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قبل بالباحث والناقد السوداني عبد الله الطيب يحتفي مـعرض اخلرطوم الدولي للكتاب في دورته الرابعة عشرة التي تنطـلق األسبوع ا
عرض. وقالت اللجنة العليا للمعرض إن هذا االختيار جاء ”تقديرا جلهود العالمة البروفسير 1921 - 2003  لذي اختير شخصية ا
ية). ولد عبد الله عبد الله الطيب تميزة وإسهاماته األدبية الكثيرة في شتى اجملاالت بجانب إسهاماته األكاد عبد الله الطيب العلمية ا
دارس كسال والدامـر وبربر وكلـية جوردون التـذكارية باخلـرطوم ونال شهادة بـقرية التـميراب غرب الـدامر في حزيران  1921وتعـلم 
الدكـتوراه من جـامـعة لـندن. وعـمل بالـتـدريس في جامـعة أم درمـان األهـليـة وكلـية جـوردون الـتذكـارية وجـامعـة بخـت الرضـا وجامـعة اخلـرطوم

وغيرها.
تولـى عمـادة كـليـة اآلداب بـجـامعـة اخلـرطوم من  1961إلى  1974وكـان مديـرا جلـامعـة اخلـرطوم من  1974إلى  1975وأول مـديـر جلامـعة

جوبا من  1975إلى .1976
ؤلفات في الشعر صري عز الدين إسماعيل عبد الغني. وأصدر عشرات ا ية في األدب العربي عام  2000 مناصـفة مع ا لك فيصل العا نال جـائزة ا
تـنبي) و(ب الـنيـر والنور) و(مع أبي الـطيب). وتـقام الدورة الـرابعة ـرشد إلى فـهم أشعار الـعرب وصـناعتـها) و(الـطبيـعة عنـد ا والـفكر واألدب مـنها (ا

عارض في منطقة بري. دة من  17إلى  29تشرين األول بأرض ا عشرة من معرض اخلرطوم الدولي للكتاب في ا

رسالة اخلرطوم
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وأعـمـلتَ وأتـبـاعك خـنـاجـركم الـلـعـيـنه فى
خيرة العلماء الفـيزيائ األمريكي الذين

مألوا الدنيا علماً.              
 تــخــرجتُ أنــا مـن جـامــعــاتــهم..هــزَّ رأسه

مُردفاً..  وتسببتُ فى قتلهم .
قـتـلــته يـا جـبـان ,تـدعى أنك وطــنـيـاً حتب

بالدك  وأنك فى احلقيقة
ــقـتـل أجـداداك الــكـبــار إثـر إلــقـاء تـنــتـقم 

قنبلتى هيروشيما وجنازاكى
ما ألعنك !!!

ظـلــلتَ تــثــيـر الــبــغــضـاء والــعــداوة  ضـد
اإلدارة األمريكية  ,,حترّض إدارتنا

ـسـلـوب سـنـة ضـدهم وتــذكّـرهم بـثـأرهـم ا
1945.

 ومــا زلت تـــوســوس كــالـــشــيـــطــان حــتى
اقـتــنـعــوا حتت تــأثـيــر فـرض الــعـقــوبـات
علـينا,عالوة على إثـارتك للـنزعـة الوطـنية
والقومية,فتوحـشتْ  اليابـان فقتـلوا منهم

حيث
تـسـتـطـيع إحـصـاءهم أنت يـازيـنـتارو.. أال
لــعـنــة يــهـوذا عــلى هـذه الــبـذالت ,ومـا ان
إنـتهـى من كالمه حـتى أمرهـم بخـلـعـها ثم
أخذها وألقـاها فى النارالـتى كان يستدفئ
بها . ثم عـاود ضرب زينـتارو بلـكمة أدمتْ
أنــفه مــرة اُخــرى .  مــضــوا جــمــيــعــاً إلى
ى الكبـير للفضاء الذى أسس رصد العا ا
ــرصــد ــســـتــقــبـل فــوجــد أعـــضــاء ا فى ا
,فـحــيـاهم جـمـيــعـاً وانـحـنـوا له مـصـطـف
. غير أنّ أكثرهم معظم وبعضهم خائف
من األمـريـكـيـ رمـقوه رمـقـة غـيظ مـفـعـمة

