرب

.١٨٩٦ عام أوائل يف إند الندز قرب جينينجس
ال التي األنواع أكثر هي البحار أعماق يف تعيش التي الرأسقدميات إن األمر، واقع يف
أدت التي هي البحتة ْدفة الصُّ كانت املثال، سبيل فعىل الحيوان. علم يف شيئًا عنها نعلم
وكان ،١٨٩٥ صيف يف منها جديًدا نوًعا عرش اثني من يقرب ملا موناكو أمري الكتشاف
العنرب حيتان أحد ُقتل أن تصادف فقد الذكر؛ السالف الالمس املكتشفة األشياء بني من
أن كاد األخرية مقاومته وأثناء العنرب، حيتان صائدي بعض يد عىل تريسريا من بالقرب
ياردة عرشين بعد عىل ونفق أسفل، إىل يتقلب وراح تخطاه، لكنه األمري، يخت إىل يهرب
الكبرية، األشياء من عدًدا يُلقي به إذ األخرية؛ لحظاته يف املوت ينازع كان وفيما دفته. من
فقد وأهميتها؛ لغرابتها مدرك غري تغرق أن قبل متَقنة بوسيلة التقاطها من األمري تمكن
امِلروحة حركة صنعتها التي املياه دوامات يف تدور وجعلها الدافعة، اليخت ِمروحة ل شغَّ
بعضها منها، أجزاءً أو كاملة رأسقدميات األنواع هذه وكانت قارب. إنزال من تمكن حتى

شيئًا! العلم عنها يعرف ال تقريبًا وكلها هائل، حجم ذو
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البحر أعماق يف تعيش التي والرشيقة، الكبرية املخلوقات هذه أن الواقع، يف يبدو، قد
املاء تحت وجودها ألن لألبد؛ لنا معروفة غري تظل أن — بعيد حد إىل — بد ال الوسطى،
إال األنواع هذه مثل عىل الحصول يمكننا وال باك، الشِّ تلتقَطها أن من وأخفَّ أرسَع يجعلها
عىل فريوكس»، «هابلوتوثيس حالة ففي املتوقعة. غري النادرة َدف الصُّ هذه مثل خالل من
أو الرنجة سمك تكاثر بيئة نجهل مثلما تماًما تحديًدا، موطنه نجهل زلنا ما املثال، سبيل
عن تماًما عاجزين الحيوان علماء ويقف السلمون. سمك فيها يسافر التي البحرية الطرق
دفعته التي هي الجوع هجرة وطأة كانت ربما ساحلنا. عىل املفاجئ ظهوره سبب تفسري
يف الدخول بالرضورة نتجنب أن األفضل من يكون قد أنه غري األعماق. عن بعيًدا هنا إىل

قصتنا. برسد الفور عىل ونبدأ حاسم، غري نقاش
ثمة إذ بحياته؛ ينجو إنسان وأول — هابلوتوثيسحي عىل عيناه تقع إنسان أول كان
ساحل عىل املسافرة القوارب وحوادث السباحة أثناءَ الوَفيَات موجة أن يف اآلن الشك بعض
يُدعى متقاعًدا شاي تاجر — السبب لهذا نتيجة كانت مايو أوائل يف وديفون كورنوول
املنحدر طريق عرب سريه أثناءَ العرص وقَت ذلك كان سيدموث. يف نزل يف يقيم كان فيزون،
يف ولكن الشديد، باالرتفاع االتجاه هذا يف املنحدرات تتسم الدرام. وخليج سيدموث بني
عندما املكان ذلك من قريبًا كان الساللم. يشبه ما يوجد األحمر سطحها عىل ما موضٍع
يف تلمع طعام كرسة عىل يتعارك الطيور من رسبًا األوىل للوهلة حسبه ما انتباهه جذب
هذا يكن لم منحًرسا، البحر كان وملا الوردي. إىل أبيضضاربًا ضوءًا وتشع الشمس ضوء
من واسعة رقعة من بعيدة مسافة عىل كان بل فحسب، كبرية بمسافة منه أسفل اليشء
املد. خلفها التي الالمعة الفضية الربك وتتخللها الداكن، البحري بالعشب مغطاة الصخور

