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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��
لتح��ل ال�تب النادرة ا� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لهذا ال�تاب:

 

https://t.me/Motamyezon


2

�لمه مهمة:
، من منطلق حرص الجميع ع� � هذا العمل هو �مثا�ة خدمة ح��ة للمكفوف��
ە للدعم تقد�م ما أمكن من دعم لإل�سان ال�ف�ف، الذي �حتاج أ��� من غ��
� �ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته

االجتما�� والعل�� والتق��
�استقالل�ة وراحة، وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج �المجتمع �ش�ل

طب��� .
� حرصنا ع� توف�� خدمات نوع�ة و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��
� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما

�ساعد ال�ف�ف ��
� أ�ديهم �ش�ل يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل ال�تب ا�� نصوص تكون ب��

� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ، و�مكن ل�� �
مجا��

مع تح�ات:

ون) � ف��ق (متم��

انضم ا� الجروب
انضم ا� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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م�ديوكر
روا�ة..

 

ال�اتب: فادي زو�ل 
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عن الروا�ة..
هل �شعر حازم �الندم عند التضح�ة بوظ�فته وأ�ته وح�اته

المستقرة و�صبح مطاردا من ثالث أجهزة أمن�ة؟
� تجعل � الثورة ع� العادات والتقال�د الموروثة ال��

هل ينجح ��
�ل منا �ع�ش ح�اة نمط�ة ال تحتوي ع� أي إثارة؟

� ا�ائ�ل، ام���ا وم�
ة تدور أحداثها �� انها قصة مخابرات�ة مث��

� غا�ة ال��ة
ح�ث تتصارع الدول الثالث ع� معلومات أمن�ة ��

ووحدە حازم من �متلك المفتاح لفك شفرة هذە المعلومات.
ب من � أق�� � الخبو، وأن��

� �دأ ��
مع �دا�ة إحسا�� �أن ضو��

�
� أن أ�ون كوم�ارسا، قررت أن أغ�� مسار ح�ا��

اال�تئاب لرف��
. أردت الق�ام �دور ال�طولة ولو � هال��

ح�� و�ن �س�ب هذا ��
�
غ�� مسار ح�ا��

ُ
ل�ضعة دقائق، كنت أنتظر أي إشارة أو داللة أل

� الفرصة. ولقد جاءت��
� قد حفرت � أعلم أن��

لقد قررت أن أ�تب هذە المذكرات أل��
ي ب�دي،  �جب أن �ستوعب و�ستف�د مما سوف تقرأە - و�ذا ق��

أردت أن تغامر، فلتعرف قدراتك أوال.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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مقدمة ال �د من قراءتها
هل أنا حر؟

اتك، آرائك � الح��ة �� أن تع�ش �ما أنت �عي��ك ومم��
ا ومعتقداتك، ال تحاول التصنع �ما لسَت عل�ه لتكون مق���

 من اآلخ��ن.
ً

ومقبو�
الح��ة �� أن تفعل ما ت��د دون الخوف من عاق�ة أفعالك ما
� وقتك مع من تحب �دون أي

ا، أن تق�� دمت ال ت�� أحد�
قيود، وأن ال تخاف من الفشل، ف�دون الفشل ال يوجد نجاح.

هل أنا حر؟
الح��ة �� حلٌم لل�ث�� منا، ول�ن القل�ل َمن �ستطيع الوصول

إل�ه.
� عالم صغ�� وتعوقه عن

ا �قيود �سجنه �� من منا ل�س محاط�
 ع� شهادة، وتعمل من

ً
ن�ل ح��ته، فأنت تدرس لتكون حاص�

أجل المال ول�س من أجل هدف تحس �شغف لتحق�قه،
�
� مجتمع ينظر إ� الزواج كخطوة إلزام�ة تأ��

وج ل�ونك �� � وت��
� األطفال ومع األطفال تصبح

�عد الوظ�فة، و�عد الزواج �أ��
امات أ�ة �املة من طعام ومل�س � ح�اتك ُم�رسة لتوف�� ال��
� لمح ال�� ت�سع نطاق مسؤول�اتك وتجد

وتعل�م وترف�ه، و��
�
أف�ارك وطموحاتك مرت�طة برغ�ات أشخاص آخ��ن ظهروا ��

، س�ارة أ��� رفاه�ة، � حاجة إ� ب�ت أ���
ح�اتك، أص�حت ��

مدارس األوالد، أثاث جد�د… تطاردك متطل�ات ال نها�ة لها.
أين أنت؟ وأين أحالُمك؟

�
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� أ�ار
�� � نت أتم�� أن أ�ون من رواد الفضاء أو ال�احث��

�
لقد ك

المجرات وعلوم الفلك…

� �ستحوذ ع� عق�� � الهاتف من هذە األف�ار، وال�� � رن�� أفاق��
ا ي�دأ �األرقام ٩٧٢+، إنه ة، نظرت إل�ه فوجدت رقم� منذ ف��
ال�ود الدو�� إل�ائ�ل، لم أ�ن معتادا ع� استق�ال م�المات من

. � الشخ��
هذا الم�ان ع� هات��

 -   ألو…
 -   حازم؟

 -   نعم، أنا حازم�
مان، آسف لالتصال �ك خارج  -   مرح�ا حازم، أنا داف�د أل��

. وقت العمل وع� هاتفك الشخ��

�
مان هو خب�� تصم�م برمج�ات (سوفت و�ر) �عمل �� داف�د أل��

� أعمل بها، أصله أم���� يهودي من ني��ورك كة ال�� نفس ال��
� أوائل ال�سعينات كجزء من معتقداته

ول�ن والدە قرر الهجرة ��
�أن إ�ائ�ل �� الوطن األز�� لليهود، و��مانه الراسخ أن ال��ان
� حاجة ألمثاله لت�ب�ت وضع دولتهم

� و��ائ�ل ��
الصهيو��
الحديثة.

حازم: ال يوجد مش�لة �ا داف�د.
� إجازة نها�ة أسب�ع سع�دة؟

داف�د: ك�ف حالك؟ هل تق��
� مساعدتك؟ ، ك�ف �مكن�� حازم: نعم أنا �خ��

� عطلة نها�ة األسب�ع،
�لمك ��

�
� أ

داف�د: أنا آسف مرة أخرى أل��
� الوال�ات

كة �� ول�ن أردت أن أعلمك أن رئ�س مجلس إدارة ال��
� ات��� المتحدة قد وافق ع� تنظ�م االجتماع السنوي االس��
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� � إ�ائ�ل. و�ما أنك مدير قسم االس�شار���
كة هذا العام �� لل��

� «شلومو» المدير اإلقل��� � الوال�ات المتحدة فقد طلب م��
��

ا لدعوتك لحضور هذا المؤتمر. أن أهاتفك شخص��
د� فيها ل��ارة إ�ائ�ل، وقد كنت

�
� أ لم تكن المرة األو� ال��

� من الذهاب، ل�ن هذە المرة أنا ا تمنع�� ا ما أجد أعذار� دائم�
مستعد.

اس�� حازم إسماع�ل الدمنهوري، من اإلسكندر�ة، كنت من
ا ألنها المادة � � المدرسة، أحب مادة ال��اض�ات كث��

�� � المتفوق��
ا مادة اللغة � ال تعتمد ع� الحفظ، أحب�ت أ�ض� الوح�دة ال��
� الوال�ات

� من مراسلة الفت�ات �� �ة ألنها �انت تمكن�� � اإلنجل��
� سن المراهقة.

المتحدة وكندا ��
دخلت �ل�ة الهندسة �الرغم أن مجمو�� �ان �سمح �� �دخول
�

� لم أتخ�ل أن أم�� ا لوالدي، ل��� �ل�ة الطب، و�ان ذلك حلم�
� حفظ المراجع الطب�ة والتعامل مع الجثث واألمراض.

�� �
ح�ا��

ا لمهنة الطب�ب، ول�ن هكذا رأيتها ا ساذج� قد �كون هذا ت�س�ط�
� �ل�ة

� ذلك الوقت. تمكنت من دخول قسم الحاسب اآل� ��
��

� أواخر ال�سعي��ات،
� بهذا المجال الجد�د ��

الهندسة لشغ��
مج�ات. مجال ال��

ا ما أ�ون � �ل�ة الهندسة كنت دائم�
خالل سنوات الدراسة ��

ا ما �ان ضمن الخمسة المرا�ز األو� ع� الدفعة، ول�ن دائم�
� إحساس أن ما ندرسه �الجامعة ال يوا�ب التطور ي�تاب��
؛ فقد �دأت تكنولوج�ا الهواتف � � العالم الغر��

الموجود ��
� الظهور.

المحمولة وش��ات االتصال الالسل��ة (وايرلس) ��
نت نت، و�دأت كث�� من صفحات اإلن�� وتطورت �عات اإلن��
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� أم���ا
اء �استخدام �طاقات االئتمان �� السماح �البيع وال��

وأورو�ا ب�نما كنا نحن ندرس مناهج دراس�ة من الس�عينات
وأوائل الثمان�نات.

ا أن أتمكن من السفر إ� أم���ا أو كندا إل�مال �ان حل�� دائم�
� هذا العالم المتطور. �عد

� وأ�ون ع� درا�ة �ما �حصل �� دراس��
حصو�� ع� ��الور�وس الهندسة تمكنت من مراسلة �عض
الجامعات األم��ك�ة لطلب منحة دراس�ة إل�مال درجة
�الند الق���ة � جامعة م��

�� � ، و�الفعل تم قبول طل�� الماجست��
� الوال�ات المتحدة

من العاصمة واشنطن. انتقلت للدراسة ��
� � عام��

األم��ك�ة، وتمكنت من الحصول ع� الماجست�� ��
ة ونصف لم أزر فيهم م� إال مرة واحدة و�انت ز�ارة قص��
� نفس

�� �
ا مقارنة بزمال�� للغا�ة. �ان تقديري العام مرتفع�

� موض�ع �شف�� المعلومات وهو
�� � المرحلة. �انت رسال��

ون�ة ح�� ال ب�ساطة تغي�� محتوى ونصوص الرسائل اإلل���
، وعمل�ة ال�شف�� �ستطيع قراءتها إال من �متلك مفتاح ال�شف��

هذە تتم �استخدام برامج شد�دة التعق�د �صعب تفك�كها أو
�قتها.

وف�سور جون نيومن، حازت رسالة الماجست�� ع� إعجاب ال��
� أ�حاث �شف�� المعلومات، وهو

وهو من الد�اترة المشهور�ن ��
� تعمل �ات األم��ك�ة العمالقة ال�� اس�شاري لمجموعة من ال��
� هذا المجال. �ان دكتور جون �عمل ع� تك��ن ف��ق عمل

��
،ASR كة عالم�ة اسمها لتط��ر أحد نظم ال�شف�� لصالح ��
� المقا�ل

� االنضمام لهذا الف��ق تحت ق�ادته و�� وطلب م��
كة إلتمام رسالة الدكتوراة. سيوفر �� منحة برعا�ة هذە ال��
� سوف ة ال�� �انت هذە فرصة ال تعوض، فإ� جانب الخ��
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ASR كة أ��سبها من العمل مع الدكتور جون، سوف توفر �� ��
�الند اف جامعة م�� � من خالل إ��

المال الالزم إلتمام أ�حا��
� للدكتوراة. والدكتور جون ع� رسال��

مع الوقت تمكنت من التعرف ع� دكتور جون أ��� والتقرب
منه، فهو يهودي تمكن جدە من الهروب من ألمان�ا مع �دا�ات
� سمعها � ��د القصص ال�� الحرب العالم�ة الثان�ة، دائما ما �ع��
ا، وك�ف عا�� اليهود خالل الحرب � �ان صغ�� عن جدە ح��
العالم�ة الثان�ة من االضطهاد. دكتور جون �أم���� ومؤمن
� العمل والدين، فخالل �الم�ادئ األم��ك�ة �عرف ك�ف �فرق ب��
� � ف��ق العمل ع� أساس دي�� وقت العمل ال توجد أي تفرقة ب��

� أو لون، ال�ل �عمل من أجل نفس الهدف وهو الوصول
أو عر��

اقه ولو إ� ابت�ار أسلوب �شف�� جد�د �كون من الصعب اخ��
ة من الزمن. لف��

� أر�ــع سنوات تمكنت
استطعت االنتهاء من رسالة الدكتوراة ��

�
كة المساهمة �� � �الدكتور جون وال�� خاللهم من توثيق عالق��
� � ورسالة الدكتوراة. طلب رئ�س مركز األ�حاث مقا�ل��

أ�حا��
للتحدث م�� عن مشار��� المستق�ل�ة ولم أ�ن أدري خالل
فيو» مقا�لة � العاصمة واشنطن أنها «ان��

� مكت�ه ��
المقا�لة ��

توظ�ف غ�� رسم�ة.
� أن هذە المقا�لة �انت �غرض � اعتقادي أن عدم معرف��

��
� أدت كة ك�احث من األس�اب الرئ�س�ة ال�� � ال��

�� �
توظ���

� بتلقائ�ة وثقة، وهو ما أ�د لمس�� ما��ل والش رئ�س
لت���

� الشخص المناسب لهذە الوظ�فة. مركز األ�حاث أن��
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� لهذە � نها�ة المقا�لة قال �� ما��ل أن دكتور جون رشح��
��

� �صورة � دكتور جون إال أنه أراد أن �قا�ل��
الوظ�فة، ورغم ثقته ��

شخص�ة ل�� يتعرف ع� أف�اري ومشار�� المستق�ل�ة، وأنه ال
ا لهذە � سأ�ون مناس��

�ملك إال أن يتفق مع دكتور جون أ��
الوظ�فة.

�
� أ��� إ�سان محظوظ �� � اإلحساس �أن�� �عد هذا اللقاء تمل���

تحت �.
ُ
هذا العالم، وأن أبواب الحظ والنجاح قد ف

ا؟ � إن كنت إ�سانا ناجح� لماذا إذن أ�حث عن ح����
� وسوف تدرك أنك طوال هذە انتظر ح�� تصل إ� األر�ع��
ا» أو أداة تؤدي وظ�فة معينة، َه�أ ل�� تصبح «ترس�

ُ
ة كنت ت الف��

ا، ال ا ثان��� � هذە الح�اة دور�
متناه�ة الصغر ومتكررة. دورك ��

� الشارع
�� �

تظهر ف�ه إال ل�ضع ثوان، مثل ال�وم�ارس الذي �م��
ا، � الف�لم، فال أحد ُ�الحظك أساس�

خالل المطاردة الرئ�س�ة ��
� تدور حول ال�طل وال �ع�أون � األحداث الرئ�سة ال��

ال�ل ُيركز ��
� خلف�ة الحدث.

�األشخاص المتواجدين ��

مع مرور الوقت تجد نفسك ت�ساءل: «ما الذي �جب أن يتغ��
؟» ل�نك ال تجد إجا�ة حو�� �� أتمكن من تحقيق أحال��
واضحة للسؤال، ف�ل ما �دور حولك �دفعك للتأقلم مع دورك

الثانوي، و�قوى إحساسك �أنك «م�ديوكر».
ي �صف اإل�سان � «م�ديوكر� Mediocre» هو مصطلح إنجل��
العادي، فهو إ�سان يوجد له �دائل متعددة - سهل االس��دال.
� ول�نه أ�ضا ل�س عد�م الفائدة، ال يوجد هو إ�سان غ�� متم��
�
ا. �� ات جذر�ة ول�نه أ�ضا ل�س ضع�ف� لد�ه القوة إلحداث تغي��

�عض األح�ان �داع�ه الطم�ح وتمت�� رأسه �األف�ار ل�نه ال
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� انتظار
�متلك اإلرادة لتح��ل هذە األحالم إ� حق�قة. دائما ��

أن تأت�ه الفرصة فهو غ�� مستعد للمغامرة. وح�� إن حاول
ا وغامر فعادة ما ت�ت�� محاولته �الفشل ألنه غ�� مه�أ نفس��

لتغي�� ح�اته الروت�ن�ة وقبول المخاطرة.
«الم�ديوكر» هو من �ستمع آلراء الناس وال يثق بنفسه، �فّضل

 من إ�جاد الحلول.
ً

� الشكوى والتذمر �د�
أن ُ�ضيع الوقت ��

إن أردت أن تقسم الناس إ� ط�قات مختلفة فـ ط�قة الم�ديوكر
تمثل الغالب�ة العظ� منهم، ف�ل واحد من أفراد هذە الط�قة له
وظ�فة و�طار محدد ال �ستطيع الخروج منه، ولهذا من الصعب
ون أن يتعرف اإل�سان الم�ديوكر ع� حالته ألن هناك ال�ث��
، رجال األعمال � مثله، أما الط�قات األخرى كـالعلماء والفنان��
، �ل هؤالء ينضمون إ� ط�قات مختلفة � والشعراء وال��اضي��
� أف�ارهم

�� � تحتاج إ� روح اإل�داع والمغامرة، غ�� نمطي��
وأفعالهم ولهذا فهم قلة.

� أ�قنت أن صفات اإل�سان عندما أدركت سن الواحد واألر�ع��
، حاولت مقاومة هذە األف�ار و�العادة ّ الم�ديوكر تنطبق ع��
ء �

� «هذا ��
� �ما أحس و�ان الرد التلقا�� شاركت من ُ�ح�طون��

، أنت تمر �أزمة منتصف العمر.» طب���
ول�ن مع القراءة وال�حث أدركت أن ما أشعر �ه لن ي�ت�� �عد
ة معينة من الزمن، �ل �� حالة سوف �ستمر م�� إ� األ�د، ف��
� تفع�ل ط�قة

� بنفس السوفت��ر المستخدم �� لقد تمت برمج��
الم�ديوكر.

لم أ�ن أعلم ما �خبئه �� القدر…
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ب من � أق�� � الخبو، وأن��
� �دأ ��

مع �دا�ة إحسا�� �أن ضو��
�
� أن أ�ون كوم�ارسا، قررت أن أغ�� مسار ح�ا��

اال�تئاب لرف��
. أردت الق�ام �دور ال�طولة ولو � هال��

ح�� و�ن �س�ب هذا ��
�
غ�� مسار ح�ا��

ُ
ل�ضعة دقائق، كنت أنتظر أي إشارة أو داللة أل

� الفرصة. ولقد جاءت��
� قد حفرت � أعلم أن��

لقد قررت أن أ�تب هذە المذكرات أل��
ي ب�دي،  �جب أن �ستوعب و�ستف�د مما سوف تقرأە - و�ذا ق��

أردت أن تغامر، فلتعرف قدراتك أوال.
حازم الدمنهوري
تل أب�ب ٤�٥�٢٠١٩

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



13

هر�سل�ا
� - األول من أب��ل ٢٠١٩ اإلثن��

� يوم من األ�ام أن أس�� ع� ساحل ال�حر
لم أ�ن أتخ�ل ��

� مدينة هر�سل�ا اإل�ائ�ل�ة. رؤ�ة العلم اإل�ائ���
المتوسط ��

� �االرت�اك،
كواز يتوسطهما نجمة داود �ملؤ�� �لون�ه األب�ض وال��

فمنذ الطفولة وهذا العلم يرت�ط م�� �ذك��ات أل�مة، نكسة
�
� شاهدت أحداثها �� � لم أ�ن قد ولدت وقتها ول��� ١٩٦٧ وال��

� ستة أ�ام
األفالم الوثائق�ة، وك�ف استطاعت إ�ائ�ل ��

االس��الء ع� القدس وس�ناء والجوالن، ح�ا�ات خا� الذي
ا ع� � � الحرب والذي اضطر إ� الرج�ع من س�ناء س��

شارك ��
� األ�، ثم

األقدام واالختفاء لدى عرب س�ناء ح�� ال �قع ��
اف � أفالم حرب السادس من أ�ت��ر وما س�قها من حرب االست��
� ثم الس�ا�� الذي حققه السادات. �عد خمس واالنتصار الحر��
ة سنة من العناء وخسارة ال�ث�� من األرواح تمكنت م� ع��

جاع س�ناء �املة. من اس��
� العمل، تأم�� للعلم اإل�ائ��� ع� ساحل

الحظ داف�د، زم��� ��
� السا�عة ع��

ال�حر المتوسط. هاجر داف�د إ� إ�ائ�ل وهو ��
� إ�ائ�ل ودرس علوم

مع أ�ته والتحق �جامعة بن جور�ون ��
ا من . تأثر داف�د �المجتمع اإل�ائ��� وأصبح جزء� الحاسب اآل��
� �سيج هذا المجتمع الذي �دافع عن الوجود اإل�ائ��� ب��

� األجناس، وهو ما لم
النه��ن وسام�ة العرق اليهودي عن �ا��

� األب
� من استقرار ل��� �ستطع والدە أن �فعله، ف�عد �ضع سن��

� � إ�ائ�ل لم �ستطع التأقلم مع هذا المجتمع، س�طرة ال�م��
��

المتطرف ع� الحكومات المتتال�ة أو فوزە �العدد األ��� من
ال�را�� االئتالف�ة عزز س�طرة الط�قة اليهود�ة األرثوذكس�ة
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�
ع� مقال�د األمور، و�ان من مظاهر هذا التطرف تع��ز التفرقة
� الطوائف اليهود�ة المختلفة وأ�ضا الد�انات العن��ة ب��

والج�س�ات األخرى �العرب واألفارقة.
ة، � العودة إ� ني��ورك هو ووالدة داف�د وأخته الصغ��

قرر ل���
� الجامعة «اڤڤ�ت» وقررا

ل�ن داف�د �ان قد ارت�ط �صد�قته ��
� أرض الرب – إ�ائ�ل.

االستقرار و�ناء أ�ة ��
قال داف�د: أنا أعلم أن هذە �� ز�ارتك األو� إل�ائ�ل، هل كنت

تتوقع أنها ستكون دولة حديثة ومتقدمة هكذا؟
لقد �ان داف�د محقا، فمنذ أن وطأت قدماي أرض إ�ائ�ل وأنا
أرى م�ان شاهقة، وشوارع واسعة ونظ�فة، ومستوى خدمات
� صاغ � أر�� الدول الغ���ة. ول�ن الط��قة ال��

�ضا�� مث�التها ��
� �سألك أحد عن . من الطب��� ح�� بها السؤال أثارت سخ��
رأ�ك أن ي�تظر منك اإلجا�ة، ل�ن داف�د قرر مس�قا أن إ�ائ�ل
� هو أن أوافق ع� دولة حديثة ومتقدمة �الفعل وما يتوقعه م��
� من تعاملت معهم من

ما �قول وأؤ�دە. الغرور هو صفة عامة ��
إ�ائ�ل، فهم منذ الصغر ُ�لَقنون أنهم شعب هللا المختار، وأن
�
اليهود عامة، و��ائ�ل خاصة، هم من �قود اإل�سان�ة إ� الر��

والتقدم.
أج�ت داف�د �ط��قة د�لوماس�ة:

 �
�� �  -   أنا فعال مندهش جدا� لقد كنت أعتقد أن الوضع األم��

� طوال الوقت 
إ�ائ�ل غ�� مستقر، وأن الشعب اإل�ائ��� �عا��

 � � أم���ا من هجوم حماس واإلسالمي��
�ما ُ�شيع و�االت األن�اء ��

 � � عدم الذهاب و�لغاء رحل�� � طل�ت م�� المتكرر، لدرجة أن زوج��
إ� إ�ائ�ل.
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�
ا ��

�
ضحك داف�د وقال: تل أب�ب واحدة من أ��� المدن أمان

العالم، فمعدالت الحوادث من الجرائم الجنائ�ة �� األقل، وال
� دول الجوار ومن أجل هذا تجد أن معظم

تقارن �مث�التها ��
� إ�ائ�ل.

ى لها مركز إقل��� �� �ات ال��� ال��
� إمارة

� اإلمارات، ��
� �ضع سنوات ��

ا: لقد عاش أ�� رددت ��ع�
� أ�ضا �شتهر �معدالت � تحد�دا، وقد زرته عدة مرات، فد�� د��

األمان العال�ة والتطور والحداثة.
ا عن دد ثم قال: لقد سمعت كث�� �دا ع� وجه داف�د �عض ال��
، وسمعت أ�ضا عن دولة قطر ول�ن � � د��

مظاهر التقدم ��
لألسف ال �سمح لنا ب��ارة هذە الدول.

اب�سمت اب�سامة واسعة ثم قلت: �التأ��د، ف�عد حادثة اغت�ال
، والتعدي ع� س�ادة دولة ذات أهم�ة مثل � � د��

الم�ح�ح ��
اإلمارات �ان ال �د لإلمارات أن تتخذ إجراءاتها الوقائ�ة. و�ن �ان
هذا ل�س هو الس�ب األسا�� �الطبع، ول�ن س�اسات إ�ائ�ل

انها العرب. � المنطقة ال �شجع ع� بناء عالقات ق��ة مع ج��
��

ّ داف�د وع�� وجهه عالمات عدم االقتناع وقال: أنا أ�ضا نظر إ��
ال أعتقد أن حوادث فرد�ة ألجهزة المخابرات قد تكون الس�ب
�
� الدول، فهذە الحوادث موجودة �� األسا�� لقطع العالقات ب��

� ب��طان�ا وروس�ا أ��� الدول المتقدمة، مثلما حدث مؤخرا ب��
عندما اغت�ل العم�ل الرو�� س�ار��ال واب�ته يول�ا �عد أن ُحِقنا

. � �� � �السم من ق�ل عمالء المخابرات الروس�ة ال�� ��
قاطعت داف�د: ول�ن ب��طان�ا لم �سكت، وهددت �فرض
عق��ات ع� روس�ا. وقد تضامنت معها جميع دول االتحاد
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� وتم فرض إجراءات مشددة ع� دخول الروس إ� األورو��
ب��طان�ا والعد�د من الدول األورو��ة األخرى.

أجاب داف�د: هذا صحيح ول�ن �مرور الوقت ساهمت المصالح
� تقل�ل حدة التوتر؛ فروس�ا �� الُمورد

االقتصاد�ة والتجار�ة ��
ا أن ب��طان�ا تقوم بنفس � أورو�ا. ال ت�َس أ�ض�

الرئ��� للغاز ��
رسل عمالءها إ� روس�ا لجمع المعلومات

ُ
ء ف�� ت �

ال��
االستخ�ار�ة.

� أنا وداف�د، �ل منا أم�� جزء كب�� من ك بي�� ء مش�� �
يوجد ��

� الوال�ات المتحدة وتأثر �العادات والتقال�د األم��ك�ة،
ح�اته ��

وجزء أسا�� من الثقافة األم��ك�ة هو التعا�ش مع اآلخر
كة إلدارة وتفادي نقاط الصدام عن ط��ق إ�جاد أرض�ة مش��
. لذلك � � الطرف�� كة ب�� الحوار، خاصة إن �ان هناك مصالح مش��
كنت أعلم أن ما �دور ب�ننا هو مجرد محادثة عابرة لن تتطور

�أي حال إ� أ��� من ذلك.
أما االختالف ب�ننا أن انتماءە إل�ائ�ل وأنه جزء من ال��ان
� م�شبع بتار�ــــخ وحضارة األجداد. ا، وأنا عر�� ا وقال�� � قل��

الصهيو��
� الس�اسة سألت داف�د:

� للخروج من الحد�ث �� � محاولة م��
��

هل أنت مستعد ل�دء المؤتمر يوم األر�عاء؟
ا ح�� أنت�� من التق��ر ا ص�اح� ّ أن أعمل الل�لة وغد� داف�د: ع��
الذي أعددته لرئ�س مجلس اإلدارة عن خطة تط��ر برامج

ال�شف�� للثالث سنوات القادمة.
 -   أنا أ�ضا مثلك، ما زلت أعمل ع� تق��ري عن آخر التطورات 
� �س� لطرحها  � أم���ا واألنظمة الجد�دة ال��

� مجال ال�شف�� ��
��

� السنة القادمة.
� السوق األم���� ��

��
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ة سوف أصح�ك ا� � الظه��
ا �� قال داف�د: �ما وعدتك غد�

المدينة القد�مة، أورشل�م، ل��ارتها. ول�ن عل�ك العودة �مفردك
�� أقرب إ� أورشل�م من هر�سل�ا.

� ألن م��

� أنه س�كون م��
ا: ال توجد مش�لة، �ك�� أجُ�ت داف�د مب�سم�

. �
مرشد س�ا�� مجا��

 

� منتجع
كة إقامة المؤتمر السنوي هذا العام �� لقد قررت ال��

� مدينة هر�سل�ا، �شتهر مدينة هر�سل�ا
س�ا�� اسمه (أ�اد�ا) ��

� إ�ائ�ل الرتفاع أسعار الوحدات
�كونها مص�ف لألغن�اء ��

السكن�ة وقلة المعروض منها، عدد س�انها ال يتعدى ٩٥ ألف
�سمة ومساحتها ٢٢ �م م��ــع، لقد ُسم�ت المدينة بهذا االسم

�س�ة إ� تيودور هرتزل مؤسس الصهيون�ة الحديثة.
ة مع داف�د  � �المنتجع �عد هذە التمش�ة القص�� ذه�ت إ� غرف��
قب�ل الغروب، أطللت من نافذة الغرفة فرأ�ت ساحل ال�حر
� �ل م�ان،

األب�ض المتوسط وأشجار النخ�ل الم�سقة تن��� ��
� ترتطم �الشا�� الرم�� �فعل ال��اح. واألمواج العال�ة وال��
ء � الهواء فتذكرت اإلسكندر�ة، �ان شا��

شممت رائحة اليود ��
� اإلسكندر�ة، فهو من

ة �� � ء المن�� هذا المنتجع ش�يها �شا��
ت محتفظة برونقها إ� وقت ق��ب.

�
� ظل ء ال�� أحد الشوا��

رأ�ت مجموعة من الش�اب، فت�ان وفت�ات، يركبون األمواج
�
� ال�حر ��

بواسطة ألواح ركوب الم�ج، �جدفون �أ�ديهم ��
� موجة مرتفعة وق��ة ينهض

انتظار الموجة المثال�ة، وعندما تأ��
را�بو األمواج فوق ألواحهم �ا�س�اب�ة واتزان وتدفعهم األمواج
ء. شعرت لمسافة ط��لة ق�ل أن تفقد قوتها �القرب من الشا��
�الج�ع و�ان قد حان وقت العشاء فالشمس أوشكت ع�
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الغروب والساعة قار�ت ع� السادسة (وهو الموعد الرس��
� أم���ا) كنت أعلم أن مجموعات من المدع��ن

للعشاء ��
للمؤتمر قد وصلوا �الفعل وأن شلومو رئ�س المكتب اإلقل���

. � ح�ب �القادم�� س�ق�م حفل عشاء �الفندق لل��
تحممت ��عا وارتد�ت ما �ليق �المناس�ة، توجهت إ� المطعم
ة عليها الفتة تحمل اسم الرئ��� للمنتجع ووجدت منضدة كب��
� أعمل بها، �ان �جلس ع� المنضدة مجموعة منتقاة كة ال�� ال��
كة والذين �لتقون �ل عام لمناقشة نتائج � �ال�� من العامل��
وعات السنة القادمة، �� مجموعة كة السن��ة وأهم م�� ال��
� القارات

ة �� ممثلة ل�افة األقسام ومرا�ز األ�حاث المن���
الخمسة.

�ان شلومو �جلس ع� رأس المائدة و���ادل الضح�ات مع من
� إ�ائ�ل هذا العام،

حوله، ال �د وأنه سع�د ألن المؤتمر �عقد ��
» وهو الطعام فهو �� ع� أن �أ�ل الطعام الحالل «ال�و��
� (حاخام) يهودي ف ع� ط��قة إعدادە را�� الذي ال �د وأن ���

ليتأ�د من أنه يتفق مع تعال�م التوراة.
� المكس�ك أح�� شلومو أ�لة

�� �
عندما ُعقد مؤتمر العام الما��

� إ�ائ�ل معه والذي �كف�ه لعدة أ�ام
عد ��

�
» الذي أ «ال�و��

ح�� ال �ضطر ألن �أ�ل الطعام المح�� الُمحرم حسب عق�دة
اليهود. �ان شلومو �حرص ع� أن ُين�� جميع اجتماعاته خالل
أسفارە ق�ل يوم الجمعة، فعادة ما �ستغل يوم الجمعة للعودة
إ� إ�ائ�ل ل�� �ستعد ليوم الس�ت، اليوم المقدس عند اليهود،
يوم راحة الرب �عد أن خلق ال�ون �ما ف�ه من أرض وسماء
وج�ال و�حار و�ائنات حسب معتقداتهم. ولهذا �حرم ع�
� يوم الس�ت ح�� الضغط

اليهودي المتدين أن �قوم �أي عمل ��
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ع� مك�س ال�ه��اء إلضاءة النور أو ق�ادة الس�ارة أو استخدام
المصعد، ف�ل هذا �خالف تعال�م الرب.

ا و��� فضول وشغف �ان العشاء أو�ن بوف�ه، أخذت ط�ق�
، � المطبخ اإل�ائ���

ألتعرف ع� أصناف الطعام الموجودة ��
ألول وهلة اعتقدت أن إدارة المطعم قررت أن تكون قائمة طعام
، ف�ل األصناف الموجودة من � هذا المساء من المطبخ العر��
� والم�ي، فتوش، �ا�ا غن�ج، الطحينة والسلطة

األ�ل اللبنا��
� تقطع الطماطم والخ�ار وال�صل فيها اء الم��ة وال�� الخ��
� األط�اق الرئ�س�ة وجدت المسقعة واألرز

ة. و�� قطع صغ��
� ال

� ألتأ�د من أ�� �الخلطة والفراخ المحمرة، فجأة فركت عي��
. �

أحلم، �ان هناك منضدة �املة مليئة �جميع أنواع المحا��

� مارك: أل�س المطبخ اإل�ائ���
ان�بهت ع� صوت زم��� األلما��

� إ�ائ�ل، تن�ع األ�ل ومذاقه.
ء أح�ه �� �

مذهل؟ إنه أ��� ��
� اندهاش وقلت: مارك� هذا الطعام م�ي

نظرت إ� مارك ��
� م�

، أنا ال أرى أي صنف مختلف عما اعتدت أ�له �� � عر��
طوال عمري.

: فعال؟ لم أ�ن أعرف أن ً
ا وم�سائ� ّ مارك مستغ��� نظر إ��
. المطبخ الم�ي مشا�ه لإل�ائ���

ا: مارك، عمر دولة لم أتمالك نف�� من الضحك وقلت ساخر�
إ�ائ�ل ال يتعدى ٧٥ عام أما المطبخ الم�ي فهو أقدم من

. ذلك �كث��
مارك: اوە، لم أ�ن أعلم ذلك، �ل ما أسمعه من شلومو وداف�د
أن هذە األ�الت �� من المطبخ اإل�ائ��� الذي �شتهر
�
�الحمص، الفالفل، ال��اب و�� األنواع المفضلة لدّي ��
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� ميونخ �قدم هذە
الطعام، لقد وجدت مطعم إ�ائ��� ��

دد عل�ه. األصناف وأص�حت دائم ال��
: �ا هللا� إنهم لم �حتلوا فقط األرض ول�نهم قلت لنف��

ي�سبون أصل مأ�والتنا لهم.
� وكنا � فارغ�� رجعنا إ� المنضدة وجلست أنا ومارك ع� كرسي��

ع� مق��ة من شلومو
توجه مارك �الحد�ث إ� شلومو مستف�ا: ي�دو أن األ�ل
الم�ي واإل�ائ��� فيهم ال�ث�� من ال�شا�ه، لقد قال �� حازم

� م�.
منذ قل�ل أن هذە األصناف مطا�قة تماما لما �أ�له ��

ّ شلومو م�سائال: هل هذا صحيح؟ نظر إ��
كنت واثق أنه �عرف اإلجا�ة فغال�ا قد عرف اإل�ائ�ليون هذە
� ذو األصول الع���ة و�مرور األصناف من الطعام من الط�اخ��
وا للعالم ع� أنها أط�اق

ُ
الزمن �سبوها إ� أنفسهم وسوق

إ�ائ�ل�ة.
أج�ت شلومو وقد �دأت بتذوق �عض الطعام: إن هذا الطعام

� اإلسكندر�ة.
�� �

ش��ه جدا �الطعام الذي تصنعه والد��
� إ�ائ�ل قال شلومو: نعم يوجد العد�د من أوجه ال�شا�ه ب��
�
ا �� � ا عندما كنت صغ�� � المنطقة، فأنا أتذكر ج�د�

انها �� وج��
الس�ي��ات �انت إ�ائ�ل لديها محطة تل�ف��ون�ة واحدة، �ان
�
والدي �غ�� المحطة ع� التل�ف��ون الم�ي �ل يوم خم�س ��

الساعة السادسة ل�ستمع إ� أم �لثوم.
� الدهشة: أنت تعرف أم �لثوم؟ أصابت��
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� شلومو: وف��د األطرش وع�د الحل�م، ول�ن اآلن مع أجاب��
� وظهور أج�ال جد�دة أصبح تطور إ�ائ�ل العل�� والتكنولو��
� ت�ث من القمر هناك ال�ث�� من محطات التلفاز اإل�ائ�ل�ة ال��
الصنا�� اإل�ائ��� وتطورت صناعة األفالم والغناء، فـ ِنت
� حصلت ع� تقي�مات ء �األفالم اإل�ائ�ل�ة وال�� فل�كس م��

عال�ة من المشاهدين من جميع أنحاء العالم.

�
قلت لنف�� «ماذا حدث منذ الس�ي��ات ح�� اآلن و�س�ب ��

� أصبح ال حول له ازدهار هذە الدولة المحتلة ب�نما العالم العر��
وال قوة، ي��د الغالب�ة من أبنائه الهجرة خارجه ح�� ولو ألقوا

� ال�حر».
�أنفسهم ��

خالل العشاء تطرقنا إ� أحاد�ث مختلفة �ان غالب�تها �دور
حول العمل والمؤتمر الذي س��دأ يوم الثالثاء و��ت�� الخم�س،

ا �المناقشات وورش العمل. فقد �ان جدول األعمال مزدحم�
�ن ع� � التاسعة و�ان هناك إجماع من الحا��

انت� العشاء ��
� ال�ار الست�مال األحاد�ث وعادة ما تمتد

تمض�ة �عض الوقت ��
� � ال�ار ا� الواحدة �عد منتصف الل�ل، هاجم��

السهرة ��
اإلحساس �التعب فأنا لم أنم غ�� ٤ ساعات منذ أن وصلت
� البيولوج�ة تعمل حسب التوق�ت إ�ائ�ل، ما زالت ساع��
� إلضافة الرتوش ا يوم اإلثن�� ّ النهوض م�كر� ، وأ�ضا ع�� األم����
ة إ� تق��ري الذي سوف أقدمه يوم الثالثاء، أردت أن األخ��

ة ألذهب مع داف�د إ� القدس. ا من الظه�� ا تمام�
�
أ�ون متفرغ

� ولن أ�ذب وأقول إنه
� ح�ا��

ا �� حلم لم أ�ن أتصور حدوثه أ�د�
� كنت أعلم أنه مستح�ل الحدوث، الذهاب

؛ أل�� �
�ان من أهدا��

إ� ب�ت المقدس والصالة هناك، �انت صور مسجد ق�ة
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ا للصمود وأن القدس ع���ة، مع المحاوالت ا رمز� الصخرة دائم�
المستميتة من إ�ائ�ل لته��د المدينة ظّل المسجد األق�
ا ع� ه��ة ا وشاهد� � األو� صامد� � وق�لة المسلم�� ثالث الحرم��

� األرض.
المدينة والحق المغتصب ��

� نظرة
� وأطللت من النافذة مرة أخرى؛ ألل�� وصلُت إ� غرف��

، �م َس�حت � � وش�ا�� ع� ال�حر المتوسط صديق طفول��
اته المتعددة، � هذا ال�حر القد�م، أ�لت من خ��

ولع�ت ��
� و�� معه ال�ث�� من الذك��ات، فعندما

است�شقت هواءە الن��
� ال�ب�� إ� ك�ائن شا��

� وأ��
� والد��

�ان �حل الص�ف تأخذ��
� الرمل وو�سبح، و�انت �� تمارس هوايتها

استان�� نلعب ��
�
� ال�حر، ف�� لم تكن �ال�ساء األخ��ات الال��

المفضلة التأمل ��
� الهاتف مع أصدقائهن

� التحدث ��
� الساعات �� � أن �قض�� �حب��

� تمت�� �النم�مة، ال أتذكر أن � لقاءات األند�ة الط��لة وال��
أو ��

�
�ان لها ال�ث�� من األصدقاء ف�انت تفضل القراءة والتأمل ��

ال�حر.
� وشعرت �النعاس فرقدت ع� ��ري

داعب هواء ال�حر أجفا��
ول�ن عق�� أ�� أن ينام:

ض�� ��ل نجاحاتك العمل�ة 
ُ
 -   ما هذا الجنون الذي تفعله؟ أت

واالستقرار األ�ي الذي تنعم �ه من أجل خوض مغامرة شد�دة 
المخاطر؟ فقط ألجل أن ت��ت لنفسك أنك لست م�ديوكر��

� وقٍت كنت 
�� ّ � جاءت إ��  -   أنا لم أسَع لهذە المهمة، ف�� ال��

� هذا الوقت �ان 
أحاول أن أ��شف ف�ه من أنا، مجيئها إ� ��

 �
� ال تأ�� عالمة �� من القدر ال �مكن تجاهلها، ف�� الفرصة ال��

إال مرة واحدة.
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وع تجاري  � م��
 -   فرصة� أنت تت�لم و�أنك �س�ثمر أموالك ��

أو البورصة، وح�� هذە األش�اء تتطلب أن تكون المخاطرة 
ء،  �

ا ال تعرف عنه أي �� مدروسة، ول�نك اآلن تقتحم عالم�
اتك ف�ه �ساوي الصفر فأنت ح�� لم تدخل الج�ش ولم  خ��

� ح�اتك مسدسا.
تمسك ��

� تدر�ت ع� المصارعة الحرة وال��ك بوكس�نج عندما  -   ول���
� المرحلة اإلعداد�ة والثان��ة.

كنت ��
� سن المراهقة ول�نك منذ أن دخلت ال�ل�ة 

 -   نعم، �أي ف�� ��
فقدت أي اتصال بهذە ال��اضات، اللهم إال مشاهدة �عض 

الم�ار�ات الُمذاعة.
 -   ما أفعله اآلن ال �حتاج القوة ال�دن�ة ول�نه �حتاج الذ�اء 

والحساب الدقيق المدروس ل�ل خطوة أفعلها.
 -   هل أنت أذ� منهم؟

ّ من هذا السؤال، أضأت المص�اح الذي �دأ الخوف ي�سلل إ��
� هذە الرحالت

�� � � من المنوم الذي �الزم�� � وأخذت حبت�� �جان��
� النوم عندما ال يرغب

� ع� االستغراق ��
الط��لة؛ ل�ساعد��

عق�� ف�ه.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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واشنطن
اير ٢٠١٩ ف��

ل � ل من ال�اب المؤدي إ� الجراج الملحق �الم�� � دخلت إ� الم��
� المطبخ ُتعد طعام العشاء، كغالب�ة

فوجدت ناد�ة واقفة ��
� تمام السادسة، قد

األ� األم��ك�ة وج�ة العشاء ُتقدم ��
� السادسة و�ن لم أنتِه من عمل

ل �� � � الم��
تأقلمت ع� أن أ�ون ��

ب الشاي �عد العشاء و�� العادة الم��ة اليوم �عد، ف�عد ��
� ألنجز ما ت��� من العمل، وقد أستمر األص�لة، أتجه إ� مكت��

� العمل ح�� منتصف الل�ل.
�� 

ً
� �عض األح�ان مشغو�

��
ا � � يؤرقها كث�� ة ف�ح، وال�� � الصغ�� �انت تقف �جانب ناد�ة ابن��
�ة فعادة ما ينطقه أصدقاءها � هذا االسم لصع��ة نطقه �اإلنجل��
� عادة ما تكون � تحض�� العشاء وال��

«فرە»، �انت �ساعد أمها ��
 من تقد�م المساعدة.

ً
متفرجة �د�

ل � � الم��
� أ� ع� استخدامها �� «السالم عل��م» �� التح�ة ال��

للحفاظ ع� ال�عض من ه���نا.
ردت ناد�ة: وعل��م السالم، وردت ف�ح: هاي�
سألت ناد�ة: ك�ف �ان اليوم؟ هل من جد�د؟

أجا�ت: �له تمام، ال جد�د، روح غ�� هدومك، واأل�ل س�كون
جاهز خالل ع�� دقائق.
سألت ناد�ة: أين سل�؟

� غرفتها
�� : � صوتها �عض من عدم الر��

� ناد�ة و�� أجابت��
. �الدور العلوي �ستمع إ� الموس���
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، تعرفت عليها � من الماجست��
تزوجت من ناد�ة �عد انتها��

� لم أَرها �عدها إال عند نزو�� � لم� وال��
خالل إحدى ز�ار��

. � للزواج �عدها �عام��

�
كنت أرفض الزواج من أم��ك�ة أو من أي ج�س�ة أخرى أل��

� ت���ت عليها، � ت���ة أطفا� ع� العادات والتقال�د ال��
أرغب ��

فلقد تعاملت مع فت�ات من ج�س�ات متعددة خالل أعوا��
ق � ال�� � أم���ا، وعرفت أنه توجد اختالفات جذر�ة ب��

األو�� ��
� اوج ب�� � والغرب. توجد ال�ث�� من األمثلة الناجحة لل��

ا ما �سود العادات والتقال�د من إحدي ، ول�ن غال�� � الحضارت��
�
� ع� األخرى، كنت أعرف من قرارة نف�� أنه �� الحضارت��
�
، أل�� �

� سوف �سود عادات وتقال�د الزوجة ع� أفراد أ��� حال��
� العمل والدراسة. � معظم الوقت ب��

أق��
� غالب�ة الوقت،

� أطفا� �اس�� �� ا ألن ينادي�� لست مستعد�
، لم أرد لهم الح��ة الغ���ة � و�نظرون إ� �مجرد �اش ماش��
ك � أنها ست�� � ف�ه ابن�� � اليوم الذي تفاجئ��

المطلقة، أو أن �أ��
الب�ت للع�ش مع صد�قها وت�ارك األم هذە الخطوة.

أنجبنا سل� �عد ١٠ أشهر من الزواج، فقد أحست ناد�ة
�الوحدة �عد الشهر األول من مجيئها إ� أم���ا واستقرارها م��

� العاصمة واشنطن، لم تكن تعرف أي أحد، و�انت لغتها
��

؛ أرادت � عم��
� ظل ا�شغا� المستمر ��

�ة محدودة، و�� � اإلنجل��
 ُ�لهيها و�ستطيع عن ط��ق هذا الطفل أن تندمج مع

ً
ناد�ة طف�

المجتمع المح�ط بها، �انت ناد�ة شد�دة الذ�اء، ف�� تعلم
ل � كزوجة م��ة أن مهمتها األساس�ة أن تقوم �أعمال الم��
�
، و�� �

وت���ة األطفال وأن توفر �� س�ل االستقرار العاط��
المقا�ل �ان ع� توف�� اإلم�ان�ات الماد�ة وس�ل الح�اة الم��حة
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� ول�ن �ان لأل�ة، ع� قدر ما �انت هذە المعادلة ت��ح��
ود. � هذا األداء الم��ان��� �الملل وال��

�غمر��
� � محاولة منا ل�� الروت��

جاءت ف�ح �عد سل� بثالثة أعوام ��
ة حمل ووضع جد�دة، وأن �جمعنا االهتمام �طفل �المرور �ف��
رضيع جد�د، ول�ن ما لم أحس�ه أن غالب�ة وقت ناد�ة أصبح
� سل� ذات الثالث أعوام والمولودة الجد�دة ف�ح، ا ب�� موزع�
وغال�ا إذا أردت المساعدة كنت أنت�� �أن أرا�� سل� ح�� تأخذ

ا من النوم أو تتف�غ لمراعاة ف�ح. ناد�ة قسط�
ومع مرور الوقت ا��شفت أن ت���ة األطفال ل�ست مهمة سهلة،
� عادته وتقال�دە عما

� مجتمع مختلٍف ��
وخاصة عندما تكون ��

تعودت عل�ه، قررت مع ناد�ة أن نندمج مع المجتمع األم����
مع الحفاظ ع� العادات والتقال�د الع���ة �قدر المستطاع، كنا
ان واألصحاب �االحتفال �ع�د الشكر وم�الد �شارك الج��
ا نوجه لهم دعوات اإلفطار المسيح ورأس السنة الم�الد�ة، وأ�ض�

. � الع�د الصغ��
� رمضان ونوزع ال�حك ��

��
؛ ل�حتفظ � ول إ� م� مرة �ل عام�� � كنت أحرص ع� ال��
األطفال �اللغة الع���ة و�ن �دت مشوهة عندما ينطقونها،
� تضحك عندما �سمع سل� تنطق ملوخ�ة �حرف

ف�انت والد��
الهاء وتقول ملوه�ا.

� الحد�قة
�عد انتهاء العشاء طل�ت من ناد�ة أن نأخذ الشاي ��

� أمر� هام، �انت حد�قة
� أر�د أن أحدثها ��

ل أل�� � الخلف�ة للم��
ة ول�نها جم�لة الت�سيق وم��حة، فقد كنت أدفع �� صغ��

� م��
� الشهر للعنا�ة

�� � ء مرت�� � كة متخصصة للم�� ا ل�� ا شه��� م�لغ�
�الن�اتات والتخلص من الحشا�ش الضارة، و��نما أنتظر ناد�ة
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كة � المحمول وفتحت تطبيق ��
ألق�ت نظرة ع� تل�فو��

ان ألراجع تفاص�ل الحجز. الط��
، هل � ثم قالت: خ�� جأت ناد�ة حاملة الشاي وجلست �جان��

� العمل؟
ء �� �

حدث ��

�
� مهمة أول أسب�ع ��

نظرت إليها قل�ال ثم قلت: أنا مسافر ��
أب��ل.

ا. ناد�ة: إ� أين؟ ألمان�ا كعادتك مؤخر�
نظرت اليها قل�ال ثم قلت: إ�ائ�ل.

� رعب وقالت: أين؟ ال �د أنك تم�ح.
ّ ناد�ة �� نظرت إ��

� أن أجبتها ��ل جد�ة: سُ�عقد اجتماع مهم هناك وقد ُطلب م��
ە. أح��

 -   ول�نها ل�ست أول مرة ُ�طلب منك أن ُ�سافر إ� إ�ائ�ل 
ا ما تجد األعذار وتتخلف عن الذهاب. ودائم�

 -   صحيح، ول�ن هذە المرة مختلفة، رئ�س مجلس اإلدارة 
� أن أعرض نتائج ف��ق عم�� خالل المؤتمر، وأن  طلب م��
� ا��س�ناها من �س��ق السوفت و�ر الجد�د  ات ال�� أشارك الخ��

مع ال�لدان األخرى.
 -   ول�ن ك�ف �ستطيع دخول م� �عد إ�ائ�ل، انت كدا

 هتتعلق؟�
� إل�ائ�ل �� المفاجأة الوح�دة، سكت قل�ال فلم تكن سف����
� الثان�ة: لقد قررت أن أذهب إ� م� �عد أن

فجرت مفاجأ��
� إ�ائ�ل.

�� � ت�ت�� مهم��
ّ ذاهلة: من إ�ائ�ل؟ ًنظرت إ��
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�
ا هناك، و�عدها  � يوم�

 ألق��
ً

 -   سوف أذهب إ� إ�طال�ا أو�
ان اإل�طا� للذهاب إ� م�. سوف آخذ الط��

� هذا الوقت؟ وك�ف 
ورة من نزولك إ� م� ��  -   وما �� ال��

س�تمكن من الدخول إ� م� وع� جوازك ختم إ�ائ�ل؟
ا ع�  � إ�ائ�ل ال �ط�عون أختام�

 -   لقد استف�ت وعلمت أن ��
� دخول 

� استخدام الجواز األم���� �� جواز السفر، �ما �مكن��
ول  � � ال��

� أرغب ��
إ�ائ�ل والجواز الم�ي للدخول إ� م�، إ��

� محسن 
�� ة ط��لة ولقد أخ�� � منذ ف��

� لم أَر والد��
إ� م� أل��

� عليها وأن  � الظهر، أر�د أن أطم��
� من آالم ��

� أنها ُتعا��
أ��

آخذها للدكتور.
 -   ط�ب ا�عت لمحسن فلوس و�اخذها هو للدكتور.

� تظهر ف�ه �عض العص��ة: أنا ال أدري ما الذي
ة صو�� �دأت ن��

� مهمة عمل لمدة أسب�ع
�ستد�� �ل هذا القلق؟ أنا مسافر ��

ا � معها أسبوع�
� وأق��

ا، و�عد ذلك أزور والد�� ل�� أح�� مؤتمر�
� م�.

��
أجا�ت ناد�ة: تتحدث و�أن سفرك إ� إ�ائ�ل، ثم ذها�ك إ�

ء �س�ط. �
م� هو ��

� أعلمتها بهذا األمر؛ ف�� عادة ما ت��د
أحسست ب�عض الندم أ��

� ذاهب أللمان�ا و�عد
من توتري، �ان من الممكن أن أقول لها أ��

� داخ�� أراد
� أسب�ع مع الوالدة، ول�ّن ش�ئا ما ��

ذلك سأق��
ء أن ُتفاجأ �

ا للظروف، ال أر�د إن حصل �� أي �� إعالمها تحس��
� إ�ائ�ل ولست �ما قلت لها.

� كنت ��
أ��

� خاطري: ط�ب لو حصل
� �� �سؤال �طابق ما �دور �� فجأت��

� الوصول إل�ك؟ لك حاجة هناك ك�ف �مكن��
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� حساب
� مصمم ع� السفر و�دأ عقلها ��

عرفت أنها أ�قنت أ��
المخاطر.

طمئنك، أ�ضا سوف أترك ل�� 
�
 -   سوف أ�لمك �ل يوم ل�� أ

نمرة داف�د، و�ن جاء يوم لم أتصل �ِك ف�ه فلتتصِل �ه، هو 
ة المؤتمر. س�كون م�� طوال ف��

 -   و ماذا �جب أن أفعل أن حدث لك أي مكروە؟
 -   مثل ماذا؟

� ال أقرأ الغ�ب.  -   ال أعرف، إن��
� من العودة، �مكنك التواصل مع   -   إن حدث �� مكروە �منع��
� واشنطن وسوف �قومون �مساعدتك، 

كة هنا �� مكتب ال��
� تل أب�ب.

وأ�ضا �مكنك التواصل مع السفارة األم��ك�ة ��
كنت أعلم أن هذە الحلول لن تكون ذات ق�مة وغال�ا ما
ا إن فشلت الخطة، حاولت أن أ�� حدة س�نعدم أخ�اري تمام�
� أن

�� � التوتر، سألتها وع� وج�� اب�سامة �لهاء: ماذا ترغب��
ە لك من هناك؟ أح��

ا، عل�ك الذهاب إ� هذا المؤتمر، وأن ء ط�ع� �
ردت ��عة: ال ��

� م�عاد الط�ارة، ر�نا �س�� وأنت
حه ح�� �أ�� � الفندق ال ت��

تظل ��
داخل م� ال �كون هناك أي عالمة ع� حقائ�ك تدل ع� أنك

� إ�ائ�ل.
كنت ��

�
، سأق�� �

� ذ�ا��
�� � ا: ال كدا أزعل، أنِت كدا بتهني�� أجبتها ��ع�

� إ�طال�ا ل�� أتأ�د أنه ال يوجد أي آثار من سف��ة إ�ائ�ل.
ا �� يوم�

� أنوي الذهاب إ�
ة ثم عّق�ت قائال: إ�� ة قص�� صمُت لف��

ص�� هناك.
�
المسجد األق� وأن أ
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 -   لقد سمعُت أن هناك ال�ث�� من المشا�ل حول المسجد 
� للوصول إل�ه. األق� وقوات االحتالل تضّيق ع� المصل��

 �
� ل��ارة المسجد األق� �� ، لقد أ�د�ت رغب��  -   إن شاء هللا خ��

� إ� هناك، ل�نه  � مع داف�د وقد عرض ع� أن �صحب�� حدي��
. ال �د وأن �ظل أمر  � � أدخل �مفردي لجزء المسلم�� ك�� سوف ي��
ا ب�ننا، ح�� البنات ال أر�د أن �عرفوا �أمر سفرى هذە السف��ة ��
� م� أن تتحدث إحداهما �أمر

إل�ائ�ل، فمن الممكن وهما ��
هذە الرحلة.

. ة توتر: ر�نا �س�� � صوتها ن��
أجا�ت ناد�ة و��

•
      

ّ تحض�� نتائج ال��ــع األول من ا و�ان ع�� مر شهر مارس ��ع�
ف عليها، ��

�
� أ � المشار�ــــع ال��

السنة ومعالجة �عض المشا�ل ��
� �أمر هذە السف��ة، ولم أتطرق إل�ه لم أشارك أي أحد ق��ب م��

مع ناد�ة مرة اخرى.
ا أن ال أظهر � يوم السفر ودعت ناد�ة والبنات وحاولت جاهد�

��
� إ� المطار، �ان مظهرە أي مالمح للتوتر، جاء سائق أو�ر ل�قل��
� وعي��ه � الس�عينات من عمرە، أب�ض، ذو شعر ذه��

يو�� أنه ��
� فقلت له مطار � عن وجه�� � تح�ة الص�اح وسأل��

زرقاء، حّ�ا��
� واشنطن.

ُدلس وهو المطار الدو�� ��
� التحرك ح��

� الس�ارة وال�دء �� لم تمر دقائق من ركو��
� ف�ه وعدم

أحسست �الراحة، راحة اتخاذ القرار والُم��
�

� الشهر الما��
االس�سالم للمخاوف والقلق. أدركت أن توتري ��

، ناد�ة وتوقعها لحدوث المخاطر والحوادث، �
�ان �س�ب أ���
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رؤ�ة سل� وف�ح وتوارد األف�ار إ� عق�� أن قد ال أستطيع
رؤ�تهم ق���ا، عم�� الذي ال ي�ت�� وك�ف قد يتأثر إن حدث

ء. �
��

� مقتحم
ا إ� المطار، أدرك عق�� أ�� اآلن وقد رك�ت الس�ارة متجه�

� تغل�ت ع� أول عاق�ة أما�� و��
هذە المغامرة ال محالة، وأ��

�
ا ع� تغي�� مجرى ح�ا�� ، لقد أص�حت عازم� الخوف من التغي��

من إ�سان نم�� (م�ديوكر) إ� شخص حر، أص�حت هذا
الشخص الُم� ع� ا��شاف نفسه و�م�ان�اته، أنا اآلن ال أع�ش
فقط من أجل ناد�ة وسل� وف�ح، أو من أجل الحصول ع�

ا �ه منذ زمن.
�
� عمل لم أعد شغوف

منصب ��
� وأ�ون أنا

� ح�ا��
ا �� � سنة، هذە أول مرة أفعل ش�ئ� �عد أر�ع��

صاحب القرار األوحد ف�ه �دون أي مؤثرات خارج�ة.
: هل تمانع أن � صوت السائق وهو �حاول �دء حديثا م�� أفاق��
سألتك من أين جاءت؟ فلهجتك تدل ع� أنك لست من هذە

. النوا��
ّ ممن ال لم أعد أنزعج من هذا السؤال والذي طالما ما يوجه إ��
� السؤال � أول األمر �ان �ضا�ق��

�� . � �� � � من المح�ط�� �عرفون��
� سل�مة ال يوجد بها أخطاء، �ان أ��� ما ��� � وخاصة أن إنجل��
�ة � � حنقا عندما أت�لم مع سل� أو ف�ح �اإلنجل��

�� يث��
ة عندما تقول: � لل�لمات، خاصة ف�ح الصغ��

و�صححون نط��
� قلتها ول�ن هل قصدك أن تقول… وتع�د نفس ال�لمة ال��
�ذ�ذ�ات صوت�ة ال أسمعها، قرأت �حثا أن �ل لغة لها ترددات
اوح ترددات صوت�ة معينة وتختلف من لغة إ� أخرى، ت��
٢,٠٠٠ � �ة ب�� � الموجات الصوت�ة الصادرة عن اللغة اإلنجل��
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اوح ترددات أصوات اللغة الفر�س�ة تز، ب�نما ت�� و١٢,٠٠٠ ه��
� ١,٠٠٠ و٢,٠٠٠ هرتز. أما الروس�ة تز، و��� � ١٥ و٢٥٠ ه�� ب��
تز، وهذا �دل ع� أن �عض � ١٢٥ و١٢,٠٠٠ ه�� اوح ما ب�� فت��
تها أع� أو أ��� انخفاضا من األخرى، ومع تواجد اللغات ن��
�

اللهجات المتعددة لنفس اللغة �صعب للمهاجر الذي لم �ق��
� العمل

� هذا الم�ان أن يتقن ل�نته، ��
ة طفولته ودراسته �� ف��

ة �مط الحروف � هناك من �ستخدم ل�نة الجنوب األم���� المم��
ق األم���� و�� ��عة وفيها ة من ال�لمة وهناك لهجة ال�� األخ��
مدغ ل�ث�� من الحروف وهناك لهجة الغرب األم���� ولهجة
�
�� � الشمال ال��

ة �� الشمال، �ما يوجد اللهجة اإليرلند�ة المن���
� هذە ال�قاع.

�� � ة المهاج��ن األيرلندي�� ل���
� هذا السؤال �سؤال مقا�ل أحب دائما أن أخت�� من �سأل��
فقلت: اس�نتاجك صحيح فقد عشت ما �قرب من ١٩ عام من
� أن تعرف من أين أنا؟ � واشنطن، هل �ستطيع من ل�ن��

عمري ��
� مثل هذا السؤال ثم قال: هذە ة فلم يتوقع م�� � ح��

�� ّ نظر إ��
� ول�ن ال أستطيع التحد�د �دقة؟

اللهجة ش�يهة إ� أذ��
إجابته تدل ع� أنه ال �علم وغال�ا ما سوف �ذكر اسم أي دولة

ح�� ال �ظهر أما�� �أنه ال �عرف.
از�ل؟ تابع قائال: من ال��

؟ ت�سمت وقلت له: أنا من م�، هل تعرف أين ��
ا عندما جئت إ� الوال�ات المتحدة أن لقد كنت أندهش كث��
�عض األم���ان ال �علمون أين تقع م� ع� الخ��طة، ول�ن مع
مرور الوقت علمت أن غالب�ة الشعب األم���� يهتم فقط �ما



33

� الوال�ات المتحدة وال �ع�أ �األما�ن
�دور حوله من أحداث ��

األخرى.
� وال�ة

رد السائق م�عا: لقد قض�ت أ��� من ١٠ سنوات ��
� هناك. �� و�ان يوجد ال�ث�� من الم���� نيوج��

� �� سي�� �� وخاصة مدينة ج�� لقد �ان محقا، فـوال�ة نيوج��
� الوال�ات المتحدة وذلك

تعت�� أ��� معقل للجال�ة الم��ة ��
لق��ــها من ني��ورك ورخص اإل�جارات فيها مقارنة �مدينة

ة. ني��ورك الشه��
� أنت؟ هل � �سؤال لم أتوقعه: أي ن�ع من الم����

ثم فاجأ��
؟ أنت م�ي مسلم أم م�ي أرثوذك��

� عن اإلجا�ة للحظات.
، توقف لسا�� �ان سؤاال غ���ا ��

� من �� هناك أح�اء �سكنها الم���� � ج��
فسارع وقال: ��

الد�انة المسلمة وأح�اء أخرى �سكنها ذوي الد�انة المس�ح�ة
األرثوذكس�ة.