باخلوف ولم ينحنوا له
إال اضطراراً,بيد أنّهم يجـدون فيه مخرجاً
ومالذاً. وكيف ال وهـو الذى تغـلب على كل
من سبقوه واستطاع أنْ يصنع بذلة تُسيّر
مرتـديهـا بسـرعة  الـضوء .. حـقاً إنّه حوّل
ستحـيل الى واقعٍ ملموس ,عجز فيه كل ا
فـيـزيائى الـعـالم ان يـحـققـوه. فـسـألهم عن
ا عـلمـوا . فسـأل : ما الشـمس فـأخبـروه 
هــو أفــضل مــرصــد شــمــسـى االن ? أجـاب
لـك مرصـد دينـاميـكا فيـزيـائى أمريـكى : 
الـــشـــمس  2020ســـأل: والـــتــــلـــســـكـــوب
الـشـمـسـى ? أجـاب فـيـزيـائى أمـريـكى آخـر
:لــــديــــنــــا  الــــتــــلــــســــكــــوب الــــشــــمــــسي
(دي.كيه.آي.إس.تي)  2021بجزيرة ماوى
إحدى جـزر هـاواى . فنـظر بـامتـعاض إلى
زيـنـتارو الـذى يـرتـدى بـذلة الـنـقل الـفورى

البعيد ,فكسر
ذرهــا وقــال أال تـــتــجــرد من هـــذه الــبــذلــة
ضى قُدماً إلى اللعيـنة !!  ثم أمراجلمع بـا
جــزيــرة مـاوى بــواليـة هــاواى األمــريـكــيـة

قام "زينـتارو "ورفاقه بـارتداء بذلـة النقل
الـفورى الـبـعـيد,وفى أقل من عـشـر ثوانٍ
اقتـحـموا  كل مـراكز اإلتـصال األمـريكـية

بكل أنواعها ,ثم اقتحموا مبنى
وزارة الــدفـاع األمـريــكـيــة "الـبـنــتـاجـون"
ووكـالة اإلسـتـخبـارات األمـريكـيـة "السي
ــــفـــاعالت الـــنـــوويـــة آى إيه "وأمـــاكن ا

ومراكز إطالق الصواريخ احلربية
,إقـتـحـمـوهـا وسـيـطـروا عـلـيـهـا وقـتـلـوا
الـقـائـمـ عـلى أعـمـالـهـا. إجته زيـنـتارو
ـــفـــرده إلى الـــبــيـت األبــيـض وســحب

الرئيس األمريكى من ياقة
بذلته مُدفعـاً إيّاه إلى اخلارج حيث يقف
الشعب األمـريكى منـتظراً خـروجه إللقاء
بـيان الـعقـوبـات على الـيـابان الـذى أقره

الكوجنرس األمريكى
والبنتاجون والسي آى ايه .

سـكـاً بـيـده اليـمـنى رقـبتَه وقف خـلـفه 
وباليـسرى سك ,وسرعان ما ذبحه فى
,وسرعـان ما ذهول اجلالـس والـواقف

تداولة احلادثة كل وسائل اإلعالم
ــــرئـــيــــة بـــالــــدهـــشـــة ـــســـمــــوعـــة وا ا
واالسـتــغـراب. ومـا إنْ وصـل اخلـبـر إلى
الـــبــرفـــيــســـور الـــيــابـــانى "مــيـــتــشـــيــو

كاجيتا"صاحب مشروع
إختـراع بذلـة النـقل الفـورى البـعيد ,ذاك
ـشروع الـسـرّي الـذى أضمـرته الـيـابان ا
ثالث ســنـوات ,حــتى أجــهـش بــالــبــكـاء
وأصابه دوار ورعشة ثم انكفأ على

وجهه حيث ما استطاع أنْ يتمالك نفسه
ـفــاجـاة. أفـاق ثم أخـذ يـتـمـتم من هـول ا
بـالسب والـلـعنـات علـى زينـتارو ,واجته

إلى سيارته فركبها
ومضى حيث ال يعلم حتى قاده اجملهول
إلـى أحـد الـصــحـارى الــشـاســعـة فــفـجّـر
الــســيــارة وانـتــوى اإلقــامه فـيــهــا بـزرع

الصحراء وتصميم جهاز

ــيــاه الــعــذبــة من الــهـواء اســتــخالص ا
اجلــوى "األطـــر الـــفــلـــزّيــة الـــعــضـــويــة"