برصه. البعيد املاء سطوع أبهر فقد ذلك، إىل وباإلضافة
ق طوَّ إذ حكمه؛ يف مخطئًا كان أنه أدرك اليشء، لهذا ثانية نظر أن وبعد لحظة، ويف
يعمي نحو عىل تلمع النوارس وكانت والنوارس، الغربان من أغلب يف كان الطيور من عدد
الذي باليشء مقارنًة ضئيلة وتبدو أجنحتها، عىل الشمس ضوء ينعكس عندما البرص

فضوله. من زادت ما هي الوافية غري األولية تفسرياته ولعل أجله. من تتصارع
هذا من يجعل أن عىل عزم يراه، بما نفسه يسيل أن من أفضل شيئًا يجد لم وملا
أنه منه ظنٍّا الدرام، خليج من بدًال الظهرية، بعد ما نزهِة محور ماهيته، كانت أيٍّا اليشء،
ما وطأِة من وتتقلب الشاطئ، إىل املصادفة ساقتها ما، نوع من ضخمة سمكة كان ربما
ذلك؛ نحو أو قدًما ثالثني كلَّ متوقًفا املنحِدر، السلم درجات عرب فوره من فأرسع بها. أَلمَّ

الغامضة. الحركة تلك ويتفحص أنفاسه ليلتقط
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ذلك أن إال قبل، ذي من املراد اليشء من بالطبع أقرب الرجل كان املنحدر سفح عند
يبدو جعله ما الشمس، أسفل السماء، من الساطع الجزء اتجاه عكس يف اآلن أصبح اليشء
حاجز بفعل اآلن مخفيٍّا فيه ورديٍّا يبدو كان ما كل وبات التمييز. عىل وعصيٍّا معتًما جسًما
مستديرة أجسام سبعة من مكون اليشء هذا أن أدرك ذلك ورغم املعشبة. الصخور من
لكن اليشء، ذلك حول باستمرار وترصخ تنعق ظلت الطيور تلك وأن متصلة، أو منفصلة

بشدة. منه اقرتابها دون خوُفها حال
بفعل املتآكلة الصخور بني خطواته يتحسس فبدأ فيزون، بالسيد الفضول استبد
للغاية، زلقة جعلها بكثافة الصخور يغطي الذي املبتل البحري العشب أن وجد وملا املوج،
إال بالطبع هدف له يكن ولم ركبتيه. ألعىل رسواله وشمر والجورب نعليه وخلع توقف
عذر بوجود البرشسعيًدا بقية مثل كان ولعله به، املحيطة الصخرية الربك يف التعثر تجنب
شك، بال الترصف، هذا فإن حال، أية وعىل للحظة. ولو الصبا أحاسيس اسرتجاع له يتيح

حياته. إنقاذ يف بالفضل له يدين ما هو
هذه تكفله ملا نظًرا االطمئنان؛ كل مطمئنًا املنشودة نقطته من يقرتب الرجل راح
األجسام كانت الحيوانية. الحياة أشكال كل أرضار ضد كامل ضمان من ملواطنيها الدولة
إال اكتشفه الذي لليشء البشعة الطبيعة يدرك لم أنه بيد وللخلف، لألمام تتحرك املستديرة

رأى. بما ففوجئ الذكر، سالفة الصخرية الحواجز اعتىل عندما
اليشء أن واتضح الحيد، فوق من ظهوره عند املستديرة األجسام أجزاء تفككت
تمييز عىل قادًرا يكن لم لكنه منه، جزء التُِهم برشي جسد بقايا إال هو ما اللون وردي
جديدة مخلوقات املستديرة األجسام هذه وكانت المرأة. أم لرجل الجسد هذا كان ما إذا
ومرنة ا جدٍّ وطويلة ضخمة ولوامس األخطبوط، ما حد إىل يشبه شكل ذات املنظر، بشعة
أما الالمع. الجلد يشبه بشع براق ملمس لجلدها وكان مرات. عدة األرض عىل ملتفة
باإلضافة الثنية، هذه يف املوجودة الغريبة والزائدة باللوامس، املحاط للفم النازلة الثنية
مشوَّه. بوجه أشبه منظًرا املخلوقات هذه أعطت فقد الذكية، الكبرية والعيون اللوامس إىل
حسب أقدام عدة بلغ وقد اللوامس طول بدا حني يف كبري، خنزير حجم يف أجسامها كانت
عرشين بعد وعىل املخلوقات. هذه من األقل عىل ثمانية أو سبعة ثمة أن واعتقد تقديره.
من املخلوقات هذه من آخران اثنان برز اآلن، العائد املد أمواج َزبَد وسط ويف منها، ياردة

