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احللة
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بـبالغ القـلق تلقّى االحتاد الـعام لألدباء والـكتّاب في العـراق خبر إصابـة الشاعـر الشاب أكرم األمـير بداء لعـ في الرئة وقال
ثابرة واالهتـمام به يعني ربح الوطن جليل بيان تلـقته (الزمان) امس ان (أكرم هو االسم االبـداعي األصيل والطاقة الشـابة ا
واطن من منظمات سؤولة عن صحـة ا عرفة.  لـذلك يرفع االحتاد صوته لوزارة الصحـة واجلهات ا يحمل مشـعل الثقافة وا
وجـمعيات إليالء صـحة الشاعـر األمير العنـاية اخلاصة ومـتابعة حـالته وضرورة نقـله الى مشافي بغـداد أو حتى الى خارج الوطن
ـستـقبل الـزاهـر للـعراق والـبذرة ـثل ا ـبـدع الذي  اذا تـطـلب األمر). واضـاف النـاطق بـاسم االحتاد عـمر الـسـراي في البـيان ان (ا

البصرية النديّة التي ستزهر لتواصل مسيرة رموزها اخلالدين كالسياب والبريكان ومحمد خضير واحلجاج.
فألف ألف سالمة للعزيز أكرم.. وسيقف احتادك معك إلى عودتك البهية إلى منصّات اجلمال).

رسالة بغداد
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أرعى أحالم الغواني 
قولي إني من صوبِ البحر 

سأطّل بشراعي 
وأني من عدم الصحراء 

ســآتي مُـقــتــفـيــاً أثــر األمـاني
الكبيرة 

وأنكِ دالتي ووجهتي 
ووحدكِ زادي وناري ودلتي 
فـــكـــوني لي ظـــلي وخـــيـــمــتي

األخيرة. 
غداً سيكون لي رحيل

فـي مــــــــــثـل هــــــــــذا الــــــــــوقت
سأغادركم

مسافراً الى داخلي 
تصحبني دنان الفجيعة

ال أعــــرف عــــلى رصــــيف أي
محطة

سأبيت?
أتراه يعنيكم كثيراً أين ينام

رجل مهزوم?
إني ال أغادركم هرباً

لكني أخشى عليكم مني
أن تــــضـــــيع رمـــــوشـــــكم في

ذاكرتي
رجل هارب أنا من ظلهِ

أعترف بأني احببتكم بعمق
لكني من عالم آخر
ؤجل  ورحيلي ا

صبوب في دمي كالقدر ا
صار أقرب مني.
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ـجرد الـضـغط عـلـيه فـإنه "هـذا الـذر 
وجى إللكترونيات يبحث عن التابع ا
أجسـامـنا والـتى تـتـرابط مع بعـضـها
الـبـعض بحـبل سـري غيـر مـرئى تبـعا
ـوجــيـة  ,ثم مـا ــعـادلــة شـرودجنــر ا
ـوجي إلى تــلـبـث أنْ تـوجه تــابـعــنــا ا
راد اإلنـتقال إليه ,فنحلُّ نحن كان ا ا
ـوجى ويـحلُّ تـابـعـنـا مـكـان تــابـعـنـا ا
وجى مكـاننا بالـتبادل وهكـذا تسير ا
أجـســامـنــا بـســرعـة اإللــكـتــرون الـذى
يــســيـر ب  %99مـن سـرعــة الــضـوء".
ساروا يبحـثون عن ميتشـيو  كاجيتا.
وجدوه حـيث يقـطن فى صحـرائه بعد
أنْ أصابهم اإلعـياء الشديد ,فقد ظلوا
يبحثون عنه أكثر من  ست ثانية ,إذ
أنّ إلـكـتـرونات أجـسـادهم ال تسـتـطيع
وجى لـها أكـثر من ذلك رصـد التـابع ا

وإال انفجرتْ أجسادهم .
وجـدوه يـتـنـاول بعـض حـبوب الـقـمح
وقد تـدلَّ حاجـباه على عـينـيه وتقوّس
ظـهـره وخفَّ عـظــمه وذهب اجلـلـد من