MOF).)
بــــعــــد ثـالثــــ عــــامــــاً ...وصف حــــالــــة
الشـمس... األرض تـرتقع درجـة حرارتـها
تـدريـجـيـاً وسـرعـان مـا انـخـفـضتْ فـجـاة
مــتـسـبــبـة حـالــة من اجلـلـيــد غـطتْ قُـرى
ز . سويسرية بأكملـها وجتمّد نهر التا
ــرصـد األمــريـكى أن مــنـاظــيـرنـا يــقـول ا
الفلكية اسـتطاعتْ رصد جنم  قزم غريب
إقـتـحم مـجـمـوعـتـنـا الـشـمـسـيـة آتـيـاً من
مجرة أندروميدا  ووجهته الشمس . كما
تطورة رصدتْ أنّ أجهزة استشعاراتنا ا
خـروج غـازات هـائـلـة مـصـحـوبـة بـطـاقـة
رهـيـبة مـن اإلشعـاعـات وأثـنـاء حتلـيـلـها
ــطـيــافـنـا تــبـ أنـهــا من أشـعــة جـامـا
ـصـدر .. هنـاك جنم ـمـيـتـة . وأضـاف ا ا
عـاقّ آخـر  تـرك كـواكـبه وانـفـلتَ مـتـجـهاً
إلى الــــشـــــمس .كــــواكــــبـه ســــقــــطتْ فى

مجرتها.
الــعــلــمـاء حــائــرون .. ال يــعــرفــون كــيف
خرجتْ تلك النجـوم من مجرة أندروميدا
وكــيف وصــلتْ ,الــعــلــمــاء خــائــفــون من
جتمد األرض كلـها وحتولهـا لطبقات من
اجللـيد وانـخفـاض احلرارة إلى مـعدالت
منخفضة جداً .  ألول مرة تختفى  البقع
ورياحـها الـشمـسيـة تـمامـاً من الـشمس ,
ضــعـــيــفـــة جــداً ومــصـــحــوبــة بـــأشــعــة
فـــوتــونــات جــامـــا. الــنــاس عــلى األرض
أصـابهم الـذعـر والـهلع بـلغ حـد الـصراخ
,حتى أنّ بـعضهـم فضّل اإلنتـحار خـشية
وت  مُجمّـداً. اخملتبرات الفـيزيائية أن 
تـقف حــائـرة ,وزارات الــدفـاع عــاجـزة ..
الكل ينتـظر اجملهول . تـكنولوجـيا النقل
الـفـورى الـبعـيـد لن تـفـيـد فى هـذه األزمة
الـكونـيـة تمـامـاً.  زينـتارو ورفـاقه وقـفوا
حائرين,ولم يجدوا مالذاً إال اإلنتظار علّ

اإلدارة االمــــــريــــــكـــــــيــــــة جتــــــد حالً  إلن
أيـديـلـوجـيـات تـكـنـولـوجـيـاتـهـا مـتـطورة
جـداً. فى صـيـحـة لـبـيـبـة من بـ غـفـوات
مـتـتــالـيـة هبّ زيـنـتـارو قـائالً ..مـيـتـشـيـو
كاجـيتا ..مـيتشـيو  كـاجيتـا.. نادى رفاقه
وارتــدوا بــذالت الــنـقل الــفــورى الـبــعــيـد
ـسـمـى مـيـتــشـيـو وضــغـطــوا عـلى الــذرا
ــوجـود فـى مـقــدمــة الـبــذلـة كـاجــيــتـا وا
وســـاروا فى هـــيـــئـــة تـــمـــوجـــات كـــتـــلك
الـتـمـوجـات التى تـصـدرهـا اإللـكـتـرونات
حول النواة ,وبسرعـة كسرعـتهم أيضاً .
ــجــرد الــضــغط عــلــيه فــإنه "هــذا الــذر 
ـوجى إللـكـتـرونـيـات يـبـحث عن الـتـابع ا
أجــسـامــنـا والــتى تــتـرابط مع بــعـضــهـا
الــبـعض بــحـبل ســري غـيــر مـرئى تــبـعـا
وجـية  ,ثم ما تـلبث عـادلـة شرودجنـر ا
راد كان ا ـوجي إلى ا أنْ توجه تابـعنا ا
اإلنتـقـال إليه ,فـنـحلُّ نحـن مكـان تـابـعـنا
ـوجى مـكــانـنـا ــوجى ويـحلُّ تــابـعـنــا ا ا
بالـتبادل وهـكذا تسـير أجسـامنا بـسرعة
اإللكترون الذى يسير ب  %99من سرعة
الـضـوء". سـاروا يـبـحـثـون عن مـيـتـشـيـو
كاجيتا. وجدوه حيث يقطن فى صحرائه
فـقـد بــعـد أنْ أصــابـهم اإلعــيـاء الــشـديـد ,
ظلوا يـبحثون عـنه أكثر من  ستـ ثانية
,إذ أنّ إلكـترونـات أجـسادهم ال تـستـطيع
ــوجى لـهــا أكــثـر من ذلك رصــد الـتــابع ا