البحر.
بنظرات إليه تحدق أعينها وراحت الصخور، عىل هامدة املخلوقات تلك أجساد قبعت
أيِّ من خطر يف أنه مدرًكا أو خائًفا فيزون السيد يبُد لم لكن الخبيثة، النوايا منها تطل
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وقلًقا الحال بطبيعة مفزوًعا كان أنه غري ترصفاتها. فتور إىل تلك ثقته عزت ربما نوع.
تلك أن ظن فقد البرشي. اللحم عىل تقتات التي املقززة املخلوقات تلك من بشدة وساخًطا
إبعادها، قاصًدا فيها وصاح والتهمته. املصادفة بطريق غريق جسد عىل عثرت املخلوقات
كبرية صخرة التقط فيه، تحدق وأنها أنملة، قيد موضعها عن تتزحزح لم وجدها وعندما

أحدها. بها وقذف
بادئ يف تؤدة يف زاحفة صوبه تتحرك وبدأت ببطء، لوامسها تفرد راحت وحينئذ

لبعض. بعضها خفيًضا قرقرة صوت مصدرة األمر،
حذائه بفردتَْي وألقى أخرى، مرة فصاح خطر؛ يف أنه فيزون السيد أدرك لحظة ويف
منه ظنٍّا والتفت ياردة، عرشين بعد عىل توقف بقفزة. يتحرك رشع الفور وعىل الطويل،
كان الذي الصخري الَحيْد غطت وقد قائدها لوامس يلمح به فإذ بطيئة، مخلوقات أنها

لحظة! منذ عليه يقف
ويُهرول يقفز وبدأ فزع، صيحة بل تهديد صيحًة ليس لكن أخرى، مرًة صاح وهنا
الصخور بدت وفجأة الشاطئ. وبني بينه تحول التي الشاسعة املساحة ويخوضيف ويَِزل
كانا لو كما الضآلة، غاية يف بَدَوا عاملنْيِ ورأى شاسعة، مسافة عىل املرتفعة الحمراء
شعور أيُّ يخامرهما وال املدرج، الطريق إصالح يف منهمَكنْي كانا آخر، عالم من مخلوَقنْي
الربك يف حولها من املاء تنثر املخلوقات سمع ما لحظة ويف باألسفل. الدائر البقاء برصاع

يسقط. أن وكاد انزلق أخرى لحظة ويف قدًما، عرش اثني عن تزيد ال مسافة عىل خلفه
عند العامالن إليه انضم عندما إال ترتاجع ولم املنحدرات، سفح حتى تطارده وراحت
ُهِرعوا ثم الوقت، لبعض بالحجارة ثالثتهم وقذفها للمنحدر. املؤدي املدرج الطريق سفح
أحد عىل والحصول املساعدة لطلب سيدموث؛ إىل املؤدي الطريق إىل ومنها املنحدر، قمة إىل

البشعة. املخلوقات هذه قبضة من املنتهكة الجثة وإلنقاذ القوارب،

٢

عىل يذهب به فإذا اليوم، ذلك يف الخطر من كاٍف بقدر مر قد يكن لم فيزون السيد وكأن
بالتحديد. مغامرته مكان ليوضح القارب متن

املكان، ذلك إىل للوصول طوًال أكثر آخر طريق اتخاذ لزاًما كان املد، انحسار ومع
جاريًا، املاء وأصبح اختفت. قد املشوهة الجثة كانت الدرج، طريق من أخريًا نزلوا وعندما
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وهم — القارب متن عىل األربعة الرجال أما األخرى، تلو واحدة الزلقة الصخور يغمر وبدأ
تفصلهم التي املسافة تحديد عن انتباههم رصفوا فقد — فيزون والسيد واملراكبي العامالن