� أستغرب قلت له وع�� وج�� عالمات الدهشة: أنا آسف ول���
� م� لم �كن هناك أح�اء

سؤالك، ح�ث اعتدت أن أع�ش ��
� ل والدي ح�ث قض�ت طفول�� � � م��

�� ، � مختلفة ل�لتا الد�انت��
� من ذوي � واثن�� ان المسلم�� ا إ� ٣ من الج�� ل مقسم� � �ان الم��
، � الد�انة المس�ح�ة وكنت كطفل �� أصدقاء من �لتا الد�انت��
ان و�مسلم لم أ�ن أنفر من أي من األصدقاء أو الج��

. � المس�حي��
� ج�س�ات 

صدقك، فقد رأ�ت مثل هذا النموذج ��
�
� أ

 -   إ��
هم ع� التعامل مع  مختلفة، ظروف �الدهم األصل�ة تج��
�عضهم ال�عض، ول�ن عندما �أتون هنا ألم���ا ت�دأ هذە 
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� خلق تكتالت اقتصاد�ة وس�ان�ة مت�اعدة مثل 
األط�اف ��

الجال�ة الهند�ة فـالسيخ والهندوس لهم مجتمعاتهم المنفصلة 
� وال�ة

ون خاصة �� كذلك، اليهود اإلشكناز�م والسفارد�م ين���
� أما�ن معينة.

نوارك وني��ورك �ل منهم يتواجد ��
� ما قاله السائق لدقائق معدودة، قد �كون الم�ان ح�ث

فكرت ��
ى ح�ث � المدن ال���

� اإلسكندر�ة و�عض من األح�اء ��
�شأت ��

يتوافر المستوى المقبول من التعل�م وفرص العمل تتضائل ف�ه
مثل هذە الظواهر، ول�ن طالما ما سمعنا عن حوادث الثأر
� صع�د

�� � � والمس�حي�� � عائالت المسلم�� والخطف والقتل ب��
� الوجه ال�حري، �انت غال�ا ما تحدث

م� و�عض األح�ان ��
�
هذە الحوادث �س�ب ان�شار الجهل ومحاولة استخدام الدين ��

فرض الس�طرة ع� قطعة أرض أو الحصول ع� منافع
شخص�ة.

� أن � � مخ�ل��
� ان��ا�� ما قاله عن اليهود، فقد �ان �� اس��

� أم���ا
� اليهودي �� � اتحادهم، وأن اللو��

قوة اليهود ��من ��
� دوائر

هم قدرة ع� التأث�� �� �عت�� من أقوى المنظمات وأ���
� الوال�ات المتحدة.

صنع القرارات ��
� سألت السائق: لم أ�ن أعلم أن هناك اختالفات جذر�ة ب��

. � الطوائف اليهود�ة مما �جعلهم �فضلون الع�ش منفصل��

� ا هو الطائفة األرثوذكس�ة وال��
�
أجاب السائق: أشدهم تطرف

ة لهذە الطائفة � �شتهر معتنقيها �الرداء والق�عات السوداء المم��
وضفائر الشعر مع السوالف عند الرجال. فهم �عتقدون أنهم
لة � � عند هللا ألنهم آمنوا �اليهود�ة الصح�حة الُم�� فقط المقبول��
� األد�ان وح�� الطوائف اليهود�ة األخرى فهم

� التوراة، أما �ا��
��
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ط�قات ُدن�ا، هم �عملون عادة �التجارة و�متل�ون مجموعة من
� البنوك

ة، أ�ضا تجدهم �عملون �� سالسل المحالت ال�ب��
� توف�� القروض، أما

�ات األنظمة المال�ة المتخصصة �� و��
� جميع

� فتجدهم �� الي�� � �اللي�� اليهود األ��� اعتداال المعروف��
�
ا �� � المجاالت من إعالم وتكنولوج�ا وصناعة وهم األ��� تأث��

� الوال�ات المتحدة ن��جة لنفوذها القوي
صنع القرار ��

و�م�ان�اتهم الماد�ة.
� وفتحت تطبيق جوجل و�دأت �حثا عن أط�اف

نظرت إ� هات��
� إ�ائ�ل، أجمعت الصفحات ع� أنه �الرغم

اليهود المختلفة ��
من أن تعداد اليهود األرثوذكس ال يتعدى ٢٥٪ ول�نهم أ���

ا ما �سقط � قرارات الحكومة اإل�ائ�ل�ة، وغال��
ا �� � الطوائف تأث��

االئتالفات الس�اس�ة إن لم تتحالف مع الطائفة األرثوذكس�ة
� أي وزارة إ�ائ�ل�ة.

ا ما �كون لهم أ��� من وز�ر �� وغال��
� عن أط�اف �� عزم ع� أن أ�مل �ح��

�
وصلت إ� المطار و�

� هذە الرحلة يتطلب
، ما أنا مق�ل عل�ه �� المجتمع اإل�ائ���

ة قد أجهلها قد � ألدق التفاص�ل، أي معلومة صغ�� معرف��
� افتضاح أمري وفشل المهمة.

ت�س�ب ��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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تل أب�ب
األحد - ٣١ مارس ٢٠١٩

� � مطار بن غور�ون بتل أب�ب، �دأت دقات قل��
ه�طت الطائرة ��

�
ح �� زم��� �� � �م هائل من األف�ار، لقد �� ا�د وهاجم�� � � ال��

��
� األصل أم���� الج�س�ة والذي قد

العمل، ح�در خان ال�ا�ستا��
� مطار إ�ائ�ل.

زار إ�ائ�ل أ��� من مرة، ماذا سوف �حدث ��
� مطار بن غور�ون توجد غرفة مخصوصة

قال �� ح�در: ��
�
ألمثالنا ممن لهم أصول ع���ة أو إسالم�ة، سوف �حتجزونك ��

� ٤- ٦ ساعات. هذە الغرفة ما ب��
جم �ة والذي عادة ما ي�� � أج�ت ح�در �لفظ قبيح �اللغة اإلنجل��
� الع���ة وأضفت: ول�ن أنا مواطن أم����

إ� �لمة «اللعنة» ��
؟ � ما دخلهم �أص�� العر��

� جواز
أجاب ح�در: إنهم �عرفون أصلك من م�ان الم�الد ��

، والذي س�كون مكتوب ف�ه اسم �لد المولد سفرك األم����
، ثم أضاف ح�در �ط��قة � م�، �اإلضافة إ� اسمك العر��
اث: لقد تعودت ع� هذا االستجواب، مع تو�� �عدم اال���
تكرار الذهاب إل�ائ�ل س�قل الوقت الذي يتم ف�ه استجوا�ك.

كررت اللفظ األم���� القبيح مرة أخرى ثم قلت لح�در: وماذا
� هذا االستجواب؟

�حدث ��
 ، � أو أ��� ة قد تطول إ� الساعت�� ا لف�� كونك جالس�  -   سوف ي��
ة س�قوم مسؤول األمن ب�جراء تح��ات عنك ل��  خالل هذە الف��
� إ�ائ�ل أو أن كنت ع� 

يتأ�د إن �ان لك أي سجالت أمن�ة ��
� �استدعائك ع�  ، ثم س�قوم أشخاص مختلف�� � قائمة المطل����
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ات مت�اعدة إ� غرفة منفصلة وسوف �سألونك أسئلة عامة  ف��
عن عملك وس�ب مجيئك إل�ائ�ل، ثم �ستمر األسئلة لتصبح 
أ��� تفص�ال ودقة عن وظ�فتك وم�ان إقامتك وأ�تك، سوف 
�قارن هؤالء األشخاص إجابتك ل�ل منهم ع� حدا ليتأ�دوا من 

أنك صادق وأن إجابتك متماثلة.
� األصل؟ � عر��

 -   هل س�حدث �ل هذا م�� أل��
ا عند الخروج، فال ُ�د   -   إنها إجراءات أمن�ة و�وجد مثلها أ�ض�
� المطار ق�ل اإلقالع �خمس ساعات أو قد ال تلحق 

وأن تكون ��
الطائرة.

� إحدى
أردت التأ�د من أن ما �قوله �� ح�در صحيح، ��

م�المات العمل مع داف�د قلت له: لقد كنت أتحدث مع زم�لنا
� عند الوصول إ� ح�در ولقد قال �� أنه سوف يتم استجوا��
إ�ائ�ل أل��� من أر�ــع ساعات ح�� يتم السماح �� �الدخول

، هل هذا صحيح؟ � وذلك �س�ب أص�� العر��
� أي يوم سوف تصل إ� إ�ائ�ل

رد داف�د �سؤال غ�� متوقع: ��
؟

أجبته: يوم األحد.
� يوم 

�� �
� ال أج�ب ع� أي اتصاالت من هات��

 -   هذا ج�د، أل��
 �
الس�ت «ش�ات»، سوف �سألونك عن هاتف لمض�فك ��
� ، وسوف يتصلون �� �

إ�ائ�ل �مكنك أن تعطيهم رقم هات��
 لسؤا� �عض االسئلة.

 -   هل س�خت� هذا وقت االستجواب؟
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 -   ال، ول�نه جزء من التحقيق، هل تتذكر منذ م�� ونحن نعمل 
س��ا؟

… �  -   أل��� من س�ت��
� وال �د أن تقول لهم نفس اإلجا�ة   -   نعم، سأقول لهم س�ت��

فتكون إجاب�نا م�شابهة.
•

      
ء �

نزلت من الطائرة إ� مطار بن غور�ون و�دأت أنظر ل�ل ��
� تطلع وقلق، أول ما لفت ان��ا�� أن �ل الالفتات

حو�� ��
�ة � �ة، الع���ة، اإلنجل�� اإلرشاد�ة مكت��ة بثالث لغات؛ الع��

ت�ب. و�ــهذا ال��
� إ�ائ�ل �اللغة الع���ة، مكت��ة

وجدت أما�� �لمة مرح�ا ��م ��
ع� الحائط �خط كب�� و�جوارها علم إ�ائ�ل مرسوم �عرض
� إ� ش�اك الحائط، وجدت أما�� ال�ث�� من الناس المتجه��
ا، الجوازات، أخذت أتطلع إ� الوجوە فقد �ان المطار مزدحم�
ا من ج�س�ات مختلفة فهذە العائلة ت�دو أم��ك�ة رأ�ت وجوه�
ق أورو�ا وها �� أ�ة فيها أٌم تل�س واألخرى ت�دو من ��
الحجاب اإلسال�� واألب ي�دو وجهه مألوف، ال �د وأنها عائلة

فلسطي��ة أو من عرب إ�ائ�ل.
ا دوري، �ان الطابور يتحرك � طابور الجوازات منتظر�

وقفت ��
� ساعات االحتجاز الُمق�ل

ب�طء، حاولت أن أتجنب التفك�� ��
� محاولة لمعرفة ج�س�تهم،

عليها، فأخذت أتفحص من حو�� ��
، � � صف آخر �جان��

� �قفون �� ا من الس�اح اآلسي���� رأ�ت فوج�
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ا لماذا أ�� هذا الف�ج لهذە ال�لد؟ وهل س�تم استجوابهم جم�ع�
؟ مثل ما سوف �حدث م��

� إ� ضا�ط الجوازات و�ان معه ملف توجه أول الس�اح اآلسي����
م الملف إ� ضا�ط الجوازات الذي أخذ

�
ف�ه �عض الورق، سل

يتفحص الورق لعدة دقائق ونظر إ� الشخص ثم ختم جواز
السفر وسمح له �المرور.

� تقف أما�� و�انت مكونة من �ان الدور قد جاء ع� العائلة ال��
� ل�عض من

ة أدركت من ل�نتهم و�نصا�� أب وأم وطفلة صغ��
حديثهم أنهم من سان فر�س�سكو، �ال�فورن�ا، توجهت العائلة
ا إ� ضا�ط الجوازات والذي �سلم جوازات السفر، وأجرى حديث�
ا مع األب واألم ثم ختم الجوازات وسمح لهم ا و�اسم� � قص��

�العبور.
، فلم أَر أي أحد ُ�أخذ إ� غرفة خاصة � �دأ األمل �صل إ� قل��

واإلجراءات تمر ��عة وسالسة.
اتجهت إ� ضا�ط الجوازات سلمته جواز السفر وورقة مطبوعة
� تل أب�ب، نظر

� هر�سل�ا والمكتب ��
فيها عنوان الفندق ��

� ادخال ب�انا�� ع�
ّ وأخذ �� الضا�ط إ� جواز سفري ثم إ��

ال�مبيوتر، للحظة أحسست �االطمئنان وأن جواز سفري
� عن أي االستجواب �ما فعل مع العائلة األم���� س�غني��

. األم��ك�ة من ق���
�ة: س�د حازم ما س�ب � ّ ضا�ط الجوازات وقال �اإلنجل�� نظر إ��

مجيئك إل�ائ�ل؟
� ز�ارة عمل لمدة أسب�ع، سوف

أجبته ��عة وثقة: لقد جئت ��
� مدينة هر�سل�ا، ح�ث أقوم بتمث�ل

�� � ك�� ا ل�� أح�� مؤتمر�
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� أم���ا الشمال�ة.
�� � قسم االس�شار���

� إدخال الب�انات،
نظر إ� شاشة ال�مبيوتر مرة أخرى واستمر ��

ت فتاة ترتدي الزي ا خلفه ونادى ع� أحدهم، ح�� ثم فتح �ا��
، أعطاها � العسكري استطعت رؤ�تها من خلف الش�اك الزجا��
� ّ وقال: سوف تذهب مع زم�ل�� الضا�ط جواز سفري ثم نظر إ��

إ� غرفة االنتظار ح�� �ستطيع أن نجري �عض التح��ات
� األمن�ة عنك، جاءت الفتاة تحمل جواز سفري ومشت �جان��

� إ� غرفة االنتظار.
لتقود��

ا، كنت � ع����
إذا لن �شفع �� جواز سفري األم���� ل�و��

ا لحدوث ذلك �عد ما ح� �� ح�در ما حدث ا نفس�� مستعد�
�
� أول ز�ارة، اس�سلمت لإلجراءات وتعمدت أن أب�سم ��

معه ��
�نا من ظهر أي ضعف أو انكسار، اق��

�
وجوە َمن أما�� ح�� ال أ

، إحداهما �ش�ه �ش�ل كب�� � زي مل��
�� � غرفة �قف عليها فتات��

، �انت آثار عمل�ات � � عالمنا العر��
مغن�ة لبنان�ة مشهورة ��

التجم�ل والنفخ واضحة ع� خدودها وشفتيها وأجزاء أخرى
»، تضع �م �

من الجسم، ف�� ممن �مكن وصفهم �الـ « كر��
� معقول من المك�ب مما ساعد ع� إظهار التحس�نات ال��

� من �اب ا�� أضافتها عمل�ات التجم�ل ع� وجهها، مع اق��
، �دأت هذە ة وذات لون قم�� الغرفة، خرجت فتاة أخرى قص��
الفتاة حديثا مع فتاة األمن اإل�ائ�ل�ة ش�يهة المغن�ة اللبنان�ة:
ة لقد مر ع� انتظاري هنا ٤ ساعات (�انت الساعة العا��

� ما زلت موجودة ع� س�� مساًء)، وال أعلم إن �انت حقائ��
الحقائب أم ال.

� فيها �عض ة �ستطيع أن تم�� أجابتها الموظفة اإل�ائ�ل�ة بن��
� هذا المطار، �عد االنتهاء

ء �ضيع �� �
، ال �� �

االستعالء: ال تخا��
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من اإلجراءات األمن�ة، سوف تجدين حقائ�ك ما زالت ع� س��
الحقائب.

� أجا�ت الفتاة وقد �دا عليها اإلرهاق والضيق: لقد أصاب��
ان من ح�ث أت�ت ما ي��د عن اإلجهاد فقد استغرقت رحلة الط��
�ــــح � الذهاب إ� الفندق ل�� أس��

ة ساعة وأنا أرغب �� ست ع��
� الص�اح ال�ا�ر.

قل�ال ق�ل �دء العمل ��
ود: لألسف ال أستطيع أن أحدد م�� ردت الموظفة ب��
� ع� ت��ــــح الدخول إل�ائ�ل، عل�ِك االنتظار ح�� ستحصل��

انتهاء اإلجراءات.
أدارت الفتاة وجهها وذه�ت لتجلس ع� أحد ال�را�� الفارغة،
ا أ�عت وجلست ع� ال�ر�� الفارغ �جنبها، و�دأت معها حديث�
ا:شكرا� لت مب�سم�

ُ
� أسليها وأهون عليها وقت االنتظار، ق

�
ع�

�
ل

فقد َعلمت من حديثك مع الموظفة أنه سوف �كون اما�� ع�
األقل ٤ ساعات من االنتظار.

، ثم اب�سمت وقالت: قد ال تضطر ألن ت�تظر ألر�ــع ّ ظرت إ��
َ
ن

� س�ئة الحظ.
ساعات، أعتقد أ��

� أعتقد أن طول اإلجراءات   -   ال أعتقد أنه سوء حظ ول���
ا مشابهة  مرت�ط �من أين أت�ِت، لقد ح� �� �عض الزمالء قصص�
� أن أسألك من  ولقد اضطروا لالنتظار ٤-٦ ساعات، هل �مكن��

أين أنِت؟
از�ل.  -   أنا من ال��

از�ل و��ائ�ل؟ � ال��  -   ماذا؟� وهل يوجد مشا�ل س�اس�ة ب��



42

، أنا  �
� اسمه ع�دول وهو من أصل لبنا��  -   ال، ول�ن جدي أل��

� بهذا الف�ع من العائلة منذ  لم ألتِق �ه قط، ولقد انقطعت صل��
. زمن كب��

� هو ما تطلب   -   اآلن فهمت، أعتقد اسم جدك العر��
احتجازك هنا للتح��ات األمن�ة.

 -   نعم، أعتقد كذلك، وماذا عنك من أين أنت؟
� الواقع أنا من �لد جارة إل�ائ�ل، ول�ن ي�دو أنهم ال 

��   - 
ان، أنا من م�. �حسنون استق�ال الج��

ا ضحكت وقالت: اوە، ال �د وأن التح��ات عنك سوف تأخذ وقت�
ا. ا سع�د� أطول، ال أدري ماذا أقول لك ول�ن أتم�� لك حظ�

ا، فأنت ال � ع����
لت: ال عل�ِك فأنا فخور �كو��

ُ
اب�سمت لها وق

� ألقاها عندما أسافر لل�الد حاب وال�سه�الت ال�� � �ّم ال�� تعلم��
� �ل

ة �� ، فالجال�ة الع���ة من��� ّ � � عر��
المختلفة و�علمون أ��

م�ان.
� المهاج��ن � والفلسطين��  -   صحيح، يوجد ال�ث�� من اللبنان��
. � � الجامعة من فلسط��

� المق��ة �� از�ل، لقد �انت صد�ق�� � ال��
��

 �
 -   أنا أعتقد أن اللغة الع���ة واحدة من أقوى اللغات الح�ة ��

� �ل م�ان، ل�م أتم�� أن 
العالم الن�شار المهاج��ن العرب ��

تتعلمها اب�تاي.
؟ هل زوجتك من  �  -   ك�ف ال يت�لمون الع���ة وأنت عر��

ج�س�ة مختلفة؟
� الوال�ات المتحدة منذ 

 -   ال �� م��ة أ�ضا ول�ننا نع�ش ��
� �ستط�عان فهم ما نقول �الع���ة  ة، والب�ت�� ة زمن�ة كب�� ف��
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�ة. � ا ما �فضلون التحدث �اإلنجل�� ول�ن دائم�
 -   ال تمل من المحاولة، س�عرفون أهم�ة تعلم لغتهم األم 
ا  � السن و�رون ك�ف تفتح لهم هذە اللغة أبوا��

ون �� عندما �ك��
هم ع� الوصول إليها. ا قد ال �قدر غ�� وفرص�

، مستدير الوجه، أصلع الرأس، يرتدي زي � دخل موظٌف سم��
� المطار الرس�� و�حمل ب�دە جواز سفر، نادي الموظف موظف��

: سلف�ا ع�دول. �صوت عا��
� فرحة وقالت: أنا.

نظرت الفتاة إل�ه ورفعت �دها ��
ا سأتمكن من الذهاب إ� الفندق � ّ وقالت: أخ�� ثم نظرت إ��

وأنال �عض الراحة، ل�م أشتاق إ� ال��ر.
ا. ا سع�د� ضحكت وقلت لها: أتم�� لك حظ�

ا. : لقد سعدت �محدث�نا وحظا سع�دا لك أ�ض� � أجابت��
ا من حقي�ة ظهري ألقرأە، نظرُت أما�� ق�ل ال�دء أخرجُت كتا��
� � السن قد تكون ما ب��

ة �� � قراءة ال�تاب، فوجدت فتاة صغ��
��

�
ّ مب�سمة، �انت �ش�ه األوالد �� ال١٨ و٢٠ عام تنظر إ��

 لتحد�د إن �انت
ً

ت قل�� � اح�� ���حة شعرها ول�اسها ح�� أن��
� �أنها فتاة، �انت تجلس ع� ا، ول�ن إحسا�� غالب�� فتاة أم ولد�
، اب�سمت لها وأدركت أنها � ا ع�� ال�ر�� المقا�ل �� ولم �كن �ع�د�
� سلف�ا، ولعلها ت��د أن � و��� نصت للحوار الذي دار بي��

ُ
�انت ت

تضيع �عض الوقت �الحد�ث أ�ضا فقلت لها: منذ م�� وأنت
منتظرة؟

� ردت �صوت أنثوي تأ�دت منه أنها فتاة: قار�ت ع� الساعت��
� مرة واحدة. ولقد تم استجوا��
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� إ�ائ�ل؟
 -   هذە أول مرة لِك ��

� رام هللا، ومنذ وفاته أح�� مرة 
 -   ال، فأهل والدي �ع�شون ��

� مع 
� �عض الوقت معهم فأستع�د ذك��ا��

� ألق�� �ل عام��
� وخاصة �عد  ة مراهق�� والدي، لم أ�ن ق���ة منه خالل ف��
� قط إال �عد وفاته، قد  ، فلم أزر فلسط�� �

انفصاله عن والد��
� بهذا الطرف من العائلة. قررت أن أوطد عالق��

 -   أنا آسف لموت والدك.
 -   شكرا، لقد سمعت أنك من م�، لقد كنت أسمع والدي 
 �
ا عن م� وأنا طفلة، ل�م تمن�ت أن أزور م� �� يتحدث كث��

يوم من األ�ام.
� هاجرت إ� الوال�ات المتحدة منذ   -   نعم أنا من م�، ول�ن��

ا. �سعة ع�� عام�
 -   هل ما زلت تزور م�؟

� أم���ا وأحرص ع� 
� سن المراهقة م�� ��

�� �  -   نعم، ف�� ب�ت��
أن يزورا م� �صفة متكررة؛ ل�� �كونا ع� اتصال مع األهل 
و�تعلما العادات والتقال�د الع���ة، ول�نها مهمة صع�ة خصوصا 

� هذا السن، من أين أنت؟
��

. �  -   من ألمان�ا، برل��
� ميونخ.

� كنت �� ا ول��� � ألمان�ا من شهر تق����
 -   لقد كنت ��

� ميونخ سواء طالب أو من 
 -   يوجد ال�ث�� من العرب ��

�ذهبون للس�احة.
 -   نعم، ف�� �لد جم�لة ومركز لألعمال، أذهب هناك �استمرار 

� أعمل بها هناك. كة ال�� ح�ث يوجد المكتب اإلقل��� لل��
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� ماذا تعمل؟
 -   و��

استمر حدي�نا لمدة نصف ساعة، ومن وقت آلخر �ظهر موظفو
� الست�مال إجراء التح��ات، األمن ينادون ع� أحد الجالس��
�ن من � الواحد والع��

تعرفت ع� اسمها ساندرا، و�انت ��
ا ولم تكن والدتها ع� العمر. توفت والدتها األلمان�ة مؤخر�
، فأص�حت � ألمان�ا وال تعرف ساندرا عنهم ال�ث��

عالقة �أهلها ��
� تحرص ع� االتصال بهم هم أهل والدها عائلتها الوح�دة وال��
� دراستها لتتمكن

� رام هللا، ال تتحدث الع���ة ول�نها �دأت ��
��

من التفاعل مع أهل والدها عند ز�ارتهم، وصفت �� �م تحب
ا ما �ان الوالد �جلس � العائالت الع���ة، فكث�� ا�ط األ�ي ب�� ال��
� �ألبوم الصور و��د لها قصص أقار�ه

ة و�أ�� معها و�� صغ��
ا ما �دمع عندما يرى صورة والدە ، �ان دائم� � � فلسط��

وأقرانه ��
� ولم �ستطع الذهاب لرؤ�ته؛ ألنه لم �كن قد حصل

الذي تو��
ع� الج�س�ة األلمان�ة �عد ولم تكن إ�ائ�ل ل�سمح برج�ع
، ت�ادلنا أرقام � � مرة أخرى إ� فلسط�� المهاج��ن الفلسطي�ي��

� يوم من األ�ام.
�� �

التل�فونات والعناو�ن لعلنا نلت��
: حازم إسماع�ل � األمن ونادى �صوت عا��

جاء أحد موظ��
الدمنهوري.

ا، لم �عاِن من نطق حرف الحاء �ما لقد نطق اسم حازم صح�ح�
�حدث لل�ث�� ممن ال ينطقون الع���ة، رفعت �دي وتوجهت
� إ� غرفة أخرى �جلس فيها

، قاد�� � إل�ه وقد �دأ التعب �حل ��
� الجلوس و�ان � السن، طلب م��

ا �� � � آخر ي�دو صغ�� موظف أم��
 ب�دخال �عض المعلومات ع� ال�مبيوتر، دققت النظر

ً
مشغو�

� المنطقة الع���ة وخاصة
إل�ه فوجهه ي�دو من الن�ع المألوف ��

� م� أو لبنان. �ان
ق األوسط، فقد تجد ش�يها له �� ال��
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� وجهه من النحافة، له
ا، تظهر عظام الجبهة والخدود �� نح�ف�

� دائمة الحركة ومنخار ط��ل، نظر � زائغت�� شارب كث�ف وعين��
� إ�ائ�ل؟

ا وقال: أول مرة �� ّ مب�سم� إ��
 -   نعم.

� تمر بها اآلن، و�ذا �ان  � أعط�ك ن�ذة عن اإلجراءات ال��  -   دع��
. � سؤا��

دد �� لد�ك أي سؤال ال ت��
� أردت � التعب واإلرهاق إ� حد أن�� لم أرد عل�ه، فلقد تمكن م��
� من الطاقة، ل�� أتمكن من الوصول

أن أحتفظ �المخزون المت���
ا� الفندق واالنه�ار ع� ال��ر.

 -   نحن نقوم ب�عض التح��ات األمن�ة عنك للتأ�د من أنه ال 
� سجالتنا األمن�ة، 

�� � توجد أي شبهات أو أنك من المطل����
سوف أسألك �عض األسئلة و�عد ذلك ستذهب ا� غرفة 
االنتظار مرة أخرى وسوف �كون هناك مقا�الت أخرى مع زمالء 
� هذا الوقت ال أستطيع تحد�د عدد المقا�الت أو 

اخ��ن، ��
الوقت الالزم إلنهاء اإلجراءات.

ا لهذە المقا�لة ولم �كن عندي أي سؤال،  نفس��
�
لقد كنت مه�أ

� النوم وأنا أمامك.
قلت لنف�� فل�سأل ما عندك ق�ل أن أغط ��

 -   لماذا أت�ت إل�ائ�ل؟
� إ�ائ�ل.

� أعمل بها �� كة ال�� ا تق�مه ال��  -   ل�� أح�� مؤتمر�
كتك؟ � تقوم بها �� �دء تواتر األسئلة: ما �� طب�عة األعمال ال��
� ا؟ منذ م�� كة؟ أين تع�ش حال�� � هذە ال��

وما �� وظ�فتك ��
� وج ولد�ك أطفال؟ أعط�� � وأنت تع�ش هناك؟ هل أنت م��
�
أسماء أفراد العائلة وتوار�ــــخ الم�الد، ماذا تنوي أن تفعل ��
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كة إ�ائ�ل؟ هل تنوي ز�ارة أي م�ان آخر �جانب مقر ال��
والمنتجع ح�ث سوف �قام المؤتمر؟

 � � اإل�ائ�لي��
 -   نعم، أنوي الذهاب إ� أورشل�م مع أحد زمال��

� إ� هناك. ّ اصطحا�� الذي عرض ع��
 -   م�� تنوي الذهاب إ� أورشل�م؟

ة وسأعود إ� الفندق �عد تناول وج�ة   -   يوم الثالثاء �عد الظه��
� المدينة.

العشاء ��
� ب�انات هذا الزم�ل الذي سوف  -   هل �مكنك أن تعطي��

 �صطح�ك إ� أورشل�م.
 -   أعطيته ورقة �انت جاهزة م�� وفيها �ل ب�انات داف�د.

ّ مرة � إدخال الب�انات ثم نظر إ��
، أخذ �� ّ نظر إ� الورقة ثم إ��

� جوازك الم�ي آلخذ منه أخرى وقال: هل ممكن أن تعطي��
صورة؟

� أضاعت إحسا�� �التعب ووضعت أفرز جس�� جرعة أدر�نال��
� حقي�ة

� قمة التأهب، فأنا أحتفظ �جوازي الم�ي ��
عق�� ��

� ل�� أستخدمه أثناء دخو�� إ� م�،
� ج�ب خ��

الظهر ��
� ال أر�د أن أر�ط

� لن أعط�ه له ل�حتفظ ب�سخة فإ�� ول�ن��
� الم��ة بهذە ال��ارة. ج�سي��

قلت له: لم أح�� جوازي الم�ي لتجنب أي مشا�ل مع
السلطات الم��ة عند دخو�� إ� م�.

ة دخولك إ� م� ع� جواز سفرك � أرى تأش�� : ول�ن�� � أجاب��
. األم����
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� هذە المرة �انت قد انتهت صالح�ة جواز
ا: نعم، �� أجبته ��ع�

. سفري الم�ي واضطررت إ� استخدام األم����
ضحك وقال: ال تقلق فنحن ال نضع أي أختام ع� جوازات
ا وستظل معك ح�� تخ�ج من � السفر، سوف نطبع لك ف��
إ�ائ�ل، هل ستذهب إ� م�ان آخر �عد إ�ائ�ل وق�ل الرج�ع

إ� الوال�ات المتحدة؟
� إ�طال�ا للس�احة.

� �عض األ�ام ��
قلت: نعم، سوف أق��

: �مكنك اآلن الرج�ع إ� صالة االنتظار ضغط ع� زر� وقال ��
� �استدعائك الحقا.

وسوف �قوم أحد زمال��
� موظف األمن إ� صالة االنتظار وقد �دأ عق�� ي�سأل: هل

قاد��
صّدق أنه ل�س م�� الجواز الم�ي؟ ماذا سوف �حدث إن
ف�شوا حقي�ة الظهر ووجدوا جواز السفر اآلخر؟ هل كنت

ا عندما كذ�ت عل�ه �شأن جواز السفر الم�ي؟ أحمق�
اجع اآلن وح�� إن ا��شفوا الجواز اآلخر؛ سوف ال �مكن ال��

. ح��� أرفض إعطاءهم إ�اە ح�� و�ن انت�� األمر ب��
ل�ن هذا معناە فشل المهمة، ورجو�� إ� أم���ا مرة أخرى، إ�
ا ول�ن فاشٌل أ�ضا. ح�اة «الم�ديوكر»، ل�س فقط م�ديوكر عاد��
� ج��دة �اللغة

� �قرأ ��
ا ف�ه مسافٌر آخر أف���� �ان مقعدي جالس�

�ة و�ان ال يوجد أثر لساندرا، لعلها استدع�ت لمقا�لة � اإلنجل��
أخرى أو أنهم أنهوا تح��اتهم وتركوها تذهب.

� الحد�ث مع أي أحد فوضعت سماعات
لم أ�ن أرغب ��

� ل�� أستمع إ� الموس��� وأخرجت ال�تاب الذي
� أذ��

التل�فون ��
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� القراءة مع
�� � ك�� أحاول قراءته من حقي�ة الظهر، حاولت ال��

� الخلف�ة.
االستماع إ� الموس��� الهادئة ��

٣٠ دق�قة ح�� جاء موظف األمن مرة أخرى ونادى مرت حوا��
� غرفة مختلفة،

� لمقا�لة محقق آخر �� ، ثم اصطحب�� اس��
�
ّ األسئلة و�انت مشابهة لحد كب�� لما ُسئلت �� توالت ع��
�
�� �

التحقيق األول ول�ن زاد عليها أسئلة متعلقة بتحر�ا��
ها، � سوف أح�� إ�ائ�ل، والتفاص�ل المتعلقة �االجتماعات ال��
ذه�ت مرة أخرى إ� صالة االنتظار وحاولت النوم ول�ن لم
أستطع، حوا� الواحدة والنصف �عد منتصف الل�ل جاءت
موظفة أمن ونادت اس�� فتوجهت إليها و�ان معها مجموعة من
� هذا الم�ان ؛

�� � � إ� صالة أخرى، وظللنا واقف�� األوراق أخذت��
� المقا�الت ق�ل ط�اعة ت��ــــح

: هذە آخر مرحلة �� قالت ��
ا دخولك إ� إ�ائ�ل، سوف أراجع معك �عض المعلومات ��ع�

للتأ�د من خلو ملفك من األخطاء.
ا: ل�م أشتاق إ� أحسست ب�عض االطمئنان وقلت لها مب�سم�

� لم أَرە منذ مدة ط��لة.
الذهاب لل��ر فإ��

� قد � تكرار نفس األسئلة ال��
عت �� � االب�سام و�� لم ت�ادل��

� المرات السا�قة ول�ن هذە المرة �انت أ�ع ح�ث أنها
ُسئلتها ��

� الملف لديها.
� �ما هو مكتوب ��

�انت تقارن إجا�ا��
: �مكنك اآلن الذهاب إ� صالة االنتظار، �عد االنتهاء قالت ��

ە لك. سأقوم �طبع ت��ــــح الدخول وأح��
ا؛ فقد � دخول غرفة االنتظار مجدد�

� ال أرغب ��
أحسست أ��

� أن أظل � اال�تئاب من طول االنتظار فقلت لها: أ�مكن�� أصاب��
� الغرفة األخرى.

ا هنا فقد مللت االنتظار �� واقف�
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� شعوري �الملل والتذمر؛ فقالت: � عي��
ّ وقد رأت �� نظرت إ��

� الطرقة أمام هذا المكتب ح�� أح�� لك الت��ــــح.
�� �

انتظر��
� تحتوي � الطرقة ح�ث توجد العد�د من اللوحات ال��

وقفت ��
� أزمنة مختلفة، ال�عض منها

ع� صور مطار بن غور�ون ��
أب�ض وأسود و�حتوي ع� طائرات من طراز قد�م وأخرى ملونة
� إحدى اللوحات الملونة لمحت

توضح مراحل تطور المطار، ��
ا صورة ن�ن�اهو الرئ�س الحا� للحكومة اإل�ائ�ل�ة محاط�

�العد�د من الناس ف�ما ي�دو افتتاح مرحلة جد�دة من المطار.
أحسست �الحركة حو�� فنظرت إ� الخلف فوجدت موظفة
� إ�ائ�ل،

األمن تمد �دها بورقة مطبوعة ثم قالت: مرح�ا �ك ��
�
�مكنك اآلن الذهاب إ� س�� الحقائب وسوف تجد حقائ�ك ��

انتظارك.
� إ�ائ�ل»، ع�

أحسست �الره�ة عندما قالت �� «مرح�ا �ك ��
� عادة ما �صح�ك الفضول عند خالف ال�لدان األخرى وال��
� إحساس غ��ب �الخوف، لعل هذا الخوف نابع ز�ارتها انتاب��
� �� دائما العدو، فأنا اآلن من إدرا�� أن إ�ائ�ل �ال�س�ة �� كعر��
ّ كـ � داخل هذە ال�لد وال أدر� إن �ان َسُ�نظر إ��

أخطو أول خطوا��
� الغ�� مرحب �ه أم �األم���� ال�احث الصديق� العر��

أخذت الورقة المطبوعة وتوجهت إ� س�� الحقائب، مررت
� لم � أرى ساندرا ول���

�
�صالة االنتظار فألق�ت نظرة �داخلها لع�

�
أَرها، فال ُ�د وأنها قد حصلت ع� ت��ــــح الدخول أ�ضا، و�� ��

� رام هللا، أحسست �الحزن من
ط��قها اآلن ل��ارة أهل أبيها ��

� �ل مرة ترغب فيها ب��ارة أهلها
أجلها ف�� تمر بهذە التج��ة ��

. � � فلسط��
��



51

� وت��عت الالفتات ، أخذت حقائ�� � �جانب الس�� وجدُت حقائ��
� منها، خرجت من المكت��ة �اللغات الثالثة وكنت أقرأ العر��
المطار واتجهت إ� موقف التا��� الق��ب من بوا�ة الخروج،
� موظفة � طابور ط��ل ومنظم، استق�لت��

�ان التا��� �قف ��
�ة ج�دة: إ� أين أنت � � ب�نجل�� المطار و�انت ت�دو إف��ق�ة سألت��

ذاهب؟
أجبتها: منتجع أ�اد�ا بهر�سل�ا.

� �دها وقالت: ١٦٠ ش��ل.
نظرت إ� ورقة ��

ا �ارد؟ � سألتها: هل �مكن الدفع �الف��
� الدور.

ا، �مكنك أخذ التا��� التا� �� ردت: ط�ع�
� الظهر، شعرە أب�ض �الثلج، أخذ � منح��

جاء سائٌق عجوٌز، �م��
�ة. � �الع�� � وسأل الموظفة عن م�ان إقام�� � حقائ�� م��

� الخلف فلم أ�ن أرغب
دخلت ا� الس�ارة الحديثة وجلست ��

� وال � إجراء أي حد�ث، ما زالت الره�ة من الم�ان تتمل���
��

أشعر �الراحة.
�عد ٢٠ دق�قة من خروجنا من مب�� المطار �دأت معالم المدينة
، � � زجاج�ة شاهقة العلو مب��ة �ش�ل معماري مم��

تظهر، م�ا��
� مجال

ي �� �ات ال��� أع� �ل مب�� يوجد شعار إحدي ال��
التكنولوج�ا، الشوارع واسعة و�وجد ال�ث�� من التفرعات
وال��اري الضخمة، ما زالت جميع الالفتات اإلرشاد�ة وأسماء
� � المنتصف ب��

الشوارع مكت��ة �اللغات الثالثة ودائما الع���ة ��
�ة. � �ة واإلنجل�� الع��
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ّ فهم �ة رك�كة �ان �صعب ع�� � � التحدث ب�نجل��
�دأ السائق ��

� إ�ائ�ل؟
أغلبها: أول مرة لك ��

 -   نعم.
ت  �ات حديثة النمو «س�� � تل أب�ب عاصمة ال��

 -   نحن اآلن ��
� العالم ؛ من أين أت�ت؟

أ�س» ��
 -   من الوال�ات المتحدة، ول�ن أصو�� من م�.

، ثم تحدث �ع���ة � مالم��
� المرآة محدقا ��

ّ السائق �� نظر إ��
متقنة حاول أن �غلب عليها الل�نة الم��ة ول�ن �ان �ش��ــها

�عض من الفلسطي��ة واللبنان�ة: من أين أنت من م�؟
� لغته الع���ة وقلت: من اإلسكندر�ة، لهجتك الع���ة فاجأت��

� المدارس؟
ممتازة؛ أين تعلمت الع���ة هل �درسونها هنا ��

� المدارس، ول�ن ع� أ�ا�� 
 -   أعتقد اآلن �دأت ُتدّرس ��

� ح�فا، كنت دائما ما ألعب مع أوالد 
� العرب ��

ا�� تعلمتها من ج��
ان وآ�ل معهم فقد �ان طعام والدتهم أ��� جودة من طعام  الج��

. �
والد��

 -   هذا مبهر، تعلمت الع���ة فقط من اللعب مع أوالد 
ان؟ الج��

نا �شاهد أفالم وم�ح�ات 
�
ا ما ك  -   والتل�ف��ون أ�ضا فكث��

ت. � المفضلة الع�ال ك�� عادل إمام وسع�د صالح، م�حي��
ان من العرب؟  -   وهل ما زلت ع� عالقة بهؤالء الج��

� تل 
� إ�ائ�ل، وتزوجت وسكنت ��

 -   لألسف توسعت المدن ��
� ح�فا ولم 

أب�ب، ُب��ت �عض المستعمرات ح�ث كنا �سكن ��
ء. �

أعد أسمع عنهم أي ��



53

ثم أضاف: لقد زرت المغرب عدة مرات، وما زلت أذهب �ش�ل
� وما زال لديها عائلة هناك، لقد � من أصل مغر�� متكرر؛ فزوج��
� أوائل األلف�ة الثان�ة �عد ما

أعاد لهم ملك المغرب أمال�هم ��
ا. � عام� ُسل�ت منهم أل��� من خمس��

أجبته: ول�ن الل�نة المغ���ة تختلف تماما عن الع���ة الفص�
� الفهم والتعلم.

� اللهجات الع���ة، ف�� أصعب ��
و�ا��

� �اللغة األماز�غ�ة ضحك السائق ثم قال: لقد احتفظت زوج��
ل غالب�ة � � الم��

� توارثتها ع�� األج�ال، وقد �انت تت�لم بها �� وال��
الوقت فتعلمها أوالدنا وتعلمتها أنا أ�ضا.

� ما قاله الرجل فهو �عرف الع���ة واألماز�غ�ة
أخذت أفكر ��

� أن أجعل اب�َتاي تتقنان اللغة الع���ة.
�ة، ب�نما لم أنجح �� والع��

� تحمل صورة نتان�اهو وخلفه ف��ق رأ�ت ال�ث�� من الالفتات ال��
ممن يرتدون ال�دل الرسم�ة، قد خمنت أن �كونوا وزراء
حكومته، �ان هناك الفتات ألشخاص آخ��ن أ�ضا �ظهرون
ة كف��ق عمل آخر، سألت السائق: ما � هذە الالفتات المن���

� الشوارع؟
��

: إن انتخا�ات الحكومة اإل�ائ�ل�ة األسب�ع القادم. � أجاب��
ة أخرى؟ شح نتان�اهو لف��  -   هل س��

� ظل اإلدارة األم��ك�ة الحال�ة، واألحداث المتوترة مع إيران
��   -

� واشنطن، هو
�عت�� هو من أفضل االخت�ارات فإنهم �حبونه ��

صديق مقرب من ترامب.
ا � أم���ا نادر�

، ف�� � هذا التحل�ل الس�ا�� من سائق التا���
فاجأ��

� �الس�اسة واالنتخا�ات، فهم � التا��� مهتم��
ما تجد سائ��
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ا لمصارعة الرأسمال�ة القاتلة، فل�� يتمكن �عملون ل�ال ونهار�
� أم���ا فال ُ�د أن �عمل أ��� من

السائق من الع�ش ح�اة ك��مة ��
� االنتخا�ات،

١٢ ساعة يوم�ا، ال وقت له للس�اسة والمشاركة ��
� م� فعادًة ما �ستخدم سائق التا��� صوته للحصول

أما ��
ع� معونة ماد�ة أو كرتونة مساعدات خالل موسم االنتخا�ات.
ا، وصلنا إ� المنتجع و�انت الساعة �ش�� إ� الثالثة ص�اح�

. � � إنزال حقائ��
� السائق وحامل الحقائب ��

ساعد��
توجهت إ� مكتب االستق�ال فوجدت فتاة آسي��ة هناك،
ُدهشت أن إ�ائ�ل أص�حت تنافس دول المنطقة األخرى مثل
� االستحواذ ع� العمالة اآلسي��ة ، ي�دو أن هذە

دول الخليج ��
� سوق العمل اإل�ائ���

� من المغ��ات ��
العمالة وجدت ما �ك��

� هذە ال�لد.
للتوافد عل�ه و االستقرار ��

� الب�انات و��نما �ة �طالقة، أخذت م�� � �انت الفتاة تت�لم اإلنجل��
� ع� ال�مبيوتر سألتها: من أين أنِت؟

�انت ُتدخل ب�انا��
. � : من الفلب�� � أجابت��

� إ�ائ�ل؟
�� � منذ م�� وأنِت تعمل��

منذ ثالثة أعوام.
�ة؟ � الع�� هل تتحدث��

�ة فغالب�ة الناس هنا � ما زلت أتعلمها، عادة ما أستخدم اإلنجل��
تفهمها.

� العمل هنا؟ هل ُتحب��
� �عض الوقت �ل عام

المقا�ل المادي ج�د، وأستطيع أن أق��
. � � الفلب��

مع أه�� ��
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� حاجة
، صعدت إ� الغرفة وكنت �� � َطل�ت العامل ألخذ حقائ��

إ� النوم، أخذت شور ��ــــع واستلق�ت ع� ال��ر، �عثت
�
� خرجت من المطار ووصلت الفندق، كنت ��

رسالة إ� ناد�ة أ��
� الغد.

غا�ة اإلرهاق وأحتاج للنوم، سوف أ�لمها ��
لقد تمت أول خطوة بنجاح، الدخول إ� إ�ائ�ل، أخذُت
� أت�ت إ� إ�ائ�ل من � األساس�ة وال�� جع تفاص�ل مهم�� أس��
� � هنا ول�ن�� أجلها، فلم �كن المؤتمر هو الس�ب األسا�� لمجي��
� � مهمة أ��� خطورة، نظرت إ� ساعة المن�ه �جان��

جئت ��
� الثامنة ألتمكن من

ّ أن أصحو �� ا، ع�� وجدتها الرا�عة ص�اح�
مقا�لة داف�د وزمالء آخ��ن للتحض�� للمؤتمر والذي سُ�عقد
� من الدواء المنوم، ثم يو�� األر�عاء والخم�س، أخذت حبت��

� المنوم �مفعوله.
� أقرأ ف�ه ح�� �أ�� فتحت كتا��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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القدس (أورشل�م)
الثالثاء - ٢ أب��ل ٢٠١٩

� إ� القدس، ل�م أشتاق
ة اتجهت مع داف�د �ما وعد�� �عد الظه��

، هناك � � وثالث الحرم�� إ� رؤ�ة المسجد األق� أو� الق�لت��
� ل�لة اإل�اء، ثم ُع�ج �ه إ� السموات السبع

�ى �الرسول ��
�
أ

�ة
ُ
مر �فرض الصالة، ل�م تمن�ت أن أرى مسجد ق

�
ح�ث أ

ا لما تمثله القدس الصخرة والذي دائما ما تكون صورته رمز�
. � للمسلم��

�ة � اجتماعات تحض��
�دأت يو�� منذ الص�اح ال�ا�ر، ا�شغلت ��

� اعتذرت متعاق�ة �ان من الممكن أن تمتد ح�� المساء، ول�ن��
� المساء �الذهاب ل��ارة المدينة

� العمل ال�شغا� ��
�� �

لزمال��
القد�مة، القدس (أورشل�م).

� داف�د ع�� الط��ق ال��ــــع من هر�سل�ا إ� أورشل�م والذي
أخذ��

� هذا الوقت، �ان الط��ق
يتجنب المرور بتل أب�ب المزدحمة ��

� زراع�ة ممتلئة �أشجار الموالح والعنب وال��تون،
�مر �أرا��

ّ الط��ق، � اء المزروعة ع� جان�� رأ�ت ال�ث�� من التالل الخ��
ة المتفرقة هنا وهناك ف�ان ال��ف توجد �عض القرى الصغ��
. أخذت أتأمل � � ال��ف األورو��

ُ�ش�ه إ� حد كب�� ما تراە ��
� ع� المزارع من حو�� ح�� مررنا ع� تجمع معماري كب�� مب��
� متوسطة االرتفاع ال ت��د عن

الطراز األم���� الحد�ث، الم�ا��
أر�عة طوابق �علوها السقف األحمر المائل وتمتد ع� مساحات

واسعة، سألت داف�د: هل هذە �دا�ات القدس؟
� � داف�د: �ال، هذە مستعمرة حديثة ُب��ت لتوط�� أجاب��
� � أورشل�م ذات طراز معماري مم��

�� �
المهاج��ن اليهود، الم�ا��
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ب من المدينة. ومختلف، سوف تالحظه عندما نق��
نظرت إ� المستعمرة وتخ�لت �م من البيوت الع���ة ُطرد منها
� وُهدمت لُتب�� هذە البيوت الحديثة الستق�ال س�انها األصلي��

المستعم��ن الجدد.
� أعط�ك ن�ذة عن التقس�مة الُس�ان�ة استطرد داف�د: دع��
للمدينة ق�ل أن نصل إليها، المدينة القد�مة أورشل�م مقسمة إ�

أر�عة أجزاء:
 � � من المدينة وقد ُب�� � الشمال الغر��

: و�قع ��  -   ال��ــع المس���
حول كن�سة الق�امة المشهورة لدى جميع الطوائف المس�ح�ة 
�أنه م�ان ق�امة المسيح. وُ�س�طر عليها حال�ا الطائفة
األرثوذكس�ة المس�ح�ة ول�ن �أتيها الزوار من جميع الطوائف

والد�انات األخرى.
� والذي �عتقد   -   ال��ــع اليهودي: ح�ث �قع الحائط الغر��
ا من المع�د، مع�د سل�مان ولهذا  اليهود أنه أ��� األما�ن ق���

يتع�دون عندە.
 -   ال��ــع المسلم: و�وجد ف�ه المسجد األق� وق�ة الصخرة 
 �
ح�ث �عتقد المسلمون أن رسولهم صعد إ� السماء وقا�ل �ا��

الرسل من هذا الم�ان.
أج�ت داف�د: نعم فهو من أ��� األما�ن قدس�ة لدينا.

� وهو استطرد داف�د: أما ال��ــع الرابع واألخ�� فهو ال��ــع األرمي��
� المدينة منذ القرن الرابع ق�ل

األصغر حجما، تواَجَد األرمن ��
� األرمن الد�انة المس�ح�ة كد�انة قوم�ة لهم

الم�الد، ولقد تب��ّ
ول�نهم انفصلوا عن ال�ن�سة األرثوذكس�ة وال�اثول�ك�ة.
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� الب�ضاء المب��ة من
� االختفاء، و�دأت الم�ا��

�دأت المزارع ��
� الظهور، ي�دو عليها العراقة والمتانة

ي الضخم �� الحجر الج��
وال �ظهر عليها أي آثار من القدم أو التهالك.

ا ع� س�ان القدس تحت االحتالل قال داف�د: لقد �ان إج�ار��
� �ن أن يتم بناء البيوت بن�ع مع�� � أوائل القرن الع��

ي �� � اإلنجل��
ي األب�ض، و�طلق عل�ه ح�� اآلن حجر من الحجر الج��
ل ع� الش�ل الُمضلع وأن � � الم�� ا أن ُيب�� أورشل�م و�ان إلزام��
تكون األسطح مست��ة، ولهذا ستجد هذا النمط المعماري
� جميع أنحاء المدينة، ولمتانة وقوة أحجار أورشل�م

متكرر ��
� من مقاومة جميع العوامل الب�ئ�ة ح��

فقد تمكنت هذە الم�ا��
� حرب

� ُدمرت �� � ال��
اآلن وما زالت تحتفظ برونقها، أما الم�ا��

٦٧ قامت الدولة اإل�ائ�ل�ة ب�عادة بنائها بنفس المواد والطراز
المعماري.

�دأ س�ان المدينة من اليهود ذوي الرداء األسود الط��ل
�
� الظهور �ش�ل مكثف، فهم يتحركون ��

والق�عات السوداء ��
ة و�ل عائلة معها عدد كب�� من األطفال. تجمعات عائل�ة كب��

� � الغر�� قال داف�د: لقد دخلنا إ� المدينة من الجزء الجنو��
� المدينة.

ح�ث توجد مسا�ن اليهود األ��� �شددا ��
سألت داف�د: أال �سمح لس�ان الطوائف األخرى �السكن هنا؟

أجاب داف�د: أنا كيهودي ال أفضل السكن هنا، فمن �سكن هنا
ا ُمت. فعادة ما �غلقون الشوارع تمام� � هم جماعات شد�دة ال��
ا ما �فضلون يوم الس�ت إلعاقة الس�ارات من الحركة، وغال��
� مح�ط مجتمعاتهم المغلقة، هم �قضون

التعامل والتجارة ��
� دراسة تعال�م التوراة والتلمود �دال من العلوم

معظم الوقت ��
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المدن�ة الحديثة، هذە الطوائف الم�شددة ال تمثل أ��� من
� القدس وما حولها

كزون �� ٢٥٪ من تعداد دولة إ�ائ�ل، و���
ا ع� الطوائف � فهم أ��� تفُتح� من قرى. أما الـ ٧٥٪ ال�اق��

والد�انات األخرى.

�
قلت لداف�د: ول�نك وشلومو تمتنعان أ�ضا عن العمل ��

. الس�ت وال تأ�لون إال ال�و��
نا ضحك داف�د: �الرغم من ذلك فهذە الطوائف الم�شددة تعت��
� �اإل�مان الصحيح. � بتعال�م التوراة ولسنا مؤمن�� م�� � غ�� مل��
مانع دراسة

ُ
� أنت�� إليها ال ت ول�ن ع� عكسهم الطائفة ال��

العلوم الحديثة والتعامل مع الشعوب األخرى مع عدم المساس
�الثوا�ت العقائد�ة وتعال�م التوراة.

توجه داف�د إ� الجراج العمو�� أسفل األرض و�عد أن ركن
�
� التمش�ة ��

� ثم �دأنا ��
الس�ارة أخذنا المصعد إ� الطابق األر��

شوارع المدينة القد�مة ح�� وصلنا ا� بوا�ة «چافا» و�� أحد
مداخل المدينة األث��ة المقدسة. �ح�ط �المدينة سور ضخم
، ي�دو عل�ه القدم واألصالة، لمحت منارة فوق السور وعا��

؟ �ش�ه المئذنة، فسألت داف�د: ما هذا المب��
� لحما�ة � عهد العثماني��

� داف�د: لقد تم بناء هذا السور �� أجاب��
� تم بناؤها ع� المدينة، ولهذا سوف ترى ال�ث�� من المنارات ال��

الطراز اإلسال�� و�ان الغرض منها الحراسة.
� رعشة من ره�ة الموقف � من بوا�ة چافا أصابت�� ا�� مع اق��
وعظمة البناء، ف�م قاوم هذا السور الضخم المئات من هجمات
� االس��الء ع� المدينة و�م من ال��� مات حول هذا

�� � الطامع��
السور دفعا عن المدينة ضد المحتل.
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أخذنا ال�اب إ� أزقة ض�قة ح�ث توجد �عض الساحات
الممتلئة �التماث�ل الرومان�ة وأعمدة المعا�د القد�مة، اجتهد
ح األحداث التار�خ�ة المرت�طة بهذە � محاولة ��

داف�د ��
� اإل�اع لرؤ�ة

ي �� � ا ف�ان �ل ترك�� � � لم أهتم كث�� الساحات ول�ن��
المسجد األق�.

، فالمسجد �قع � � المم�� فجأًة لمحت ق�ة الصخرة �لونها الذه��
ع� هض�ة مرتفعة وخلفها ج�ل أخ�� جم�ل، �ا إل�� ها أنا
، نظرت � أمام المسجد األق� أحد أقدس األما�ن لدى المسلم��
 يتجمع

ً
ا ط��� فوجدت ع� مر� ��ي أسفل المسجد حائط�

عندە الناس، وأغلبهم �ل�سون الزي اليهودي األسود، هذا إذن ما
ُ�س� �حائط الم�� المقدس عند اليهود، لم أ�ن أتخ�ل أن
ة ا هكذا، لم أستطع أن أت�لم لف�� موقعه أسفل المسجد تمام�

� تأمل هذا المنظر المه�ب.
فقد �انت �ل حوا�� مستغرقة ��

� ره�ة ظرُت إ� داف�د وقلت: معذرة فقد أسكتت��
َ
�عد وهلة ن

� إ� هذە ال�قعة
� يوم من األ�ام س���

�� � الم�ان، لم أ�ن أتصور أن��
� تعت�� مهد جميع األد�ان. المقدسة وال��

قال داف�د: ال تقلق، ف�عض الناس عندما يرون المدينة القد�مة
تص�بهم حالة من الهوس المعروفة �متالزمة أورشل�م، عادًة ما
يرفض هؤالء الناس الرج�ع إ� �الدهم و��ذلون قصارى جهدهم

� أورشل�م لما ت��� من ح�اتهم.
لل�قاء ��

أرجعت نظري مرة أخرى إ� المسجد والحائط أسفله، اآلن
فقط أدركت لماذا المش�لة الفلسطي��ة اإل�ائ�ل�ة ظلت �ل
� أن ترى �عي��ك جغراف�ا الم�ان

هذا الزمن �دون حل، ي����
ق�ة عاصمة لتدرك مدى صع��ة تقس�م ال�لدة إ� القدس ال��
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، وأخرى غ���ة عاصمة إل�ائ�ل، فالحائط المقدس � لفلسط��
لدى اليهود هو سور المسجد األق� والذي �عتقد اليهود أنه
� فوق مع�د سل�مان، ك�ف �مكن أن ُ�قّسم هذا الم�ان؟ ُب��

س�س�طر عل�ه القوي فقط�
قال داف�د سأرشدك إ� البوا�ة ح�ث �مكنك العبور إ�
المسجد، وسأظل هنا أص�� عند الحائط ولنتقا�ل خالل ساعة
� المدينة لتتجول

ا، ثم سأتر�ك �� من اآلن لتناول وج�ة خف�فة مع�
بها �ح��تك.

، نعم � فاتح داف�د �� مهم��
ُ
كنت أنتظر اللحظة المناس�ة أل

� المسجد األق� وأسأل هللا الص��
سوف أذهب ألص�� ��

� ب�ته المقدس، ثم أفجر
والمساعدة واإللهام لعله �ستج�ب �� ��

�
� لداف�د �ما خططت، فنحن �ع�دا عن م�ان العمل، ��

مفاجأ��
م�ان ال �عرفنا ف�ه أحد وال مجال لمقاطعة حدي�نا.

� ت بوا�ة أمن�ة تفصل ب�� ذه�ت إ� ح�ث أشار � داف�د، وع��
� مكثف، الجزء اليهودي والمسلم و�ان يوجد عليها تواجد أم��
ت البوا�ة اختلفت روح الم�ان، فقد تحولت األزقة أول ما ع��
شون األرصفة � �ف�� الض�قة إ� األسواق الع���ة المألوفة، ال�ائع��
� و�عرضون أنواع ال�ضاعة المختلفة من المخبوزات أمام الد�ا���
والحل��ات �ال�قالوة والسمسم�ة، مواد العطارة وال�خور،
ُعم �الحركة وال�شاط.

َ
األقمشة والث�اب المحل�ة و�انت األزقة ت

ا  واقف�
ً

� الط��ق إ� المسجد األق�، وجدت رج� لم أستطع تب��
ع� �اب د�ان سألته عن الط��ق إ� المسجد؛ فأشار إ� األمام،
ثم قال اسلك هذا الط��ق ح�� تجد بوا�ة المغار�ة، أ�عت
الخ� إ� الط��ق الذي أشار إل�ه ال�ائع دون االلتفات إ� أي
� األسواق فقد �ان الشوق

ة �� من ال�ضاعة أو المحالت المن���
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ا � � الط��ق. أخ��
� ع� اإل�اع �� إ� رؤ�ة المسجد االق� �حث��

، �ت منها وأنا ال أرى ما حو�� وجدت بوا�ة عمالقة الحجم، اق��
ا، ا رشاش� ا وتحمل مدفع� ا عسك��� � فتاة ترتدي ز�� فجأة أوقفت��

قالت �� �الع���ة: إ� أين أنت ذاهب؟
�ان ش�لها يو�� �أنها ع���ة األصل، ول�ن ز�ــها العسكري �ان

، فال ُ�د وأنها من عرب إ�ائ�ل. �حمل العلم اإل�ائ���
� المسجد األق�.

� الصالة ��
قلت لها: أرغب ��
 -   من أين أنت؟

 -   من الوال�ات المتحدة.
� رؤ�ة جواز سفرك؟  -   هل �مكن��

 ف�ه وقالت مب�سمة: أنت من أصل
ً

أعطيتها إ�اە، نظَرت قل��
م�ي؟

أجبتها: نعم.
؟ �  -   هل معك أي أداة حادة أو سك��

� الصالة.
� أرغب فقط ��  -   ال، إن��

اب�سمت ثم أوسعت � الط��ق ألع�� من البوا�ة، �مجرد عبوري
، مسجد ق�ة الصخرة �قبته الذهب�ة ومبناە البوا�ة لقيته أما��
ة يوجد فيها حد�قة ونافورة الم��ــع، �انت هناك ساحة كب��
وأما�ن للوضوء، ب�نما أتفحص الم�ان من حو�� لمحت ع�
ا من مسجد � المسجد األق�، والذي ي�دو مبناە أ��� قدم� �مي��

ا. ق�ة الصخرة وأ��� حجم�
ا من أوقات لم تكن ساحة المسجد األق� ممتلئة، لم �كن وقت�
الصالة، ول�ن �ان توجد �عض العائالت الع���ة من س�ان
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� الحد�قة وحول نافورة الم�اە،
المدينة، واألطفال �لعبون ��

�
� الساحة ثم توجهت إ� المسجد، َ�ت ��

ذه�ت إ� الوضوء ��
 عندما دخلت من ال�اب، لم �كن هناك ال�ث�� من

ٌ
جسدي رعشة

ا من المحراب ثم الناس فتوجهت إ� مقدمة المسجد ق����
، وأن �قف م�� وأن ال � الصالة، دعوت هللا أن �غفر ��

عت �� ��
ّ � إ� الط��ق الصحيح فقد الت�ست ع�� فضح، دعوته أن يهدي��

�
أ

الطرق، فأنا ال أدري إن �ان ما أفعله هو الصواب أم أنه سيؤدي
� هذا األمر

إ� هال�� ثم قلت الدعاء « �ا رب إن كنت تعلم أن ��
ٌ �� ف�اعد ، و�ن �ان ف�ه �� � � فق��ه م��

� وآخر��
� ح�ا��

ا �� �� � خ��
� سجودي وأنا أطلب من هللا العون

� و��نه»، و�ك�ت �� بي��
� هي�ة الم�ان وروحان�ته ع� الخش�ع ت�� واإلرشاد، لقد أج��

وال�سل�م.
� وأحسست براحة وهدوء، توجهت �عد ذلك إ�

أنه�ت صال��
ا بوفد من الس�اح األتراك، مسجد ق�ة الصخرة وقد �ان مزدحم�
 و�ساًء �ل�سون المال�س الب�ضاء و�حملون األعالم

ً
�انوا رجا�

ك�ة، و��نهم ع� ما ي�دو أنه مرشد �حدثهم عن تار�ــــخ ال��
المسجد. رأ�ت الصخرة، و�� الم�ان الذي ع�ج منه الرسول ا�
ا لم�انة هذە � المسجد فوقها تك��م� السماوات السبع، وقد ُب��
� و�ان أما�� ع�� دقائق � اإلسالم. نظرُت إ� ساع��

الصخرة ��
فقط ع� م�عادي لمقا�لة داف�د أمام بوا�ة چافا. لم أ�ن قد
ا�تف�ت من مسجد ق�ة الصخرة �عد، نظرت إ� الصخرة
ا �جان�ك ح�ث وقف ا وأظل واقف� � إل�ك ق����

وحدثتها: سوف آ��
رسول هللا.

