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قطع  .أنا والمصيدة القادمة التي أظن أن عامل المقهى سيقع فيها.

قصد حسن  ..علينا الهاتف النقال لحظات التأمل والتدبير اليومي

 ؟ألو من معيي؟ألو من مع: التدبير

 معك السيد هشام من مطعم الحمامة الملونة باألبيض أين اللحم... -

ظنني وي ،البداية صبي جزاريظنني ما زلت أعمل مثل : قلت في نفسي

في مرمى نواياه. هو أحد المتهمين في تعطيل السفر من ميناء  جالًسا

 إيطاليا..مالطا ثم  إلىطرابلس وشواطئها 

عم اللحم ن ..نعم يا سيد هشام اللح: اإلبحارقلت بعد التفكير من أجل  

 نعم اللحم.

 دون ترقيةعليه كي يغلق الخط  أرد ..هكذا فقط هلوسة، وكأنه هلوسة

 جديدة من قيادته. 

 معي نوع جديد من الحشيش يا موح : فقال

أما علمت أن اهلل يعاقب  .موح ليس للبيع اللحم وحده للبيع.: قلت

رجال القانون بسرعة ألنك تعلمني  إليكسوف يرسل  ؟المتعاطين

 .الغش في الحياة

يك يعني عيب عل .بطل في صداقتك. أنها السيد هشام يؤكد يومًي: قال

   من حفلة جمع الذكاء من رأسك المسطول هذا الصباح. وطردهتوبيخه 
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يعني تقصد أن تقول أنك كنت تضحك بصدق ليلة الثالثاء : قلت

بنكت المسطول، ال رتبتك التي سترقيها  اإلعجابالماضي من شدة 

 .واإلرهابشرطة مكافحة المخدرات 

 أقصد أعرف .أنك في مقهانا تجلس. كأنا أأكد ل.. نعم أنا.. نعم أنا: قال

مقاهي الساحة الخضراء  إحدىأنك في  أنك لست في المحل، وأبلغت

أريد أن أطبق معك  إنماوال أريد اللحم . أحمد في مقهى أبو بالضبط

 ، أي تعمل معي كتاجر ال شرطي. وتأكد أنااإلبحار أيخطة الحرقة. 

ووبخ هشام كشرطي  ،54أنصحك بعدم البقاء في المقهى ألني الرقم 

 .وال تعرفهم صح

 ًمافيلألنك تروي  ؟هذه يا هشام ليست جيدة، كم قارورة شربت: قلت

 .وقد تتدهور صحتك

تعرف شيء عن من طلب  أنت. و54يعني تقصد أني لست الرقم : قال

 توبيخ هشام الطباخ على كونه شرطي سري.  منك

 ؟ومن قبل منك الحشيش ورفضك: قلت

يد ألنك لست العميل الذي أبحث عنه. العميل الذي سأفكر من جد: قال

 .أبحث عنه ال يكمل معي على الهاتف

 وما عالقة المساطيل بالدقة.: قلت
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ح مو أنتا. أحالم البحر هو حلم يا صديقي كنا سنقتسمه سوًي: قال 

 الرجل الذي ..عمك حسن ابنالجزائري صبي الجزار. أنا هشام الليبي 

محلنا قصد  إلىتعود  أن ما رأيك .ا.باكًر االستيقاظال يمل في عالم 

 وننسى الهجرة. باكًرا واالستيقاظالعمل 

عمي حسن منظره  ..طيراني المفضل أحسن من عمي حسن: قلت

طيراني المفضل يوجد  إلى إضافة إنماصحيح رائع وطرابلس رائعة 

  رتكللحشيش كيف أخب تًبا...فلت لساني وأخبرتك آخ ..زورقي المفضل

.ألم تقل أن اهلل قد كفاني شر التسول .بعلم السالح وعالم األسلحة: قال

وشرطي يا موح سري ومع الوظيفة السرية  ..وصنع مني شرطي

 ؟هجرة سرية أو نفصل العميل ما رأيك نفصل أو ال نفصل

 .السرية كون لساني فلت ال تفصل نعم أنا أنوي الهجرة: قلت

مخبر مخترع في بنغازي  إلىهذا يوصلك 54الرقم  اآلنكونك : قال

ا تصل مقهاه ومحله الخاص بتصليح تبدأ رحلتك اليوم صباًح

 أنكفهذا يعني  55عدت برقم  إذا ..واألجهزة االلكترونية اإللكترونيات

ر ا أخر ستسافأعطيتني رقًم .. إذاوستواصل العمل معي أنا،تنتظرني 

 .يا صديقي
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على أني سأنجح في هذا التدريب الذي يمزق يعني ما زلت تصر : قلت

    ؟صبر مرق الصابرين ليكتبوا عند اهلل ليسوا صائمين

 .55ومزق صبر الرقم  اذهبفقط : قال

 اللقاء يا هشام  إلى ..سوف نلتقي عندما أكمل: قلت

 .اللقاء يا موح يا مسطول إلى: قال

 لي البقاء في يضمنمخترع مخبر ورقمه الذي : في نفسي قلت

وتسليم مشتبه فيهم في رجال  استالمرجل  .طرابلس قصد التخرج

 مثالً  كالموسادالقادم من خارج حدود الوطن  اإلرهابوسيدات 

  آيبي  واإلف إيه آيبي والسي  والكاجي

أحفظه كبخيل ومفلس  اديناًر80.تلزمني من الدنانير .بنغازي إلى إًذا

  نعم ها هو يوافق وأنا .،ومراد وافق ،دينار. معي الثمانية28تصبح 

 امرحًب سأصل وأعود ..أستلم الثالثين دينار بثمانية وثالثين دينار اآلن

 .يا رجل

 أنتمن : المخبر المخترع

 أنا أبحث عن عمل : أنا

 تخصصك؟ما هو : المخبر المخترع

 قصاب: أنا
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 ؟أال ترى أني مذياع: المخبر المخترع

وصرفني بهدوء 55ثم قالت قسمات وجهه اللطيف معك أحسن يا 

 ..في المهنة االمخبرين الكبار جًد

 ؟هل تجلب لي شاي من المقهى يا بني

 اجلب.نعم : قلت

يعني  أيًضاالورقة من فئة جنيه وأجلب لك كوب شاي  هخذ هذ: قال

هذا ما قاله ألحد العمال ؟ ببطءتعمل  ما بك ..بسرعة يا بني ..كوبين

 .وهو ينظف المحل

أنا ال أريد أن أفسد العمل هنا قد  ..ينهرني كنت أظنه ..سرعتي غيرت

 .لهشام 55للعودة بالرقم  ضرورييكون وفق كلمات السر 

 .تفضل يا عم هذا الشاي: أنا

خذ  ..قمت بكل شيء بسرعة ستعمل في بنغازي إذا: المخبر المخترع

لدي و سيوظفك جيًدا قصاًباكنت  إذاوأقصد هذا العنوان.  آخرهذا دينار 

بالتبني ،السيد حمزة تجده في سوق بنغازي. هو من السودان من أين 

 .أنت

 .موح الجزائري ..من الجزائر: أنا
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هنا سوف تعمل  ابقكونك من الجزائر.  اصبر اصبر: المخبر المخترع

 ؟هل تعمل أي عمل آخرمعي في عمل 

عن رقمي. هذا ما قلته في سري أي  أنتبدأت تكلمني .. أي عمل: أنا

 .عمل أعمل أي عمل أعمل نعم أعمل أي عمل

 ....أحسن..أوسطا...أقصد.أصحاب الحرف أحسن: المخبر المخترع

 ....أم العوزة...أقصد قلة ذات اليد

 .نعم هي أحسن من قلة ذات اليد: أنا

 ؟كم سنك يا ولد: المخبر المخترع

 هم أربعة وعشرين عام. : اآلنأنا

أن تكون في سن الرابعة . .سهلة هذه عليك: المخبر المخترع

ي عندما كنت ف. صعبة بالنسبة لي كانتوتبحث عن عمل.  والعشرين

. ا، وأصبحت ثرًياثرًي سن الخامسة عشرة قررت أن أصبح رجاًل

كي ال تظن بي الظنون. أصبحت في السن الرابعة والعشرين  ورجاًل

أ ديا بني أهم شيء في العمل أن تعمل. ما رأيك تب . اسمعسيد األعمال

أو تخطط لحياتك وتبحث لها عن المخطط المناسب والعمل  ؟اليوم معي

 المناسب.

 .اآلنأنا أفضل العمل : أنا
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أرني بطاقتك الشخصية ومعها شهادتك  إًذا..: المخبر المخترع

 عقد العمل، وأريك مكان النوم ..الصحية، كي نتفق على تفاصيل العقد

يجب أن ال أنسى هنا أنه كونك جزائري أساعدك بعشرة  ..مع العمال

 ةئثالثماال أحد وأعطيك  ا..وال تخبر أحًد ،شهر آخر كل إضافية دنانير

 منأض .السحب منهم أثناء الشهر. بإمكانكدينار ليبي نهاية كل شهر. 

 يوم الجمعة. إالوالغذاء والعشاء على أن ال تتحرك من هنا  اإلقامة

تعمل هنا. من الصباح  أنتله لك في باقي األيام يوم الجمعة بكام

 .الليل صالة العشاء إلى االسابعة صباًح الساعة

ا نعم أن.. االنصرافثم  االدخارللعمل هنا قصد  اا واحًدظر شهًرأنت: أنا

 . أنصرف بعد شهر..االنصرافمن هنا ثم  االدخارقصد  إنماأوافق 

صنعتك توفر لك ما يعادل  اآلنهل  ؟تنصرف ذاولما: المخبر المخترع

 ؟دينار في الشهر500

 .دينار في الشهر500نعم ألنها تعادل : أنا

بعد العمل معي شهرين  االنصرافنعم ينبغي عليك : المخبر المخترع

هل توافق على .. أن تخيب ظني في أهل وطنكم احذرشريفين. 

 .الشهرين

 .العمل هنا أكثر من شهر أريدبصراحة ال : أنا
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يا بني أننا نحن الذين  افهمالذي شخت.  أنتكأنك : لمخترعالمخبر ا

شخنا. أنا شيخ يتذكر أنه ذكرك بضرورة العمل. يعني مثل الشهر مثل 

 .الشهرين قبل أن تجد عمل يناسبك وواجب عليك الموافقة

بل هناك فرق ألن الدنيا ال تطلب منا العمل من أجل الثراء الفاحش : أنا

من أجل الثراء  إالوأصبحت ال أعيش  ،غيرت لك رأي إذا إالفقط. 

ل روما قب إلىوعلى ذكر الثراء الفاحش أنا كنت في طريقي  الفاحش،

وطن  إلىالهجرة أو البقاء هنا أو العودة  ؟أنتأن أغير رأي ،فما رأيك 

 الثورة كونه بدأ ينعم باألمن.

 

 : المخبر المخترع

 .مثلي بهاا الهجرة السرية هي التي ذكرت شيًخ

 .نعم هي: أنا

كم مرة دخلت  واخبرني ،المشاكل ابنيا  اجلس: المخبر المخترع

 ؟السجن

 ،في سري .وال مرة ال يوجد صفر صفر مرة صفر مرة ال شيء: أنا

 ال لم يحدث لم أدخل السجن.: ثم أجبته

 قصد الثراء الفاحش. سرقتوكم مرة : المخبر المخترع
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 .بيد مقطوعة اآلنولم يقبض عني ولم أقابلك  سرقتتقصد : أنا

 .نعم هذا الذي أقصده: المخبر المخترع

 نعم لم يحدث. ..لم يحدث: أنا

جرب  ..خانني لساني السرقة.. آسف..جرب : المخترعالمخبر 

غير  إلىالصمود في الحياة التي تفزع شجاعتك في الوطن وتذهب بك 

غيرت الوطن الجزائر  تأنأنا في وطني و.الوطن. وتعلم ثم أفدني

 االقتناعبالوطن ليبيا. ما مردود تغير الوطن عن الشجاعة أليس 

 .بالوطن أحسن

المدارس وتكفير  واحتكار بذبح الرعاة وحرق المساجد أنت اقتنع: أنا

 إلخ.الغيوم...

