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قصة قصيرة 

{ القـاهرة (رويـترز) - فاز الـفيلم الـسلوفـيني (إيفـان) بجائـزة مسابـقة األفالم الطـويلة في مـهرجـان شرم الشـيخ السيـنمائي الـدولي في مصر الـذي أسدل السـتار على دورته
اضي. الفيلم مدته  95دقيقة وبطولة ماروشا ماير وماتيز تريبسون وناتاسا باربرا جرانسنر وإخراج يانيز برجر. الثانية مساء يوم اجلمعة ا

ـتزوج من أخرى حتى تـبدأ سلسـلة أحداث غير مـتوقعة تـضعها في مـوقف اختيار ب تدور قصة الـفيلم حول مارا الـتي ما أن تضع مولـودها إيفان من زوجـها رجل األعمال ا
تورط في قضايا فساد.  ابنها وزوجها ا

غربي (حياة) إخراج ـهرجان جائزتهـا اخلاصة للفيـلم العراقي (الرحلـة) إخراج محمد الدراجي فـيما ذهبت جائـزة العمل األول للفيـلم ا ومنحت جلنة حتـكيم مسابقة األفالم الـطويلة با
ـاني آندي سيج واخملرج محـمد رؤوف الصـباحي. ضمت مسـابقة األفالم الـطويلة  11فيلمـا وتشكـلت جلنة التـحكيم برئـاسة الناقـدة السويـدية إيفا آف جـايرستام وعـضوية اخملرج األ

نتج التونسي محمد علي بن حمراء. صرية رانيا يوسف وا مثلة ا صري مجدي أحمد علي وا ا
وفي مـسابقـة األفالم القصيـرة التي ضمت  18فـيلمـا فاز فيـلم (ليلى) من البـوسنة إخـراج ستيـجن بوما بجـائزة أفضل فـيلم فيـما ذهبت جـائزة جلنة الـتحكـيم اخلاصة لـفيلم (أريا) من

قبرص إخراج ميرسيني اريستيدو.
مثلة هرجـان جمعية نـون للثقـافة والفنون بـالتعاون مع وزارات الـثقافة والـسياحة والشـباب ومحافـظة جنوب سـيناء. وحملـت الدورة الثانيـة اسم الناقد الـراحل علي أبو شادي وكـرمت ا تـنظم ا

مثل حسن حسني. ليلى طاهر واخملرج علي بدرخان وا

رسالة القاهرة
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بغداد

أنأى 
سافةُ  وتقتربُ ا

ُ إليهِ ضوء  واحلن
من بريق سحابةٍ مرّت

امْ برفٍّ من 
أَغْضَى  تغيضُ سماؤهُ

آسي  والنارُ تبتكرُ ا
تستنامُ والتنامْ

النارُ تشهدُ يقظة األمطار جترحُ غيمةً
ما ليس تدركهُ الرعودْ

وجع تـــمــــدُّ جـــنـــاحَهُ اآلمـــادُ في اإلفق
البعيدْ

وجع تناسل في األجنّةِ والوريدْ
وقد أعيشُ بشاطئيهِ

أتنفسُ الظلماتِ من حزنٍ
تسرّمَدَ في احلروبِ وفي الصديدْ

راراتِ العقيمةِ  وفي ا
رسالت مع البريدْ راثي ا في ا

  وجع تغلغل في دمي
في الروح يَوْمَ تَقُولُها هَلْ مِنْ مَزِيدْ

ويستزيدُ  والتزيدْ
ويستجيبُ 

وهل يُـجــيبُ الــقـمحُ ثــرثـرةَ احلــصـادِ
بيومِ عيدْ?

َ يشهقُ بالسؤالِ أو ح
وقد يجفُّ اللحنُ في شفةِ النشيدْ

...................
هذا الذي في الطيفِ حلّقَ 

واستفاقَ على قلقْ
من جُرحِ صحراءٍ يُبَرْعَمُ في العَرار

ومن دماء الياسم قد انبثقْ
والفجرُ منطلَق لهُ ..

في أيّما نهرٍ تعمّدَ وانطلقْ ?
يا أيها النهرُ القد

ستنيمُ على الشواطى والنخيل  ا
بجدول من البكاء صبابةً 

رجـان يصعدُ في ومن الغنـاء عباءة ا

الفلقْ
هل ما يزال الليلُ مُعتمراً 

ومـفتـون الـسـعـادةِ بـالـقـرنـفل والـشذا
فيما خلقْ ?