وجهه ويديه وقدميه.
إنــتـصـبـوا أمــامه ثم خـلــعـوا بـذالتـهم
وأســــرعـــوا لـه ســـاجــــدين  قــــائــــلـــ

..ميتشيو كاجيتا ..ميتشيو  كاجيتا..
هـبَّ واقـــفـــاً وقـــال .. زيــــنـــتـــارو .. ثُمّ
انـقضَّ عـليه كـاألسـد وجنـدله ثم لـكمه
ولــطـمـه ثم هبَّ واقــفـاً ووطــأه بــقـدمه
بينمـا زينتارو ال يصـدّ شيئاً وال يجد,
ـا ســبـيـالً لـلــخالص إال اإلنـتــظـار حــا

قدّس. ينتهى معلمه ا
تــركه كــاجـيـتــا بـاكــيـاً وجــلس وزايـله
زيـنـتـارو ســاجـداً حتت قـدمـيه راجـيـاً
غفـرة . كاجيتا : ما جاء بكم العفو وا
?..ثم نــظــر  لـــلــجــلــيــد حــوله وقــال ..

الشمس .. استنشق
الهـواء ثم قال .. الـشمس ..   ثم كرر :

أليس هذا ما جاء بكم ?
 زيـنـتـارو : بــلى مُـعـلـمى   كـاجـيـتـا  :
إخرس أنت .. كـفى مـا فعلـتَ .. أتذكر?

ـا عـلـمـوا . فـسـأل : مـا هو فـأخـبروه 
أفـــضل مـــرصــد شــمـــسى االن ? أجــاب
ـــلك مـــرصـــد فـــيـــزيـــائى أمــــريـــكى : 
ديـــنـــامـــيـــكــــا الـــشـــمس  2020ســـأل:
والتلسكوب الـشمسى ? أجاب فيزيائى
أمــريــكى آخـــر :لــديــنــا  الـــتــلــســكــوب
الــشـمــسي (دي.كـيه.آي.إس.تي) 2021
بــجــزيــرة مــاوى إحــدى جــزر هـاواى .
فــنـظــر بـامـتــعـاض إلى زيـنــتـارو الـذى
يــرتـدى بــذلـة الــنــقل الـفــورى الــبـعــيـد
فكسر,
ذرهـا وقـال أال تـتــجـرد من هـذه الـبـذلـة
ـضى قُدماً اللـعيـنة !!  ثم أمراجلـمع با
إلى جــــزيـــرة مــــاوى بــــواليــــة هـــاواى
األمريـكـية حـيث الـتلـسـكوب الـشـمسي

منصوباً هناك.
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وقف كـاجيـتا بـقمـة جزيـرة ماوى حيث
وجـد الـتـلـســكـوب مـنـتـصــبـاً نـظـر فـيه
ووجهه كمـا يريد ,وجد سـطح الشمس
قـد تــقــلّص إلى الــداخل,وضــوءهـا فى
خـفـوت مـتـواصـل ولـكن مـعـدل خـفـوته
بـطـيئ  ,والــريـاح الـشــمـسـيـة ضــئـيـلـة
لـلـغـاية  ,وال تـوجـد بـقـعـة واحـدة عـلى
الـفوتـوسـفيـر" السـطح " وما أنْ انـتهى
عـايـنة والـتـحـليل حـتى ارتـعشتْ من ا
يداه  وعجـزتْ قدماه عن حِمـله  فارتكز
عـلى أقـرب شـخص إلــيه فـسـنّـده حـتى
جـلس. سـأل : منـذ مـتى بالـضـبط هجم
الــنـجم الــقـزم االنـتــحـارى الــعـاق عـلى
شـمسـنـا ? أجـاب أحـدهم : مـنـذ يـوم
وثالث ســـاعـــات. رمـــقـه بـــامـــتـــعـــاض
وتــوجع : قـلـت مـتى ? أجــابه : يــومـان
وثالث ساعـات وخمس دقـائق. كاجـيتا
: من أين جاء .. مِن مـجرة أنـدروميدا ?
أجـابه : نـعم كـاجـيـتـا :واالن أتدرون لِم
َارتفعتْ درجة حـرارتها فجأة ثُمّ أخذتْ
ـتتابع ? أجابوه : نعم فى اإلنخفاض ا
.. أشـعة جـاما الـتى رصدتـها أجـهزتـنا
هى الــتى رفـــعتْ درجــة حــرارة األرض
ومــا إنْ اخــتـــفتْ تــدريــجـــيــاً حــتى عمَّ
الـصـقـيع. كـاجـيـتـا : هـزّ رأسه كـعالمـة
إقرار.. ..أال تدرون ماذا حدث للشمس?