 في اأتواجد ذهنًي اهدأ عندما إنما يبدو أنك غاضب..: المخبر المخترع

 .أغير عمر بعمر حتى يختلط الدم عمر بعمر كثيًراليبيا 

ا من أجل الثراء عنادً  أيًضاوتستمر الحياة بطعم الحياد فيها وفيها 

 الفاحش.

هل  ا؟هل زنيت سابًق ؟متدين تقبل أن تزني أنتهل : المخبر المخترع

 ؟تفكر في الزواج من بائعات الهوى كباقي الشباب العربي هنا في ليبيا

 ..ال أوافق ألني هنا في العمل



14 

 

 .عن العمل بعيًدا فاعبثكان سلوكك يوافق  إذا

كنت مازلت تذكر  إذاا عموًم؟ وهل ما زلت تذكر أني سأعمل هنا: أنا

فأنا أكرر أنه شهر واحد ومعه موافقة على كل البنود بما فيه العبث 

 .ألني أفضل العبث ؛عن مكان العمل ابعيًد

نار زائد عشرين دي أيًضاالحاسبة وسجل  آالتك افتح: المخبر المخترع

في الشهرين ،في المجموع زائد أربعين دينار. وتعمل معي صديقي 

هكذا سأتفاخر بك فيما بعد عندما تعمل وترحل  ..الوطني الجزائري

 .وعالقة العمل التي ستجمعنا في عالقتنا وصداقتنا األلمدون أن نجد 

داعي  ال أو ..يبي على األقلدينار ل55جرب أن تدفع في الشهرين : أنا

كي ال تالحظ الطمع عني وال أخفي  أنتسأقبل بالشهرين كما عرضت 

 .عنك أنه موجود

من عمري  تبقى أهال بك يا طماع سوف أذكر فيما: المخبر المخترع

 .أنك تعترف أنك طماع

 ؟من فضلك ما المضحك في كوني طماع: أنا

  .أبتعد عن الغضبأنا ال أضحك أنا فقط : المخبر المخترع

 الالزم....أخ لما تحقق مع شيخ أكثر من 

 ؟في التحقيق الالزموما هو : أنا
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 عدم الضرب.: المخبر المخترع

 قبضت عليك يا عمي الحاج  إذاجاهز لعدم الضرب : أنا

 قل عمي العم محمود.: عالمخبر المختر

 ويشرفني أن أتعرف على العم محمود.: أنا

بدون ضرب.  التحقيق سأعلمك أسلوب إًذا.. حسًنا: المخبر المخترع

 أثناء العمل 

هم حقق مع . على بعض المجرمين حقق معهم بال ضرب.ستقبض فعاًل

على حساب المحل. العمل في المحل يجعلك تحوز سالح. قصد حراسة 

 ..للسالح االنضمام. هل تريد إقامتيمحالت الذهب والخزينة ومكان 

 .أقصد للعمال المسلحين

أعمل هنا أو يعيدني للعمل مع السيد هشام 55ل يجعلني الرقم ه: أنا

 ؟في طرابلس

 يناإلرهابيا. أما قتل سابًق االختياريمنحك فرصة : عالمخترالمخبر  

من الشرطة في طرابلس بعض الرموز. نحن أعلمنا أنه ال يمنحك 

هو  .اإلرهابيينأو الهجرة للعمل به مع  ،فرصة عمل واحدة إالالرقم 

 االتصاالتليس مجرد رقم هو جزء من تكتيك من يقتل من بفخاخ 

الذي لم .54الرقم  إلىاألجدر بك قتلي لهذا أعيدك  اآلن أنتالهاتفية. 
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 دون أن .ستعمل معنا يا مرقم أنتلهذا .وهو السيد هشام أيًضاتقتله 

 .تقتلنا

 وكيف نفهم كيف تعمل هذه األرقام يا عمي محمود.: أنا

ن. حيث يوأمثاله الغربي الموسادهي سخافة من : المخترعالمخبر 

يجندنا نعمل معه بمال البالد وبنيتها التحتية. كأنه شرطة طرابلس أو 

بينما هو الذي  توظفناهي التي  .إلخأو سرت أو سبها أو  بنغازي

عن خطوط ليبيا الهاتفية أن نتحرك  . هو الذي يطلب منا نيابًةيوظفنا

البالد بتهمة الخيانة أو بتهمة الرشوة قصد  ضد رموز الشرطة في

 ا كرجل نعينها يجب أن تكون حذًرسرية عموًم الخيانة. ويعطنا أرقامًا

نحن. هذه شبكة قتل يديرونها هم ونحن كما سمعنا نعمل معهم كي 

نحن  .54والرقم55المطلوب عندهم قتل الرقم .ثم نقتلهم إليهمنصل 

هل ينفع مسطول يبحث عن  .مسطول.يا  انجونا، شكًر نحن ..كل قتالك

نعم لو لم  دينار.55وخمسين ونقود كما أخبرتني  خمسةعمل رقمه 

نعم يستهدفني المجرمين من  ..دينار لقتلوني 55تشرح لي بالدينار 

كلمة سر    ..نعم استهدافيالقصاب الطماع ال تريد  أنتأجل المال. و

 .حياة المخبر المخترع أنقذجيدة أعمل معها قصاب طماع 
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 ..هشام إلى إيصالهنعم ويلزمني مذياع عندما يكون اليوم هو يوم : أنا

 &.سيصبح جاهز ليستخدمه في الحديث مباشرة مع الرئيس أو ماذا

 هشام يشرح لك كيف تستقبل الرقم إلىعندما يصل : المخبر المخترع

 حلسال بدأاجراميا وهم إنحن نغلق عليهم الشبكة ضدهم .وال تموت

النفط والسالح.  الذي ال يرحم في العالم يطلبهم كلصوص في سوق

هو مذياع ينطق .طريقة عمل المذياع ضمنهذه أنا أعرفها ألنها من 

ويبقى العدو .بالرقم، ويقول دم، فتختار له عميل وفي ال يقتلك

مستهدف مثلما كان مستهدف. ألنه يوجه لنا تهمة زائفة ثم يقتلنا 

ويوصل لك  اإلسرائيلية اإلذاعةصممته. يدخل ذبذبة المذياع الذي 

الحقيقي. مثال عندما قلت محمود محيمد  كاسمالصوت عندما تعطيه 

الرقم  55مستهدف دم رقمك يا محمود هو : لقماطي فيما يخصني فقال

 .ميت في بنغازي يا تل أبيب ال تنسي ذلك 55

 هذا يعني أني سأسمع رقمي الذي سينطقه المذياع. : أنا

 نهمينوب عكرجل  يستهدفونككانوا  إذانعم ستسمع : المخبر المخترع

أي عندما تنتحل شخصيتهم على الهاتف فقط لمدة طويلة  .في أعمالهم

، يستهدفك المذياع كي ال يحول لك نغربييكساسة ورموز شرطة 

ه واحدة ،الثانية أن الخطة أصال هذ.كعميل يعمل معهم األموالالهاتف 
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تستهدفنا نحن. بدلهم هم كمجرمين فيما بينهم أي أن مخترع الخطة 

وهو من صمم لهم مذياع الدم ويقصد .من العالم العربي فيما يخصني

 به. أن يرتب ترتيبا من عندنا نرسله لهم يرتبونا

تل أبيب صمم  إلى الترتيب يدعى مذياع الدم أدخل من لوس أنجلس

أنقضك رقميا  إذا اآلنوهذا النوع الذي سأرسله معك .نا في بنغازيه

يا موح. وح وخ ويلي  عام14بعد  إنما. الموسادمدير جيد في  أنتف

 ماذا قلت موح وال أعلم الباقي بسيطة علّي

سهلة ليست سهلة. الباقي هو  أنتيا موح عدم علم الباقي. تظنها 

 .محمد موحو المدعو موح

 ...نعم محمد موحو المدعو موح.البركة يا شيخما زالت : أنا

هل تريد فقط النجاة من الموت الذي حبكه بحنة بن : المخبر المخترع

 .غازي عمك محمود محيمد لقماطي

النجاة من الموت عمل شرطة ليبيا فيما يخصك. : المخبر المخترع

ف أن تعر أنتواجب واجب عليهم تعينك بدل قتلك. تماما مثلما فعلت 

حترامك كجزائري اي الثالث في حالة عدم اسمخراج إواجب عليك أنه 

..لكن يا بني هل .فاحترمنيحترمتك ابطريقة أو بأخرى. أنا مثال 
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في الرابعة والعشرين تريد أن تتعلم مني أنا  أنتتحسب هذه سهلة و

 .مباشرة طريقة العمل. أنا مخترع هذا الراديو وهو راديو الدم هيا أجب

م. لكنك نسيت يا عمي محمود أني أحاول إليهلسفر كنت أود ا: أنا

بي أي.  اإلفألعمل بالرقم مدير في دوائر .االستهدافالنجاة من 

 .الموسادرجل ليس سيء في حقيقة  أيًضاو

صبرا وقد تنجو. علما أن المذياع الذي هو بين يدي : المخبر المخترع

ل يوم كفي  السر في السماعة التي سأعطيها لك. ليس.يبدو عاديا اآلن

جتماع اعندما تكمل التشويش على .بها واحدة اعتن ضبطأتمكن من 

سوف تعكر صفوها وتتهمك كرجل  إسرائيلالحكومة المصغرة في 

نك تمكنت من تحريكها الرقم إأمن عربي وتحاول تصفيتك. هذا يعني 

 ضنا منهم االسمحسب تعليماتي أنا هو الذي سيصلوا لك به وكذلك 

. بينما أنا المخترع الذي أرسل لهم اللعبة أي راديو االسمأنهم من فهم 

الدم. هل ستدخل الخدمة كمستهدف أو دخلت من راديو طرابلس 

 ...أوضح لي فأنا شخت سامحني..سابقا

من سيعلمني وهذه هي بن غازي.  أنتلم أدخل وال أعرف شيء و: أنا

ي نعم هذه هي بنغازي كنت أظنها بن غازي القديمة وهي بن غاز

 .الحالية. هل أنفع كمذيع أو أوقف المزاح
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أدخل فلم للمزاح في المساء عندما تجد دور العرض : المخبر المخترع

تقدم لتجرب الطعام تذكر أقول الطعام ال بناتي  اآلنمفتوحة.  ةالسينمائي

 .الفدائيات المجاهدات الفاتنات

 شربة أصيلة وخبز جيد في األسبوع الماضي كل طرابلس لم: أنا

 هل هذه بسيطة في بنغازي أسبوع بدون خبز..تخبز

 كضابطال تتدخل. واجبك  إنماال ليست بسيطة، : المخبر المخترع

فنحن ال عمل لنا غير مهنتنا وهو قال  .تعطيه ترقية رغم صغر سنه

جهاز مخابرات العدو ال الجزار عملك وال الهجرة بل التدخل في شأن 

 العدو براديو الدم هل فهمت. 

نعم فهمت أن جوع طرابلس يناقشه أهلها نحن شهدائها فرضنا : أنا

 .أننا لسنا هنا

 .وماذا عن بنغازي أين شهدائها: المخبر المخترع

 .شرهم عندما تكمل الطعام فهم مؤكد شيخ تغذيه: استأنا

طرابلس صوتك في السماعة  إلىأكد عندما تعود : المخبر المخترع

يا بني المال الذي سأعطيه لك يمكنك من  اآلن.ك وسيصلك رقمكاسمو

 دارةاإلهم أربعة أالف دينار ليبي مني أنا ال من .سهولة العمل في البالد

حذر اثمرهم جيدا قد ينفعوك في الدنيا. بخير تظنها الدنيا بال مال. است
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 طرابلس قل في سماعة إلىأن تظنها بخير وتفسد المبلغ. فور العودة 

ربعة أربعة عام أربعة عشرة عام أ14طلب الرقم الهاتف العمومية بعد 

وأمضي في حال سبيلك لمدة ال تقل  اإلمكانعشرة عام قلها على قدر 

هنا الخاسر يعني قد  أنتف14الرقم  اإلدارةغيرت  إذا إالعلى العام. 

 دارةاإلوكونك مديرا ال تستطيع .تموت ألنك سوف لن تحكم فيما بعد

ط من تستطيع الدفاع عنهم. هذا فيما تبقي فق اإلدارةالدفاع عنه. 