...........
هل ما يزال سوايَ يسألُ عن بالدي?

يا بالدي .. حبيبتي ..
إآله .. الكبيرةُ في العيون 

وفي القلوب 
اجلُرحُ أوسعُ من عُباب البحر 
أفضى في السماءِ من البروق 

وفي الوهادِ من الوهادِ
نهرانِ من نغمٍ قُراحٍ

والسهولُ مسربالت بالرمادِ
ألله ياعطشَ البوادي
ألله كم عطشت بالدي

ألله كم عطشت بالدي ?
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جلس بـروفيـسور بـرنارد احلـائز  على
جــائـــزة نــوبل لــلــفــيــزيــاء ثالث مــرات
مـتــوالـيـة مـتـوســطـاً حـديـقــته يـشـرب
يـسترقُّ أغاريـد البالبل ويتأمل قهوته 

األزهار التي تنمو بأريحيّة تامة.
يــحـاول قــدر مــا يـســتـطــيع ان يــعـيش
الــطــبـــيــعــة الــســاحـــرة الــتي يــحــاول

اإلنسان االستئثار بها لنفسه .
يـتـنــاول صـحـيـفــة واشـنـطن بـوست ..

أل الصفحة األولى : اخلبر 
 عــنـوان :الــبـنــوك الــصـيــنـيــة تـواصل

التهامها للنقد األوربي .
 عنـوان :بدْأ حترْك احلـشود العـسكرية
تمركزة على جانبي احمليط األطلسي ا

والهادي والهندي.
20 غـــواصــــة نـــوويـــة و 40 صـــاروخ
بالـيسـتيا و 7 حامالت تـعمل بـالوقود
النووي باإلضافة للقطع البحرية لدول

تتجه لضرب الص وروسيا . الناتو
عنوان :

"الــتـــاريـخ يــعـــيـــد نــفـــسه فـي احلــرب
ية الثالثة 2035 العا

قال ...               داخل ا
ــسـتَـعـمَـر غـربـيـاً     "الـوطن الـعـربي ا
يـة الثالثة يشارك في هذه احلـرب العا
أمالً فـي االســتــقالل من مـــســتــعــمــريه

" الغربي
ــســـتــعـــمَــر إثْـــر األزمــة      "الــعـــرب ا
اإلقــتـــصـــاديـــة الـــتي ضـــربـتْ أوروبــا
وإفالس الـنـقـد الـبـريـطـاني واألمـريـكي
يــنـضـمــون لـقــوى الـتـحــالف الـغــربـيـة

" لضرب األسيوي
عـنـوان : الـتـحـالـف الـروسي الـصـيـني
ـواجـة األسـيـوي يــتـحـرك بـأسـاطــيـله 

أساطيل حلف الناتو.
عــنـوان :احلــرب الــثــرمـو نــوويــة تـدق

األبواب.
ـقـال  "حتــذيـر.. تــلك احلـرب    داخـل ا
يـة ثالثة تـبيد العالم النوويـة حرب عا
 حـــرب لـــيس فــــيـــهـــا ظـــافـــر  الـــكل

مهزومون"
عــنـــوان : الـــشــعـــوب بـــدأت في حـــفــر
األنـفـاق الـعـمـيـقـة أمالً في الـنـجـاة من

تأثيرات احلرب النووية.
إرتعـدتْ أوصال بـرنارد وتـدفقتْ دمائه
في عـــــروقه وتـــــعـــــرق جـــــســـــده كـــــله
وتـتــابـعـتْ أنـفــاسه بـســرعـة  تــوثـبتْ
بــعـــدهـــا في روحه غـــريـــزة الــتـــحــدي
واجملـابـهـة فـتـمـالك أعـصـابه وانـتفضَ
قـائــمـاً وقـال "لـعــنـة الـله عــلى مـشـروع
مـنــهـاتن الـذي أُخـتــرعتْ فـيه الـقــنـبـلـة