اجلمْع :ال
قال كـاجيتـا : آن األن للعـالم أن يتهذبَ
..ثم أمر بإحضار ورقة وقلم وكتب

هـــذه الــرســالــة.    إلى رؤســاء الــعــالم
أجــــمع ...شـــمــــســـنــــا لن تـــعــــود قـــبل
,فـانقـذوا الـعالم لـيس هـناك وقت سن
لــلـدبــلــومـاســيــة والـســيــاسـة,وال وقت
للـتـفكـيـر فى صـراع حول حـرب نـووية
بــــاردة الـــتـى مألت أجــــهـــزة إعـالمـــكم

وصدّعتم بها رؤوسنا.   
qOK×² «

 إلـى فـيــزيــائىّ الــعــالم أجــمع "حتــلـيل
كـاجيتـا العلـمى " ...شمسـنا استـهلكت
الــكــثــيــر مـن هــيــلــيــومــهــا فى طــبــقــة
الـفوتـوسفـير الـسطـحيـة بسـبب هجوم
جنم قـزم يـا حـمــقى .. الـنـجم من مـادة
ــضـاد ,,لـقــد الــتــحم مع الــهــيــلــيــوم ا

ذبــحتَ صــديـقى ..الــرئــيس.. وأعــمـلتَ
وأتبـاعك خـنـاجـركم اللـعـيـنه فى خـيرة
العـلـمـاء الفـيـزيائـ األمـريكـيـ الذين

مألوا الدنيا علماً.              
 تـخرجـتُ أنا من جـامعـاتـهم..هزَّ رأسه

مُردفًا..  وتسببتُ فى قتلهم .
قتلـته يا جبان ,تدعى أنك وطنياً حتب

بالدك  وأنك فى احلقيقة
قـتل أجـداداك الكـبـار إثر إلـقاء تنـتـقم 

قنبلتى هيروشيما ونكازاكى
ما ألعنك !

ظـلـلتَ تـثيـر الـبـغـضـاء والـعـداوة  ضد
اإلدارة األمريكية  ,,حترّض إدارتنا

ــسـلـوب ضـدهـم وتـذكــــّـرهم بــثـأرهم ا
سنة 1945 .

ومـا زلت تــوسـوس كـالـشــيـطـان حـتى 
اقتـنـعـوا حتت تأثـيـر فـرض العـقـوبات
عــلــيــنــا,عـالوة عــلى إثــارتـك لــلــنــزعــة
الوطـنيـة والقـومية,فتـوحشتْ  الـيابان
فقتلوا منـهم حيث تستطيع إحصاءهم
أنت يـازيـنـتـارو.. أال لـعـنـة يهـوذا عـلى
هـذه الـبذالت ,ومـا ان إنتـهى من كالمه
حتى أمرهم بخلعـها ثم أخذها وألقاها
فى الــنـارالـتى كــان يـسـتــدفئ بـهـا . ثم
عـاود ضرب زينـتارو بـلكـمة أدمتْ أنفه
مــرة اُخـــرى .  مـــضـــوا جـــمـــيــعـــاً إلى
ى الـكـبـير لـلـفـضـاء الذى ـرصـد العـا ا
ــســـتــقــبل فــوجــد أعــضــاء أسس فى ا
,فـحــيـاهـم جـمــيـعـاً ــرصـد مـصـطـفـ ا
وانــحـــنــوا لـه مــعـــظــمـــ وبــعـــضــهم
. غيـر أنّ أكثرهم من األمريكي خائف
رمـقوه رمـقة غـيظ مفـعمـة باخلوف ولم