القارب. أسفل املاء عىل وركزوا الشاطئ، عن
طحالب من معِتمة غابة إال اللهمَّ منهم، أسفل الكثري رؤية لهم يتسنَّ لم البداية يف
املغامرة، عىل منصبَّة عقولهم كانت واآلخر. الحني بني املاء يف تندفع وأسماًكا الالميناريا،
عرب يسبح الوحوش هذه أحد رأَْوا ما رسعان أنهم غري أملهم. خيبة عن بوضوح وأعربوا
الحركة تشبه وكأنها فيزون للسيد تراءت غريبة دائرية حركة يف البحر صوب متجًها املاء
عادي غري نحو عىل الالميناريا طحالب أوراق اضطربت مبارشة ذلك وبعد مُلنطاد. الدائرية
كان ما عىل تتصارع وهي معتمة كأجسام الوحوش هذه من ثالثة وُشوهد لربهة، وتباعدت
ذلك الكثيفة الخرضاء الطحالب أرشطة غمرت لحظة ويف الغريق. الرجل بقايا األرجح عىل

جوًعا. املتضور الجمع
باملجاديف املاء يرضبون حماسشديد، غمرهم وقد األربعة، الرجال رشع ذلك، ورغم
بمزيد لريَْوا فتوقفوا البحرية. األعشاب بني مضطربة حركة رأَْوا ما ورسعان ويصيحون،
بأكمله البحرية األعشاب بني الواقع البحر قاع لهم بدا حتى املاء سكن إن وما الوضوح، من

بالعيون. ع مرصَّ وكأنه
منهم!» عرشات يوجد للهول، يا قبيح! «ِخنزير أحدهم: فصاح

فيزون السيد وصف وقد حولهم. من املاء عرب ترتفع األشياء هذه بدأت الفور وعىل
األمر له بدا املتمايلة. الالميناريا خرضة وسط من املروعة االنتفاضة هذه السابق يف للكاتب
يكن لم فحسب. قليلة ثواٍن مسألة كان األرجح عىل لكنه الزمن، من َردًحا استغرق قد وكأنه
العشب أوراق وتغادر تندفع لوامس عن تحدث ثم الوقت، لبعض العيون سوى يشء ثمة
بفعل النهاية يف القاع اختفى أن إىل تتضخم األشياء هذه أخذت بعدها عديدة. اتجاهات يف
كل يف بالخطر منذر نحو عىل لوامسها أطراف وأطلت متداخل، نحو عىل امللتفة أشكالها

املاء. ُعباب فوق الهواء يف مكان
ات، املاصَّ ذات لوامسه من بثالٍث به وتعلق القارب، جانب إىل جسارة يف أحدها تقدم
إما نيته كانت لو كما القارب، جانب من العليا الحاَفة عىل أخرى لوامس أربع وقذف
اللوامس به ورضب القارب بخطاف فيزون السيد أمسك الحال ويف تسلقه. أو القارب قلب
تقريبًا به وأطاح ظهره، عىل املراكبي ورضبه التوقف. عىل املخلوق وأجرب غضب، يف الطرية
اآلخر الجانب عىل مشابه هجوم ملقاومة مجدافه يستخدم كان حيث القارب، سطح فوق من
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عن لتغيب وانزلقت فوًرا، قبضتها أرخت الجانبني كال عىل اللوامس أن غري القارب. من
حولها. من املاء رذاذ ناثرة وسقطت النظر،

إىل وذهب هنا.» من نخرج أن األفضل «من بشدة: يرتعش وهو فيزون السيد قال
مقدمة يف اآلخر العامل ووقف يجدفان. وأخذا العمال وأحد املراكبي جلس فيما الدفة، ذراع
أحًدا أن يبدو وال تظهر. قد أخرى لوامس أية لرضب تأهبًا القارب، بخطاف ممسًكا القارب
تحسينه. يمكن ال الذي العام شعورهم عن فيزون السيد أعرب فقد ذلك؛ غري آخر شيئًا قال
يهربون انطلقوا والبؤس، الشحوب كساها وجوه ووسط والخوف، الصمت من جو ظل ويف