الذرية وضُربتْ بها اليابان
وأردف .. واألن تـمــتــد كـوارثه لــتــنـهي

اجلنس البشري بحرب ثرمو نووية.
ـية ثـالثـة .. إنها أردف : إنـها حـرب عا

حرب الفناء .
ـتوجع : إذاً ة ا   ثم طأطـأ رأسه بعـز

واجهة . غامرة وا البد من ا

ثم قال صارخاً "  سآتي إليك يا روبرت
ر "مـا وضـعتَ لي خـيـارا البد أوبـنـهـا

اضى. السفر إليكَ ..إلى ا
تــوجـه إلى مــركـــز اإلطالق بـــالــواليــات
ــتـــحــدة "جـــزيــرةِ مـــيــريت بـــاحملــيطِ ا
األطـلـسيّ " لـيـقوم بـرحـلـة الـذهاب إلى
ـر ـنع روبــرت أوبـنـهـا ــاضي عـلّه  ا
مـــشــروع مــنـــهــاتن ـــشــروع  إيــقــاف ا

للقنبلة الذرية .
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(سـفــيـنــة الــفـضــاء االمـريــكــيـة "تــعـمل
ـحــرك ألـكـوبـيــر "تـنـطــلق من جـزيـرة
مـــريت )هـــكـــذا نــقـــلـــهـــا اجلــواســـيس
لــلــمـخــابــرات الـروســيــة .وعـنــد تــلـقي
الرسالـة تعجب الـروس  وقالوا رحالت
فـــضـــاء وطـــبـــول احلـــرب تُـــدقُّ..هــزوا
رؤوسـهم مردفـ الـقـول .. البد وأنّ في

األمر خدعة فاحذروهم .
برنارد لـلبنتـاجون :أنتظـروني سآتيكم
بـوسـائـل تُـخـفـي الـنـووي من حــوزتـنـا
فوَافـقوه جتنـباً لـوقوع هذه وحوزتـهم 

احلرب.
وافـقـوه ان يــكـونـوا الـبـادئــ بـالـسـلم
إلنـــهم عـــلـى قـــنـــاعـــة أنـــهـم هم الـــذين
ومن جهة أخرى بدأواباحلرب من جهة
هم الـــذين اخـــتــرعـــوا تــلـك الــقـــنــبـــلــة
لعـونة. وافقـوا على رحلـة السفر إلى ا
ومـحـاولة ـر قـابـلـة أوبـنـهـا اضـي   ا
إقناعه بـعدم صنع القـنبلة الـذرية إلنها

ستدمر العالم األن.   
ركـبـة من منـصة اإلطالق أألن تـنطـلق ا
بـجـزيـرة مـيـريـت مـتـجـهـة نـحـو كـوكب
فـــلـــمــا وصـل بـــرنـــارد أخــرج عـــطـــارد

عدسات أينْشتاين ألمرين 
ــوجـود  حتــديــد انــحــراف الــزمــكــان ا
بــالــقــرب من الــكـوكب وحتــديــد مــكـان
ــتــمــركــز في الــثــقب الــثــقـب الــدودي ا

األسود .
فماذا رأى برنارد ?

رأى رأي وحـــشـــاً أنـــيـــابه كـــاجلـــبـــال 
ما يقترب شئ من أفق جحيماً مسـتعراً
ترقص احلدث اال الـتهمـه ومزقه أشالء

وت األخيرة. األشياء رقصات ا
 ال يوجد ضوء حوله النه يلتهمه .

فتحة الثقب الـدودي تنفتح وتنغلق في
جزء من الثانية .

الثقب األسـود يدق عنق الـثقب الدودي
باستمرار فينغلق.

إشــعـاعــاته فـتــاكــة فـهي تــسـتــطـيع أنْ
تخترق اجلدران الفوالذية السميكة .
فبارك الربُّ في عدسات أينْشتاين التي

أبصرتني هذه احملرقة.
عني الكلمة.  حقاً ..جهنم 
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أمـسك بـرنـارد  بآلـة الـزمن حـتى يـحدد
مـــوعـــد فـــتـح الـــثـــقب ومـــوعـــد غـــلـــقه

ويخبراحلاسوب.  
شـغّل مــحـرك صـاروخ عــادي لـتـســيـيـر
فـــلـــمـــا اقـــتـــربتْ من أفق الـــســـفـــيـــنـــة

قـام احلاسـوب بـتـشغـيل مـحرك احلـدث
ألــكـوبــيـرالــذي يــسـبق ســرعـة الــضـوء
إذ تـزامنـا مع فـتح الـثقب قـبل دق عـنقه
ــســتـــحــيل اإلقـــتــراب من أفق أنه مـن ا
احلــدث واإلفالت من الـثــقب األسـود إال