القادم  يخص هذا العام أقصد الشهر المتبقي من هذا العام. وكل العام

يشغله الجزائري .إسرائيللك مشغول في داخل 14يجب أن يبقى الرقم 

حذر يا موح أن تكون صك غفران مربح امحمد موحو المدعو موح 

هم نحن نحكمهم بهذا في ليبيا كون اإلجرامن يقتلك إحذر الليهود. و

المال لهم من لوس أنجلوس قصد  انتظار وصولفي  سيبقونالراديو، 

ضرب العرب به فيما بعد. نفذت لهم الكثير من الخطط قصد ضرب 

ما يستعدون به فقط أما الضرب  إالالعرب نظير المال، ولم أرسل لهم 

  .وال ندفع هل فهمت كم معك من المال اآلنفطز. ليس 

همت فهمت معي أربعة سنوات من الحرب يطلبها اليهود نعم ف: أنا

حرب في المنطقة بأي شكل كي يخرجوا منها مبالغ وقدرها. هكذا 

 .كونها معي هذه لم أفهما إنما .وقدرها ما بلغيسمونها يسمونها 
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تصبح تصل لك منا نحن في الداخل عندما تربح وال : المخبر المخترع

أنا ربحت ويصلني المال الذي كان من المفترض أن يوصله  اآلنتموت 

سوف ترى قد يصفيك أمنهم  أنتلعمالئه وكذلك هشام ربح و الموساد

 عربي  ضابطاالذي أحدثناه نحن داخل ليبيا قبل أن تصبح 

 عليك أن تستمر حيا بفعل المخابرات أيًضاعربي  ضابطقبل أن تصبح 

ثون سوف يبح وعالم الجريمة اإلجرام إلى إضافةالليبية من داخل ليبيا 

شرحوا لك تفاصيل الرقم ودخلوا معك في مثل ما  إذاعنك ليقتلوك 

مديرهم وكونك أكملت التدريب  أنتدخلت معه فيه فهم الفاهمين و

وكونك على دراية ببعضه سابقا عن مدرائك كونك أوصلت الرقم لنا 

 ب هنا ذبذبة اليهود من تل أبي الصطيادفهل تفتح المذياع 

طرابلس غدا أو بعد  إلىطرابلس أريد أن أرسلك  إلىأو عندما تعود  

كمال شهرين إقبل  غد كما ال أريد أن أعتقك من واجب العمل معي

حياتي وحياة مهنتي وطور رقما طورته أنا كي يقتلني  كونك من أنقذ

 ولم يقتلني به 

و أفضل معرفة كل شيء عن طرق فتح المذياع واستخدامه ه: أنا

ثم هل الكمية التي سآخذها معي كبيرة  اآلنوالساعة المذكورة من 

 أكثر من مذياع
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طرابلس  إلىهي أكثر من مذياع لكن ما رأيك أرسلك : المخبر المخترع

 أو أبقيك معي 

أفضل عدم التأخر عن تصفية الحسابات مع اليهود في منطقتي : أنا

 أي كامل التدريب أحسن من التدرب 

صاحبك سكر طرابلسي يا بني هل معك ثمن السكر : عالمخبر المختر

 الطرابلسي كي أعطيك أكثر من مذياع 

مذياع فنحن 15مقهى فهل سترسل معي 15أعمل في حسابات : أنا

 نريد تشويق هذه اللعبة نريده تشويقا مستمرا 

المخبر المخترع: ال أحد يرفض السكر الطرابلسي سأحمل لك 

أن المال هنا أقصد يوصله مقهى  ساعة وتأكد لي1سم15مذياع و15

بنغازي قبل أن تتحرك أنت والخمسة عشرة مذياع هل تستطيع تحريك 

ادخار مقهى بن غازي األمني وتدفع منه أو سأقبض من تجارتكم في 

طرابلس وبنغازي التي تسمونها طرابلس بن غازي للسفر والسياحة 

 ها سوف الأليس لكم إذ أعطيتني رقما مناسب أصرف بِه وأوفقك علي

 أأخرك فهيا هات الرقم

                                                 
1  
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أفضل أن أبحث لك في ذاكرتي عن رقم يمكنك من النطق بهِ  : أنا

وتقبض من مصالح المؤسسة السياحية بنغازي طرابلس للسفر 

ثمانية  88844ربعتان أي أحفظ معي فهم ثالثة ثمانيات واوالسياحة 

 ا ال أملكربعين كم يلزمك ربما أنأربعة وأمئة وثماني وثمانين ألف و

 الكافية  الحصة

دينار مئة وثماني وعشرين ألف دينار 128000: المخبر المخترع

مذياع وخمسة عشرة سماعة فهل تبارك أو ستحسبها 15ليبي ثمن 

 عن عمك محمود غالء معيشة 

الصفقة ...مالي يكفي.الحصة تكفي هذا ألني واجب علّي العمل: أنا

 األسالك لكن لما ندفع لك أدرى بتكاليف  أنتغالية ومعي حق لكن 

كي يسود مع تنظيمنا الذي تغذيه ماديا دوائر األمن : المخبر المخترع

تغذية ذاتية فيا بني عليك جمع مالك الخاص بك وبالعمل سويا فهل 

 فهمت 

القيام بجولة صغيرة في بنغازي  أريد..فهل فهمت...أني .فهمتنعم : أنا

أو قيادة سيارة جديدة صوبها  لها اإلبحارطرابلس أو  إلىثم الطيران 

 محلكم السياحي هناك فماذا تفضل  إلىأسلمها 
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 إلىولماذا تريد قيادة سيارة جديدة من بنغازي : المخبر المخترع

 طرابلس بمفردك 

في الطريق أني توفيت  الموسادكي أأكد لمن أشعرتهم من هواتف : أنا

 قبل أن يبدأوا أو أن يبحثوا عني 

 هذه أنا فهمتها ثم أطلب منك أن تعطني صورة: المخبر المخترع

 ..لماذا البحر .أوضح عن الخطة

  طرابلس إلىهنا ال لشيء غير العودة : أنا

 والجو: المخبر المخترع

 3004كان رقمك  إذافي سالح الجو عندهم  أنتكي أعرف من : أنا

 برتبة رئيس وزراء  أنتف

 كدت أن تنسى كوني رئيس وزراء : المخبر المخترع

مبروك سوف تصبح كلها لك شركة بنغازي طرابلس للسفر : أنا

 والسياحة عندما يبلغك أن رقمك داخل ليبيا تم التحكم به بالكامل 

 وباقي أمالك الطاغية : المخبر المخترع

أنا: مقسومة كما أنه ذكر أقصد أبي الصغير مقابل خبرتكم أنها ثالثة 

 فتنفس خيرا لرغبته في حتى سيارة جديدة كانت واحدة والبحر واحدة

الثراء الفاحش أقصد تذكر بمفردك هنا ال أملك غير الكلمة سر 
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المؤسسة بن غازي طرابلس للسفر والسياحة وهي لك كون الرقم 

معك هذا الرقم قرأه لي الهاتف النقال الذي يستخدمه أعوان رئاسة 

الوزراء اإلسرائيلية بعد ما استخدمته أنا في طرابلس أربعة أشهر 

ادخل إلى إسرائيل 3004السنة الماضية ورقمه الفعلي الذي يعمل به 

من لوس انجلوس كي يديرك يا عمي محمود فأحذر أن تلحق بي في 

 طرابلس خطأ أو غباء

بواخر وسيارات تقول وهواتف ستديرني وهي :  المخبر المخترع 

التي قرأت لك الرقم وتخشى من عمك محمود الغبي ما رأيك تصبح 

 قترب األن منتصف الليل  على خير

  أيًضالكن قل لي ماذا في المؤسسة : أنا

 شرحت الموضوع بذكاء الذكاء  أنتهي كلها هاتف و: المخبر المخترع

هنا أن نصارع من أجل النوم ،مع عدم البخل عنك بأخبارك بأن 

 ردوالمخزون مادي وقدره عشرون مليون  أيًضاالمؤسسة فيها 

ضرب أربعة أشهر أقبضهم من روما عندما أرسل ولدي عبد السالم 

ه خراج أموالإذا حضر فهو يوافق على إ نفسه إسرائيللرئيس وزراء 

المنطقة العربية قصد تدميرها بالجريمة أنا  إلى إسرائيلوزمالئه من 
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المبلغ مع ولدي عبد السالم أقصد نعم أنه يعرفني  بإخراجمن نصحه 

 هذا هو قصدي  بالضبطلمدعو عبد السالم كمذيع وولدي ا

عبد  كابنيعني ال يعرفك شخصيا يعرف فقط كونك مذيع وكونك : أنا

 السالم

المخبر المخترع: بالضبط عبد السالم ابن المذيع هو الذي سيقبض 

مليون دوالر ضرب أربعة أشهر من روما يعني في كل شهر 20

لكن كونه سيسلم شخصيا هذا يعني أنه يريد أن يكون  رمليون دوال20

شجاع يجالس الشجعان ويحظر شخصيا ليقبض وُيقبض ويرد تجربة 

نفوذه من روما مثلما نصحناه ويريد العمل كرئيس وزراء ألنه ال يعمل 

..تصبح على وال عمل له شخص مجرم يقابل المجرمين كرجل موساد.

 خير

طرابلس  إلىى أني قررت العودة تصبح على خير دون أن تنس: أنا

  وتركت لك التفكير في الموضوع

المطار هذا ما  إلى..مروحية تقلني .اإلجابةفي الصباح أسعدتني 

 إلىسمعته يقوله لي في الهاتف وأغلق الهاتف فتوجهت مباشرة 

المطار أحجز تذكرة صوب طرابلس ورغم أن بالل مدرب سالح 

                                                      وقت المناسبالمروحيات الليبية لم يحظر في ال
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أني فهمت من السيد سفيان شقيقه أنه مرغم على قطع المسافة  إال

بين طرابلس وبنغازي قبل أن يقابلني أقصد يجرب لي رحلة مضمونة 

أمنيا قبل أن أرحل ومعي وسائل حرب يحركها حر مدني في كل 

قرأ من فضلك اقة بيضاء مكتوب عليها .عاد سفيان بور..شيء

 وأخبرني من هو محمد موحو المدعو موح الجزائري 

إال هذه ال تجب عليها في أي استجواب أمني أو إجرامي عندما تغادر 

جوا فيما عدى هذا قل ما تريد وما تراه مناسب ووفق خطة لعبك 

وعملك تذكرت أن هذا يعني أني لست مدرب وأكذب ولست مدرب 

ولست محمد موحو الجزائري المدعو موح عندما أرد على  وأكذب

ورقة بيضاء مبيضة هكذا تدعى ورقة بيضاء مبيضة يجب أن ال ُأعلم 

عليها أن االسم المكتوب عليه اسمي كي يبقى اسمي نعم إال هذه يا 

 قلت ال أعرف من هو محمد موحو الجزائري المدعو موح.هشام.

