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 شرق   النكبة   ) 29( 

 

 الجزء   األول .  إسرائيل   تقصف   محطة   نووية   في   إيران 

 

 الفصل   29  التحكم   االفتراضي :  اختفاء   النفاثة   الثانية   في   الصحراء   ) 2( 

 

على   الدخاني   بالضباب   محاطة   دبي   مثل   مدينة   تكون   أن   المألوف   غير   من   يكن   لم .  ضبابيًا "  خليفة   برج "   بدا   ،   الجيد   الطقس   من   الرغم   على   

الغامض   العالم   في   واهت   سحرية   سجادة   على   تركب   وكأنها "  يا الماف "   شعرت .  ضبابية   بأكملها   السحاب   ناطحة   أصبحت   اآلن   ولكن .  األرض   

بالعربية "  فارغ   ربع "   تعني ".  الخالي   الربع "   اسم   الناس   عليها   أطلق .  شاسعة   صحراء   هناك   كانت   ،   المدينة   خارج .  وليلة   ليلة   أللف  . 

جدًا   قريب   وقت   حتى   متاحة   مرضية   خريطة   هناك   تكن   لم .  العربية   الجزيرة   شبه   ربع   الصحراء   احتلت   

 

 

 

متناغمتين   والسماء   األرض   كانت .  الحمرة   إلى   ضاربة   بنية   بستارة   بالكامل   مغطاة   كانت   حيث   الصحراء   إلى   اآلن   متجهتان   طائرتان   كانت   

الضباب   كان .  الموسم   هذا   في   غريبة "  الرملية   العاصفة "   كانت .  الساحل   من   يقترب   الرملي   الستار   كان .  معروف   غير   األفق   وكان   ،   تماًما   

في   مدرج   هناك   هل .  الرملية   العاصفة   في   االنغماس   وشك   على   طائرتان   كانت .  رملية   لعاصفة   مقدمة   بمثابة   السحاب   بناطحات   المحيط   

ومع .  المرافقة   األمريكية   للطائرة   الوجهة   تأكيد   على   يحث   أن   كاد .  والقلق   الخوف   انتابه "   نفاثة؟   طائرة   فيه   تهبط   أن   يمكن   الصحراء   وسط   

المافيا ".  يحدث   لم   شيئًا   وكأن   ارتفاعها   وخفضت   ،   الرملية   العاصفة   إلى   الرائدة   األمريكية   الطائرة   اندفعت .  به   االتصال   ممنوعًا   كان   ،   ذلك   

" أمريكية   طائرة   وتابعت   أمره   حسم   

 

حل   فقد   ،   النهار   منتصف   كان   أنه   من   الرغم   على .  شديدة   معاكسة   رياح   بسبب   بعنف   الطائرة   اهتزت   ،   رملية   عاصفة   نحو   اندفع   عندما   

على   األمتار   مئات   االرتفاع   مقياس   أظهر   عندما .  له   المرافقة   األمريكية   الطائرة   شخصية   األحيان   بعض   في   فقد .  الغسق   مثل   الظالم   

الرائدة   األمريكية   الطائرة   من   مكالمة   هناك   كانت   ،   األرض   
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" التحكم   جهاز   سيرشدك   ،   فصاعدًا   هنا   من .  هناك   اضطراري   بهبوط   القيام   يمكنك .  أمامك   أحد   يعرفه   ال   أمريكي   عسكري   مدرج   هناك   

إلى   التردد   بتبديل   قم   لذا   ،   القاعدة   في   األرضي   XX  سعيدا   حظا .  قاعدتي   إلى   سأعود .  هرتز  ". 

 

صوت   قفز   ،   ذلك   من   بدالً ".  المافيا "   عن   بعيدًا   وحلقت   اليسار   جهة   أعلى   إلى   مائل   بشكل   أنفها   األمريكية   الطائرة   أدارت   ،   ذلك   قول   بعد   

رأسه   سماعة   في   األرضية   التحكم   وحدة   

 

" مباشرة   واذهب   الهبوط   نظام   أدخل .  هنا   إلى   متجًها   كنت   أنك   الرادار   على   أكدت   لقد .  المراقبة   برج   هو   هذا  ." 

 

االرتفاع   بخفض   قام .  التحكم   وحدة   إرشادات   التباع   فقط   وسيلة   أية "  المافيا "   لدى   يكن   لم   ،   الرملية   العاصفة   قبل   من   الرؤية   لغياب   نظًرا   

شك   أي   دون   التحكم   وحدة   لتعليمات   وفقًا   مطرد   بشكل   

 

 (تابع )

 

By Areha Kazuya 

( السحابة   في   عادي   مواطن   من  )  
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