� وخرجت من
� مرة أخرى، استدرت ول�ست حذا�� �كت عي��

� داف�د. أ�عت
ا إ� ح�ث ي�تظر�� ساحة المسجد األق� متجه�
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� خف�فة وال � خطاي وكنت أحس �طاقة غ���ة، ف�انت حرك��
��

� العمل طوال
أحس �التعب �الرغم من قلة النوم واال�شغال ��

ة الص�اح�ة. الف��
� عند الم�ان المحدد و�ان �ضع فوق

وجدت داف�د ي�تظر��
: ك�ف �انت � � ثم سأل��

صلعته طاق�ة اليهود المشهورة، حّ�ا��
ز�ارتك للمسجد؟

� تحقيق
أج�ت داف�د: أ��� من ممتازة، شكرا لمساعدتك �� ��

� ل��ارة المدينة القد�مة.
هذە األمن�ة. ول�ن نصف يوم ال �ك��

ء إ� إ�ائ�ل � ضحك داف�د ثم قال: اآلن يوجد لد�ك عذر للم��
مرات أخرى، هل أنت جوعان ؟

ا  ج�د�
ً

أج�ت داف�د: جوعان جدا، أتعرف م�ان هادىء �قدم أ��
و�ستطيع أن نتحدث ف�ه بهدوء.

ائح اللحم ا �قدم أجود أنواع �� ا ج�د�
�
قال داف�د: أعرف م�ان

المش��ة ول�نه م�لف، �مكننا الذهاب إن كنَت ستدفع
الحساب.

اب�سمت ثم قلت: ال توجد مش�لة، سوف أدفع الحساب.
� داف�د إ� مطعم اال�ليب�س، وطل�ت من النادلة أن نجلس

قاد��
� م�ان هادئ ومنعزل، �ان المطعم ش�ه خال�ا فلم �كن قد

��
حان موعد وج�ة العشاء �عد.

طلبنا �عض مق�الت الطعام، طلب داف�د الن��ذ ال�و�� وطل�ت
� هنا

تقال؛ نظرت إ� داف�د ثم قلت له: أنا لم آ�� عص�� ال��
لحضور المؤتمر فقط.
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اب�سم وقال: لقد �ان من الواضح أن ز�ارة أورشل�م ع� قائمة
� هذە ال��ارة.

أول��اتك ��
ّ أي توتر خالل � إحساس �السعادة أنه لم �لحظ ع��

غمر��
� استطعت إخفاء مشاعر � أن�� ، فهذا �ع�� � � الماض�� اليوم��

� منذ أن وصلت إ�ائ�ل. � ت�تاب�� التوترال��
سكت لمدة نصف دق�قة ثم قلت لداف�د: المخابرات الم��ة
ء إ� إ�ائ�ل، ألنهم ي��دون أحد أجهزة � � الم�� طل�ت م��
� مجاالت

� حدود ض�قة ��
� �ستخدم �� ال�شف�� عال�ة ال��ة وال��

االستخ�ارات.
تمل�ت داف�د نظرة ملؤها الرعب وعدم التصديق: ال �د وأنك

تم�ح، ما دخلك أنت �المخابرات الم��ة؟
� العام

خفف من توترە: ��
�
� هدوء محاوال أن أ

أج�ُت داف�د ��
� قد استق�لت دعوة لحضور أحد المؤتمرات العلم�ة

الما��
� رفضت ا ول��� ا مهم� � إ�ائ�ل، و�ان مؤتمر�

�شأن ال�شف�� ��
� م�، وأنا ال

الحضور �س�ب ما قد �س��ه ذلك من مشا�ل �� ��
� إثارة أي مشا�ل مع الحكومة الم��ة.

أرغب ��
، منتظرا الم��د؛ استطردت ظل داف�د صامتا، من�بها إ� �ال��
�
� هذا العام وكعاد��

� م� ��
قائال: عندما ذه�ت إ� ز�ارة أه�� ��

� واألهل ممن
� القاهرة لمقا�لة أصدقا��

قض�ت �عد األ�ام ��
� أحد

� القاهرة منذ زمن واستقروا بها، و��
انتقلوا إ� العمل ��

� المخابرات الح���ة
� عصام وهو مقدم �� األ�ام التق�ت �ابن عم��

ة ثم سألته «ماذا �مكن أن �حدث � أمور كث��
الم��ة، تحدثنا ��

؟» إذا زرت إ�ائ�ل لحضور مؤتمر عل��



66

� عصام �عد وهلة من التفك�� «إن �انت خططك أجاب��
� يوم من األ�ام، فهذە السف��ة

� م� ��
المستق�ل�ة االستقرار ��

لن �ساعدك ألن اسمك سوف �كون مسجال لدى المخابرات
العامة، وسوف �كون من الصعب عل�ك أن تتقلد أي من
� أم���ا

المناصب الق�اد�ة أو الهامة، أما إذا قررت أن �ستقر ��
ة فلن �كون له أي تأث�� � ز�ارات قص��

� إ� م� فقط ��
وتأ��

عل�ك.»
؛ ا لما أقول ولم �قاطعن� �ان داف�د ما زال منصتا ومن�به�
� لم استطردت قائال: شعرت �الراحة من إجا�ة عصام رغم أن��
� أحدد �عد ما �� خط�� لالستقرار ع� المدى الط��ل ول�ن��

� م�، فهذە المرا�ز صع�ة المنال.
� أي مركز ق�ادي ��

ال أطمح ��
ّ أبواب لم أ�ن أعلم أن سؤا� ال�س�ط هذا سوف �فتح ع��
� لم� أحد عمالء

� الشتاء التا� ل��ار��
�� �

جهنم، زار��
� قبول أي � واشنطن، وطلب م��

�� ��
� � م��

المخابرات الم��ة ��
�
ته أ�� � الشهور القادمة، وعندما أخ��

طلب ل��ارة إ�ائ�ل ��
أرفض هذە ال��ارات لتجنب المشا�ل مع السلطات الم��ة
� الحصول ع� أجهزة

�� �
�انت إجابته أن م� تحتاج لمساعد��

� إ�ائ�ل.
صنع هنا ��

ُ
� ت ال�شف�� عال�ة ال��ة وال��

سكت قل�ال ثم وجهت �ال�� لداف�د: أرجو أن تكون قد فهمَت
� أنا.

اآلن لماذا اختارو��
أجاب داف�د: ول�ن ك�ف عرفوا �طب�عة عملك؟ ألم �دركوا أنه
ل�س لك أي تعامل مع هذە األجهزة الدق�قة وأنك تعمل فقط

�اس�شاري؟
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لم ي�تظر داف�د ح�� أج�ب ع� السؤال ول�نه استطرد قائال:
انتظر دق�قة؛ ال تقل �� إنهم طلبوا منك تجن�دي ل�حصلوا ع�

هذە المعلومات�

� � عد�م الفائدة، ول�ن�� � قل�ال ما قاله داف�د و�أنه ُ�قر �أن�� آلم��
ا �م هو مغرور، أجبته ب�عض ا فأنا أعلم ج�د� � ث كث�� لم أ���
العص��ة: داف�د أنا ال أر�د أن �كون �� أي صلة بهذا الموض�ع،
كة من نجاح ومنصب � ال��

فأنا ال أر�د التضح�ة ��ل ما حققته ��
� مهمة

ا �� � واستقرار أ�ي، ألجد نف�� متورط� ذو دخل متم��
� أحد األزقة.

� مقتوال �� تجسس قد ت�ت�� ��
أحسست من نظرة داف�د أنه ال �عرف ك�ف يت�ف مع هذە
ة: ولماذا ة من الشك والح�� � صوته ن��

المفاجاة؛ قال �� و��
� أن أفعل؟ فأنا � بهذە القصة؟ وماذا تتوقع م��

�� � أنا لتخ�� ت�� اخ��
� تط��ر برامج ال�مبيوتر وال عالقة �� �أي من

مجرد �احث ��
أجهزة األمن والمخابرات.

انتظرت قل�ال ثم نظرت إل�ه و�ان وج�� ظاهرا عل�ه االضطراب،
كنت أحاول أن أرتب أف�اري ألتمكن من كسب ثقته: إنك
، ولقد � اإل�ائ��� الوح�د الذي أعرفه منذ زمن، أ��� من س�ت��
� العد�د من المشار�ــــع ولقد

�� � � الس�ت�� ا خالل هات�� عملنا مع�
�
� ب�ننا �� لِق �اال لالختالفات ال��

ُ
ا ولم ن تمكنا من النجاح مع�

األصل والد�انة أو أي من االختالفات الس�اس�ة األخرى، سكت
� لم أ�ن أر�د أن �كون �� أي عالقة قل�ال ثم أ�ملت قائال: إن��
ا وأعرف أن الموساد � أقرأ التار�ــــخ ج�د� �أجهزة االستخ�ارات، إن��
ا ع� إ�ائ�ل ل�� اإل�ائ��� يتعمد تصف�ة �ل من �ش�ل خطر�

� لجأت إل�ك �كون هذا عن� ردع لمن �سول له نفسه، إن��
ألسألك النص�حة، فلو كنت أعمل مع المخابرات الم��ة
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� �ك لمحاولة الحصول ع� أحد ل�نت حاولت أن أستغل معرف��
، ول�ن هذا مث�� للشك، و�عد تفك�� عميق قررت أجهزة ال�شف��
تب عل�ه فقدان أن مساعدة أجهزة المخابرات الم��ة سوف ي��

� حق�قة ال أدري ماذا أفعل. ، إن�� �
ء �ما ف�ه ح�ا�� �

�ل ��
جاءت نادلة المطعم �أط�اق المق�الت ورصتها بهدوء، ثم
تقال الذي طلبته، ت �أس الن��ذ إ� داف�د وعص�� ال�� أح��
نظرت إلينا �اب�سامة وقالت: هل حددتم ماذا ترغبون ألط�اق

العشاء الرئ�سة؟
لم نجد أنا وداف�د الوقت للنظر إ� قائمة األط�اق الرئ�س�ة
� اخت�ار الطعام ؛

�� � ك�� وكنت أعلم أنه لن �ستطيع أي منا ال��
�
أج�ت الفتاة �ط��قة تلقائ�ة: �احة لم نجد الوقت ال�ا��

احات الش�ف، ما هو � اق��
� أثق �� للنظر إ� قائمة الطعام ول���

الطبق المفضل لدى الش�ف؟
�م قالت: إذا كنت تحب األسماك فيوجد لدينا سمك الس��
اوات المش��ة واألرز، أما إن كنت تحب المشوي مع الخ��
قطع اللحم المش��ة، الش�ف ُيرشح قطعة الف�ل�ه منيون مع

جس المشوي. ال�طاطس المهروسة واالس��
قلت لها: س�خذ طبق السمك المشوي.

� ما قلته له منذ
نظرت إ� داف�د والذي �ان ما زال �فكر ��

لحظات، كنت أدرك ُح�ه للحم فنظرت إ� النادلة وقلت لها:
� س�أخذ طبق اللحم المشوي.

صد���
نظرت إ� داف�د فأطرق رأسه موافقا ع� االخت�ار، أ�عت

الفتاة �أخذ قوائم الطعام وتركتنا لت�ملة حدي�نا.
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� صوت داف�د عندما قال: ألم
ات الشك ما زالت �� �انت ن��

�عرض عل�ك جهاز المخابرات الم��ة أي إغراءات لقبول
المهمة؟ ألم �حاولوا تدر��ك ع� أدائها؟�

� ثقة: أنا ال أدري مدى معرفتك �أجهزة
أج�ت داف�د ��

المخابرات الم��ة ول�ن ما أعرفه عنهم أنهم ال �ضعون أمامك
ال�ث�� من االخت�ارات. فقد أخذ عم�ل المخابرات ��د �� ك�ف
� ع� م� �استفادة عظ�مة، ح�ث

أن هذە العمل�ة سوف تأ��
� تخ�ج من داخل أن هناك ال�عض من الرسائل المشفرة وال��
� الخارج ال �ستطيع أجهزة المخابرات

م� إ� أما�ن متعددة ��
� أن �عض هذە الرسائل

فك شفرتها، وهم لديهم الشك ��
� � م�، وأن��

� تنظ�م األعمال اإلرهاب�ة والتخ����ة ��
�ستخدم ��

�م�ى أما�� فرصة عظ�مة لخدمة �لدي عن ط��ق الحصول
� ب�عض المحفزات،

ع� هذا الجهاز، ولقد حاولوا �الطبع إغرا��
� الحصول ع� وظائف

�� �
�مساعدة �عض من أفراد أ���

� ال�لد
ة �� � � أما�ن مم��

مجد�ة و�سه�ل الحصول ع� عقارات ��
ا �التعل�مات. م� � والحما�ة التامة ما ُدمت مل��

� طلبوا منك � داف�د: وما �� التعل�مات والخطة ال�� سأل��
؟ تنف�ذها للحصول ع� جهاز ال�شف��

� إ�ائ�ل
� أن أستغل انعقاد المؤتمر �� أجبته قائال: لقد طلبوا م��

�
لبناء عالقات ق��ة مع مطوري أجهزة ال�شف�� ولقد أعطو��

� وجوالن أرااد ولم أ�ن قد �عض األسماء مثل ن�كوال ب��ام��
سمعت بهذە األسماء من ق�ل.

عقد داف�د حاجب�ه وقال: ك�ف عرفوا هذە االسماء؟
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أج�ت داف�د: عندما سألتهم قالوا إنهم ال �ستط�عون اإلجا�ة عن
� أ�دت أن هذين هذا السؤال، ول�ن لهم مصادرهم وال��

� هما المسؤوالن عن تط��ر و�نتاج أجهزة ال�شف�� الشخص��
� إ�ائ�ل.

عال�ة ال��ة ��
 -   ثم ماذا �حدث �عد توط�د العالقة معهما؟

 -   الخطوة التال�ة �� أن أسألهما أسئلة عامة عن �عض أنواع 
أجهزة ال�شف�� األقل حداثة من الن�ع الذي لم تتمكن أجهزة 
المخابرات الم��ة من الحصول عل�ه ومعرفة إذا �ان �مكن 
� الخاص  � لتوف�� ال�عض منها لب�عها لحسا��

ألحدهم مساعد��
� المقا�ل أعط�ه عمولة مج��ة.

و��
 -   ماذا أن رفضوا؟

� عم�ل المخابرات الم��ة ع� مجموعة من   -   لقد در���
 � األسئلة وك�ف�ة إدارة الحد�ث معهما، وعن ط��ق اإلجا�ات ال��
 �

سوف أحصل عليها منهما أستطيع أن أس�شف إن �ان عر��
سوف �جعل أحدهما �ق�ل التعاون م�� و�مدادي �الجهاز، قد 
� حاجة ماد�ة للمال أو ال �مانع من كسب الم��د من 

�كون ��
ا  كة، وعندما أت�قن أن واحد� المال �جانب مرت�ه األسا�� من ال��
منهم قد �لع الطعم �جب أن أركز ع� هذا الشخص فقط، ف�ما 

ا. � مع� قالوا �� ال �مكن العمل مع االثن��
ّ داف�د ولقد أحس �جد�ة ما أقوله عندما سمع الخطة نظر إ��
�
، لقد أوقعت نفسك �� � رسمتها المخابرات الم��ة: �ا ال�� ال��

� معك. ي �ا حازم وأنت اآلن تورط�� ورطة ك��
� آسف ول�ن لم �كن أما�� أي خ�ار آخر غ�� أن

أج�ت داف�د: إ��
ا من عواقب معرفتك بهذە ، و�ن كنت خائف� � أنفذ ما طلبوە م��
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� لن أب�ح ألي أحد �معرفتك بها، و�أن هذا الحد�ث
المهمة، فإ��
لم �حدث.

ة غضب: ال �جدي هذا ال�الم مع هذە األجهزة � صوته ن��
قال و��

ء، لقد �
�ا حازم، تحت وطأة التعذ�ب سوف تقر ��ل ��

أص�حت متورطا معك �الفعل.
ء من مق�الت الطعام ح�� �

جاء الطعام ولم نكن قد أ�لنا أي ��
هذە اللحظة، وضعت النادلة األط�اق الرئ�س�ة أمامنا ثم ذه�ت
� األ�ل بهدوء فلم �كن هناك الم��د من ال�الم

و�دأنا أنا وداف�د ��
�قال.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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القاهرة - �دا�ة الح�ا�ة
أغسطس - ٢٠١٨

� القاهرة،
� �ضعة أ�ام ��

� لم� أن أق��
لقد تعودت عند ز�ار��

ة المليئة �األما�ن فمنذ صغري وأنا أعشق هذە المدينة ال�ب��
ة. ع� عكس س�ان القاهرة الذين عادة ما يه��ون من المث��
� ع�

�
، أ حرارة الجو والزحام إ� اإلسكندر�ة والساحل الشما��

� أن
� الص�ف. ف�� فرصة لبنا��

� القاهرة ��
قضاء �عض الوقت ��

�شاهدوا تار�ــــخ �لدهم الع��ق من األهرامات وقلعة صالح الدين
�
� القاهرة، ��

هم من األما�ن األث��ة �� والمتحف الم�ي وغ��
إحدى المرات أخذتهم إ� خان الخل��� وشارع المعز ومنطقة
� � مرحل��

� �كث�� من الذك��ات �� وسط ال�لد فهذە المناطق ت��ط��
� رحالت

اك �� الثان��ة والجامعة، ح�ث كنت أحرص ع� االش��
القاهرة �ل عام، ف�� تمأل روحك وعقلك �عبق التار�ــــخ، فنون
العمارة الفرعون�ة والق�ط�ة واإلسالم�ة أ��� دل�ل ع� تقدم
� �افة المجاالت. فأول

� عصور مختلفة ��
الدولة الم��ة ��

� العالم �� مس�ش�� النا�
مس�ش�� تخص�� للعيون ��

� وسط شارع المعز و�رجع تار�خها إ� القرن الثالث
قالوون ��

اعات وابت�ارات ء �اخ�� ، والمتحف الم�ي �التح��ر الم�� ع��
ها حداثة � �عود أ��� � العصور المختلفة وال��

الدولة الفرعون�ة ��
ّ �
� لهذە األما�ن ت�عث ��

� عام مضت. ز�ار��
إ� أ��� من أل��

ة من الصعود التفاؤل مرة أخرى، فلقد مرت م� �مراحل كث��
والهبوط ول�ن ما تركه لنا األجداد من تراث ي��ت أن تار�خنا

ء �صان�� التار�ــــخ والحضارات. م��
لم تكن هذە األما�ن التار�خ�ة �ستهوي ناد�ة وسل� وف�ح
ا، فهم ال ُ�قدرون الِقدم و�نجذبون إ� �ل ما هو حد�ث، � كث��
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م م
�
لج العمالق �� � � القاهرة هو م�ان ال��

�ان أ��� ما �سته��ــهم ��
لج هناك مقارنة �أم���ا، �حبون � مول م�، ورخص أسعار ال��
السهر والتمتع �خدمات الفنادق ذات الخمس نجوم �ما فيها
فيه�ة وحمامات الس�احة العمالقة، كنت أحاول من العروض ال��
� القاهرة

ء م�� لمشاهدة األما�ن األث��ة �� � أن أستدرجهم للم��
ا ما �انت حجتهم أن الطقس شد�د الحرارة وأنهم ول�ن دائم�
لج وقضاء � � حمام الس�احة �الفندق أو ال��

�فضلون قضاء النهار ��
� ال�افيهات إ� أوقات

� الش��نج والموالت والسهر ��
الل�ل ��

متأخرة و�العادة أفعل ما ي��دون ل�� �كونوا سعداء.
� عصام � أحد أ�ام شهر أغسطس الحارة اتفقت مع ابن عم��

��
� منذ أن التقينا آخر مرة، ع� االلتقاء، فقد مرت أ��� من س�ت��
� ح�ث ن�ناول � مول �ايرو فس��فال سي��

اتفقنا ع� االلتقاء ��
� المشهور عنب والذي �قع الجزء

� المحل اللبنا��
العشاء ��

ة. � منه ع� النافورة الراقصة م�ا�� الخار��

� وصل عصام وزوجته ر�م وابنه ع�� كعادة معظم الم����
واب�ته إ�مان متأخ��ن ساعة عن الم�عاد الذي حددناە، وقد كنا
شغلنا أنفسنا �أخذ الصور �جانب النافورة الراقصة
� تتم حولها، �ان الطقس مقبوال فلم �كن واالستعراضات ال��
الحر شد�دا �ما �الئم شهر أغسطس، �انت تهب علينا �سمات

ص�ف�ة رق�قة ساعد ا�ساع الم�ان ع� ان�شارها.
ا خاصة �� وناد�ة ح�ث نفتقد هذە النوع�ة �� �ان الطعام متم��
من الطعام فطلبنا ال�ث�� من المق�الت، فتوش، سودة، سجق
�د�س الرمان و�انت المشاوي �� المس�طرة ع� األط�اق
ة عن مدارس األوالد، ومقارنة الرئ�س�ة، دارت أحاد�ث كث��
� م�، �عد انتهاء العشاء أخذت ر�م

� الغ��ة �الح�اة ��
الح�اة ��



74

� المول، طلب عصام
زوجة عصام ناد�ة واألوالد للتمش�ة ��

�� وطل�ت أنا الشاي �النعناع.
ش�شة العنب والقهوة ال��

�
ا وقال: ما دام الستات خرجوا يتمشوا ��

�
ّ عصام ضاح� نظر إ��

� لن يرجعوا ح�� �غلق المول أبوا�ه عند المول ت��� اطم��
منتصف الل�ل.

ا: ال أصدق أن سل� وف�ح س�صمدان �ل هذا
�
أجبته ضاح�

� ال�سوق، فهما ي�سوقان اون الين ل�رههم لتض�يع
الوقت ��

� الموالت.
� التمش�ة ��

الوقت ��
� موالت أم���ا …

 -   ول�نهم سوف يرون هنا أش�اء ال يرونها ��
. � ال ت�ت�� المشغوالت ال�دو�ة والزجاج والتقاليع الم��ة ال��

 -   �ا ر�ت ي��� الواحد �عرف ��لم معاك ش��ة و�كون لديهم
الفرصة لالختالط �أقار�ــهم، صحيح �ا عصام أنا كنت عايز آخذ

� حاجة.
رأ�ك ��

.  -   اؤمر �ا حازم أنت أخ��ا الصغ��

�
�� � المقرب خالل ف��

� ول�نه �ان صد��� � عصام �س�ت��
�� �ك��

� ي�عد محطة ترام واحدة من ل عم�� � الطفولة والمراهقة، �ان م��
كة، و�شهد شوارع لنا و�ان لدينا ال�ث�� من الصداقات المش�� � م��
اإلسكندر�ة ع� مغامراتنا الرعناء من خناقات مع أوالد األح�اء
، ولم � ان، �ان عصام لع�� المجاورة أو التلصص ع� بنات الج��
�كن �ع�أ �المذا�رة ح�� ق�ل وقت االمتحان �أسب�ع، ولهذا
� الثان��ة العامة ول�نه �ان ذ��

حصل ع� مجم�ع ضع�ف ��
� الشارع �أنه جريء وفهلوي، دخل عصام ال�ل�ة

ومشهور ��
�
الح���ة و�انت مناس�ة له، فقد تمكن عصام من إفراغ طاقته ��

تدر��ات ال�ل�ة المختلفة وخاصة تدر��ات الصاعقة، �عد
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� سالح المرك�ات لعدة سنوات ثم انتقل إ�
تخرجه تخصص ��

المخابرات الح���ة بناء ع� توص�ات من مرؤوس�ه.
� الشغل وعايز آخذ نص�حتك.

�� � � موض�ع يؤرق��
 -   أنا ��

� �ل حاجة، ول�ن
�� � ضحك عصام ثم قال: هو أنا فِتك وأف��

ء �خص عملك؟ �
�� �

� أن أنصحك �� ك�ف �مكن��
ا ك�ف أفتح معه دد� لم أضحك ع� تعل�قه فقد كنت م��

ّ عصام القلق الموض�ع، الحظ ع��
 -   خ�� �ا حازم، ف�ه إ�ه؟

� مجال أمن 
 -   من حوا� أر�عة أشهر �ان هناك مؤتمر مهم ��

�ات  ى ال�� ، هذا المؤتمر �مثا�ة ملت�� ل��� امج وال�شف�� ال��
� بهذا المجال و�عت�� فرصة ذهب�ة لالطالع  والعلماء المشتغل��

. � مجال ال�شف��
ع� أحدث األ�حاث والمنتجات ��

� أشد درجات االن��اە لما أقول
سكتُّ للحظات، �ان عصام ��

� كة ال�� � ال��
� مديري �� : طلب م�� ، أ�ملت �ال�� ولم �قاطعن�

، ل�نه ا الخت�ارە �� أعمل بها الذهاب لهذا المؤتمر وكنت سع�د�
� إال أن � ع� م�ان انعقاد المؤتمر فما �ان م�� عندما أطلع��

� ع� الذهاب.
اعتذرت وأ�لغته عدم قدر��

هنا ت�لم عصام: لماذا؟ أين �ان م�ان المؤتمر؟
 -   إ�ائ�ل.

: لماذا رفضت؟ ف�مكنك � سكت عصام للحظات ثم سأل��
. الدخول إ� إ�ائ�ل �جواز سفرك األم����

� أزور 
� م�، فإ��

، أنا ال أر�د أي مشا�ل مع النظام ��
ً
 -   �احة

� هذە ال��ارة ع� القائمة  م� �ش�ل متكرر وأخاف أن تضع��
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السوداء.
 -   ولماذا تهتم؟ فما زال �مكنك الدخول إ� م� �جواز سفرك 
� أي وقت ولن تتعرض للمضا�قات، العالقات الم��ة 

األم���� ��
ات�ج�ة ومهمة لم�، �جانب هذا فإنه  األم��ك�ة عالقات إس��

� م� و��ائ�ل. يوجد اتفاق�ة سالم ب��
� يوم من 

� م� ��
� ما زلت أحلم �االستقرار ��  -   أهتم ألن��

األ�ام.
� هما  � أم���ا، و��ت��

ة �� �  -   ك�ف ؟ وأنت لد�ك وظ�فة مم��
، وأصدقاء وح�اة اجتماع�ة  � � أ��� من كونهم م��ت�� أم��كيت��

اس�ثمرت فيهم من عمرك عقدين من الزمن.
� �م� ولديّ  ء ي��ط�� �

 -   ال أعرف �ا عصام، هناك دائما ��
� سوف أعود مرة أخرى.

إحساس أ��
 �
، إذا كنت �ما تقول مازلت تفكر �� �  -   إن كنت ت��د نص�ح��

� م� وأن �ستقر وت�حث عن عمل، فال ُ�فضل أن 
العودة ��

تذهب إ� إ�ائ�ل ألن ذلك قد يث�� العد�د من عالمات 
 �
ا �� � م�، وخاصة أن أصبح لك خصوم�

االستفهام عنك ��
عملك أو عملت لدي أحد الجهات الس�اد�ة فسوف تمثل هذە 
� أم���ا فلك �امل 

السف��ة عائقا لك، أما أن قررت االستقرار ��
� الذهاب ا� إ�ائ�ل.

الح��ة ��
� ذهبوا إ� إ�ائ�ل إلتمام   -   ال يوجد رجال أعمال م����

صفقات تجار�ة ؟
� يتعاملون مع إ�ائ�ل، و�وجد   -   يوجد رجال أعمال م����
� �أتون إ� م� من الوقت إ�  كذلك رجال أعمال إ�ائ�لي��
اآلخر، ول�ن �ل ذلك يتم �معرفة األجهزة األمن�ة من �ال 
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� والدل�ل أنك إذا قررت ز�ارة إ�ائ�ل �م�ى ول�س الطرف��
ا، فال ُ�د أم���� الج�س�ة ستمر �سلسلة إجراءات مختلفة تمام�
ا وموافقة األجهزة األمن�ة اإل�ائ�ل�ة � لك من الحصول ع� ف��

ل�سمح لك �الدخول.
� اتخذت القرار الصائب �عدم أحسست من �الم عصام أن��
الذهاب، ف�خر ما أرغب ف�ه أن �صبح �� سجل لدى أجهزة

� العالم.
� أي م�ان ��

األمن والمخابرات ��
ح �� ب�عض التفص�ل طب�عة � عصام: هل �مكنك أن ��� سأل��
مجة من مج�ات؟ فعالم السوفت و�ر وال�� � مجال ال��

عملك ��
� الشخص�ة المفضلة.

أحد هوا�ا��
� مجال

أخذت أروى لعصام �عض التفاص�ل عن عم�� ��
� الوال�ات

ى �� �ات ال��� � من ال��
، وك�ف أساعد عمال�� ال�شف��

ا والمحافظة ع�
�
المتحدة �اخت�ار نظام ال�شف�� األ��� أمان

ا � ��ة تامة، مر الوقت ��ع�
�ات �� معلومات وأ�ار هذە ال��

� أ��اس ال�سوق و�ذا بناد�ة ور�م واألوالد أمامنا وهم حامل��
المختلفة، �انت الساعة قد قار�ت ع� منتصف الل�ل، ضحك

: ألم أقل لك؟ عصام وقال ��
� د�ليو � إ� فندق ال�� � واتجهت أنا وعائل�� قت العائلت�� اف��
�
مار�وت ح�ث نق�م، سعدت �لقاء عصام وأ�ته وتحدثنا ��

� قلما تتحدث عنها وأنت كة وال�� ال�ث�� من المواضيع المش��
�ع�د عن م�، لم أ�ن أتخ�ل أن هذە المقا�لة سوف تغ�� مسار
� ١٨٠ درجة، فك�ف �� أن أدرك أن هذە المقا�لة مع عصام

ح�ا��
� عالم المخابرات والجواس�س�

�� � سوف تقحم��
•
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�
ا �� � المخابرات الم��ة �ان عصام جلس� � مب��

� اليوم التا�� و��
��

مكتب العق�د حسام الدين الم�شاوي �عد أن طلب مقا�لته ألمر
مهم.

�دأ عصام الحد�ث: فا�ر �ا فندم االجتماع الذي كنت ترؤسه
� والذي كنا نناقش ف�ه ك�ف فشلت صفقة

األسب�ع الما��
� �انت تدار ���ة تامة �عد ��ب الخ�� األسلحة الص�ن�ة وال��

إ� جهات أجن��ة أحالت دون إتمام الصفقة.
أجا�ه العق�د حسام: نعم، ل�ست هذە الصفقة وحدها، ول�ن
ك لألسلحة مع الهند والمجر اتفاق�ات أخرى للتص�يع المش��
� مراحل م�كرة ق�ل إتمام

�لها فشلت �س�ب ��ب األخ�ار ��
� االتفاق�ات وس�� الدول األخرى المصنعة ألسلحة مماثلة أو ال��

ال ترغب أن تمتلك م� مثل هذە األنواع من األسلحة المتطورة
إ� إفشال االتفاق�ات ق�ل إبرامها.

اض �عض أضاف عصام: ومع ال�حث المكثف تمكّنا من اع��
نت من داخل م� إ� الرسائل المشفرة المرسلة عن ط��ق اإلن��
جهات خارج�ة، ول�ن وس�لة ال�شف�� لم تكن �أي من الطرق
� �ستطيع التعامل معها وفك شفرتها، ول�ن خب�� الشفرات ال��
كة المصنعة لجهاز ال�شف�� المستخدم عن استطاع تحد�د ال��
� ال�شف�� ومقارنتها مع

ط��ق تحل�ل التكنولوج�ا المستخدمة ��
�ات المصنعة ألجهزة مماثلة. � �ستخدمها ال�� طرق ال�شف�� ال��

كة أجاب حسام: هذا صحيح و�عد التح��ات تأ�دنا أن ال��
كة ASR األم��ك�ة المصنعة لهذە التكنولوج�ا المتقدمة �� ��
ول�ن مركز األ�حاث القائم ع� إنتاج أجهزة ال�شف�� عال�ة
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� إ�ائ�ل، و�تم إنتاج �م�ة محدودة للغا�ة من
التعق�د يوجد ��

ا من أن
�
هذا الن�ع، و�تم ب�عها لدول معينة و���ة شد�دة خوف

� أ�دي دول غ�� صد�قة، وح��
تقع أ�ار هذە التكنولوج�ا ��

�ستطيع أن نحصل ع� واحد من هذە األجهزة فلن نعرف من
� ���ب هذە المعلومات داخل م� وال الجهات

المتورط ��
المستف�دة من هذە المعلومات.

ساد الصمت لعدة دقائق ثم قال عصام: أعتقد أن لدّي ط��قة
� إ�ائ�ل، ثم �دأ

للحصول ع� جهاز �شف�� من مركز األ�حاث ��
� حازم خالل لقائهم � �د الحد�ث الذي دار ب�نه و���

عصام ��
ل�لة األمس.

نظر العق�د حسام إ� عصام وهو يروي ما حدث مع حازم
�اهتمام شد�د، �عد ما انت�� عصام سأله العق�د حسام: ما الذي

� مساعدتنا؟
�جعلك تعتقد أن حازم سوف يرغب ��

ا �م�، طوال الحد�ث معه أجا�ه عصام: حازم ما زال مرت�ط�
ل�لة أمس لم �كف عن ذكر ك�ف أنه ي��د الب�ت�ه أن تتعرفا ع�
عادات وتقال�د �الدهم، وأن هذا لن يتم إال عن ط��ق االستقرار
ة من الزمن، وك�ف أنه �فتقد تمض�ة الم��د � م� لف��

معهم ��
� � م� مع والدته وأخوە، والمصاعب ال��

من الوقت العائ�� ��
� أم���ا.

يواجهها من الح�اة الماد�ة وضغوطات الشغل ��
ا،  �ن عام�  -   و ل�نه ص�� ع� �ل هذە المصاعب لمدة ع��
لماذا يهتم اآلن بتقد�م المساعدة لم� وتع��ض نفسه للخطر؟
�ن عام الماض�ة لم تأت�ه الفرصة كهذە، أنه   -   ألن طوال الع��
�ح�م منص�ه اآلن و�م�ان�ة سفرە إ� إ�ائ�ل �مكنه أن �ضع �دە 
 ، � الحصول ع� جهاز ال�شف��

ع� معلومات قد �ساعدنا ��
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� عل�ه أن إحسا�� يؤكد  � أ�ضا أفهم سؤالك �ا فندم و�جاب�� ول���
�� أن حازم لن يتأخر عن مساعدة �لدە.

ا �انتهاء المقا�لة، وقال
�
قام العق�د حسام من ع� كرس�ه أذن

� هذە المعلومات، أر�د أن ا �ا عصام ع� مشارك�� لعصام: شكر�
� أخطار عمل�ة مثل هذە وأ��د

� التفك�� ��
� �عض الوقت ��

أق��
سأعود إل�ك إن احتجت أي معلومات عن حازم.

أدا عصام التح�ة العسك��ة وخ�ج من مكتب العق�د حسام وهو
� �أن حسام سوف �قوم ب�ناء ملف �امل حول حازم ع� �ق��
�
ا ق�ل الموافقة ع� ال�دء �� الدمنهوري ودراسة شخص�ته ج�د�

أي خطوات.
جلس العق�د حسام إ� مقعدە ورفع سماعة التل�فون وتحدث
إ� الشخص ع� الطرف اآلخر: أنا عايز ملف �امل عن حازم
� ثانوي والجامعة

إسماع�ل الدمنهوري من أول مراحل دراسته ��
� منه، �شاطاتهم الس�اس�ة، � والمق���� ح�� اآلن، و�ل المح�ط��

الدي��ة وأي عالمات حمراء �خصوصهم.
: لو حازم وضع العق�د حسام السماعة وقال لنفسه �صوت عا��
، دە طلع فعال الشخص المناسب للحصول ع� جهاز ال�شف��

� ال�� ب��ب المعلومات. ا هنعرف م�� � ي��� أخ��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الخطة
خ��ف ٢٠١٨

�ان شهر س�تم�� قد أوشك ع� االنتهاء، وقد انك�ت حرارة
� القاهرة إ� أوائل الثالث�نات ول�ن العق�د حسام �أ�� أن

الجو ��
تكون درجة حرارة مكت�ه أع� من ١٨ درجة مئ��ة. �ان العق�د
� من

ا ع� مكت�ه وأمامه المقدم أحمد عف��� حسام جالس�
� عالقة وث�قة منذ عدة سنوات المخابرات العامة، ي��ط االثن��
كت فيها � اش�� � عمل�ة «أ�اب�ل» وال��

ا �� عندما َعِمال مع�
� تق�� المجموعة

المخابرات الح���ة والمخابرات العامة ��
� الواحات وفرت إ� لي��ا. �انت � هاجمت �م�� اإلرهاب�ة ال��
عمل�ة ناجحة إ� أ�عد الحدود فقد تمكن حسام وأحمد عن
� الجهاز�ن من الق�ض ع� المخطط الرئ��� ط��ق الت�سيق ب��

للعمل�ة وتمكن جهاز المخابرات من استخالص معلومات غا�ة
� األهم�ة ساعدتهم ع� إح�اط عمل�ات أخرى �انت ع�

��
� ذلك الوقت و�ان

ا �� � ما زال رائد�
وشك التنف�ذ، �ان أحمد عف���

هو العن� الخامل المزروع من ق�ل المخابرات الم��ة داخل
� لي��ا، تمكن أحمد من تزو�د حسام

�� � خل�ة المتطرف��
�معلومات هامة عن أعضاء الخل�ة وأما�ن تواجدهم والوقت
المناسب لشن الهجوم للق�ض ع� عنا� الخل�ة األشد
� الوقت المحدد عن ط��ق

خطورة. قام حسام �الهجوم ��
� الم�ان الذي

إسقاط فرقة صاعقة م��ة بواسطة المروح�ات ��
� �دون � الق�ض ع� عنا� التنظ�م اإلرها��

حددە أحمد ونجح ��
� القوات الم��ة. �عد نجاح المهمة تمت

حدوث أي إصا�ات ��
ترق�ة �ال منهما إ� الرت�ة التال�ة ومنحهم وسام ال�طولة للقوات

المسلحة الم��ة.
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توجه حسام إ� أحمد �السؤال: هل قرأت ملف حازم
؟ �

الدمنهوري الذي أرسلته لك األسب�ع الما��
أجا�ه أحمد: نعم، قرأته.

 -   وما رأ�ك؟ هل تعتقد أنه الشخص المناسب للمهمة؟
� قمنا بها ال ُتظهر عل�ه أي ُشبهات، ال عالقة   -   التح��ات ال��
له �أي منظمات متطرفة، ال يوجد له أي �شاط س�ا�� ملحوظ 
أو سلوك�ات مش�نة. فهو إ�سان عادي، من أ�ة متوسطة، 
� عمله أن �حصل 

� دراسته، تمكن عن ط��ق االجتهاد ��
متفوق ��

� مجال 
�ات األم��ك�ة �� � واحدة من أ��� ال��

ع� وظ�فة مهمة ��
� السفارة ال يوجد عل�ه أي

. وحسب تق��ر مكت�نا �� ال�شف��
ل والذي �سددە �انتظام، ال توجد له أي � ديون غ�� دين الم��

عالقات �سائ�ة خارج نطاق األ�ة.
� لزرع عم�ل   -   هل تعتقد أنها قد تكون محاولة من اإل�ائ�لي��
� الوال�ات المتحدة 

ا �� �ن عام� لهم؟ لقد عاش ما �قرب من الع��
� إ�ائ�ل.

كة لها مركز أ�حاث �� �� �
و�عمل ��

 -   وارد، ولهذا أر�د أن أقا�له وأن أت�لم معه، أ�ضا سوف 
� الحد�ث معه التأ�د من أنه الشخص المناسب للمهمة 

�ساعد��
أم ال.

 -   �م من الوقت ت��د لتحض�� خطة مت�املة لتجن�د وتدر�ب 
حازم إلتمام المهمة إذا اتضح أنه الشخص المناسب؟

 � � الخت�ار ف��ق العمل، وتحض�� المهام ال�� � أسبوع��  -   �لزم��
ا لعرض  يتطلب تنف�ذها إلتمام العمل�ة، عندها سأ�ون مستعد�

الخطة عل�ك وع� اللواء نا� رئ�س المخابرات.
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� غا�ة ال��ة، أنت تعلم 
 -   أحمد هذە الخطة ال ُ�د وأن تكون ��

أهم�ة هذە العمل�ة، فلن نتمكن من معرفة ك�ف�ة ��ب 
المعلومات الخاصة �صفقات األسلحة إال عن ط��ق فك شفرة 
الرسائل الم�عوثة من داخل م� وتحد�د مصدرها والذي غال�ا 
ما س�كون شخص من الداخل وله القدرة ع� معرفة مثل هذە 

المعلومات ال��ة.
ا، فهم ممن عملت  � ف��ق العمل ج�د�

 -   ال تقلق �ا فندم، سأنت��
� والئهم للدولة الم��ة.

ا وال شك �� معهم سا�ق�
� لنطلع  ا مع اللواء نا� �مان أسبوع��  -   تمام، سأحدد اجتماع�

ع� خطتك.
قام العق�د حسام ومد �دە إ� أحمد وقال: ر�نا معاك.
أجاب أحمد �عد أداء التح�ة العسك��ة: تمام �ا فندم.

� معروف ممن حوله من األهل واألصدقاء وزمالئه
أحمد عف���

� جهاز المخابرات أنه �الصندوق األسود، �صعب فتحه أو
��

معرفة ما �داخله ول�نه �حتوي ع� كث�� من األ�ار. فمنذ
تخرجه من ال�ل�ة الح���ة والتحاقه �قوات الصاعقة وقد
� غا�ة الخطورة والتعق�د. شاهد الموت �عي��ه

أسندت له مهام ��
� أ��� من مرة و�مت�� جسدە �الجروح الغائرة وآثار الطلقات ال��

لم تص�ه �مقتل. قرر منذ تخرجه أن مع عمله هذا ال �صلح له
� أي لحظة ومعظم الوقت �كون

الزواج، فهو معرض للقتل ��
� مهمة تحت غطاء، وال �مكن أن �فضح شخص�ته

ا �� مسافر�
� أي عالقة ط��لة سوف ت�ت��

الحق�ق�ة. عرف أنه إذا دخل ��
حتما �الفشل، ولهذا �انت أي عالقة �سائ�ة له �ستمر �ضعة

ل�ا� وال تتعدى األسب�ع.
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� تغن�ه �انت وظ�فته �جهاز المخابرات تمدە �اإلثارة والمتعة ال��
عن الحاجة إ� الزواج واأل�ة، فهو �علم أن والءە الوح�د هو
� مهماته المتتال�ة ساعدته ع�

لجهاز المخابرات. نجاحاته ��
كسب ثقة رؤسائه وأعطاە ال�ث�� من الصالح�ات. فهو �ستطيع
االتصال �أي سفارة م��ة وطلب معلومات مفصلة عن
� هذە ال�لد، له ف��ق عمل من

شخص�ات أجن��ة أو م��ة ��
� جهاز المخابرات �عملون تحت ق�ادته لتنف�ذ

أ�فأ الض�اط ��
� ر�اضة الجودو

المهام الحرجة. حاصل ع� الحزام األسود ��
� �ستمتع �ممارستها عندما �حصل ع� إجازة و�ــهوى وال��
�
� الطائرات �� القراءة واالستماع إ� الموس��� خاصة ع� م��

رحالته الط��لة.
ح�� أحمد العد�د من الدورات التدر���ة ودرس ال�ث�� من
� مهماته المتعددة قد

المعلومات عن المهن المختلفة، ف��
يتقمص أحمد دور دكتور أسنان أو ص�د�� أو مهندس �مبيوتر
� يتطلب الق�ام بها مما �سهل عمل�ة زرعه حسب ن�ع المهمة ال��
� يتطلب جمع المعلومات منها. أحمد �ستغل � األما�ن ال��

��
� عالقاته

� اإل�قاع �الس�دات ��
ا معرفته بهذە المهن �� أ�ض�

� �ارات
الغرام�ة العابرة، فمن وقت إ� آخر يتواجد أحمد ��

� �ختار ف��سته منها � القاهرة، وال��
فنادق الخمس نجوم ��

� عن عالقة �عنا�ة فهو ُ�فضل غ�� الم��ات فهّن أ�ضا ي�ح��
عابرة خالل ز�ارتهم لم� من أجل اإلثارة والمتعة وت�ت�� هذە

العالقة عادة مع خروجهم من م�.
� �الشخص االجتما�� فهو حد الط�اع،

لم �كن أحمد عف���
� تعامالته مع اآلخ��ن، أصبح سلوكه الجاف هو وس�لته

جاف ��
� عمله �ان من

� عن ح�اته الخاصة، ح�� �� لصد الفضولي��
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ا عنه قدر اإلم�ان؛ المعروف أنه من األفضل أن تظل �ع�د�
ا وهو ال �ق�ل الفشل، إن ا شد�د� ا عص��� فالعمل معه يولد ضغط�
و�لت له مهمة فهو ال ينام ح�� �درس أدق التفاص�ل ومراجعة
� قد تواجه المهمة وك�ف�ة التعامل معها. �افة أنواع المخاطر ال��

� التجمع الخامس، فهو
�� � � شارع ال�سع��

له �� � توجه أحمد إ� م��
� الطابق

� بنا�ة تتكون من أر�عة طوابق �سكن هو ��
�سكن ��

الرابع، فهو ال �فضل أن �سكن أحد فوقه من أجل الخصوص�ة.
� القاهرة

� هذا الم�ان ��
اء هذە الشقة الغال�ة �� تمكن من ��

� �ان وفرشها �فرش مودرن م�لف �فضل الم�اف�ت المال�ة ال��
�حصل عليها من جهاز المخابرات �عد عمل�اته الناجحة وأ�ضا
� قد �س�نفذ لم �كن عندە أي من المسؤول�ات األ��ة وال��

أمواله �استمرار.
أح�� أحمد جهاز ال�مبيوتر الشخ�� وجلس ع� منضدة
الطعام و�ان الل�ل قد حل، �ستطيع رؤ�ة أنوار البنا�ات األخرى
� مما ي�يح له

من ال�ل�ون أمامه، �انت هذە البنا�ات ع� �عد �ا��
العمل �خصوص�ة و�دون إزعاج. أدخل �لمة ال� الخاصة �ه
للول�ج إ� قاعدة الب�انات الخاصة �جهاز المخابرات و�حث عن
ملف حازم الدمنهوري، قال لنفسه: �ا ترى ما قصتك �ا دكتور

حازم؟
أخذ ُيراجع المعلومات الخاصة �حازم مرة أخرى، ثم استخ�ج
كة ASR وأخذ �قرأ المعلومات المتوافرة عن ا آخر عن �� ملف�
� جهاز

� إ�ائ�ل، فمنذ أن تمكن خب�� ال�شف�� ��
مركز األ�حاث ��

كة المطورة لنظام ال�شف�� المخابرات الم��ة من تحد�د ال��
الذي �ستخدم ل���ب المعلومات لجهات خارج�ة، وقد �لف
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� إ�ائ�ل بتجميع
�� � العق�د حسام عمالء المخابرات الم�دان��

� هذا المركز.
�� � �افة المعلومات الممكنة عن العامل��

� مركز األ�حاث الواحد تلو
�� � أخذ �ستعرض ملفات العامل��

� فهو يهودي اآلخر، توقف للحظات عند ملف ن�كوال ب��ام��
ا. هاجر ن�كوال إ� ق�ة، من ُ�لغار�ا تحد�د� مهاجر من أورو�ا ال��
�
إ�ائ�ل منذ خمس سنوات �عد انفصاله عن زوجته ن�نا ��

ُ�لغار�ا، لم تكن زوجته يهود�ة مثله ف�� لم تكن متدينة ع�
اإلطالق، ولد�ه منها ابنة، سارا، �انت ت�لغ من العمر ثالثة أعوام
ا ع� لعب القمار، عندما ترك ن�كوال ُ�لغار�ا. �ان ن�كوال مدمن�
خ� ال�ث�� من األموال جراء لع�ه القمار، و�ان من المعتاد أن
�ــها � زوجته ن�نا خالفات عن�فة ت�ت�� �أن ��� ت�شب ب�نه و���
� أحد

ا الصفح. �� ا وطال�� � معتذر�
ك الب�ت لعدة أ�ام ثم �أ�� ثم ي��

اب هذە المرات أ�لغت ن�نا البول�س والذي منع ن�كوال من االق��
ل، ورفعت ن�نا قض�ة طالق استطاعت بها أن تتحرر � من الم��
من ن�كوال و�دمانه للقمار. �عد الطالق وفقدانه حق رؤ�ة اب�ته
ة ا�تئاب عن�فة، � األسب�ع مر ن�كوال �ف��

� فقط �� إال يوم��
�
وأصبح ال �ستطيع االستغناء عن األدو�ة المضادة لال�تئاب. ��

ا ع� السوش�ال م�د�ا يروج لهجرة
�
أحد األ�ام رأى ن�كوال إعالن

م الحكومة � اليهود إل�ائ�ل و�دء ح�اة جد�دة ح�ث تل��
اإل�ائ�ل�ة بتوف�� المسكن والعمل المناسب للمهاج��ن الجدد،
� ال�مبيوتر. أراد ن�كوال م�� ة م�� �انت من الوظائف المطل��ة �ك��

� إ�ائ�ل الم�ان المثا� لهذە ال�دا�ة.
ال�دء من جد�د ورأى ��

� �ان �عتقدها ن�كوال، فعندما لم تكن ال�دا�ة بهذە السهولة ال��
وصل ن�كوال إل�ائ�ل لم �جد فرص العمل �انتظارە، �انت
� من غرب أورو�ا � القادم�� األفضل�ة دائما لليهود الغ��ي��
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ق أورو�ا � من روس�ا و�� والوال�ات المتحدة، أما اليهود القادم��
ف�ان ال ُ�د لهم من إجراء معادلة ح�� يتمكنوا من الحصول ع�
� � وظائف متواضعة لمدة عام��

� العمل ��
وظائف ق�مة. استمر ��

ح�� �ستطيع أن يتكفل �الم�لغ المطلوب إلجراء المعادلة و�ان
� ُ�لغار�ا، تزوجت

� يزور سارا مرة �ل عام �� خالل هذين العام��
ن�نا من شخص آخر �عد طالقِهما �عام وأص�حت سارا اب�ته
� العام. �عد

أ��� ارت�اطا بزوج أمها من والدها الذي تراە مرة ��
� تمكن ن�كوال من الحصول ع� المعادلة وتمكن من عام��
�
كة ASR العالم�ة �� � مركز أ�حاث ل��

الحصول ع� وظ�فة ��
إ�ائ�ل. �انت هذە الوظ�فة فرصة مثال�ة له للهروب من واقعه
� معظم وقته

الم��ر، توقف ن�كوال عن ز�ارة اب�ته وأصبح �ق��
ة ة قص�� � ف��

� مركز األ�حاث لتط��ر برامج ال�شف�� واستطاع ��
��

� معه. � برامج �شف�� معقدة حازت ع� الثناء من العامل�� أن يب��
ا، تم ���حه من الج�ش � عام� جوالن آراد ي�لغ من العمر خمس��
ا ب�يع أسلحة خف�فة � الثمان�نات �عد ض�طه متل�س�

اإل�ائ��� ��
. توجه إ� الوال�ات المتحدة واهتم �

لعنا� الج�ش اللبنا��
�دراسة تكنولوج�ا المعلومات وحصل ع� رسالة الماجست��
� تط��ر برامج ال�شف�� عال�ة التعق�د و��� ال�ث��

والدكتوراە ��
�
اع �� من األ�حاث وحصل ع� العد�د من شهادات براءة االخ��

هذا المجال، طل�ت منه جامعة بن غور�ون اإل�ائ�ل�ة العمل
كة � تط��ر وتدر�س تكنولوج�ا ال�شف�� تحت رعا�ة ��

معها ��
ASR العالم�ة وأغرته �مرتب سنوي يتعدي ٤٠٠ ألف دوالر
� أم���ا، ق�ل

أم���� والذي لم �كن �حلم �الحصول عل�ه ��
جوالن الذهاب مرة أخرى إ� إ�ائ�ل �الرغم من ذك��ات
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���حه المؤلمة من الج�ش ومعاناته �عدها ول�ن المال �ان
. اهتمام جوالن األول واألخ��

� هو ا من هذين االثن�� �دأ أحمد �فكر «ال ُ�د وأن �كون واحد�
� سوف تمكنا من الحصول ع� جهاز نقطة الضعف وال��

« ال�شف��
قطع صوت رسالة قادمة إ� الهاتف ح�ل أف�ار أحمد، نظر
أحمد إ� الهاتف فوجد اسم “سوسو”، فتح الرسالة وقرأ
، اشتقتلك كت�� �دي أشوفك ق�ل ما � محتواها «و�نك حبي��
، هس�ناك اليوم �سهر سوا، �ال �اي أرحل ع� لبنان غدا �ك��

« � حبي��
� إحدى

� أول الثالث�نات تعمل �مغن�ة ��
«ُس�» فتاة لبنان�ة ��

ع معها الفندق عقد مغري
َ
� القاهرة، وق

ي �� الفنادق ال���
� لبنان.

�� � � القاهرة وأسبوع��
� أر�عة أسابيع ��

و�موج�ه تق��

� المل� الل���
ا ��

�
� إحدى الل�ا� عندما �ان سهران

رآها أحمد ��
، �ان صوتها مليئا �الطرب واألنوثة � الخاص �الفندق ورآها تغ��
ا
�
ا. �انت تل�س فستان ا خاص� � عل�ه اللهجة اللبنان�ة سحر�

تض��
ز مفاتنها، توزع اب�سامتها ع� من حولها من ا، ضيق ي�� � قص��
اقصون حول أنغام األغن�ة وصوتها رواد النادي الل��� الذين ي��
�ت من أحمد، رفع � الرواد واق�� الخالب، أخذت ُس� تتجول ب��
أحمد �أسه تح�ة لها وغمز لها �عي��ه وع� وجهه اب�سامة
� أداء فقرتها، عندها

إعجاب، �ادلته ُس� االب�سامة واستمرت ��
قرر أحمد أّن ُس� سوف تكون مغامرته ال�سائ�ة المق�لة. نادى
� جن�ه وقال له: سوف أحمد ع� الواي�� وأظهر له ورقة �مائ��
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ا ي��د تها أن هناك معج�� أعط�ك مثلهم لو ذه�ت للمغن�ة وأخ��
أن ُي�دي إعجا�ه الشخ�� و�دعوِك ع� العشاء.

اب�سم الواي�� وأخذ المال وقال ألحمد: حا�� ه�لغ اآل�سة
ُس�.

وجة مما �جعل � �انت هذە إشارة ج�دة �أن ُس� ل�ست م��
�
، تمكن أحمد من السهر مع ُس� �� مهمة أحمد أسهل �كث��

� القاهرة
هذە الل�لة ولم تخ�ب �� ظنه، ف�� �انت جد�دة ��

ّون صداقات �عد، �انت منفتحة للتعرف ع� أصدقاء
�
�

ُ
ولم ت

جدد و�ان أحمد من الن�ع المفضل لديها من الرجال، فجسمه
� الرشيق الغ�� م�الغ ف�ه، ل�اسه األنيق، شعرە األسود

ال��ا��
�
�� � عل�ه طابع الرجولة ال��

ض��
ُ
� ت الناعم والذقن الخف�فة ال��

� هذە الل�لة
� ال�الم وال ت�ا� �أي قيود. ��

جعلها تنفتح معه ��
ء الغناء والفن، العادات �

ت�لما لساعات ط��لة عن �ل ��
ها أحمد أنه مهندس معماري والتقال�د، الحب والج�س، أخ��
�
� تصم�م العد�د من المدن الس�ان�ة الراق�ة ��

ناجح، ساهم ��
ى من اإلمارات �ات ك�� القاهرة والساحل الشما� مع ��

والسعود�ة.

�
� خص�صا له هو لوحدە الل�لة، و�� طلب منها أحمد أن تغ��
� اليوم التا��

ور معالم القاهرة �� � � جولة ل��
خذها ��

�
المقا�ل �أ

� لن �ستطيع أحد أن ُي��ــها هذە األما�ن مثله. �انت ُس� وال��
له وق�� معا � � ش�ا�ه �الفعل، ذه�ت معه إ� م��

قد وقعت ��
ل�لة مليئة �الطرب، والحب والغرام.

، سأح�� رد أحمد ع� رسالة ُس� «وأنا �مان اشتقتلك أ���
لرؤ�تك الل�لة».
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� حاجة إ� �عض من الطاقة اإل�جاب�ة لالستعداد
�ان أحمد ��

�
لمهمته الصع�ة القادمة. الت�� أحمد �ُس� �عد أداء فقرتها ��

، جلسا معا ع� الطاولة و�دأت س� �الحد�ث: المل� الل���
؟ من �عد ال��ك إند ال�� قض�ناە سوا، � شو و�ن اختف�ت حبي��

.. ء، اشتقتلك كت�� �
ما سمعت عنك أي ��

، �عدما تركتك ا�شغلت � جدا�  -   وأنا �مان �ا ُس� وحش�ي��
� مع رئ�س مجلس اإلدارة يوم األحد �التحض�� لسفري لد��

القادم.
ة عن �� السف��ة؟  -   شو� ما جا�ت �� س��

 -   أنا نف�� لم أ�ن أعرف �أمر هذە السف��ة، هناك مجموعة 
� وطلبوا من رئ�س مجلس 

� عجبهم تصم�ما�� مس�ثم��ن إماراتي��
 �
� كب�� �� وع سك�� اإلدارة أن نزورهم لنوقع معهم عقد تط��ر م��

اإلمارات.
؟ � � د��

 -   لم�� راح تقعد ��
� ول�ن هناك احتمال أطّول أ��� من كدا.  -   ح�� اآلن أسبوع��

 -   ما حتكون موجود لما أرجع من لبنان؟
 -   هما ال ٤ أسابيع لحقوا �خلصوا؟

 -   إ�ه، أنا �مان اشتقت كت�� أله�� وسمعت أن الماما �عاف�ة 
شوي.

 -   ألف سالمة ع� الماما.
. �  -   �سلم حبي��

 -   ط�ب نحتفل مع �عض الل�ل ق�ل السفر؟
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� هذا
ضحكت س� ضحكة تدل ع� الموافقة والرغ�ة ��

االحتفال: ولو، ال �د نحتفل الل�لة أ��د.
له، طبع ع� خدها ق�لة واب�سم � ودع أحمد ُس� ع� �اب م��
لها ق�ل أن ترحل، فهو �علم أنها آخر مرة سوف �قا�لها. فهو لن
ل فهو � � للم��

يرد ع� م�المتها مرة أخرى وح�� إذا حاولت أن تأ��
ع� اتفاق مع البواب �عدم السماح ألي امرأة �الصعود من غ��

خ�� مسبق منه. قد تتألم ُس� ل�ضعة أسابيع ول�نها �عان ما
ست�شغل �عملها ومعجبيها وست�� أحمد مع مرور األ�ام.

•
      

�ان شهر أ�ت��ر قد أوشك ع� االنتصاف عندما اجتمع أحمد
� مكتب المخابرات

� غرفة ��ة ��
�العق�د حسام واللواء نا� ��

الم��ة. �دأ العق�د حسام �الحد�ث موجها �المه إ� اللواء
� نا�: النهاردة �ا أفندم سوف �ستعرض مع معال�ك الخطة ال��

وضعها المقدم أحمد للحصول ع� جهاز ال�شف�� من مركز
� إ�ائ�ل، أنا قمت �مراجعة الخطة مع

�� ASR كة أ�حاث ��
� ع� قدر كب�� من الثقة أن الخطة أحمد وأستطيع أن أؤكد أن��

. مكننا من الحصول ع� جهاز ال�شف��
ُ
سوف ت

عقب اللواء نا�: هذە الخطة ال �د وأن تظل ��ة للغا�ة،
فنحن ال نعلم من الذي �ب هذە المعلومات ح�� اآلن ول�ن ال
�د وأنه من داخل المؤسسة وله القدرة ع� الحصول ع�

معلومات �مثل هذە األهم�ة.
� نفس الوقت: تمام �ا فندم.

أجاب أحمد وحسام ��
� ف��ق العمل لهذە المهمة؟

سأل اللواء نا�: من سوف �كون ��
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ت لهذە المهمة الدكتورة ر�م السالب، أجاب أحمد: لقد اخ��
� شمس والحاصلة � جامعة ع��

دكتورة قسم الحاسب اآل� ��
. � مجال ال�شف��

ع� الدكتوراة ��
ا، فهذە ل�ست � أعرف الدكتورة ر�م ج�د�

أجاب اللواء نا�: إ��
� إحدي عملي�نا الخارج�ة، عندما

أول مرة تعمل فيها معنا ��
� سور�ا، والتعرف

احتجنا لخب�� ل�شف�� مراسلتنا مع عمالئنا ��
� س�ناء

� يتعامل بها جماعة أنصار السنة �� ع� نوع�ة الشفرة ال��
� نجاح المهمة.

�انت �� من أحد األس�اب األساس�ة ��
� حاجة إ� خب��

أجاب أحمد: مظبوط �ا فندم، فنحن ��
� �ستطيع أن يت�لم مع حازم بنفس اللغة و�حلل المعلومات ال��

ا و�دون إثارة أي ُشبهات. سوف يرسلها حازم ��ع�
سأل اللواء نا�: هل تحدثت معها �شأن المهمة؟

أجاب أحمد: ل�س �عد، فقد كنت �انتظار عرض الخطة ع�
س�ادت�م وأخذ الموافقة و�عد ذلك سأتحدث مع الدكتورة ر�م،

� ع� ثقة أنها سوف تق�ل المهمة. ول�ن��
 -   ما الذي أعطاك هذە الثقة؟

� الجامعة من أهم أول��تها، ��
 -   دكتورة ر�م تعت�� التدر�س ��

� عمرها
� �اال لما قد تهتم �ه أي فتاة ��

 امراة غ�� عاد�ة، ال ُتل��
مثل الزواج واألطفال والح�اة األ��ة المستقرة، ف�� تجد �امل
� مجال ال�شف�� واستخدام

� تطبيق العلم الذي تتقنه ��
متعتها ��

� تحدي
� حل األلغاز المعقدة و�ظهار براعتها ��

هذا العلم ��
. � الها�رز الدولي��

 -   هل يوجد أحد آخر س�نضم إ� الف��ق؟
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� إ�ائ�ل 
 -   نعم �ا فندم، النق�ب ع�دالرحمن، تمكّنا من زرعه ��

�ة �طالقة وسوف �كون أداة اتصلنا  منذ عام، فهو يت�لم الع��
 �
�� � � إ�ائ�ل، والمقدم إيهاب الس�ا�� وهو أحد العامل��

�حازم ��
� سفارتنا بواشنطن، لقد عملت معه 

مكتب الملحق العسكري ��
� الخدمة فوق 

� أحد المهمات السا�قة وتق��رە ��
ا �� شخص��

الممتاز، س�عمل إيهاب ع� جمع المعلومات الالزمة عن حازم 
� الوال�ات 

ة القادمة وس�كون حلقة الوصل معه �� � الف��
��

المتحدة.
ح تفاص�ل الخطة للواء نا�، �أمل أحمد أن �� �

�دأ أحمد ��
�
�عط�ه اللواء نا� الضوء األخ�� لتنف�ذ المهمة ل�� ي�دأ ��

� أقرب وقت،
التحض�� للسفر إ� واشنطن مع الدكتورة ر�م ��

ا  لدراسة حازم ج�د�
ً

ا ط��� فعمل�ة مثل هذە سوف �ستلزم وقت�
و�عدادە لمثل هذە المهمة الحرجة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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اللقاء األول
١٠ نوفم�� ٢٠١٨

� سلة
خ�ج حازم �عد االنتهاء من وج�ة العشاء إللقاء القمامة ��

� إحدى ضوا�� العاصمة األم��ك�ة
له �� � المهمالت خارج م��

واشنطن، الحظ حازم وجود س�ارة ال�كسس حديثة س�دان
مود�ل SR ذات لون رصا�� غامق تقف أمام الواجهة األمام�ة
� الس�ارة ول�نه لم يتمكن من رؤ�ة

له، وقف �ستطلع من �� � لم��
ا من �داخلها لحجب زجاجها األسود الرؤ�ة، �ان الجو �ارد�
وت�ساقط قطرات المطر الخف�فة، ترجل أحدهم من مقعد
ق � الس�ارة واتجه نحو حازم، �انت مالمحه ��

السائق ��
 �خطو خطوات ثابتة

ً
ا ثق�� ا أسود� أوسط�ة، يرتدي معطف�

 أمام حازم وع�� وجهه اب�سامة ثم سأله:
ً

وواثقة، وقف قل��
تك الدكتور حازم؟ ح��

ا انه الدكتور حازم، فقد �ان يراق�ه �ان الرائد إيهاب �علم ج�د�
� األسابيع الماض�ة لجمع أ��� قدر من

ع� مدار الساعة ��
المعلومات عنه.