حرك يسبق سرعة الضوء.
كــمــا دعـــاني احلــاســوب الرتــداء بــدلــة
الــســـبــات إذْ أنّ جـــســدي لـن يــتـــحــمل
ومن شـــأن الـــســـبـــات أنه اجلـــاذبـــيـــة 
يـخـفّض درجـة حرارتـي تدريـجـيـاً حتى
تتـوقف وظائف جسـدي ويتجـمد الزمن
وأمـــــوت مــــــوتـــــاً مـــــؤقـــــتــــــاً حـــــتى ال
تــتــأثــرأعــضـاء جــســدي من اجلــاذبــيـة

ستعرة. والنار ا
وقبل حلظـات من السبـات والدخول في
الـثـقب الـدودي وجـدتُ جـهـنـم الـسوداء

تتلظّى أمامى.
ــاضي في ربّــاه !!آلــة الــزمن تـــســجل ا

حلظات تشغيل ألكوبير.
ربّـاه !! صـوت االلـتهـام وتـكـسيـر عـظام

ولفحات من أفواه جهنم السوداء.
ربّاه!! الثقب الدودي ينفتح وينغلق فال

أكاد أرى أسنانه من سرعته.
ربّــاه!! إشــعــاعــات قــاتــلــة تــصــدر مــنه

كمليارات من األشعة الليزرية.
ربّـاه !! أهـذا ثقب أسـود أم جـهـنم الرب

.?
ذهـــبتُ في الـــســبـــات ولم أفـق إال عــلى
نداء احلاسوب ينـاديني :أفق يا برنارد

فنحن في مرحلة االختراق اآلمن .
آفاق ونظر إلى آلـة الزمن مستـقرأً فيها
فـــــلــــــمـــــا وصـــــلتْ عـــــنـــــد الـــــتـــــاريخ 
"1945مشروع ماتهاتن .. مختبر لوس

أالموس الوطني بامريكا"
أوقف اآللة ... وهذا ما أحصته اآللة من

اضى ا
 2035حرب ثـرمونوويـة محتـملة جراء

التصعيد.
 2034تـــــصـــــاعـــــد األزمـــــة األوربـــــيــــة
األســيــويــة بـــســبب تــســـبب اســيــا في
انـهــيـار الـبـنــوك األوربـيـة األمــريـكـيـة. 

           
ــتــحــدة تــغـلق   2033مــنــظــمـة األ ا

أبوابها  
 2032بـريـطــانـيـا وأمـريــكـا واسـرائـيل
وحـلــفـاؤهم يــحـتــلـون مــعـظم األراضي

العربية.
 2030انـــهـــيـــار الـــبــنـك الـــبــريـــطـــاني
( (HSBCوجي بي مورغان االمريكى.
2018هجوم تركي على األكراد بسوريا

 2017الـبنـوك الصـينـية تـلتـهم البـنوك
األوربية

 2011ثورات الربيع العربي
 2003إحتالل األمريكي للعراق

 2001بـــــدايـــــة الــــــغـــــزو األمــــــريـــــكي
ألفغانستان

 1990الغزو العراقي للكويت
1980حرب اخلليج األولى

 1967العدوان الثالثي على مصر
 1955البرنامج النووي الصيني 

  1952تــــفـــجـــيـــر أول قــــنـــبـــلـــة ذريـــة
بريطانية

 1949قـنـبـلـة اخـتـبـار الـسـالح الـنووي
األولى لإلحتاد السوفيتي.

  1948إحتالل اسرائيل لفلسط
 1945القنبلة الذرية على اليابان

1945مشـروع ماتـهاتن .. مـختـبر لوس
أالموس الوطني بامريكا.

ـــادة بــــرنــــارد عـــلـى مــــشــــارف أرض ا
ضادة. ا

ـــركـــبــــة بـــالـــقـــارورة غــــلف بـــرنــــارد ا

الشعب الياباني واألن يـريد اإلنتقام لِما
حــدث له ســنـة  1945وســتــفـني األرض

األن ....
  همّ برنـارد بإخـراج نفـسه من القارورة
لــيــقــتــله ويــتــخــلـص مــنه لــكن ســحــبه
احلاسـوب ومضـيا نـحو مركـبة الـهبوط

والتي تعمل أيضاً بآلية الصعود 
≠“UG _« `O{uð  ≠     

وكلمه احلاسوب . قائالً :
سجلـة لدىْ تقول أنّ روبرت  البيانـات ا
حي مـا دمـنـا نـحن حتت تـاثـيـر مـعـادلـة
أيـنشـتـاين لكـنه ال يـسمـعك ... وأنّ الذي
كان يـكلـمه الضمـير في نـفس كل إنسان
أمـا الــردود الـتي وصــلـتك فــهـو نــفـسه
ـتعـجرفة األنـانيـة التي كانتْ الشـريرة ا

تدفعه لنجاح مشروع القنبلة .
برنارد :كيف?