وإال انفجرتْ أجسادهم .
وجدوه يـتنـاول بعض حـبوب الـقمح وقد
تـدلَّ حاجـباه عـلى عـينـيه وتـقوّس ظـهره
وخـفَّ عـــظـــمه وذهب اجلـــلـــد من وجـــهه

ويديه وقدميه.
إنــتــصــبــوا أمــامه ثـم خــلــعــوا بــذالتــهم
وأسرعـوا له ساجدين  قـائلـ ..ميتـشيو
كـاجيـتـا ..ميـتشـيـو  كاجـيـتا.. هبَّ واقـفاً
وقال .. زينتارو .. ثُمّ انقضَّ عليه كاألسد
وجــنـدله ثـم لـكــمه ولـطــمه ثم هبَّ واقــفـاً
ووطـأه بـقـدمه ,بـيـنــمـا زيـنـتـارو ال يـصـدّ
شــيـــئــاً وال يـــجــد ســـبــيالً لـــلــخالص إال

قدّس. ا ينتهى معلمه ا اإلنتظار حا
تــركه كـــاجــيــتـــا بــاكــيــاً وجـــلس وزايــله
زينتارو ساجداً حتت قدميه راجياً العفو
ــغـفـرة . كــاجـيــتـا : مـا جــاء بـكم ?..ثم وا
نـظـر  لـلــجـلـيـد حـوله وقـال .. الـشـمس ..

استنشق
الــهــواء ثم قــال .. الــشــمس ..   ثـم كـرر :

أليس هذا ما جاء بكم ?
 زيــنــتــارو : بـلـى مُــعــلــمى   كــاجــيــتـا  :
إخــرس أنت .. كــفى مــا فـعــلتَ .. أتــذكـر?
          ذبــــحتَ صــــديــــقى ..الــــرئــــيس..

حيث التلسكوب الشمسي منصوباً هناك.
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وقف كــاجـيـتـا بـقـمــة جـزيـرة مـاوى حـيث
وجد التلسكوب منتصباً نظر فيه ووجهه
كمـا يريد ,وجد سـطح الشـمس قد تـقلّص
إلى الداخل,وضوءها فى خفوت متواصل
والـــريــاح ولـــكن مـــعـــدل خـــفـــوته بـــطئ ,
الشمسية ضئـيلة للغاية  ,وال توجد بقعة
واحـدة علـى الفـوتـوسـفيـر" الـسـطح " وما
ـعــايـنـة والـتــحـلـيل حـتى أنْ انــتـهى من ا
ارتـعـشتْ يداه  وعـجـزتْ قـدمـاه عن حِـمله
فــارتـكـز عـلـى أقـرب شـخص إلــيه فـسـنّـده
حــتى جـلـس. سـأل : مــنـذ مــتى بـالــضـبط
هجـم النـجم القـزم االنـتحـارى العـاق على
شــمــســنـا ? أجــاب أحــدهم : مـنــذ يــومـ

وثالث ساعات. رمـقه بامتـعاض وتوجع :
قلت متـى ? أجابه : يومـان وثالث ساعات
وخـمس دقـائـق. كـاجـيـتـا : من أين جـاء ..
مِن مـــجـــرة أنـــدرومـــيـــدا ? أجـــابه : نـــعم
كـاجـيـتـا :واالن أتـدرون لِم َارتـفـعتْ درجـة
حـرارتـهـا فـجـأة ثُمّ أخـذتْ فى اإلنـخـفاض
ـتــتـابع ? أجـابـوه : نــعم .. أشـعـة جـامـا ا
الـتى رصـدتـهـا أجـهـزتنـا هى الـتى رفـعتْ
درجـــة حــــرارة األرض ومــــا إنْ اخــــتــــفتْ
تدريـجيـاً حتى عمَّ الصـقيع. كـاجيـتا : هزّ
رأسـه كـــعالمـــة إقـــرار.. ..أال تـــدرون مــاذا