 ..أو أوضح لك أكثر هات قليال من الفكة .أحترم الصغير سفيان: سفيان

ليس لمجرد جلب قهوة لي أعطيك كل الفكة التي معي هيا خذ جنيه : أنا

واحد وأعد الباقي جيد هذه ثمانية دنانير ونصف ولن أعيدها لك وفر 

ما سجلته في رأسي كي أتذكر وفق الخطة ربما قراره  فر هذاعلما أنه 
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نعم ....فر سفيان.كة تعني شيءيعني شيء والقهوة تعني شيء والف

  فر فرار سفيان ماذا يعني

من بعيد...عندما تتذكر أن محمد موحو يا موح سيعود بالل : سفيان 

 كي يشرح لك أن شرب أكثر من قهوة في مطاره أمر غير مجدي 

 صوتك بعيد. عد أدراجك كي أفهم ماذا تقول .لما ال تعد: أنا

ها أنا قريب أنا أوصوني  أيًضاك يعني يجب أن أطمأن عن أذنا: سفيان

المدعو  موحو الجزائريه محمد اسملم يعترف أن  إذاعنك قالوا لي 

ه له ويتذكر اسم نوسيحلواله  االسمعليك أن تستمر في ذكر  موح

 نه ينادى به إمرة ثانية 

في بن غازي الجديدة أمام هذه المزرعة  يالبيبسبكم تباع : أنا

 مزرعتكم 

  دينار للعلبة أو أجلب لك قارورة تباع بنصف: سفيان

 أنا: نعم أجلب علبة وقارورة لك 

بعلبة له وقارورة لي ستكون الحسبة  ن يرسلنيإغشاش يريد : سفيان

 علبة لي وعلبة له

ع يا محمد لقد عاد أخي بالل ويقول : اسمسفيان من جديد من بعيد 

 ك معك نحن أول ورقة بيضاء مبيضة فال تخشانا وأخشاهم اسمهات 
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 علبتي بيبسي طمعا الثرثرة باللغة العربية  سارقمن علم سفيان : أنا

التدريب على توزيع كلمات السر على الزبائن الكرام زبائن : سفيان

المزرعة أنا أصال الورقة البيضاء المبيضة هناك من أخاطبه وهناك 

تعرف أنه من واجبك  اآلنأصبحت  اآلن أنت.بائنمن ال أخاطبه من الز

 الورقة الحقيقي باسمالحقيقي ألني أخبرتك  باسمكخباري إ

 المدعو موح يموحو الجزائري هنا محمد اسمنعم موافق : أنا

رباحنا برحلة واحدة أقصد كم رحلة سأبرمجها أهل تراهن على : بالل

 لك يا محمد 

 طلبني محمود محيمد لقماطي إذا هذه األولى باقي الرحالت: أنا

يطالية شيء مسلي إمن عاهرة  ردوالربح مبلغ ثمانين مليون : بالل

ازي مهارة هنا في بنغ ةالبوليسيأقصد سوف تزداد قدراتنا التكتيكية 

ا كنت مهني إذافال تكن بخيل في عدد العمليات التي سنقودها من هنا 

 تستطيع يا موح 

ت مربحة ستفتحون جسور الطيران أنا: هذه سهلة إذا توفرت عمليا

من بنغازي إلى طرابلس ثم من طرابلس إلى روما ثم من روما إلى 

لوس أنجلس ثم من لوس أنجلوس إلى تل أبيب الرحلة األخيرة لوس 

أنجلس تل أبيب سرا كي تحسب العالنية علنا أي لوس أنجلوس 
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 طرابلس عودة أقصد عودة إلى طرابلس ثم عودة إلى بنغازي كي ال

يفهم فقراء اليهود إن المال الذي دخل من ليبيا إلى إسرائيل قادم من 

ليبيا تنفذ الرحلة الجوية بهذا التعقيد ال يفهم أحد تل أبيب من أين 

جاءت رحلة لوس أنجلوس تل أبيب إال راديو الدم عندما يفهمها يخال 

له أنه من نظم الرحلة وهلم جرا هذه خطة مهمتنا التي سنفتح بها 

نا حسب راديو الدم من طرابلس ستكون السنة القادمة في مثل عمل

مإذا كنت فهمت ما ترجمته لك من هذا 1999جانفي 13هذا الوقت أي 

المذياع الذي استخدمته للمرة األولى فستفهم أن الرحلة السنة القادمة 

م كم ستربحون منها إذا قدرناها تجاريا لكم 1999جانفي 13في 

 فيما بعد نحسبها فيما بعد نعم 

شكرا يا محمد لكن لحظة أحفظ بعض ما سجلته من الراديو : بالل

ما  عاسم حسًنا ..حسًنارادارنا أو أعيد تسجيله بشكل جيد باستخدام

سجلته يا موح من هذه النسخة وقدر. وقدر نسبة نجاح صوتها أي 

 هل هي نسخة مسجلة بشكل جيد 

يا بالل تقول أعدت أنا: واضحة وليست رديئة تشكرك عن هذا األداء 

اإلخراج الصوتي ثمانية مرات من العبرية إلى العربية يكلفك هذا أكثر 

من ساعتان مثلما كلفتني جولة سياحية في بنغازي أقل من ساعتان 
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من فضلك يا بالل إذا كنت تعرف سائق سيارة أجرة مريحة غير التي 

 زي كنا فيها فأطلبه لنا نعيد جولة سياحية أخرى في جمال بنغا

تفضل مفاتيح السيارة وأحذر أن تكون طعم للحوادث نتيجة : بالل

الشرود الذهني أثناء القيادة عد بسرعة ألن المواعيد في بنغازي ال 

الدقة كي ال نتأخر عن موعد زفاف أبن محمود محيمد  سوىتقبل 

 أنت..هل .لقماطي السيد حمزة محيمد لقماطي في بداية سهرة اليوم

 ه له الصغير سفيان مدعو هذا ما تنب

   اءاللق إلىبتعد عن جوي كسائح ا اآلننعم يا عريس تمت دعوتي : أنا

أنا : بيني وبين نفسي قائال جميلة هي بنغازي ورائعة ترى لما طلب  

مني القيام بهذه الجولة بسيارة أجرة بدل إعارتي سيارة من سيارات 

يارة ال المزرعة حسب الروتين الذي نعمل به أن رفض إعطائي س

يؤكد شيء سأصرف النظر عن التفكير في الموضوع وأركز على 

التفكير في موعد زفاف شخص اسمه حمزة محمود محيمد لقماطي 

يعود ريع زفافه فيما بعد قسمة بين كل أطراف الشركة المتزوجة التي 

هي المجموعة األمنية التي أعمل معها وهو ثمن العمل في الخارج 

رائيلي نيابة عن إسرائيل قدر اإلمكان إذا كان لي بالهاتف الدولي اإلس

من حمزة المال فهو أيًضا مركزه رئيس وزراء إسرائيل كمجرم 



33 

 

رئيس الوزراء هذا عندما يتزوج يصله المال .وكمخبر خارج إسرائيل.

يقسمه بين أصدقائه كل حسب حصته بالتساوي ونحن سنقيم له 

ر المرض والسحر والفق حفالت فيها الكثير من الغش في الحياة ينشر

مجموعتنا كمجرمين سنة  قتراح يهودي عنافي بالد العرب هذا كان 

1998 

قال لي السيد هشام  1998جانفي 30في يوم  بالضبطفي شهر جانفي 

الذي يكبرني بخمسة أعوام أنه سيتزوج بطريقة ال أستطيع الزواج 

بدونها وأنه أوال علّي الموفقة وثانيا علّي حفظ الموضع أي حفظ 

عرب وأبناء  اآلخرينالطريقة التي سأتزوج بها كي أتأذى ثم أذي 

ن الدجال في عرس هذا ما قاله هشام فهل سأكو بالضبطعرب بل 

 حمزة 

مثلما تعلمت في عرس هشام وفي كم عرس لكم مسحور حاليا في 

طرابلس و سيد كريم في تل أبيب علّي أن أتعمد الغناء على الدوام 

كأني مطرب أو فنان مصري كي يفهم السحرة في العرس أني رئيس 

الوزراء اإلسرائيلي عندما يفهموا يبتكرون لنا حنجرة أخرى أقصد 

 بون منا إيقاف الغناء واستبداله بالفرنسية إذا كنت وحدي يطل
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سيطلب مني ذلك وحدي لجعل حمزة يدفع قبل العرس لكونه نموذجا 

سيئا لإلنجاب ومع ذلك أدلة تأكد أنه الطرطور المجرم رئيس وزراء 

إسرائيل الذي سيخرج من جيبه ما يسكر به العرب والعرب الليبيين 

معنا ال أعرف ربما حمزة ال يعمل معنا  إذا حمزة جاهز لعرسه وهو

كرئيس وزراء يتزوج مجرم كي يقبض على نفسه فيما بعد كمجرم 

أيًضا عندما يدفع لنا حمزة نقوم بالهجوم ..يلحق األذى بإسرائيل.

المعاكس ننظف المكان من األرواح الفرنسية المنشورة في المكان 

 الت الزواج أنبسبب موافقتنا علمت من خبرتي في التنظيم من حف

األرواح تسيطر على المكان ثم الناس على قدر اإلمكان عندما يطلب 

منا السحرة السيطرة على صوتنا بالفرنسية ال المصرية ،يقول بعض 

رؤسائنا في العمل نحن نوافق على مثل هذه الفعال لنكون نحن الفاعل 

التالي بعندما ال نوافق عليها نحن ينفذها الموساد ونصبح لسنا الفاعل 

 ..ال نعرف التفاصيل ثم ال ننتصر.

عادة إنعم منذ اليوم األول طلب مني : مخاطبا شرطة المرور : أنا

 مالكها الفعلي  إلىالسيارة 

 تحرك شكرا : الشرطة 

 شكرا ألنه أعجبكم كل شيء في تنظيمي ألوراقي : أنا
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 نما أعجبنا وجهكإليس كل شيء : الشرطة 

ء مبيضة سأطلبهم خلفي أو في البيت هم يقصدون ورقة بيضا: أنا

 غالق فلم من بطولتي إألني خارج القاعدة طرابلس وقلت أرجو عدم 

 هل تعمل مع المهرجين : الشرطة

 المهرجين جوابك يا شرطي يا بني : أنا

ستوصلك تويوتا الشرطة أرسل معها ورقة بيضاء مبيضة : الشرطة

 هي ال تعرف فال تجب نحن المهرجين

..وواصلت الطريق مستهله بصورة .يا سادتي المجرمين وداعا: أنا

هودية زفة ي انتظارياسين في سري ألننا عرضة لسحر في الليل وفي 

وال يفرق بين الحب  اآلنكزفة السيد هشام الذي ما زال يتلعثم حتى 

سرائيل كرئيس وزراء وبيته الذي إقامته في إوالالحب وبين مكان 

  يقيم فيه

...توقفت لمأل خزان وقود السيارة بالبنزين فسمعت من عمال المحطة 

 بهينسحدث في تل أبيب  ضخمنفجار امحطة توزيع الوقود أخبار عن 

حركة حماس الفلسطينية  شهاديياست إلىعمال محطة البنزين 

ن م االنفجارنفجار يلي هذا اويبينون عبر فرح وجوههم أنهم يريدون 

خال الفرح والسرور على وجههم العربي حتى دإعن  ةالمسؤولالجهة 
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سرائيلي إشقه الذي يخصني الحظت أنه وجه عربي لرئيس وزراء 

..بعد مغادرتي محطة البنزين وجدت نفسي .الموسادومجرم ثابت في 

أقود صوب أي مساحة خضراء أجلس فيها أشرب كوب قهوة قبل 

 ...موعد فرح حمزة والرحلة الجوية صوب طرابلس إلى العودة

مقهى ذو جلسة غربية أعجبني  إلىركنت السيارة جانبا وتوجت 

مظهره من بعيد مكتوب على بابه الكبير من الجوانب مقهى مراكش 

 دخلت أمعنت النظر بعدما جلست في طوابير العاهرات والشباب 

الذين يصطفون أمام البوابة الخلفية التي قابلتني من بعيد سألت فطنتي 

قتنعت به أقصد هم ان فعثرت على جواب كي أعرف ماذا يريدو

يقصدون المغادرة بعد قضاء وقت طيب هكذا تقول يافطة البوابة 

 ...مضاء وقتكم الطيب هناإ..نشكركم على .الخلفية للمقهى وقتا طيبا

جلست حتى جاء من يجلب لي قليال من الماء البارد وكوب قهوة 

أو  ارسونالغوقطعة حلوة هذا ما طلبته من عامل المقهى أي 

 غالق مقهى مراكش إخباري بموعد إالسفرجي كما طلبت منه 

 ثم  اآلنكنت رجل أمن فهي مغلقة من  إذاال إنسها اهذه : فقال 

أعذرني أنا سكران فعال يجب أن تعذرني هل تسكر على حسابي : قال 

ثنتين ثم أناقش معك من يقتل من في اأجلب لك من الجعة واحدة أو 
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ي ف تديرها الواليات المتحدة في بعض أماكن شرب الجعةالحرب التي 