ا تفاجأ حازم من هذە ال��ارة غ�� المتوقعة فعالقاته محدودة جد�
� خلق

� واشنطن، ال وقت عندە ل�قض�ه ��
�الجال�ة الم��ة ��

� معظم
صداقات أو عالقات اجتماع�ة، فهو م�شغل �العمل ��

الوقت، �ما أنه لم �قا�ل هذا الشخص الذي �قف أمامه من
ق�ل.

تك؟ أجاب حازم: نعم، أنا حازم، من ح��
� الملحق

�� � أجاب إيهاب: اس�� محمد جمال وأنا أحد العامل��
� السفارة الم��ة، أنا آسف إن كنت قد جئت من غ��

�� �
الثقا��
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� حاجة إ� مساعدتك.
م�عاد ول�نه أمر مهم والسفارة ��

�ان حازم ما زال غ�� مستوعب َمن هذا الشخص الذي يزعم أنه
من السفارة واقتحم خصوص�ته هكذا، رد حازم مستف�ا: وهّ�ا
� ف�ه ء الذي تحتاج�� �

؟ وما هو ال�� � � من�� السفارة تعرف��
� األمر.

السفارة؟ ال ُ�د وأن هناك الت�اٌس ��
أجا�ه إيهاب: السفارة الم��ة سوف �ستض�ف �عض العلماء
�
� مؤتمر هنا ��

مجة والحاسب اآل� �� � مجال ال��
الم��ن ��

� �عض
تهم واس�شارتهم �� العاصمة واشنطن لالستفادة من خ��

� م�، ولقد
األمور الخاصة بتط��ر التعل�م وال�حث العل�� ��

�
رشحك الدكتور مصط�� محسب دكتور الهندسة ال�ه���ة ��

جامعة تكساس لتكون أحد المدع��ن لهذا المؤتمر.
� أحد المؤتمرات

�ان حازم قد قا�ل الدكتور مصط�� من ق�ل ��
، وقد دار حد�ث ط��ل ب�نهما عن � � أوس��

� جامعة تكساس ��
��

مج�ات ووسائل ال�شف�� الحديثة، وقد أ�دى تطور علم ال��
� الشتاء

�� �
الدكتور مصط�� إعجا�ه ��راء حازم وطلب منه أن �أ��

ة عن تطور علوم ال�شف�� المق�ل لجامعة تكساس إللقاء محا��
� الب�انات الشخص�ة لمستخد�� � تأم��

وك�ف�ة استخدامها ��
نت. اإلن��

� أحد المؤتمرات
قال حازم: نعم لقد التق�ت �الدكتور مصط�� ��

� أنا شخص�ا؟ � وال�ة تكساس، ول�ن لماذا رشح��
��

أجاب إيهاب بتلقائ�ة شد�دة، فقد تدرب ع� نص هذا الحوار
� س�تم عدة مرات ق�ل لقائه �حازم:أحد المواضيع المهمة ال��
� المؤتمر هو أنظمة �شف�� الب�انات المختلفة

مناقشتها ��
� مجال تكنولوج�ا المعلومات، وك�ف �مكن

والمتاحة حال�ا ��
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نت وحما�ة � تصفح آمن ع�� اإلن�� لم� االستفادة منها لتأم��
اق، لهذا رشح الدكتور المؤسسات المال�ة والحكوم�ة من االخ��
� �عمل �عض األ�حاث

مصط�� اسمك وقد قام المكتب الثقا��
� � هذا المجال و�ان اسمك هو األجدر ب��

�� � عن المرشح��
� اآلخ��ن. المرشح��

شعر حازم ب�عض الفخر أن تم انتقائه هو �الذات من أجل هذە
المهمة فقال إليهاب والذي �ظن أن اسمه محمد: وم�� س�تم

عقد هذا المؤتمر �ا أستاذ محمد؟
أجا�ه إيهاب: س�قام المؤتمر ع� عدة أ�ام متفرقة �عد إجازة
، ول�ن س��دأ عمل�ة � األسب�ع الثالث من نوفم��

ع�د الشكر ��
� من الغد، ولقد جئت اليوم ألدعوك ال�سج�ل للمشارك��
� لحضور جلسة ال�سج�ل والتعرف ع� �عض المنظم��

للمؤتمر.
 -   غدا؟ ول�ن لدي عمل وال �د من الذهاب إل�ه.

ار�سمت اب�سامة ع� وجه إيهاب: ونحن ال ن��د أن نعطلك عن
� عملك، غدا مجرد لقاء لمدة ساعة لل�سج�ل والتعارف ب��

� س�تم فيها � المؤتمر ولالتفاق ع� المواع�د ال��
�� � المشارك��

� الساعة الثان�ة
نقاش الموضوعات المختلفة، س�كون اللقاء ��

�
احة الغداء �� ، وعادة ما �كون ذلك الوقت هو وقت اس�� ع��

�ن العمل، سنقوم بتوف�� وج�ة غداء خالل االجتماع للحا��
احة الغداء. ح�� ال تضيع عليهم اس��

أخ�ج إيهاب ورقة من ج�ب معطفه ومد �دە إ� حازم ��ارت:
هذا هو عنوان الفندق الذي سُتعقد ف�ه جلسة ال�سج�ل

ا. للمؤتمر غد�
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أخذ حازم الورقة ونظر إ� عنوان الفندق فوجد أن عنوان
� نفس ال�� ح�ث يتواجد مقر عمله، فالمسافة

الفندق �قع ��
ا ع� األقدام. � � عمله وم�ان الفندق ال تتعدى ٥ دقائق س�� ب��

� المشاركة
عاجله ايهاب قائال: و�ذا حصل ولم تجد لك رغ�ة ��

ا، وأعدك � أي من اللقاءات األخرى، فسوف نتفهم ذلك تمام�
��

أنه لن �كون هناك أي ضغوطات إلج�ارك ع� المشاركة إن لم
� ذلك.

�كن لد�ك الرغ�ة ��
هة، ف�الرغم من تفاجئه من الطلب، إال أن صمت حازم ل��
� مؤتمر مثل هذا أشبع غرورە، نظر

ا �� ترشيح اسمه ل�كون عضو�
� لم ل ثم إ� ايهاب وقال: أنا آسف أن�� � حازم إ� داخل الم��
ل، ول�ن لم نكن نتوقع ز�ارة أحد وس�حل موعد � أدعوك للم��

ا. � ق����
نوم بنا��

� اقتحمت خصوص�تك
اب�سم إيهاب وقال: أنا ال�� آسف أ��

�دون سابق إنذار و�ن شاء هللا تتعوض ق���ا، ما رأ�ك هل قررت
أن تح�� غدا؟

� معدودة وقال: نعم سوف أح�� غدا
نظر حازم إ� إيهاب لثوا��

� الم�عاد.
��

رجع إيهاب إ� الس�ارة وع� وجهه اب�سامة ع��ضة فقد نجحت
ا، ركب � الخطة وتمكن من إقناع حازم �الحضور غد�

أول خطوة ��
إيهاب الس�ارة و�ان المقدم أحمد �جلس داخل الس�ارة منتظرا
� تأهب لمعرفة قرار حازم، انتظر ح�� دخل إيهاب الس�ارة

��
� الحركة، عندها قال أحمد: من

وأدار المحرك و�دأت الس�ارة ��
اب�سامتك ي�دو أن حازم قد ابتلع الُطعم.

أجاب إيهاب: حصل �ا فندم.
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لم يب�سم أحمد و�نما �دت عل�ه الجد�ة وقال: اآلن ال ُ�د وأن
� الفندق للتدر�ب ع� نص الحوار الذي

نرجع إ� غرفتنا ��
� الغد، حازم إ�ساٌن ذ�� وأنا محتاج إ�

� حازم �� س�دور ب�ننا و���
أن أت�لم معه غدا دون التطرق للمهمة للتأ�د إن �ان �صلح لها

أم ال.
� �دە وقد أصابها �عض ال�لل، فأ�ع

�� � نظر حازم إ� الورقة ال��
ا إ� الداخل وقد قرر أنه لن �خ�� ناد�ة عما حدث ب�نه متوجه�

� مندوب السفارة، ف�� �طب�عتها القلقة سوف �سأل ال�ث�� و���
. من األسئلة وسوف �س�ب لها ذلك توترا ل�س له داع�

•
      

عند الساعة ١١:٤٠ ص�احا، قرر حازم التوقف عن العمل
والتوجه ا� عنوان الفندق الذي أعطاە إ�اە مندوب السفارة، �ان
حازم �علم أن الفندق ال ي�عد أ��� من ٥ دقائق عن م�ان عمله
. �ان ا، فهو �كرە التأخ�� ول�ن حازم �فضل دائما الوصول م�كر�
� ناد�ة زوجته ام �المواع�د من أحد أس�اب الجدال ب�نه و��� � االل��
� م� أنه ال مانع

� �دا�ة الزواج، ع� عكس التقال�د السائدة ��
��

من التأخ�� عند ارت�اطك �م�عاد ألنه عادة ما يوجد عذر
، �عض هذە األعذار �ر هذا التأخ�� �ستطيع أن �ستخدمه لت��
ا وغ�� مقبول من وجهة نظر حازم مثل «الدن�ا �انت �كون واه��
� للتأخ�� هو أن صاحب

� هذە الحالة الس�ب الحق���
زحمة»، ��

هذا العذر كسول وغ�� مسؤول وال ُ�قدر وقت اآلخ��ن،
� الموعد مع

فاألجدر �ه أن �حسب الوقت الالزم للوصول ��
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وضع �عض الوقت االحت�ا�� ألي ظرف طارئ �دال من
استخدام األعذار.

� ط��قه إ� الفندق أخذ �فكر إن �ان هذا المؤتمر
ب�نما حازم ��

�
� تط��ر مجال التكنولوج�ا ��

هو �دا�ة الط��ق للمساعدة ��
م� والذي قد ي�تج عنه أن يتمكن حازم من الرج�ع واالستقرار
� م� مع أ�ته، هل �عث هللا مندوب السفارة إل�ه ألنه �علم

��
ة من أمرە، فهو يرى �ل يوم أن ارت�اط بناته وناد�ة � ح��

أنه ��
ا �العادات والتقال�د األم��ك�ة يزداد قوة، ل�ن وح�� هو شخص��
ا �أنه من أصل ا ما �داخله يرفض هذا التحول و�ذكرە دائم� ش�ئ�
، لقد قرأ حازم عن هذا اإلحساس �ازدواج اله��ة عند � عر��
� الج�ل األول منهم، فاالندماج �صبح غا�ة

المهاج��ن وخاصة ��
� عل�ه هذا المهاجر من عادات وتقال�د � الصع��ة ألن ما تر��

��
�
ا ع� ما تر�� عل�ه أهل ال�لد �� وهوا�ات وذك��ات �ختلف تمام�

المهجر من نفس الفئة العم��ة.
� كث�� من األح�ان عندما يتحدث حازم مع جارە أو أحد زمالئه

��
� س�اق الحد�ث �موقف

� العمل و�س�شهد هذا الشخص ��
��

� أو �أحد
� س�ي��ات القرن الما��

� أم���ا ��
س�ا�� قد حدث ��

� معروف ي�تاب حازم
األفالم األم��ك�ة القد�مة أو اسم ر�ا��

�
اإلحساس بوجود حلقة مفقودة ال �ساعدە ع� االندماج التام ��

هذا المجتمع، فهو لد�ه ذك��ات مختلفة، ال أحد هنا �عرف
�
ا عن �ا�� األه�� والزمالك، كرة القدم األم��ك�ة مختلفة تمام�

� ع� معرفة أنحاء العالم، ولن تجد أحد من الس�ان المحلي��
� كة ب�� ، األش�اء المش�� � �الموس��� والفن الم�ي� العر��
�
� محدودة للغا�ة وهو ما ال �ساعدك ع� أن تخوض �� الثقافت��

ا أي أحاد�ث عن الذك��ات واألحداث الماض�ة، ول�ن حازم أ�ض�
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� � الع�� سن��
� م�، ف��

ات �� ا �ما �حدث من تغ�� لم �كن ُملم�
� ونجوم الفن ة أصبح هناك ج�ل جد�د من المغني�� األخ��
ا عما وال��اضة والس�نما، ح�� نمط الح�اة الس�اس�ة تغ�� تمام�
ا ما ي�تاب حازم هذا اإلحساس � م�، دائم�

عهدە عندما �ان ��
�عدم استقرارە ع� ه��ة معينة فهو نصف أم���� نصف

م�ي.

�
�� � � ُولدن وت����

ا ب�تاە سل� وف�ح والال�� ع�� العكس تمام�
عان�ان من هذە الحلقة المفقودة مع المجتمع

ُ
أم���ا فهما ال ت

، فهما تتا�عان األفالم والموس��� المحل�ة، وع� درا�ة األم����
� هذا المجتمع، فعادة ما

تامة �المج��ات الس�اس�ة والثقاف�ة ��
� المدرسة عن س�اسات أم���ا

�طلب منهم إجراء أ�حاث ��
الداخل�ة والخارج�ة وتوج�ه النقد لهذە الس�اسات، ف�ال من
سل� وف�ح ال تتوان�ان عن مهاجمة الرئ�س األم���� دونالد
ترامب وس�اسات الحزب الجمهوري، مع العلم أنك إذا قرأت
نا م�ادئ وتوجهات هذا الحزب ستجد أنه األقرب إ� تفك��
� واإلجهاض كعرب، فالحزب الجمهوري يرفض زواج المثلي��
� مسألة الهجرة وال يوجد عندهم المقدرة ع�

�� � وهم متحفظ��
ا �� أحد االخت�ارات المتاحة لحل اس��عاب اآلخر والحرب دائم�
االختالفات الس�اس�ة مع الدول األخرى، أل�س هذا ش�يها �ما

؟ � � مجتمعنا العر��
�حدث ��

� م�
اتصال سل� وف�ح �م� محدود للغا�ة، ذك��اتهما ��

� مع مرور الوقت أص�حت ة و��عة وال�� � ز�ارات قص��
تتمثل ��

�
مملة لعدم إتقانهما اللغة الع���ة ومعرفتهما �مج��ات األمور ��

م�.
هل هذا هو وقت الرج�ع إ� م�؟
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�
وجد حازم نفسه أمام الفندق، عند دخوله رأى الرائد إيهاب ��

ا ا �دلة أن�قة �ضع فيها دبوس� صالة االستق�ال، �ان إيهاب مرتد��
عل�ه علم م�.

� م�عادك �التمام.
 -   دكتور حازم، أهال وسهال لقد أت�ت ��

ا عن م�عادي ع�� دقائق،   -   أهال �ك، ��احة لقد أت�ت م�كر�
ا عن م�عادي ل��  ها، فعادة ما آ�� م�كر� �� عادة ال أستطيع تغي��

ي. � تأخ��
أتفادى أي ظرف طارئ قد ي�س�ب ��

ا، ع� العموم نحن  � متأخر�
 -   هذا أفضل �كث�� من أن تأ��

مستعدين ومن الممكن أن ن�دأ ع� الفور.
أحّس حازم �االستغراب، قال إليهاب: ماذا عن المدع��ن

اآلخ��ن؟
� ال�ارحة فالغرض من

تدارك إيهاب نفسه قائال: �ما تحدثنا ��
تك �أهداف المؤتمر و�ن �ان المقا�لة اليوم هو تع��ف ح��
لد�ك االستعداد للمشاركة سنط�ح عل�ك �عض األسئلة لتحد�د
مجال وك�ف�ة المشاركة، نحن ع� علم �أن معظم الشخص�ات
المؤهلة لحضور هذا المؤتمر عادة ما �كون لديهم وقت
� ع� إجراء هذە محدود، ومن أجل هذا فنحن ح��ص��
المقا�الت األول�ة �ش�ل شخ�� لتكون أ��� فاعل�ة ل�� نقدر

ع� االستفادة من الوقت المتاح �أ��� قدر ممكن.
� الحد�ث، فأجا�ه:

ك حازم اإلعجاب من منطق إيهاب ��
�
تمل

ممتاز�
قاد إيهاب حازم إ� إحدى الغرف المخصصة لالجتماعات داخل
� داخل الغرفة �ان المقدم أحمد والدكتورة ر�م

الفندق، و��
� انتظار حازم. وقفا �ليهما عند دخول

�جلسان خلف منضدة ��
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حازم لتحيته و�ان �ل منهم �ل�س �دلة عمل أن�قة عليها علم
� عروة ال�دلة عند أع� الصدر.

م� ��
ا �المه إ� حازم: أهال �ا دكتور حازم �دأ أحمد ال�الم موجه�
� جامعة

فتنا، أحب أعرفك ع� الدكتورة ر�م، أستاذ دكتور �� ��
�
� شمس قسم الحاسب اآل�� ومس�شار لوزارة الثقافة �� ع��

مجال تكنولوج�ا المعلومات.
مدت ر�م �دها لتح�ة حازم قائلة: دكتور حازم أنا من أشد
�
ف أ�� ، وح�كون �� ال�� � مجال ال�شف��

� �ـأ�حاثك �� المعجب��
تك إذا حصل نص�ب. اشتغل مع ح��
ا �ا دكتورة ر�م. اب�سم حازم قائال: شكر�

ا عن خاتم زواج ول�نه لم اختلس حازم النظر إ� أصابع ر�م �حث�
ء غ��ب أحسه حازم تجاە ر�م ف�� �

ا، �ان هناك �� �جد ش�ئ�
� السن، ع� قدر معقول من الجمال، استطاعت

ة �� ت�دو صغ��
� وزارة

أن تحصل ع� درجة الدكتوراة وتصبح مس�شارة ��
� ش�ا�ه من

ا ما عاهدە �� وجة، وهذا �خالف تمام� � الثقافة، غ�� م��
عادات وتقال�د المجتمع الم�ي �خصوص الزواج الم�كر
 مثل جمال ر�م سوف

ً
للفت�ات، فعادة عندما تمتلك فتاة جما�

ا من العرسان ممن يرغبون الزواج منها ح�� �كون هناك طابور�
ا ، مع إلحاح األهل ودفع األصدقاء � و�ن �ان سنها ما زال صغ��
ا منها � الزواج اعتقاد�

ا �� � هذا السن منح��
تكون طم�ح الفتاة ��

أنه الط��ق الوح�د لالستقالل�ة وتك��ن ب�ت وأ�ة، �ان هذا هو
� نظرها الع��س

طم�ح ناد�ة عند الزواج من حازم، فقد �ان ��
المناسب ل�دء تك��ن أ�ة وتوف�� اإلم�ان�ات المناس�ة لح�اة

م��حة.
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قال أحمد: وأنا أحمد عالم مدير مركز أ�حاث علوم الحاسب
� م� والمسئول عن

� وزارة التعل�م العا� ��
اآل�� والتكنولوج�ا ��

تنظ�م م�ادرة تط��ر علوم التكنولوج�ا والحاسب اآل��
�
(م�٢٠٢٢) والذي س�قام �الت�سيق مع وزارة الثقافة ووزار��

. ��ة والتعل�م والتعل�م العا�� ال��
� الملحق

و�الطبع قد قا�لَت األستاذ محمد والذي �عمل ��
� الوال�ات المتحدة.

� سفارة م� ��
�� �

الثقا��

��
� ا: نعم، لقد قا�لته مساء ال�ارحة أمام م�� أجا�ه حازم مب�سم�

� الدعوة.
لتل��

استطرد أحمد: أرجو أن تتق�ل أسفنا لعدم االتصال �ك من ق�ل،
� أن

، ل�ن عندنا أمل كب�� �� و�عطائك الوقت المناسب للتفك��
� بناء رؤ�ة م� لعلوم التكنولوج�ا

�� � تكون أحد المساهم��
والحاسب اآل�� لعام ٢٠٢٢.

أجا�ه حازم: ال توجد مش�لة، أنا مستعد أن أساعد ع� قدر
. � استطاع��

� أ�دأ �أن أع�� لك فكرة عن أهداف م�ادرة قال أحمد: دع��
، �ما تعلم لقد أصبح م�٢٠٢٢ للتكنولوج�ا والحاسب اآل��
ا بتطور �افة مجاالت العلوم استخدام الحاسب اآل�� مرت�ط�
� عن الحديثة، وأصبح هناك �م هائل من الب�انات (داتا) وال��
ا، ط��ق تحل�لها �مكن اس�ن�اط حلول أل��� المسائل تعق�د�
� لم �كن �مقدور اإل�سان حلها من ق�ل. ل�س هذا فقط وال��
ول�ن �استخدام هذە الب�انات وتصم�م نماذج متكررة من هذە
حا�� فكر اإل�سان،

ُ
الب�انات �مكن ألجهزة ال�مبيوتر الحديثة أن ت
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� تنف�ذ �عض العمل�ات
�ل وتصبح أ��� دقة من اإل�سان ��

المختلفة سواء هندس�ة، طب�ة، علم�ة…إلخ.
AI ، قاطعه حازم: وهو ما �س� �علم الذ�اء االصطنا��

قال أحمد: مظبوط، ومع ظهور علم الذ�اء االصطنا�� وقدرة
اآلالت ع� الق�ام �عمل اإل�سان بت�لفة أقل وأ��� دقة أص�حت
أسواق العمالة الرخ�صة ذات ال�فاءات العلم�ة المحدودة
� هذە الدول ع� التعامل مع

مهددة لعدم قدرة العمالة ��
التكنولوج�ا الحديثة.

كة مثل � ال�الم قائلة: تخ�ل �ا دكتور حازم لو ��
هنا �دأت ر�م ��

� استخدام تكنولوج�ا الذ�اء
� �دأت �� � وال�� مرس�دس ب��

� تص�يع الس�ارات الحديثة أرادت تط��ر
االصطنا�� والرو�وت ��

� م� إلنتاج المود�الت الحديثة من س�ارات
مصنعها ��

ء سوف ت�حث عنه؟ �
مرس�دس ما هو أول ��

أجابها حازم: كفاءات علم�ة �ستطيع التعامل مع تكنولوج�ا
� تص�يع الس�ارات

� �ستخدم �� الذ�اء االصطنا�� المتطورة وال��
الحديثة.

�ات أخرى است�مل أحمد �المه: مظبوط، ومثل مرس�دس ��
ائح كة ال�� كة الهواتف العمالقة سامسونج، و�� ة مثل �� كث��
� م� من

� قامت �فتح مصنع لها �� الذك�ة العالم�ة انتل وال��
�ات ت�حث عن كفاءات ق�ل لرخص العمالة، ل�ن اآلن هذە ال��

ومؤهالت مختلفة لضخ اس�ثماراتها.
قالت ر�م: و�ن لم �ستطع م� بناء هذە ال�فاءات لن تتمكن
� �دورها سوف ت�حث من جذب هذە االس�ثمارات األجن��ة وال��
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ق عن أما�ن أخرى تتوافر فيها مثل هذە المؤهالت مثل دول ��
أورو�ا وآس�ا و��ائ�ل.

استطرد أحمد قائال: ومع ظهور علوم الذ�اء االصطنا�� وال�م
� يتم استخدامها لبناء هذە الهائل من الب�انات والمعلومات ال��

امج المتجددة ظهر تحدي جد�د. ال��
� أ�ملت: هذا التحدي هو أمن نظر أحمد إ� ر�م وال��
دفع للحصول ع� هذە

ُ
المعلومات، م�الغ ضخمة من األموال ت

الب�انات ومعالجتها �ط��قة تصبح �عدها جاهزة لالستخدام
بواسطة الرو�وت أو ما�ينات التص�يع أو األجهزة الطب�ة إلتمام
أ��� العمل�ات دقة وتعق�دا. و�ن تم الع�ث بهذە الب�انات أو
�ات المستخدمة �قتها فقد ي�س�ب ذلك �خسائر مهولة لل��
�ات المنافسة لهذە المعلومات، فمثال إن استطاعت إحدى ال��
الع�ث وتغي�� النمط الذي يتم ف�ه استخدام مثل هذە
المعلومات إلتمام العمل�ات المعقدة ستقوم األجهزة الحديثة
� إتمام العمل�ات المطل��ة

ب�نتاج منتجات معي��ة أو ستفشل ��
منها.

قال أحمد: ذلك غ�� التجسس من ق�ل �عض الدول واألشخاص
ع� األ�حاث العلم�ة والمعلومات البنك�ة واألمن�ة الستغاللها
�ما ��� �مصلحة مؤسسات وحكومات الدول األخرى او
ة � الف��

الحصول ع� فد�ة مال�ة، ومن أجل هذا ُسلط الضوء ��
ة ع� مجال األمن الرق�� و�شف�� المعلومات، وأنت تعت�� األخ��

� هذا العلم.
�� � � المعروف�� �ا دكتور حازم من أحد ال�احث��

قالت ر�م: لقد تطور مجال األمن الرق�� وتكنولوج�ا ال�شف��
، فما �ان �ستخدم قد�ما ل�شف�� المعلومات

ً
ا مذه� ا تطور� مؤخر�
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من أجهزة ضخمة معقدة وم�لفة حلت محله وسائط متنقلة
� غا�ة التعق�د

� يوجد عليها برامج �� (USB) متناه�ة الصغر وال��
�صعب فك شفرتها و �ستخدم إلنتاج شفرات معقدة لحفظ

ونقل المعلومات.
� م� مثل التعل�م

تابع أحمد قائال: لهذا قررت عدة وزارات ��
ات � �خ�� العا�� والثقافة والصناعة ووزارة االتصاالت أن �ستع��
� � الخارج وعقد م�ادرة م�٢٠٢٢ وال��

العلماء من أبناء م� ��
أحد أهدافها األساس�ة وضع م� ع� خارطة علوم الذ�اء
� الجامعات � المعلومات الرقم�ة وتأه�ل خ���� االصطنا�� وتأم��
� تطور

الم��ة للتعامل مع هذە العلوم والذي �دورە س�سهم ��
مجاالت العلوم والصناعة وجذب االس�ثمارات الخارج�ة،
اء وتتكون الم�ادرة من عدة مؤتمرات يتم فيها اللقاء �الخ��

تهم. � لالستفادة من خ�� والعلماء الم����
انبهر حازم �العرض الدقيق الذي قام �ه �ل من ر�م وأحمد
ا �عض الوقت � و�ن �ان متأخر�

ألهداف المؤتمر: تفك�� منط��
ا أفضل من أال ت�دأ ع� اإلطالق. ول�ن أن ت�دأ متأخر�

� حزم: هل لد�ك االستعداد �ا
نظرت ر�م إ� حازم وقالت له ��

� تط��ر هذا الن�ع
� بناء هذە الرؤ�ة والمساعدة ��

دكتور حازم ��
� م�؟

من العلوم ��
 ثم أجاب ر�م: ال يوجد م�ي أص�ل يتوا��

ً
صمت حازم قل��

� نهضتها، �ما أنها فرصة ألي عالم
عن خدمة �لدە والمساعدة ��

أن ي�تفع أهل �لدە �علمه، ول�ن أر�د أن أعرف الم��د، ك�ف
� المساعدة؟ �مكن��



107

ا �المه لحازم: تقوم الحكومة هنا تو� أحمد الحد�ث موجه�
الم��ة �التعاون مع �عض الوزارات المعن�ة بتقي�م �عض
� �ات المختصة ب�نتاج برامج وأجهزة ال�شف�� وال�� ال��

� الجامعات والمؤسسات
س�ستخدمها الحكومة الم��ة ��

� حاجة إ�
. ونحن �� الحكوم�ة ك�دا�ة لتطب�قات األمن الرق��

امج � هذە ال��
� �جب توافرها �� خب�� مثلك ل�حدد الخصائص ال��

وك�ف�ة استخدامها وتط��رها �ما يناسب احت�اجاتنا االقتصاد�ة
واألمن�ة.

� بناء المادة
ا المساعدة �� أضافت ر�م: ل�س هذا فقط ول�ن أ�ض�

العلم�ة لتدر�س تكنولوج�ا ال�شف�� وك�ف دمجها مع تكنولوج�ا
الذ�اء االصطنا�� لتك��ن ب�ئة آمنة لمعالجة الب�انات إلتمام

العمل�ات المعقدة.
أ�مل أحمد: إذا وافقت ع� هذە المهمة، فسوف يتطلب ذلك
� ز�ارة لمدة أسب�ع مدفوعة الت�ال�ف،

منك القدوم إ� م� ��
� والذين سوف � الم���� تقا�ل فيها �عض العلماء وال�احث��
� � األنظمة ال��

�عملون تحت ق�ادتك لتحد�د ما يتطلب توافرە ��
اؤها. �عد ذلك س�تم عرض هذە المتطل�ات ع� س�تم ��
�ات و�� �ات العالم�ة المختلفة وتقي�م عروض هذە ال�� ال��

ا سنقوم خاللها �عقد �عض االجتماعات عمل�ة قد �ستغرق وقت�
� ذوي اء الم���� � واشنطن والقاهرة مع الخ��

المغلقة والعامة ��
الثقة مثلك لبناء خارطة الط��ق عن ك�ف�ة تطبيق واستخدام

هذە األنظمة.
ا �اإلثارة، فما �عرضه عل�ه أحمد اآلن ا ق��� انتاب حازم إحساس�
ء لم �كن �حلم �ه، فـ�لد كب�� مثل م� تحتاج إ� علمه �

هو ��
اته لبناء رؤ�ة علم�ة لألج�ال القادمة! وخ��
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�دأت األف�ار تتوارد ع� عقله؛ سوف ت�يح له هذە المهمة
فرصة السفر إ� م� �ش�ل دوري مما يوثق عالقته هو وأ�ته
�م� و�جعل سل� وف�ح أ��� درا�ة �أصولهم وتار�ــــخ
أجدادهم، ومن �دري فقد يتمكن حازم من الحصول ع�

� توف��
� أحد مرا�ز اتخاذ القرار مما �ساهم ��

منصب مهم ��
ا أن هناك ط�قة � م�. �علم حازم ج�د�

ح�اة مرفهة له وأل�ته ��
� م� ح�اة أ��� رفاه�ة

من الق�ادات ورجال األعمال تع�ش ��
� واشنطن من ح�اة رت��ة ومملة،

ا �� و�ثارة مما �ع�شه هو حال��
ل�ن الوصول لهذە الط�قة �ان ُ�عد من رابع المستح�الت؛

ل�ستف� إذن عما �مكن أن يناله إذا وافق ع� هذە المهمة.
� النهضة

� أن أساعد �� ف�� قال حازم: ت�دو �� مهمة ش�قة و���
العلم�ة �م� ول�ن عندي �عض االستفسارات.

أجاب أحمد: تفضل اسأل، وسأ�ذل قصاري جهدي لإلجا�ة ع�
أسئلتك.

قال حازم: قد تتطلب هذە المهمة الذهاب �ش�ل متكرر إ�
�
م�، ماذا س�حدث إن تضارب ذلك مع متطل�ات عم�� هنا ��

واشنطن؟
قال أحمد: نحن ��احة ل�س عندنا فكرة محددة عن �م
� هذە الم�ادرة ح�� تقوم

الوقت الذي س�تطل�ه العمل ��
� م�،

�� � �دراستك الم�دئ�ة مع الف��ق العمل من ال�احث��
عندها س�كون لد�ك فكرة أفضل و�مكنك بناء جدول األعمال
لهذە الم�ادرة �ما يناسب ارت�اطاتك العمل�ة. أما عن السفر إ�
�
� �ف��ق العمل ��

م�، ف�لما رأ�ت أن هناك حاجة إ� أن تلت��
� ط�قة رجال األعمال

ان �� م� سوف نقوم �حجز تذا�ر الط��
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�
ة إقامتك �� اتون الج��رة طوال ف�� � فندق ش��

وحجز س��ت ��
� �افة

م�، وسوف �كون هناك س�ارة خاصة مرافقة لك ��
تنقالتك.

ا قد يتطلب هذا منك السفر إ� دول أخرى استطرد أحمد: أ�ض�
�ات العالم�ة وتحد�د أي �خالف م� لاللتقاء �ممث�� ال��

� م�.
العروض أ��� مالئمة لتط��ر تكنولوج�ا ال�شف�� ��

�ان حازم �ستمع إ� المقدم أحمد و�أنما �ستمع إ� معزوفة
� وقت من األوقات يتخ�ل أنه �مكن أن

موس�ق�ة، فلم �كن ��
� تركها منذ ١٩ عام. � م� ال��

ينال مثل هذە المعاملة وخاصة ��
ا �المهمة �ة القاض�ة القناع حازم تمام� أراد أحمد أن يوجه ال��
فاستطرد قائال: دكتور حازم، هذە المهمة ستجعلك ع� اتصال
� أن

� م� ومع الوقت قد �ساعدك هذا ��
�دوائر اتخاذ القرار ��

� ال�لد؛ هذا إن كنت
� ألحد المرا�ز العل�ا �� تكون من المرشح��

� ذلك �الطبع.
ترغب ��

� ل�ث�� من
� قد ال تأ�� � حازم، هذە �� الفرصة إذن ال�� لمعت ع��

ء، قد �كون معك ما �
الناس، فالمال واالستقرار ل�س �ل ��

�كف�ك من المال لتع�ش ح�اة مستقرة ول�نك قد تحس �الملل
� ح�اتك، فالمجازفة

لصغر دورك وعدم وجود أي مجازفة ��
ا اإلثارة وع� قدر المخاطرة �كون حجم الم�افأة. �صاحبها دائم�

ا �المه ألحمد: ة تحدث حازم موجه� ة صمت قص�� �عد ف��
أهنئك �ا أستاذ أحمد فلقد استطعت أن تث�� حما�� لهذە
� اليو�� ا ب�عض الرتا�ة من روتي�� المهمة، لقد �دأت أحس مؤخر�
�
� �عض اإلثارة ع� ح�ا��

 أحتاج لتحدي جد�د �ض��
ً

وأنا فع�
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ء �
� أن �كون هذا التحدي هو �� ف�� اليوم�ة والعمل�ة و���

أستطيع أن أخدم �ه �لدي م�.
� المقدم أحمد وار�سمت ع� وجهه اب�سامة ع��ضة لمعت ع��
� ف��ق

ا: أهال ب�ك �ا دكتور حازم �� ومد �دە إ� حازم مصافح�
م�ادرة تط��ر تكنولوج�ا الحاسب اآل�� م�٢٠٢٢.

ا صافح حازم أحمد �حرارة ثم ر�م و�يهاب ؛ هنا قال أحمد موجه�
� أن نتفق عل�ه ق�ل

ء مهم أرغب �� �
�المه لحازم: هناك ��

�ص لم� وال � ت�� حضورك إ� م�، هناك ال�ث�� من الدول ال��
ترغب �أن تحصل م� ع� أي ن�ع من التكنولوج�ا المتطورة،
� سوف تقوم ب�جرائها ستكون مع �ما أن �عض المقا�الت ال��
� م� وسوف يتم مناقشة �عض المعلومات

هيئات س�اد�ة ��
� تخص األمن الم�ي، ومن أجل هذا ع� المدى الحساسة ال��
القص�� ُ�فضل أن ال �عرف أحد تفاص�ل ز�ارتك القادمة لم�

ح�� أ�تك.
؟ �  -   ح�� زوج��

 -   نعم ح�� زوجتك، وذلك ل�س لعدم الثقة بها ول�ن لمنع 
��ب المعلومات �ش�ل غ�� م�ا�� خالل هذە المرحلة الم�كرة 
� مهمة 

من الم�ادرة، ُ�فضل أن تقنعها أنك سوف تذهب ��
ة إ� دولة اإلمارات لحضور مؤتمر عل�� هناك وس�كون  قص��
 �
� اإلمارات سأ�ون ��

معك �الفعل تذا�ر سفر إ� االمارات، و��
� م� 

استق�الك وسأصطح�ك إ� م�، وسنحرص ونحن ��
� س�تم خالل ذلك األسب�ع. ع� ��ة اللقاءات ال��

� نفس الطلب؟  -   هل ستطلبون من �ل العلماء المشارك��
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ورة �ا دكتور حازم، العلوم األخرى مثل معالجة   -   ل�س �ال��
الب�انات والرو�وت ال تعت�� مواضيع حساسة مثل علم �شف�� 
� العلوم العسك��ة وأجهزة 

المعلومات والذي قد �ستخدم ��
المخابرات.

ا، الدول المتقدمة ت�ف م�الغ هائلة �ان حازم �علم ذلك ج�د�
ع� تكنولوج�ا �شف�� المعلومات لضمان ��ة أ�حاثها العلم�ة
والعسك��ة وعدم ��ب أي من هذە األ�حاث إ� دول أخرى قد
ا إن علمت ء استخدام مثل هذە التكنولوج�ا المتطورة، أ�ض� ���
كة ASR أنه يتعاون مع الحكومة الم��ة و�مدها �معلومات ��
، من �

عن تكنولوج�ا ال�شف�� قد ��� ذلك �مستق�له الوظ���
� هذە المهمة ق�ل

األفضل له أن �ستوعب ماذا سُ�طلب منه ��
� الحد�ث عنها مع أي أحد ح�� و�ن �انت ناد�ة.

أن ي�دأ ��
� قمة االس�ثارة والحماس

� هذە اللحظة ��
لقد �ان حازم ��

لمعرفة الم��د عن هذە المهمة وخاصة أنه �لفها إطار من
الغموض وال��ة، من �دري فقد ت�يح له هذە المهمة �اب
� تط��ر تكنولوج�ا أمن المعلومات

االستقرار وأخذ دور ر�ادي ��
� م�، إنه ع� أتم االستعداد الستخدام عالقته مع علماء

��
� أنحاء العالم إلقناعهم �المساهمة

تكنولوج�ا ال�شف�� اآلخ��ن ��
� هذە الم�ادرة والعمل ع� إنجاحها.

��
قال حازم وع� وجهه اب�سامة �ملؤها التفاؤل: تو�لنا ع� هللا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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مهمة إنجما-١١٢
القاهرة ٢١ نوفم�� ٢٠١٨

� طرقات
� �خطوات منتظمة وثابتة ��

�ان المقدم أحمد �م��
ا إ� مكتب العق�د حسام، أراد � المخابرات الح���ة متجه� مب��
� عمل�ة

أحمد أن �طالع حسام ع� آخر المستجدات ��
إنجما-١١٢ وهو االسم الحر�� لعمل�ة االس��الء ع� جهاز

� إ�ائ�ل.
�� ASR كة ال�شف�� المتطور من مركز أ�حاث ��

ا عند رؤ�ته دخل أحمد مكتب العق�د حسام والذي وقف مرح��
: أهال �ا أحمد، لقد تم إخ�اري �أن دكتور X (االسم

ً
ألحمد قائ�

ا أنك ستقوم � ط��قه إ� م�، لقد كنت واثق�
الحر�� لحازم) ��

ب�قناعه.
� أول المهمة، أنا أقنعته

اب�سم أحمد وأجاب حسام: ما زلنا ��
ء لم�، ول�ن ال أدري ك�ف س�كون رد فعله � فقط �الم��

عندما �علم تفاص�ل العمل�ة وما سوف يتطلب منه تنف�ذە.
� من ت��د  � المهمة هو بناء الثقة ب�نك و���

 -   أصعب جزء ��
تجن�دە، صحيح ما الذي جعلك تثق أن (X) هو الشخص

المناسب ألداء المهمة؟
ا ا جد�  -   خالل حواري أنا والدكتورة ر�م �ان (X) متحفز�
ة ومخت�ة للغا�ة، ظل كذلك ح�� �دأُت أن و�جا�اته قص��
ح له أن هذە المهمة ذات أهم�ة خاصة لدى الق�ادة أ��
� م�، وأن هذە الق�ادات ع� أتم االستعداد لمنح

الس�اس�ة ��
الدكتور(X) �افة الصالح�ات واإلم�ان�ات لتحقيق أهداف هذە
ا سوف ت�� له هذە المهمة مد جسور التواصل الم�ادرة وأ�ض�
مع صناع القرار والذي �دورە قد ي�يح للدكتور حازم فرصة
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� م�، هنا �دأُت أرى
للحصول ع� منصب مهم واالستقرار ��

ا م�� ومع الدكتورة ر�م(1). � عينه وأصبح أ��� تجاو��
ا �� ب��ق�

� التعق�د استخدمه
(1) جهاز إنجما: هو جهاز �شف�� غا�ة ��

� الحرب العالم�ة الثان�ة ل�شف�� الرسائل ونقل
األلمان ��

التعل�مات شد�دة ال��ة.
 -   هل تعتقد أن هذا هو الدافع الوح�د لـ (X) لقبوله للمهمة؟

 -   ��، يوجد دافع آخر وهو إحساسه �ال�شبع والملل مما 
ا هو �مر �أزمة منتصف العمر مع زوجته  ا، فغال�� �قوم �ه حال��
�
� قار�تا سن المراهقة وعمله الذي أصبح ��

وطفلت�ه والال��
ء �جعله �حس �

، هو ي�حث عن �� � معظم األح�ان عمل روتي��
�أهميته وأنه ما زال عندە القدرة ع� العطاء.

 -   و هل هذە أس�اب �اف�ة ل�� يوافق ع� المهمة و�ق�ل 
المخاطرة؟

ا �عد، ول�ن �عد الحد�ث معه ال يوجد لديّ   -   لست متأ�د�
ء مهم. �

� ارت�اطه �م� وهذا ��
شك ��

 -   ما �� خطوتك التال�ة؟
، لقد  � � مطار د��

 -   سأسافر اليوم إ� اإلمارات الستق�اله ��
 � � إ� مطار أبوظ�� � الصطحا�ه من د�� �سقنا مع اإلخوة اإلماراتي��
� طائرة ح���ة م��ة ناقلة 

� ومن هناك سأصطح�ه �� الحر��
. � الجنود من طراز �� ٢٩٥ إ� مطار ألماظة الحر��

 -   هل تأ�دت من أنه س�حتفظ ���ة هذە الرحلة؟
ا   -   نعم، لقد تمكنت من إقناعه ب��قاء أمر هذە الرحلة ��
إلح�اط أي محاولة إلفساد الم�ادرة الم��ة ق�ل �دئها، وأنه 
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 �
� منه �� اك �عد المق���� � وقت الحق من إ��

سوف يتمكن ��
التفاص�ل �عد االستقرار ع� أهداف وخارطة الط��ق للم�ادرة.

� المهمة فل�س أمامنا ال�ث�� من 
 -   أتم�� لك التوفيق ��

الخ�ارات لمعرفة من هو المسؤول عن ���ب المعلومات 
الخاصة �صفقات األسلحة إ� الخارج.

 -   تمام �ا أفندم ؛ إن شاء هللا عندما أعود إ� م� مع دكتور
� تنف�ذ المرحلة التال�ة من الخطة وسأطلعك ع�

 (X) س��دأ ��
 �أول.

ً
آخر التطورات أو�

 -   �التوفيق �ا أحمد.
•

      
� مطار

خ�ج حازم من �اب طائرة الخطوط الج��ة اإلمارات�ة ��
� � وال�� � �عد رحلة استمرت ١٥ ساعة من مطار هيوس�� د��

س�قتها رحلة أخرى من واشنطن، فقد استمرت رحلته من
� أ��� من ٢٠ ساعة، �ساءل حازم خالل الرحلة واشنطن إ� د��
� أن �أخذ طائرة م� ألم �كن من األسهل له وأوفر للمنظم��

ة إ� القاهرة؟ ان من ني��ورك م�ا�� للط��
� نفس الوقت �درك حازم أنه يوجد �عض المنطق وراء

ل�ن ��
اتخاذ هذا المسار الط��ل، فال ُ�د وأن الس�ب هو تفادي أي
� طائرة

احتمال�ة لمقا�لة أحد المعارف أو األقارب من م� ��
ان المتجهة من ني��ورك إ� القاهرة. م� للط��

استطاع حازم أن �قنع ناد�ة أنه ذاهب لإلمارات لحضور مؤتمر
� حاجة إ� ز�ارة

� العمل أنه ��
تابع لعمله، كذلك قال لمديرە ��
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� إجازة لمدة أسب�ع فلم
� اإلمارات، و�رغب ��

�عض األصدقاء ��
ا لماذا لم يرسل أحمد له تذكرة � ض. ول�ن حازم ما زال متح�� �ع��
ان الخاصة برحلته من اإلمارات لم�، عندما سأله حازم الط��
هذا السؤال أجا�ه أحمد أن ال �شغل �اله فقد تم ترت�ب انتقاله

إ� م� وس�علم حازم التفاص�ل عندما �صل لإلمارات�

�
ء حازم عند خروجه من �اب الطائرة بوجود أحمد �� � فو��

� هذا الم�ان.
� وجودە ��

انتظارە، لم �كن يتوقع ��
 -   حمد � ع� السالمة �ا دكتور حازم، أتم�� إن الرحلة �انت 

سهلة؟
� اندهاش: هللا �سلمك� ك�ف تمكنت من الوصول

أجا�ه حازم ��
إ� هنا أمام بوا�ة الط�ارة؟

�
ضحك أحمد ثم قال: ال تندهش، اإلمارات �لدنا التا��

والحكومة اإلمارات�ة بتعطينا �عض ال�سه�الت ونحن نفعل
كذلك �المثل، فاألشخاص VIP مثلك تقوم الحكومة االمارات�ة
�مساعدتنا ب�سه�ل إجراءات الدخول لهم �عد الحصول ع�

الموافقات األمن�ة المطل��ة.
ء �

أجا�ه حازم وقد �دت ع� وجهه عالمات الراحة: هذا ��
ممتاز، لقد �انت الرحلة ط��لة للغا�ة واختصار إجراءات

الدخول س�كون م��ــــح �الفعل.
وصل حازم وأحمد إ� ضا�ط الجوازات الخاص �المساف��ن الـ
VIP، أخ�ج حازم جواز سفرە األم���� فأمسك أحمد �دە وهمس

�صوت هادئ: استخدم الجواز الم�ي.
أخ�ج أحمد ورقة من ملف �حمله وأعطاە لضا�ط الجوازات
ا المطل��ة لدخول حازم إ� � ، �انت هذە الورقة �� الف�� �

اإلمارا��
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اإلمارات عن ط��ق جوازە الم�ي.
استغرقت إجراءات الدخول دقائق محدودة اتجه �عدها حازم
وأحمد إ� س�� الحقائب، وجد حازم حقائ�ه جاهزة وموضوعة
ع� إحدى الع��ات ومعها أحد عمال المطار من الج�س�ة
ا للخروج من بوا�ة الهند�ة ي�تظر قدوم حازم، اتجهوا جم�ع�
� انتظارهما، أشار

المطار و�انت هناك ع��ة SUV تاهو سوداء ��
. �

� المقعد الخل��
أحمد لحازم �الركوب، ثم ركب �جان�ه ��

�دأ حازم ال�الم: ��احة أنا منبهر� استق�الك �� ع� �اب
� انتظارنا

الطائرة و�عة إجراءات الدخول والحقائب الجاهزة ��
� عادة ما والس�ارة، العمل�ة �لها لم تأخذ أ��� من ٢٠ دق�قة وال��

. � تأخذ ساعة ونصف أو ساعت��
ء ممكن نعمله لراحتك، �

أجا�ه أحمد: �ا دكتور حازم هذا أقل ��
�
� أنك وافقت ع� الق�ام بهذە الرحلة الط��لة والمشاركة ��

�ك��
أعمال الم�ادرة �دون مقا�ل.

ا أن إبهار حازم عن ط��ق إعطائه األهم�ة �علم أحمد ج�د�
والم�انة الخاصة س�ساهم إ� حد كب�� ب�قناع حازم �أداء

المهمة.
قال حازم: صحيح، أنا لم أستطع أن أفهم منك ك�ف سنذهب

إ� م� من هنا؟
� ل�س مه�أ لهذا   -   لقد حجزنا لك طائرة خاصة، ومطار د��

. � الن�ع من الطائرات، فسوف تقلع الطائرة من مطار أبوظ��
� ساعة و٢٠ دق�قة،

�� � � إ� أبوظ�� أخذت الس�ارة الط��ق من د��
� ال�قظة والنوم ولم يتحدث خالل الرحلة �ان حازم فيها ما ب��
ا مع أحمد، الحظ حازم أن سائق الع��ة قد انحرف عن � كث��
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� ، رأى عالمة إرشاد�ة مكتوب عليها مطار أبوظ�� الط��ق الرئ���
ا أحمد: هل ستقلع طائرتنا

�
، أشار إ� العالمة محدث � الحر��
؟ � � الحر�� الخاصة من مطار أبوظ��

ا الحكومة الم��ة تتخذ أجاب أحمد: نعم، ف�ما قلت لك سا�ق�
� الوقت

جميع اإلجراءات للحفاظ ع� ��ة هذە الم�ادرة ��
، لهذا طل�ُت منك استخدام جواز سفرك الم�ي عند الحا��

. � الدخول إ� د��
�سائل حازم: ومن وضع هذە الخطة المح�مة؟

� الحكومة الم��ة �عنا� وض�اط � جد�ة: �ستع��
قال أحمد ��

� ��ة األعمال ذات الطابع المهم من المخابرات العامة لتأم��
� سوف �ساهم �ا دكتور حازم فيها مثل م�ادرة م�٢٠٢٢، وال��

. � ك من العلماء الم���� �مجهوداتك مع غ��
� مهمة ��ة، ُ�عامل فيها

�دأ عقل حازم �مت�� �اإلثارة، فهو ��
� ��ة انتقاالته. معاملة VIP وتقوم المخابرات الم��ة بتأم��

� إحداث
� عقله هل قد ت�س�ب له هذە المهمة ��

�ساءل حازم ��
ا: أي مشا�ل مع الحكومة األم��ك�ة؟ أجاب عقله ��ع�

ا ل�س  � أي ا�حاث عسك��ة وأ�ض�
 -   لماذا؟ فهو ال �عمل ��

المطلوب منه نقل أي معلومات ذات طابع �ي، ما �فهمه ح�� 
اآلن أن المطلوب منه استخدام علمه وأ�حاثه لتط��ر علوم 
� م�، لقد فعل ال�ث�� من

التكنولوج�ا والحاسب اآل� ��
� ذوي الج�س�ة األم��ك�ة أمثال الدكتور ال�از والدكتور الم����

زو�ل أش�اء مماثلة.
ال ُ�د وأن �طرد هذا القلق المن�عث من اإل�سان الم�ديوكر الذي
� نمط ح�اته المعتاد

�داخله والذي �دفعه إ� مقاومة أي تغي�� ��
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ء خط�� قد يهدد ما ينعم �ه من �
و�صور له هذا التغ�� ك��

استقرار ممل.
ا ب�ظهار مرت الس�ارة �عدة حواجز أمن�ة تكفل أحمد بهم جم�ع�
الت��حات المطل��ة ألفراد األمن، رأى حازم عن �عد طائرة
عسك��ة ضخمة مطل�ة �اللون األصفر الصحراوي والذي �ش�ه
الزي العسكري الم�ي، و�دأ �ظهر علم م� ع� جسم

الطائرة بوض�ح.
� سوف تقلنا نظر حازم ا�� أحمد م�سائال: هذە �� الطائرة ال��

ا� م�؟
أجا�ه أحمد: نعم، �� طائرة تا�عة للقوات المسلحة الم��ة،
كة مع القوات المسلحة � التدر��ات المش��

�انت مشاركة ��
� �عض األح�ان لنقل

اإلمارات�ة، و�ستخدمها الحكومة الم��ة ��
� من أفراد الحكومة والسفارات. المدني��

� لحازم حجم الطائرة اب الس�ارة من الطائرة تب�� مع اق��
العمالق، فهو لم يركب أي طائرة ح���ة من ق�ل، �ان �شاهدهم
� األفالم، ترجل حازم وأحمد من الس�ارة واتجها إ�

فقط ��
�
� منها، �ان ��

� الجزء الخل��
مدخل الطائرة والذي �قع ��

انتظارهما رائد �الزي العسكري الم�ي قا�لهم �اب�سامة قائال:
ان القوات � ط�� مرح�ا �ا دكتور حازم و�ا أستاذ أحمد ع� م��
» مساعد الط�ار ع� هذە المسلحة الم��ة، أنا الرائد «ع��
�
، سوف تقلع الطائرة �� � الرحلة المتجهة إ� مطار ألماظة الحر��

تمام الخامسة مساء، �عد نصف ساعة �الض�ط، سوف �ستغرق
ان ة أطول مما �ستغرقه الط�� الرحلة حوا� ٤ ساعات و�� ف��
� عادة لثقل حجم الطائرة المحملة �المعدات. �مكن�م

المد��
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� مقاعد�م ح�� ن�ت�� من مراجعة إجراءات السالمة
احة �� االس��

واألمان.
� الداخل رأى حازم

قادهم الرائد ع�� إ� داخل الطائرة، و��
� و�ضعة صناديق مغلقة ومح�مة الث��ت، �انت � ح���ت�� مركبت��
ّ إ� مقعدين � الطائرة، أشار الرائد ع�� ال�را�� مث�تة ع� جان��
ع� الجانب األ�� من الطائرة وقال ل�ل من حازم وأحمد وع��
�
وجهه اب�سامة ودودة: ال يوجد هنا أما�ن محددة للر�اب �ما ��

، فالمقاعد �لها م�شابهة. �
ان المد�� الط��

� جسم الطائرة وقال: �عد اإلقالع
ثم أشار إ� صندوق مث�ت ��

سأعلن عن إم�ان�ة التحرك عند الوصول إ� ارتفاع ١٠ آالف
و�ات � هذا الصندوق أنواع مختلفة من الم��

قدم، يوجد ��
� مؤخرة الطائرة ع� نفس الجانب

والسنا�س الخف�فة، أ�ضا ��
من مقاعد�م يوجد الحمام.

� مقاعدهم و�ان �جلس أمامهم ٣
جلس �ل من حازم وأحمد ��

من ض�اط القوات المسلحة الم��ة، ت�ادل حازم وأحمد التح�ة
� حد�ث خاص

� من الض�اط �� واالب�سام معهم ثم ا�شغل اثن��
ب�نهم، أما الثالث فقد أخ�ج الب توب أسود وأخذ ينقر ع�

. � � ترك��
لوحة المفاتيح ��

� التحدث من داخل كب�نة
� ع� �� �عد ٢٠ دق�قة، �دأ ال�اب��

الط�ار: لقد انتهينا من جميع فحوصات السالمة واألمان
للطائرة، الرجاء التأ�د من ر�ط أحزمة األمان، س��دأ التحرك
ب�ذن هللا خالل الع�� دقائق القادمة، �دأ هدير محرك الطائرة
� الحركة ب�طء متجهة إ� ممر اإلقالع،

� العلو و�دأت الطائرة ��
��
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� اتجاهها إ� مطار ألماظة
خالل دقائق معدودة أقلعت الطائرة ��

. � الحر��
، فرق � � المطار الحر��

�عد مرور أر�ــع ساعات ه�طت الطائرة ��
� �ستغرق ٤ � م� واإلمارات جعل الرحلة ال�� التوق�ت ب��

� الثامنة.
ساعات تصل إ� القاهرة ��

� انتظار �ل من حازم
�انت هناك س�ارة سوداء ذات دفع ر�ا�� ��

� المقعد
وأحمد �القرب من مدرج الهبوط، ركب �الهما ��

� التحرك، هنا سأل حازم
� من الس�ارة و�دأت الس�ارة ��

الخل��
؟ � أحمد قائال: هل من الممكن أن أعرف أين س�كون محل إقام��

�
اجا�ه أحمد: ط�عا �ا دكتور حازم، لقد حجزنا لك س��ت ��

� لمدة ستة أ�ام قادمة.
اتون الد�� ش��

قال حازم وقد ظهر ع� وجهه عالمات االرت�اح: لوهلة اعتقدت
� أحد فنادق القوات المسلحة، أو مب�� �ي تابع

� سأق�م �� أن��
للمخابرات.

اتون الج��رة عن قصد ل�قلل من توتر حازم وال اختار أحمد ش��
ي��د من إحساسه �الخطر مما قد يهدد قبوله �المهمة، قال
� م� إلجراء �عض

أحمد: ال يوجد حاجة لذلك، فأنت ��
الم�احثات وما دام ال أحد ع� علم بوجودك ال حاجة لتحد�د
ء أن ت�لغنا بتحر�اتك وال تحاول االتصال �أي �

إقامتك، أهم ��
من أقار�ك أو معارفك.

� أحد سالسل
أحس حازم ب�عض االطمئنان أنه سوف �ق�م ��

� وسط ال�لد، ول�نه �عد برهة قال ألحمد:
الفنادق العالم�ة ��

� الفندق؟ أو �ان هناك أحد
�� � ّ أحد العامل�� عرف ع��

َ
ماذا لو ت

� ذلك الوقت؟
� الفندق ��

� أو أقارب ناد�ة ن��ال �� من أقار��
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اب�سم أحمد قائال: ال تحمل هم، فقد قامت المخابرات
� ة أي أحد من العامل�� � هذە الف��

�التح��ات الالزمة ولن يوجد ��
أو رواد الفندق قد يتعرف عل�ك، ولقد قمت ��افة إجراءات
ال�سج�ل �الن�ا�ة عنك، سأسلمك مفتاح الغرفة عند الوصول
ا ة للغرفة للراحة، ط�ع� إ� الفندق و�مكنك الصعود م�ا��
حتكون جعان �عد هذە الرحلة الط��لة، اطلب خدمة الغرف

و�له مدف�ع الحساب.
اتون، جاء حمال الحقائب وصال حازم وأحمد إ� فندق الش��
ل�حمل حقائب حازم ب�نما توجه أحمد إ� ال��س�شن الستالم

مفتاح الس��ت الخاص �ـ حازم.
�ن، هذا الدور  � الدور الرابع والع��

 -   غرفتك رقم ٢٤٠٣ ��
� الدور 

مخصص لرجال األعمال، هناك نادي رجال األعمال ��
� أي 

�ن، �ستطيع �مفتاح غرفتك أن �ستخدمه �� السادس والع��
ا يوجد وقت، و�ستطيع منه أن ترى ڤيو �انورا�� للقاهرة، أ�ض�
ق�ة والغ���ة ع� ف�ه مختلف أنواع المأ�والت والحل��ات ال��

مدار الساعة.
� حاجة ماسة إ� أن آخذ 

ا �ا أستاذ أحمد، أنا ��  -   م�شكر جد�
. � � الماضي�� �ــــح من السف��ة الط��لة خالل اليوم�� شاور وأس��

 ، � � معك، إذا احتجت أي حاجة �لم��
 -   احتفظ برقم تل�فو��

ا إ�  � التاسعة ص�اح�
� الدكتورة ر�م الصطحا�ك ��

ا ستأ�� وغد�
م�ان االجتماعات.

 -   تمام أشوف�م �كرە إن شاء هللا.
دخل حازم ا� غرفته فأصابته الدهشة من ا�ساع حجم الغرفة،
ة مفروشة �أثاث عند دخوله من ال�اب وجد غرفة استق�ال كب��



122

� يتكون من أر�كة ومقعدين من الن�ع الذي ي�دو عل�ه أنه
را��

ة ت�سع لـ٦ أشخاص، �اهظ الثمن، وهناك منضدة طعام كب��
� أحدهما �فتح ع� غرفة مكتب � غرفة االستق�ال �اب��

يوجد ��
� غرفة

ة، يوجد �� أن�قة وال�اب اآلخر �فتح ع� غرفة نوم كب��
، اتجه � النوم ��ر «كينج �د» وأر�كة أخرى ومقعدين أن�ق��
حازم إ� �ل�ونة غرفة النوم وهنا لم �ستطع أن �كتم الشهقة،
ة نهر الن�ل �متد إ� ما ال نها�ة، �قطعه فلقد �ان أمامه م�ا��
ك��ري ق� الن�ل �أسد�ه المشهور�ن. �انت القاهرة �أنوارها
� ح�اته من

ء لم يرە حازم �� �
ون�لها من هذا االرتفاع الشاهق ��

� ا أمام هذا المنظر ح�� أفاقه رن�� ق�ل، ظل حازم متحجر�
ى من المتصل، إنها ناد�ة، لقد الهاتف، نظر حازم إ� الهاتف ل��
��� أن ��لمها عندما وصل إ� اإلمارات، مقا�لة أحمد خارج
� ثم استقالله � أبو ظ��

�� � الطائرة والذهاب إ� المطار الحر��
ة أ�سته االتصال بناد�ة، ا مث��

�
الطائرة الح���ة �انت �لها أحداث

دخل حازم إ� الغرفة وأغلق النافذة ب�ح�ام ح�� ال �سمع ناد�ة
صوت ضوضاء القاهرة وأجاب الهاتف:

 -   ألو
� أنا �حاول أ�لمك من ٤ ساعات.  -   حازم أنت ف��

 -   آسف �ا ناد�ة الرحلة �انت شاقة و�دو�ك وصلت الفندق
ونمت ع� طول والتل�فون �ان فاصل شحن.

نعم إنه �كذب ع� ناد�ة، ل�س الس�ب ما طل�ه منه أحمد أن
�حتفظ ���ة هذە الرحلة وأال �خ�� بها أحد ول�ن ألنه �عرف
ا ما �فعله حازم. ناد�ة أٌم ممتازة ا، ف�� لن تتفهم أ�د� ناد�ة ج�د�
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ا � �عض األح�ان �حس أنها تت�ف معه �أمه، فدائم�
لدرجة أنه ��

ما �سمع منها:
«المفروض نعمل كذا»، «�� د�ه األصول»، «أل ماينفعش
نعمل كدا» ف�� �شأت ع� مجموعة من العادات والتقال�د
ها كتاب مقدس ل�سي�� ح�اتهما، ال �مكنها أن � تعت�� وال��
� هذا ال�تاب أو الخروج عن

تتخ� التعل�مات الموجود ��
نصوصه.

� طبخ أصناف متعددة من
ا زوجة ممتازة، ماهرة �� �� أ�ض�

� تعلمتها من والدتها، عادة ال �كون لديها االستعداد الطعام وال��
� المطبخ لتج��ة أ�الت جد�دة ف�� متمسكة �ما

ألن تقف ��
ا ما � مطبخ والدتها ول�ن ما تط�خه من الطعام دائم�

تعلمته ��
ا، ا ومرت�� ل نظ�ف� � �كون ط�ب المذاق، تحافظ ناد�ة ع� الم��
ل، ل�ن حازم � � مصار�ف الم��

ومسؤولة عن التدب�� واالقتصاد ��
�
� �ستمع إ� أف�ارە المجنونة وأن تثق �� �كته ال�� أرادها ��

� أنها قدراته، أن �شجعه ع� المخاطرة وأن �كون ع� �ق��
سوف تقف �جان�ه مهما �انت النتائج.