حدث للشمس ?
اجلمْع :ال

قـال كـاجــيـتـا : آن األن لـلـعـالم أن يـتـهـذبَ
..ثم أمر بإحضار ورقة وقلم وكتب

هذه الـرسالـة.    إلى رؤسـاء العـالم أجمع
,فـانـقـذوا ...شـمـسـنـا لن تـعـود قـبل سـنـ
الــعـالم لــيس هـنــاك وقت لـلــدبـلـومــاسـيـة
والـسـيـاسة,وال وقت لـلـتـفـكـيـر فى صـراع
حـــول حـــرب نــــوويـــة بـــاردة الــــتى مألت
أجهزة إعالمكم وصدّعتم بها رؤوسنا.   
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 إلى فيزيائىّ العالم أجمع "حتليل كاجيتا
العـلمى " ...شمـسنا اسـتهـلكت الكـثير من
هــيــلــيــومــهــا فى طــبــقــة الــفــوتــوســفــيـر
الــســطـحــيــة بـســبب هــجـوم جنم قــزم يـا
ضاد حمقى .. النـجم من مادة الهيـليوم ا
,,لـقـد الـتـحم مع هـيـلـيـوم شـمـسـنـا بـفـعل
جـاذبيـة شـحـنتـيـهـما ,فـفنى الـنـجم الـقزم
تـــمــامـــاً وأخــذ مـــعه الـــكــثـــيـــر من وقــود
الهيـليوم الـشمسي بـطبقـة الفوتـو سفير.
واإلنــــــدمـــــــاج الــــــنــــــووى إلحتــــــاد ذرات
الهيدروج لـتكوين الهيلـيوم فى باطنها
,وكل ما يصل األن إلى لن يصل قبل سن
الـفـوتـوسـفـير هـو هـيـلـيـوم قـليـل جداً من
الــطـبــقـة اجملــاورة ولن يـفى بــغـرض دعم
احلـــيــــاة عــــلى األرض اذ انـه يـــأخــــذ فى
الـتـضاءل. وتـضـائل بـريـقهـا بـسـبب ندرة
سؤول الهيـليوم فى طـبقة الفـوتوسفـير ا
عن الـضــوء والـلـمـعـان,واجلـلـيــد بـكـرتـنـا

األرضــيـة بـسـبب قــلـة الـريـاح الــشـمـسـيـة
رسلة من سطح الشمس ,فغاب احلارة وا
نــصف ضـــوء األرض تـــقــريـــبــا. والـــبــقع
الـشـمـســيـة غـيـر مـوجـودة بـسـبب ضـعف
الــنـشــاط الـشـمــسي عـلـى سـطـحــهـا . أمـا
الـتـقـلص فــبـسـبب نـقص فى حـجم طـبـقـة
الفـوتوسـفيـر. وشمـسنـا لن تعـود على ما
ا كانت عليه اال بعد مرور بضع سن حا
يــصل الـيـهــا الـهـيــلـيـوم من بــاطـنـهـا الى
ــدة هى مــدة وصــول ســـطــحــهــا.وهـــذه ا
فـوتـونـات الـضـوء من الـقلـب الى الـسطح
,أىْ اننـا نحيـا االن على الـطبـقة اجملاورة
لــســطـح الــشــمس والـــتى تــتــبـــعــهــا الى
الداخـل.   أنقـذوا شمـسكـم يا أغـبيـاء قبل
هــجــوم الــنـجـم الـثــانى ,فــهــو يــبـعــد عن
ــســافــة لــيــست بــعــيــدة وفى الــشــمس 
غـضـون سـاعـات سـوف يـهـجم ,وإنْ هجم
فـلن تـسـتطـيع الـشـمس ان تـبـقيـنـا أحـياء
لـفـنــاء الـهـيـلـيـوم فى الـسـطح والـطـبـقـات

اجملاورة له .
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 يجب علينا إيجاد طريقة تعوّض النقص
احلـاصل فى هيـليـوم طـبقـة الفـوتـوسفـير
ــــؤين من حلـــ وصــــول الـــهـــيــــلـــيـــوم ا
الــطــبـــقــات اجملـــاورة. نــعــوّض الـــنــقص
احلــاصل االن ثم نــنــتـظــر هـجــوم الــنـجم
القزم األخر ونـفعل مثل ما فـعلنا قبل ذلك
. إســتــعـدوا يــا ســادة نــحن أمــام أخـوين
سـقطتْ .عـقّـوا مـجـرّتـهم فـتـركـوها , آثـمـ
كـواكـبـهـم الـتى كـانتْ تـدور فى فـلـكـيـهـمـا