احلــاســوب : أنت تـــعــلم يــا بــرنــارد في
نـظرية ايـنشتـاين العـامة اننـا استطـعنا
ـــاضـي ..ونــــحن داخل ان نــــرجع الـى ا
فـقـاعـة اإللتـواء حـدثتْ تـشوهـات كـبـيرة
كان للـزمكان خـارج الفقـاعة وانضـغط ا
كانتْ كـتلة الـسفـينـة كمـركز ثقل أمـامهـا
األرض والـزمن بـداخــلـهـا  ظل يــنـكـمش
حــتـى دارتْ الــعــقــارب بــالــعــكس ألنــنــا

تخطّينا سرعة الضوء .
ـتْ إلنـنــا  صـرنـا ورغم اإلنـضــغـاط لم 
الئــكــة أو الــشــيــاطــ مــثل ا كــالــريـح 
ـكـان ـكــان ورآءنـا والمــسـنــا ا وتـمــدد ا
أمامـنا نتـيجـة التشـوه الزمكـاني بسبب

سرعتنا.
برنارد: أعلم 

احلـاسـوب : مـا ال تعـلـمه أنك أسـتـطعتْ
ـاضي ولـكنك مـجرد ريح أن تـعود إلى ا

او هواء او شبح من اجلان .
برنارد  : أعلم 

احلــاسـوب:أتـعــلم ان بـرنـارد اآلخـر األن

برنارد على أرضك ويكلّم روبرتك أيضاً 
ادة. مادتك ا عكس شحنتك 

    الن هـــنـــاك تـــمـــاثل كـــامل بـــ هـــذه
االرض وارضــــنـــا غــــيـــر انــــهــــا حتـــمل

شحنات عكسية  .. مادة     مضادة.
برنارد : أعلم.

احلــــاســــوب : أحتب أنْ أُخــــبــــرك مـــا ال
تعلمه ?

برنارد:  ها
احلــــــــــاســــــــــوب : نــــــــــحـن خــــــــــيـــــــــال
ــصـيـر ومـصــيـرك مــعـلق  وســيـنـتــهى
ضادة له . ادة ا ا أرضك برنارد اآلخر 
   أتعـلم ان روبرت ما سـمعك وما رآراك

   ?
برنارد  : أنت تُخطّئ النسبية العامة ?..

يقولها مستفهماً مستنكراً .
احلـاسـوب : النـسبـيـة يا بـرنـارد تخص
الــعــالم الـذي طــبـقــهــا عـمــلـيــاً وروبـرت
مــسـتــحــيل يـطــبــقـهــا مـعـك إلنه مـاضي

وانتهى .
برنـارد  : نعم .. لـكن أنا رأيـته وسمـعته

وكلمته.
احلاسـوب : قلتُ لكَ أنت رأيـته لكـنه هو
النـك طـبـقتْ الــنـســبـيـة الــعـامـة مـا رآك 
وكمـا سبق أن عـملـيـاً  لكـنه لم يطـبـقهـا 
قلتُ لك أنّ الذي كان يكلمه ضميره الذي
وأنـك محـجـوب عنه إلنك في كل إنـسان 
حجوب وما هـو  في زمن لم يعـشه هو
حـملكَ عـنك النك حتت طائـلـة النـسبـية

أينشتاين على أكتافه.
              مـــضــيـــا وعـــاد الــبـــرنــاردان
كالهــــمـــا إلى بــــلـــده مـن خالل الــــثـــقب
الــدودي في اجلــهـة األخــرى مـن الـثــقب
وقــامـتْ آلــة الــزمـن بــعــمـــلــهــا األســود 
وبـــدأتْ تــعـــد نـــحــو زمـــنه ويـــراقــبـــهــا