ينحنوا له
إال اضــطـراراً,بــيــد أنّــهم يــجــدون فــيه
مــخــرجــاً ومالذاً. وكــيف ال وهــو الـذى
تغلب على كل من سـبقوه واستطاع أنْ
يــصـنع بـذلـة تُـسـيّـر مـرتـديـهـا بـسـرعـة
ـستحيل الى الضوء .. حـقًا إنّه حوّل ا
واقعٍ مـلـمـوس ,عـجـز فـيه كل فـيـزيـائى
العالم ان يحققوه. فسألهم عن الشمس

 في الغد الذي ال أعرفه 
وال يعرفني

ُـعـتقـة بـإسـمي ّـنـي من دفـاتـركِ ا سأ
وأمضي 

حــامـالً وجـــهكِ في حـــقـــيـــبــةِ الـــدَمع
الوحيدة 

واضعاً على قفلها ختم عُمري 
ُعلنة.  وكلمة بَوْحي غير ا

سأرحل عنكِ تاركاً لهاث أمسي 
يلّوح على جبينك كخصلة صغيرة.

مازلتُ رجل الليل أنا 
ــــربــــوطــــة الى تــــســــحــــرهُ األحالم ا

الضفيرة
تُغريه النساء الساكنات 
في تفاح الرغبات احملرم

تكآت على أصوات الرعاة  وا

وقت الظهيرة
حسبي منك عطر يتخفى بظلِ وردة.
ال تخشي قربي يا ابنة الناي الغافي

سّرات  على عشبِ ا
كث طويالً  فرجل مثلي لن 

وال يتقن إالّ الرحيلْ 
ال يتقن إالّ تتبع نوارِس عينيكِ
العالقة ب البحر واجلزيرة. 

ساء  فكّي أزرار ا
وافرطي عِقد احلزن واألسرار 

قيم في عيني مذ فقدتك دثري الليل ا
ـــنـــتـــظــرات بـــحـــكـــايـــات الـــنـــســـاء ا

فرسانهن 
وادّعي إني فارسك أيتها االميرة 

قولي إني في آخر احلقل 

طن . وأمر بحِمل نصف هذه الكميات
من الـهيـدروج وقـنابـلهـا فى مركـبة
حرك ألـكوبـير الذى فـضائيـة تعـمل 

يسير بسرعة الضوء .
ـراكب كل من بـلـدها فى آن  تـنـطـلق ا
واحــد . تــنــطـــلق لــتــعــوّض الــنــقص
احلاصل من فناء مادة الهيليوم الذى
ضاد للنجم القزم اختلط بالهيلـيوم ا

اإلنتحارى.
أمـا القـنابل الـهيدروجـينـية فمـهمـتها
زيـادة درجـة حـرارة طـبـقـات الـشـمس
كما الـسطـحيـة فتعـــــــــيد حـيويـتها ,
رسل أنها تؤيّن الهيدروج الذرى ا
مــعـهـا ,إذْ أنّ الـهـيـدروجــ ال يـتـأين
ويتحول إلى هيليوم إال فى ظل درجة
,وهذه ال الي حـرارة عـالـية تـقـدّر بـا
تـوجد إال فى باطن الـشمس وقـنابـلنا
هذه,وبالتأين تُرسل اإلضاءة والطاقة
إلى األرض,فتحيـا الشمس من جديد.
ـركـبـات كـلـهـا فى آن واحد إنـطلـقتْ ا
كــمــا خــطط هــو ووصــلتْ إلى ســطح
الـــشــمس فـى غــضـــون إحــدى عـــشــر
ـفروض أن تـصل فى دقـيـقة,بـيـد أنّ ا
ثــمــانى دقــائق ,والــســبب يــرجع إلى
أنـها أبـطئتْ من سـرعتـها كى تـخترق
فاستغرق الغالف اجلوى وال حتترق,
ذلك ثالث دقـائق أُخـر,قـام احلـاسـوب
هـمـة إذ قلل سـرعـتهـا حتى ال بـهـذه ا
حتـترق بـسبب اإلحتـكاك بـينـها وب
هـــــواء طــــبـــــقــــات الـــــغالف اجلــــوى
الــســمـيك,والـذى يــنـجـم عـنه ارتــفـاع
شــديـد فى درجــة احلـرارة ,والــكـارثـة
أنهـا لـو احـترقتْ فـسـتنـفـجر الـقـنابل
الـهـيــدروجـيــنـيــة وقـد تُـدمــر الـغالف
اجلـــــوى لـألرض وطـــــبـــــقــــة األوزون
الــواقـيــة فـتــتــركـهــا عـرضــة لـهــجـوم