�
�س خاص �ه �اس�شاري �� � منذ ٣ سنوات أراد حازم أن �فتح ب��

� رغبته تلك، صدمته
مجال األمن الرق�� وعندما فاتح ناد�ة ��

� قد يواجهها إذا ترك عمله مع �أنها أخذت تعدد له المخاطر ال��
ا
�
كته العالم�ة الحال�ة وأن وظ�فته الحال�ة �� األ��� أمان ��

� ب�ت �ان
لأل�ة، ال �لومها حازم ع� هذا التفك�� فقد ت��ت ��

ا الوظ�فة الحكوم�ة �� ا، و�انت دائم� ا حكوم�� والدها موظف�
صمام األمان لأل�ة، ل�نها لم تعِط لنفسها الفرصة ل�� هذا
الطوق من العادات والتقال�د الذى �ق�د عنقها وأصبح �ق�د
عنقه هو اآلخر، لم تكن لديها الثقة ال�اف�ة لتخوض معه
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� أن �فشل
ا منها، ال يوجد مش�لة �� المغامرة وتكون جزء�

اإل�سان، ف�ل تج��ة تكون خطوة نحو النجاح لتحقيق حلم
� �عض األح�ان الحب��ة العاشقة

صعب المنال. أرادها حازم ��
� �شتاق للحد�ث معه � إعجاب وثقة، ال��

� �ستمع إل�ه �� وال��
� ح�اتها، لم

ء �� �
والقرب منه، أن تعط�ه اإلحساس �أنه أهم ��

تكن ناد�ة ج�اشة العواطف والمشاعر فهذە األش�اء �ال�س�ة لها
ا. تعت�� عي��

 -   هل تناولت طعام العشاء؟
 -   ل�س �عد، لقد اس��قظت من النوم منذ لحظات قل�لة، 
سوف أرتدي مال��� وأذهب ل�� أتناول طعا�� �عد قل�ل، ك�ف 

حال�م أنِت والبنات؟
 -   تمام، ف�ح �ان عندها درس موس��� �عد المدرسة، وصلتها 

ا. � وسل� بتذا�ر عندها امتحان غد� ولسه راجع��
، لو �انت قالتها ل�ان � أراد حازم أن �سمع منها �لمة وحشت��
� � ب�نه و���

ود العاط�� ، هذا ال�� ء وال ي�ا�� �
ف لها ��ل �� اع��

� � التخلص من ح�اته الرت��ة ال��
ناد�ة من أهم أس�اب رغبته ��

�ع�شها، ال ي��د حازم أن �س�سلم لخبو المشاعر العاطف�ة
� االقتناع �أنه مع مرور الزمن س�نت��

والذي �اعد ب�نهم و��دأ ��
ما ب�نهم من رغ�ة واش��اق و�زداد �عد المسافة ب�نهم و�صبح
�ل همهم هو زواج سل� وف�ح واستق�ال األحفاد وتكرار نفس

� وقعا هما ضحيتها. الحلقة المفرغة من العادات والتقال�د ال��
 -   و ما �� خطط�م للعشاء الل�لة؟

ا، �مان ش��ة أطلبها لما ت�ت�� سل� �  -   البنات طلبوا �ا�لوا بي��
من المذا�رة.
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ا   -   �الهنا والشفا، أنا سوف أذهب للمطعم فأنا أتضور جوع�
وسوف أحادثك ق�ل أن أنام.

، �اي.  -   أو��
�ن لمشاهدة الڤيو صعد حازم إ� الدور السادس والع��
ە عنه ال�انورا�� للقاهرة من نادي رجال األعمال والذي أخ��
� مكتب االستق�ال فتاة م��ة سمراء ذات شعر

أحمد. وجد ��
� السن.

ة �� �� جم�ل واب�سامة رق�قة، ت�دو صغ�� ك��
فتنا.  -   أهال �ا فندم ��

ا، أنا سامع أن عند�م ڤيو جم�ل اب�سم حازم: م�شكر جد�
للقاهرة من هنا.

و�ات   -   ط�عا �ا فندم، وعندنا مختلف أنواع المأ�والت والم��
تك؟ ف برقم غرفة ح�� � البوف�ه، أ���

��
.٢٤٠٣   - 

تك ماف�ش اسم مسجل ع� الغرفة ول�ن  -   آە، هو ح��
� أي وقت.

فنا �� تك ��� ح��
 -   أنا اس�� حازم.

 -   أهال �ا فندم.
 -   و أنِت اسمك ا�ه؟

� الداخل لو 
تك ع� الم�ان �� ، أنا ممكن أف�ج ح�� � م��  -   ن��

تحب.
 -   �ا ر�ت�
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ة م�سعة ع� ش�ل �ان نادي رجال األعمال مكون من صالة كب��
� مودرن دائري ومقسمة إ� عدة صالونات مفروشة �أثاث غر��
قّ�م المظهر. �ان الزجاج �غ�� الحائط من جميع الجوانب
� ال تنام، �ان هناك عدد فأينما نظرت رأ�ت أضواء العاصمة ال��

� نادي رجال األعمال و�انت موس���
محدود من نزالء الفندق ��

� الم�ان �صوت خافت. اتجهت
ت الهادئة �شدو �� عمر خ��

� إ� أحد الجوانب وأشارت ب�دها: هذا هو ك��ري ق� نرم��
الن�ل المشهور بتمثال األسدين عند مدخله ومخرجه، المب��

األحمر هناك هو المتحف الم�ي.
أشار حازم إ� مب�� آخر ي�دو شد�د األناقة وتعتل�ه إضاءة

؟ � عل�ه ن�ع من الوقار: وما هذا المب��
هادئة تض��

� قامت م� ب�نائها   -   هذا مب�� األو�را الم��ة وال��
� عام ١٩٨٨ وقد ب��ت دار 

�مساعدات �ا�ان�ة وتم افتتاحها ��
األو�را الحديثة ع� الطراز المعماري اإلسال�� و�جانبها فندق 

� المشهور. �ارلتون ر���
ا ع� لمح حازم أ�ضا مب�� اإلذاعة والتل�ف��ون والذي �عرفه ج�د�
ضفاف نهر الن�ل و��ج القاهرة �أنوارە الخال�ة، �ان الن�ل �مر �ه
أحد المطاعم العائمة ذات األنوار الملفتة، قرأ اسم مكس�م
مكتوب �اللون األحمر النيون ع� المركب، �ان حجم المركب
�
�دل ع� أنه أحد المطاعم الفاخرة، أثار مشهد المركب العائم ��
�
الن�ل مشاعر حازم، ال �د وأن �قوم بهذە التج��ة «اإل�حار ��

الن�ل والتمتع �جمال القاهرة الل��� مع زوار القاهرة من
النخ�ة».
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� إ� جزء آخر �ستطيع أن ترى منه قلعة صالح اتجهت نرم��
ا بنفسج�ة الدين عن �عد، �انت القلعة مسلطا عليها أنوار�
ا من الفخامة � ع� معمارها اإلسال�� الف��د نوع�

ض��
ُ
وحمراء ت

: هذە قلعة صالح الدين والقاهرة القد�مة، � م�� ، قالت ن�� � والتم��
� والمساجد

� الص�اح سوف �كون ب�م�انك أن ترى الم�ا��
��

ا. األث��ة األخرى أ��� وضوح�
� من الصالة وقالت: ومن هنا ثم اتجهت إ� الجزء الغر��
ة، لألسف لقد انت� عرض � �ستطيع أن �شاهد أهرامات الج��
�
الصوت والضوء منذ قل�ل ول�ن �مكنك رؤ�تها بوض�ح ��

الص�اح أ�ضا.
� إ� صالة مغلقة وقالت: هنا المكت�ة، لو م�� توجهت ن��
� هدوء و�دون إزعاج

تك حب�ت تقوم ب�عض األعمال �� ح��
. س�كون هذا هو الم�ان المثا��
ب إ�ه؟ تك تحب ���  -   ح��

وب المفضل لد��م؟  -   ما هو الم��
تك.  -   هل تحب المانجو؟ عص�� المانجو عندنا ه�عجب ح��

 -   تمام، ممكن أجرب عص�� المانجو.
� الم�ان الذي تفضله وأنا سوف 

تك اجلس ��  -   اتفضل ح��
.  �العص��

ً
ا حا� أرسل أحد�

اتجه حازم إ� منضدة �ستطيع منها رؤ�ة ك��ري ق� الن�ل
 هذا

ً
ء �الس�ارات والمارة ومب�� األو�را الع��ق، جلس متأم� الم��

المشهد الخالب، لقد �ان ع� حق عندما وافق ع� هذە
� هذا الم�ان

� يوم من األ�ام أن �جلس ��
المهمة، لم �كن �حلم ��
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�شاهد القاهرة الجم�لة من هذا العلو، لقد جاء إ� القاهرة عدة
� فنادق

مرات �عد هجرته إ� أم���ا مع ناد�ة والبنات وأقام ��
ا ما �ان ي�حث عن م�ان يناسب األطفال مختلفة ول�نه دائم�
وزوجته، لم �كن �دري بوجود مثل هذا الم�ان شاهق االرتفاع
والذي ي�دو له ب�ج القاهرة �األخ األصغر قص�� القامة، فالقاهرة

� ال �علمها إال النخ�ة. مليئة �األ�ار ال��
جاء شاب صغ�� حامال كوب المانجو: عص�� المانجو �ا فندم.

 -   شكرا.
ب حازم من كوب المانجو، انتا�ه إحساس غ��ب �االن�شاء، ��
ب حازم عص�� مانجو بهذا الطعم من ق�ل، ال �مكن لم ���
� أم���ا او أي �لد آخر، ي�دو أن ُ�عدە عن

مقارنته �المانجو ��
�
م� طوال هذە المدة أ�ساە طعم المانجو الم�ي، ح�� ��

� ل�س لها نفس ي المانجو المعل�ة وال�� ا ما �ش�� ز�اراته �ان غال��
� � هذا ال�وب، هذە �� م� ال��

طعم العص�� الذي تذوقه ��
، يرى � هذا الموقع العا��

ي��د أن �ع�ش بها، ي��د حازم أن �ظل ��
اتها. أجمل ما فيها و�تذوق أط�ب خ��

� عند م�� �عد انتهاء حازم من العشاء اتجه إ� المصعد فوجد ن��
� جدا. مكتب االستق�ال فقال لها: عص�� المانجو عند�م متم��

فتنا �ا فندم، �ارب �كون األ�ل عج�ك �مان. ��   - 
 -   ��احة �ل حاجة ١٠�١٠

 �
�� �

�� تك حا�ب �سهر يوجد بند ��  -   ع�� فكرة لو ح��
� الدور األول ه�عج�ك جدا.

مطعم الراوي ��
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� غا�ة التعب، لقد أمض�ت ٢٤ ساعة 
 -   شكرا، ��احة أنا ��

ا. ع� سفر ومرهق جد�
� عارف احنا عندنا 

تك ت���  -   ألف سالمة �ا فندم، علشان ح��
، �ل العمالء  � النادي الص��

أخصائ�ة مساج من تا�لند ممتازة ��
وي»

َ
ال�� ج��وها شكروا فيها جدا اسمها « ن

، ول�ن  -   ��احة أنا مال�ش �� المساج، أفضل أروح الج�م أ���
ا ع� المعلومة. شكر�

ا ع� فتنا �ا فندم و�ن شاء هللا نراك غد� �� : � م�� اب�سمت ن��
الفطور.

ك منه اإلرهاق والتعب فاس��دل
�
اتجه حازم إ� غرفته وقد تمل

ة، لم يتصل بناد�ة �ما وعدها. مال�سه واتجه إ� النوم م�ا��
أفاق حازم من النوم و�انت الساعة الثامنة ونصف، أمامه نصف
ء الدكتورة ر�م الصطحا�ه، أزاح � ساعة فقط ع� م�عاد م��
� الص�اح، ك��ري ق�

� نظرة ع� نهر الن�ل ��
حازم الستارة ل�ل��

اها �دون ح�اء، ينعكس � تطلق نف�� الن�ل �مت�� �الس�ارات وال��
� عل�ه ب��قا �لمعة

ضوء الشمس الهادئ ع� م�اە الن�ل ف�ض��
الفضة، أ�ع حازم إ� أخذ شاور واس��دال مال�سه، ارتدى
ها معه لحضور االجتماع مع � أح�� حازم ال�دلة الرسم�ة ال��

ە. ا ما ي��� ومن الصعب تغي�� ، فاالنط�اع األول دائم� � المسؤول��
� صالة استق�ال الفندق ق�ل

كعادته فضل حازم أن ي�تظر ر�م ��
الم�عاد �ـ ١٠ دقائق ع� أن ي�ناول الفطور، رأى حازم ر�م و��

� تمام التاسعة، �انت ترتدي
تدخل من بوا�ة الفندق الرئ�س�ة ��

ا ا أن�ق� ا كحل�� �دلة ب�ضاء أن�قة وأسفل الجا��ت ترتدي قم�ص�
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�
�� �

� ز�ــها هذا كس�دة أعمال ذات ذوق را��
ا، ت�دو �� وحذاًء أسود�

اخت�ار األز�اء.
 -   ص�اح الخ�� �ا دكتور حازم.
 -   ص�اح الخ�� �ا دكتورة ر�م.

ة ط��لة. � لف��
� لم أجعلك ت�تظر��

 -   آمل أ��
� م�عادك �الض�ط، أنا �دأت أحس أن

اب�سم حازم: أنِت جا�ة ��
� الموعد المحدد ع� خالف

وا �� وا و�ح�� � �دأوا يتغ�� الم����
ما اعتدت.

ضحكت ر�م ثم قالت: مستعد ألن نتحرك؟
 -   مستعد.

تحر�ا صوب جراچ الفندق، وتوجهت ر�م إ� س�ارة ن�سان
قشقاي ر�اض�ة صفراء اللون وركب �ل من حازم ور�م الس�ارة.

 -   لحقت تفطر �ا دكتور حازم؟
 �
ا ل�لة أمس ولم أفق إال �� � الحق�قة ال، لقد نمت متأخر�

��   - 
الثامنة والنصف.

ة والمسافة  � العا��
 -   ال زال لدينا وقت، فاالجتماع س��دأ ��

اء  ستأخذ حوا� ٤٠ دق�قة، تحب نفوت ع� ستار �كس ل��
القهوة وال�اجل؟

 -   لو ينفع نفوت ع� جاد ونج�ب سندو�شات فول وفالفل 
. ي��� أفضل �كث��

ضحكت ر�م: علم و�نفذ، أ��د ط�عا زهقت من الفطار
. �

األم���ا��
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مرت لحظات من الصمت، �ان حازم �حاول أن �قرأ شخص�ة
ر�م، فهو يراها من وجهة نظرە فتاة نموذج�ة �ش�ل ملفت، أراد
حازم أن �عرف الم��د عنها: ر�م، ممكن أسألك سؤال شخ��

� ال ت��دين اإلجا�ة؟ وال �شعري �الح�ج إن كن��
 -   اتفضل �ا دكتور حازم.

 -   ع�� فكرة أنا رفعت الت�ل�ف و�ناد�ِك �ا ر�م، فأنت ممكن 
� حازم. أنت عندك �ام سنة �ار�م؟ تنادي��

ضحكت ر�م: �ان لدي اإلحساس أنه س�كون هذا هو سؤالك،
أنا عندي ٣١ سنة.

، أنا قلت مش هتعدي ٢٦.  -   ش�لك أصغر من كدە �كت��
� سن ٢٦ لم أ�ن 

 -   شكرا �ا دكتور… آسفة �ا حازم، ول�ن ��
ألستطيع االنتهاء من رسالة الدكتوراة وعمل أ�حاث علم�ة 

� الجامعة.
� من أن أ�ون أستاذة �� تمكن��

� عن  � ح�� اآلن؟ ل�� �امل الح��ة أال تجي�� و�� �  -   و ك�ف لم ت��
ا. هذا السؤال أ�ض�

 -   ال أنا فعال تزوجت وانا عندي ٢٥ سنة وكنت �ح��
� أنه ل�س لد�ه أي مانع من ة الخط��ة أقنع�� ، أثناء ف��  الماچست��
� نفس

، �ان هو أ�ضا �عمل �� � وأن أحقق طمو�� أن أ�مل دراس��
، ول�ن �عد �ضعة شهور من الزواج المجال مهندس حاسب آ��
�
� منحة الست�مال الماجست�� �� أصبح �غار من عم�� وجاءت��

ق�ة، �ل طموحها � زوجة ��
ب��طان�ا ول�نه رفض، فلقد أراد��

ب�تها وأطفالها ولم أ�ن من هذا الن�ع، طل�ت الطالق وانفصلنا
�عد الزواج �ستة أشهر والحمد � لم �كن هناك أطفال، �عدها
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، أما االرت�اط فله وقته عندما � مستق��� العل��
قررت أن أركز ��

� النص�ب.
�أ��

� م�،
فكر حازم، زواج ر�م هو نموذج معتاد لتج��ة الش�اب ��

� قرار الزواج ق�ل أن �كون هناك أي رؤ�ة واضحة
ال��ع ��

� سن صغ��
وج الفتاة �� � للمستق�ل، فالضغط االجتما�� ألن ت��

�عد التخ�ج من ابن الحالل ال�� عندە إم�ان�ات ي�تج عنه أن
يرت�ط شخصان قد �حاول �ل منهم هدم طم�ح اآلخر ف�ما �عد

لمجرد ات�اع عادات وتقال�د �ال�ة.
هناك من يتمرد ع� هذە العادات مثل ر�م وهناك من ي��عها

�الحرف مثله هو وناد�ة.
 -   أنا آسف إن كنت ضا�قتك.

ا ، لقد وصلنا إ� جاد، طل�اتك ا�ه؟  -   ال أ�د�
� ا�ه؟ � تطل�� � تح��  -   ال ما�صحش، أن��

 -   ساندو�ش طعم�ة لو سمحت.
رد حازم وع�� وجه اب�سامة ع��ضة: قصدك فالفل، تمام.

� الس�ارة وال
رجع حازم ومعه السندو�شات: هل �مكن أن نأ�ل ��

ممن�ع من أجل رائحة الس�ارة.
� الس�ارة ل�� نلحق

أجابته ر�م ضاحكة: نحن ال �د وأن نأ�ل ��
اي سأستخدمه �عد االنتهاء � الع���ة س��

�الم�عاد، أنا عندي ��
من الطعام.

� ط��قهم إ�
أخذ حازم �قرأ الفتات المرور اإلرشاد�ة وهما ��

االجتماع، أخذت ر�م مخ�ج منطقة حدائق الق�ة من ك��ري ٦
� ت��عها ر�م طرقا واسعة تك�� فيها أ�ت��ر، �انت الطرق ال��
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� فيها متناسقة، لم �كن حازم ع� معرفة بهذە
األشجار والم�ا��

� فال المنطقة من ق�ل، ي�دو أنها القت اهتمام من المسئول��
�ظهر فيها عشوائ�ة البناء �ال�ث�� من مناطق القاهرة األخرى.
ا ع� طراز معماري � مش�د� لمح حازم مب�� عن �عد، �ان المب��

� حد�ث �فصله عن أي بناء آخر مساحة شاسعة. غر��
سأل حازم ر�م: ما هذا المب�� الحد�ث الذي ي�دو من ع� ُ�عد؟

� مهم. ي�دو أنه مب��
� المخابرات العامة الم��ة، هذا هو اب�سمت ر�م: هذا مب��

م�ان اجتمعنا اليوم.

�
نظر اليها حازم �دهشة: المخابرات؟� لماذا ال ينعقد االجتماع ��

فة ع� المؤتمر؟ أي من الوزارات الم��
أجابته ر�م: نحن نحاول أن نح�ط هذە المهمة ���ة، خاصة ما
يتعلق �أجهزة �شف�� الب�انات لتجنب ��ب أي معلومات
تب عل�ه محاولة �ط��ق م�ا�� أو غ�� م�ا�� وهو ما قد ي��
�صة �م� العمل ع� إفشال هذە �عض الدول األخرى الم��
الم�ادرة. لقد تم اخت�ار مجموعة عمل من ذوي الثقة، هذە
تك المجموعة مسئوليتها أن تتواصل مع العلماء من أمثال ح��
لتجمع المعلومات الدق�قة والخاصة �أجهزة ال�شف�� ورفع تق��ر

إ� األجهزة المسئولة.
ا ع� ك�ف�ة الجواب ع� مثل هذا الن�ع من لقد تدر�ت ر�م ج�د�
ة التحض�� اجتمع أحمد ور�م و�يهاب الذي األسئلة، خالل ف��
ح�� من واشنطن لحضور هذا االجتماع للتدر�ب ع� �افة

� قد تعوق أن �ق�ل حازم المهمة. أنواع األسئلة والتحد�ات ال��
استطرد حازم قائال: وهذە الجهات المسؤولة �� الج�ش؟
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أجابته ر�م ومالمح وجهها ير�سم عليها الجد�ة: �ساهم وزارة
ء �

ان�ة هذە الم�ادرة، هذا �� � � جزء من األ�حاث وم��
الدفاع ��

� اس �ان عن �� � ا، فأول ظهور لجهاز الـ �� متعارف عل�ه عالم��
ط��ق أ�حاث تمت بواسطة وزارة الدفاع األم��ك�ة وكذلك
ش��ات االتصاالت الالسل��ة، ح�� علم أجهزة ال�شف�� الحديثة

تمول وزارة الدفاع األم��ك�ة ال�ث�� من أ�حاثه.
ا، كث�� من األ�حاث صمت حازم فلقد �ان ما قالته ر�م صح�ح�
اف وزارة الدفاع � عمل فيها شخص�ا �انت بتم��ل و��� ال��

األم��ك�ة.
ة ع� واجهة المب�� « المخابرات العامة قرأ حازم الفتة كب��
ب منهم � واق�� الم��ة «، وصال إ� البوا�ة الخارج�ة للمب��
د عمالق حارسا أمن �مسك أحدهم �طوق �لب چرمن شي��
واآلخر �حمل بندق�ة آل�ة، أظهرت ر�م �طاقة �الس��ك�ة من
� ثم سلمت حارس األمن

الن�ع الذي �ستخدم لدخول الم�ا��
� الورقة ب�نما �ان الشخص

ورقة مطبوعة، نظر حارس األمن ��
اآلخر �دور حول الس�ارة ��لب الحراسة، توجه الحارس األول
بنظرە إ� موظف أمن داخل مب�� الحراسة وأشار إل�ه �فتح

البوا�ة، ثم نظر إ� ر�م وأعطاها الورقة قائال: اتفض�� �ا فندم.
� المخابرات؟

� شغالة �� نظر حازم إ� ر�م: هو أن��
� الجامعة وأعمل �اس�شار�ة مع

ضحكت ر�م: أنا أستاذ دكتور ��
ة ول�س فقط المخابرات. ع� فكرة أنا جهات حكوم�ة كث��
� نفس اإلحساس عندما ا إحساسك �القلق فقد انتاب�� مقدرة تمام�

� م� �عت��
ا أن اسم المخابرات �� جئت هنا ألول مرة وخصوص�
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� أؤكد لك أنك تقدم خط أحمر �فضل ال�ث�� االبتعاد عنه، ول���
ا. لم� خدمة عظ�مة ستفتخر بها دائم�

اب�سم حازم، لم �كن ي��د أن ترى ر�م قلقه النابع من اإل�سان
الم�ديوكر الذي �عشش �داخله.

دخل �ال من حازم ور�م من البوا�ة الرئ�س�ة للمب�� وتوجها إ�
ء الذي فعلته عند بوا�ة �

مكتب االستق�ال، فعلت ر�م نفس ال��
الدخول الخارج�ة. رفع حارس األمن سماعة الهاتف وطلب رقم،
� الهاتف �صوت منخفض ثم وضع سماعة الهاتف

ثم تحدث ��
� صالة

ونظر إ� �ل من حازم ور�م ثم أشار إ� أر�كة ��
� أحد الصطحا��م إ�

احة ح�� �أ�� االستق�ال: �مكنك االس��
صالة االجتماعات.

ا من داخل مرت دقائق معدودة ح�� ظهر المقدم أحمد قادم�
، �ان أحمد يرتدي �دلة ذات لون رصا�� أنيق ي�دو فيها المب��
جسمه متناسق القوام ك�طل أحد األفالم الس�نمائ�ة، أحس
ة، ك�ف لشخص مثل أحمد والذي �قار�ه حازم �قل�ل من الغ��
� السن أن �كون مسؤوال عن م�ادرة مهمة مثل تلك؟ ما ��

��
مؤهالته؟ وك�ف �حتفظ برشاقة قوامه وأناقته هكذا؟ هل هو
إ�سان م�ديوكر أ�ضا؟ ال �ستطيع حازم التحد�د اآلن فال �د له

. من معرفة أحمد أ���
ا ل�لة أمس؟  -   أهال �ا دكتور حازم، هل استطعت النوم ج�د�

� نادي 
، أنا سمعت �المك وسهرت ش��ة ��  -   ص�اح الخ��

� غيب��ة 
� ��احة، �عدها رحت �� رجال االعمال، م�ان متم��

ح�� الص�اح.
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�
ّ أن أصطح�ك إ� أما�ن مماثلة �� ضحك أحمد: لك ع��

� ال تنام. القاهرة، فالقاهرة المدينة ال��
اب�سم حازم وقال: لم أ�ن أعلم أن القاهرة أص�حت مثل �ار�س.

� لهجته �عض الجد�ة: �ا دكتور حازم ما �قولونه
أجا�ه أحمد و��

�
عن �ار�س مجرد �س��ق لجذب الس�اح، ح�� ال�ارات تغلق ��

� أي
� القاهرة انزل الشارع ��

� �ار�س، ول�ن هنا ��
ا �� الثان�ة ص�اح�

وقت سوف تجد ناس وس�ارات ومقا�� ممتلئة وأما�ن لأل�ل
مكتظة �الرواد.

�
شعر أحمد �عد هذە المقدمة مع حازم أن ر�م قد نجحت ��

تهدئة حازم والتقل�ل من توترە، �ان يتوقع أن �مطرە حازم �س�ل
� هذا الم�ان وأن تظهر عل�ه عالمات

من األسئلة عما �فعله ��
القلق المفرط.

اصطحب أحمد ر�م وحازم إ� داخل المب�� وعند بوا�ة أمن�ة
� �سمح له �الدخول ومررە ع� القارئ أخ�ج أحمد �ارت أم��

ا. ا ��� � ثم أدخل كود�
الضو��

ا: ي�دو أنك أ�ضا تعمل مع المخابرات �ا أحمد قال حازم مته�م�
� للعمل معك أنت ور�م.

وناوي تجند��
ارت�ك وجه ر�م ب�نما اب�سم أحمد ولم �عقب ع� ما قاله حازم،
أشار أحمد إ� حازم �الدخول إ� إحدى قاعات االجتماعات
و�انت القاعة متوسطة الحجم يتوسطها منضدة �جلس عليها
المقدم إيهاب والذي �عرفه حازم �اسم محمد، ت�ادل إيهاب
وحازم السالم و�عض الع�ارات عن رحلة حازم إ� م� ثم جلس

الجميع إ� منضدة االجتماعات، و�دأ أحمد ال�الم:
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 �
�� �  -   دكتور حازم أحب أ�لغك شكر وتقدير المسؤول��

� م�ادرة م� ٢٠٢٢ 
اك �� الحكومة الم��ة ع� قبولك االش��

 �
� تط��ر نظم التكنولوج�ا والمعلومات ��

� سوف �ساهم �� وال��
ا ولك  م� و�جب أن تعلم أن مشاركتك هذە اخت�ار�ة تمام�

� اال�سحاب إن أردت.
�امل الح��ة ��

ء صغ�� أستطيع أن أقدمه لم�. �
 -   ال يوجد مش�لة، هذا ��

 �
تك سبق وقا�لت ف��ق العمل الموجود هنا حال�ا ��  -   ح��

 �
واشنطن، دكتورة ر�م أستاذة علوم الحاسب اآل�� وال�شف�� ��

 �
�� �

� شمس، األستاذ محمد من مكتب الملحق الثقا�� جامعة ع��
� تنظ�م 

� واشنطن والذي سوف �كون له دور أسا�� ��
السفارة ��

المقا�الت وجدول أعمال هذە المجموعة خاصة عند عودتك 
لواشنطن وأنا المقدم أحمد عالم من المخابرات العامة الم��ة 
والمسؤول عن ملف األمن الرق�� وتكنولوج�ا المعلومات وأ�ضا 
مسؤول عن الت�سيق مع �افة الوزارات المعن�ة إلطالق م�ادرة 

م� ٢٠٢٢.

�
ظهر ع� حازم عالمات االنزعاج وقال ألحمد: أنت تعمل ��

� واشنطن؟
المخابرات؟ لماذا لم تقل �� ذلك ��

 -   دكتور حازم ل�ل معلومة وقتها المناسب وأنا لم أ�ذب 
 �
� ضا�ط �� � واشنطن أن��

عل�ك، �ان من الطب��� إذا قلت لك ��
� اتخاذ 

ا و�ؤثر �� المخابرات الم��ة أن �س�ب لك ذلك اضطرا��
قرارك. لقد رأ�ت أنه من األفضل تأج�ل اإلفصاح عن هذە 
المعلومة إ� وقت قدومك إ� م� ح�� أستطيع أن أشار�ك 
� غا�ة ال��ة. و�ما قلت فإن 

� �عض منها �� �افة المعلومات وال��
 �
لك �امل الح��ة أن تطلب المغادرة اآلن وس�ظل جناحك ��
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ا إ� نها�ة األسب�ع وسنأمن رحلة رجوعك إ�  الفندق محجوز�
� ��ة تامة.

واشنطن ��
ا رد فعل حازم، ول�ن حازم ظل سكت أحمد للحظات منتظر�

� تفك�� عميق.
ا ��

�
ا فقد �ان غارق صامت�

استطرد أحمد قائال: دكتور حازم إنك ع� وشك الق�ام �عمل
� هذە المهمة سوف �جعلك من

ا�ك �� جل�ل من أجل م�، اش��
� ح�اة �ل م�ي، لن

� وس�كون لك أثر واضح �� األ�طال القومي��
� م� ول�ن

� تط��ر علوم ال�شف�� ��
�ساهم هذە المهمة فقط ��

� حما�ة األمن القو�� الم�ي عن ط��ق سد الثغرات
س�ساهم ��

ار �م�. � لإل�� �ص�� � �ستخدمها الم�� األمن�ة ال��
ا �القدر الذي �ظنه أحمد، لقد �دأت �ساور عج� � لم �كن حازم م��
� � أبوظ��

�� � حازم الشكوك منذ وصوله إ� المطار الحر��
وتأ�دت ظنونه عند وصوله إ� مكتب المخابرات اليوم

. جزء كب�� � المب��
�� � واستق�ال أحمد له والذي �دا �أحد العامل��

�ات من حازم تعج�ه التج��ة، فمنذ دخوله مب�� المخابرات و��
�
� وهو يتدفق �� ، �شعر �األدر�نال�� قل�ه أع� من المعدل الطب���

دمه، إن رفض حازم المهمة من ق�ل ح�� االستماع إ� التفاص�ل
ت�حت له لخوض مغامرة قد

�
� ع� فرصة قد أ

فهو إذن �ق��
�كون لها تأث�� ع� مستق�ل واستقرار �لدە م� وقد �أخذ هو
� هذە المغامرة، و�ن قرر االستماع إ� تفاص�ل

دور ال�طولة ��
المهمة قد �درك ف�ما �عد أنها أ��� من قدراته و�تعرض إ�
مخاطر ال �قدر ع� تحملها، عندها س�كون قد فات وقت
� اتخاذ قرار، هل �ستمع إ�

ته �� ا لح�� اجع، ظل حازم صامت� ال��
عقله الذي �س�طر عل�ه تفك�� اإل�سان الم�ديوكر أم يرضخ
� عروقه وقل�ه، لقد ضغط

�� � � تضخها مادة األدر�نال�� لإلثارة ال��
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أحمد ع� الوتر الحساس عندما قال « ستجعلك هذە المهمة
»، إنه أمام اخت�ار�ن وعل�ه أن يتخذ قرارە � من األ�طال القومي��
� هذە اللحظة، لقد �ان ي�حث عن المغامرة فل�ستمع إذن

��
للمهمة ول�ذهب اإل�سان الم�ديوكر إ� الجح�م.

ل�ن حازم ال �عرف ك�ف �خ�� أحمد أنه موافق، فلسانه �عجز
� سماع التفاص�ل و���د أن �كون له

عن نطقها، ما زال يرغب ��
ا قال � � قام بوضعها جهاز المخابرات، أخ�� � الخطة ال��

رأي ��
ة صمت: أنا عندي فضول أن أسمع تفاص�ل ألحمد �عد ف��
المهمة لتحد�د إن �ان لدي القدرة ع� تنف�ذها �دون التعرض

. �
� أو أ���

إ� مخاطر قد تهدد ح�ا��
ظهرت اب�سامة واسعة ع� وجه ر�م وصفق إيهاب ب�د�ه إعالنا
ا وقال لحازم: عن ترحي�ه برد حازم، ب�نما ظل وجه أحمد جامد�
� األو� �� سالمتك الشخص�ة وأن ال وأنا أؤكد لك أن مهم��

ر. �لحق �ك أو أ�تك أي ��
� عرض ملف

� الذي أمامه و�دأ ��
أدار أحمد جهاز العارض الضو��

� الخمس سنوات
من جهاز ال�مبيوتر المحمول الذي أمامه: ��

الماض�ة، تم الهجوم ع� جنودنا من أفراد القوات المسلحة
� س�ناء، الواحات،

� عدة �مائن ونقاط تفت�ش ��
طة �� وال��

� � وخمس�� � هذە الحوادث ما ي��د عن مائ��
القاهرة واس�شهد ��

ضا�ط ومجند، هل �ساءلت �ا دكتور حازم لماذا تحدث هذە
العمل�ات اإلرهاب�ة �ش�ل متكرر وعدم قدرة أجهزتنا األمن�ة ع�

ردعها؟
 -   قلة التدر�ب وكفاءة الجنود ع� التعامل مع هذە 
اق هذە  التهد�دات، �جانب عدم قدرة األجهزة األمن�ة ع� اخ��
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المنظمات اإلرهاب�ة؟
ء من األلم ثم قال: لقد قامت �

اب�سم أحمد اب�سامة فيها ��
قواتنا االستخ�ارات�ة �منع و�ح�اط العد�د من الهجمات اإلرهاب�ة
� الق�ض ع�

�� � ف أن أ�ون أحد المساهم�� وقد �ان �� ال��
� نقاط

� لي��ا �انت �ستهدف قواتنا ��
ة �� خل�ة إرهاب�ة خط��

التفت�ش ع� الحدود الغ���ة، لوال هذە الجهود ل�ان عدد
. الشهداء والضحا�ا �فوق األعداد الحال�ة �كث��

أخذ أحمد �ستعرض �عض الصور للدمار الذي حل ب�عض
النقاط األمن�ة من مرك�ات محطمة وجنود قت�، ثم أردف:
توجد العد�د من المنظمات اإلرهاب�ة ع� حدود م� الغ���ة
ق�ة والجن���ة وال �مكن لعنا�نا االستخ�ارات�ة تغط�ة �ل وال��

هذە الحدود الشاسعة.
ثم نظر إ� حازم ثم قال: ما ينقصنا هو أنظمة دفاع�ة حديثة
� � تأم��

� �ستخدمها الدول الغ���ة �� ووسائل إنذار م�كر �ال��
حدودها.

ة ظهرت ع� شاشة العرض صور ل�عض الطائرات الصغ��
واستطرد أحمد: هذە نماذج لطائرات استطالع �دون ط�ار «
ان ع� ارتفاعات منخفضة وتحد�د أي درونز» �مكنها الط��

تحر�ات مشبوهة والتعامل معها عن �عد.
قال حازم: نعم، فأم���ا �ستخدم هذا الن�ع من الدرونز ع�
� الخليج

حدودها مع المكس�ك وجمع معلومات استخ�ارات�ة ��
� حول أ�شطة إيران العسك��ة. العر��

استطرد أحمد: حاولت القوات المسلحة عدة محاوالت
للحصول ع� هذە المعدات االستخ�ارات�ة الحديثة ووسائل
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االستطالع واإلنذار الم�كر ول�ن عادة ما �ان طلُبنا �قا�ل
�الرفض والس�ب هو عدم وجود الضمانات ال�اف�ة �أن هذە
� �د دول غ�� صد�قة للغرب وقد

األسلحة الحديثة لن تقع ��
�ستخدم ضد دولة إ�ائ�ل، هذە األنظمة الحديثة معقدة للغا�ة
� أن تحصل فقط ع� المعدات ول�ن �لزم استخدام

فال �ك��
سوفت و�ر خاص �استق�ال الب�انات وتحل�لها واتخاذ القرارات
الالزمة للتعامل مع األخطار، و�وجد عدد محدود للغا�ة من

الدول �متلك مثل هذە األنظمة المتطورة.
� تحمل � عرض صور جد�دة لن�ع من الطائرات وال��

�دأ أحمد ��
، ثم استطرد قائال: لم ت�أس قواتنا المسلحة من � علم الص��
امج الحديثة، و�دنا بهذە المعدات وال�� � رفض الدول الغ���ة ب��
، فيوجد عندهم أنواع مماثلة � ق وخاصة الص�� واتجهنا إ� ال��
� أم���ا وألمان�ا وفر�سا واستطعنا

� يتم إنتاجها �� للدرونز ال��
كة المصنعة �قوة عالقتنا مع الحكومة الص�ن�ة االتفاق مع ال��
ع� تور�د هذە األنظمة إ� م� ول�ن ق�ل م�عاد ال�سل�م
فوجئنا �اعتذار من الحكومة الص�ن�ة عن إم�ان�ة إتمام الصفقة
و�دون إ�داء أي أس�اب، ول�ن عن ط��ق مصادرنا الخاصة عرفنا
� ا ع� الص�� أنه �ان هناك ضغط من أم���ا و��ائ�ل تحد�د�

�عدم إتمام الصفقة و�ال ست�� تلك الصفقة �العالقات
األم��ك�ة الص�ن�ة.

ظهرت صور جد�دة ع� الشاشة لطائرات من ن�ع مختلف،
واستطرد أحمد: لم ن�أس وحاولنا مجددا مع الهند، وق�ل إتمام
الصفقة فوجئنا �اعتذار الحكومة الهند�ة عن إتمامها، وصلتنا
معلومات مشابهة أن نفس الدول مارست الضغط ع� الهند

ح�� ال ت�يع هذە األسلحة المتطورة إ� م�.
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�ان السؤال المح�� ك�ف تعرف هذە الدول الغ���ة �خطتنا
لالستحواذ ع� هذە األنظمة الحديثة �الرغم من ��ة

ق. � ال��
المحادثات مع حلفائنا ��

�عد مجهودات استخ�ارات�ة ط��لة من ال�حث واالستقصاء
داخل م� وخارجها جاءتنا معلومات مؤكدة أنه توجد عنا�
استخ�ارات�ة لهذە الدول تمكنت من الحصول ع� المعلومات
ال��ة الخاصة بهذە الصفقات من أحد أفراد القوات المسلحة
والذي له القدرة ع� الحصول ع� هذە المعلومات، وتمكن
اض �عض الرسائل � المخابرات الح���ة �اع��

اء ال�شف�� �� خ��
� ترسل إ� خارج م�، وعند محاولة تعقب هذە المشفرة وال��
الرسائل وفك شفرتها اتضح أن من يرسلها �ستخدم تكنولوج�ا
� م�، و�مساعدة الدكتورة ر�م

�شف�� حديثة ال نملك مثلها ��
� تمكنت من تحل�ل ه��ل الرسائل المشفرة ومقارنتها وال��
�ات العالم�ة المختلفة تمكنت � ت��عها ال�� �أسال�ب ال�شف�� ال��
ASR كة كة المصنعة لهذە الشفرة �� �� من الوصول إ� أن ال��

� تعمل بها �ا دكتور حازم. وال��
ا تعل�قه، ول�ن حازم ظل سكت أحمد ونظر إ� حازم منتظر�
ا ت�لم حازم قائال: أ��د أن � ا ل�ستوعب ما قاله أحمد، أخ�� صامت�
الدكتورة ر�م أوضحت لك أن هذا النظام من الشفرات قد تم
بناؤە �ط��قة ال �مكن ألحد أن �فك هذە الشفرة إال من �ملك
� جهاز محدد ومملوك لهذا الشخص

ا يتم تك��نه �� ا خاص� مفتاح�
� فك هذە الشفرة من

� مساعدتك �� أو المنظمة، فأنا ال �مكن��
غ�� وجود هذا الجهاز.

هنا تدخلت الدكتورة ر�م ألول مرة منذ أن �دأ االجتماع قائلة:
نحن ع� تمام العلم أنك ال �ستطيع فك الشفرة �ا دكتور حازم
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� الحصول ع� جهاز ال�شف�� الذي
ول�ن ن��د مساعدتك ��

� بناء مفاتيح فك و�ناء الشفرة.
�ستخدم ��

� أن أفعل ذلك؟  -   و ك�ف �مكن��
ح خطته للحصول ع� جهاز الشفرة لحازم �� �

هنا �دأ أحمد ��
ح ، �عد أن أتم أحمد �� � � ترك��

ا �ستمع إل�ه �� والذي ظل صامت�
ا تعل�قه. الخطة نظر إ� حازم منتظر�

م ع� � سكت حازم قل�ال ثم قال: ي�دو مما قلته �� اآلن أنه س�ل��
أن أذهب إ� إ�ائ�ل، وأن أحاول أن أقنع أحد العلماء
� أحد أجهزة ال�شف�� الحديثة ثم أح�� هذا

� ب�عطا�� اإل�ائلي��
الجهاز إ� م� �ط��قة ��ة �� ال �علم أحد �حصول م�

ع� هذا الجهاز واستخدامه للق�ض ع� خل�ة جواس�س.
� من الجد�ة: نحُن ع� تمام العلم �ا دكتور أجا�ه أحمد ���
ء السهل، خالل األ�ام �

حازم �أن ما نطل�ه منك اآلن ل�س �ال��
القادمة س�قوم ف��ق عمل متخصص بتدر��ك ع� ال�ث�� من
� �التعاون معك، المهارات مثل ك�ف�ة إقناع العلماء اإل�ائ�لي��
� إ�ائ�ل وقت

وك�ف�ة التواصل مع المخابرات الم��ة ��
� سالمتك. � �ل لحظة لتأم��

الحاجة، سنكون معك ��
مرت دقائق من الصمت ثم قال حازم وقد �دا ع� وجهه

اإلرهاق واالرت�اك:
� قد استمعت اليوم إ� �م كب�� من المعلومات معذرة، ول���
و�عجز عق�� عن اس��عابها �ش�ل واضح لتك��ن رأي حول
� الذهاب إ� الفندق اآلن وقضاء �عض المهمة، هل �مكن��

؟ ا بنف�� الوقت منفرد�
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ا �ا دكتور حازم، خذ وقتك وعندما تكون أجا�ه أحمد: ط�ع�
ا آخر للرد ع� جميع استفساراتك تب اجتماع� ا س�� مستعد�
ا � تفاص�ل الخطوات القادمة إن كنت ما زلت مستعد�

ون�ناقش ��
� الخارج الصحا�ك للفندق

للتعاون معنا، هناك س�ارة جاهزة ��
� أي وقت.

��
وقف حازم واصطح�ه إيهاب إ� خارج المب�� ح�ث استقل

الس�ارة عائدا للفندق.
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لحظة إدراك
القاهرة ٢٤ نوفم�� ٢٠١٨

رجع حازم إ� غرفته �الفندق ورأسه ��اد أن ينفجر من األف�ار
ا ع� � تنهمر ع� عقله، لم �صبح األمر مقت�� المتالحقة ال��
� م� لصالح الحكومة الم��ة، إنه يتطلب منه

أداء مهمة ��
اآلن السفر إ� إ�ائ�ل والحصول ع� جهاز �شف�� متطور
� عرضها �دون أن �شعر أحد، �ان أ��� ما يوترە أن الخطة ال��
أحمد عل�ه تمت�� �الثغرات العلم�ة، فأجهزة ال�شف�� المتطورة ال
� الجهاز ول�ن

ون�ة المتواجدة �� �حة اإلل��� تعتمد فقط ع� ال��
هذە األجهزة الحديثة تكون دائمة االتصال �أنظمة مرك��ة ع�
السحا�ة الرقم�ة (digital cloud) لضمان عدم وق�ع هذە
� أ�دي غ�� مرغوب فيها، ح�� و�ن تمكن من أن

األجهزة ��
� إ�ائ�ل فعند أول

�حصل ع� الجهاز من معمل األ�حاث ��
محاولة للمخابرات الم��ة الستخدام الجهاز س��عث هذا
الجهاز إشارة �م�انه إ� النظام المركزي ع� السحا�ة الرقم�ة
تب عل�ه إ�قاف الجهاز و�دء تحق�قات عن ك�ف�ة ��ب مما ي��
هذا الجهاز إ� م�، عندها سوف �ش�� �ل الخيوط إ� حازم.

� إثارة هذە ال�ساؤالت والشكوك حول الخطة
لم يرغب حازم ��

: � � رئ�سي�� � عرضها عل�ه أحمد أثناء االجتماع لس�ب�� ال��

�
�� � : أنه ال �د وأن الدكتورة ر�م �� من وضعت الجزء التق��

ً
أو�

ا إ� تقن�ة عمل أجهزة هذە الخطة، ولقد وضعتها اس�ناد�
�ات المصنعة ألجهزة ال�شف�� من األج�ال السا�قة، ما زالت ال��
كته ت�يع هذە األنواع من األجهزة إ� دول العالم ال�شف�� مثل ��
الثالث ألن هامش ال��ــح فيها كب�� وال تتطلب أنظمة معقدة
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�
� أن �ستخدم الجهاز ��

� هذا الن�ع �ك��
لص�انتها وتأمينها، ��

ال�شف�� وفك ال�شف�� ما دام �حتوي ع� مفتاح الشفرة الخاص
� الذا�رة الخاصة �ه، أما األج�ال الحديثة من أجهزة

�الرسالة ��
ال�شف�� فيتطلب أن تكون متصلة �أنظمة أمن�ة طوال الوقت
ا ما تكون هذە األنظمة عال�ة الت�ال�ف لتتمكن من العمل وغال��

وتتطلب موافقات أمن�ة من الدول المستض�فة لها.

لم �كن حازم ي��د أن ُ�ظهر الدكتورة ر�م ع� أنها شخص غ��
� مجال

كفؤ ول�ست ع� درا�ة �ك�ف�ة عمل األنظمة الحديثة ��
� أ�حاث

ك �� ، فهو �عرف هذە المعلومات ألنه اش�� ال�شف��
ساعدت ع� إنتاج هذە األج�ال المتطورة من أجهزة ال�شف��

�ات المصممة لهذە و�� معلومات عادة ما تحتفظ بها ال��
التكنولوج�ا بتفاص�لها.

ا أنه ع� ثقة تامة ثان�ا: من ط��قة �د أحمد للخطة �ان واضح�
اضه ع� � إثارة الشكوك أو إ�داء اع��

ب�ح�امها و�ذا �دأ حازم ��
�عض التفاص�ل قد �أخذها أحمد ع� أنه خائف من أداء المهمة

� إفشالها.
و�رغب ��

ح لهم ك�ف يت�ف اآلن؟ هل �حاول �ط��قة د�لوماس�ة أن ���
ثغرات هذە الخطة وعدم إم�ان�ة نجاحها دون أن ��� �صورة
�اء أحمد، ل�ن هذا معناە أن �ظل � ���ب الدكتورة ر�م وك��

المعلومات مجهول.
أم �عمل مع ر�م وأحمد لمحاولة إ�جاد خطة �د�لة ال �عرف هو
نفسه ك�ف ي�نيها؟ هل يثقون �ه؟ ماذا لو اعتقدوا أنه �حاول

تضل�لهم؟
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� الفندق، أخذ �قطع
لم �جلس حازم منذ أن دخل غرفته ��

ا وقد �دأ ي�تا�ه التوتر، تذكر حازم ما قالته له ا و��ا�� الغرفة ذها��
� الفندق �خصوص

� نادي رجال األعمال أول ل�لة له ��
�� � نرم��

خاء أخصائ�ة المساچ التا�الند�ة، هو اآلن �حتاج إ� �عض االس��
ليتمكن من التفك�� �ش�ل سل�م.

�
اس��دل حازم مال�سه �مال�س ر�اض�ة ثم اتجه إ� الدور الثا��

ا  مفتول العضالت جالس�
ً

، وجد رج� �
ح�ث يوجد النادي ال��ا��

ع� مكتب االستق�ال، �دأ بتح�ة حازم: مساء الخ�� �ا فندم،
� استخدام الچم؟

تك �� هل ترغب ح��
ة من تا�الند. �  -   أنا سمعت أن عند�م أخصائ�ة مساچ متم��

 -   تمام �ا فندم، فعال ناس كت�� ج��وا «نوي» ودا�ما ب�شكروا
� من المساچ حا�ب تعمله؟ � ن�ع مع��

� أدائها، ��
��

 �
� من �عض التوتر �س�ب العمل وأرغب ��

 -   ��احة أنا أعا��
خاء. االس��

 -   تمام �ا فندم، ي��� نعمل مساچ تا�الندي لـ�امل الجسم لمدة
تك تقو�� رقم الغرفة؟ ٤٥ دق�قة، ممكن ح��

٢٤٠٣   - 
أخذ الرجل ينقر ع� لوحة المفاتيح الخاصة �جهاز ال�مبيوتر
ء غ��ب، ال يوجد اسم مسجل ع� �

أمامه، ثم قال: هناك ��
� الغرفة ول�ن ظاهر أن هناك سا�ن، ال يوجد مش�لة �مكن��

� فاتورتك
إضافة الحساب ع� الغرفة وس�ظهر الم�لغ ��

تك. ف �اسم ح�� النهائ�ة، ممكن أ���
 -   أنا الدكتور حازم.
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ا � حسن مدير الچ�م وأ�ض�  -   أهال �ك �ا دكتور حازم، أنا ال�اب��
مدرب خاص.

أع� حسن حازم مفتاح الدوالب الخاص بتغ�� المال�س
وحقي�ة بها روب وأدوات استحمام

تك هتغ�� مال�سك وتظل �الشورت فقط، «نوي»  -   ح��
� غرفة ٢١٠.

تك �� حتكون منتظرة ح��
� حسن.  -   شكرا �ا �اب��

� الدوالب توجه إ� الغرفة ٢١٠،
�عد أن وضع أحمد مال�سه ��

اق عند دخوله الغرفة �انت هناك رائحة جم�لة قادمة من اح��
�خور برائحة الزهور، و�ان هناك صوت خافت لخ��ر الماء
� الخلف�ة موس��� آسي��ة

والعصاف�� المغردة �صطحبها ��
هادئة، رأى حازم ��ر المساج تقف خلفه فتاە آسي��ة ترتدي
� معالمها

ا، �ظهر �� � ز�ا �ش�ه زي الممرضات، �ان جسمها صغ��
ء من الرقة والجمال، انحنت نوي عند رؤ�تها لحازم �

اآلسي��ة ��
�ة سل�مة: أهال �ك دكتور حازم، لقد � ثم تحدثت إل�ه ب�نجل��

خاء. � أداء مساج االس��
� حسن أنك ترغب �� � �اب�� أعلم��

دائما ما يبهر حازم ُحسن سلوك األشخاص من الج�س
اآلسيوي، عند رؤ�تهم وهم ينحنون ألداء التح�ة واستق�الهم لك
�اب�سامة هادئة يولد ذلك إحساس عج�ب من الود والسالم،
أجابها حازم: هذا صحيح، لقد سمعت ال�ث�� من اإلطراء عن

أدائك للمساچ.
اب�سمت نوي وأشارت إ� ��ر المساچ: شكرا دكتور حازم، من

� ع� ال��ر.
فضلك اخلع الروب واستل��
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توجه حازم إ� ال��ر ووجهته «نوي» إ� ك�ف�ة النوم ب�سناد
رأسه ع� مسند الرأس وتح��ك �د�ه �ضمهما ع� مسند
مخصوص �جانب الرأس، رأى حازم نوي و�� تضع ز�ت

� والذي فاحت رائحته ع� �ديها ثم اختفت من أمامه. ال�اسم��
فجأة احس بها و�� ت�سلق ال��ر من فوقه و�ذا بها تجلس وقد
المست مقعدتها مقعدته، �دأت �ديها الدفئتان تلمسان رقبته
ا ع� �دا�ة سلسلته ا خف�ف� وتضغط بهما ب�طء وليونة ضغط�
�
ل ب�ديها إ� كتف�ه، أخذت تحرك �ديها �� � الفقار�ة، ثم �دأت ت��

دوائر واسعة ع� ظهرە ي��عها دوائر ض�قة ضاغطة �كفيها ع�
، أمسكت �ذراعه ال��ى � � ال�تف�� سلسلته الفقار�ة وعظم��
ا ع� عضالت ذراعه ح�� وصلت إ� ا خف�ف� وضغطت ضغط�
� وسحبتهما ب�طء، أحس كف �دە فأط�قت عل�ه �كفيها االثن��
حازم ب�حساس لم �حس �مثله من ق�ل، فهو م��ــــج من السالم
ء من حوله، لقد �

� أي ��
النف�� واالن�شاء، لم �عد حازم �فكر ��

استطاعت هذە الموس��� ذات الطابع اآلسيوي مع تغ��د
ا فوق السحاب، � أن تجعله طائر� العصاف�� و�دي نوي الماهرت��
نزلت نوي من فوق حازم و�دأت تدلك عضالت فخذ�ه ثم
خاء، ثم ا ال �س�ب ألما و�ساعد ع� االس��

�
عضلة السمانة تدل��

أمسكت �قدمه ال��ى وأخذت تدلك فيها �مهارة، أحس عندها
� االرتخاء.

ا وأن جسمه �دأ �� حازم �أن الهدوء يتمل�ه تمام�
� ع� الجزء األ�من من جسد حازم، كررت نوي نفس الروت��
� لم �عد �حس حازم ب�ديها ع� و�عد االنتهاء من قدمه ال�م��
جسدە و�ذا �ه �سمع صوتها: لقد انت�� المساچ �ا دكتور حازم،

خاء. أتم�� أن تكون قد شعرت �االس��
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أحّس حازم �أنه أفاق من حلم جم�ل، جلس حازم ع� ال��ر ثم
نظر إ� نوي: لقد استمعت حقا بهذە الجلسة �ا نوي، إنك فعال

� عملك.
متفوقة ��

اب�سمت نوي ثم انحنت �أدب إ�ذانا منها �انتهاء الجلسة
ا
َ
ووجوب خروج حازم، ارتدى حازم الروب ثم اتجه إ� الَسون
�
و�عدها أخذ شاور ثم اس��دل مال�سه وصعد إ� غرفته، ��

ء غ�� النوم �
� فعل أي ��

غرفته شعر حازم أنه ال يرغب ��
� مهمتها.

العميق، لقد نجحت نوي �جدارة ��
•

      
�عد خروج حازم من مب�� المخابرات ظلت ر�م مع أحمد و�يهاب
� غرفة االجتماعات لل�شاور �خصوص رد فعل حازم

��
ي واالستعداد للخطوة القادمة، �دأت ر�م الحد�ث وقد �ان �ع��
ّ أن الدكتور X سوف �ق�ل وجهها القلق: لقد �دأ الشك ��ي إ��

�المهمة.
ا: ول�نه لم يرفضها ح�� اآلن وطلب �عض الوقت رد إيهاب ��ع�
لالنفراد بنفسه، فال �د وأنه قد تفاجأ �عد أن �ان �عتقد أنها

. �
ستكون مهمة علم�ة فإذا �ه ُ�طلب منه الق�ام �عمل مخابرا��

� الخطة عند ق�ام
� أنه لم ُي�� أي شكوك �� أجابته ر�م: ما �قلق��

المقدم أحمد �عرضها، كنت أتوقع أن ي�ساءل إن كنا ع� درا�ة
� بن�ع جهاز ال�شف�� المراد االستحواذ عل�ه وخاصة أنه يتمل���
�  لألجهزة التقل�د�ة ال��

ً
الشك أن �كون هذا الجهاز ل�س مماث�

ا عن إم�ان�ة �ستخدمها، فقد ظهرت �عض األ�حاث مؤخر�
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كة ون�ة وتعت�� �� ال�شف�� عن �عد �استخدام السحا�ة اإلل���
� هذا المجال.

ASR رائدة ��

� نوع�ة جهاز ال�شف��
سألها إيهاب: ولماذا لم �سأل�ه عن رأ�ه ��

المستخدم؟
أجابته ر�م: كنت أنتظر ح�� نتطرق إ� التفاص�ل وعرض

الرسائل المشفرة عل�ه.
� ر�م و�يهاب فانتظر ح�� ا �ستمع إ� الحوار ب�� �ان أحمد صامت�

انتهت ر�م وعندها قال: �ان هذا قرار صائب منك �ا دكتورة
� شكو�ك حول تقن�ة ال�شف�� �ان

�� (X) � نِت شارك��
�
ر�م، إن ك

� أننا نطلب منه التجسس ع�
من الممكن أن �ساورە الشك ��

ا. فضه قطع� ة و�ان ذلك ما س�� كته �ط��قة م�ا�� أ�ار ��
قال إيهاب: وما �� خطوتنا التال�ة؟

رد عل�ه أحمد وقد ظهر ع� وجهه عالمات التفك�� العميق:
أعتقد أن الدور ع� X ل�قوم �الخطوة القادمة، �ل ما �لزم علينا

� منه. فعله اآلن هو أن نكون ق��ب��
•

      
� الهاتف، رأى اسم أحمد ع� شاشة التل�فون أفاق حازم ع� رن��
ا ما � الساعة �جان�ه وجدها السا�عة مساًء، لقد ظل نائم�

نظر ��
�قرب من األر�ــع ساعات.
أجاب حازم الهاتف: ألو.

ا. �ان صوت حازم �ظهر ف�ه بوض�ح أنه قد �ان نائم�
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 -   مساء الخ�� �ا دكتور حازم، معاك أحمد عالم، هل أ�قظتك 
من النوم؟

 -   مساء الخ�� �ا أحمد، ما ف�ش مش�لة أنا �قا�� مدة نائم.
 -   هل عندك أي خطط لقضاء السهرة؟

لم �كن لدى حازم أي خطط، لقد طلب منه أحمد أال يتصل
�أي من معارفه أو أقار�ه.

 -   ��احة ل�س لدي أي خطط.
� أن أصطح�ك من الفندق خالل ساعة، سأر�ك 

 -   ما رأ�ك ��
ء له  �

� أي ��
� القاهرة وأعدك أال نت�لم ��

�عض األما�ن الش�قة ��
عالقة �اجتمعنا اليوم.

�
ا �� � حالة مزاج�ة ج�دة ولم �كن ي��د أن �ظل جالس�

�ان حازم ��
الفندق، فتنهال عل�ه األف�ار السوداء �شأن المهمة مرة أخرى.

 -   وهو كذلك، سأنتظرك أمام بوا�ة الفندق عند الثامنة مساًء.
تعجب حازم من أن ناد�ة لم تتصل �ه منذ ل�لة أمس، أمسك

�الهاتف وطلب رقم هاتف ناد�ة:
 -   ألو.

 -   أهال �ا ناد�ة، ك�ف حالك؟
، وأنت ك�ف حالك مع المؤتمر؟  -   �خ��

 -   جدول األعمال مزدحم للغا�ة، آسف فلم أستطع االتصال 
�ك ل�لة أمس.

 -   ال توجد مش�لة.
� المدرسة؟

 -   ك�ف حال البنات، هل ما زالوا ��
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� إجازة ع�د الشكر، لقد �انت ل�لة أمس �� ل�لة 
 -   نحن ��

االحتفال �ع�د الشكر.
، هل تناولتم الد�ك الرو�� ع�   -   آە، �ل عام وأنتم �خ��

العشاء ل�لة امس؟
ة ثم عدنا  اننا لننضم إليهم، ذهبنا لمدة قص��  -   لقد دعانا ج��

ل. � إ� الم��
اس�نتج حازم من صوتها أنها ناقمة عل�ه لعدم تواجدە معهم
ا ل�لة � لم أ�ن متواجد�

خالل عطلة ع�د الشكر: أنا آسف أل��
أمس، إن شاء هللا أعوضها ل�م عند رجو�� من السفر.

 -   إن شاء هللا.
أ�قن حازم أن �ل محاوالته لتغي�� مزاج ناد�ة سوف تبوء

�الفشل.
 -   أنا محتاج أن أستعد للذهاب إ� العشاء، سل�� �� ع� 

البنات وخ�� �ال�م ع� نفس�م.
 -   حا�� وأنت �مان.

أن� حازم الم�المة وذهب لالستعداد لمقا�لة أحمد وقد �دأ
� المهمة المطل��ة منه من جد�د.

عقله �فكر ��
� تمام الثامنة ول�ن

انتظر حازم أمام بوا�ة الفندق الرئ�س�ة ��
ا ١٥ دق�قة أحمد جاء متأخر�

ا للغا�ة.  -   آسف �ا دكتور حازم، �ان الط��ق مزدحم�
� م�: وال

اب�سم حازم اب�سامة واسعة فهو اآلن �دأ �شعر �أنه ��
يهمك، أين ستذهب بنا الل�لة؟
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 -   هذە مفاجأة.
� مواضيع متفرقة مثل انتخا�ات

انطلقا �الس�ارة وتحدثا ��
� �األغلب�ة مما قد �ضع ال�ونجرس األم��ك�ة وفوز الد�مقراطي��
الضغوط ع� ترامب لتنف�ذ أجندته الس�اس�ة وتع��م الجن�ه
� م�، لمح حازم األهرامات عن

وأثرە ع� الح�اة االقتصاد�ة ��
�عد و�انت تنعكس عليها أضواء عرض الصوت والضوء.

قال حازم: هل سنذهب لمشاهدة عرض الصوت والضوء؟
ة من السخ��ة: وهو أنت سائح �ا � صوته ن��

اجا�ه أحمد و��
دكتور حازم؟ دا أنت ابن �لد.

� حق�قة األمر يتطلع لمشاهدة عرض
سكت حازم فقد �ان ��

الصوت والضوء.
دخل أحمد من بوا�ة فندق المار�وت مينا هاوس وأظهر
للحارس �ارن�ه فح�اە الحارس تح�ة عسك��ة وفتح له ال�اب.
�
�ان فندق المينا هاوس ي�دو و�أنه ق� كب�� �الذي يوصف ��

ح�ا�ات ألف ل�لة ول�لة، عند دخولهم من بوا�ة الفندق الرئ�س�ة
�ان يتوسط البهو نجفة عمالقة ع� الطراز اإلسال�� ف�� أش�ه
ء �التحف ا فهو م�� �فانوس ضخم، �ان مدخل الفندق مبهر�
، ت��ن حوائطه � اإلسال�� واللوحات ذات الطابع المعماري العر��
، �

� را�� أقواس تمت�� بزخارف وأش�ال هندس�ة تو�� �حس ف��
ام�ك ذو ألوان المعة وسجاد �غ�� األرض�ة ن�ع فاخر من الس��
اء ت�اد أحمر وث�� عل�ه نقوش هندس�ة �األلوان الزرقاء والخ��

أن تقفز خارج السجاد من زهو ألوانها، تبع حازم أحمد ح��
ة وهنا شهق حازم �صوت مسم�ع، دخال إ� صالة خارج�ة كب��
� يوم

فقد �انت أمامه لوحة فن�ة لم �كن يتخ�ل وجود مثلها ��
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من األ�ام، فع� مد ال�� �انت األهرامات الثالثة تنعكس
اء وأمامها حد�قة تقال�ة والبنفسج�ة والخ�� عليهم األضواء ال��
�
� و�� � داخل الفندق تملؤها أشجار النخ�ل ع� الجانب��

غناء ��
� ط��ل مضاء �أنوار داخل�ة

الوسط نافورة م�اە وحوض ما��
� ش�ل مبهر، اب�سم أحمد ثم

فتعكس ُزرقة أرض�ة الحوض ��
قال: إ�ه رأ�ك؟

� أحد مشاهد قصة من ح�ا�ات
�� �

 -   مدهش، أنا حاسس إ��
ألف ل�لة ول�لة.