الشديدة. رعونتهم بفضل قصد دون بلغوه الذي املكان هذا من
مستَدقة أفعوانية قاتمة حبال بها أحاطت حتى املاء يف تنزل املجاديف تكد ولم
يف القارب جانبَِي عىل زاحفة أخرى مرة اللوامس وعادت الدفة، حول والتفت الطَرف،
تحريك بمحاولة أشبه كان األمر لكن وجدفوا، بمجاديفهم الرجال أمسك دائرية. حركة
السيد فاندفع هنا!»؛ «ساعدوني املراكبي: وصاح البحري. العشب من عائم طوف يف قارب

املجداف. سحب يف ملساعدته الثاني والعامل فيزون
وهو — إيوين أو إيوان اسمه وكان — القارب خطاف يحمل الذي الرجل نهض ثم
مجموعة اتجاه يف ممكن، حد ألبعد القارب، جانب من لألسفل يرضب وبدأ ِسبابًا، يطلق
الرجالن وقف نفسه، الوقت ويف القارب. قاع طول عىل حينها تجمعت التي اللوامس
وسلم أفضل. نحو عىل لتحريكها املجاديف عىل قبضتهما إحكام يستطيعا كي املجدِّفان
ِمطواة املراكبي فتح بينما باستماتة، يجدف أخذ الذي فيزون السيد إىل مجدافه املراكبي

املجداف. بعمود املمسكة األفعوانية األذرع يقطع وبدأ القارب، جانب عىل ومال كبرية
عىل مْطِبًقا املهتزة، املتأرجحة القارب حركة من يرتنح فيزون السيد كان وبينما
إىل فجأة نظرة ألقى باملجداف، يجدف تنتفضوهو يديه وأوردة النَفس، ومقطوع أسنانه
للمد املتدحرجة الطويلة األمواج وعرب ياردة، خمسني عن يزيد ال ما بعد وعىل البحر. داخل
مراكبي ثمة كان صغري. وطفل نساء ثالث متنه عىل تجاههم يقف كبري بقارب إذا القادم،
بيضاء، ومالبس وردي رشيط ذات القش، من قبعة ذو الحجم ضئيل رجل ووقف يجدف،
املساعدة يطلب أن للحظة فيزون السيد فكر الحال، بطبيعة القارب. رة مؤخَّ يف لهم ح يلوِّ
مضطربة حركة يف بذراعيه يلوح وأخذ الفور عىل مجدافه فرتك الطفل. يف فكر ثم منهم،
عن الكثري يكشف هذا ولعل هلل!» «حبٍّا يبتعدوا أن القارب أصحاب يف ويصيح ومحمومة،
ينطوي املوقف هذا يف ترصفه أن يدرك لم أنه يبدو الذي فيزون السيد وشجاعة تواضع
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وكان فوًرا، الظهور عاود ثم يده، من تركه الذي املجداف غرق الحال ويف بطولة. أيِّ عىل
ياردة. عرشين نحو بعد عىل طافيًا

رصخة وانطلقت تحته، بعنف يميل بالقارب فيزون السيد شعر نفسه الوقت يف
القارب يف املتنزهني أمر ينىس جعلته هيل، املراكبي، من طويلة ذعر وصيحة مبحوحة
يتشنَّج ووجهه األمامية، املجاديف ماسكة قرب القرفصاء جالًسا هيل لريى فالتفت تماًما.
من سلسلة يطلق وأخذ لألسفل. بشدة ومسحوبة القارب جانب فوق اليمنى وذراعه رعبًا،
كان أنه بد ال أنه فيزون السيد اعتقد آه!» — آه! آه! «آه! قائًال: القصرية الحادة الصيحات
الجزم حينها تماًما مستحيًال كان بالطبع لكن به، فأمسكت املاء خط أسفل اللوامس يطعن
كانت جانبه من العلوية الحاَفة إن حتى مائًال، القارب كان مؤكَّد. نحو عىل يحدث كان بما
باملجداف املاء يرضبان اآلخر والعامل إيوان من كل وكان املاء، من بوصات عرش بعد عىل
كي املقابلة الجهة إىل فيزون السيد ذهب وتلقائيٍّا هيل. ذراع جانبَْي عىل القارب وخطاف