دمرة لألرض. ذنبات والشهب ا ا
كما أنّ تقليل سرعتها أثناء اإلختراق
ال يــقـيــهــا من اإلحـتــراق إذ تـتــعـرض
أسـطحـهـا رغم ذلك لإلحـتراق ,فـعالج
كاجيتـا ذلك بتغطيـها بدروع متطورة
جـــداً مــنـــفــوخـــة تــقـــاوم احلــرارة لم
يــعـرفـهـا الـعـالم حــتى هـذه الـلـحـظـة.
جاء الـنجم القـزم الثانى وهـجم ففعل
فى الــشـمس كــمـا فــعل حـبــيـبه األول
وتوأمه ,تبعه دفـعة اإلنطالقة الـثانية
فــنـــشــطتْ الــشــمـس من جــديــد بــعــد
ضــربــهــا الــثــانى . أشــرقتْ الــشـمس
بــنــورهـــا وبــدأت طـــبــقــات اجلـــلــيــد
األرضـيـة فى الـذوبان شـيـئاً فـشـياً ثم
نادى فى اجلمع أنّ الباغى تدور عليه
الدوائر ,وأنّ مَنْ أرادنـا بشـر اتقـيناه
فـــإنْ لمْ نــســـتــطعْ  قـــاومــنـــاه فــإنْ لمْ
نـستـطع داوينـا أنفـسنـا بأنـفسـنا من
جـــراء شــرّه  ثم  الـــتــفتَ فـــجــأة  إلى
زيــنــتــارو وذبـحه قــصــاصــاً . ثم قـال
:لـيـحيـا الـعالم بـالـعدل واحتـدوا على
شراسة الـطبيعة وغـدرها وال تتحدوا
جُــمـوعــاً مـتــفــرقـة يــضـرب بــعـضــهـا

بعضاً.

هـــيــلــيــوم شــمـــســنــا بــفـــعل جــاذبــيــة
شحـنتـيهـما ,فـفنى الـنـجم القـزم تمـاماً
وأخـذ معه الـكـثـيـر من وقـود الهـيـلـيوم
الــشــمــسي بــطــبــقــة الــفــوتــو ســفــيــر.
واإلنــــدمـــــاج الـــــنـــــووى إلحتــــاد ذرات
الـهــيــدروجـ لــتـكــوين الـهــيـلــيـوم فى
,وكل مـا بــاطـنــهـا لن يــصل قـبـل سـنـ
يصل األن إلى الفوتوسفـير هو هيليوم
قليل جداً من الطبقة اجملاورة ولن يفى
بـغرض دعم احلـيـاة على األرض اذ انه
يـأخـذ فى الـتـضـاءل. وتـضـائل بـريـقـها
بــســبـب نــدرة الــهـــيــلــيــوم فـى طــبــقــة
ــسـؤول عـن الــضـوء الــفــوتــوســفــيــر ا
والـلـمـعـان,واجلـلـيـد بــكـرتـنـا األرضـيـة
بـسـبب قـلـة الـريـاح الـشـمـسـيـة احلـارة
ــرســلـة مـن سـطـح الـشــمس ,فــغـاب وا
نــصف ضــوء األرض تـقــريـبــا. والــبـقع
الـشمـسيـة غيـر موجـودة بسـبب ضعف
النـشـاط الـشمـسي عـلى سـطحـهـا . أما
التـقلص فـبسبب نـقص فى حجم طـبقة
الفـوتوسـفـير. وشـمسـنـا لن تعـود على
ما كانت عليه اال بعد مرور بضع سن
ا يصل الـيها الـهيلـيوم من باطـنها حـا
ـــدة هـى مــدة الـى ســـطــحـــهـــا.وهـــذه ا
وصول فوتـونات الضـوء من القلب الى
السطح ,أىْ اننا نحيا االن على الطبقة
اجملاورة لسطح الشـمس والتى تتبعها
الى الـــداخـل.   أنــقـــذوا شـــمـــســكـم يــا
فهو أغـبيـاء قبل هـجوم الـنجم الـثانى ,
سافة ليست بعيدة يبعد عن الشمس 
وفى غضـون ساعات سـوف يهجم ,وإنْ
هـجم فـلن تسـتطـيع الشـمس ان تبـقيـنا
أحــيـاء لــفـنــاء الــهـيــلـيــوم فى الــسـطح