احلاسوب 
 1945القنبلة الذرية على اليابان

  1948إحتالل اسرائيل لفلسط
 1949قنـبلة اخـتبار الـسالح النووي

األولى لالحتاد السوفيتي.
  1952تــفـــجــيـــر أول قــنـــبــلـــة ذريــة

بريطانية
 1955البرنامج النووي الصيني 
 1967العدوان الثالثي على مصر

1980حرب اخلليج االولى
 1990الغزو العراقي للكويت

 2001بــــدايـــــة الــــغــــزو االمـــــريــــكي
الفغانستان

 2003احتالل االمريكي للعراق
 2011ثورات الربيع العربي

 2017البنوك الصينية تلتهم البنوك
االوربية

-2018هــــجـــوم تـــركـي عـــلى االكـــراد
بسوريا

 ......
 2030انـــهــيــار الــبــنـك الــبــريــطــاني
( (HSBCوجـي بــي مــــــــــــورغـــــــــــان

االمريكى
 2032بـريطـانـيا وامـريـكا واسـرائيل
وحـلـفـاؤهم يحـتـلـون مـعظم االراضي

العربية
ــتـحــدة تـغـلق  2033مـنــظـمـة اال ا

ابوابها
 2034تــــصـــاعــــد االزمــــة االوربــــيـــة
االسـيـوية حـول سـيـاسة االسـيـوس

في انهيار البنوك االوربية االمريكية.
 2035حـرب ثــرمـونــوويـة مــحـتــمـلـة

جراء التصعيد
جـــلس بـــرنــارد بـــعـــد تــلك الـــرحـــلــة
اخلــطـيـرة يـشـرب قـهـوته  عـلى نـفس
األريــكـة فــوجـد الــصـحــيـفــة مـا زالتْ
مـكانـها .. ومـا مـر علـيه من الوقت إال
الـوقت الــذي ذهب فــيه إلى اخملــتــبـر
والــوقـت الــذي ذهب فـــيه إلـى كــوكب
عــطـارد وكــذلك وقت اإليــاب مُــضــافـاً
اليهم مـدة احلديث بيـنه وب روبرت
ومطـروحاً منـهم الزمن الذي مـر عليه
في اجـتـيـاز الـثـقب ذهـابـاً وإيـاباً ذاك
ـركــبــة أعـلى من ســرعـة الن سـرعــة ا
الضـوء فكـانتْ عقـارب السـاعة تـسير

بالعكس.
قـابـله  خـادم الـقـصـر .. احلـمـد لـلـرب
عـلى سالمـتك يا سـيـدي .. صحـيـفتك

..."ناولها له اخلادم "
فتح الصـحيفـة :ما زالت بعض الدول
الـوسـيـطـة تـبـحث احلـلـول الـسـلـمـية

دون جدوى.

∫ WBI « lł«d

النظرية النسبية العامة الينشتاين
ضادة  ادة ا ادة وا ا
توازية االكوان ا
اسرع من الضوء
السفن النجمية

الثقوب السوداء والدودية
السفر عبر الزمان

     
×××

مـن اراد الـــــــــروايـــــــــة كـــــــــامـــــــــلـــــــــة
بـسـيــنـاريـوهـاتـهـا فــلـيـراسـلـني عـبـر
بـريـدي االكـتروني وسـوف يـتـسلـمـها

في مدة  6-4اشهر.
وكذلك نفس الشئ للقصص القصيرة

االتية 
 -1ملحمة موت االله
-2جمر حتت الرماد
نفى -3رسالة من ا

بتور  -4عازف القيثار ا
للمـوقع حذف اي بيانـات اضافية عن

القصة دون مالمة.

ـغـناطـيسـيـة التي حتـتـوي على  مـجال ا
مـغنـاطيس قـوى فال تنـفجـر عنـد نزولـها

ضادة. األرض ا
ومـــا بـــقي إال دقـــائق مــعـــدودة ويـــقــابل

أعضاء مشروع مانهاتن .
أخـبــره احلـاسـوب بــان الـصـوت يــنـتـقل
عـبـرهـواء مـادة مــضـادة أيـضًـا فالبـد أنْ
تُغلف بطـيف مغناطيـسي حتى ال تنفجر