ثقلهم. يوازن
شبه ونهض وقوته، لضخامته نظًرا ينهض؛ كي مضنيًا جهًدا هيل بذل ذلك بعد
بُنية الحبال، يشبه مما متشابكة كتلة بها تعلق وقد بالفعل، املاء من ذراعه وأخرج واقف.
به، أمسكت قد كانت التي الوحوش أحد عينا املاء سطح عىل للحظة ظهرت ثم اللون،
البني املاء واندفع وأكثر، أكثر القارب ميل وازداد إرصار. ويف مبارش نحو عىل محدقتني
عرب ضلوعه عىل وسقط هيل انزلق ثم غزارة. يف القارب جانب يغمر الخرضة إىل الضارب
ورضب فانقلب أخرى. مرة املاء يف به املحيطة اللوامس وكتلة ذراعه وسقطت الجانب،
لحظة ويف به. ليمسك النبيل السيد ذلك اندفع حني فيزون السيد ركبة الطويل بحذائه
كاد كثريًا يُطل لم عنيف رصاع وبعد وعنقه، خرصه عند جديدة لوامُس هاجمته أخرى
عنيفة حركة يف القارب واعتدل القارب. فوق من هيل سقط ينقلب، أن أثره عىل القارب

عينيه. عن املاء يف الدائر الرصاع واختفى اآلخر، الجانب إىل فيزون بالسيد أطاحت
القادم واملد الرصاع أن أدرك استعاده وعندما توازنه، يستعيد كي للحظة وقفمرتنًحا
بعد وعىل أخرى. مرًة البحري بالعشب املغطاة الصخور من بالقرب حملهم قد متدفًقا
إيقاعية حركات يف يرتفع القارب ظل مرتفع صخري سطح من ياردات أربع يتجاوز لم
به ورضب إيوان من املجداف فيزون السيد انتزع لحظة ويف املتدفق. والَجزر امَلد َزبَد فوق
الصخر، عىل قدميه بانزالق وشعر وقفز. القارب مقدمة نحو وجرى تركه، ثم قوية، رضبة
الكتلة هذه يف تعثر أنه بَيد أخرى. صخرية كتلة صوب أخرى مرًة قفز محموم وبجهد

ثانيًة. نهض ثم ركبتيه عىل وسقط
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إحدى يف أرًضا وُطرح باهت، َرمادي كبري جسم صدمه ثم «احرتس!» أحدهم: صاح
يف اعتقد ومخنوقة مكتومة صيحات سمع سقوطه وأثناء العمال، أحد بيد والَجزر امَلد ِبرك
فوقه وقفز هيل. صوت وتنوع حدة من يتعجب نفسه وجد ثم هيل. من آتية أنها حينها
واملاء رسيًعا قدميه عىل ووقف مزبد. ماء من دفقة غمرته عبوره وأثناء األشخاص، أحد
ما بها يسمح بأقىصرسعة الشاطئ ركضصوب البحر إىل ينظر أن ودون منه، يتصبب
سقط أمامه املمتدة املتناثرة بالصخور تِعجُّ التي املسطحة املساحة وعىل ذعر. من به ألم

ياردات. عدة بينهما يفصل اآلخر، أمام واحًدا العامالن
الدهشة؛ وأصابته للوراء، التفت مالَحق غري أنه رأى وملا كتفه، فوق من نظر وأخريًا
ترصفاته إدراك له تتيح ال عَجلة يترصفيف أصبح املاء من الرأسقدميات خروج لحظة فمنذ

مريع. كابوس من فجأة أفاق كأنما اللحظة تلك يف وبدا كامًال. إدراًكا
والبحر األصيل، شمس فيها تشتعل التي الصافية السماء سوى يشء ثمة يكن لم
الصخرية والحواف الناعم، الرقيق املتكرسة األمواج وَزبد الشديد، سطوعها تحت يمور
طافيًا، الصحيح لوضعه عاد الذي القارب وكان الداكن. اللون ذات الطويلة املنخفضة
واختفى الشاطئ. من ياردة عرشة اثنتي مسافة عىل البحر موج عىل برفق ويهبط يصعد
أجل من الضاري الرصاع ذلك صاحبا اللذين واالضطراب التوتر وكل والوحوش، هيل