حتت تأثير إنعدام اجلاذبية
التنفيذ

طـلب من جـميع الـدول حتـديـد أكبـر كـمـية
من الــهـــيــدروجــ الـــذرى الــغـــيــر مــؤين
ـضـغوط ,,ثم طـلب من الـدول الـنـووية وا

صنع ما يستطيعون من القنابل
ــقــدمـة الـهــيــدروجــيــنــيـة . فــجــاءتْ فى ا
روسيا بالهيدروج وقنبلة هيدروجينية
بقوة  93000000ميجا طن تلـتها أمريكا
 بنسبة هيدروج أعلى وقنبلة بقوة أقل
وهى       77000000مـيــجـا طن فــرنـسـا
 60000000مـــيـــجـــا طن وبـــريـــطـــانـــيـــا
 57000000مـــــــيـــــــجـــــــا طـن الـــــــصــــــ
 55000000مــــيــــجــــا طـن بــــاقى الــــدول
جـموع    92000000ميـجا طن . وأمر
بـــــحِــــمل نـــــصف هــــذه الــــكـــــمــــيــــات من
الهيـدروج وقنـابلها فى مـركبة فـضائية
حرك ألكوبيـر الذى يسير بسرعة تعمل 

الضوء .
راكب كل من بلدها فى آن واحد  تنطلق ا
. تـنــطـلق لــتـعـوّض الـنــقص احلـاصل من
فـــنـــاء مــادة الـــهـــيـــلــيـــوم الـــذى اخــتـــلط
ضاد للنجم القزم اإلنتحارى. بالهيليوم ا
أما القنابل الهيدروجيـنية فمهمتها زيادة
درجـة حرارة طـبـقات الـشـمس الـسطـحـية

فــتـعــيــد حـيــويـتــهـا ,كــمـا أنــهــا تـؤيّن
رسل معها ,إذْ أنّ الهيدروج الذرى ا
الــهـيــدروجـ ال يــتــأين ويـتــحـول إلى
هيـلـيوم إال فى ظل درجـة حـرارة عالـية
,وهــذه ال تـوجــد إال فى اليـ تـقــدّر بـا
باطن الـشمس وقـنابـلنـا هذه,وبالـتأين

تُرسل
اإلضـاءة والــطـاقـة إلى األرض,فـتــحـيـا

الشمس من جديد. 
ركبات كلها فى آن واحد كما إنطلقتْ ا
خطط هـو ووصـلتْ إلى سطح الـشمس
فى غـضـون إحدى عـشـر دقـيـقة,بـيد أنّ
ــفـروض أن تــصل فى ثــمــانى دقـائق ا
,والـســبب يـرجع إلى أنـهــا أبـطـئتْ من
سـرعـتـهــا كى تـخـتـرق الـغالف اجلـوى
وال حتترق,فاسـتغـرق ذلك ثالث دقائق
هـمة إذ قلل أُخر,قام احلـاسوب بهـذه ا
ســرعـــتـــهــا حـــتى ال حتـــتــرق بـــســبب
اإلحـتــكـاك بـيـنـهــا وبـ هـواء طـبـقـات
الـغالف اجلـوى الـسمـيك,والـذى ينـجم
عـنه ارتـفـاع شـديـد فى درجـة احلـرارة,
والـكارثـة أنـها لـو احـترقتْ فـسـتنـفـجر
الـقــنـابـل الـهــيـدروجــيــنـيــة وقـد تُــدمـر
الغالف اجلوى لألرض وطبقة األوزون
الــواقــيــة فـتــتــركــهــا عــرضــة لــهــجـوم