في الهواء..
  واستطرد قائالً : برنارد معك  15دقيقة
ـغـنـاطيـسي لن حـسب قـراءتي فـاجملـال ا
بـعـدهـا سـتـنـفـجر يـتحـمل أكـثـر من ذلك 
ـــادة الـــقــــارورة إثْـــر تــــفـــاعــــلـــهــــا مع ا
كـمـا أنـنــا سـنـصــطـدم بـاجملـال ـضــادة ا
فـقـوة ـغــنـاطـيـسي الــداخـلي ونـنــفـجـر ا
حتمل الـقارورة من الـداخل واخلارج 15

دقيقة.
 ¡UIK «

الـزمن  3اغـسـطس  1945أي قـبل إلـقـاء
القنبلة بثالثة أيام :

ـركــبـة هـبـوط إلى ــركـبـة ونـزال  تـركـا ا
ضادة فوق سطح مـختبر لوس األرض ا
هـبـطـا وهـما أالمـوس الـوطـني بـامـريـكـا
ـغناطـيسي للـقارورة على داخل اجملال ا

ر". "روبرت أوبنها
وجــد بـــرنــارد كل شيء ذا بـــعــد خــامس

وهو اجلاذبية .
رآه في خـمــسـة أبـعــاد يـعـد هــو وفـريـقه
مشـروع منـهاتن.. جتـهيـزات مشـروعـهم 

فكلمه
أعـلم أنك لن بـرنــارد:روبـرت  أنـا بـرنـارد
ــســتــقـبـل ألقـابــلك جــئت من ا تــعــرفــنى
"يـقــولـهــا والـدمــوع تــنـهــمـر مـن عـيــنـيه

"..العالم سيحترق
روبــرت:أي مـــســتــقــبـل ? وأي عــالم هــذا
أريد الـذي سيـحتـرق ? اني أريـد الثـروة 
أريـد ه لي ولـبــلـدي .."يـقـول وهـو اجملــد 

يتفاخر"
بـرنارد:آه يـا لعـ ! يا جـبان ! أعـرفك ما
لن تعرفه إال بعد وقوعه .. إنته عنْ عملك
هــذا وإال ســوف يــلــقــون قــنــبــلــتك عــلى
اليابان  والعـالم في زمني أالن سـيفني
بــســبــبك .. روبــرت.. الــعــالم بــيــحــتــرق
ـوتوا والـنـاس حفـروا األنـفاق  فـإن لم 
بـــالـــنــووي  مـــاتـــوا مـن اإلخــتـــنـــاق في
تـعضاً األنـفاق"يقـولهـا صارخـاً دامعـاً 

مستجيراً "
روبــــرت :ســــتـــرتــــدع قـــوى الــــتــــحـــالف
ســـتــرتـــدع الــيـــابــان ويـــســتـــســلـــمــوا 
ـانــيــا  سـتــردع كل دولـة ال ســتـرتــدع أ
تـمــلك سالح نــووي وأحــوزأنـا اجلــائـزة

وت أحد. ولن 
بـرنـارد: روبـرت الـقـوة مـدعـاة لـلـطـغـيان
لـن يـرتـدع احد .. والـعـنـد يـورث الـكـفـر 
روبـرت أالن آسـيـا تـمـتـلك نـووي بـعد أن
كـــانتْ دولـــتك فـــقط الـــتي تـــود إمـــتالكه
األرض كـــلــهـــا ســـتــحـــتـــرق .. ســـقــطت
أعــلن بــنك الــراســمــالـيــة الــبــريــطــانــيـة
أعــــلـن وول ســــتــــريت  HSBCاإلفالس 

أعلن اإلفالس
 وجي بي مـــورغـــان االمـــريـــكي اإلفالس
الـصـ قـامتْ بـتـعـو "الـيـوان"وربـطته
بـالــدوالر األمـريــكي فـضــربتْ االقــتـصـاد
بريطـانيا وأمريكا األمريكي والبـريطانى
اسـتـعـمـرتــا دول الـشـرق حملـاولـة ضـرب
ــانــيــا أ الــصــ والــروس وحــلـــفــائــهــا

انضمت آلسيا فهي لم تنس ثأرها..
روبــرت :عـنــدمـا تــمــتـلك بــلـدي الــنـووي
سـنـكون أغـنى دولـة وأقـوى دولـة وأعظم
حـضـارة وسيُـخـلد إسـمى وإسم عـائـلتي

عبر التاريخ 
سـتقـبل ومات بـرنارد :أقـول لك أنا مـن ا
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بغداد