والطبقات اجملاورة له .
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 يـجب عــلـيـنــا إيـجــاد طـريـقــة تـعـوّض
الـنــقص احلـاصـل فى هـيــلـيــوم طـبــقـة
الـفـوتـوسـفـيـر حلـ وصـول الـهـيـلـيوم
ـؤين من الـطـبـقـات اجملـاورة. نـعوّض ا
الـنقص احلـاصل االن ثم ننـتظـر هجوم
النجم القزم األخر ونـفعل مثل ما فعلنا
قبل ذلك . إسـتعـدوا يا سـادة نحن أمام
.عـقّوا مـجـرّتهم فـتركـوها أخـوين آثـم
سـقـطتْ كـواكبـهم الـتى كـانتْ تدور فى,
فلكيهما حتت تأثير إنعدام اجلاذبية
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طلب من جميع الدول حتديد أكبر كمية
مـن الـهــيـدروجــ الـذرى الــغـيــر مـؤين
ـــــضـــــغــــوط ,,ثم طـــــلب مـن الــــدول وا
الــنــوويـة صــنع مــا يــسـتــطــيــعـون من
الـقـنــاباللـهـيــدروجـيـنـيــة . فـجـاءتْ فى
ـقـدمة روسـيـا بـالـهـيدروجـ وقـنـبـلة ا
هيـدروجينـية بقوة  93000000 ميجا
طن تـلتـهـا أمريـكـا  بنـسـبة هـيـدروج
أعـلى وقـنـبـلـة بـقـوة أقــــــــــــــــــل وهى
   77000000 مــــــــــــــيــــــــــــــجــــــــــــــا طـن
فـــــــــــــــــــــرنــسـا  60000000 مــيــجـا
طن وبريطـانيا  57000000 ميجا طن
الـص   55000000 مـيــجـا طن بـاقى
ـجـمـوع    92000000 مـيـجـا الـدول 

قـام "زيــنـتــارو "ورفـاقه بـارتــداء بـدلـة
الــنـقل الــفـورى الــبـعــيـد,وفى أقل من
عـــشــر ثــوانٍ اقـــتــحــمـــوا  كل مــراكــز
اإلتـصـال األمريـكيـة بـكل أنواعـها ,ثم

اقتحموا مبنى
وزارة الدفـاع األمـريكـيـة "الـبنـتـاكون"
ووكــالــة اإلســتــخــبــارات األمــريــكــيـة
ــــفـــاعالت "الـــسـي آى إيه "وأمــــاكن ا
الـنــوويـة ومــراكـز إطالق الــصـواريخ

احلربية
إقـتحـموها وسـيطـروا عليـها وقـتلوا,
القائـم على أعمالـها. إجته زينتارو
ـفـرده إلـى الـبـيت األبــيض وسـحب

الرئيس األمريكى من ياقة
بـذلتـه مُـدفعـاً إيّـاه إلى اخلـارج حـيث
يـــقف الــشـــعب األمــريـــكى مــنـــتــظــراً
خـروجه إللـقـاء بـيـان الـعـقوبـات عـلى
الـــيـــابــان الـــذى أقـــره الـــكـــونـــكــرس

األمريكى
والبنتاكون والسي آي ايه .