كي نحلق .العالم ،هل تقبل وأجلب معي كمرا المقهى وكرسي الحالق

ن ثنين ،من عرسااثيابك ونستبدلك بعريس أو  لك من جديد ثم نغير

 صالة األفراح في مقهانا

 ياعطنهيا ..أعذرني يجب أن تدفع دفعا مسبقا ،هذا ما كنت أريد قوله

 .ناران بالعملة المحليةدي

لم تجد معك فكة فأنا أقبل أن أكون  إذاخذ هذه خمسة دنانير، : أنا

 عريسا بالباقي 

لعريس ا اإلتيكيتلي ،كما يجعل مني  اإلتيكيتالباقي يحدده : السفرجي

 اللقاء  إلىاليومي ،عذرا يا صاحب الشرطة و االحتياطي

كأنها نقلت من روما  ورةناف..ثم جلست وأمامي منظر .اللقاء إلى: أنا

الذي ...جلست أحسب كلمات وتصرفات السفرجي السكير.بنغازي إلى

ربما .للنصب عني أيًضالم يؤكد معه فكة أو ال يملكها ،ويبدو أنه جاهز 

كان يقصد،  .إذابه خطب ما ،يجب عليه أن يقبل أني صاحب الشرطة

وال شيء قد يكون يقصده من  .يعني يدخل في الموضوع من البداية

 عادة الباقي لي.إوراء النصب عني، وعدم 

 ..سمعه رأسي يقول خذ يا سيدي الشرطي هذه ثالثة دنانير .ها هو عاد
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 ذهباحتياطي هيا اجهز بهم عروسا كي ال تبقى عريسا : قلت

دينار كاملة 10كنت شرطي بالفعل فقد تدفع  إذا..شكرا: السفرجي

 ي عندي ألقول لك الخبر الذ

 تستحق األنباء كانت إذا: أنا

لم ف يالسينمائ لإلنتاجتعرض دار عرض مراكش المقهى : السفرجي

بطولة الفنان المصري أحمد زكي هل أسرب لك تذكرة ويصبح 

 دينار فسميها لي 12المجموع 

 نما هل كل خدماتك داخل المقهى إ.قد ال يناسبني حضور الفلم الليلة: أنا

الفلم الواحد في المقهى قد يكلف .أنك جديد عن المقهىيبدو : السفرجي

ألنه أحيانا يحظره أحمد زكي .الرجل منا التنازل عن كل يوم العطلة

 أخرى أو شخصيا.شخصيا

 ولماذا ثمن تذكرة كهذه ديناران فقط : أنا

 ستدفع دينارين لماذا تريد أن تخسر أكثر  أنت: السفرجي

المشاهير.لهذا  يرتادهحسب مستوى الحدث كونك تؤكد أن المكان : أنا

 كنت أظن أن ثمن التذكرة أكثر من ديناران فقط 

 فيما بعد قد تدفع لك أكثر هل تمتلك المقهى: السفرجي

 هذه تؤكد أنك مخمورا فعال: أنا
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 خرىأليس جيد أن أأكد لك أِني َمْخُمّوْر َفَتْسَأَلِنيَ َمرة : السفرجي 

 واجب نعم كن متأكد أني سوف لن أسأل : أنا

أنا أأكد لك أن الفرح الوحيد الليلة في الصالة وحده قد : السفرجي

يربحني المئة دينار فهل تعمل معي تساعدني في توزيع المشاريب 

 دينار من أصل المئة  20لمدة ثالثة ساعات وأعطيك 

فرح السيد حمزة محمود محيمد  بحضورمشغول أنا مشغول : أنا

 لقماطي أبن أحد أعيان بن غازي هل تعرفه 

ع يا أخي،عندما تخاطب قدماء المصرين في بنغازي : اسمالسفرجي

 الإال تسألهم عن من يعرفونه ومن ال يعرفونه أنا أعرف الجميع هنا 

..ثم بسط تعابير مالمحه لي ففهمت ... وشرع في الضحكاآلنحتى  أنت

 أعرفه نعم .من وجهه أنه يقول هل أعجبك

 دليل على أنك تعرفه: أنا

والده حج هذا العام والده يقود سيارة مارسدس حمراء : السفرجي

ثنين والده يناديه حمزة المؤدب اعام والده متزوج من 61والده سنه 

 كون حمزة درس األدب

 والكتابة بكثرة  القراءةويمارس 

 أحسنت هذه أدلة على أنك مصري يفخر بك الفرعون: أنا
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ن الذي يعرف حمزة إجيد أن تحضر فرح رجل مثل حمزة : السفرجي

في بنغازي يعرف كيف يأمن يعرف كيف يتأكد أنه بالفعل في بنغازي 

 دون أن يفتح متحف المسنة أمه بنغازي 

حمزة ليس صديق رغم أنهْ أبن صديق يحدث هذا في عالقتي به : أنا

 ًضاأيكوني ال أقطن غير طرابلس بصفة دائمة عادتا فماذا تعرف 

 ألنه يبدو أنك تحبه  أيًضابك  نهنئهكي .عنه

نعم أحب األديب حمزة من حين ألخر أقول لنفسي كنا معا : السفرجي

 عندما أتذكر أمسياتنا الشعرية هنا في مقهى مراكش 

 ساعدني أكثر يا بخيل من هو حمزة : أنا

راعني فقط فأنا ما زلت تحت تأثير بعض الكحول بدون : السفرجي

أجد لك عقال يخبر عن حمزة الذي هو فارس عربي بدون كحول قد 

 كحول 

 شكرا وهل سنلتقي في الفرح : أنا

بطاقة الدعوة في .كن متأكد أني وفي جدا لألديب حمزة: السفرجي

 كم الساعة اآلنجيبي وسأحضر في الوقت المناسب 

 تمام الواحدة ظهرا: أنا

  أيًضال فماذا تريد المنز إلىعذرا الواحدة هو موعد الذهاب : السفرجي
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 حمزة المآدبعرس  إلىالشيء غير أن تتذكر أننا مدعوان سويا : أنا

 ي عمر متولي حسن اسملم تطلب أن تعرف أن  وما بك: السفرجي

  أيًضاك في مفكرة الهاتف فهات الرقم اسمسجل أسوف : أنا

 ك وهاتفكاسموماذا عنك 1401034سجل عندك أنه : السفرجي 

هو محمد موحو المدعو موح الجزائري من الجزائر الهاتف  االسم: أنا

 ..وثالث ثالثات أربعربعة أدائما قل 

أخذ االسم وانصرف بعدما انصرف السيد عمر متولي حسن فهمت أنه 

عام فأنزلت مالمحه التي ظهرت 45قتله األدب ال الخمر قدرت عمره 

أظنه ذو عليه دون عناء بباقي شبابه الجيد الصحة الخمسة أعوام 

األربعين عام سأسأله عندما نلتقي اآلن أين المخرج سبيل الخروج 

من المقهى أين هو رويدا رويدا حتى وجدت نفسي داخل السيارة 

والساعة تشير إلى الواحدة والعشرة دقائق ووجدت نفسي أفكر في 

الرحلة الجوية صوب طرابلس وباقي هذه الرحلة بالسيارة ولماذا 

ا ستنجز رحلة جوية بين بنغازي وطرابلس وهمية قالت اإلدارة إنه

كي تغطي عن الرحلة هذه الرجلة الوهمية هي الرحلة التي ستغطي 

عن الكثير من الضباط المتواجدين داخل الطائرة معهم األقسام 

اإلذاعية لراديو الدم وأنت رحلتك عادية مع خطوط الطيران العادية 
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عمل دون أن تتأخر من الداخل تعملون بمفردكم وترتيب اإلدارة نفس ال

قدر اإلمكان هذا ما قاله بالل عندما سألته فور عودتي كي ال أنسى 

واجباتي أنا ذاهب للنوم قليال ألنه من واجبي النوم أيًضا هذا ما قلته 

أنا عندما سألني بالل وأنا متوجه إلى النوم وصلت غرفة مخصصة 

مبنى  15رعة المكونة في المز8لي في الطابق الثاني من المبنى رقم 

سياحي للتسوق والطيران المدني المزرعة أمنية وليست خاصة نظرا 

لنظام الحكم في ليبيا ولكون ليبيا دولة صغيرة بالل حسب ما تذكرته 

عنه هو ابن صاحب المزرعة السيد علي بالل الجربي له أربعة أوالد 

ذا جزء بالل وسفيان وعمر وكمال وله فتاتان أحالم وسلوى بنتان ه

من واجباتي باقي واجباتي هي تذكر البقية الباقية عن محمود أقصد 

وفق راديو الدم 55عمي محمود هو مهندس وصلت له برقمه إي 

ووفق مخطط هشام هذا ما أحفظه عن من أعمل معهم وال أعرفهم 

أسميهم خلسة مخطط هشام ال أحد يعرف أن اسمي هذه النتيجة التي 

 أعيش بها مخطط هشام 

ويعمل 55هذا الذي أعرفه عن عمي محمود محيمد لقماطي رقمه  

ثنان حمزة وعالء بناته واحدة عائشة فدائي من امهندس أبنائه 

الكبار وثري كون نفسه من تنظيمنا ومن عمله  نالفدائييعائالت 
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 المدينة القديمة يعمل مع األمن الليبي أهله من طرابلس أي كضابط

وكونوا عش هناك هذه عائلة الفدائي  عام200أي دخلوا بنغازي قبل 

ام في كل ع.يطالياإعن  قالل ليبيااست االستقاللعمي محمود في زمن 

لمت ساستحتفال للعائلة هو في مثابت تخليد لليبيا التي ما اتقيم 

ه ابنميت  فتحيىوجمعت أوالدها كي تموت ثم تتحرر بعد الموت 

ولد لم يقتل أبواه هذا ما علمت أن عمي محمود يقوله  وتحيى.حر

سابقا طرحت على عمي محمود مئات األسئلة .االحتفالعادتا في 

بالهاتف عن عمره وفي ما أفناه عن أ نوع الطعام التي يحبها عن 

أكوام الجرائد التي يجب أن يقرأها عن لزوم الخشوع في الثورة ألن 

ما قاله عمي محمود ذات يوم ومن  الثورة الزمة الخشوع يليها هذا

أني من يبحث عنه يحركه الصهاينة قصد قتله عندما  أيًضابين ما قاله 

قال الثورة الزمة خطة وخدعة أن تقول الثورة الزمة هذا ما قلته له 

أرسلني هشام ..ه فقال مع هشاماسمفقال نعم يعني أجابني فطلبت 

نما أريد إعمي محمود  ووجدت نفسي هنا ال أريد أن أ ألف قصة حياة

الواجب الذي يشغلني لما أحضر العرس وهل .ترتيب واجباتي وتذكرها

سرائيلي هذا ال أجده في إكرئيس وزراء  يبدأ عرسهحمزة سوف 



44 

 

حمزة ألني ال أعرفه لهذا سأنام قليال ثم أقصده نعم أقصده سأقول له 

 فهم في الهاتف سيأتي  يليها إذاأن الصداقة الزمة والخشوع 

 ألو مرحبا من معي : أنا

 معك حمزة: حمزة

 الصداقة الزمة والخشوع يليها : أنا

  أودعك من هذا.مقهى مراكش، أقصد من قابلك هناك إلىعد : حمزة

 من أي في غرفتك هل هذا مالئم لك أنتسأقابلك أنا بعد ساعة حيث 

 اللقاء إلى اآلنوقتي نصف ساعة 

نوما عميقا دام ساعة إال ربع  أغلقت الخط ونمت..اللقاء إلىنعم : أنا

رنا على إثرها جرس الباب فتحته فوجدت ضابط طويل القامة سلمني 

أربعة أظرف مكتوب على كل واحد منها يتصل بيد السيد محمد موحو 

طبعا لم يكن التسليم سهل كان من واجبي أن أأدي التحية العسكرية 

أ ونحن لم نقترف خط إلى المَُُُسلُِِْم َكي يسلم وهي كاألتي إن شاء اهلل

هكذا و بالفصحى عادة ال نستلم األظرف إال بالفصحى انصرف هو 

وجلست أنا بعدما أغلقت الباب على حافة السرير أقرأ الرسائل القادمة 

من إدارة قاعدة بنغازي للسفر والسياحة األمنية لصاحبه علي بالل 

ي فالجربي وشركائه األصلين هكذا يسمون أنفسهم تقول الرسائل 
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مجمل ما تقول أن رجال  األمن من واجبهم التأكد من حسن سير 