يكن. لم شيئًا وكأن الحياة،
أنفاسه وكانت أنامله، حتى يرتجف وكان بعنف، يخفق فيزون السيد قلب كان

عميقة.
اليشء ذلك يف كاٍف بوضوح التفكري يستطع لم ثواٍن لبضع ناقص. يشء ثمة كان
ثم اليشء؟ ذلك كان ماذا — الصخور أم السماء، أم الشمس، أهو ناقًصا. يكون قد الذي
إن يتساءل وراح اختفى. لقد املتنزهني. مجموعة متنه عىل يحمل كان الذي القارب تذكر
الصخرية الكتل أسفل جنب إىل جنبًا جالَسنْي العامَلنْي فرأى والتفت خياله. وحي من كان
بمحاولة القيام عليه كان إذا فيما وتردد اللون. وردية الشاهقة املنحدرات تلك يف البارزة
حيلة. وبال هدف بال وتركه عنه، تخىل وقد البدني حماسه بدا وفجأة هيل. إلنقاذ أخرية

رفيَقيْه. نحو بصعوبة طريقه ويشق يتعثر وهو الشاطئ صوَب واتجه
داخل األبعد القارب وكان يطفوان، قاربنَْي املرة هذه ووجد أخرى، مرًة الوراء إىل نظر

أعىل. إىل قاعدته انقلبت وقد يتأرجح البحر
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٣

وكان ديفونشري. ساحل عىل فريوكس» «هابلوتوثيس فئة من الرأسقدميات ظهرت وهكذا
السيد رواية تشري واضح نحو وعىل الحني. ذلك حتى خطورة األكثر االعتداء هو هذا
إليها أرشت التي والسباحة القوارب ركوب جرَّاء من الوفيات موجة إىل باإلضافة فيزون،
مجموعة وجود إىل العام، ذلك يف الكورنية السواحل من األسماك غياب عىل عالوة سابًقا،
أنه أعلم الجزرية. تحت املنطقة ساحل عرب ببطء تطوف الضارية البحر قاع وحوش من
هيمزيل نظرية تصديق ل أفضِّ أنني إال هنا، إىل بها دفع ما هو الجوع بسبب الهجرة إن قيل
باللحم مغرمة أصبحت ربما املخلوقات هذه من رسبًا أو مجموعة أن هيمزيل يعتقد البديلة.
ِمنطقتها خارج عنه بحثًا تجولت وأنها بينها، وأغرقها املاء غمرها سفينة بسبب البرشي
قوافل أعقاب يف شواطئنا إىل القدوم ثم وتعقبها، السفن ترصد خالل من أوًال املعتادة
عىل عنها عربَّ التي املعقولة هيمزيل ُحجج مناقشة فإن ذلك، ورغم األطلنطي. عرب التجارة

السياق. عن خارجة ستكون لإلعجاب مثري نحو
تأكد حسبما ألنه شخًصا؛ عرش أحد اصطياد أشبعها قد الرسب ذلك شهية أن يبدو
تلك تُصِدر لم وبالطبع أفراد، عرشة الثاني القارب متن عىل كان اللحظة، هذه حتى
حراسة عىل وقام اليوم. ذلك يف سيدموث خارج وجودها عىل أخرى أدلة أية املخلوقات
قوارب من أربعة الليل وأثناء املساء ذلك طوال سولتيتون وبوديل سيتون بني ما الساحل
وسيوف بالحراب مدججني القوارب تلك متن عىل الرجال وكان الحماية، خدمات فرقة
نسبيٍّا املشابهة املسلحة الفرق من عدد إليهم انضم املساء أقبل وعندما املقوسة، املالحني