سكاً بيده اليمنى رقبتَه وقف خلفه 
 وبــالــيـســرى ســكـيــنـا ,وســرعــان مـا
ذبـــــــحه فـى ذهـــــــول اجلــــــالـــــــســــــ
,وســـرعــــان مـــا تــــداولـــة والـــواقــفــ

احلادثة كل وسائل اإلعالم
ـــرئــيـــة بـــالــدهـــشــة ـــســـمــوعـــة وا ا
واالســتــغــراب. ومــا إنْ وصل اخلــبـر
إلى الـبـرفـيـسور الـيـابـانى "مـيـتـشـيو

كاجيتا"صاحب مشروع
إخـتـراع بـذلـة الـنـقل الـفـورى الـبـعـيد
ـشـروع الـسـرّي الـذى أضـمرته, ذاك ا
الـيـابـان ثالث سـنـوات ,حـتى أجـهش
بــالــبــكــاء وأصـــابه دوار ورعــشــة ثم

انكفأ على
وجـهه حـيث مـا اسـتـطـاع أنْ يـتـمـالك
ـفاجاة. أفاق ثم أخذ نفسه من هول ا
يــتــمــتم بــالــسب والــلــعـــــــنـات عــلى
زيــــنــــتــــارو ,واجته إلـى ســــيــــــــارته

فركبها
ومـــضى حـــيث ال يـــعـــلم حـــتـى قــاده
اجملـــــهــــول إلـى أحــــد الـــــصــــحــــارى
الــشـاسـعـة فـفـجّــر الـسـيـارة وانـتـوى
اإلقامه فيها بزرع الصحراء وتصميم

جهاز
ـيـاه العـذبـة من الـهواء اسـتـخالص ا
اجلــــــــوى "األطــــــــر الــــــــفــــــــلــــــــزّيـــــــة

.( MOF ) العــــــــــــــضوية
بـــعــد ثـالثــ عـــامـــاً ...وصف حـــالــة

الـــــشــــمس... األرض تـــــرتــــقع درجــــة
حــرارتــهـــا تــدريـــجــيــاً وســـرعــان مــا
انـخـفــضتْ فـجـاة مـتـسـبـبـة حـالـة من
اجلليد غـطتْ قُرى سويسريـة بأكملها
ـرصد ـز . يـقـول ا وجتـمّـد نهـر الـتـا
األمــريــكى أن مــنــاظــيــرنــا الــفــلــكــيـة
اســتـــطــاعتْ رصـــد جنم  قـــزم غــريب
إقـتحم مجـموعتـنا الشـمسيـة آتياً من
مجـرة أندرومـيدا  ووجهـته الشمس .
تطورة كما أنّ أجهزة استـشعاراتنا ا
رصدتْ خروج غازات هائلة مصحوبة
بطـاقـة رهيـبـة من اإلشـعاعـات وأثـناء
ـطــيـافـنـا تــبـ أنـهـا من حتـلـيــلـهـا 
صدر ميـتة . وأضاف ا أشعة جـاما ا
.. هـنـاك جنم عـاقّ آخــر  تـرك كـواكـبه
وانفـلتَ متجـهاً  إلى الشـمس .كواكبه