العملية األمنية في البالد لهذا سيروا الرحلة الجوية األمنية التي تعني 

أمنهم في البالد ثم سنسير نحن الرحلة التي تعنينا والذي يعنينا هو 

استهدافهم في البالد هذا ما ستطير من أجله الطائرة األمنية التي 

عمل على الترتيب األمني ثم وجدت كلمة الترتيب األمني مكررة ست

 ويليها أرقام وحروف 

  : التينية ومعها في نهاية كل رسالة ما يلي 

نحن نعلمك أن هذا ما أرسله راديو الدم لنا كنتيجة تأكد أن صوتكم     

في تل أبيب الذي أوصله لها الهاتف والراديو هكذا تعيده تل أبيب في 

نشرح ألنفسنا كيف يكون أمننا ونطبعه  أيًضاالداخل يعني نحن 

محمود  تحيىقل ..لكترونيا من راديو الرادار ثم نتحرك صوب األمنإ

محمود هذا ما قلته في نفسي يجب على العرب  تحيى هذا واجب نعم

محمود بعدها فتحت الباب ألن جرسه رن مرتين وأنا  تحيىأن يقولوا 

  واالستحمامفي الحمام قصد التبرز والتبول 

 أهال يا سيد حمزة : أنا

 ي السيد حمزة اسمرتبتي يا صديق أبي ما هي عندما يكون : حمزة

 أعرفهاهي مثلما تعرفها أناال : أنا
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هذا يعني أني ذكي بما فيه الكفاية كي ال أعيش مسحور بعد : حمزة

سرائيل كطبيب ألنك تعهدت إرئيس وزراء  أنتالعرس فهل بالفعل 

 بعدم معرفة الرتبة وهي لي 

نعم ستكون بخير ألنه سابقا داويت هشام بالتنازل عن الرتبة بدل : أنا

أخطأت سامحني أوال  إذاالرجل الحقيقي أعمل وسأكون يهودي لطيف 

كيف ال تخطأ يجب أن تتأكد أن.السحرة سوف يحظرون فقط وسوف 

 أنتسويت هذه سيكون دور الجميع صفر عداك  إذالن يفعلوا شيء 

 يا رئيس الوزراء يا بلطجي 

حمزة: السحرة وملفاتهم التي أعرفها يؤكدون أنهم على قيد الحياة 

ي أحيطك علما أني سأسحر داخل إسرائيل فيما بعد أو ال يوافقون يعن

يعني لم تستلم منهم سماعة هاتف ال تلم لسانك الهذيان والحرمان من 

الهدوء النفسي والقيء بعد تغير اللغة من أفراح بلطجي مصري إلى 

عرس حمزة محمود محيمد فقط إلى عرس إسرائيلي يثأر لليهود في 

 ..بالدنا بسماعة هاتف مغشوشة.

أنهم لن  ويؤكدونفاتهم القديمة هم هنا هذه لم تحدث حسب مل: حمزة

 يفعلوا شيء 
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أثرياء قبل أن تتراجع نواياهم  االنصرافبالعرس ثم  االحتفالغير  

 في قتال اليهود سيرتهم الذاتية ال تبشر بخير 

واجهتني مثل هذه المشكلة أكون حكيما  إذاهذه مشكلة من صدقني : أنا

نطقوا به لكن كيف أخبروك بحسن السير  وأعمل مع رأيهم الذي

والسلوك وهم بالعكس ربما العكس كي يثبتوا للعصابات اليهودية 

 والمحلية أنهم بالفعل مجرمين بينما األمر ليس كذلك 

نعم أنا كنت أظن أن السير والسلوك هو المهم لكن كونه يخدش : حمزة

ح س في األفراكي يخدع العدو فلهم جزيل الشكر أنا قالها لي أحدهم لي

 تسأل عن أهلك من هم نحن أهلك وبالرفاه والبنين 

ال على الغبار إهشام نتيجة السحر سابقا لم يعش  تضررعندما : أنا

وراء أثرك يا رئيس الوزراء كي ال تنسى أنه واجب عليك أن تتذكر 

أنه يسحر الجد واألصل عندما يصبح العريس مكارا يهوديا يتلعثم 

س  اآلنس حر س سحر هيا قل من  السلطات بشيء يسمونه سماعة

كي نداوي لسانك بحرارة الشمس ال حرارة الهاتف في  حر س سحر

 ما بعد 

 س حر س سحر: حمزة 
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نعم يقول الطب هنا أنها س َحرْ ُحرْ أي األول حر شمس مع التعرق : أنا

 تصبح حر أي بال قيود

بلس جيد هكذا شرحت لي كل شيء أو أطلب معارفي من طرا: حمزة

  أيًضاكي ال تبخل على عرسي باألمن هو 

 نعم كل شيء: أنا

 اللقاء إلى: حمزة

حمزة في خيالي وبدأت تطهير المكان  إلى.ثم تسللت ..اللقاء إلى: أنا

 إنيمن األرواح بتالوة ما تيسر في صدري من القرآن حتى خيل لي 

وتذكرت أن اهلل هو  للرحمنبالفعل في العرس وأن األرواح خشعت 

نسان سابق وشبح اليوم هذا جزء من إالذي خلقها في أحسن تقويم 

 في العالج  البدءعملي مراجعة كيفية عالج المرضى قبل 

أبعد من ذلك حيث فتحت جلسة لحمزة كعريس قد  إلىذهبت بخيالي 

ي كل براعت كانتسحر كأنه هشام الذي فتحت له جلسة فعلية سابقا 

 فيها من خشيتي عليه وعلى العروس 

  

 يا حمزة كم خطوة تقريبا مشيتها ولم تشعر أنك مشيتها : قلت

  قلت13: قال
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 يا حمزة هل نفعت نفسك بقليل من القرآن قبل أن أراجعك أنا : قلت 

 نعم أفرغت من صدري في صدري حوالي األربعة أحزاب : قال 

 نفس الشيءيا حمزة هل فعلت العروس : قلت

 نعم فعلنا كل شيء سويا : قال

يا حمزة كان صديقي هشام سابقا قبل أن يسحر يعرف كيف : قلت 

تذكر  إلىيتعايش معي ويتحدث في مواضيع الحياة العادية دون العودة 

اة الحي إلىهذه الفاجعة التي دبرناها نحن فطلبت منه ذلك كي أسحبه 

ة وأكمل معه يوم أو أمسي ريباالحياة صديقا أو ق إلىفأطلب من يسحبك 

 الصحة بخير  كانت إذالعب ولهو 

الصحة موجودة وسأفعل...شكرا يا محمد سلم لي على موحو : فقال

 اللقاء  إلى  ها ها ها ها ها ها ها ها هي هي هي هي

نصراف حمزة هذه تقريبا خبرة تكفي كي افي نفسي من جديد بعد : أنا

   مناسبأكون الطبيب المناسب في الوقت ال

ثم شرعت في تغير مالبسي كي أقصد مقهى المزرعة أشرب كوب 

 مراجعة طلب علمي هكذا نسميه طلب علمي إلىقهوة ثم أتوجه 

األماكن العلمية عندما تصلنا  إلىهكذا نسميه طلب علمي نرتب زيارة  

ن إالموافقة من السادة العلماء علمت من الرسائل التي وصلتني 
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الجهات المختصة  إلىالمكان علمي بحت وقررت أن أقدم طلب علمي 

سأرسله عبر الهاتف وأرى كيف يكون التوجيه كون الطلب علمي 

نجحت سأرسل مع أي  إذاستوجهني مجموعة أرقام هاتفية معقدة 

جابات عن إنوع من أنواع الطلبة أو العمال أو العلماء يقدمون لي 

 أثناء العمل  أسئلتي

لبست مالبسي وهذا أول طلب هاتفي بالهاتف النقال وأنا في  أكملت

معك خطة مراجعة الطلبات العلمية : المقهى ألو من معي إلىطريقي 

 شرطة بنغازي 

ثم تذكرت أنه عندما يقولون محمد   .003  .003   .003  .003: أنا

 موحو 

ظرهم في المكان المخصص لي سأعرف أين هو عندما أنهي أنت

  االتصاالت

 003معك خطة مراجعة الطلبات العلمية بنغازي : ألو من معي 

 .الحمد هلل سأعيد الكرة بعد عدة دقائق..غالق الخطإبعد : أنا

  003معك خطة مراجعة الطلبات العلمية بنغازي : الو من معي : أنا

نعيد منزل السيد بالل أغلق الخط بعد   مكانك المخصص هو منزل بالل

 بالكامل  بالل اسمك بالكامل واسمك غالق الخط سنرسل لإ



51 

 

 السماسأصبر حتى أعرف ..بالل ترى أي بالل يقصدون..في نفسي: أنا

 بالكامل ثم طلبت الخدمة من جديد 

الرقم   003معك خطة مراجعة الطلبات العلمية بنغازي : ألومن معي

في  االنتظارمرحبا محمد من واجبك  عندنا للطالب محمد موحو  003

منزل الطالب بالل أحمد موجادي سنصل بعد ساعة المنزل في المبنى 

 اللقاء إلىمبنى الطالب  3رقم 

لحسن الحظ تمكنت من كتابة البيانات قالوا بالل أحمد موجادي : أنا

 هناك بعد شرب القهوة  إلى إذامبنى الطالب 

 جلست أعد أيام اإلقامة في بنغازي فوجدت أنها أربعة أسابيع كانت

كلها بحثا عن مكان العم محمود وأين يعمل من جديد تاجر كنت أجوبهم 

حتى وصلت إلى هنا أقصد إلى هناك قابلت في بنغازي أربعة عمالء 

يعملون معنا قد أحتاج إلى االتصال بهم فيما بعد هم أيًضا تجار وعمي 

محمود تاجر مثلهم أي خمسة تجار هم كل الذين أعرفهم في بنغازي 

وجود قريبا من إقامة عمي محمود لصاحبه بالط أحمد المحل الم

الطرابلسي أملك فيه حصة مالية لي كدين واجب التعريج عليهم قصد 

أو ما يعادله بالدينار الليبي ولن يتخطى  رأالف دوال5سحب مبلغ 

المبلغ الخمسة عشرة ألف دينار ليبي السيد بالط أحمد الطرابلسي كان 
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بنغازي سيدفع مقابل فتح الخدمة التي يهاتفني ويؤكد أن محله في 

طلبت أنا ومن معي في طرابلس بفتحه أي توافق على العمل مع 

ليهم قبل الفرح أو إ.مازلت أفكر أذهب الموساد ماديا من كل بنغازي.

بعد الفرح حتى وجدت نفسي أحتسي قهوة أخرى وأنا جد متأكد من 

 سيوكلها لي ماديا هو السيد بالط أحمد الطرابلسي سابقا ومهامه التي

أقرأ وأسمع وأتلف األدلة هكذا السيد بالط أحمد الطرابلسي شرح لي 

قترب االلقاء سأعود يا رفيق الكفاح ألن موعد زفاف حمزة قد  إلى

دارة هاتف وراديو إلكن صف جيدا علي أساعد لماذا حظرت عليك 

 الحفل حفل زفاف حمزة محمود محيمد لقماطي  حضور رادار بنغازي

سعيد يا مسحور غرب ليبيا كي ال أبقى مسحور بالكامل ألني : لقا

أنا الشخص الوحيد  تأذيت في أعراس سابقة أنا ومجموعتي لكن

 المتأذي 

سمعت من حمزة أنه سوف يكرم أقصد سوف لن يفعل السحرة : قلت

كراما للحفل العربي الليبي حفل زواج حمزة فما رأيك في إ شيء

ب صحراء ليبيا ال نعرف أصال هل هم نوعهم كسحرة قدموا من قل

 ليبين أو أفارقة 
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علم أني مسرور وغيرت رأي سأحتج احتما هم ليبين لكن : السيد بالط

من أجل حضور الحفل أقصد العرس كون السحرة سيكونوا  اإلدارةعند 

 سحرة شرف

من أجل حضور الحفل جرب  االحتجاجيا عزيزي بالط كونك تريد : قلت

  اإلدارةهذا الرقم الهاتفي قد يكون أجدى لدى 

 هات الرقم : قال

 لحظة أطلع على المفكرة : قلت

 لك ذلك : قال

 40404040الرقم هو : أنا

 صحة  

 وهل يجب أن أقول صحة: قال

 ماطل شخص أخر يا مدرب لكن ما من مشكلة قل صحة : قلت

وقدره  األربعةقبل أن تغادر خذ معك كامل المبلغ من المحالت : قال

  ردوالعشرين ألف 

 الدينار الليبي أو نزيدها عملة صعبة  إلىمحولة  ردوالألف 23أرباح =

عملة صعبة وسأوثقها في بنك بنغازي  هارغم مشاكل الطريق : قلت

 أو هاتها موثقة 
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وال  البنك إلىصحبتني  إذاموثقة سأسحبها لك من البنك موثقة : قال