الفرق. هذه من أيٍّ يف فيزون السيد يشرتك ولم مستقلون. أفراد نظَّمها
البحر يف أميال بضعة بعد عىل قارب من صيحات ُسمعت تقريبًا الليل منتصف ويف
وألعىل والخلف لألمام غريبة بطريقة يلوح مصباح وُشوهد سيدموث، رشق جنوب ناحية
املغامرون وكان االستغاثة. هذه صوب الفور عىل القريبة القوارب وأرسعت وألسفل.
الوحوش بالفعل رأَْوا قد — وتلميذان وكاهن بحار وهم — القارب هذا متن عىل املوجودون
كائنات معظم شأن شأنها فسفورية كانت املخلوقات هذه أن ويبدو قاربهم. أسفل تمر
املخلوقات مثل ذلك، نحو أو قامات، خمس من يقرب ما عمق عىل تطفو وكانت البحار، قاع
كانت لو كما تتقلب وكانت لوامسها، وتقلصت القمر، ضوء تحت املاء ظلمة يف تسبح التي

الرشقي. الجنوب صوب مثلث شكل يف ببطء وتتحرك نائمة،
إن قائلني أيديهم؛ بحركة عنها معربين أجزاء عدة عىل القصة األشخاص هؤالء روى
من مكون صغري أسطول ن تكوَّ النهاية ويف آخر. تاله األمر، بادئ يف بجانبهم مر قاربًا
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الليل. سكون شق السوق ثرثرة يشبه ضجيج منه وصدر مجتمعة، قوارب تسعة أو ثمانية
لألسلحة مفتقرين األشخاص كان إذ الرسب؛ هذا ملطاردة قليًال ولو استعداد ثمة يكن ولم
بارتياح وربما — الفور وعىل النتائج، مضمونة غري املطاردة هذه ملثل الالزمة وللخربة

الشاطئ. صوب القوارب اتجهت — مؤكد
تها: بُرمَّ املدهشة الغارة هذه يف إدهاًشا األكثر تكون ربما التي الحقيقة سنقص واآلن
الرغم عىل بعد، فيما الرسب تحركات بشأن املعلومات من القليل أقل ولو نملك ال نحن
يكون قد أنه غري الحني. ذلك يف استنفار حالة يف كان كله الغربي الجنوب ساحل أن من
الثالث يف سارك جزيرة قبالة املاء طرحه العنرب حيتان أحد عىل ُعثر أنه ذكر املهم من
أحد كاليه شاطئ إىل جاء سيدموث، حادثة من أيام وثالثة أسبوعني وبعد يونيو. من
شهود من العديد أن حيٍّا كان أنه يؤكد وما «هابلوتوثيس». نوع من الحية الرأسقدميات
فقد األخري؛ النزع يف كان أنه األرجح أن بَيْد تشنجية. بطريقة تتحرك لوامسه رأَْوا الِعيان

بها. وأصابه بندقية معه يحمل بوشيت يُدعى شخص يوجد كان
الساحل عىل منها أيٍّا أحد يشاهد ولم الحية. «الرأسقدميات» ألحد ظهور آخر ذلك كان
شاطئ من بالقرب كامل شبه أحدها جسم املاء دفع يونيو من الخامسعرش ويف الفرنيس.
باصطياد يقوم البحرية البيولوجية املحطة من قارب التقط أيام بضعة وبعد توركوي،
ومن املالحني. بسيف رضبة إثر عميق جرح به متعفنًا آخر نوًعا بليموث قبالة املحار
السيد كان يونيو، أيام آخر ويف األول. النوع بها مات التي بالطريقة الجزم املستحيل
يف وغرق ورصخ يديه، رفع عندما نيولني من بالقرب يسبح رسام، وهو كني، إيجبريت
الشاطئ نحو سبح بل إلنقاذه، محاولة أية معه يسبح كان الذي صديقه يبذل ولم املاء.
أعماق من القادمة العادية غري الغارة هذه بشأن قولها يمكن حقيقة آخر وهذه الفور. عىل
من األخرية هي الرهيبة املخلوقات تلك كانت ما إذا تحديد ألوانه السابق ومن البحار.
أعماق إىل رجعة وبغري اآلن عادت قد أنها بالتأكيد، املرجو وهو يُعتقد، أنه إال نوعها،

والغموض. الغرابة غاية يف نحو عىل منها، جاءت التي الوسطى البحار
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