�
� جانب الصالة يوجد عواد ومغن�ة تصدح ب�عض األغا��

�ان ��
القد�مة لوردة، قال حازم ضاح�ا: مش هينفع تفضل تتف�ج

� الح�ا�ة.
كدە، �ال ندخل ��

أشار أحمد إ� إحدى الطاوالت وذه�ا للجلوس عليها، �انت
� أغن�ة «بتو�س ب�ك «، جلس المغن�ة ذات صوت جم�ل وتغ��

� غا�ة اال�سجام.
حازم ونظر إليها وأخذ �دندن �لحن األغن�ة ��

� مع األغن�ة، ك�� � غا�ة ال��
جاء الواي�� ألخذ الطل�ات و�ان حازم ��

فأخذ أحمد مسؤول�ة طلب أط�اق العشاء، �عد أن انتهت
األغن�ة نظر حازم إ� أحمد ووجهه �حمل اب�سامة ع��ضة
وقال: تحمل هذە األغن�ة معها ال�ث�� من ذك��ات الش�اب

ورحالت المدارس والجامعة.
ا، أنا سمحت لنف�� أن أطلب العشاء أجا�ه أحمد: �ان واضح�

� و�ا رب �عج�ك.
ع� ذو��

ا.  -   ح�� اآلن ي�دو ذوقك ج�د�

�
� �دأ حازم �� � إنزال أط�اق السلطات المختلفة وال��

�دأ الواي�� ��
ة. التذوق منها م�ا��



156

 �
� أي م�ان ��

� م� له طعم مختلف ال تجدە ��
 -   األ�ل ��

العالم.
 �  -   ذلك ألنه يرت�ط معك �ذك��ات الطفولة واألصناف ال��
اعتادت الوالدة ع� ط�خها، عندما �أ�ل الرو�� المهاجر الطعام 
الرو�� المح�� ي�تا�ه نفس اإلحساس، و�ن �ان المطبخ الرو�� 
ە من الج�س�ات األخرى هو مطبخ متواضع �فتقد  مقارنة �غ��

التن�ع والمذاق الج�د.
ول، �ان من � � ال��

�عد وقت قل�ل �دأت أط�اق العشاء الرئ�س�ة ��
الواضح أن أحمد قد طلب أط�اق ال�� فود، نزلت أط�اق
ي كب�� الحجم المشوي والمق�� والمسلوق، �عدها الجم��
ة الحجم مش��ة وأط�اق الجندوف�� سمكة قاروص كب��

واالستكوزا وطاجن الس��ط.
� اإلسكندر�ة 

 -   ط�عا هذا الطعام لن �ش�ه المأ�والت ال�ح��ة ��
� توقعت أن تكون مشتاقا لهذە النوع�ة من الطعام. ول���

�ان حازم ينظر إ� �ل األط�اق الموضوعة ع� المنضدة �انبهار.
� ه�ا�ل �ل هذا األ�ل؟  -   هو م��

لِق �اال �ا دكتور حازم، أهم حاجة أنك تن�سط.
ُ
 -   ال ت

 -   ��احة �عد جلسة المساچ مع نوي وهذا الم�ان المدهش
� غا�ة السعادة.

فأنا ��
ظهر ع� وجه أحمد عالمات التعجب: مساچ؟ نوى؟

� مر بها ع� اليوم �عد أن قرر تج��ة ح له حازم التج��ة ال�� ��
� الفندق، وك�ف استطاعت نوي أن ت��ل عنه

خدمة المساچ ��
� الص�اح، لم �ستطع

التوتر �عد االجتماع الذي دار ب�نهما ��
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حازم من أن �منع نفسه من الضحك وقال: أنا كدا الزم أضم
� مهمتنا.

نوي لف��ق العمل ��
اب�سم حازم هو اآلخر، وعاجله أحمد �ال�الم: ش�لك �ا دكتور

حازم بتحب تدلع نفسك�
ا ، هذە أول تج��ة �� مع المساچ.  -   أ�د�

. �  -   ا�ه رأ�ك �عد العشا أخدك م�ان دلع حبت��
ضحك حازم ثم قال: وهل هناك من �كرە الدلع؟

� من ح�اة
أدرك أحمد أن حازم �فتقد التدل�ل، ال �د وأنه �عا��

زوج�ة رت��ة، أراد أحمد أن �قوي أوا� صداقته �حازم لعله
ا من قبول المهمة.

�
�ك�سب ثقته و�جعله أقل تخوف

�عد وج�ة العشاء استقل �ل من حازم وأحمد الس�ارة، وقطع
أحمد شوارع القاهرة المض�ئة ب�طء ل�� �مأل حازم عي��ه
�شوارعها وأجوائها الصاخ�ة فال �د وأنه �فتقد هذە األجواء،
توقف أحمد عند الفندق الذي قا�ل ف�ه ُس� من ق�ل، �ان
�علم أن مقا�لة ُس� مرة أخرى ف�ه مخاطرة ول�ن قد تثمر هذە

المخاطرة عن قبول حازم للمهمة.
� آخر طابق، جلس

صعد �ال من أحمد وحازم إ� النادي الل�� ��
� أحمد ع� منضدة ق���ة من فرقة العزف وقد �ان هناك مغ��

� الخل�ج�ة وسط تما�ل وتراقص مجموعة
�صدح �أحد األغا��

، جاء الواي�� فهمس له أحمد: �� فقرة � من الس�اح الخل�جي��
؟ آ�سة ُس� ام��

 -   الفقرة القادمة �ا فندم.
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، �ا ر�ت �عد � �د الواي��
� جن�ه ووضعهم ��  -   أخ�ج أحمد مائ��

وب. ها �أن أستاذ أحمد عزمك ع� م�� الفقرة تخ��
ان�ف الواي�� ثم نظر إ� حازم: دكتور حازم أنا مهندس

� ز�ارة من أم���ا.
معماري، وأنت اس�شاري معماري أ�� ��

. أجا�ه حازم: لقد كنت أظن أن اسم أحمد هذا اسم حر��
� م�،

ضحك أحمد ثم قال: اسم أحمد من األسماء المشهورة ��
يوجد أ��� من مليون أحمد المهم هو اسم العائلة.

� فقرته دخلت ُس� إ� خش�ة � الخل��� �عد أن أن� المغ��
� وفضل � لبنان�ة الل�سا ونوال الزغ��

� أغا�� الم�ح و�دأت تغ��
� وقعت عينها ع� أحمد الذي �ان ينظر شا�ر و��نما �� تغ��
ا، توقفت ُس� للحظات عن الغناء، عندما أدركت إليها مب�سم�
� أ�ملت الغناء ول�ن أنهت فقرتها ع� عجل. استغراب المح�ط��

توجه حازم إ� أحمد م�سائال: هو أنت تعرف الصاروخ دا؟
. اب�سم أحمد قائال: أخجلت تواض��

� اتجاهه وتتطاير من
�عد لحظات رأى أحمد ُس� قادمة ��

ا �س� ا ذراع�ه مرح�� وجهها عالمات الغضب، قام أحمد فاتح�
فإذا بها توجه له صفعة ق��ة، تفاجأ حازم من الموقف وهّم
واقفا هو اآلخر ول�ن أحمد أ�ع قائال: أنا عارف أنك غض�انة

. ّ � فرصة و�ستم�� إ�� � ول�ن أرجو أن تعطي�� م��
� غضب ول�ن �عد �ضعة لحظات قررت

ظلت ُس� تنظر إل�ه ��
الجلوس لالستماع إ� أحمد

� لإلمارات قرر المس�ثم��ن �دأ أحمد ال�الم قائال: �عد ذها��
� واشنطن

� أن �ستخدموا ب�ت اس�شارة عال�� �� اإلماراتي��
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� هذە
� و�ظهار أي عيوب او إصالحات ��

لمراجعة تصم�ما��
� أن أذهب شخص�ا ألج�ب ع� أي التصم�مات وقد طلبوا م��

. �
� حول تصم�ما�� �ساؤالت قد �طرحها االس�شار���

ظلت ُس� �ستمع إ� أحمد ب�نما �ان ينظر إل�ه حازم �انبهار.
� ش��ه  اء رخم��  -   �ان ��احة المكتب االس�شاري ف�ه خ��
� إعادة أجزاء مختلفة من التصم�مات و�انت عل�ا  وطلبوا م��
� ما أرجعش إال لما أحصل ع�

ضغوطات من مكتب القاهرة أ��
الموافقة من المكتب االس�شاري، لغا�ة ما قا�لت الدكتور حازم

. �
ام والتفهم لموق�� � غا�ة االح��

ال�� �ان ��
نظرت ُس� إ� حازم و�انت عالمات الغضب ما زالت ع�
وجهها ثم أعادت النظر مرة أخرى إ� أحمد الذي استطرد قائال:
 �
�� � � الدكتور حازم والذي �عمل كب�� االس�شار���

 -   ساعد��
هذا المكتب ع� أخذ الموافقات الالزمة ولهذا أ�رت أن
ا يزور ف�ه معالم � أسبوع�

 أصطح�ه م�� إ� القاهرة ل�ق��
 من اإلسكندر�ة ول�نه لم يزر م� منذ أعوام

ً
القاهرة، هو أص�

عد�دة.
� شد�د، ك��  من ُس� وحازم يتا�عان قصة أحمد ب��

ً
�ان ��

ته أن أهم واستطرد أحمد: لقد وصلنا إ� م� ال�ارحة، وقد أخ��
� واسمه سوسو، وجئت �ه إ� هنا

� م� أصله لبنا��
علم ��

لرؤ�تك.

�دأت مالمح االب�سامة تظهر ع� وجه ُس� وقالت: وِطوال ��
د ع� تل�فونك؟ � وال تر� المدة ما تتصل ��

 -   آسف �ا رو�� ول�ن �ان هناك فرق التوق�ت وكنا �سابق 
� الوقت 

الزمن إلنهاء التصم�مات إلرسالها إ� اإلمارات ��



160

المطلوب، أل�س كذلك �ا دكتور حازم؟
ا �ح�كة قصة أحمد، لم �در� حازم ماذا �قول، ول�نه �ان منبهر�

فقال: مضبوط.
� �ا دكتور حازم، ما

نظرت ُس� إ� حازم ثم قالت: ال تؤاخذ��
�ان �صح أن أفعل هذا أمامك.

�
�� ال�س�نا�� تأثر حازم �لهجة ُس� اللبنان�ة وشعرها ال���

: ً
ا ال �أس �ه من نهديها ورد قائ� ز جزء� وفستانها الضيق الذي ي��

، خدي راحتك. وال يهمك �ا آ�سة ُس��
ضحكت ُس� عال�ا، و�ان هذا إ�ذانا منها �أنها قد سامحت
أحمد، نادى أحمد الواي�� ألخذ الطل�ات، دار حد�ث ضاحك
ب�نهم ح�ث أخذ أحمد �ح�� لحازم عن أول لقاء له �س�
� م� وك�ف أنه أراها خ�ا�ا

ء �� �
وك�ف �انت ال تعرف أي ��

القاهرة وحوار�ــها.
ة استأذن أحمد من حازم وأخذ ُس� إ� ال�ار: ُس� أنا �عد ف��

محتاج خدمة منك؟
� ولو. ومر أحمد حبي��

�
 -   أ

 �
، ولقد ساعد�� ا �ال�س�ة ��  -   الدكتور حازم شخص مهم جد�

وع. � واشنطن ولوال مساعدته لفشل الم��
ا �� كث��

� سوف ظلت ُس� صامتة منتظرة أن �سمع ما �� الخدمة ال��
�طلبها أحمد منها و�ن �ان قلبها قد أحس �ما هو قادم مس�قا.

� �ام يوم فيهم إثارة ودالل،
است�مل أحمد: أنا كنت عايزە �ق��

أنا ممكن أتكفل �الجزء الخاص �اإلثارة ول�ن أردت مساعدتك
�خصوص الدالل.
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�دأت نظرات التنمر تنطلق من وجه ُس� مرة أخرى، ثم قالت:
إ�ش �دك أعمله �ا أحمد؟

ا: ماتخل�ش دماغك تاخدك ل�ع�د، هو تدارك أحمد نفسه ��ع�
م ولن �مسك �أي سوء. وج ومح�� � رجل م��

�ل الح�ا�ة أنه رجل علم وشغل فأردت أن أر�ه فن الض�افة
اللبنان�ة.

اب�سمت ُس� من تعليق أحمد حول فن الض�افة اللبنان�ة، فلقد
� أوج سعادتها أن أحمد قد رجع مرة أخرى لها �عد

�انت ُس� ��
� رجوعه: إن �ان ع� الض�افة اللبنان�ة

أن �ادت تفقد األمل ��
ف�� واجب علينا.

، نظرت ُس� إل�ه ثم اب�سم أحمد وطبع ق�لة ع� خد ُس��
؟ �

قالت: و�ن هشوفك تا��
� �� رسالة لما � م� ممكن ت�ع��

ا، أنا �� قال أحمد: ق��ب جد�
أوحِشك.

أخذ أحمد ُس� من �دها وذهب إ� المنضدة ح�ث �جلس
، ال �د وأن �

حازم وتحدث إ� حازم: دكتور حازم أنا الزم أم��
ا، خذ راحتك � المكتب الهند�� الساعة الثامنة ص�اح�

أ�ون ��
. �

�ك كرم الض�افة اللبنا�� � إجازة وُس� قد أ�ت أن ُت��
أنت ��

نظر حازم إ� ُس� فوجد اب�سامتها الواسعة مشجعة ع�
ال�قاء، ذهب أحمد وجلست ُس� ع� المقعد المواجه لحازم،
استدعت ُس� الواي�� وطل�ت منه �اس و�س�� ثم نظرت إ�
حازم والذي طلب من الواي�� �أس موهيتو ڤرچن (خا�� من
� أم���ا

ال�حول)، نظرت إل�ه ُس� �استغراب: �قالك ها العمر ��
و�ات ڤرچن؟ ب م�� و����
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و�ات ب أي من الم�� أحس حازم �اإلحراج: �احة لم أ��
� األم���ان أحاول أن

ال�حول�ة قط وعند الخروج مع أصدقا��
و�ات الخال�ة من ال�حول. أجد الم��

ضحكت ُس� �دالل وقالت: ال �د وأن أصدقائك األم���ان
ا، فوُجودك معهم �ضمن من �ذهب بهم إ� �متنون لك كث��

ل �عد انتهاء السهرة دون أن يوقفهم البول�س. � الم��
اب�سم حازم فلقد �انت محقة �شأن هذە الملحوظة، أراد حازم
تغي�� الموض�ع: صوتك جم�ل �ا آ�سه ُس�، لد�ك موه�ة

� الغناء.
حق�قة ��

� ُس�.  -   شكرا دكتور حازم، أنت ممكن تنادي��
� حازم.  -   وأنت تنادي��

� غناي؟
 -   أوك حازم، إ�ش عج�ك ��

ة �ما أن لهجتك اللبنان�ة فيها من  �  -   صوتك ف�ه �حة مم��
� السعادة ع� النفس.

الدالل والرقة ما �ض��
� اللهجة � و��� ا وقالت: ا�ش ب�ن�م �ا م���� ضحكت ُس� عال��
� محاسن اللهجة

اللبنان�ة، ما ت�لمت مع م�ي إال وأخذ �عدد ��
اللبنان�ة، ه�ك �س ال�� عج�ك؟

و�ات، فانتظر حازم ح�� انت� من وضع جاء الواي�� �الم��
و�ات ثم أجاب ُس�: ��احة �ا ُس� �لك ع� �عضك الم��
� غنائك وتناسق ل�سك مع مالمحك

حلو، أدائك ال�� والطرب ��
ورشاقة جسمك.

�� دكتور حازم ه�ك �الم نظرت ُس� إ� حازم �اندهاش: م��
م مثلك، �لك ذوق دكتور � أسمعه من دكتور مح�� ف�� جم�ل ���
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حازم.
نظر إليها حازم �عتاب، فقالت: آسفة، أقصد حازم.

رفعت ُس� ال�أس فرفع حازم �أسه هو اآلخر، و�انت تلك �دا�ة
تعود �ال من ُس� وحازم ع� �عض، أخذا يتحدثان لما ي��د عن

� مواضيع مختلفة ثم قالت ُس�: حازم أنت كت��
�� � الساعت��

. شخص حبوب وأنا ارتحت لك كت��
 �
� أقول لك أن هذە واحدة من أح� السهرات ��  -   ُس� دعي��

. �
ح�ا��

� خ�اثة: معقول ما قض�ت مع المدام سهرة أح�
أجابته ُس� ��

من ه�ك؟
ا: �مكن من أجل اللهجة اللبنان�ة؟ اب�سم حازم وقال معا�س�

ة حوارنا ح�� اآلن لم نتطرق � الحق�قة طوال ف��
ثم استطرد: ��

إ� أي مواضيع خالف�ة أو نتص�د ل�عض األخطاء.
� حازم وقالت: ال يوجد إ�سان وضعت ُس� �دها ع� شف��
� هذا ال�ون فل�ل منا مشا�له، دعنا ال نتحدث عن

مثا� ��
� عرض لك وحدك

المشا�ل اليوم، ما رأ�ك لو غن�ت لك ��
فقط؟

�سمر وجهه حازم للحظات ثم سأل ُس�: أنا آسف، ماذا
تقصدين؟

� لك وحدك. قالت له: أذهب معك إ� الغرفة وأغ��
� إ� دم حازم �جرعات هائلة لم �كن �دري �ماذا تدفق األدر�نال��
يرد ع� ُس� هل من المعقول أن �صدها؟ وماذا �مكن أن
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�حدث ف�� سوف تذهب معه للغناء وقضاء سهرة سع�دة ثم
� آخر الل�ل.

ترحل ��
: أوك. قال حازم �عد قل�ل من التفك��

اتون طل�ت ُس� أو�ر واستقلت الس�ارة مع حازم واتجها إ� ش��
� الط��ق حاول حازم وضع �عض التصورات لما قد

�� ، �
الد��

� غرفته �عد قل�ل، لقد تعرف ع� ُس� منذ ساعات
�حدث ��

� غرفته،
قل�لة و�ذا بها تطلب منه أن �قضوا السهرة منفردين ��

� م� أ�ام دراسته
لم �كن األمر بهذە السهولة عندما �ان ��

� � �قوم بها �� ال�� ا، ال �د وأنها المهمة ال�� � ز�ارته الحق�
وح�� ��

اها من ق�ل. فتحت له أبواب لم �كن ل��
ا إ� غرفة حازم عندما رأت ُس� ا�ساع الغرفة صعدا مع�
� الذى تطل عل�ه الغرفة قالت �اندهاش: ال �د والمنظر الخار��
كة أحمد ح�� �حجزوا لك هذا ة ل�� وأنك قد فعلت خدمة كب��

الس��ت.
� الق�ام � عقله «لو تعل�� ما �� المهمة المطلوب م��

قال حازم ��
بها، ألدركِت الس�ب».

ة مدت �دها � ب�� � �ار وأخرجت زجاجت�� ذه�ت ُس� إ� المي��
�أحدهم إ� حازم.

ة. ب الب�� قال حازم: أنا آسف فأنا ال أ��
، ه�ك أ�شجع أنا : �ال دكتور حازم خ�� السهرة تح�� قالت ُس��

. � �مان ع� الغ��
أخذ حازم من �دها الزجاجة وجلس ع� األر�كة، �السخ��ة
� أم���ا لم ي�ناول فيها أي من

�� � القدر، �عد �ل هذە السن��
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�
وب كحو�� له �� و�ات ال�حول�ة فإذا �ه ي�ناول أول م�� الم��

القاهرة.
�دأت ُس� تصدح �الغناء فابتدأت �أغن�ة لفضل شا�ر:

هللا أعلم

� إن كنت �أحلم - �ا حبي��
وال د�ه النها�ة
وآخر الح�ا�ة

، فقد �انت هذە أول مرة له،
ً

ة تدغدغ عقل حازم قل�� �دأت الب��
� �األنوثة والدالل، ومع �لمات األغن�ة لقد �ان صوت ُس� مل��
� تمت�� �الشجن انتاب حازم إحساس غ��ب �السعادة ال��
والتحليق، لم �در� إن �ان هذا من تأث�� ال�حول أم رؤ�ة ُس�

� له وحدە. الفاتنة أمامه تغ��
انتقلت ُس� إ� أغن�ة نا��� عجرم أخاصمك آە، أس��ك ال،
ا، فجأة ا وحازم يهز رأسه ط��� ا و�سار� � التما�ل �مين�

أخذت ُس� ��
اقص، هذا غ�� � وت�� رأى حازم صورة ناد�ة أمامه و�� تغ��

ا ، هنا تذكر �لمة ُس� معقول لم تكن ناد�ة لتفعل ذلك أ�د�
، فهو لم �عتد »، هو أ�ضا ل�س مثا�� «ل�س هناك إ�سان مثا��
ا ما �فضل الهروب من � الرأي وغال��

ع� أن �عارضه أحد ��
مشا�له األ��ة عن ط��ق اال�شغال �العمل ع� أن �حاول أن
�جد مجاال للتفاهم مع ناد�ة، دائما ما �علق مشا�له مع ناد�ة
� االهتمام �األطفال، لم

� معظم وقتها ��
ع� حمالة أنها تق��

� ناد�ة �مكن من ك ب�نه و��� ء مش�� �
�جهد نفسه ب��جاد ��

خالله أن يوطد عالقتهما، أحس بثقل عي��ه وأن اإلحساس
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� جم�لة للغا�ة � �ا ناد�ة فأن�� �النوم قد �دأ �غال�ه فقال: ال تذه��
الل�لة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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اللقاء مع الموساد
األر�عاء - ٣ أب��ل ٢٠١٩

�ان حازم ع� منصة العرض �ستعرض تق��رە الذي ي�ناول تطور
� قاعة مؤتمرات فندق أ�اد�ا، أخذ

تكنولوج�ا �شف�� الب�انات ��
� هذا المجال، ركز ع�

حازم �س�شهد ب�عض األ�حاث الحديثة ��
� لم �س�ثمر � السوق األم���� وال��

ى �� �ات ال��� أمثلة ل�عض ال��
� من األموال لتط��ر برامج األمن الرق�� وال�شف��

الحجم ال�ا��
� العمالء و�انت الن��جة أنه تم �قة معلومات خاصة �مالي��
� لفتح حسا�ات بنك�ة وهم�ة

واستخدامها �ش�ل غ�� قانو��
استخدمت لغس�ل األموال واإلتجار �ال��� وتم��ل المنظمات
اإلرهاب�ة، وك�ف أن �عد وق�ع هذە الحوادث �دأت جميع

� برامج أمن و�شف��
� اس�ثمار م�الغ طائلة ��

ى �� �ات ال��� ال��
� تط��ر األ�حاث

المعلومات للحد من �قتها، وقد ساهم ذلك ��
� مجال �شف�� المعلومات، وأصبح تط��ر برامج

المتخصصة ��
 الس�ثمار المل�ارات من الدوالرات.

ً
األمن الرق�� وال�شف�� مجا�

�انت قاعة المؤتمرات الخاصة �فندق أ�اد�ا مليئة �الحضور من
� �علوم كة ASR من جميع أنحاء العالم والمهتم�� �� �

موظ��
ال�شف�� وأ�حاثه، ومثل هذا الجمع �عت�� الوال�ات المتحدة

ات ن��جة لوجود أ��� األم��ك�ة �� مصدر التجارب والخ��
�ات �ات العالم�ة وأغناها هناك، ومع ك�� هذە ال�� ال��
�
�� � وضخامة إيراداتها الماد�ة تزداد التهد�دات من الطامع��

�قة المعلومات الق�مة واإلتجار بها.
�ن وتوجه إ� حازم عندما حان وقت األسئلة قام أحد الحا��
� ال �ستطيع ح�� اآلن برامج �سؤال: ما هو أ��� التهد�دات ال��
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األمن الرق�� التصدي لها؟
اب�سم حازم ثم أجاب صاحب السؤال: ما زالت هناك العد�د من
� تواجه مجال أمن المعلومات وهناك ال�ث�� من التهد�دات ال��
األ�حاث تحت اإل�شاء لمواجهة هذە التحد�ات ول�ن واحد من
أهم هذە التحد�ات هو التح�م وتحد�د صالح�ات األشخاص
، تخ�ل لو أن هناك أ��� من عند استخدام أجهزة ال�شف��
� استخدام برنامج ال�شف�� وفك

شخص لهم نفس الصالح�ات ��
الشفرة، وقرر واحد منهم االستفادة من هذە المعلومات عن
ع�ة لمؤسسة منافسة، ك�ف �مكنك ط��ق ب�عها �ط��قة غ�� ��

تحد�د هذا الشخص؟
� الحد من �قة المعلومات

لقد نجحت وسائل األمن الرق�� ��
� أجهزة الحاسب

� ش��ات المعلومات وحفظها ��
خالل انتقالها ��

ع�ة اآل� �ش�ل آمن، وأ�ضا معرفة إن تم است�ساخ �سخ غ�� ��
منها، ول�ن هذا ال �منع األفراد ممن لديهم الصالح�ات لالطالع
ها، خاصة أن هناك طرق مختلفة ع� هذە المعلومات و���
� لعدم ترك أي أثر لهذا الن�ع من

�عض منها معقد واآلخر �دا��
�قة المعلومات.

�
تابع السائل �سؤال آخر: وهل هناك �عض األف�ار للتح�م ��

صالح�ات األفراد و�م�ان�ة تحد�د هؤالء ممن �سول لهم نفسهم
�ات؟ �قة المعلومات من داخل ال��

ا ع� معرفة تفاص�ل هنا ضحك حازم فقد �ان السائل م��
ا، أجا�ه حازم: نعم من  ونهار�

ً
ء الذي �عمل عل�ه حازم ل�� �

ال��
اء � والخ�� � االس�شار��� �ات بتعي�� أجل هذا التحدي تقوم ال��
� لمعاينة طرق تطبيق استخدام أنظمة ال�شف�� والصالح�ات ال��
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اء ُتع�� لمستخد�� الب�انات و�قوم هذا الف��ق من الخ��
� تحد�د من �كون له صالح�ة استخدام هذە

�المساعدة ��
� المعلومات ط�قا ألهميتها ووظ�فة األشخاص المعني��

� الحد من ���ب المعلومات
ا �� � �استخدامها وهذا �ساهم كث��

من الداخل.
أعلن منظم المؤتمر عن انتهاء الوقت المخصص لهذا الموض�ع،
ح و�عطاء األمثلة و�دأ � ال��

شكر حازم ع� االستفاضة ��
� التصفيق لحازم.

الحضور ��
� قاعة المؤتمرات وسط تهنئة

توجه حازم إ� مقعدە ��
� �ه، وجد حازم من �ضع �دە عل�ه من الخلف، التفت المح�ط��

ى من هو هذا الشخص فإذا �ه داف�د: حازم ل��
� التحدث معك ع� انفراد خارج القاعة؟  -   حازم هل �مكن��

وقف حازم وخ�ج مع داف�د إ� خارج القاعة، وهناك �دأ داف�د
� ال�الم: �عد حدي�نا �األمس �أورشل�م، أج��ت �عض

��
االتصاالت �من لهم عالقة �جهاز األمن الداخ�� «شا�اك»
وعندما قص�ت لهم ما قلته �� أ�دو اهتماما �قصتك وطالبوا

لقائك الل�لة �عد انتهاء المؤتمر.
 -   أين؟

� الفندق.
 -   هنا ��

ر؟ � أي ��
 -   هل تعتقد أنهم قد ي�س�بوا �� ��

 -   أنا لم أ�لغهم عن حق�قة شخص�تك ح�� أخذت منهم عهدا 
ار لك، فلقد أ�لغتهم أنك  � حدوث أي أ��

أنهم لن ي�س�بوا ��
تعرض نفسك للخطر ل�� �ساعد دولة إ�ائ�ل.
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ر. � �أي �� ر�د أن أصاب أنا وعائل�� � ال ا�
 -   الس�ب األسا�� أ��

� الفندق الساعة 
 -   مفهوم، س�كون ممثل األمن الداخ�� هنا ��

� أحد غرف الفندق، وس�قومون 
السادسة وسوف نقا�له ��

ب�خ�ارنا برقم الغرفة ق�ل الموعد �خمس دقائق.
أطرق حازم رأسه إ� األرض وقد �ان عل�ه القلق ثم قال: سأدخل

� عروض المؤتمر.
إ� قاعة المؤتمرات لالستماع ا� �ا��

� ح�� اآلن �س�� الخطة �ما رتبها حازم، لم ي�بع الخطة ال��
� م� ف�� خطة �انت ستوقع �ه

رسمها له أحمد ور�م ��
� انتقام الموساد منه. لقد وضع هو خطة �د�لة ولم

و�س�ب ��
ا ع� اإلطالق ل�ضمن ��تها وسالمته �كن ل�خ�� بها أحد�
� هذە القصة ول�س

الشخص�ة، أراد حازم أن �كون هو ال�طل ��
� ال�طولة، إن أراد أحمد فك الشفرة فال �د أن يتم

المساعد ��
ذلك �ط��قته هو ول�س �ط��قة أحمد، أراد حازم أن �كون هو
� عمل�ة فك الشفرة ورؤ�ة المعلومات عند فك

المتح�م ��
الشفرة ليتأ�د أن ما قاله له أحمد صحيح، وأن األجهزة األمن�ة
� التنصت ع� المعارضة

� م� لن �ستخدم هذا الجهاز ��
��

� � والمعارض�� والذي قد ي�تج عنه الق�ض ع� الناشط��
، ساعتها لن �سامح حازم نفسه. � الس�اسي��

� الفندق ح�ث
ق�ل السادسة توجه حازم إ� ردهة االستق�ال ��

اتفق مع داف�د ع� االلتقاء هناك، رأى حازم داف�د وقد �ان
ي�دو عل�ه القلق والتوتر، عندما رآە داف�د أ�ع إل�ه وقال: لقد
تحدثت إ� مندوب األمن الداخ�� من خمس دقائق وقال إنه
� الغرفة ١١١، عندما سألته هل ي�تظرك أنت فقط أم

ي�تظرك ��
� أجاب أنه من األفضل أن أظل أنا خارج الموض�ع. نحن االثن��
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فكر حازم «أن �ظل داف�د خارج هذە المهمة هو أفضل له
� داف�د أي ، فهو ال ي��د أن �كون لعالقة العمل ب�نه و��� �كث��
� لحظة �شعر بتأن�ب الضم�� أنه أقحم

تأث�� ع� قراراته، أو ��
ة» � هذە المهمة الخط��

داف�د ��
ء الصحيح،  �

� أشعر أن ما أفعله هو ال��  -   ال تقلق �ا داف�د، إن��
، من األفضل أال  وأنا موافق ع� ما قاله مندوب األمن الداخ��

�كون لك أي شأن بهذە المسألة.
� ول�ن شعر اب�سم داف�د اب�سامة جافة ال تدل ع� أى ��
ب�عض الراحة مما قاله حازم، ر�ت داف�د ع� كتف حازم ثم
أشار إ� الحد�قة الخارج�ة للفندق: الوحدة رقم ١١١ �� شال�ه
� هذا

ة �� ضمن عدد من الوحدات الخاصة ع� الشا�� م�ا��
االتجاە.

ا إ� ح�ث أشار �ادله حازم االب�سامة ثم أدار وجهه متوجه�
� أم سوف �ساورهم الشكوك داف�د، هل سوف �قتنعون �قص��
كه الموساد سوف ي�تقمون منه وتفشل المهمة؟ حينها لن ي��
وقد �متد انتقامهم لينال ناد�ة وسل� وف�ح، ممن الممكن أن
�قنعوا اإلدارة األم��ك�ة أن حازم جاسوس م�ي، هذە التهمة
اع � ا قد ي�تج عنها ان�� � السجن لمدة ط��لة وأ�ض�

قد ت�ج �ه ��
الج�س�ة األم��ك�ة منه ومن عائلته، هل ستدفع أ�ته ثمن
� من االستقرار والح�اة مغامراته الطا�شة؟ هل �عد هذە السن��

الم��حة تنقلب ح�اتهم رأسا ع� عقب؟
وصل حازم إ� �اب الوحدة ١١١ و�� شال�ه متوسط الحجم
ة � تقع ع� ال�حر م�ا�� ضمن عدد من الوحدات المشابهة وال��
� ش�ل معماري متناسق تتخللها حدائق تمت�� �أحواض من

��
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الزهور الزرقاء والصفراء اللون، �انت الشمس توشك ع�
المغ�ب وراء ال�حر األب�ض المتوسط، وقد ا��ست السماء
تقا� الخافت والذي �دأت ظلمة الل�ل ت��ب إل�ه، �اللون ال��
� معدودة فتح ال�اب رجل

� ثوا��
طرق حازم ع� �اب الشال�ه و��

� أواخر األر�عينات، مد
� مالمحه أنه من أصول أورو��ة، ��

���
الرجل �دە إ� حازم ورسم ع� وجهه اب�سامة ع��ضة وقال
�ة ي�دو من ل�نتها أن أصوله من شمال أورو�ا: أهال � ب�نجل��
دكتور حازم، أنا چا�وب من األمن الداخ�� اإل�ائ��� «شا�اك».
مد إل�ه حازم ل�صافحه ولم ينطق ��لمة، أشار چا�وب لحازم
� محاولة منه لي�دو

�الدخول وما زلت االب�سامة ع� وجهه ��
ا، دخل حازم إ� الشال�ه وهو �علم أن ما سوف �حدث ودود�
� هذا الم�ان قد �غ�� مجرى ح�اته

خالل الساعة القادمة ��
�ال�امل، وجد صالة استق�ال واسعة يوجد بها منضدة طعام
ا ق أوسط�ة، أ��� عمر� و�جلس عليها رجل آخر ت�دو مالمحه ��
ا له، �ا

�
� السن ي�دو وجهها مألوف

ة �� من چا�وب، وفتاة صغ��
للهول، �دأ حازم �شعر �التوتر الشد�د من المفاجأة، لقد �انت
� مطار بن غور�ون خالل انتظارە إلجراء

� رآها �� �� الفتاة ال��
� عرفت نفسها ع� أنها ألمان�ة من التح��ات األمن�ة، الفتاة ال��
� رام هللا، �� إذا

أصول فلسطي��ة وجاءت ل��ارة أهل والدها ��
� صالة االنتظار وتمثل دور الزائرة

تعمل مع الشا�اك، تجلس ��
؛ لتختلط �العرب أمثاله لتأخذ منهم �عض � من أصل عر��
�
ة وتعطيها لموظ�� المعلومات الشخص�ة �ط��قة غ�� م�ا��

األمن اآلخ��ن لمقارنة المعلومات والتأ�د من صحتها.
�دأت الفتاة �ال�الم: أهال دكتور حازم أنا سارة، لقد تقا�لنا من

� مطار بن غور�ون
ق�ل ��
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� هنا �ا ة من السخ��ة: ماذا تفعل�� � صوته ن��
أجابها حازم و��

� رام هللا.
� ز�ارة ألهل والدك ��

سارة؟ لقد ظننت أنك ��

�
� هنا �� اب�سمت سارة وردت: أنا أعمل مع جهاز األمن الوط��

� من إ�ائ�ل، فأنا ألمان�ة إ�ائ�ل�ة أ�� يهود�ة من ألمان�ا وأ��
عرب إ�ائ�ل.

قاطع چا�وب حوار حازم مع سارة وقال: تفضل �الجلوس
دكتور حازم، لقد اتصل بنا داف�د ال�ارحة وح� لنا عما دار
ا. � ال�دا�ة أوُد أن أسمع القصة منك شخص��

� أورشل�م و��
ب�ن�ما ��

ة ع� نظر حازم إ� چا�وب والذي �ان �جلس أمامه م�ا��
المنضدة، و�دأ �ح�� ما قاله لداف�د، ال�د وأنهم ي��دون معرفة
� مدى تطابق قصته مع قصة داف�د إل�جاد أي من الثغرات ب��

. � القصت��
�عد انتهاء حازم من �د قصته قال چا�وب: شكرا دكتور حازم
ع� إمدادنا بهذە التفاص�ل يوجد لدينا �عض األسئلة إن كنت

ال تمانع؟
قال حازم �امتعاض: تفضل.

 -   هل �مكننا معرفة أسماء ووظائف من تعاملت معهم من 
المخابرات الم��ة أو أي من المؤسسات األخرى؟

 ،  -   لقد �انوا �عرفون أنفسهم �أسماء عامة مثل أحمد، مصط��
ع�� ولم �ذكر أحد منهم اسم عائلته.

ا من حقي�ته، ثم أخ�ج من الملف �عض أخ�ج چا�وب ملف�
الصور وأعطاهم لحازم: هل �مكنك التعرف ع� أي من هذە

الصور؟
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، لقد رأى صورة أحمد، وها أخذ حازم ينظر إ� الصور « �ا إل��
�� ر�م ومحمد ضمن صور أخرى لشخص�ات ي�دو أنهم جم�عا
ا من هذە الصور ، فكر حازم قل�ال ال �د وأن �عض� � م����
، إنهم ي��دون أن � لعنا� إ�ائ�ل�ة ممن �شبهون الم����
وا مدى صدق روا�ة حازم و�ن حاول تضل�لهم واخت�ار أي �خت��
� ال �عرفها س�تضح لهم كذ�ه، ماذا �فعل من األشخاص ال��
هم عن أحمد ور�م و�ع�� �عض المصداق�ة اآلن؟ هل �خ��
لقصته؟ ول�ن قد �ستهدف الموساد �ال من أحمد ور�م وتعمل

ع� تصفيتهم�
قد �جد أحمد �عض الحما�ة ألن هذا من متطل�ات عمله، ول�ن
ماذا عن ر�م ف�� مجرد مس�شارة للحكومة الم��ة، شعر حازم
� الصور وأنه ال �د وأن

� التحديق ��
�� 

ً
ا ط��� أنه استغرق وقت�

ا، أشار إ� صورة أحمد ثم قال: أعتقد أنه من ا ��ع� يتخذ قرار�
�
ا، فمن �ان يتعامل م�� �� �ان يتحدث م�� ول�ن لست متأ�د�

م� �ان له دقن وش�ب.
 -   هل يوجد أي شخص آخر؟

� �انت   -   �ال، فهذا الشخص هو الشخص�ة الرئ�س�ة ال��
. تتعامل م��

 -   ما اسمه؟
� أن اسمه أحمد.

��  -   هو أخ��
 -   هل أعطاك رقم هاتف خاص �ه؟

� هاتفه
ا أنه إن قال ال فإنهم سوف ي�حثون �� �ان حازم متأ�د�

� تخص أشخاص اسمهم أحمد وحتما عن �ل األرقام وال��
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� رقم تل�فون أحمد ع� هاتفه واحمد س�ستط�عون ال��ط ب��
� الصورة

الذي ��
 -   نعم، هذا هو رقمه.

كتب حازم رقم تل�فون أحمد ع� ورقة وأعطاها لچا�وب آمال
أن �فقدها أو ال �ستطيع أن �قرأ خطه، ل�ن چا�وب نظر إ�
� الورقة

الورقة وقرأ الرقم �صوت عا� �� يتأ�د من أن الرقم ��
� التفك�� أنه ال �د وأن �حذر

هو الرقم الصحيح، �دأ حازم ��
ة ە أن رقم هاتفه أصبح مع “الشا�اك”، أثناء ف�� أحمد و�خ��
� م� طلب منه حازم أال

� األسب�ع الذي قضاە ��
التدر�ب ��

يرسل أي رسالة �استخدام وسائل التكنولوج�ا الحديثة ألنه
�سهل ت�بع م�ان اإلرسال واالستق�ال وقد �عرضه هذا ألن �شك
الموساد ف�ه، طلب منه أحمد إذا تعرض فقط ألي موقف ف�ه
خطر ع� ح�اته أن يتصل من تل�فون عام برقم هاتف خاص
، � � تل أب�ب و�طلب التحدث للدكتور كوه��

�ع�ادة طب�ة ��
� ال�طن

� �صف له أعراض مرض �� وعند التحدث للدكتور كوه��
� معدته ومعاناته من الدوار

وعدم قدرته االحتفاظ �أي أ�ل ��
� حاجة لرؤ�ة طب�ب، عندها س�علمه الدكتور

والضعف وأنه ��
� لل�شف

، والذي هو النق�ب ع�د الرحمن، أنه س�أ�� � كوه��
�
عل�ه وس�عمل ع� ته���ه إ� م�ان آمن، ول�ن حازم ل�س ��

� �دا�ة المهمة
ا ع� ح�اته اآلن، إنه ما زال �� وضع �ش�ل خطر�

� م� وسوف �ستطيع أن
� غضون أ�ام قل�لة س�كون ��

و��
�حذر أحمد وجها لوجه.

�
فاجأته سارة �سؤال: دكتور حازم عندما تقا�لنا ألول مرة ��

المطار كنت تتحدث عن م� ��ل حماس، وأهم�ة أن تتعلم
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� �الثقافة الع���ة والتقال�د اب�ت�ك اللغة الع���ة وأن تظال مرت�ط��
الم��ة، لماذا إذا ُ�ساعد دولة إ�ائ�ل؟

� مطار بن
ا عندما تحدث إ� سارة �� أدرك حازم �م �ان ساذج�

� مثل
� م�انه لم �كن ل�قع ��

غور�ون �استفاضة، لو �ان أحمد ��
هذا الخطأ.

 �
� لم �كن �� أي �د �� � الجزء الخاص �أن��  -   ي�دو أنِك قد �سي��

ت  � أخ��
� أ��

� هذە المهمة، والس�ب الوح�د ��
أن أقحم نف�� ��

� متأ�د من أن حصو�� ع� 
� أجلس مع�م اآلن هو أ�� داف�د وأن��

� مشا�ل 
جهاز ال�شف�� و�عطائه للحكومة الم��ة سي�س�ب ��

�� مع دولة إ�ائ�ل والوال�ات المتحدة األم��ك�ة وهو ما سوف 
 �
� و�ل ما أرغب ف�ه أن �ساعدو��

ا �الغة �� وأل��� ار� �لحق أ��
، لقد تعلمت  � ار �� ا من هذا الموقف دون اإل�� ل�� أجد مخرج�
� أم���ا أن أفكر �عقالن�ة 

� قض�تها �� خالل الـ ١٩ عام ال��
� أن 

� اتخاذ القرار وأعتقد أن هذا ما ساهم ��
وأتجنب العاطفة ��

ا ع� اتخاذ قرارات مهمة �ش�ل  ا �� عم�� وقادر� أ�ون ناجح�
ء من العقالن�ة، أل�س  �

صحيح، أعتقد أن هذا التفك�� ف�ه ��
كذلك؟

هنا تحدث چا�وب: �الفعل دكتور حازم لقد اتخذت القرار
الصحيح بوضع ثقتك بنا ولسوف �ساعدك ع� أن تتخ� هذە

ار. المحنة �ال أ��

�ان حازم �حتاج هذا المخ�ج من چا�وب ل�� �سأل: ما ��
الخطوة القادمة ؟

� رسمتها لك المخابرات قال چا�وب: ستقوم ب�نف�ذ الخطة ال��
، �عد أن ن�ت�� من لقائنا هنا سوف تتجه إ� الم��ة �ما ��
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ال�ار وسوف تجد جوالن أرااد هناك، سوف تقدم نفسك إل�ه
� أحاد�ث عامة عن تكنولوج�ا ال�شف�� و�سأله

وتتحدث معه ��
� عمله، أعتقد أن المخابرات الم��ة قد

عن آخر المستجدات ��
در�تك ع� هذا الن�ع من األسئلة والحوار الذي �مكنك من

خالله أن تكسب ثقة جوالن.
 -   نعم.

ا يوم  � آخر السهرة سوف تدعوە إ� تناول الغداء مع�
��   - 

الخم�س �عد الجلسة الختام�ة للمؤتمر �غرض أنك ت��د أن 
تناقش معه �عض األعمال، وخالل الغداء سوف تعلمه أن هناك 
� �سخة من جهاز ال�شف�� الذي �قوم 

وس�ط أم���� يرغب ��
جوالن ع� تط��رە وأنك سوف تعط�ه ١٠ آالف دوالر مقا�ل 

�سخة من هذا الجهاز.
 -   ماذا لو رفض أو أ�لغ البول�س؟

 -   معلوماتنا عن جوالن أنه سوف �ستغل هذا العرض إما 
� �ال 

للحصول ع� المال أو ا��ساب ثقة الشا�اك اإل�ائ��� و��
� لن �كون هناك أي عائق لك. الحالت��

 -   ك�ف؟
 -   إذا اتصل جوالن �البول�س سوف نعلمه أننا ع� علم وأنك 
ا عل�ه وأنه �ستطيع إعطائك الجهاز، أما إن لم  ال تمثل خطر�
يتصل �البول�س فهذا سوف يؤكد شكوكنا نحوە و�جعلنا نراق�ه 

�حذر.
 -   وماذا عن الشخص اآلخر ن�كوال؟
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 -   نحن نخت� لك الوقت، ن�كوال أ��� انتماء إل�ائ�ل وال 
ر لو  تعت�� األموال من أهم أول��اته، فهو قد ي�س�ب لك �ال��
� الحصول ع� جهاز ال�شف�� وسوف 

طل�ت منه مساعدتك ��
�كون من الصعب علينا أ�ضا إقناعه.

.  -   وماذا سوف �حدث �عد الحصول ع� جهاز ال�شف��
� و�عدها تعود إ� أم���ا.  -   سوف تقوم ب�سل�مه للم����

� من فك شفرة �استخدام هذا   -   ول�ن هل س�ستطيع الم����
الجهاز؟

اب�سم چا�وب ثم قال: من األفضل لك أن ال تعلم ال�ث�� من
التفاص�ل، عند �سل�م الجهاز إ� المخابرات الم��ة سوف
تكون قد أد�ت مهمتك وتعود مرة أخرى إ� واشنطن، وهناك
ء له عالقة �

� عملك وأن ت�تعد عن أي ��
� عل�ك أن تركز ��

ي����
�أجهزة المخابرات.

 -   آمل ذلك، س�كون هذا آخر لقاء مع�م؟
اب�سم چا�وب اب�سامة واسعة ثم قال: نعم، ول�ن إن أردت

العمل معنا فمن الممكن أن نتقا�ل مرة أخرى.

�
ا أنه فخ من چا�وب، فإن قال حازم أنه يرغب �� �علم حازم ج�د�

العمل معهم سوف يث�� ذلك الشك حوله وأن حازم قد �كون
ا من المخابرات الم��ة. مدسوس�

، فأنا  ا ع� العرض ول�ن ل�س هذا مجال تخص��  -   شكر�
� عم�� مرة أخرى.

أفضل أن أركز ��
أوقع حازم قلمه الح�� ع� األرض دون أن �شعر چا�وب وأزاحه
تحت المائدة �قدمه، ثم وقف وقال: من األفضل أن أذهب
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لمقا�لة جوالن اآلن.
ق أوسط�ة يت�لم للمرة هنا سمع حازم الرجل ذو المالمح ال��

األو�، فقال �لسان م�ي طليق: ك�ف حال م� �ا حازم؟
تك م�ي؟ � من المفاجئة ثم قال: ح��

�سمر حازم لعدة ثوا��
� إ�ائ�ل ول�ن من أم

اب�سم الرجل ثم قال: لقد ُولدت هنا ��
� الس�ينات ول�ن �انت

يهود�ة م��ة، هاجرت من م� ��
� اللغة الم��ة والعادات تحب م� من أعماق قلبها، علمت��
� م� والتقال�د، عندما تحس�ت العالقات الد�لوماس�ة ب��
و��ائ�ل ذه�ت معها عدة مرات ل��ارة م�، لقد توف�ت منذ ٦
أعوام ولم أذهب من يومها إ� م�، لقد مرت ع� م� أوقات

� األعوام الثمان�ة الماض�ة منذ اندالع الثورة.
عص��ة ��

� أي حوار س�ا�� مع الرجل فقد
لم �كن حازم ي��د أن �دخل ��

تعلم من أخطائه عندما تحدث مع سارة وح� لها عن انتمائه
إ� الثقافة الع���ة، أ�ضا ي�دو أن هذا الرجل خب�� �ما �دور

�م�.
 -   لقد هجرُت من م� منذ ١٩ عام وعادة ما أ�غض الحد�ث 
� أفراد العائلة الواحدة، �ل  � الس�اسة ألنها �س�ب المشا�ل ب��

��
� م�.

ما أتمناە هو السالم واألمن أله�� ��
 آخر:

ً
�دأ حازم التوجه إ� �اب الشال�ه عندما سأله الرجل سؤا�

� م�؟
� يوم من األ�ام االستقرار ��

هل تفكر ��
نظر إل�ه حازم ب��ات ثم قال: هذا أمر مس��عد فلدي اب�تان
� أم���ا، ومن الواضح

� أص�حنا مستق��ن �� ام��كيتان، أنا وزوج��
ا، ل�ن من �علم ماذا �مكن � اقتصاد��

ا أن م� ما زالت تعا�� أ�ض�
� المستق�ل.

أن �حدث ��
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�ان الحوار �دار �الع���ة ولم �كن ل�ل من چا�وب وسارة القدرة
ق � حازم والرجل اآلخر، نهض الرجل ال�� ع� فهم ما �دور ب��

أوس�� من مقعدە وقال لحازم: شالوم دكتور حازم.
�انت هذە إشارة ع� انتهاء الحد�ث، قام چا�وب ب��صال حازم
إ� ال�اب ثم قال: ال تخف دكتور حازم، إن ات�عت التعل�مات
ض أن تنقطع صلتك بهذە المهمة � اتفقنا عليها من المف�� ال��

� غصون أ�ام قل�لة.
ا �� تمام�

 -   آمل ذلك.
تصافح حازم وچا�وب واتجه حازم إ� ال�ار لمقا�لة جوالن، لقد
ظهرت �عض الفوائد لخطته فهو اآلن �علم من سوف �عط�ه

� خسائر فادحة.
الجهاز دون الوق�ع ��

ا وتوجه إ� � السادسة ص�اح�
يوم الخم�س اس��قظ حازم ��

� الفندق، استق�له موظف االستعالمات
مكتب االستعالمات ��

� مساعدتك �ا س�دي؟ �اب�سامة ثم سأله: ك�ف �مكن��
� الغرفة ١١١

كة ASR ولقد كنت �� � أعمل لدى ��  -   إن��
� الغرفة،

� قد �س�ت قل�� ��
� اجتماع خاص و��دو أ��

ال�ارحة ��
هل وجدە أحد؟

نظر الرجل إ� الحاسب اآل� ثم قال: لم تذهب خدمة التنظ�ف
ا وال يوجد سا�ن بها، سأ�لغ إ� الغرفة ١١١ فما زال الوقت م�كر�

القائم ع� التنظ�ف و�ن وجد القلم سأحتفظ �ه هنا.
ا  ، وأ�ض� � ا فهو هد�ة من زوج��  -   و ل�ن هذا القلم مهم �� جد�

اعتدت ع� ال�تا�ة �ه.
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ا ووضعها أمام موظف ا أم��ك�� أخ�ج حازم ورقة �ـ ٢٠ دوالر�
� التنظ�ف

االستق�ال ثم قال: هل �مكن أن ت�عث أحد من موظ��
م�� لل�حث عن القلم.

� أحاول. اب�سم موظف االستق�ال ثم قال لحازم: دع��
�عد قل�ل �ان موظف التنظ�ف �صطحب حازم إ� الغرفة،
ا أنه ي�حث ذهب حازم إ� المنضدة وأخذ ي�حث حولها متصنع�
عن القلم ح�� وجدە ح�ث أخفاە خلف أحد أرجل المنضدة،
� والذي �ان ي�دو

أخذ حازم القلم وشكر عامل التنظ�ف األف����
ا �أنه ساعد حازم ع� إ�جاد ما فقدە، اتجه حازم إ� سع�د�
� الغرفة والذي

غرفته وهو يتم�� أن �كون القلم الذي تركه ��
�حتوي ع� خاص�ة ال�سج�ل قد تمكن من �سج�ل الحد�ث

� الغرفة ال�ارحة �عد أن رحل عنها.
الذي دار ��

ى حازم هذا القلم من واشنطن وهو قلم رق�� ذو لقد اش��
� من الوقت، �ان خاص�ة �سج�ل و�مكنه ال�سج�ل ح�� ساعت��
� لن حازم قد رسم إم�ان�ة حدوث هذا الس�نار�و وأن اإل�ائ�ل��
ا إن �عطوە أي تفاص�ل عن خطواتهم المق�لة، لم �كن متأ�د�
� الغرفة �عد رح�له

�ان القلم س�لتقط الحد�ث الذي تم ��
بوض�ح.

استخدم حازم خاص�ة ال�لوتوث لتوص�ل القلم �جهاز ال�مبيوتر
الشخ�� ليتمكن من سماع ما قد تم �سج�له، استخدم حازم
� التعرف ع� األصوات وترجمتها إ�

سوفت و�ر متخصص ��
لغات مختلفة، �ان القلم قد �دأ �ال�سج�ل منذ أن سأل الرجل
ذو األصول الم��ة حازم عن حال م� �الع���ة، ف�ح حازم أن
القلم قد قام �التقاط األصوات بوض�ح، أخذ �ستمع ح�� خ�ج
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ة ثم سمع صوت هو من الغرفة، �ان هناك لحظة صمت قص��
�ة، �ان �ش�ه صوت چا�وب يت�لم و�ان الحوار �دور �اللغة الع��

جمة �كتابته. حازم �قرأ ما �قوم برنامج ال��
� ما قاله حازم؟

 -   ما رأ�ك �ا چوز�ف ��
أدرك حازم أن الشخص ذو األصول الم��ة اسمه چوز�ف.

� روا�ة حازم، ال �د لعالم مثله أنْ 
 -   يوجد ما يث�� الشك ��

� هذا الجهاز لن �ساعدهم ع� فك  �عرف أّن إعطاء الم����
الشفرة منفردا فك�ف لم ُي��ِ هذە النقطة معهم.

� �ما طلبوا   -   أال ي��ت هذا أنه ي��د أن �ع�� الجهاز للم����
� حاله.

كوە �� منه وعندها �طلب منهم أن ي��
� مساعدتهم �ط��قة ما لفك الشفرة.

 -   أو أنه �فكر ��
 -   ك�ف؟

� علم ال�شف�� وخب�� 
 -   ال أعرف، ول�نه حاصل ع� دكتوراە ��

، قد �جد ط��قة ما عال��
؟  -   و لماذا إذا قررت الموساد إعطاء حازم جهاز ال�شف��

هنا علم حازم أن چوز�ف �عمل لصالح الموساد.
 �
و�� وس إل���  -   ألنها فرصة ذهب�ة ل�� نتمكن من زرع ف��

� أجهزة ش�كة المخابرات الم��ة.
حد�ث ��

أحس حازم �الرعب، لقد فضح أحمد وأعطاهم رقم تل�فونه من
وس ع� ش�كة المخابرات� ق�ل واآلن س�سمح لهم ب�نزال ف��

سمع صوت چا�وب مرة أخرى:
� فك الشفرة؟  -   وماذا سوف �حدث عندما �حاول الم����
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نت �األنظمة المتواجدة   -   سوف يتصل الجهاز عن ط��ق اإلن��
ون�ة ألخذ أمر السماح �فك الشفرة،  ع� السحا�ة اإلل���
نامج المركزي إلعطاء  وعندها سوف نعدل أمر السماح ع� ال��
ا و�التا�� لن يتمكن  المعلومات الخاطئة لهذا الجهاز تحد�د�

الجهاز من فك الشفرة.
� حازم؟

�� �  -   و ل�ن أال يث�� ذلك شك الم����
م حازم  �  -   ال، �ما قلت لقد أعطاهم حازم ما ي��دون، و�ن ال��
هم �ك�ف�ة عمل الجهاز عن  الصمت �ما فعل معنا ولم �خ��
ط��ق السحا�ة الرقم�ة، س�صلون إ� أس�اب أخرى لعدم عمل 
 أن نوع�ة هذا الجهاز ال تناسب الشفرة 

ً
الجهاز مث�
المستخدمة.

 �
 -   و ما �منعهم من أن �سألوا حازم أن �حاول مرة أخرى ��

الحصول ع� جهاز آخر لفك الشفرة، وقد �سألونه أن 
� فك الشفرة�

�ساعدهم شخص�ا ��
 يرغب 

ً
 -   محتمل، وهنا سوف �ظهر صدق حازم إن �ان فع�

ا عن المشا�ل أم ال، عندها ال �د وأنه سوف  � أن �ظل �ع�د�
��

ا �� ال يورط نفسه أ��� مع المخابرات الم��ة. �جد مخرج�
ة من الصمت ثم سمع حازم صوت چا�وب ة قص�� مرت ف��

. ا: ال �د �� من الذهاب اآلن، س�خذ سارة م�� مجدد�
ا.  -   و هو كذلك سنكون ع� اتصال ق����

� أمسك حازم رأسه �كف�ه من الهلع الذي أصا�ه، إن اإل�ائ�لي��
ع� علم أنه �درك أن خطة المخابرات الم��ة لن تنجح، فقرار
� صالحه، ما الذي �جب أن

حازم أنه لن ينفذ الخطة �ان ��
�فعله اآلن؟ هل �ع�� أحمد الجهاز ثم �ذهب �عدها إ�
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سون المخابرات الم��ة عن � �ف�� ك اإل�ائ�لي�� واشنطن ولي��
� ش�كة المخابرات؟

وس الذي س�تم زرعه �� ط��ق الف��
� فك الشفرة؟ ول�ن حتما

� و�ساعدهم �� أم �خ�� الم����
س�درك الموساد ما فعله وس�نتقمون منه.

� همومه ول�نه
ا �� إنه ي��د أن يت�لم مع أحد، لن �قحم أحد�

�حس �االختناق، إنه ي��د �عض القوة عن ط��ق التحدث مع
، � أحد، ناد�ة، ال �د وأنها ناقمة عل�ه ألنه لم �حدثها منذ يوم��
ي�دو أنها �أست من محاوالت االتصال �ه ف�� لم تحاول
� �عض األح�ان ال �ستطيع أن �فهم

االتصال اليوم، �� محقة، ��
لماذا يتهرب من ال�الم معها، هل ألنها تذكرە �ـ ١٦ عام من
الح�اة الرت��ة �دأها منذ أن �ان ما زال حد�ث التخ�ج، أم أنه
ا ما يتمل�ه اإلحساس أنه ا أهم أول��اتها؛ دائم� �غار أنه لم �كن أ�د�
� قد �ال�س�ة لها مصدر االستقرار المادي والح�اة الم��حة وال��
ە، ر�ما �كون ظالما لناد�ة وأنها فقط ال ال تجدها مع غ��
� أن تقول له

�ستطيع التعب�� عن مشاعرها، ول�ن ما الصعب ��
ا �دون ة مع� � رحلة قص��

، أو أن تطلب منه الذهاب �� � وحشت��
اب�تيهما إلعادة المشاعر والعاطفة إ� ح�اتهما؟

� عندما إنه �ستطيع أن ي�ن�أ �ح�اته هو وناد�ة �عد �ضعة سن��
�صبح لسل� وف�ح ح�اتهما الخاصة، فغال�ا ما سوف تظل ناد�ة
� والعنا�ة �أطفالهم ح�� �شيخ وتهرم � اللهث خلف الب�ت��

��
� حاجة

وس�ظل هو مصدر الدخل المادي ول�ن ناد�ة لن تكن ��
ا ع� أفعاله وتضعف إل�ه مثل االن، سوف تصبح أقل ص��
� �ال منهم من

الصلة ب�نهما فتصبح متهاو�ة وهشة، وس�عا��
ل. � الوحدة داخل نفس الم��
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و ل�نه ي��د الحد�ث معها اآلن، أمسك حازم بهاتفه وطلب رقم
ناد�ة، سمع صوت ناد�ة: ألو.

ة صوتها و�مجرد سماعه ألول �لمة منها أنها غ�� إنه �علم من ن��
� أحتاُج

راض�ة عنه، ل�س هذا وقت العتاب �ا ناد�ة أرجو�� فإ��
إل�ك.

. �  -   از�ك �ا ناد�ة، وحش�ي��
� وال ب�ت�لم وال ح�� ت�عت رسالة تطمنا  -   واضح، �قالك يوم��

عل�ك.
 -   آسف ول�ن المؤتمر �ان مليئا �الفعال�ات، وح�� وقت 

� التحدث عن العمل والمشار�ــــع.
� معظم الوقت ��

العشاء نق��
 -   و ماذا عند النوم؟ ال يوجد وقت لت�لمنا ف�ه لمدة ٥ دقائق، 

لقد سألت عل�ك سل� وف�ح، فإنك لم تحدثهما منذ سفرك.
� ؟  -   هما عندك دلوق��
� المدرسة.

 -   ال، لسه ��
لم تكن �دا�ة الم�المة م��حة لحازم ل�� �حدثها عن ما �ه أو
�طلب منها �عض الدعم المعنوي، أال �مكن أن تلتمس له عذرا؟
�
ك �� � إ� عقلها أن زوجها جاسوس وأنه مش��

�الطبع لن �أ��
� هال�ه، وأنه لجأ إ� هذە المخاطرة

ة قد ت�س�ب �� مخاطرة كب��
لمعاناته من ا�تئاب �انت �� وأطفالهما أحد أس�ا�ه، هل تمر
ث �� األخرى بهذا اال�تئاب؟ هل فقدت األمل ف�ه ولم تعد تك��

له �عد اآلن؟
� �دون أي حد�ث.

مرت ثوا��
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� واآلن عندما تتصل  � إ�ه؟ لم تتحدث منذ يوم��
 -   حازم، هو ��

ا لتقوله. ال تجد �الم�
 -   أنا آسف ول�ن مرهق من االجتماعات والمجهود الذي �ذلته 

لإلعداد للمؤتمر.
�ــــح  ل عند طنط والدتك و�س�� �  -   هانت، �لها �ام يوم وت��

هناك.
ء من السخ��ة والغضب أم �

تها �� � ن��
لم �كن �دري إن �ان ��

أنها فعال �انت تتم�� له الراحة؟
لم �جد حازم ما �قوله ول�نه تذكر ُس�، تخ�ل للحظات لو
 من ناد�ة، هل �ان الحد�ث سوف

ً
� ت�لمه �د� �انت �� ال��

ا �ما �جري اآلن؟ ل�م كرە هذا السؤال� �صبح مقتض��
؟ �  -   حازم أنت ف��

 �
 -   آسف �ا ناد�ة ول�ن أنا فعال مرهق للغا�ة، اليوم آخر يوم ��

� المساء عندما تكون سل� وف�ح 
المؤتمر، سوف أتحدث إل�ك ��

ل. � � الم��
��

 -   أوك.
 -   مع السالمة.
 -   مع السالمة.