 تنسى قد تتعلم في بنك بنغازي بعض األشياء تفيدك في العمل 

 بنا أو ننتظر: قلت

 بنا: قال

 البنك  إلىعلى بركة اهلل : قلت

 في البنك سحبوا مني بطاقة التعريف

وجواز السفر وثمن طابع جباية وطلبي تحويل خطي كتبته لهم 

المبلغ الصغير شكرنا دقيقة حتى جهز 15وانتظرت أنا وبالط 

الموظفين ورحلنا عن البنك الذي سوف لن ينسينا سويا أنه كلفنا 

إداريا بعدم العودة له من أجل التحويل كونه عرف أننا أعوانه أمنيا 

في توزيع المال المسؤول عن البلبلة في البالد كونه ضيفنا بشاي لم 

يه ه نحتسنطلبه فقلنا عفوا نحن لم نطلب شاي لكن كونكم أحظرتمو

وبسرعة في الطريق رن هاتف بالط من أنت آه هذه أنت زفاف آه 

زفاف جيد وجميل هذا الكالم سوف أرحب بالتعاون مع خطكم الهاتفي 

في مجال الصحة شكرا على هذا الكرم بإمكاني حضور الحفل نعم شكرا 

 سوف أشجع حمزة على العمل معكم إلى اللقاء يا صحة 
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كالمة ومن العادة ال يتوقف هذا الخط على هل هذه كل مدة الم: أنا

نت ك إذاصحته هو  يهمحتى تدفع كل ما في جيبك لكن الذي  اإلرشادات

 لم تفهم أنه جزء من شخصي رئيس الوزراء الصحيح 

 تقصد وزيرنا األول اليهودي: بالط

 نعم والصحيح : أنا

بال مزاح يا رجل كيف نضحي كل هذه التضحية ويبقى صحيح : بالط

 د لما يخصص هذا الخط لهأقص

قسم النجاح في عمله  اإلدارةهذه سهلة كي ننجح نحن جعلت : أنا

دائما صحة جيدة كي تداوينا وهو كمجرم وهو كمجرم يعرف ما فعل 

 الصحية دون علمه ها الخط الهاتفي صحة دون علمه  اإلجاباتيقدم 

 أوفهمت نعم فهمت هذا البيت بيت العم محمود هل تترجل : بالط

 مكان أخر  إلى أوصلك

 مزرعة السفر والسياحة طيران بنغازي  إلىمكان أخر  إلى: قلت 

المزرعة ترجلت منها  إلىوصلت السيارة ..إذاهناك  إلىنعم : بالط

 مودعا الصديق بالط والشريك بالط أحمد الطرابلسي 

باحثا 3المبنى رقم  إلىالغرفة غيرت المالبس وتوجهت  إلىوصلت  

عن منزل السيد بالل أحمد موجادي محاوال تدارك ما فاتني من وقت 
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 لىإدلوني عن البيت بعد سؤال الشخص السادس حول المبنى صعدت 

طرقت الباب 45قصدت الشقة رقم  الدور الخامس عشرة أي األخير

قرعت الجرس خرج السيد بالل يرتدي بدلة مكتوب عليها طالب طلب 

مرحبا يا : الل أحمد موجادي سلمت عليه وعرفت عن نفسي علمي ب

خطة الطلبات  ضمنبالل معك محمد موحو المدعو موح الجزائري من 

 بعد تقديم طلب مني قبل حوالي ساعة ونصف  اإلدارةالعلمية رشحتني 

جيد تفضل نبدأ من شقتنا ثم المبنى ثم الكلية الحربية العسكرية : بالل

بي الليبي كونك طالب مهم من طرابلس يجب أن للطيران الحربي العر

عترضت سأفكر أنا أي ال تقحم نفسك في أي ا إذاتستحم في الداخل 

 ننهي جولة الساعتان في خطة العلم العملية أسف النظرية  حتىشيء 

يوصل لكم  االستحمام اآلن االستحمامموافق يا بالل هل خطة : أنا

مام حمامه وأنا موافق على سرائيل موافق على أن الحإرئيس وزراء 

رسال الرسائل من الحمام الذي صممته شركته في بنغازي سابقا إ

عندما أدخل وأخرج  االستحمامشبيهة في طرابلس أرهقته بحسن 

 ستعرف أن الفوطة ليست يهودية 

 تفضل أدخل وسيكون الحمام جاهز والشاي جاهز والطعام جاهز : بالل
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الشقة المتكونة من تسع  إلىعلى خيرة اهلل نبدأ العمل ودخلنا : أنا

هذا ما قرأته من  طالب أي ثالثة في الغرفة27عدد  إلىغرف تتسع 

خطة مراجعة الطلبات العلمية ..بدأ الخطةاعلى صبورة مكتوب عليها 

 من هنا وكن ذكي نعم كن ذكي 

جيد هذا  طالب جيد هذا شيء فاره هذا شيء27عدد الطلبة في الشقة 

الكلمات التي  شيء مهم هذا شيء ممتاز ثم دخلت الحمام متنكر بهذه

ه ثم يبين ما ب...حسب علمي تجعل هاتف الشقة يعيد بكلمة هذا سيء

مثال هذا شيء جيد هذا شيء مخيف هذا شيء مؤكد هذا شيء سيء 

هذا شيء رائع هذا شيء مقرف سابقا حصلت على إجابة مفادها هذا 

أتعمد حذفها من كهرباء الحمام الذي يجب أن ألمسه  شيء مرعب لهذا

بإشعاله وإطفائه ولو ألف مرة قصد التجريب يرد الهاتف أو ال يرد 

حيث يصمم اليهود الكهرباء من الالسلكي في تصاميمهم من حين 

 ألخر

طفائه صوتي قائال هذا شيء هذا شيء هذا شيء إشعال النور وإمع 

يء مفيد يبدو أن كهرباء هذا الحمام جد مفيد مثال ها أنا أكملت هذا ش

خرجت ..جيدة ها هو جرس الهاتف يتجاوب مع الرسالة الالسلكية

 ...مندفعا صوب بالل والهاتف قلت ماذا قالوا قال خذ قم بالرد
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 ألو من معي : أنا

 ...ظر بعض الشيءأنت: هم 

 هذا شيء لطيف 

اتفهم من رجل واحد أو كل الرجال يسجنون بلطف أقصد أني أه: أنا

 رجل تحت سيطرتي 

 اللقاء  إلىرجل واحد و: هم

 اللقاء إلى: أنا

 ماذا سمعت: بالل

محتواه جملة  الالسلكيةرد هاتفي عن الرسالة  بالضبطالمطلوب : أ،ا

  أيًضاوماذا : بالل..شيء لطيفهذا 

 يطلبون اللطف لك فماذا تعرف عن لطفهم : أنا

 أشرب الشاي وسأخبرك في الطريق: بالل

بالل الذي سألني عن عدد مرات محاولة قتلي في طرابلس كان وجهه 

من كمائن المجرم رئيس وزراء  النجاةيؤكد أنه يبحث عندي عن سبل 

  الموسادسرائيل داخل ليبيا وباقي أعوانه من إ

 تكانكنت تقصد الشروع في القتل  إذايا بالل هي مرة واحدة : فقلت

الصنع بيضاء اللون من ماركة دهسا واضحا بسيارة عائلية فرنسية 
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صح  نإبيجو تأكدت تحرياتي فيما بعد أنها كمين لي كوني معرض أو 

التعبير طبيب جيد في محاوالت تطبيب مسحورين في عرس السيد 

 هشام حسن المرجاني 54هشام هل تعرف هشام رقم 

بلى أعرفه وهو شاب محكم الصنع هكذا أسميه أنا في سردي : بالل

ثرنا يوميا بيوم أنزع من ما أقوم به بعض األشياء لرواية تروي أ

 مروحية مدينتنا ما عالقتك به  اسموأألفه رواية أطلق عليها 

أنا: هشام يا بطل رجل بطل أهواه كلما أردت أن أتعلم شيء جديد 

تعلمته بصحبة بطولته البطوالت األخرى تجعلني بطيء الفهم بطيء 

من الجدية وتثمر بسرعة إذا اختار  التعلم أما بطولة هشام ففيها الكثير

القدر لك حسن البطولة فسوف أكون جيد التعلم من هذه الخطة 

 التعليمية فما هو اللطف الفضل لديهم معكم حتى اآلن 

مثلي كنت أظن أن دمويتهم  قطيار مراهكثيرة عمليات قنص : بالل

مجرمين قصد قتلي 4شيء وشجاعة مجرميهم شيء أخر أن يصل ألي 

الجوي شيء صعب  المزرعة مزمارون عامين تدريب هنا في في غض

 عنهم 

 وكيف ومتى وصلوا : أنا
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يل سرائإبيادق جيدة تتحرك في ليبيا و اآلنأنا من طلبهم وهم : بالل

وأوربا ولوس أنجلوس بشكل جيد هل أدرب لك أربعة أو ستنفصل 

 عن الطيار وتختار حبا أخر من المزرعة 

ت معي الوق اإلمكانيةنعم حبا أخر ال أملك الوقت كي أبقى معك هنا : أنا

 طرابلس أكمل مع نفس الكتيبة  إلىال واجب تكتيكي زمني عودتي 

لتقط صور في المزرعة اجيد من أجل الوقت ترحل دون أرقامك و: بالل

 خدامه استوتعرف عن مركز عمل راديو الدم قبل أن تشرع في 

ئيل سراإ إلىر تلزمني العديد منها كي أرسلها قلت لبالل عن ذكر الصو

حدى الخطط الحقا وعلى ذكر عمل راديو الدم يجب إفي  طلبت مني إذا

قامتي تكفي إكان مدة  إذاأن أفهم منك كيفية تعلم كل ما تعلمه عنه 

وعلى ذكر الخطة العلمية فأنا أوضح لك أنها األولى لي فكيف سأكون 

من طرابلس هذا كل  أنتنسحبت اأنا و نجحت إذافي األرباح  أنتأنا 

كنت تستطيع فهو  إذاما أعرفه عنها أوال عليك البقاء معي بعد الغد 

الكثير عن عمل راديو الدم ثانيا موضوع  يوم عطلتي وسأعلمك

نسحابي من أرباحي مزرعتي كطالب لك موافق حتى دون أن تربح ا

 رادار الدم راديونقصد  ألني ال أريد العمل في طرابلس ثالثا بنا أنت

التدريبي الرئيسي لتجرب صوتك هناك وتحاور راديو الدم لمدة  الدم
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ساعة ونصف بعدها تبقى لك ساعة أكملها معك َهذا ُكَل ما عليََُّ القيام 

 به واجبي َأقصُد 

 إلىشكرا على منحي حق التصرف في فاتورتك من طرابلس : أنا

ا أم.ليك قبل أن أرحلوأرد ع األنسببنغازي سأرى كيف يكون العمل 

نت ك إذاهناك  إلىفيما يخص فتح حوار مع راديو الدم التجريبي فبنا 

 تقصد السير صوب المبنى الذي أمامي 

ها نحن وصلنا نعم وصلنا مزيدا من العزم في الخطوات فقط : بالل

 ونحن وصلنا 

 مرحبا يا بالل ،من الولد العربي : الحارس

 بالعربية يا أبي بالعربية يا أبي : أنا

 جدا جدا هي جودة العربية : البواب

مستعد لقول مرحبا يا محمد موحو كلمة سر صحيحة سأتركك : بالل

 هنا وأذهب لجلب ملفك المرفق

 اللقاء إلى اإلدارةمن 

در صوب اليمين وأكمل الباقي بمفردك استاألمام و إلىسر : الحارس

 تا صوب اليسار ممنوع منعا با

 اللقاء إلىهذه مهمة جميلة شكرا يا صديقي : أنا
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الباقي بمفردك  وأكملصوب اليمين  دراستاألمام و إلىالحارس سر 