سقطتْ فى مجرتها .
الـعـلـمـاء حـائـرون .. ال يـعـرفـون كـيف
خـــرجتْ تــــلك الــــنـــجـــوم مـن مـــجـــرة
أنـدرومــيـدا وكــيف وصـلتْ ,الــعـلــمـاء
خـــائـــفـــون من جتـــمــد األرض كـــلـــهــا
وحتـــولـــهــا لـــطـــبــقـــات من اجلـــلـــيــد
وانـــخـــفـــاض احلـــرارة إلى مـــعـــدالت
مـنــخـفـضـة جـداً .  ألول مــرة تـخـتـفى
الـبـقع الـشـمـسـيـة تـمـاماً مـن الشـمس
وريـاحـهـا ضعـيـفـة جـداً ومـصـحـوبة,
بأشـعـة فـوتـونات جـامـا. الـنـاس على
األرض أصابهم الذعـر والهلع بلغ حد
الــصــراخ ,حــتـى أنّ بــعــضـــهم فــضّل
ـوت  مُـجـمّـداً. اإلنـتـحـار خــشـيـة أن 
اخملـتـبــرات الـفـيـزيـائـيـة تـقف حـائـرة
وزارات الدفاع عـاجزة .. الكل يـنتظر,
اجملـهـول . تكـنولـوجـيا الـنقل الـفورى
الــبـــعــيـــد لن تـــفــيـــد فى هـــذه األزمــة
الــكــونـيــة تــمــامـاً.  زيــنــتــارو ورفـاقه
وقــفـوا حــائـرين,ولم يــجـدوا مالذاً إال
اإلنـتــظـار علّ اإلدارة االمـريــكـيـة جتـد
حالً  إلن أيديـلوجيـات تكنـولوجيـاتها
مـتـطـورة جـداً. فى صـيـحـة لـبـيبـة من
ب غفوات متتالية هبّ زينتارو قائالً
..مــيــتــشــيــو  كــاجــيــتــا ..مــيــتــشــيـو
كـاجـيـتـا.. نـادى رفـاقه وارتـدوا بذالت
الـنقل الـفورى الـبعـيد وضـغطـوا على
ــســـمى مــيـــتــشــيـــو كــاجـــيــتــا الـــذرا
وجـود فى مـقـدمـة الـبـذلـة وساروا وا
فى هـيئـة تـمـوجـات كتـلك الـتـمـوجات
الــتى تــصـدرهــا اإللــكــتــرونــات حـول
الـنواة ,وبـسـرعـة كـسـرعتـهـم أيـضاً .

في حضرة الصمت طياً رحت أختصر
سافاتِ في وجدٍ وأعتصـــرُ  بعــد ا

أمليــتُ فيـــكِ حروفــاً لستُ أبخلـها 
على امتداد جروحي   وهي  تعتـذرُ

بغــدادُ مذ كنتُ طفـالً كنتِ منشدتي
وحياً من الشعر ما أربو وأتَّــــــزرُ

قد اتـكأتُ على تأريخــكِ جـــــــــذالً
فما ضوى فيَّ  عرق منك  ينــــبزرُ

أسرفتُ  حُلْميَ  ما أوقدتُ في خَلَدي
من جـذوةٍ للمنـى ما كـان يستعِــرُ

منـذ اعتـالء نيـاط القلــب صــادحةً 
حتـى اتقــادِ ليــالٍ عاثهــا سَمَــــرُ

منـكِ اصطفيتُ خيــاالً قد سمـا  أَلقاً
وســاسَني وجعــاً بالـروحِ ينتشـرُ

كنــون هــذا الوجــد متشِحـاً  أضحى 
لـوءةً كفَّتــاهُ اخلـــوف واخلطــرُ

أحبو حثيـثاً الى مــا حيث يأخـذني
فيك النزيف وقد حارَتْ بهِ الفكَرُ

فمــا حججْـتُ ســوى للمـــوتِ مـؤتزراً 
ومـا هُديـت ســوى للصبــر أعتمــرُ

حتى كـأنيَ  أسعـى إذ جـرتْ قدمـي
نـــايا إذا مــاراغني  قــــدَرُ بيـــنَ ا

حتــى نُكِئتُ جلـرحٍ كان مندمــالً 
وأهرِق الدمُّ من  –أوداجهِ  -  العَطِرُ

فأمطرَتْ سُحْبُ صيفٍ فَيْضَ وابِلها
طــــــرُ غيضـاً لتنّورهـا مــا أنـزل ا

حتـى اجتبيتُـكِ رمـزاً للدنى وهجــاً
فيكِ الشَفـاف ودفق الضـوء ينغمـرُ

فمـا تعبـتُ أنا من حيـن ما سُمِلَتْ 
ُ الرجا فتساوى العمـيُ والبصــرُ ع

حتى كبـرتُ ومــا زالت تخامـرني 
.( ( فيروزُ ) في شدوها (بغدادُ والصورُ
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