 لما
ً

� أن �جد ح� ال �د وأنها مح�طة للغا�ة منه، ل�م يتم��
�شوب عالقته هو وناد�ة من مشا�ل وتوتر ف�� ال �د وأنها غ��

ا، ماذا لو ا��شف اإل�ائ�ليون خطته وانتقموا منه سع�دة أ�ض�
ا؟ هل �مكن أن تغفر له أ�د�
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� ألن �ع�شوا ح�اة ك��مة
هل إذا ترك لها ولسل� وف�ح ما �ك��

وانفصل عنهم هل ستكون ناد�ة أ��� سعادة؟
هل س�كون هو أ��� سعادة؟

ماذا عن ف�ح وسل�؟ �الطبع لن �كونا أ��� سعادة ول�ن �عان
ما س�كون ل�ل واحدة منهما ح�اتها الخاصة ولسوف يتأقلما

ع� الوضع.
� طالق ناد�ة؟

ما هذا الجنون؟ هل �فكر ��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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المفاجأة
� ٨ أب��ل ٢٠١٩ القاهرة - اإلثن��

صحا حازم ع� صوت هاتف الغرفة، نظر إ� المن�ه المتواجد
ا. ع� ال�مود جانب ال��ر فوجد الساعة الثان�ة ع�� ظهر�

 -   ألو
 -   دكتور حازم أنا أحمد عالم، ك�ف حالك؟

�
أفاق اسم «أحمد» حازم من النوم وجلس ع� ال��ر ��

اعتدال:
 -   أهال �ا أحمد، أين أنت؟

ب قهوة � الفندق عند مكتب االستق�ال، ممكن ���
�� �

 -   أنا ��
مع �عض؟

. � � اللو��
� ر�ــع ساعة وسأ�ون عندك ��  -   أعط��

لقد نفذ حازم ما اتفق عل�ه مع أحمد �خصوص ترت��ات هذە
� القاهرة �اسمه لمدة

ال��ارة لم�، فقد حجز حازم فندق ��
ح له أحمد أن ول لإلسكندر�ة ل��ارة والدته. �� � � ق�ل ال�� يوم��
هناك احتمال أن أحد من علماء ASR قد ي�لغ الموساد �محاولة
حازم للحصول ع� جهاز ال�شف�� وأن حازم قد ُيوضع تحت
� إجازة وال

المراق�ة. طلب أحمد من حازم أن يت�ف �من هو ��
�حاول االتصال �ه �أي ش�ل من األش�ال و��تظر ح�� �قوم

�االتصال �ه.
� ح�ث أخذ حازم شاور ��ــــع وارتدى مال�سه ثم اتجه إ� اللو��
� وجد

ي�تظرە أحمد، عند وصول المصعد إ� الطابق األر��
ة، دخل أحمد المصعد وضغط ع� زر أحمد أمامه م�ا��
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ا: عند توقف المصعد سوف تجد إشارات ال�دروم ثم قال ��ع�
تدلك ع� قسم خدمة الغرف Room service اتجه إ�
� وف�ه

المطبخ وهناك ستجد �اب �أخذك إ� الشارع الخل��
ستجد س�ارة ن�سان زرقاء ذات زجاج دا�ن، اركبها وسوف

� م�ان آمن خالل ر�ــع ساعة.
نتقا�ل ��

� اندهاش: ماذا �حدث �ا أحمد؟
قال حازم ��

� جمود: أنت تحت مراق�ة مشددة منذ أن ه�طت
رد أحمد ��

ا من � مطار القاهرة، نحن ال نعلم تحد�د�
طائرتك ال�ارحة ��

� للموساد. يراق�ك ول�ن عندي شك أن من يراقبونك تا�ع��
� حالة

ا ب�نما ترك حازم �� فتح �اب المصعد، خ�ج أحمد ��ع�
انزعاج، نظر حازم إ� الالفتات اإلرشاد�ة وت��عها ل�صل إ�
� �ل قسم خدمة الغرف، وصل ا� المطبخ ووجد العامل��
ا ا مكت��� � عمله وال �لقون له �اال، نظر حوله فوجد �ا��

مشغول ��
ا وخ�ج إ� الشارع عل�ه �اللون األحمر مخ�ج، توجه إل�ه ��ع�
فوجد س�ارة ن�سان زرقاء ذات زجاج دا�ن ت�اد أن تلتصق ب�اب
� ودخل ا� الس�ارة، �ان يوجد

الخروج، فتح حازم ال�اب الخل��
�
� المقعد الخل��

�الس�ارة ٣ أشخاص، نظر الشخص الجالس ��
إ� حازم وقال له: دكتور حازم أنا النق�ب حسن من المخابرات
الم��ة، سوف نصطح�ك إ� م�ان آمن لمقا�لة المقدم أحمد،
� من أجل سالمتك سوف أضع هذە النظارة السوداء وال��

ا ع� عينك. لم �عِط حسن فرصة لحازم تحجب الرؤ�ة تمام�
� الحركة.

اض ووضع النظارة ع� عينه و�دأت الس�ارة �� لالع��
خالل ر�ــع ساعة توقفت الس�ارة عن الحركة وسمع حازم صوت
حسن قائال: لقد وصلنا �ا دكتور حازم سوف أمسك ب�دك اآلن،

وسوف أقوم بتوجيهك إ� م�ان اللقاء.
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� جراچ بنا�ة يوجد �ه القل�ل من
�انت الس�ارة قد توقفت ��

الس�ارات، توجه حسن إ� مصعد وف�ه ضغط حسن ع� زر
، عند توقف المصعد سحب حسن حازم من �دە الدور العا��

� الدور العا��
إ� الخارج ثم توجه إ� �اب إحدى الشقق ��

���ات � منتصف الع��
وضغط زر الجرس. فتحت ال�اب فتاة ��

اب�سمت إ� حسن ودعته إ� الدخول ثم ذه�ت لتجلس ع�
�ات � صالة االستق�ال. ي�دو الم�ان �مكتب إلحدى ال��

مكتب ��
التجار�ة والذي �ستخدمه المخابرات �م�ان آمن إلجراء

االجتماعات مع عمالئها.
دخل حازم وحسن ا� غرفة اجتماعات، وهناك سمع حازم
صوت أحمد وهو �قول له: اآلن �مكنك رفع النظارة �ا دكتور

حازم.
رفع حازم النظارة السوداء فوجد أحمد �قف أمامه والدكتورة ر�م
تجلس ع� أحد ال�را�� حول منضدة االجتماعات وع�� وجهها
اب�سامة رق�قة ثم قالت: حمد هللا ع� السالمة �ا دكتور حازم،

نورت القاهرة.
اب�سم حازم اب�سامة مجاملة ورد التح�ة: أهال �ا ر�م، هللا

�سلمك.
اب�سم أحمد اب�سامة حارة وقال: أنا آسف لم أستطع أن أرحب
� الفندق، مد �دە إ� حازم فصافحه حازم

يتك ��
�
�ك عند رأ

�حرارة واب�سم ثم قال: اح�� �� ما هو ال� وراء عمل�ة نق��
ال��ة لهذا الم�ان.

جلس أحمد ثم أشار إ� حازم �الجلوس: منذ أن ه�طت طائرتك
� مطار القاهرة ونحن نضعك تحت المراق�ة الدق�قة

ل�لة أمس ��
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�
ا ألن �كون الموساد �شك �� من أ��� من فرقة مراق�ة تحس��

� محله؛ �عد خروجك من المطار تا�عتك
أمرك، وقد �ان ش�� ��

س�ارة BMW سوداء إ� م�ان الفندق، ثم خ�ج ورائك أحد ر�اب
الس�ارة وانتظر ح�� صعدت إ� غرفتك واستف� عن ب�ناتك
من موظف االستق�ال و�عد خروجك اليوم من غرفتك ذهب

� الغرفة.
أحد عمال النظافة إ� غرفتك وزرع أجهزة تص�ت ��

� إ�ائ�ل؟ وهل
� ماذا حدث ��

�� سكت أحمد قل�ال ثم قال: أخ��
؟ تمكنت من الحصول ع� جهاز ال�شف��

ا من جي�ه ثم وضعه ع� منضدة � ا صغ�� أخ�ج حازم جهاز�
ا من ، وأنا أعرف ج�د� االجتماعات، وقال هذا هو جهاز ال�شف��

. � هم الذين ي�تا�عون��
� وقال: ��� آذاٌن مصغ�ة. ك�� نظر أحمد إ� حازم ب��

� تم �دأ حازم �ح�� ألحمد ور�م ك�ف أنه لم �قتنع �الخطة ال��
� ز�ارته

� م� ��
وضعها وشاركه أحمد بتفاص�لها عندما �ان ��

السا�قة، واقتناعه �أنه سوف �كون ص�دا سهال للموساد إن قرر
استخدام جهاز ال�شف�� �ما هو، وك�ف أنه وضع خطة �د�لة
مقامة ع� أن �خدع الموساد عن ط��ق إيهامهم أنه �عمل
� لحظة لم تتحمل ما

� ذهول و��
لصالحهم، �انت ر�م تنظر له ��

�قوله حازم فقالت �عص��ة: ك�ف قررت أن تفعل ذلك؟ إنك
تعرض ح�اتك للخطر والمهمة �أ�ملها للفشل.

ء من الحدة: هذە المهمة �ان �
هنا نظر حازم إ� ر�م وأجاب ���

� أن الموساد عندە مكتوٌب عليها الفشل من ال�دا�ة� هل تعلم��
تق��ر شامل عنِك؛ ثم نظر إ� أحمد وتابع: وعنك أ�ضا وعن
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� واشنطن - انهم �علمون �ل
محمد القائم �أعمال السفارة ��

ة عن �ل واحد من�م. ة وكب�� صغ��
نظرت ر�م إ� أحمد �ف�ع والذي نظر �دورە إ� حازم ثم قال:

اتفضل أ�مل ح�ايتك �ا دكتور حازم.
تابع حازم �د القصة وتفاص�ل اللقاء مع جا�وب وسارة
وچوز�ف وك�ف أنه استطاع �سج�ل الحوار �عد خروجه من
� ش�كة

�� �
و�� وس إل��� الشال�ه، وخطة الموساد بزرع ف��

المخابرات الم��ة.
� إ�ائ�ل سادت برهة من

�عد أن ف�غ حازم من �د ما حدث ��
� غرفة االجتماعات فقد أخذ �ل من أحمد ور�م �عض

الصمت ��
الوقت الس��عاب ما قاله حازم ؛ لقد أصاب ر�م الرعب ف��

معروفة اآلن لدى الموساد و�ن حاول حازم التغط�ة عليها فال �د
� أحمد المعروف لديهم، خاصة وأنهم سوف ي��طون ب�نها و���

ف عل�ه. أن حازم قد اع��
لماذا لم يرفض حازم هذە المهمة اللعينة منذ ال�دا�ة؟

ل�ن بناء ع� ما قاله حازم فإن أفراد الموساد يراقبونها من ق�ل
إسناد المهمة لحازم، لو لم �فعل حازم ما فعل لم �كن أحمد
� من الموساد وأنهم أ�ضا قد �كونا ور�م ل�در�ا أنهم مراقب��
. ال �د وأن هناك من ��ب هذە المعلومات ال��ة � مستهدف��
من داخل أجهزة المخابرات، فالمعلومات الم��ة ال تقت�
فقط ع� طل�ات ال�سليح ول�ن يتم ���ب معلومات مخابرات�ة

شد�دة ال��ة.
� شخص�ة حازم، ب�نما �ان

أما أحمد فأخذ �فكر ك�ف أنه ُخدع ��
�عتقد أن ما �مر �ه حازم من أزمة منتصف العمر وشعورە
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�الملل قد �عط�ه الحافز ع� إتمام المهمة، لم يتصور أحمد أن
 و�صبح

ً
ا شام� � �كون حازم بهذە الجرأة ل�غ�� مسار الخطة تغي��

حازم هو من �ملك زمام األمور، فأحمد اآلن ل�س ب�دە خيوط
اللع�ة وألول مرة ال �عرف ماه�ة الخطوة القادمة، لم �كن أحمد
اف حازم عل�ه، فلقد فعل حازم الصواب لحما�ة ا من اع�� قلق�
� مما فعله حازم وهو أنهم اآلخ��ن، �ل إن هناك مكسب إ�جا��
أص�حوا متأ�دين من ��ب معلومات شد�دة ال��ة من داخل

أجهزة المخابرات.
ا �المه إ� حازم: إن �ان هذا الجهاز �دأ أحمد الحد�ث موجه�
وس ك�ف س�تمكن من فك الشفرة مراقب و�وجد عل�ه ف��

ومعرفة مصدر ���ب المعلومات؟
هنا أدرك حازم أنه ال يوجد حل آخر أمام أحمد إال الوثوق �ه،

قال حازم: لدّي خطة �د�لة.
استطرد حازم: يوجد ع� جهاز ال�شف�� مجموعة من
نامج � تتم برمجتها ل�� يتواصل هذا الجهاز مع ال�� الخصائص ال��
الرئ��� ع� السحا�ة الرقم�ة للسماح له �فك الشفرة، ولقد
كة واأل�حاث � قاعدة ب�انات ال��

تمكنت عن ط��ق ال�حث ��
المسجلة حول أنظمة ال�شف�� الحديثة من تحد�د أين يتم
، سأقوم نامج الرئ��� ع� جهاز ال�شف�� �سج�ل عنوان ال��
اء جهاز �مبيوتر شخ� وعن ط��ق استخدام تكنولوج�ا ���
�
اء عنوان وه�� �� اض�ة VPN سأقوم ��� الش��ات الخاصة االف��

� وعندها سوف أقوم
فر�سا ح�� ال �ستطيع أحد ت�بع م�ا��

بتغي�� العنوان ع� جهاز ال�شف�� ليتم التخاطب مع جهاز
. نامج الرئ��� ال�ومبيوتر الشخ�� �دال من ال��
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نامج الرئ��� والذي هنا قالت ر�م: ول�نك ما زلت تفتقد ال��
�حة �العمل. سوف �سمح لل��

أجابها حازم: لعلك �س�ت أن هذا هو تخص�� �ا دكتور ر�م،
� مهمتها التواصل امج ال�� فلقد صممت و���ت كث�� من ال��
� أحتاج إ� أسب�ع واحد

والتح�م �أجهزة ال�شف�� عن �عد، إ��
ا لفك الشفرة. فقط وسأ�ون عندها جاهز�

� أنك ستأخذ الرسائل المشفرة معك هنا قال أحمد: هل هذا �ع��
إ� أم���ا؟

، سأجعل  نامج الرئ���  -   نعم وهناك عندما أنت�� من بناء ال��
جهاز ال�شف�� يتحدث مع جهاز ال�مبيوتر الشخ�� والذي 
ون�ة للسماح له �فك الشفرة، عندها  �حا�� السحا�ة اإلل���
سأقوم �فك الشفرة وحفظ أصل الرسائل ومحت��اتها عن ط��ق 
وس إ� أي وس�لة  ا ضوئ�ة ح�� ال ي�تقل الف�� تص��رها ��ام��
حفظ أخري، ثم أدمر هذا ال�مبيوتر الشخ�� والذي سوف 

وس. ص�ب �الف��
�
�كون قد أ

ها؟  -   وك�ف سنحصل ع� صور الرسائل �عد فك �شف��
 �  -   سأقوم ب�سل�م الصور وجهاز ال�شف�� إ� أحد العامل��
� للموساد �ال�د، وعند حصول�م ع�  �السفارة من غ�� المعروف��
� جهاز غ�� حيوي وغ�� 

جهاز ال�شف�� ال �د وأن تضعه ��
مشبوك ع� ش�كة الحاس�ات اآلل�ة للمخابرات، و�ذلك �صل 
 � ا من م� حسب الخطة ال�� للموساد طلب تفع�ل الجهاز قادم�
وضعوها، وستكون هذە أ�ضا فرصة ل�م لوضع معلومات 
مضللة ع� هذا الجهاز، أعتقد أن الدكتورة ر�م �مكنها 

� ذلك.
المساعدة ��
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� لم تعقب ع� �الم حازم، �انت ر�م نظر حازم إ� ر�م وال��
� ما قاله

� �ل �لمة قالها حازم لعلها تجد ثغرة ��
تفكر �عمق ��

ول�ن ت�دو خطته مح�مة للغا�ة.
ا عن رأيها، فأشارت بوجهها �عالمة نظر أحمد إ� ر�م مستف��

اإل�جاب.
� الغد اذهب إ� ب�ج القاهرة

هنا نظر أحمد إ� حازم ثم قال: ��
� الدور

ا واصعد إ� المطعم �� � الساعة الحاد�ة ع�� ص�اح�
��

، اجلس ع� � ، هناك سوف تجد أ�ة م��ة معهم طفل�� األخ��
منضدة الطعام المجاورة لهم، هناك سوف نقوم ب��صال

الرسائل المشفرة إل�ك.
مرت لحظة سكوت، ك�ها حازم �قوله: أحمد خذ حذرك وال
تتحدث مع أي أحد �خصوص هذە المعلومات فأنت ال تعلم

من هو مصدر ���ب المعلومات من الداخل.
ء من الثقة والث�ات ثم قال: ال �

اب�سم أحمد اب�سامة فيها ��
� غرفتك مسجلة

ا خذ حذرك، �ل حركة �� تقلق، وأنت أ�ض�
�الصوت والصورة، اآلن �مكنك وضع النظارة والذهاب �ا دكتور

حازم.
أمسك حازم �النظارة ول�ن ق�ل وضعها ع� وجهه قال له أحمد
وع� وجهه نظرة امتنان: شكرا �ا دكتور حازم ع� �ل ما عملته

من أجل م�.
وضع حازم النظارة ع� وجهه ونادى أحمد ع� حسن

الصطحاب حازم إ� الفندق.
•
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� فندق الخمس

� المساء خرجت ُس� إ� قاعة النادي الل��� ��
��

� � فقرتها الغنائ�ة، �دأت �أغن�ة “م�� � تعمل �ه لتح�� نجوم ال��
، أخذت ُس� تتجول � � أنا” لوائل ال�فوري ونوال الزغ�� حبي��
� الحضور وحثهم ع� الغناء معها و��نما ت�نقل من منضدة ب��
ألخرى تفاجأت ُس� برؤ�ة حازم �جلس وح�دا ع� إحدى
�ت الطاوالت وهو ينظر اليها وع� وجهه اب�سامة واسعة، اق��

: � ُس� من طاولة حازم و�� ال تزال تغ��
م

�
لو غ�ت دق�قه بتألم ولل�سمه عّنك بت�ل

� �جمالو حدا عمري �غرامو ابتدا إح�� و�رد الصدى
ما ��

� أنا (ثم وجهت الم�ك إ� حازم) � حبي�� م��
احمر وجه حازم ولم �كن �دري ماذا �قول، أدركته ُس� بت�ملة

المقطع
«رّد ع�� وقول»

� أنا، رّد ع�� وقول». � حبي�� � حازم معها «م�� غ��
مسحت ُس� ع� شعر حازم مداع�ة له �دالل وأ�ملت جولتها

�ن. � الحا�� ب��

�
�عد أن انتهت ُس� من فقرتها الغنائ�ة ح�ت المتواجدين ��

النادي الل��� ثم توجهت إ� غرفتها.
� إل�ه ول�نه أحس

ا إن �انت ُس� ستأ�� لم �كن حازم متأ�د�
ب أحدهم من حازم �سعادة �الغة لرؤ�تها وسماع صوتها. اق��
�لغك أنها سوف �س��دل

ُ
� صوت خافت: آ�سة ُس� ت

وقال ��
� للجلوس معك.

مال�سها وتأ��
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� تذكرته � ال�ث�� من المعجب�� شعر حازم �سعادة �الغة، فمن ب��
ُس� واختارت أن تجلس معه الل�لة.

�عد مرور �عض اللحظات رأى حازم ُس� قادمة إل�ه و�� ترتدي
�

�� الط��ل وتم�� ، طالقة شعرها ال��� ا براق قص�� ا فض��
�
فستان

� أنوثة طاغ�ة، قام حازم لتحيتها فمد �دە إليها فإذا بها تضمه
��

. � إليها وتطبع ع� خد�ه ق�لت��
.  -   ك�فك دكتور حازم وهللا اشتقنا لك كت��

 -   ألم نتفق أن نرفع األلقاب، ال حاجة «لدكتور»، وأنا �مان 
اشتقت لك وعشان كدە ج�ت اليوم.

ضحكت ُس� ضحكة عال�ة وقالت: �سلمو�� عيونك �ا حازم،
أنت م�� ج�ت من أم���ا؟

 -   ال�ارحة.
 -   �ا ترى التق�ت �أحمد؟

ا ول�نه � اإلجا�ة قل�ال ثم قال: اتصلت �ه هاتف��
تردد حازم ��

مسافر خارج ال�لد.
� ما التق�ت ب�ه من آخر مرة شوفتك فيها.

 -   أتصدق أ��
أراد حازم تغي�� الموض�ع: ع� فكرة الل�لة ال�� سهرنا فيها سوا

� ح�� اآلن. � ذه��
ما زالت عالقة ��

� ال ضحكت ُس� ضحكة مصهللة وقالت: �دي أصدقك ول���
أقدر.

 -   لماذا؟�
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� بناد�ة، أ��د دە  � وناديت��  -   ألنك ل�لتها �س�ت اس�� وأنا �غ��
اسم المدام؟

نظر حازم إ� أسفل �ح�ج ولم يرد عليها.
� ما الذي أ�� �ك لم�؟ عمل أم

�� أ�عت ُس� �سأله: أخ��
فسحة؟

ا  � أسبوع�
� إ�طال�ا وقررت أن أق��

� رحلة عمل ��
 -   لقد كنت ��

ا رؤ�تك فأنت � اإلسكندر�ة، وأ�ض�
�� �

� م� ل��ارة والد��
��

� من أعز األصدقاء.  أص�ح��
� وحبوب.

� �ا حازم فأنت إ�سان كت�� صا�� ف��  -   صداقتك ���
� م�؟ هل تأقلمت ع� الح�اة هنا؟

� عن ح�اتك �� ���  -   أخ��
� م�، م� دا�ما 

 -   أي حدا ممكن أن يتأقلم ع� الح�اة هنا ��
مرحا�ة �ضيوفها.

 -   ألم �قا�لك أي مشا�ل؟
 -   كت�� ول�ن المزا�ا أ��� �كت�� من المساوئ.

 -   اح�� �� عن تج��تك.
ضحكت ُس� ضحكتها العال�ة المعهودة ثم قالت: تحب �سمع

إ�ه وال إ�ه؟
 -   قو�� �� موقف مضحك حصل لِك.

�دأت ُس� تح�� لحازم عدة مواقف مضحكة حدثت لها عندما
�
قدمت حديثا إ� القاهرة، وك�ف أن لهجتها �انت تضعها ��

مواقف محرجة معظم األوقات، وخاصة عندما يتواجد رجٌل
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� مدح ُس� واللهجة اللبنان�ة فتك��
وزوجته و��دأ الرجل ��

الزوجة عن أن�ابها.
�ان حازم �قهقه وهو �ستمع لقصص ُس� المضحكة فهو
ا إحساس الرجل الم�ي أمام اللهجة اللبنان�ة �درك تمام�

الساحرة.
نظرت س� إ� حازم ثم قالت له: هل تحب موس��� الچاز؟

.  -   �� من أنواع الموس��� المفضلة إ��
� الذهاب

� هذا الفندق چاز �لوب، هل ترغب ��
 -   يوجد ��

؟ وسماع �عض الموس���
� ذلك.

 -   �الطبع �سعد��
� وتأ�طت ُس� ذراع حازم إ� نادي الچاز، �انت قام االثن��
� اإلضاءة خافتة �غلب عليها اللون األزرق الدا�ن، �ان عازف��

الچاز �عزفون ع� آالتهم الوت��ة وخاصة آلة ال�اس الضخمة
وآالت الس�كسفون ذات النغمات الجهور�ة، ي�دو من أش�الهم
ا من إحدى دول أم���ا الالت�ن�ة، �انت ، غال�� � أنهم ل�سوا م����
اقص ع� أنغام األنغام مرحة و��عة، أخذت ُس� تتما�ل وت��
الموس��� �م�ح وخفة ب�نما حازم يراقبها وع�� وجه اب�سامة،
� استمدها من م�ح ورقص ُس� فقد تمل�ته السعادة وال��

الرشيق.
� عزف أغن�ة جد�دة هادئة النغمات و�دأ رواد

�دأ العازفون ��
� الرقص ع� نغمة األغن�ة. نظرت ُس� إ� حازم

الم�ان ��
؟ وقالت: �دك ترقص م��
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�
نظر حازم إ� ُس� ب�حراج ثم قال: أ��د �س أنا مش خب�� ��

الرقص.
. نظرت ُس� إل�ه �دالل وقالت: ما تحمل هم؛ تعال م��

�ت منه ح�� أخذت ُس� حازم من �دە إ� م�ان الرقص، واق��
أصبح صدرها �المس صدرە، شعر حازم �حرارة جسدها تن���

� فوجد روحه � جميع أنحاء جسدە، نظر إ� عي�يها العسليت��
��

ت�سحب إ� ثقب أسود ال يوجد له قرار، أخذت ُس� تتما�ل
ا وجه حازم إ� الحركة التال�ة، ترك حازم لها نفسه تمام�

ُ
و�رفق ت

فهو اآلن �المسحور �أتمر �أمر ساحرته، ألقت ُس� برأسها ع�
� شعرها كوردة �ست�شق رح�قها.

كتف حازم، ودس هو وجهه ��
انتهت األغن�ة فرجعت ُس� برأسها ونظرت إ� حازم وع�
ب منها حازم لتقب�لها فرجعت ُس� وجهها اب�سامة رق�قة، اق��
وج، خلينا أصحاب �  للخلف ثم قالت: حازم أنت م��

ً
برأسها قل��

أفضل.
� إحراج ثم قال: أنا آسف �ا ُس�، لم �كن

نظر حازم إ� األرض ��
� إحساس ضا�قك ول�ن عندما أ�ون معِك ي�تاب��

�
قصدي أن أ

عميق �السعادة.
� لن أصبح سع�دة وأنا   -   حازم أنت إ�سان ط�ب وحبوب ول���

هدم.
ُ
أرى أ�تك ت

ا ما �شعر �السعادة عندما لم �در� ماذا �قول لها حازم ول�نه دائم�
�كون معها فهو �حب مرحها وانطالقتها وح�ايتها وجرأتها،

� أن �ظل معها.
ة تملؤە �اإلثارة والرغ�ة �� يوجد فيها أش�اء كث��

داع�ت ُس� شعر حازم ثم قالت: ال�د وأنك مرهق من السفر
� ق�ل

�ــــح والزم نتقا�ل تا�� � من فرق التوق�ت، اذهب ل�س��
وتعا��
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ما ترجع أم���ا.
كها فهو ال �علم إن �ان أراد حازم أن �قول لها أنه ال ي��د أن ي��
ا، شكرا ع� السهرة اها مرة أخرى أم ال: أنا فعال مرهق جد� س��
الجم�لة وح�ايتك الش�قة، سأ�ذل ما بوس�� ألراك ق�ل
قا، �ال سفري.اب�سمت ُس� وط�عت ق�لة ع� خد حازم واف��

إ� محل إقامته.
•

      
� المخابرات العامة � مب��

ا �� � الص�اح ال�ا�ر �ان أحمد مجتمع�
��

مع �ال من العق�د حسام واللواء نا� مدير المخابرات العامة.
�دأ أحمد ال�الم موجها �المه إ� اللواء نا�: لقد وصلتنا �ا
فندم معلومات مؤكدة أن الموساد ع� علم �عنا� ف��ق مهمة

إن�جما وأن لديهم ملف �امل عن �ل واحد من عنا� الف��ق
�دا ع� وجه اللواء نا� القلق الشد�د وقال: ك�ف تمكنت

الموساد من معرفة المهمة وف��ق العمل؟
 -   لقد عرفت الموساد بتفاص�ل المهمة عن ط��ق X نفسه،

والذي ا��شف ف�ما �عد أن لديهم ملفات �� ور�م و�يهاب.
.X ما �قوله �

-   وهل تثق ��
 -   نعم، فهو ما زال ُ�ساعدنا �خطة �د�لة لفك الشفرة، ال 
يوجد أمامنا اآلن غ�� الثقة �ه وخاصة أننا أص�حنا متأ�دين أن 

هناك من ��ب المعلومات من الداخل.
 -   و م�� س�تمكن X من فك الشفرة؟
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X عتقد� �  -   الموض�ع ف�ه �عض التعق�د ول�ن خالل أسبوع��
أنه �ستطيع فك الشفرة و��صال المعلومات إ� مندوب من
السفارة، المهم اآلن أن يتم اس��دال �ل عمالء المخابرات الذين
� ��ة تامة

تم فضحهم بواسطة الموساد وال �د أن يتم ذلك ��
.X ح�� ال �فتضح

�دا التوتر ع� وجه اللواء نا� ثم قال: قم �اخت�ار عنا�
� واشنطن بنفسك

جد�دة ممن تثق بهم وراسل سفارتنا ��
لتعلمهم �قدومه وتقد�م �افة ال�سه�الت له.

 -   تمام �ا فندم.
� الموساد وقد تكون  س، فأنت تحت أع��  -   أحمد اح��

ا.
�
مستهدف

 -   ال تقلق �ا فندم، سوف آخذ �افة االحت�اطات.
•

      
توجه حازم إ� ب�ج القاهرة وصعد إ� الدور األخ�� ح�ث يوجد
المطعم الذي �دور ٣٦٠ درجة ف�ستطيع أن ترى القاهرة من

�افة االتجاهات ب�نما أنت جالس ع� مائدة الطعام.
رحب الواي�� �حازم، �ان المطعم ش�ه خال�ا فلم �كن وقت
الغداء قد حان �عد، وجد حازم منضدة �جلس عليها أ�ة
� أرجاء المطعم الذي

ا �� ، نظر حازم ��ع� � خل�ج�ة ب��ــها المم��
، أشار � �أخذ ش�ل الدائرة، ووجد األ�ة الم��ة ذات الطفل��
حازم ا� الواي�� ناح�ة المائدة الق���ة من هذە األ�ة م�سائال:

هل �مكن أن آخذ هذە الطاولة؟
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. �
 -   براحتك �ا فندم الم�ان لسه فا��

� حركة
�� � � اختارها، �ان الطفل�� جلس حازم ع� المنضدة ال��

مستمرة ووالدهم �طاردهم ل�� �جلسا ع� المائدة المخصصة
� من الس�اح األجانب رجل وفتاة لهم، دخل �عد حازم اثن��
� أمام حازم، أخذ الرجل �التقاط صور وجلسا إ� المنضدة ال��
للقاهرة ب�نما المطعم �دور بواسطة هاتفه الجوال، شعر حازم
ء م��ب قد �

ة ف�ه �� � أمامه م�ا�� أن اخت�ارهم المنضدة ال��
�كونا من أرسلتهم الموساد لمراقبته، لم �كن �دري �عد ك�ف

س�تمكن من الحصول ع� الرسائل المشفرة.
� المائدة المجاورة لحازم معه لع�ة ع� ش�ل

�ان الولد الصغ�� ��
، صاح �ه � الهواء �أنها تط��

طائرة، أخذ �جري بها و�حركها ��
والدە ل�� �جلس فجرى �طائرته واخت�� أسفل منضدة حازم
ا من والدە، جرى الوالد ل�لتقط ابنه من أسفل المنضدة

�
خوف

�
� األب ل�لتقط �د ابنه دس �� وهو �عتذر لحازم، و��نما ينح��

، سحب األب ابنه واعتذر لحازم مرة ج�ب حازم جهاز صغ��
أخرى ثم جلس إ� مائدته.

� �انت �جان�ه طلب حازم الغداء وانتظر ح�� رحلت األ�ة ال��
. من المطعم ثم طلب فنجان قهوة والحساب من الواي��

� هذە
� �د حازم، أصبح هو ال�طل ��

اآلن أص�حت �ل الخيوط ��
المهمة ال ينازعه ال�طولة أحد، تحول من مجرد وس�لة ي��د
أحمد أو أفراد الموساد استغاللها لتحقيق أهدافهم إ� من
�حرك هذە األجهزة االستخ�ارات�ة ل�حصل ع� ما ي��د، اآلن

ا. أدرك حازم أن قدرە أن �صبح… جاسوس�
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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العاصفة
واشنطن- األحد ١٤ أب��ل ٢٠١٩

ا من � واشنطن �عد رحلة ط��لة قادم�
له �� � وصل حازم إ� م��

ل � � حد�قة الم��
م�، �انت �ال من سل� وف�ح تلع�ان ��

األمام�ة ت�تظران م�عاد قدومه، نزل حازم من التا��� وجرت
� حضنه، ضمهما حازم إل�ه وقال

سل� وف�ح إل�ه وارتم�ا ��
�ة � � نفس الوقت �اإلنجل��

� جدا، ردتا عل�ه ��
�الع���ة وحشتو��

وأنت �مان.
� هذا

أخذ حازم �فكر، ال �سمح الح�اة ال��عة والماد�ة ��
� أفرادها، �ل � بنمو المشاعر والروا�ط الق��ة ب�� المجتمع الغر��
ترسخ أهم�ة الفرد وحقوقه ع� صالح األ�ة والمجتمع(2)،
ح�� هو نفسه قد تأثر بهذە الثقافة عندما قرر الق�ام بهذە
� نفسه، ال �ستطيع أن �لوم

ە �� المهمة، �ان القرار نابع من تفك��
سل� وف�ح أن فكرا بنفس الط��قة، لقد �ان حازم صاحب
� ذلك

� هذا المجتمع، لقد �ان �عتقد ��
ء أ�ته �� �

القرار �أن ُي���
الوقت أنه يوفر لهم الب�ئة المثال�ة لتحقيق أحالمهم وطموحات
ال حدود لها، ول�ن مع الوقت أدرك حازم أنه ال يوجد مجتمع
� ش�ا�ه �ان يرى فقط عيوب

اته وعي��ه، �� � مثا�� فل�ل م�ان مم��
ات الغرب، اآلن أص�حت الرؤ�ة أ��� وضوحا له، � ق ومم�� ال��
ات � � أعطته القدرة ع� اس��عاب المم�� � �ال الثقافت��

ح�اته ��
� يوم من األ�ام ستقدر �ل

� العيوب والتأقلم حيثما �ان، ��
وتال��

ق�ة، قد من سل� وف�ح أنهما م��ــــج من الحضارة الغ���ة وال��
تقا�لهم ال�ث�� من المشا�ل ول�ن المحصلة غن�ة ومثمرة.
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Individualis�c» علم االجتماع �ـ �
(2) وهو ما �عرف ��

society» المجتمع الفردي
ل وجد ناد�ة جالسة ع� األر�كة، قامت عند � دخل حازم إ� الم��

رؤ�ته وقالت: حمد هللا ع� السالمة �ا حازم.
ً

ء من التوتر، لم �كن حازم يتوقع استق�ا� �
�ان استق�اال ف�ه ��

ا فهو �علم أنها مستاءة منه، ول�ن استق�الها هذا أ�د لحازم حار�
� �عض األح�ان �عض ال�لمات

� قرارە، ��
�� �

أنه ال �د وأن �م��
القل�لة والمشاعر الف�اضة قد تصلح ما أفسدە الزمن ول�ن

�اء وضمور المشاعر �حوالن دون ذلك. ال���
� أن أجهز لك الطعام؟

 -   هل ترغب ��
� المطار، شكرا، أنا محتاج ألن آخذ شاور 

 -   لقد أ�لت وأنا ��
وأعمل قل�ال.

ى حازم جهاز �مبيوتر حد�ث ذو ل اش�� � � ط��قه إ� الم��
��

نامج المركزي، أراد حازم � بناء ال��
خصائص متطورة ل�ستخدمه ��

� أ�ع وقت ممكن ح�� ال �شعر
نامج �� أن ي�ت�� من هذا ال��

� استخدام جهاز
� بتأخر المخابرات الم��ة �� اإل�ائ�لي��

. ال�شف��
� مهمته

� غرفة مكت�ه و�دأ العمل ��
�عد االستحمام جلس حازم ��

الحرجة، و��نما هو �عمل دخلت عل�ه ناد�ة وع�� وجهها نظرة
حانقة:

 -   ما الذي �حدث �ا حازم؟ لقد جئت من السفر و�أنك لم 
. � ا لمدة أسبوع�� تكن مسافر�
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نظر إليها حازم وقد ظهر ع� وجهه الغضب هو اآلخر، ماذا
� أ�ت �ه أن �انت ت�تظر منه �عد هذا االستق�ال الفاتر وال��
تجعله �شعر أنه مق�: قلت ل�� عندي عمل ال �د وأن أسلمه

هذا األسب�ع وأحتاج ال�ث�� من الوقت ألتمكن من إتمامه.
 -   أال يوجد لد�ك القل�ل من الوقت لتمض�ته مع أ�تك �عد 

� من الغ�اب؟ أسبوع��

�
ح�ب ال�ا�� � االرتفاع: ��احة لم أجد ال��

�دأ صوت حازم ��
� من الغ�اب �ل � �عد أسبوع�� ل�شج��� ع� الجلوس، �ما قل��

ما أسمعه حمد هللا ع� السالمة.
� وأنت طوال � العلو هو اآلخر: وماذا تتوقع م��

�دأ صوت ناد�ة ��
� لم ت�لمنا إال مرات محدودة و�ل مرة ال تتعدى الع�� األسبوع��

دقائق.
ا ع�  � أين كنت، وك�ف �ان ذلك �مثل ضغط�  -   أنت تعرف��
� �جانب الساعات الط��لة من العمل، ل�م أتم�� أن  أعصا��

� إليها الم��د.
تتفه�� هذە الضغوط �دال من أن تض���
ا للتوتر؟  -   لقد أص�حت أنا إذن مصدر�

 -   ناد�ة أنا ل�س لدي مزاج للِشَجار، وخاصة أن لدي ال�ث�� من 
 �
ّ وأنا ال أستطيع أن أرض�ِك �� العمل، ي�دو أنِك حانقة ع��

. الوقت الحا��
� الحقي�ة وترك ناد�ة

قام حازم ووضع جهاز الالب توب ��
ا مذهولة من رد فعله، توجه إ� غرفة مال�سه وارتدى مال�س�
� لم � جاء بها من م� وال�� نظ�فة، ثم أخذ حقي�ة السفر ال��
ل، أوقفته � �كن مسها ح�� هذە اللحظة وتوجه إ� �اب الم��

ناد�ة قائلة: حازم إ� أين أنت ذاهب؟
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� حالة مضط��ة 
 -   ناد�ة أنا مضغوط ومحتاج أشتغل، وأنت ��

� وضع ُ�َم�ننا من التفاهم اآلن، 
، ال أعتقد أننا �� � ومستاءة م��

� قل�ال وأتمكن  � الل�لة لعلِك تهدئ��
سوف أذهب إ� فندق ألم��

ا من العمل. أنا أ�ض�
فتح حازم �اب الب�ت وجد سل� وف�ح ما زاال �لع�ان خارج
ل، ذهب حازم إليهم وضم �ل واحدة منهم إل�ه ثم قال: �ا�ا � الم��
لد�ه شغل كت�� وماما زعالنة ش��ة، سوف أذهب إ� م�ان

ا أع�� الفرصة لماما ل�� تهدأ. هادئ إلتمام عم�� وأ�ض�
أشار �ل من سل� وف�ح إ� أبيهما �اإل�جاب، ق�لهما حازم ثم
� شنطة الس�ارة ثم تحرك بها، �ان حازم �علم أنه

وضع حقائ�ه ��
لن �عود مرة أخرى، لم �عد لد�ه القدرة ع� تحمل الم��د من
ا �ن عام� الضغوط من ناد�ة، لقد ظل م�ديوكر ما �قرب من الع��

� هذە األ�ة و�كفل لهم ح�اة سع�دة. ل�� يب��
� العمل والدراسة

� ال�ث�� من الوقت ��
نعم، لقد �ان �ق��

ول�نهم لم �كونوا ل�صلوا إ� هذە الم�انة والمستوى االجتما��
� عمله، لقد اعتقد

إن لم �ضع حازم هذا المجهود والوقت ��
ا أنه عندما �كفل أل�ته ح�اة مرفهة حازم اعتقادا خاطئ�
� سعادتهم، ول�ن هذا لم �حدث، دائما ما

سي�س�ب ذلك ��
�شعر مع ناد�ة أنه مق�، أنه مجرد زوج يوفر لها ح�اة ك��مة
ە، قد ل�س أ��� من ذلك ف�� لديها ال�ث�� من األول��ات غ��
� �ل مرة �حاول

 ول�نها معادلة صع�ة الحل ��
ً

ا فع� �كون مق��
فك طالسمها �فشل.

ل�نه قد تأقلم ع� ذلك طوال األعوام الماض�ة، ما الجد�د؟
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� �قوم بها، لقد أعادت له اإلحساس ال ُ�د وأنها المهمة ال��
� �ضعة

ا ع� الح�اة الرت��ة والقن�ع �الواقع، �� �اإلثارة، جعلته ثائر�
ا مجرى ح�اته، وا تمام� شهور قل�لة تعامل حازم مع أشخاص غ��
أحمد �شخص�ته الج��ئة ور�اطة جأشه وقدرته ع� التعامل مع
المواقف الصع�ة، ر�م وشخص�تها الق��ة وتمردها ع� العادات
� �ح�ايْتها المشوقة والتقال�د، ُس� الشق�ة المرحة وال��
وضحكتها الصاخ�ة تجعله ال ي��د ال�عد عنها، نعم إنها هذە
ا ع� واقعه الرت�ب وغ�� قادر� ع� أن � جعلته ثائر� المهمة ال��

ا �عد أن أصبح محوَر االهتمام. ا هامش�� �صبح شخص�
له، لم �كن ي��د أن ي�عد � وصل حازم ألحد الفنادق الق���ة من م��
ا من ناد�ة والبنات، أن� حازم ا ل�كون ق���� � ل كث�� � عن الم��
إجراءات السكن ��عة وصعد إ� غرفته، فتح الـ الب توب
ة، فتح نامج المركزي م�ا�� � العمل ع� بناء ال��

ول�نه لم ي�دأ ��
حازم محرك ال�حث جوجل و�دأ ال�حث عن «محا�� طالق»،
� المنطقة المح�طة �ه أخذ رقم وعنوان

ظهر العد�د منهم ��
� الص�اح، عاد حازم إ�

ا �� أحدهم وقد قرر الذهاب إل�ه غد�
ة نظر نامج مرة أخرى ولم �شعر �الوقت، �عد ف�� العمل ع� ال��
ا، ال �د له وأن يتوقف حازم إ� الساعة وجدها الرا�عة ص�اح�
� الغد وقد تمل�ه اإلرهاق �عد يوم ط��ل من

اآلن فعندە عمل ��
السفر.

ا �عد أقل من � السا�عة ص�اح�
أفاق حازم ع� صوت المن�ه ��

� رأسه وأن عظام
ثالث ساعات نوم، شعر حازم �ألم ره�ب ��

� وضع �مكنه من الذهاب إ�
ا، لم �كن �� جسمه مف�كة تمام�

� الفندق
العمل، لن �ذهب إ� العمل اليوم، سوف �جلس ��

نامج المركزي، وسوف ي�عث � بناء ال��
ل��مل ما �دأە ال�ارحة ��
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ون�ة �أنه ل�س �صحة ج�دة لف��ق العمل الذي يرأسه رسالة إل���
� ح�� ال

وقد أصا�ه اإلع�اء أثناء السفر وأنه قد قرر أن ال �أ��
� المكتب �أي عدوى.

�� � �ص�ب أحد من العامل��
نامج مرة أخرى، �عد أرسل حازم الرسالة ثم عاد للعمل ع� ال��
ا، تذكر أن ة نظر حازم إ� الساعة وجدها الحاد�ة ع�� ص�اح� ف��
ت�ب إلجراءات الطالق، ألم عل�ه الذهاب إ� المحا�� لي�دأ ال��

 ، ول�ن ماذا �قول لها؟
ً

�كن من المفروض أن �خ�� ناد�ة أو�
� الخاصة ولم أعد أحتمل

هل �قول لها «لقد أص�حت �� ح�ا��
� السا�قة الرت��ة؟»

ح�ا��
� يوم من األ�ام

ماذا س�كون شعورە هو إن جاءت إل�ه ناد�ة ��
تطلب منه الطالق ألنها �شعر �الملل من الح�اة معه؟ لن تفعل
ناد�ة هذا، ول�ن ل�س هذا هو الس�ب الرئ��� وراء طل�ه
للطالق، قد �كون الخوف من القادم هو الس�ب، ماذا لو عرفت
� الخطة

ا إن حدث أي خطأ �� ناد�ة أنه جاسوس؟ ل�س مس��عد�
أن �ستهدفه الموساد وعندها إما أن �قتل أو �سجن، س�كون
ا من هذە من األفضل لناد�ة وسل� وف�ح أال �كون حازم جزء�

األ�ة.

� مكتب المحاماة الت�� حازم �المحام�ة آش�� هار�سون و��
��

اث. � قضا�ا الطالق والم��
متخصصة ��

� مساعدتك؟ � مقا�لتك �ا س�د حازم، ك�ف �مكن��
 -   �سعد��

� شأن 
� أحتاج اس�شارتك ��  -   شكرا س�دة هار�سون لوقتك، إن��

. عائ��
 -   تفضل.
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ا ولن �دري �ه أي  � أعرف أن ما �دور ب�ننا س�ظل ���  -   إن��
أحد.

 -   صحيح، أنت �مو��� ال أستطيع أن أشارك أي أحد �ما 
سوف تقوله �� إال إن �ان ف�ه خطر ع� ح�اة أحدهم.

� أعمال كنت أظن أنها 
 -   لقد اس�ثمرت �عض األموال ��

ع�ة، ول�ن لألسف مع مرور الوقت ا��شفت أنها ل�ست  ��
ؤمن مستق�ل 

�
� أر�د أن أ ا ول�ن�� كذلك، أنا أحاول أن أجد مخرج�

� وأن ال �كون لهم أي دخل بهذە األعمال.
أ���

� عقلك؟
 -   ماذا �دور ��

. � � من زوج��
 -   أر�د منك أن تجهزي أوراق طال��

 -   ال يتم الطالق كذلك فال �د لزوجتك من الموافقة ع� بنود 
الطالق، وأن تتم �س��ة مال�ة ب�ن�ما.

� �ل  ّ ح�� النها�ة، سوف أترك لها ولطفل��  -   أرجوِك استم�� إ��
�� ذو أصول نظ�فة من عم�� ك�احث  ما أملك من مال ��
، أما األموال األخرى فغال�ا  ء �� �

والب�ت والس�ارات ال أر�د أي ��
� آي. ما سوف تصادرها الـ إف ��

 -   و ل�ن لماذا الطالق؟ فقد تحتاج إ� المساندة وقت الشدة.
� أن �شعروا �األلم مما فعلته وأن   -   ال أر�د ألطفا�� وزوج��

�حملوا هم أوزار أفعا� المش�نة.
 -   أستطيع أن أساعدك �كتا�ة الوص�ة الخاصة �ممتل�اتك 
 �
وأموالك النظ�فة وأن أنقل مل�يتهم أل�تك، ول�ن م�� ترغب ��

� إجراءات الطالق؟
ال�دء ��
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 �
ا من هذا المأزق، �� � أحاول أن أجد مخرج�

 -   �ما قلت لك فإ��
�
حالة إن أغلقت �ل األبواب سأتصل �ك ل�� ت�دأي ��

ا ح�� ال تتم اإلجراءات، ول�ن ال �د وأن تتم اإلجراءات ��ع�
مصادرة أي من األموال األخرى.

 -   �ما قلت لك �ستطيع �دء إجراءات نقل المل��ة اآلن، هل 
عل�ك أي ديون سوف تتحمل زوجتك سدادها ؟ وهل هذا 
�� سوف �س�ب غرامات أو خسائر من شأنها أن  العمل الغ�� ��

تتحمل زوجتك سدادها؟
� إتمام إجراءات الطالق ع� 

 -   ال أعتقد ذلك، ولهذا أرغب ��
وجه ال�عة عند إ�الغك.

 -   سأقوم بتحض�� �افة األوراق وسوف أنتظرك يوم الخم�س 
لتوق�عها، و�ــهذا تكون مل��ة الب�ت واألموال قد تحولت إ� 
زوجتك وقض�ة الطالق ستكون متوقفة ع� أن توقع زوجتك 

ع� األوراق �� األخرى.
� عندما   -   هذا خطاب �اللغة الع���ة أر�دك أن تعط�ه لزوج��

تعطيها أوراق الطالق ل�� تمضيها.
� هذا الخطاب؟

� أن أعرفه ��
ء �ي ي���� �

 -   هل يوجد أي ��
 �

� وتم�� � آسف وأن عليها أن تثق ��
� أ��  -   ال، أقول ف�ه لزوج��

األوراق.
� ط��قه إ� الفندق أحس

� حازم والمحام�ة، �� انتهت المقا�لة ب��
، اآلن ال �د أن يتف�غ لفك حازم �الراحة من مقا�لته مع أش��
الشفرة ومعرفة من هو المسؤول عن ���ب المعلومات، شعر
حازم �التعب وضع �دە ع� رأسه �انت جبهته ت�اد أن تفتك من
د الشد�د، � نفس الوقت �شعر �ال��

الصداع، حرارته عال�ة و��
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� ط��قه إ� الفندق وأخذ �عض أدو�ة
دخل حازم إ� ص�دل�ة ��

د وخافض للحرارة من ع� أرفف األدو�ة ثم اتجه ��عا إ� ال��
� غرفته ابتلع حازم ال�ث�� من الحبوب المسكنة ل��

الفندق، ��
نامج، جلس يتغلب ع� أعراض المرض و�تمكن من إنهاء ال��
� الغرفة و�دأ العمل من ح�ث انت��

ع� المكتب المتواجد ��
�
د �دأت تأ�� ل�لة أمس ول�نه شعر �الدوار، ال �د وأن أدو�ة ال��

ە ع� أن ي��ــــح عقله وجسمه ب�ج�ارهم ع� �مفعولها وتج��
� االنغالق

النوم ول�ن ل�س هذا وقت النوم، �دأت عينه ��
ا فارت� ع� ال��ر ل�� �ع�� جسدە �عض من الراحة تدر�ج��

� يتطلبها. ال��
� العمل المتواصل ل�� ي�ت�� من برنامج فك

استمر حازم ��
� أ�ع وقت ممكن، عندما �ان اإلع�اء ينهكه ي�ناول

الشفرة ��
� س�اق مع الزمن لفك

�عض األدو�ة المسكنة ول�نه �ان ��
� األسب�ع، ظل

الشفرة، أخذ حازم إجازة مرض�ة من عمله ل�ا��
حب�س غرفته ح�� يوم الخم�س، ذهب إ� مكتب المحام�ة
للتوقيع ع� أوراق الطالق ونقل �افة ممتل�اته إ� أ�ته، يومها
ا تمكن � � العمل ح�� الرا�عة من ص�اح الجمعة، أخ��

ظل حازم ��
نامج المركزي، �شعر �التعب حازم من االنتهاء من بناء ال��
واإلرهاق الشد�د ول�ن ال يوجد وقت ل�� �ض�عه، ال �د وأن
�فك الشفرة اليوم و�تصل �الرقم الذي أعطاە له أحمد ل�قا�ل

ون�ة وجهاز الشفرة. مندوب السفارة ل�عط�ه الصور اإلل���
�سخ حازم الرسائل المشفرة إ� جهاز الالب توب ثم وصل
جهاز ال�شف�� بنفس الجهاز وأخذ �غ�� �عض الخصائص ع�
جهاز ال�شف�� ليوجهه لالتصال �جهاز ال�مبيوتر الشخ�� �دال
ون�ة، �عد أن تأ�د من ال�مبيوتر الرئ��� ع� السحا�ة اإلل���



213

حازم من تعد�ل �افة الخصائص �دأ يتعامل مع برنامجه ل��
� فتح

�ع�� اإلشارة لجهاز ال�شف�� لفك الشفرة، ثم �دأ ��
الرسائل المشفرة، تمكن جهاز ال�شف�� من فتح الرسائل،
�ة الواضحة، اب�سم حازم � �ستطيع اآلن قراءة الرسائل �اإلنجل��

� قراءة الرسائل.
� فك الشفرة و�دأ ��

لنجاحه ��
تتحدث الرسائل عن استق�ال الخل�ة �م� معلومات من
«الثعلب»، ال �د وأنه االسم الحر�� لعم�لهم الذي �مدهم
�المعلومات، يوجد تفاص�ل عن معلومات تمكن الثعلب من
� الج�ش من

الحصول عليها عند اجتماعه مع الق�ادات العل�ا ��
اد أسلحة متطورة ومن ضمن هذە المعلومات توار�ــــخ أجل است��
�ن من الق�ادات العال�ة، أخذ حازم �فكر، االجتماعات والحا��
عندما تصل هذە المعلومات ا�� أحمد س�تمكن �التأ��د من
معرفة شخص�ة الثعلب عن ط��ق مراجعة توار�ــــخ االجتماعات

والحضور.
� الرسائل �طلب أفراد الخل�ة أن يتم إرسال م�الغ من المال

و ��
� تغ�� �شاط هذە �ات الوهم�ة ال�� ع� حسا�ات بنك�ة لل��
الخل�ة ل�� تتمكن من دفع األموال إ� الثعلب وتجن�د عنا�
مكن أحمد من الق�ض

ُ
جد�دة، هذە معلومة أخرى ج�دة قد ت

ع� هذە العنا�، فعن ط��ق معرفة أسماء البنوك والم�الغ
المال�ة �ستطيع أحمد التعرف ع� الحسا�ات البنك�ة وأسماء
� تص��ر

� تتخذها هذە الخل�ة كغطاء، �دأ حازم �� �ات ال�� ال��
ا تل�فونه المحمول، ب�نما �صور توقف الرسائل بواسطة �ام��
ا، أخذ أحمد �حاول جهاز ال�مبيوتر فجأة وانطفأت الشاشة تمام�

أن �ع�د جهاز ال�مبيوتر إ� الح�اة مرة أخرى ول�نه فشل.
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ما الذي �حدث، هل ��� أن �غ�� أحد الخصائص ع� جهاز
� فك الشفرة؟ ال تفس��

ال�شف�� وا��شفت الموساد أنه نجح ��
آخر غ�� ذلك، أح�� حازم من الحقي�ة مفكرته وقلم وأخذ
� قام بتص��رها ع� هاتفه المحمول �دون المعلومات ال��
��عة، ثم أح�� ك�س �الس���� الذي �ستخدم لالحتفاظ
� الغرف ووضع ف�ه المفكرة، أخذ جهاز

�المال�س الم�سخة ��
� الذي أعطاە له أحمد والذي �حتوي ع� ال�شف�� والـ يو اس ��

� المرحاض.
الرسائل المشفرة وقام �ـ اتالفهما و�لقائهم ��

� ح�ث يوجد
ا وتوجه إ� الدور األر�� ارتدى حازم مال�سه ��ع�

مطعم الفندق و�ان موعد وج�ة اإلفطار قد حان، أخذ حازم
صنع أنه �أ�ل ول�نه

َ
ا ووضع �ه �عض أصناف الطعام، ت ط�ق�

التهم القل�ل من الطعام، ثم توجه �عد ذلك إ� دورة الم�اە
الملحقة �المطعم و�انت دورة الم�اە خال�ة، دخل حازم إ� غرفة
المرحاض ثم وقف ع� المرحاض �عد غلق ال�اب، دفع جزء من
السقف المقسم ع� ش�ل م��عات ل�حركه من موضعه، أخ�ج
من مال�سه ال��س ال�الس���� الذي �حتفظ ف�ه �مفكرته وخ�أە
� فتحة السقف ثم أعاد غطاء السقف مرة أخرى، خ�ج حازم

��
من المطعم متجها ا� غرفته ول�نه وجد العد�د من رجال األمن
� مدخل الفندق �عضهم يرتدي زي البول�س الرس�� وآخ��ن

��
يرتدون ال�دل و��دو من هي�تهم أنهم من مكتب الم�احث
الف�درال�ة، �ان واحد ممن يرتدون �دلة رسم�ة يتحدث مع
�ات موظفة االستق�ال، ال �د وأنه �سألها عن حازم، �دأت ��
ا�د �عنف، انتا�ه إحساس �الدوار، أخ�ج حازم � قلب حازم ت��
هاتفه واختار نمرة أش�� هار�سون و�عث لها برسالة نص�ة «

: حازم الدمنهوري»
ً

� إجراءات الطالق حا�
ا�د��
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رأى حازم موظفة االستق�ال و�� �ش�� لضا�ط البول�س �اتجاهه
� ال�سارع، فتح حازم ملف الصور

�ات قلب حازم �� ، أخذت ��
،الدوار ع� هاتفه وأخذ �حذف الصور الخاصة برسائل ال�شف��
�شتد �ه، ال �ستطيع قدماە حمله أ��� من ذلك، و ل�نه لم ي�تِه
من حذف جميع الصور �عد، وقع حازم ع� األرض وقد انتا�ه

اإلغماء.
•

      
ا � نفس اليوم الجمعة مساء، �ان أحمد متوجه�

� القاهرة و��
��

له � � وسط ال�لد، أخذ أحمد الط��ق الدائري من م��
ل��ارة والدته ��

� التجمع الخامس و��نما هو �قود س�ارته و�ستمع إ�
��

� مرآة الس�ارة
� األم��ك�ة الحديثة الحظ ��

مجموعة من األغا��
�
ا �� � خلفه، لم �عرهم أحمد اهتمام� � م�عت�� � �خار�ت�� دراجت��

� أ�طأتا �عتهما وأص�حتا خلفه تماما، �دء األمر ول�ن الدراجت��
� ب��ادة � الدراجت��

زاد أحمد من �عة س�ارته فقام سائ��
� جان�ه ول�ن فجأة

�عتهما أ�ضا، تحسس أحمد مسدسه ��
� لتحاذي س�ارة أحمد من جهة السائق، تقدمت إحدى الدراجت��
�
ا مسدسه و�دأ �� نظر أحمد إ� سائق الدراجة فوجدە شاهر�

اق � نفس اللحظة سمع أحمد صوت اخ��
إطالق الرصاص، و��

�
� للس�ارة، انحرف أحمد ��عا �الس�ارة ��

رصاصة للزجاج الخل��
ق الجهة المقا�لة لسائق الدراجة ول�نه أحس �ضغط هائل �خ��
صدرە، انقل�ت س�ارة أحمد ع� جانبها ن��جة لالنحراف الشد�د
وفقد أحمد الس�طرة ع� الس�ارة، اصطدمت الس�ارة �الحاجز
� منتصف الط��ق، �دأت السنة اللهب تتصاعد من

�� �
الخرسا��
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� محاولة إلخراج
� التهافت ��

مقدمة الس�ارة وأخذت الناس ��
اقها. أحمد من الس�ارة ق�ل اح��

•
      

� �ستعد � إ�ائ�ل �� ل�لة يوم «الس�ت» وال��
الجمعة مساًء ��

� �دور
فيها اليهود ليوم الراحة (شا�ات)، �ان هناك اتصال هات��

� چوز�ف وچا�وب: ب��
� ل�لة الشا�ات.

 -   شالوم چا�وب، معذرة التصا� �ك ��
 -   شالوم چوز�ف، هل لد�ك جد�د؟

كة ASR إنذرا �محاولة  -   نعم، لقد تل�� الجهاز المركزي ل��
اق ومحاولة إعطاء إشارات زائفة الستخدام أحد أجهزة اخ��
� الموساد

� نفس الوقت قامت أجهزتنا ��
ال�شف�� من فر�سا، و��

�التقاط إشارات من جهاز الت�بع الالسل�� الذي أضفناە إ� جهاز
ال�شف�� ق�ل إعطائه لحازم.

 -   لقد حاول حازم فك الشفرة إذن عن ط��ق بناء برنامج �حا�� 
نامج المركزي �ما كنت �شك. ال��

� أمدننها كة ASR وال�� � آي و�� � الـ إف ��  -   نعم، و�التعاون ب��
� آي من الق�ض ع� حازم. �موقع حازم تمكنت الـ إف ��

� حوزتهم اآلن؟
 -   هل هو ��

� المس�ش�� اآلن تحت حراسة مشددة، لقد أصا�ه 
 -   هو ��

إع�اء شد�د وفقدان للو�� عند الق�ض عل�ه.
 -   هل وصلت هذە المعلومات إ� المخابرات الم��ة؟
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ة الزمن�ة منذ أن تلقينا اإلرسال من جهاز   -   ال أعتقد، الف��
ال�شف�� إ� أن تم الق�ض ع� حازم لم تتعَد النصف ساعة، 
ولقد تأ�دنا أنه لم ي�عث �أي من الرسائل المشفرة لجهات 
أخرى، لقد وجد الـ ف اب أي �عض الصور لمحت��ات الرسائل 
المشفرة ع� هاتفه المحمول، ال �د وأنه �ان ينوي إرسالها إ� 

المخابرات الم��ة.
 -   هل تعلم إن �انت المخابرات الم��ة تعلم �سقوط حازم؟

� القاهرة �التخلص 
 -   ال أدري �عد ول�ن قامت إحدى الخال�ا ��

من أحمد همزة الوصل الرئ�س�ة �حازم.
 -   ماذا تنوي أن تفعل؟

 -   لقد حجزت تذكرة للذهاب إ� واشنطن يوم األحد، ال �د 
وأن أقا�ل حازم و�حضارە إ� إ�ائ�ل.

� آي؟  -   هل تضمن تعاون الـ إف ��
كة والمعلومات   -   نعم فيوجد ال�ث�� من القضا�ا المش��
� يتم ت�ادلها معهم وسوف أحاول أن أقا�ض  االستخ�ارات�ة ال��

� آي � لدى الـ إف �� حازم �شخص آخر ع� قائمة المطل����
� �ه إ� إ�ائ�ل؟  -   و ماذا تنوي أن تفعل �حازم عند الم��

� الحصول 
� نرغب ��  -   حازم لد�ه ال�ث�� من المعلومات ال��

غ�ب عن ط��ق  عليها، س�ستخدم معه أوال أسلوب ال��
� آي  � سيوجهها له الـ إف �� � إسقاط التهم ال��

مساعدته ��
� إ�ائ�ل، أتعشم أن �كون حازم 

ومعاملته معاملة ج�دة هنا ��
� نرغب بها. � و�مدنا �المعلومات ال��

عقال��
 -   ماذا و�ن رفض التعاون؟
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 -   عندها سوف �ستخدم أسال�ب أخرى، فجهاز الموساد لد�ه 
� استخالص المعلومات ممن �قع تحت �دە.

تار�ــــخ حافل ��
 -   حظا موفقا.

 -   شالوم.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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العودة إ� إ�ائ�ل
٢١ أب��ل ٢٠١٩

اس��قظ حازم من إغمائه، نظر حوله ب�طء �ستطلع ما حوله،
، يوجد أنب��ا معلقا �جان�ه � مس�ش��

� غرفة ��
هو ع� ما ي�دو ��

� ذراعه ال�م�� و��ي ف�ه محلوال شفافا، ي�تا�ه
ي�ت�� طرفه ��

� التفك�� ال �د وأنه تحت جرعة
اإلحساس �دوار شد�د وُ��� ��

� الفندق عند
مركزة من المسكنات، آخر ما يتذكرە هو إغمائه ��

� آي، ال �دري �عد ما �� تهمته محاولة إ�قافه من ق�ل الـ إف ��
ول�نه �ستطيع أن �س�نتج �عض التهم مثل التخابر مع جهات

اجن��ة و���ب تكنولوج�ا متطورة إ� دولة أخرى.
� آي ضدە؟ � �مل�ها الـ إف �� ل�ن ما �� األدلة ال��

وجد حازم جرس استدعاء المساعدة �جان�ه فضغط ع� الزر،
� أقل من دق�قة وجد �اب الغرفة ُ�فتح وتدخل منه ممرضة

��
� �دها ملف أب�ض ال �د وأنه الملف الخاص

ممتلئة الحجم و��
�حالة حازم.

 -   مساء الخ�� س�د حازم، ك�ف حالك اآلن؟
� ثق�ل الحركة.

� اشعر �دوار وأحس أ��
 -   ال أدري، فإ��

، لقد قام الدكتور المعالج ب�عطائك جرعات   -   هذا طب���
مكثفة من المسكنات والمهدئات، لقد جئت إلينا يوم الجمعة 
ا و�انت درجة حرارتك ١٠٤ درجة فهرنها�ت وتهذي ��الم  ص�اح�

غ�� مفهوم.
نظر حازم إ� الساعة المعلقة ع� الحائط فوجدها السا�عة

مساء فقال للممرضة: هل نمت من الص�اح ح�� اآلن؟



220

اب�سمت الممرضة وقالت: اليوم األحد ول�س الجمعة، لقد
� � اإلغماء والهذ�ان لمدة يوم�� � حالة متقل�ة ما ب��

ظللت ��
� اليوم. � االستقرار ال�س��

� ح�� �دأت حالتك �� �امل��
. �

� المحمول؟ أر�د أن أتفقد حال أ���
 -   أين هات��

 -   س�د حازم أر�د أن أذكرك أنه تم إ�قافك بواسطة البول�س 
ّ أن  ا تحت الحراسة المشددة وع�� يوم الجمعة، إنك حال��
ە �أنك  أتحدث مع المحقق الذي يتو� قض�تك ل�� أخ��
� و�تحدث معك، لقد جاء عدة 

�ستطيع ال�الم و�مكنه أن �أ��
مرات ل�ستطلع حالتك أمس ول�ن عندما طال إغمائك طلب منا
ە عند إفاقتك خاصة أن اليوم هو ع�د الفصح، ع�د أن نخ��

فصح سع�د�
؟ � الخروج من المس�ش�� � م�� �مكن��  -   شكرا، هل تعلم��

د �شاطاته الحي��ة   -   التحال�ل ُتظهر أن جسدك �دأ �س��
� ع� األقل ح�� ال تحدث  ول�نك تحتاج إ� الراحة لمدة يوم��
أي انت�اسة. سوف أح�� لك طعام العشاء خالل ر�ــع ساعة فال 
ا �ما سوف �قوله �� المحقق  ك أ�ض� �د وأنك جوعان، وسأخ��

ء آخر؟ �
� أي ��

�عد االتصال �ه، هل ترغب ��
 -   شكرا.