دمرة لألرض. ذنبات والشهب ا ا
كما أنّ تـقلـيل سرعتـها أثنـاء اإلختراق
ال يــقــيــهــا مـن اإلحــتــراق إذ تــتــعـرض
أسـطـحــهـا رغم ذلك لإلحـتـراق ,فـعـالج
كاجـيتـا ذلك بتـغطـيهـا بدروع مـتطورة
جداً منفوخة تـقاوم احلرارة لم يعرفها
الـعالم حـتى هـذه اللـحـظة. جـاء الـنجم
القـزم الثـانى وهجم فـفعل فى الـشمس
كـمـا فـعـل حـبـيـبه األول وتـوأمه ,تـبـعه
دفــعــة اإلنــطالقــة الـــثــانــيــة فــنــشــطتْ
الشمس من جديد بعد ضربها الثانى .
أشرقتْ الشمس بنـورها وبدأت طبقات
اجلــلـيــد األرضـيــة فى الـذوبــان شـيــئـاً
فـشــيـاً ثم نــادى فى اجلـمـع أنّ الـبـاغى
تدور عليه الدوائر ,وأنّ مَنْ أرادنا بشر
اتقيناه فإنْ لمْ نستطعْ  قاومناه فإنْ لمْ
نـسـتـطع داوينـا أنـفـسـنا بـأنـفـسـنا من
جـــراء شـــرّه  ثم  الـــتــــفتَ فـــجـــأة  إلى
زيـــنــتــارو وذبــحه قـــصــاصــاً . ثم قــال
:لـيـحـيـا الـعـالم بـالـعـدل واحتـدوا عـلى

شراسة الطبيعة وغدرها وال
تتحدوا جُموعاً متفرقة يضرب بعضها

بعضاً .
وليرحمنا آلهةالشروق .
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(مراجع القصة) : النقل الفورى البعيد

ادة ية الثانية - ا - احلرب العا
ـضـادة - البـقع الـشـمـسيـة والـنـشاط ا
الـشمـسي - القـنبـلـة الهـيدروجـينـية –

النجوم.
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1
سنلتقي

مواسم الرمان يا صديقتي كثيرة
في ظل باص االنتظار....
قد في قصاصة من جريدة

عند حاجز امني
في حانة معتمة

وعند باب سفارة.....
ا ر

او في مقـبرة يـظهـر اننـا معا نـدفن فـيها
جثة واحدة
نعزي بعضنا
نقود بعضا

ونغادر بثياب بيضاء لم نعتد ارتداءها
وفي بداية لشارع مقفر نكون واحدا

لن نلتقي.......
هل نلتقي...?

2
لوحة عارية

لثالثـة من مـفتـتح األزهـار....لم ترسل لي
ريح األشواق ما احتاج من األلوان

واللوحة عارية
تتأرجح في ذاكرة ال ينفذ فيها الضوء

البحر ينشر للنشف
جثث األحياء في زرقتها

اخلرساء
اكره هذا اخلراب

ارفع خيمتي
علمي

عري دمي

وأغادر نحو عمق قد اضطرب
من انتظار

تتطاول أغصانه وال تتبناه الطيور وطنا
في أي مفتتح أذن موعدي
أيتها القصائد العصية
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ظـهـر.. اسـتبـطـأته .. قـلـقت.. حلـقته..
بـــحــــثت عــــنـه في كل مــــكــــان.. بـــ
اجلــــــثث.. االشـالء.. في ســــــيــــــارات
اإلسـعاف.. لم اُبقِ مـكانـاً من احملتمل
أن اجــــــده فـــــــيـه إال وبــــــحـــــــثـــــــته..
ــســـتــشـــفـــيــات.. الـــطب الـــعــدلي.. ا
قابر.. وووو.. دون جدوى.. اختفى ا
ـيت حتى تمـامـا ال هو بـاحلي وال بـا
عــدت خــائـــبــا لـــكــني لم أفـــقــد األمل
نهائـيا وبقيت أحـلم بعودته في يوم

ما... وإن طال.
وهــأنـــذا مـــا زلت أجـــلس اجلـــلـــســة
ذاتــهـا.. عــلى نــفس كــرسيّ الــهـزاز..
قـرب نـفس الــنـافـذة.. وكل شيء بـقي
عــلى حــاله وكــأنّ الــزمن قــد جتــمـد..
اً اتـرقب عودته من وسط الدخان حا
والغبار.. والضباب... والسراب !. 

... مرَّ عـلى ذلك خمسة وعـشرون عاماً
والــيــوم فــقط عــرفت ســر إنــتــظــاري

بهم !!. القدري ا

تـبـاً له.. افلتَ من يـدي.. لم اسـتطع
الــلــحـــاق به طـــفــلي الـــوحــيــد ذو
الـوردات الـعــشـر الـذي بـقي لي من
ـا سـمع الـدنـيـا بـعـد رحـيل أمه حـا
فخخة هرع دوي انفجار السيارة ا
نحـوه والذي من شـدة عصفه ارجتّ
الـبيت رجّـاً وكادت النـوافذ تـتحطم
رغم أن االنـفـجـار لم يـكن بـالـقريب
حينها كان يقف بقربي أالطفه وأنا
جـالس عـلـى كـرسيّ الـهــزاز األثـيـر

