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 شرق   النكبة   ) 30( 

 

 الجزء   األول .  إسرائيل   تقصف   محطة   نووية   في   إيران 

 

 الفصل   30  التحكم   االفتراضي :  اختفاء   النفاثة   الثانية   في   الصحراء   ) 3( 

 

 
رملي   جدار   سوى   يكن   لم   أمامه   يقف   كان   ما   فإن   ،   ذلك   ومع .  تقريبًا   األرض   على "  المافيا "   اقتربت   عندما   طفيف   بشكل   الرؤية   تحسنت   

مموج   كبير   

 

< ا؟   منخفض   االقتراب   ارتفاع   هل  جدً  ＞ 

 

اللمس "   حاول   ،   األرض   الطائرة   عجالت   المست   حالما .  األعلى   إلى   طائرته   رفع   وحاول   الفور   على   به   الخاصة   التحكم   عصا   سحب   

التدريب   في   والذهاب   باللمس   الطيران   على   اعتاد .  أخرى   مرة   لإلقالع "  واالنطالق   

 

عندما .  للوعي   فاقًدا "  المافيا "   أصبحت   ،   اللحظة   تلك   في .  الصلب   الخرساني   المدرج   عن   تماًما   مختلفة   كانت   للصحراء   الناعمة   الرمال   لكن   

على   تحتوي   كانت   التي   الجثة   ابتالع   تم .  الفور   على   وذيول   والجسم   الجناح   انهار .  الرملية   الكثبان   في   غرقت   ،   الرمال   المقاتل   خدش   

الرمال   في   الطيار   

 

داود   نجمة "   ودُفنت .  فشيئا   شيئا   تتراكم   بدأت .  للطائرة   األمامي   بالزجاج   الرمال   اصطدمت .  بعنف   النفخ   في   الرملية   العاصفة   استمرت  " 

ً   الجسد   على   المرسومة  الرمال   في   النهاية   في   القيادة   قمرة   في   الطيار   اختفى .  الرمال   في   تدريجيا  

 

حطام   حول   رملية   كثبان   وظهرت .  يحدث   لم   شيئًا   وكأن   وجهها   الصحراء   استعادت   ،   الرملية   العاصفة   توقفت   عندما   ،   قليلة   ساعات   بعد   

من   اآلالف   لعشرات   تكررت   التي   الخاري   الربع   طبيعة   هي   هذه   كانت .  اآلن   بعد   للطائرة   الدقيق   الموقع   تحديد   أحد   بإمكان   يعد   لم .  الطائرة   

http://ocininitiative.maeda1.jp/IsraelAttackIranChapter1-30English.pdf
http://ocininitiative.maeda1.jp/IsraelAttackIranChapter1-30JapaneseVertical.pdf


 2 / 2 

 

ستستمر   هل .  الصحراء   من   أحياء   يعودوا   لم   الذين   البدو   وحتى   واألغنام   اإلبل   عظام   وهناك   هنا   دفن   يجب   ،   الرملية   الكثبان   تحت .  السنين   

القديمة   العصور   منذ   فارغ   حي "  الخاري   الربع "   أحد؟   يكتشفها   أن   دون   الصحراء   في   النوم   في   وطيارها   اإلسرائيلية   الطائرات   

 

بتحويل   قام .  المخضرم   للمراقب   األولى   المهمة   انتهت .  الجوية   عديد   قاعدة   في   المعتمة   العمليات   لغرفة   الرادار   شاشة   من   نقطة   اختفت   

أن   له   قيل .  الشاشة   زوايا   من   جديدة   نقطة   ظهور   انتظر .  أخرى   مرة   الرادار   إلى   ونظر   التالية   للوظيفة   استعداًدا   جديد   تردد   إلى   الراديو   

قط   تظهر   لم   لكنها .  دقائق   غضون   في   الشاشة   على   ستظهر   الجديدة   النقطة   

 

وصرخ   الغرفة   إلى   رئيسه   اندفع   فجأة  . 

" العملية   الغاء   تم  ". 

 

به   الخاص   الراديو   جهاز   بإغالق   المراقب   قام .  السبب   عن   المراقب   سأل   عندما   صامتًا   رئيسه   ظل .  إليه   ونظر   الدوار   كرسيه   المتحكم   أدار   

العمليات   غرفة   من   وخرج   وقف .  رئيسه   لتعليمات   وفقًا   

 

الباب   يفتح   وهو   نفسه   إلى   تحدث   

 

< جهاز   على   تدربت   أن   منذ   أبدًا   يحدث   لم   االفتراضي   التحكم .  موجود   غير   مدرج   على   تهبط   مقاتلة   طائرة   لتوجيه   األولى   تجربتي   إنها   

مبتدئًا   بصفتي   محاكاة  .> 

 

< وهبوط   إقالع   في   أتحكم   ،   هناك   الواسع   المشهد   إلى   بالنظر .  المدرج   بجانب   العالي   المراقبة   برج   في   بعملي   أقوم   أن   األفضل   من   

الصغير   العالم   على   أسيطر   أنني   لو   كما   أشعر .  المقاتلين  .> 

 

الشباب   الجنود   حديث   سمع   ثم .  االقتناع   وعدم   الرضا   بعدم   شعر   

 

" هذا؟   ما   فقط؟   قليلة   دقائق   قبل   الشرقية   السماء   في   هائالً   وميًضا   رأيت   هل  " 

 

" أخرى   شمس   والدة   مثل   كان .  أيًضا   ذلك   رأيت   لقد  ." 

 

مشهًدا   كان .  كالعادة   صافية   زرقاء   سماء   في   فقط   واحدة   ساطعة   شمًسا   رأى   لكنه .  الممر   في   النافذة   خالل   من   السماء   إلى   المراقب   نظر   

 عاديًا 

 

 (تابع )

 

By Areha Kazuya 

( السحابة   في   عادي   مواطن   من  )  
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