ب�نما �انت الممرضة تهم �الخروج من غرفة حازم لمح حازم
ا ع� مقعد �جوار �اب غرفته، أخذ �� �الزي الرس�� جالس� ��
حازم �فكر �من �جب أن يتصل؟ هل يتصل بناد�ة؟ ول�ن ال �د
� أشد حاالت

وأن المحام�ة قد أرسلت لها أوراق الطالق وأنها ��
السخط عل�ه، هل يتصل �السفارة الم��ة؟ ول�ن ذلك سوف
، إنه ي��د محا�� ل�� �ح�� معه جلسات ي��ت التهم عل�ه أ���
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� تهٍم قد �كون هناك مخرجا منها، ال �د
التحقيق وال يتورط ��

� التحق�قات
ا �� ا متخصص� وأن يتصل �أش�� لعلها ترشح محام��

� آي، ول�ن اليوم الف�درال�ة ل�ح�� معه استجوا�ات الـ إف ��
ع�د الفصح وال �د أنها مشغولة �عائلتها، �ا ترى ك�ف حال ناد�ة

� يوم من األ�ام؟
وسل� وف�ح؟ هل �مكن أن �غفروا له ��

دخلت الممرضة إ� غرفة حازم و�� تحمل الطعام: لقد تحدثت
� الص�اح ح��

ا �� � لرؤ�تك غد�
� أنه س�أ��

�� مع المحقق وقد أخ��
و�ن �ان يوم الغد هو ع�د الفصح، لقد سمح لك ب�جراء م�المة
هاتف�ة عن ط��ق استخدام هاتف المس�ش�� ول�ن ال �د أن
� الرقم الذي سوف تطل�ه ولمن �خص ل�� أسجل هذە تعطي��

الب�انات لدي.
� أخذ الهاتف منها

ا �� دد� مدت المرأة �دها إ� حازم الذي �دا م��
� لوقت آخر، شكرا لِك. ثم قال: سأحتفظ �م�الم��

 -   لقد ظننت أنك قلت أنك تود التحدث إ� زوجتك.
� ل�لة ع�د الفصح.

، ال أر�د أن أزعجهم �� �  -   إنها مطلق��
ء آخر؟ �

� أي ��
 -   �ما تحب، هل ترغب ��

 -   شكرا.
�عد أن خرجت من الغرفة �دأ حازم �فكر، عل�ه أن يرتب أف�ارە
، ال �د وأن ا ل�� يتمكن من التعامل مع موقفه الحا�� ج�د�
الموساد قد أضافت جهاز تعقب السل�� لجهاز ال�شف�� الذي
� استخدام الجهاز و��صاله

أعطاە له جوالن، وعندما �دأ ��
� إرسال إشارة للموساد �م�ان

�الحاسب اآل�� �دأ جهاز التعقب ��
� أعطاها له أحمد، عندما تواجدە ومحاولته لقراءة الرسائل ال��
نامج تأ�د الموساد من محاولة حازم لفك الشفرة والتالعب �ال��
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كة ASR قررت الموساد االستعانة �الـ إف الرئ��� الذي تمل�ه ��
� آي لتوق�فه ومنعه من إرسال أي معلومات للمخابرات ��

الم��ة.
ء مثل هذا؟ �

ك�ف لم يتوقع أن �حدث ��
ا ع� تضل�ل جهاز ال�شف�� عن ط��ق ە منص�� لقد �ان تفك��
نت ول�نه لم يتوقع استخدام عناو�ن وهم�ة ع� ش�كة اإلن��
وجود جهاز تعقب، لقد انتا�ه إع�اء شد�د منذ أن وصل من
م�، ومشادته مع ناد�ة ومحاولة اإل�اع لفك الشفرة ق�ل أن
� ل�� يراجع �ل

ترتاب الموساد �ل ذلك لم �عط�ه الوقت ال�ا��
هذە االحتماالت.

� وقت ما اعتقد انه
� لع�ة أ��� من حجمه، ��

لقد أقحم نفسه ��
�ستطيع أن �س�طر ع� مجرى األمور وأنه سوف �ستطيع أن
� ح�اته ولقد حصل

ا، لقد أراد �عض اإلثارة �� �خ�ج منها سالم�
عليها واآلن عل�ه أن يتعامل مع الفخ الذي وقع �ه.

ا �ح�اته الرت��ة � منص�ه قانع�
هل �ان من األفضل أن �ظل ��

ا؟ هل �ان س�تحمل اال�تئاب الذي � تأ�ل منه �ل يوم جزء� وال��
ا وال أحد �شعر ا �طيئ�

�
أصبح �س�طر عل�ه؟ لقد �ان �موت موت

� ا من ح�اة الم�ديوكر ال�� �ه، �ان ال �د وأن �جد لنفسه مخرج�
�ان �ع�شها.

ال ُ�د وأن يتماسك، القصة لم ت�تِه �عد، ما زال هو ال�طل، لقد
� آي إ� الموساد والمخابرات الم��ة انضمت اآلن الـ إف ��
� وضع

لمحاولة الحصول ع� معلومات منه، ال �د وأن �ظل ��
� أن � أحد مراحل المهمة، ول�ن هذا ال �ع��

القوة، لقد أخطأ ��
�س�سلم و�نهار… إنه �شعر �التعب من التفك�� ال ُ�د وأنها



223

، فل�عط لعقله المهدئات اللعينة تجعل عقله عاجز عن التفك��
� �عض الراحة اآلن ليتمكن من االستعداد لمقا�لة محقق الـ إف ��

ا. أي غد�
•

      
� القاهرة �ان العق�د حسام �قف خارج غرفة العنا�ة المركزة

��
� للقوات � مجمع المعادي الط��

� يرقد فيها أحمد �� وال��
المسلحة، إذا �العم�د محمد أبوالنجا م�عوث اللواء نا� المدير

العام للمخابرات الم��ة �فاجأ حسام بوجودە.
 -   ك�ف حال أحمد �ا حسام؟

 �
 -   تمام �ا فندم، ما زالت حالته حرجة، لقد أصابته رصاصة ��

 � � الرق�ة ول�ن من حسن الحظ أن الرصاصة ال��
الصدر وأخرى ��

� الرئة.
أصا�ت الصدر لم تمس القلب ول�ن أحدثت تهت�ات ��

 -   و ك�ف حال والدته؟
 � � المس�ش�� ول���

 -   لقد �انت متواجدة طوال اليوم هنا ��
�ــــح،  � الخدمة إ� الب�ت �� �س�� أ�رت أن �أخذها أحد مندو��

ا ع� أحمد.
�
� حالة انه�ار حزن

ف�� ��
ا �حالة والدة أطرق العم�د محمد وجهه إ� األرض قل�ال تأثر�

أحمد، ثم نظر إ� حسام وقال: هل هناك أي أخ�ار من X؟
 -   لقد أ�لغتنا عنا� المراق�ة أنه �عد عودته من م� لم �ظل 
ا إ� فندق  ل متوجه� � له إال �ضعة ساعات قل�لة ثم ترك الم�� � � م��

��
� الفندق طوال األسب�ع ولم �غادرە إال 

ا �� ق��ب، ظل متواجد�
ل��ارة مكتب محاماة.
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 -   أتدري لماذا ذهب ا� مكتب المحاماة؟
 -   إن ت�فات X ال �مكن الت�بؤ بها، فهو ال ي�بع التعل�مات
ة أن عنا� ا ما يرتجل خطوته القادمة، المش�لة ال�ب�� ودائم�
� آي و�� تقتحم الفندق الذي المراق�ة شاهدوا عنا� الـ إف ��
�  ع� ��ر ط��

ً
�ان X �سكنه ورأوە وهو �غادر الفندق محمو�

إ� س�ارة اإلسعاف.
 -   أين هو اآلن؟

� غرفة تحت حراسة 
� مس�ش�� چورچ واشنطن الجامع�ة ��

��   - 
مشددة.

 -   و ك�ف �مكننا االتصال �ه؟
 -   نحن نضعه تحت المراق�ة، لقد أعطاە أحمد رقم هاتف 
� واشنطن ل�سل�م المعلومات وجهاز ال�شف�� 

لالتصال �عم�لنا ��
� فك الشفرة ول�ن لم يتم أي اتصال من 

� حالة نجاحه ��
إل�ه ��

جهته.
 -   و ما هو تقي�مك لما سوف �حدث؟

� إرسال محام من
� �د X اآلن، لقد فكرت ��

 -   �ل الخيوط ��
السفارة ل�عرف ما �� التهم الموجهة إل�ه �مواطن م�ي، ول�ن
X �متلك أ�ضا الج�س�ة األم��ك�ة و�رسال م�عوث رس�� من

السفارة قد ي��د األمور تعق�دا.
 �أول عن أي تطورات جد�دة 

ً
� أو�

��  -   لنكن ع� اتصال ولتخ��
.Xخصوص أحمد و�

 -   تمام �ا فندم�
� ٢٢ أب��ل ٢٠١٩ االثن��
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سمع حازم طرقا ع� �اب غرفته، و �ان قد �دأ �شعر بتحسن
كب�� مقارنة �ال�ارحة.

 -   تفضل.
دخل الغرفة رجل يرتدي �دلة ب��ة اللون، �علق ع� صدرە شارة
ا لم يتمكن حازم من التحقق من ال�لمات المكت��ة عليها ج�د�

� آي. ول�ن ي�دو أنه محقق الـ إف ��
 -   مرح�ا س�د حازم، اس�� دوجالس و�لوك من مكتب 

� قض�تك.
التحق�قات الف�درال�ة والمسئول عن التحقيق ��

أخ�ج دوجالس محفظته وقرب من وجه حازم �طاقة تع��فه من
� آي. مكتب التحق�قات الف�در إ� الـ إف ��

� تواجد محام 
� أرغب ��

� �ا س�د دوجالس؟ إ��  -   و ما �� تهم��
ق�ل اإلدالء �أي أقوال.

� «دوج»، لم آِت اب�سم دوجالس ثم قال: �مكنك أن تنادي��
� ع� حالتك � جئت ألطم�� اليوم الستجوا�ك س�د حازم ول���
الصح�ة وم�� �مكنك الخروج وأ�ضا إخ�ارك لماذا تم إ�قافك من

ق�ل مكتب التحق�قات الف�درال�ة.
 -   تفضل ��� آذان ُمصغ�ة، دوج.

 -   أما عن حالتك الصح�ة فلقد تم إخ�اري من ق�ل الف��ق 
� تحسن مستمر وأنه �مكنك 

ف عل�ك أنك �� � الم�� الط��
� أردت التأ�د منك أنك �شعر بتحسن  ا، ول��� الخروج غد�

وموافق ع� رأي الف��ق المعالج؟
 -   نعم، أنا أشعر بتحسن.
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� أي ل�دء � الغد سأصطح�ك إ� مكتب الـ إف ��
 -   ج�د جدا، ��

ة التحق�قات س�تم السماح لك التحق�قات وخالل ف��
� م�ان ملحق

�اصطحاب محام خاص، وس�تم احتجازك ��
. �

�مكتب التحق�قات ح�� يتم عرض قض�تك ع� قا��
؟ � � أن أعرف ما �� تهم��  -   هل �مكن��

ا أب�ض اللون تناول منه �عض أخ�ج دوج من حقي�ته ال�دو�ة ملف�
الصور وأعطاها لحازم.

أخذ حازم ينظر إ� الصور فقد �انت صورە مع مندوب السفارة
� الفندق عندما الت�� �أحمد

� واشنطن و��
له �� � الم��ة أمام م��

� ال�ار يتحدث مع
� هر�سل�ا وهو ��

ور�م ألول مرة، ثم صور له ��
جوالن أراد، ظل حازم صامتا فهو �دري أن أي �لمة سوف

أخذ ضدە.
ُ
�قولها سوف ت

� و�ي يوم 
اض رسائل ذات طابع مخابرا��  -   لقد تم اع��

� الفندق، وعن ط��ق مصادر 
الجمعة الماض�ة من غرفتك ��

موثوقة تمكّنا من تحد�د نوع�ة المعلومات وم�ان تواجدك.
� �قصدها دوج �� الموساد، أدرك حازم أن المصادر الموثوقة ال��
استطرد دوج قائال: �دأنا ال�حث ع� ما قد ي��طك �أجهزة
� األما�ن

ات المراق�ة �� مخابرات أجن��ة، وعندما راجعنا �ام��
� األشهر القل�لة الماض�ة، وجدنا

� تواجدت بها �� المختلفة ال��
� توضح �ش�ل ال �ق�ل الجدل اتصالك �عمالء هذە الصور وال��

المخابرات الم��ة.
� �انت هذە المرة ل��م وأحمد أخ�ج دوج الم��د من الصور وال��
� الصور للحظات

ومحمد مندوب السفارة، أخذ حازم �قلب ��
وهو ح��ص ع� أال �د�� �أي �الم قد يورطه الحقا.



227

 -   التهمة الموجه إل�ك �ا س�د حازم �� التعامل مع جهاز 
�ات  � و���ب معلومات خاصة ب�حدى ال�� مخابرات أجن��
كة أو الجهات األمن�ة وهو ما  األم��ك�ة �دون موافقة ال��

. �خالف القانون األم����
� وجهها له دوج تمثل أي صمت حازم قل�ال لم تكن التهمة ال��
مفاجاة، من حسن الحظ أن لد�ه ح�� الغد ل�� �فكر ك�ف
د ع� هذە التهم، مد حازم �دە �الصور ل�� �عطيها لدوج ثم س��
، ال يوجد ّ قال: شكرا دوج ع� إخ�ارك �� �التهم الموجهة إ��

لدي أي رد اآلن.

�
لم �كن يتوقع دوج من حازم أي ردة فعل، فعادة من �عمل ��

� ردود أفعاله، ال �د وأن
� غا�ة الحرص ��

الجاسوس�ة �كون ��
�
� ورطته �� حازم ي�تظر �عض العون من المخابرات الم��ة ال��

تك هذە المهمة، اب�سم دوج لحازم ثم قال: وهو كذلك، �ما أخ��
� الص�اح الصطحا�ك إ� مكتب التحق�قات

� غدا ��
مس�قا س���

الف�درال�ة، وح�� ذلك الوقت سوف تكون تحت الحراسة
المشددة، أتم�� لك ع�د فصح سع�د س�د حازم.

 -   و أنت كذلك.
•

      
الثالثاء ٢٣ أب��ل ٢٠١٩

ا عندما اجتمع چوز�ف مع دوج �انت الساعة التاسعة ص�اح�
اق � العمل تود س��ل المسئول عن عمل�ات االخ��

ومديرە ��
، �دأ چوز�ف � مكتب التحق�قات الف�درا��

�� � والتجسس األجن��
الحد�ث: لقد أت�ت من إ�ائ�ل خص�صا ألح�� التحقيق مع
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حازم، هل استطعتم الحصول ع� جهاز ال�شف�� أو أي
معلومات تمكن حازم من الحصول عليها بواسطة هذا الجهاز

� غرفة حازم
رد دوج ع� چوز�ف: ما زال عمالؤنا ي�حثون ��

، لقد اصطح�ت حازم من والفندق ع� جهاز ال�شف��
المس�ش�� هذا الص�اح إ� هنا، وهو ي�تظر وصول محام�ه ل��

. ن�دأ التحقيق، لقد رفض اإلدالء �أي معلومات �دون محا��
 -   هل تعلم من هو المحا�� الذي و�له، هل و�لته السفارة 

الم��ة؟
� إلتمام 

 -   ال، هو من مكتب محاماة زارە حازم الخم�س الما��
إجراءات طالقه من زوجته.

� اس�ن�ار: هل طلق زوجته؟ أتعلم لماذا فعل
�ساءل جوز�ف ��

ذلك؟
 -   ال نعلم س�د چوز�ف، هذا شأن عائ�� وال أعتقد أن له دخل 

�القض�ة، قد �كون أنه ع� خالف مع طل�قته.
� القض�ة، هل �مكن أن أح�� 

 -   أو أنه ال ي��د أن ي�ج �عائلته ��
التحقيق مع حازم �صورة شخص�ة؟

هنا تحدث تود موجها �المه إ� چوز�ف: نحن نقدر مساعدة
� الق�ض ع� حازم وتزو�دنا �موقعه واألدلة الخاصة

الموساد ��
كة ASR ول�ن لن �مكن � ���ب معلومات خاصة ���

بتورطه ��
، �مكنك أن �ستمع أن تح�� التحقيق مع حازم �ش�ل شخ��
� من وراء الحاجز � حازم والمحقق�� إ� الحد�ث الذي ُ�دار ب��

� المعتم. الزجا��
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�دا ع� وجه چوز�ف اإلح�اط وقال: ول�ن لدّي أسئلة ال �د وأن
أسألها لحازم.

 -   لألسف ل�س لك أي صفة قانون�ة هنا لتوجه أسئلة لحازم 
ة. �صورة م�ا��

� أتاح فيها الموساد   -   و ل�ن هناك ال�ث�� من األوقات ال��
 �
� آي �استجواب عنا� متورطة �� الفرصة لعنا� الـ إف ��

ها من ال�الد. � إ�ائ�ل وغ��
عمل�ات إرهاب�ة ضد أم���ا ��

ا ولهذا سمحنا لك �االستماع للتحقيق   -   نعلم ذلك ج�د�
واالطالع ع� أي أدلة تخص القض�ة.

رن الهاتف �جوار تود فرفع السماعة ثم نظر إ� دوج وقال: لقد
ح�� محا�� حازم، �ستطيع أن ن�دأ التحقيق اآلن.

دخل دوج إ� غرفة التحق�قات ح�ث يوجد حازم ومحام�ه ب�نما
� الخارج خلف الزجاج المعتم يراق�ان ما

ظل تود وچوز�ف ��
� التحقيق.

�جري ��
صافح دوج محا�� حازم الذي �دأ بتع��ف نفسه: ما��ل سم�ث

المحا�� الخاص �الس�د حازم
؟ هل �مكن أن أعرف ما �� تهمة مو���

� تدين حازم �التخابر أخذ دوج ��د تفاص�ل االتهام واألدلة وال��
لصالح جهة اجن��ة و�قة معلومات ��ة تخص تكنولوج�ا

كة أم��ك�ة. متطورة مملوكة ل��
ب�نما �ان دوج ��د االتهامات �ان ما��ل محا�� حازم �كتب
�عض الملحوظات ح�� انت� دوج، توقف ما��ل عن ال�تا�ة ثم
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نظر إ� دوج: أين هو هذا الجهاز الذي تتهمون حازم ��قته
واستخدامه؟

 -   ما زال يتم ال�حث عنه.
 -   هل لد��م أي أدلة ع� امتالك حازم لمعلومات أمن�ة ��ة؟
ضنا رسالة قادمة من جهاز ال�مبيوتر الشخ��   -   لقد اع��

لحازم �جانب �عض الصور لرسائل نص�ة وجدت ع� هاتفه.
 �
� غ�ا�ه وهذا إجراء غ�� قانو��

 -   لقد تم تفت�ش هاتف مو��� ��
. هل  � هاتفه عند فقدانه للو��

قد تكون هذە الصور قد ُدست ��
يوجد أي أدلة قانون�ة أخرى ت��ت أن حازم هو من قام ب�رسال 

هذە المعلومات أوامتال�ها؟
� آي. ا بواسطة عمالء الـ إف ��  -   ما زال ال�حث جار��

� �السفارة   -   أما �خصوص هذە الصور، ف�� ألشخاص عامل��
� م� ومن الطب��� لمو��� أن يتعامل 

الم��ة أو جهات أمن�ة ��
� هذە الجهات �ح�م أنه مزدوج الج�س�ة، �احة 

�� � مع العامل��
أنا ال أرى أي أساس لهذە القض�ة؟

�ان چوز�ف �ستمع إ� الحد�ث من الخارج وهو �جز ع�
� أمامه ثم ب �ق�ضته ع� المنضدة ال�� أسنانه من الغ�ظ، ��
توجه ب��ە إ� تود وقال: ال �د وأن أتحدث مع حازم، هو

ا وسأتمكن من إقناعه �ال�الم. � ج�د� �عرف��
ا أنه ال �مكنك أن تفعل أجا�ه تود ب��ار: لقد قلت لك مس�ق�

ذلك.
اب�سم چوز�ف �خ�ث ثم قال: لدي عرض لك صعب أن ترفضه.

� استغراب: عرض؟
نظر إل�ه تود ��
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 � � من ق�ل الـ إف ��  -   أبو مصعب ال�غدادي، أحد أهم المطل����
آي والمخابرات األم��ك�ة.

� إحدي 
� لدينا أنه قد مات ��  -   ماذا عنه؟ المعلومات ال��

� سور�ة.
� محافظة إدلب ��

الغارات ع� مقر داعش ��
� ق�ض�نا.

 -   هذا ما ت��د داعش أن تصدقوە، ول�نه �� و��
 -   ماذا تقول؟

ا. � ق�ض�نا منذ شهر تق����
 -   �ما أقول لك أنه �� و��
 -   و ك�ف لم نعلم �ذلك؟

� انتظار اللحظة المناس�ة، وها قد أتت هذە 
 -   لقد كنا ��

اللحظة.
 -   ما هو عرضك؟

 -   ت�ادل حازم �ـ أبومصعب.
 -   ول�ن هذا مستح�ل، حازم مواطن أم���� ولد�ه محام وال �د 

. �
عرض قض�ته ع� قا��

ُ
أن ت

 �
ء م�� إل�ائ�ل و�� � � أت�لم معه وسوف أقنعه �الم��  -   دع��

المقا�ل سوف نعط��م أبو مصعب تفعلون معه ما �شاؤون.
 -   وك�ف ستقنع حازم �الموافقة ع� الذهاب إ� إ�ائ�ل؟

� أدخل وأت�لم معه.  -   دع��
� �عض الوقت   -   هذا قرار ال أستطيع أن آخذە �مفردي، أعط��

ألجري �عض الم�المات.
خ�ج دوج من غرفة التحق�قات ونظر إ� تود وچوز�ف قائال: إن
لم �ستطع إ�جاد جهاز ال�شف�� ستكون القض�ة ضد حازم
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ضع�فة للغا�ة.
خ�ج تود إلجراء �عض الم�المات مع مرؤوس�ه، ب�نما ظل

ا يراقب حازم ومحام�ه. چوز�ف صامت�
ة دخل تود وتوجه ��المه إ� چوز�ف: أمامك ٥ دقائق �عد ف��
لتقنع حازم �الذهاب معك إ� إ�ائ�ل وتحصل منه ع� موافقة

كتاب�ة أنه �قوم �ذلك ب�رادته ودون أي ضغوط.
 -   موافق.

� القدس
ا يتم �سل�م أبومصعب للسفارة األم��ك�ة ��  -   و أ�ض�

. � خالل يوم��
ت�ب  � مع حازم ل�� � فور انتهاء حدي��

 -   موافق سأقوم �اتصاال��
حصول�م ع� أبومصعب.

أشار له تود ب�م�ان�ة الدخول إ� غرفة التحق�قات وع� وجهه
عالمات عدم االرت�اح والقلق مما سوف �حدث.

دخل چوز�ف إ� غرفة التحق�قات، صعق حازم لرؤ�ته لم �كن
ليتصور أن ي�عث الموساد �أحد عمالئهم إ� مكتب التحق�قات

الف�درال�ة الستجوا�ه.
�دأ چوز�ف الحد�ث �م��ة طل�قة: أهال �ا حازم، ك�ف

حالك؟
�ة � �ة: أرجو أن تتحدث �اإلنجل�� � رد ما��ل محا�� حازم �اإلنجل��

وتعرفنا بنفسك.
� التحدث �الع���ة إ�

تجاهل چوز�ف حد�ث ما��ل واستمر ��
� حتفه يوم الجمعة

� أحمد �ا حازم، قد ل��
حازم: ال�قاء � ��



233

� حادثة، هناك من أطلق عل�ه الرصاص وهو �قود
الماض�ة ��

س�ارته.
� حالة ف�ع شد�دة: ماذا تقول؟ ك�ف حدث

رد حازم وهو ��
هذا؟ من قتل أحمد؟

اب�سم چوز�ف ثم قال لحازم: اسمع �ا حازم، لدي لك عرض
� هذە

� أن �ستمر ��
مغري هل ت��د سماعه؟ أم ترغب ��

التحق�قات مع مكتب التحق�قات الف�درال�ة، إنها مسألة وقت
� سوف تدينك وعندها سوف تفقد �ل ح�� �جدوا األدلة ال��
�
ء، وظ�فتك، ح��تك فسوف �سجن من ١٥ إ� ٢٠ عام �� �

��
، وأ�تك و�ن كنت قد علمت أنك طلقت سجن ف�درا��
ة إال زوجتك ول�ن هل تتخ�ل أن ال تري أطفالك طوال هذە الف��

� السجن؟
� غرفة ال��ارة ��

��
قاطعه محام حازم األم���� وهو �جز ع� أسنانه: لقد قلت لك
�ة، ال �حق لك أن تت�لم مع مو��� �دون أن � أن تتحدث �اإلنجل��

أدري ماذا تقول.
أشار حازم إ� المحا�� �السكوت، ثم توجه بنظرە إ� چوز�ف

وقال له: ما هو عرضك؟
ا ثم توجه ��المه إ� حازم: نظر چوز�ف إ� المحا�� ساخر�
� آي �سقطون أي تهم موجهة إل�ك و�التا�� سأجعل الـ إف ��

كتك � نظ�ف، وسوف أتواصل مع �� سوف �ظل سجلك األم��
� ضدك، قد �سندوا إل�ك

ASR لعدم اتخاذ أي إجراء تعس��
ف�ة ال يتم فيها التعامل مع المعلومات الدق�قة ول�ن وظ�فة ��
ا سنضمن أال �حدث أي مكروە سوف تظل تعمل لديهم وأخ��

� م� مثل ما حدث ألحمد.
ألفراد أ�تك سواء هنا أو ��
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� غضب واحتقار وهو �حدث نفسه �ان ي�صق
نظر إل�ه حازم ��

� وجهه ول�نه تماسك وقال: وما هو المقا�ل؟
��

ة، فهناك �عض المعلومات  � � إ�ائ�ل لمدة وج��
 -   استضافتك ��

 �
� الحصول عليها، سنقوم �استضافتك ��

� تمتل�ها ونرغب �� ال��
أحد فنادق تل أب�ب، سأضعك تحت الحراسة �التأ��د ول�ن 
� نرغب بها. سنحسن معاملتك ح�� تعطينا �افة المعلومات ال��

� هنا؟  -   و لماذا ال تقوم �استجوا��
� التحدث معك �دون

اب�سم چوز�ف ثم قال: ل�� نجد ح���نا ��
تدخل األم���ان وسوف �كون هذا لصالحك.

 -   ك�ف؟
 -   �لما عرف األم���ان الم��د من المعلومات عنك وعن المهمة 
ر �ك ألنه  � أسندتها إل�ك المخابرات الم��ة �لما ازداد ال�� ال��

� سوف تدينك. سوف �صبح لديهم الم��د من األدلة ال��
 -   ماذا و�ن رفضت؟

 � � خطر ول�ن المق����
 -   عندها لن تكن ح�اتك أنت فقط ��

، عل�ك اتخاذ  ا، ل�س لد�ك ال�ث�� من الوقت للتفك�� منك أ�ض�
القرار اآلن.

� رأسه، أي قرار هذا الذي �مكن أن
أحس حازم �ألم شد�د ��

يتخذە فهو ل�س لد�ه ال�ث�� من الخ�ارات، إن رفض وأرادت
الموساد التخلص منه س�كون ب�م�انهم فعل ذلك ح�� و�ن �ان

� أحد السجون األم��ك�ة.
��

� �الم چوز�ف تذكر ما قاله له أحمد خالل
ب�نما �فكر حازم ��

تدر��ه و�عدادە لرحلته األو� إل�ائ�ل.
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� إ�ائ�ل أن تعرضت ا� موقف ف�ه خطر
«خالل تواجدك ��

ع� ح�اتك فلتقم �االتصال من تل�فون عام بهذا الرقم، إنه
� تل أب�ب، اطلب التحدث مع

هاتف خاص �ع�ادة طب�ة ��
� قم ب�خ�ارە ، وعند التحدث مع الدكتور كوه�� � الدكتور كوه��
� المعدة وعدم قدرتك ع� االحتفاظ

عن ُمعاناتك من مرض ��
� حاجة

� معدتك واإلحساس �الدوار والضعف وأنك ��
�أي أ�ل ��

، والذي هو النق�ب � لرؤ�ة طب�ب، عندها س�علم الدكتور كوه��
� حاجة إ� المساعدة وس�قوم �الالزم

ع�د الرحمن، �أنك ��
الستخالصك من أ�دي الموساد ونقلك إ� م�ان آمن يتم منه

ته���ك إ� م�»
طرأ ع� عقل حازم فكرة ش�طان�ة، نظر حازم إ� چوز�ف

وعيناە تلمعان: أنا موافق ع� الذهاب معك إ� إ�ائ�ل.
ا ثم قال لحازم: لقد كنت أعلم أن لد�ك اب�سم چوز�ف فرح�
، سأجهز إجراءات سفرك ل�� �

� ل�� توافق ع� عر��
الذ�اء ال�ا��

يتم نقلك إ� إ�ائ�ل خالل أ�ام معدودة و�سقاط �افة التهم
الخاصة �ك، شالوم حازم.

•
      

١ مايو ٢٠١٩
� تل أب�ب، لم تكن قد مرت

منتصف الل�ل �فندق المار�وت ��
ة دقائق محدودة منذ أن دخل حازم الغرفة، لم �أخذ نفس الف��
� الجوازات اإل�ائ�ل�ة عندما أ�� أول مرة إ�

الزمن�ة الط��لة ��
إ�ائ�ل، فقد �ان چوز�ف �صح�ه ومعهم �عض أفراد األمن

اإل�ائ��� لحراسة حازم ومنع أي محاولة الختطافه.
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�عد أن اتفق حازم مع چوز�ف للذهاب إ� إ�ائ�ل تطلب األمر
ت�ب إجراءات نقل � آي والموساد ل�� �عض األ�ام من الـ إف ��
� �اب�ت�ه سل� وف�ح ق�ل السفر

حازم، �ما طلب حازم أن �لت��
إل�ائ�ل.

� المطعم المفضل لديهم، �انت
أخذهما حازم لتناول الغداء ��

� أمضاها حازم، �ان �علم أنه سوف من أصعب األوقات ال��
ة عن س�ب انفصاله عن ناد�ة، ولماذا �كون لديهم أسئلة كث��

قرر تركهم والسفر.
وط هذا العمل أن  � فر�سا ومن ��

� عرض للعمل ��
 -   لقد جاء��

أ�ون �مفردي.
ل: ولماذا ق�لت � � الم��

� غال�ا ما تجادل والديها �� قالت سل� وال��
� الح�اة معنا؟

هذا العرض؟ أال ترغب ��
ا: ل�س األمر حاول حازم االب�سام ول�ن قل�ه �ان �عت� ألم�
كذلك �ا سل� ول�ن لقد مررت أنا ووالدتك �كث�� من
ا من ا، وأصبح التفاهم ب�ننا �ش�ل تحد�� الصع��ات مؤخر�
الصعب التغلب عل�ه، �ل منا لد�ه ال�ث�� من التوقعات من

ا �ق��نا من �عض. � أن نجد ش�ئ�
اآلخر ولم ننجح ��

ك ب�ن�م، لماذا لم تحاولوا من ء مش�� �
ردت سل�: نحن ��

أجلنا؟
إنها فتاة ذك�ة ولن تجعل حازم ين�� هذا الحد�ث �سهولة:
يوجد وقت �ا سل� �كون أفضل لألزواج أن ي�تعدوا عن �عض
 ع�

ً
 �مثل حم�

ً
ى إن �ان فع� قل�ال، �ع�د �ل منهم حسا�اته ل��

� ح�اتهم وقد يتخذون
اآلخر أم أنهم �مرون �مرحلة عاصفة ��

قرار الرج�ع إ� �عض مرة أخرى.
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اجعوا عن قرار  � هذا أنك وماما �مكن أن ت��  -   هل مع��
االنفصال؟

� هذا القرار لقد �ان
فكر حازم قل�ال، لم �كن لناد�ة أي �د ��

� اآلن ال �د وأن أذهب ا� مقر قرارە هو: �الطبع �ا سل�، ول���
� فر�سا وسأظل ع� اتصال مع�م.

عم�� الجد�د ��
� اإلجازة الص�ف�ة؟

 -   هل �مكننا ز�ارتك ��
اب�سم حازم وضمها �� وف�ح ال�ه ثم قال: �الطبع إن وافقت

ماما.
ل، وقف �س�ارته أمام � �عد العشاء أخذهما حازم إ� الم��
ل ودع سل� وف�ح وانتظر ح�� تفتح � الحد�قة األمام�ة للم��
� مالمحها ناد�ة ال�اب لهما، رآها من س�ارته لم �ستطع أن ي�ب��
ا، ال �دري إن �انت اختلست النظر ورأته أم ال ول�نها ج�د�
له � أ�عت ب�دخال سل� وف�ح وأغلقت ال�اب. نظر حازم إ� م��
ل � ل ناد�ة واب�ت�ه اآلن، لقد احتواهم هذا الم�� � والذي أصبح م��
�أ�ة لزمن ط��ل، يوجد ف�ه ال�ث�� من الذك��ات السع�دة
ا ع� تطور مراحل نمو سل� ل شاهد� � واألل�مة، �ان هذا الم��
� سن المراهقة

وف�ح منذ وقت والدتهما وح�� أص�حت سل� ��
ا أ�ضا ع� تطور عالقته بناد�ة منذ أن أتت معه اآلن، وشاهد�
�ن من العمر، � الع��

إ� الوال�ات المتحدة و�انت ما تزال ��
ء، �

انتقلت معه إ� مجتمع وثقافة لم تكن تدري عنهم أي ��
ا سيخ عالقته بناد�ة وأن �كون سند� لقد �انت لد�ه الفرصة ل��
لها، ول�ن اهتمامه المفرط �عمله ودراسته لم �ساعد ع� خلق
ا، لقد فقدت هذە الروا�ط الق��ة ب�نه وناد�ة، لم تحاول �� أ�ض�
ا وأصبح لها اهتمامات أخرى لم �عد هو ع� رأسها، األمل م�كر�
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� من اآلن يتحمل �ل منهما آثار ترا�مات �ل هذە السن��
المشاعر السلب�ة وعدم اإل�ار والص�� ع� ترسيخ العالقة

ب�نهما ل�� تتحمل تقل�ات الزمن.
� دوالب

أخذ حازم �خ�ج مال�سه من حقي�ة السفر و�رتبها ��
� غرفته، ماذا ي��د منه الموساد؟ ماذا س�فعلون �ه

المال�س ��
�عد أن �أخذوا ما ي��دون منه؟

� واشنطن ح�ث �حتفظ �مفكرته
لم �ذهب حازم إ� الفندق ��

� دورة م�اە المطعم، لم يرد أن يث�� الشبهات حوله، ال
مخ�أة ��

�د وأن �جد ط��قة ليتصل �المخابرات الم��ة ل�� �حصلوا
� واشنطن

� جاءته �� ع� هذە المفكرة، إن نجحت الفكرة ال��
عندها س�تمكن من إ�صال المعلومات إ� عمالء المخابرات
و��جاد مخ�ج من هذا الفخ و�ن لم تنجح فل�س عندە أي خطة
� أحد السجون اإل�ائ�ل�ة

�د�لة، غال�ا ما س�نت�� �ه الحال ��
وخاصة أن أم���ا قد تخلت عنه.

ال �د وأن يتصل �المخابرات الم��ة�
٢ مايو ٢٠١٩

ا الصطحاب حازم إ� مب�� الموساد، الحظ جاء چوز�ف ص�اح�
� من الحراس، أحدهم حازم عند خروجه من غرفته وجود اثن��
ا � ردهة المصعد، رأى حازم أ�ض�

أمام �اب غرفته واآلخر ��
عامالت التنظ�ف و�انت إحداهن ت�دو أف��ق�ة واألخرى ت�دو

عليها المالمح الع���ة.
� غرفة ش�يهة �غرفة التحق�قات

� مب�� الموساد جلس حازم ��
��

� مكتب التحق�قات الف�درال�ة و�ان أمامه چوز�ف ومحقق
��

ا ول�ن �ل�نة لبنان�ة: آخر يت�لم الع���ة أ�ض�
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 -   س�د حازم نحن مقدر�ن تعاونك مع الموساد وقبولك 
ء إل�ائ�ل إلمدادنا �المعلومات، و�ما وعدك الس�د  � الم��
� ن��دها سوف  چوز�ف إن تعاونت معنا وأمدتنا �المعلومات ال��

�قلل هذا من خسائرك.
هنا ت�لم چوز�ف �لهجته الم��ة الطل�قة: حازم لن �سمح �أي
أالع�ب أخرى، أعتقد أنك تدرك اآلن أنك استهنت �الموساد

وأنك لن تلفت منا إن قررت أن تمارس أي من أالعي�ك.
؟ � نظر حازم إ� چوز�ف بتحدي ثم قال: ما هو المطلوب م��

�
� نجحت �� � الحد�ث: ما �� المعلومات ال��

�دأ الرجل اآلخر ��
ك ع� علم بهذە فك شفرتها؟ أين تحتفظ بها ومن غ��

المعلومات؟
رد حازم وهو �حاول التظاهر �االنفعال: أي معلومات تت�لم
� الستخدامه وعندما عنها، لقد تم إ�قاف الجهاز عند محاول��
�
� آي �� حاولت أن أدرك ماذا �حدث �انت م�احث ال إف ��

، لم أتمكن من قراءة أي معلومات. الفندق وتم الق�ض ع��
� هاتفك؟

� وجدت ��  -   ماذا عن الصور ال��
� آي برؤ�ة هذە � و لم �سمح �� إف ��  -   ال أعلم عنها أي ��
الصور المزعومة، ال �د وأنها �انت خدعة منهم لدف��

اف. لالع��
� أعطاها لك أحمد؟  -   أين الرسائل المشفرة ال��

� المرحاض ح�� ال �ستخدم كدل�ل 
 -   أتلفتها وألق�ت بها ��

ضدي.
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� آي ع� جهاز ال�شف�� ت الـ إف �� هنا قال چوز�ف: لقد ع��
� مخالفات مجاري

ا �� � تمام� ومفتاح تخ��ن الرسائل محطم��
الفندق.

� الدق �عنف - هل تمكنوا من إ�جاد مفكرته؟
�دأ قلب حازم ��

هل �علمون أنه �خدعهم وأنه �علم �أمر الثعلب؟
 -   ك�ف كنت تنوي نقل المعلومات إ� المخابرات الم��ة؟

.  -   اتفقنا ع� أنهم س�قومون �التواصل م��
ا   -   هل تحاول أن تخدعنا مرة أخرى �ا حازم؟ لقد كنت عا�ف�
نامج المركزي، ك�ف  � الفندق تعمل ع� بناء برنامج �حا�� ال��

��
لهم أن �علموا أنك انته�ت وجاهز ل�سل�مهم المعلومات؟

� سوف أنت�� خالل أسب�ع، أنا ال أحاول أن أقوم 
 -   االتفاق أ��
�أي أالع�ب.

نامج المركزي؟ هل هناك من   -   ك�ف تمكنت من تضل�ل ال��
كة ASR؟ ساعدك من ��

ا، أحس حازم �صداع شد�د توالت األسئلة لمدة ساعة تق����
� أشعر ب�ع�اء فوضع �دە ع� رأسه ثم نظر إ� چوز�ف: إن��
� من اإلرهاق من السفر وفرق التوق�ت، هل �مكن

شد�د، وأعا��
�
�� � �ــــح �غرف�� � أن أس��

اال�تفاء �ما قلته اليوم، فأنا أرغب ��
الفندق.

نظر چوز�ف إ� زم�له اآلخر والذي أشار برأسه �عالمة
� سوف تأخذها الموافقة، رد چوز�ف ع� حازم: حازم، المدة ال��
هذە التحق�قات متوقفة عل�ك وحدك، �لما أعطي�نا معلومات
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صح�حة ومف�دة �لما ساعدك ذلك ع� أن تنال ح��تك �ش�ل
أ�ع.

أطرق حازم رأسه إ� األرض وقال: مفهوم؛ ثم عاد ونظر إ�
� فعال أشعر ب�ع�اء شد�د. چوز�ف وقال: ول�ن��

 �
�ــــح �ا��  -   وهو كذلك سوف أصطح�ك إ� الفندق ل�� �س��

� الغد.
اليوم وسوف ن�مل حدي�نا ��

 -   شكرا.

�
� ط��قه إ� غرفته لمح فتا��

دخل حازم إ� غرفته، وهو ��
� نفس الطابق.

تنظ�ف الغرف وهما ما زالتا تعمالن ��
أمسك حازم الهاتف وطلب رقم هاتف خدمة الغرف.

 -   ص�اح الخ�� س�دي، ك�ف أستطيع مساعدتك؟
� أشعر �التعب والصداع منذ الص�اح، ي�دو وأن الوسائد   -   إن��
� �صداع، هل من الممكن أن ترسل ��  الموجودة قد أصابت��

ا أخرى تكون أ��� ليونة؟ وسائد�
� الغرفة م��حة 

 -   أنا آسف س�د حازم إن لم تكن الوسائد ��
ء أخر؟ �

لك، سوف أرسل لك وسائد أخرى، أي ��
 -   نعم، لقد سك�ت زجاجة كو�ا�وال ع� ال��ر �دون قصد، 

اشف؟ ا ل�غ�� ال�� هل �مكن أن ترسل أحد�
اشف  ا �� � �الوسائد س�ح�� معه أ�ض�

 -   �الطبع من س�أ��
جد�دة.

 -   شكرا.



242

ا طرق أحدهم ع� ال�اب، فتح � انتظر حازم �عض الوقت وأخ��
� �دها الوسائد

حازم ال�اب وجد أمامه الفتاة الع���ة تحمل ��
اشف، سمح لها �الدخول ثم أغلق ال�اب. وال��

� الع���ة؟ أمسكها حازم من �دها بهدوء: هل تتحدث��
 -   نعم.

 -   أنا اس�� حازم ومن م�، أحتاج لمساعدتك.
� تردد ثم قالت: ماذا ت��د؟

نظرت إل�ه الفتاة ��
ة وال أر�د أن �علم بها   -   أر�د أن أجري م�المة محل�ة قص��

؟ �
أحد، هل �مكنك مساعد��

ة، قال لها حازم ال يوجد وقت فال ة قص�� ترددت الفتاة لف��
ة ط��لة. �مكنك أن تظ�� هنا لف��

� ل�والها
أخرجت الفتاة هاتفها المحمول من الج�ب الخل��

� امتنان وأخذ
ومدت �دها لتعط�ه لحازم، نظر حازم إليها ��

ا. الهاتف وطلب رقم�
�ة. جاء الرد ع� حازم �الع��

؟ � �ة: ع�ادة الدكتور كوه�� � تحدث حازم للطرف اآلخر �اإلنجل��
�ة: نعم ك�ف � صمت الطرف اآلخر قل�ال ثم جاء الرد �اإلنجل��

� مساعدتك؟ �مكن��
، اس�� حازم الدمنهوري. �  -   أود التحدث إ� دكتور كوه��

 -   لحظة واحدة من فضلك.
�ة: � �عد أقل من دق�قة سمع حازم صوت رجل يتحدث �اإلنجل��

؟ ، من م�� � أنا دكتور كوه��
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�
ا: اس�� حازم وأشعر ��الم �� �ة أ�ض� � تحدث حازم �اإلنجل��

ء، �
المعدة شد�دة وال أستطيع االحتفاظ �أي طعام فأنا دائم ال��

أر�د المساعدة.
 -   ما عنوانك �ا س�د حازم؟

أعطاە حازم عنوان الفندق ثم قال: ي�دو أن هناك شخص�ة هامة
� �ل م�ان.

� الفندق توجد حراسة ��
��

 -   ال تقلق �ا س�د حازم سوف نح�� لمساعدتك.
اشف ثم أع� حازم الهاتف للفتاة، وأخذ منها الوسائد وال��
ي أي أحد �ما � اآلن وأرجو أال تخ�� قال لها: �جب أن تذه��

سمعته.
أشارت الفتاة بوجهها أنها تفهم ما �قوله حازم ثم قالت: ال �د

اشف القد�مة والوسائد. وأن آخذ م�� ال��
� �ان سكب عليها اشف القد�مة وال�� أ�ع حازم �لم ال��
ال�و�ا�وال وساعدته الفتاة �لم الوسائد القد�مة من الغرفة ثم

خرجت.
� من عل�ة الحبوب المهدئة ثم استل�� ع� أخذ حازم حبت��

ال��ر.
� الدور الحادي ع��

تح �اب المصعد ��
ُ
خالل ساعة من الزمن ف

� متحرك، وخ�ج منه دكتور وممرض �جر أمامه ��ر ط��
� الردهة م�سائال: من أنتم؟

أوقفهم حارس األمن الذي �قف ��
� �طاقة تع��فه وق��ــها من حارس األمن: أخ�ج الدكتور كوه��
� الغرفة

، جاءنا �الغ بوجود حالة طب�ة طارئة �� � دكتور كوه��
� لف ١١١٥ و��نما يتطلع الحارس إ� �طاقة الدكتور كوه��
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الممرض من خلف الحارس و�ممه ��مامة بها سائل مخدر،
� حاول الحارس التملص من الممرض ول�ن الدكتور كوه��

. �ة ع� الرأس أفقدته الو�� عالجه ���
� الردهة ما

خ�ج الدكتور والممرض من ردهة المصعد وتحر�ا ��
، �انت غرفة حازم رقم ١١١١ � الدور الحادي ع��

� الغرف �� ب��
� مرا أمامها و�ان هناك حارس آخر ضخم، توقف الدكتور كوه��

أمام الحارس مستف�ا: أين تقع الغرفة رقم ١١١٥؟

�
تحسس حارس األمن مسدسه وأشار ب�دە األخرى: ما زالت ��

األمام.
� محاولة لت�م�مه ول�ن

قفز الممرض ع� ظهر الحارس ��
الحارس أمسك �ذراع الممرض وقل�ه ع� األرض وأخذ �ك�ل له
� ب�خراج �نجة طب�ة وقام �غرسها الل�مات، قام الدكتور كوه��
� رق�ة الحارس وهو قابع فوق الممرض �حاول خنقه، أمسك

��
� و�ــها ال�نجة وقام ب�خراجها وهو الحارس ب�د الدكتور كوه��
ا ع� األرض �ضغط ع� �دە �عنف، ترك الحارس الممرض قا�ع�
 خنقه ب�نما الدكتور

ً
� محاو� ًوأمسك برق�ة الدكتور كوه��

� �حاول اإلفالت من ق�ضته، قام الممرض وأخذ ح�� كوه��
� وقام �خنق الحارس من الخلف، ا من أسفل ال��ر الط�� غل�ظ�
� � ال�شنج، عالجه الدكتور كوه��

�دأت عضالت الحارس ��
� منطقته الحساسة، تأوە الحارس وترك

�ة ق��ة �قدمه �� ���
� رقبته

� والذي تمكن من غرس ال�نجة �� رق�ة الدكتور كوه��
�انه. �� �

و�فراغها ��
� معدودة ثم سقط ع� األرض فاقد

تصلب وجه الحارس لثوا��
اإلحساس.
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� عجلة، فتح حازم الغرفة،
� �اب غرفة حازم �� ق�ع دكتور كوه��

� والممرض الغرفة وأغلقا ال�اب. اقتحم كوه��
� �ا دكتور � إ� حازم: أنا النق�ب ع�د الرحمن، اطم�� نظر كوه��
حازم لقد جئت وم�� ف��ق مدرب إلنقاذك، إن شاء هللا سوف

ا. � م� ق����
تكون ��

احتضنه حازم و�دأت عيناە تمت�� �الدم�ع، اب�سم له ع�د
الرحمن ثم قال: دكتور حازم ل�س لدينا ال�ث�� من الوقت، قد
� ات المراق�ة اآلن ورأى المعركة ال�� �كون أحدهم �شاهد �ام��

� الحراس، ال �د وأن نتحرك، سوف أقوم دارت ب�ننا و���
ة � الفندق أن حالتك خط��

�� � بتخديرك �� ينط�� ع� العامل��
، جاهز؟ و�ستلزم نقلك إ� المس�ش��

� جاهز. � ثقة: نعم، إن��
أجا�ه حازم ��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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النها�ة
حازم- الضفة الغ���ة ١٠ مايو ٢٠١٩

�
لقد مر أ��� من أسب�ع منذ أن نجحت المخابرات الم��ة ��

� من فندق المار�وت بتل أب�ب، لم أشعر �ما حدث خالل ته����
ا تحت تأث�� مخدر قوي، ما قاله �� العمل�ة فقد كنت نائم�

النق�ب ع�دالرحمن أنها لم تكن عمل�ة سهلة، وصلت قوات
األمن اإل�ائ�ل�ة لحظة تحرك ع��ة اإلسعاف من أمام الفندق
� عمالء المخابرات الم��ة واألمن وتم ت�ادل إطالق النار ب��
� شوارع تل

اإل�ائ��� أثناء محاولة الفرار، استمرت المطاردة ��
� إحدى ضوا�� تل أب�ب تمكن ف��ق

أب�ب وعند نقطة معينة ��
المخابرات الم��ة من ت�د�ل الس�ارات و�ش��ت قوات األمن
اإل�ائ�ل�ة عن ط��ق مساندة من أفراد المقاومة الفلسطي��ة
� مثل هذە العمل�ات،

� تقوم المخابرات �الت�سيق معهم �� وال��
�
لقد أص�ب الممرض الذي �ان �ساعد النق�ب ع�د الرحمن ��
� تحسن مستمر.

كتفه �طلق ناري ول�نه يتعا�� من اإلصا�ة و��
� ع�د الرحمن ال�ث�� من التفاص�ل عما حدث، فقد لم �عط��
� �اقتضاب ثم قال « من األفضل أال تعلم ح� �� قصة ته����
، إن فشلت المهمة ال قدر هللا، فلن يتمكن اإل�ائ�ليون ال�ث��

من استخراج أي معلومات مف�دة منك»
ل آمن لمدة خمسة أ�ام، تمكن أفراد � � م��

ظللت مخت�ئا ��
� �خص رجل أعمال

المخابرات فيها من توف�� جواز سفر أرد��
� أال أحلق شعر وج�� اسمه فراس الرو�شد، ُطلب م��

� الجد�دة لها ذقن خف�فة وشارب، وقام �عض أفراد فشخصي��
� جواز

الف��ق بتغي�� مالم�� ل�� أش�ه الصورة الموجود ��
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� ع� أي حال ول�ن تم تغ�� �عض
السفر، لقد �انت صور��

المالمح �استخدام الفوتوشوب، و��نما أنتظر الخطوة القادمة
، ال أدري ماذا �

� تل أب�ب �دأت كتا�ة مذكرا��
ل �� � من هذا الم��

� طل�ت من ع�د الرحمن إن حدث �� أي سأفعل بها �عد ول���
مكروە أن �قوم ب��صال هذە المذكرات لسل� وف�ح، لعلهما
عندما تقرآنها تتفهمان ما كنت أمر �ه من �اع� نف�� ولماذا
� ذلك الوقت، ل�م أتم�� أن

اتخذت القرار �االبتعاد عنهما ��
�
تكونا فخورتان بوالدهما وأن �ستف�دا من هذە المذكرات ��

ح�اتهما.

�
� س�ارة مع رجل أعمال أرد��

�عد مرور خمسة أ�ام تحركت ��
� إ�ائ�ل والضفة الغ���ة، أبو مازن آخر لنع�� أحد المعابر ب��
� األردن والضفة وعرب إ�ائ�ل، تم �شتغل �التجارة ب��
� ع� المع�� الحدودي وقد قام أبو مازن استجوابنا لمدة ساعت��
� التجارة مع عرب

� يرغب ��
� ألفراد األمن �مس�ثمر أرد��

بتع����
القدس.

� � المع�� الحدودي ب��
ة انتظارنا �� � غا�ة القلق خالل ف��

كنت ��
إ�ائ�ل والضفة، كنت أعلم أن أفراد األمن ع� المع�� سوف
�قومون �التأ�د من توار�ــــخ الدخول والخروج وحق�قة عم��

� أعطيتها لهم، ال �د وأن الموساد قد أرسل و�افة الب�انات ال��
� �عض

� إ� جميع المعابر الحدود�ة والمطارات، ما أعطا��
صور��

� هذا المع��
الثقة أن أبو مازن �ان معروف لدى أفراد األمن ��

و�تعاملون معه �ط��قة ود�ة.
� الضفة الغ���ة ل�ضعة أ�ام، �ان أبو

� إحدى القرى ��
ظللت ��

مازن �قوم خاللها �أ�شطة تجار�ة و�عقد �عض الصفقات مع
� القرى المختلفة، ما زال هناك مع�� حدودي

التجار العرب ��
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� الضفة واألردن ول�ن ما آخر توجد عل�ه قوات أمن إ�ائ�ل�ة ب��
، ما أسمعه أن اإلجراءات األمن�ة عل�ه أخف من المع�� اإل�ائ���
� أسبح مع الت�ار فل�س زلت ال أعلم ك�ف سأصل م� ول���

ب�دي أي اخت�ارات أخرى.
� من إ�ائ�ل أن أحمد ما زال � ع�د الرحمن ق�ل خرو��

�� أخ��
� المس�ش�� تحت

ح�ا وتخ� المرحلة الحرجة ول�نه ما زال ��
� الح�اة ألحمد �عد شفائه؟ العنا�ة الطب�ة، ال أدري ماذا تخ��

� جهاز المخابرات مرة أخرى
�ساءلت هل س�تمكن من العمل ��

� الج�ش؟
� بوظ�فة إدار�ة ��

أم س�كت��
� الشخص�ة

ت ع�د الرحمن �الم�ان الذي خ�أت ف�ه مفكر�� أخ��
� ت��دها المخابرات الم��ة، ال � تحتوي ع� المعلومات ال�� وال��
أدري إن �انت المخابرات الم��ة سوف �ستطيع الحصول

� آي؟ ما زلت أتذكر ال�ث�� � �د الـ إف ��
عليها أم أنها سوف تقع ��

� المفكرة واستطعت أن أع�� ع�د
� دونتها �� من المعلومات ال��

وا الرحمن مواع�د االجتماعات وأسماء األشخاص الذين ح��
� لم أتذكر أسماء البنوك هذە االجتماعات مع الثعلب، ول�ن��

� أرادت الخل�ة تح��ل األموال إليها. والحسا�ات ال��
� أنا � اب�سم، �مكن�� � هذە جعلت��

� فكرة وأنا أ�تب �لما�� جاءت��
ة، وأحمد �شك�ل ف��ق عمل ممتاز لتنف�ذ مهام جاسوس�ة خط��
وس�كتمل هذا الف��ق إن تمكّنا من إقناع ر�م وُس� �االنضمام
� هذا المجال،

� أر�د أن أستمر �� إلينا، ما زال �داخ�� إحساس أن��
� هذە المغامرة ع� مجال المخابرات والجاسوس�ة، لقد ساعدت��
� ا��شاف نف�� من جد�د، لقد استطعت أن أث�ت لنف�� أن��

قادر ع� مواجهة المخاطر ولدّي القدرة ع� المناورة و�قناع من
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� السا�قة ق�ل هذە المهمة
� ح�ا��

أما�� برأّي وتحقيق ما أر�دە، ��
� العمل

كنت أعمل لتحقيق ما ي��دە اآلخ��ن، ما ي��دە رئ��� ��
كة، ما ت��دە ناد�ة من تحقيق أر�اح متنام�ة عام �عد عام لل��
ل أهلها، � من تك��ن أ�ة �سخة طبق األصل مما ألفت عل�ه م��
تبع التعل�مات �دقة

�
ما �حتاجه المجتمع من أن أ�ون م�ديوكر أ

ائب دون جادل، ما ت��دە الدولة من أن أدفع ال��
�
ناقش أو أ

�
وال أ

�
�ف، أن ألهث وراء متطل�ات الح�اة ��

ُ
� أين ت

أن �كون �� رأي ��
حب أن

�
حلقة مفرغة ال أستطيع فيها أن أ��شف من أنا، وماذا أ

. � وآما��
، وك�ف أصل إ� تطلعا�� �

أفعل �ح�ا��
� من

ا وجاءت هذە المهمة ل�� تحرر�� � � الواقع لقد كنت أس��
��

. � سج��
� السجن �عد

ات ط��لة �� لقد قرأت عن أشخاص أمضوا ف��
� جرائم ارتكبوها، وعند خروجهم من السجن

الح�م ب�دانتهم ��
لم �ستط�عوا أن يتأقلموا مع الح��ة، �انت أق� آمالهم أن
� السجن، ح�ث

� تعودوا عليها �� يرجعوا مرة أخرى إ� الح�اة ال��
�
� أوقات محددة، و�نامون و�صحون ��

� الطعام إليهم ��
�ان �أ��

أوقات محددة، وُ�طلب منهم الق�ام �أعمال تعودوا عليها
، لقد قتل السجن فيهم ا �دون تفك�� وأص�حوا يؤدونها تلقائ��
روح الطم�ح واإل�ار ع� المحاولة ح�� أص�حوا �ألفون هذا

ە. النمط من الح�اة وال �ستط�عون تغي��
� المرتب �ل شهر مقا�ل عمل اعتدت ع� نت أنا، �أتي��

�
هكذا ك

� العمل وطل�ات � يو�� ما ب�� � ط��لة، �ان �� روت�� أدائه لسن��
� وركود المشاعر �شأت حواجز األ�ة، مع الوقت وتكرار الروت��
حافظ ع� هذا النمط

�
ّ أن أ � ناد�ة، ول�ن �ان ع�� � و��� بي��

ا لأل�ة �كفل لها ح�اة مستقرة  ثابت�
ً

المتكرر ل�� أضمن دخ�
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� من تلب�ة طل�اتها، �ان هذا هو الهدف وسع�دة و�مكن��
� هذە

«االستقرار» ومن أجله �ان ال �د وأن أرضخ وأستمر ��
� من هذا

� ال نها�ة لها، لست وحدي من �عا�� الحلقة المفرغة ال��
� ول�ن ال�ث�� من الناس تأقلموا معه وألفوە، �ل

ا�� السجن االف��
� الح�اة وأص�حوا �لقنون أبناءهم ك�ف

وتوارثوا هذا األسلوب ��
ون ع� نفس الخ�. �س��

� ا، كنت مثل السج�� �ان ال �د �� أن أتمرد، لقد انتظرت كث��
الذي ال �دري ماذا �فعل إن خ�ج من منظومة السجن، من
� لم أرها الممكن أن �كون قد مر أما�� المئات من الفرص ول���
� � أداء دوري كـ م�ديوكر، ول�ن هذە المرة جاءت��

ا �� � منغمس�
ل�و��

الفرصة ألتحدى العادات والتقال�د الموروثة وأخوض المغامرة
� المستقرة الرت��ة.

دون الخوف من تهد�د ح�ا��
� لهذە التج��ة - ال تجعل

لقد تعلمت الدرس من جّراء خو��
اآلخ��ن �قررون لك ما تفعل، فإنك وحدك من س�تحمل
عواقب أفعالك، لن �شعر �ك أحد عندما تصبح غن�مة
اال�تئاب �ل س�حثونك ع� التأقلم مع الواقع، ادرس ما ت��د
� المجال الذي ت��دە أنت

ول�س ما ي��دە لك اآلخ��ن، أعمل ��
ول�س ما �عتقد اآلخرون أنها الوظ�فة المناس�ة لك، تزوج ممن
ت��د ول�س من يراها اآلخرون ب�ت الحالل، عندما تكون أنت
صاحب القرار س�كون من السهل عل�ك تصحيح أخطائك ول�ن

إن لم �كن القرار قرارك فدائما ما س�شعر �أنك الضح�ة.
ا
�
� هذە المهمة كنت مدر�

ك �� عندما اتخذت قراري �أن أش��
�
� صاحب القرار، �ذلت قصارى جهدي ل�� أنجح �� ا أن�� تمام�
� ال�ث�� من األخطاء، ول�ن �ان ال �د ��

هذە المهمة، وقعت ��
من النهوض مرة أخرى والمحاولة �� ال أفشل، استمتعت
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� منها و�ن عاد ا ما كنت أنظر إ� الجانب اإل�جا�� �التج��ة ودائم�
� الزمن سأتخذ نفس القرار وأخوض التج��ة مرة أخرى. ��

ة تعلمُت أال أخاف من المخاطرة، فمع الفشل تك�سب الخ��
والنضج وتمهد الط��ق لتج��ة جد�دة ناجحة. تعلمت أن أ�ون
خالقا، مختلفا وم�دعا فال يوجد مستح�ل مع اإل�ار والع��مة،
� فذلك هو ما ي��دە تعلمُت أال أسمح لإلح�اط �أن يتمل���

اآلخ��ن.
� سن أصغر

ل�م كنت أتم�� أن أتمكن من خوض هذە المغامرة ��
ت الفرص أمامك وزادت

�
� هذا، ف�لما تقدم �ك العمر قل من س��

عطيها ل�ل الش�اب من الفت�ات والفت�ان: -
�
القيود، �� نص�حة أ

� وظائف
ات، سافر، اشتغل �� � تحص�ل الخ��

اس�ثمر ش�ا�ك ��
� نفسك

� تغي�� مسار ح�اتك إن لم تجد ��
دد �� ًمختلفة، ال ت��

راحة �ِه، ا�دأ من جد�د، فـمن األفضل أن ت�دأ من الصفر �د�
� المسار الخطأ.

من أن �ستمر ��
� الفعل�ة قد �دأت من

� ال�ث�� من النصائح فح�ا�� ال ت�تظر م��
� �انت � ز�ارة إ�ائ�ل، وال��

١٠ أشهر فقط، عندما فكرت ��
� فقد

� ح�ا��
�� � �ال�س�ة �� مخاطرة أردت بها أن أ�� الروت��

� ماذا
� اآلخ��ن ولم أ�ن أفكر �� ا ما أقوم �ما ُي��دە م�� كنت دائم�

أر�د، اآلن أفعل ما أر�دە أنا وأفاجأ �ه اآلخ��ن.
� ُحر اآلن أشعر �أن��

حازم الدمنهوري
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
(تمت �حمد هللا وتوف�قه)
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∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
Link – لينك القنـــــاة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس..
عن الروا�ة..

مقدمة ال �د من قراءتها
هر�سل�ا
واشنطن
تل أب�ب

القدس (أورشل�م)
القاهرة - �دا�ة الح�ا�ة

الخطة
اللقاء األول

مهمة إنجما-١١٢
لحظة إدراك

اللقاء مع الموساد
المفاجأة
العاصفة

العودة إ� إ�ائ�ل
النها�ة
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