ـارة والــطـريق من كـعــادتي اراقب ا
الـنـافـذة متـأمال. كـانت هـذه مـتـعتي
الـوحـيدة فـي احليـاة وكـأني انـتـظر
ثمّةَ شيء ما... شيء غامض موعود
به ال أدريه.. مــدفـوعــاً بــقـوة قــدريـة
مــبــهـمــة.. خــفــيــة.. ومــجــهـولــة. لم
اسـتـطع الـلـحـاق به وظـلت نـداءاتي

له بالعودة تالحقه دون جدوى.
عدت جـالساً على كـرسيّ اهز نفسي
جـيـئـة وذهـابـا مـراوحـا في مـكـاني

اراقب مـا يــحـدث مـن الـنــافـذة كـان
الـــعــشـــرات من الــنــاس يـــركــضــون
هـلـعـ مـروعـ عـلى غـيـر هدىً في
كل النواحي واالجتاهات.. صافرات
ـدوية سـيارات اإلسـعاف واإلطـفاء ا
اخــتــلــطت مع بــعــضــهــا الـبــعض..
الـــصـــراخ.. الـــعــــويل.. مـــنـــبـــهـــات
الــسـيــارات الـزاعــقـة.. كل ذلك لــفـته
ــتـصــاعـدة.. ــســتـعــرة ا الــنــيـران ا
ودخـــانـــهـــا الـــكـــثـــيف.. والـــغـــبـــار

تطاير..  ا
فحجـبت الرؤيـة تمـاماً وابـتلعت كل
شيء فــأضــحـى مــشــهــداً جــنــونــيـا
هــائالً من الــنــار والـدمــار.. والــهـلع
والــــفــــزع.. ولــــون الــــدم األحــــمـــر..

والسخام األسود... 
بـــات أشـــبه مـــا يـــكـــون (لـــبـــروفــة)

مصغرة ليوم القيامة !.
انتـظرت عودة ولدي بعـد أن ينجلي
دخـان وغــبــار اإلنـفــجـار.. لــكــنه مـا
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دهوك

ال هي هنا وال أنا هناك
ليتكِ قريبة مني

آلمسكت يدكِ وأضعها على كبدي
ريض بيد ..  كما يفعل ا

الطبيب
ليدله على موضع .. أاللم

أمسكي قلبي ...
سيدهشك النبض ..

وستفيض غوامض سريرته ...
ها أنا هنا ... 

سحيق أشم عطركِ
مع نسمات الليل أسمع صوتك .. 
من بعيد ج أكون مجاور ودود

ضعي يدك على فؤادي ...
 كي نسمع سوياً صوت حن الطيور

وتغريد البالبل ....

يدكِ .. تقهر أاللم
تشعرني بالسكينة ... وتبعد السقم

يدكِ حانية ... 
ينبعث منها

اء وحفيف أالشجار  صوت خرير ا
يدكِ حنون ... 
أراها هكذا

حنانة .. منذ أن رئيتكِ ...
عرفتها

حــتى أالرض اجلــرداء تـــبــتــسم لكِ ...
فتزهر ألوان الزهور
يامروج السواقي ..

وعطرها الذي ال ينتهي كما عطرك ..
من الفضاء الواسع ...

يا أمنية العمر .... 
يا شمم ايامي

تلك العيون جمال رؤياها  
لست مني

إن لم تكن قوت  معناها 
أواري عن الناظرين 

نظرتي ...
أخاف تفضحني 

وتظهرك كل محتواها
يا مالكي قلي 

كيف أحترر من روح ??
اخضوضرت في سنابل 

احللم 
وتذهبتْ ح لُقياها 

كيف أفك أزرار  اللهفة ?
و على عنق وجودي 

تلقي أوزارها 
كيف أواري 

وجه السهاد ?
وأنا 

 ها هنا أخط النهار  بالفناء 
أجوب الكون بومضة 
وأعود خاوية الرفقة 

 يا منية النسيم 
في ثنايا الورد 

يفتك بالعطر شر الهبوب 
يرديه مخصيا  اإلمن العطر

ال أطال الله عمر  يوم 
يحملني إليه 

وفيه لست تفترش 
الثواني 

نرجستي .. 
نادني .... اشتقت البحة 

من ناي شفتيك 
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