 صوب اليسار ممنوع منعا باتا 

وبدأ السير المسافة ..اللقاء إلىهذه مهمة جميلة شكرا يا صديقي : أنا

حوالي  يمترو المتبقأكثر من ثمانين  اآلنليست قريبة هي 

نعم نعم ها هو ..اليمين إلىسأستدير  ..حسًنا.ها أنا وصلت..متر50

زر الساعة مثلما تقول لوحة  أضغطراديو المعلم راديو الدم سوف 

 التعليمات 

تنبه يا محمد أنك محمد وموعد : زر الساعة  ضغطبعد : الراديو

ظر غيرك يا محمد هل هذا أنتالزيارة المحدد لك يؤكد أنك محمد أنا ال 

تطلب  003يا محمد موحو المدعو موح الجزائري من الرقم  أنت

 الخطة العلمية 

 ..يا أعز راديو .نعم: أنا

الدلع في بنغازي ال ينفع ال أحد يدلل الراديو في : الراديو 

ما دمت أتذكر قل في بنغازي هيا فكر في أقل من ثانية  ..حسًنابنغازي

 وقل في بنغازي 

 في بنغازي : أنا
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أنك في بنغازي لكن أين أنا  أجبتهم في تل أبيب أنتا هكذ: الراديو

 عندما يقبضون عنك

 سرائيل إفي : أنا

 سرائيل يهودي طماع وأنا عربيإجيد وصنعي في : الراديو

 األصل...قل عربي األصل 

 عربي األصل: أنا

هكذا أنا أعرف من دمك أنك عربي األصل وأعرف من دمهم : الراديو

 .قل أفرق..دم أستطيع أن أفرقأنهم يهود بين الصوت وال

 أفرق: أنا 

جيد يا رجل سوف أعرف هناك أنك تفرق بين الخيانة وجمع : الراديو

 المال ألن هذا هو السؤال المطروح فكم تريد هيا قل كم تريد 

 كم تريد: أنا

سوف أرفع صوتك من هناك قائال كم تريد ثم تبدأ الحوار مع : الراديو

ٍتسأل وتجيب في نفس الوقت ريثما أعود  أنتنفسك كأنك الراديو أي 

الجيدة ماديا هيا قل شكرا سأبدأ ثم أقرأ  باإلجابةلك من تل أبيب 

 البيانات وحاول العمل 
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فهمت أنه يقصد أني سأنويه  .أثناء قراءة البيانات.شكرا سأبدأ: أنا

الزر فرد  فضغطتنائب الراديو  أنازر موافق  أضغطصوتيا عندما 

 صوتي قائال 

 هال هال هال أهال: راديوال

يا صوتي  إذايبدو أنه أنا حتى في أسلوب الكالم جيد خذ سؤال : أنا

 العزيز متى سنكمل خطة اليوم ضد اليهود

خطة اليوم قد ال نملها اليوم خطة اليوم فيها األشياء : الراديو

جزء منها فقط خذ نصيبك  أنتالضرورية للتدريب لذا هي مستمرة و

 رحل امنها و

 سمعت أن عمي محمود يريد زيارتك لعالجك: أنا

شهم محمود هم محمود محمود شهم همش محمود ما زال : الراديو

 لم يهمش فيما بعد عندما تنصرف أشكر محمود

 جابتك مشفرة إواجب طبعا سأفعل لكن ما بها : أنا

  أنتمن ÷ أنتشهم : الراديو

 من هم : أنا

 شهم يهودي  أنتهل  أنتمن  أنتاليهود شهم : الراديو

 بل رجل من الجزائر: أنا
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هذه مناسبة سعيدة لعبة فيما بيني وبين أرقامي وأسالكي : الراديو

  تشهاداالسلعبة حرب تجريبية كأني ثوار الجزائر فسلم بدني من كثرة 

 علموك البطولة: أنا 

هذه سيرتهم شهامة شهامة هامة فهامة يقولون نعم في : الراديو

قل ..في الذي لقنوه لي أنتما دخلك  إذا...فهامةالجزائر يقولون هذه 

 لقنوه لي من فرنسا أثناء التجربة 

 أال تكفك جبهة قتال واحدة : أنا

 طبعا ال قل ال : الراديو

 ال: أنا

جبهة القتال الواحدة هي الخاسرة دائما  اآلنهكذا كي تربح : الراديو 

 قبة  إلىكهتلر قفزا بين القباب الصالح أهلها من قبة 

 

 شكرا يا حكيم العرب المحاربين واليهود : أنا

ا يطلق عني حكيم المحاربين العرب اسمأعطيتني  أنتهنا : الراديو 

 واليهود فأين باقي األسماء قل أين باقي األسماء

 صبر وسأعد لك األسماء انما إهذه مصيدة : أنا
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الصبر للصابرين سوف أسمي نفسي تجريبيا راديو : الراديو

 تعاقد مع غيري قل مع غيري أنتوالصابرين 

 مع غيري: أنا

مع غيري هذه موجة األغاني الليبية واألغاني األجنبية سيما : الراديو

 اليهودية قل اليهودية 

 اليهودية: أنا

 اعاالستمسرائيل تواصلون إسرائيل ومن إاليهودية هي لغة : الراديو

ل ليال وقال لي قهذه الباقة من األغاني العربية وشرع في الغناء ق إلى

 تواصلون 

 تواصلون: أنا

الطلبة الدرس اليوم مع باقي وقت خطة  أبنائيتواصلون يا : الراديو 

 محمد موحو العلمية 

 قل خطة علمية

 خطة علمية : أنا

هذه نشرة أخبار مفيدة من أمن الحرس الثوري العربي الليبي : الراديو

مفادها الخطط العلمية الناجحة هي التي تكون صوتيا في التجريب 

الصوتي ناجحة لصوت الطالب أو العميل المجرب نشكر العميل 
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رتبة راديو  إلىالمجرب محمد موحو المدعو موح الجزائري ونرقيه 

 ..تم تجريبه

 يبه راديو تم تجر: أنا

 دقيقة 33دقيقة قل 33الراديو الوقت المتبقي بعد التجريب 

 ثالثة وثالثين دقيقة: أنا

  حسًناسأنام دقيقة قل  : حسًناالراديو 

  : حسًناأنا

 تهانتظرطبعا بعد أن ..كيف يسير العمل عندكم في طرابلس: الراديو

 دقيقة 

 .نعم جيد ..يسير بشكل جيد: أنا 

 الذي تريد التدرب من أجله فيما بعدوما هو الهدف : الراديو

كثيرة هي األهداف وأريد أن أقسم عملي على مجموعة رجال : أنا

 ونساء فما رأيك 

  نعم فهمت لكن ما هي : الراديو 

هي مثال عملية تجارية بين طرابلس وتل أبيب والجزائر معها : أنا

 خدمة الطلبات الهاتفية من طرابلس صوب تل أبيب ولوس أنجلوس
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البحث عن عمالء عرب وأجانب  أيًضالديهم  اإلدارةويها بعمل تم

 وتجنيدهم في شبكتي ثم شبكتكم 

 هذه سهلة شبكتي ثم شبكتكم جيد كي أساعدك قل شبكتكم : الراديو

 شبكتكم : أنا

وم التجريبي الي االختبارنجحت في  إذاعندما يصل فيما بعد : الراديو

  ومعه كلمة شبكتي 2000رقم 

وم التجريبي الي االختبارنجحت في  بعد إذاعندما يصل فيما : الراديو

جب ي اآلنومعه كلمة شبكتي تستطيع تسجيل شبكتك هنا 2000رقم 

 أن تعرف أنك يجب أن تقول تسجيل

 تسجيل : أنا

 شبكتي 2000نعم ما هو الرقم : علق هيا قل شيء يا هداف أنا: الراديو

هو هذا الصوت الذي شبكتي 2000ه اسمنعم هكذا ينطق و: الراديو

 تجربه يا غبي قل غبي 

 غبي : أنا

تحاول قل  أيًضاختراقي وقل اغبي عندما تحاول  أنتهكذا : الراديو

 تحاول هيا قل تحاول 

 تحاول: أنا
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حن ن نتهمكالمه منك استتحاول تل أبيب الدفع لك مبلغ فور : الراديو

 ن بشرط أنبالخيانة ونغتالك هذا ما يجب أن يعرفه محمود لقماطي لك

المتبقية ال أريد أن أفكر 15باقي الدقائق  وتبقى لي اآلننقطع الخط 

 كثيرا ٍوأكمل معك قل محمود أنتفيك من 

 محمود: أنا

 قل محيمد: الراديو

 محيمد: أنا

 المخترع تحيا المخبروأنا لقماطي راديو قل : الراديو

 المخترع تحيا المخبر: أنا

غتيال رجل ادقائق ثم أعطني رأيك في موضوع 3سأستريح : الراديو

 انتظرنيم ث إليهمن شبكتك قل يصل  إليهسابقا من قد يرسل  أنت أنقذته

 ثالثة دقائق 

 إليهيصل : أنا

 بعد دقائق الراحة مع الفاعل حسب رأيك قل الفاعل : الراديو

الناجي  54ربما يكون السيد هشام حسن المرجاني رقم ..الفاعل: أنا

شبكتي مازالت  ضمنأخ أسف هشام ليس من  راديو وربمامنك سيد 

 ال تتصل بتل أبيب 
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 يبدو أنك متدرب ذكي : الراديو

 5أنا مخترع التشويش : أنا

 وما هو السيد الذي ذكرته لي قل السيد : الراديو

هو هوائي يربط صوتكم براديو الجزائر ثم فرنسا ثم كامل العالم : أنا

ثم تل أبيب ثم يعود دون أن يكشف أي معسكر من معسكرات العرب 

 ياألميركأثناء العمل معنا ناهيك عن كونه مدرب جيد كأنه سالح الجو 

 يدرس قد يدخل الخدمة ويصبح مثلك اآلنهو  إنما أيًضانقلده ونغشه 

هو ضد  إنمانعم أنا موصول به 5ربح التشويش  إذانا تهاني: الراديو

 قل شكرا ياألميركسالح الجو 

 شكرا: أنا

هذا كل 2000/جانفي/01أخبر عمك محمود أنه سيقبض يوم : الراديو

 للقاء ا إلىالوقت قل  انتهىاللقاء  إلىشيء أخبره كي تقبل في الخدمة 

 اللقاء إلى: أنا

الرواق الذي  إلىانات توجهت غالق الراديو حسب جدول البيإبعد 

خارج المبنى حسب األسهم التوضيحية واليافطات  إلى يخرجني

خارج المبنى وجدت سيارة صغيرة مكتوب عليها سياحة  إلىوصلت 

.ما زلت ...قلت في نفسي يبدو أنها للتجوال داخل المزرعة..طالب
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بالل أهال  أخبر قالواقف حتى وصل بالل ومعه ملف من ورق مثلما 

 وسهال يا رجل هل كان الدرس جيد 

 جيد وجيد جدا كان الدرس ممتع يا بالل إالنعم لم يكن : أنا

في الساعة والنصف القادمة سوف تعمل مع بالل الهاتف رادار : بالل

ضع ت أنتهكذا نسميه يعني أنا ألبسه سماعة رأس وأضعه في جيبي و

تحاورني كأني هو أي سماعة رأس و وترتديقسمه الثاني في جيبك 

فقط الهاتف سيجيبك وتجيبه  الطوارئفي  إالأنا سوف لن أسمع شيء 

مدة الدردشة نصف ساعة أو ساعة ونصف ال أعرف حسب نجاحنا 

 رتدي هذه السماعة وضع هذا النقال في جيبك يا موح اهيا 

.ألو ..جيد الحوار مع الراديو فكيف سيكون الحوار مع الهاتف: أنا

 األسماءالهاتف بالل مثلما تود أن يطلق عليك من  أنت ذامرحبا هل ه

  االسمهذا 

نعم هذا أنا الهاتف بالل ولدي رغبة في التعاطف معك : الهاتف بالل

 كي ال تخسر  أنت

 أخر الرحلة فائزين  إلىسوف نمضي : أنا

 ...ما الذي تقوم به في طرابلس: الهاتف بالل
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الخطط التي  ضمنأعرف أنك من التدريب والعمل معهما التجارة و: أنا

 سنعمل بها فيما بعد كما أني قد أصمم مثلك ذات يوم 

أهال هذا يعني أنك مثل الوغد الذي صممني بالل : الهاتف بالل

 مخترع مثل بالل المخترع أنتالمخترع هل 

 5 التشويشمخترع العديد من األشياء من بينها  أنانعم : أنا

 60606093تجريبيا رقمه في مفكرتي : الهاتف بالل

 ترى ماذا أوكلت لك 5بخدمة التشويش  األداةرائع أن تزويدك : أنا

تصفه سالح جو نعم هذا كل شيء عندما يدخل الخط : الهاتف بالل

هاتفيا عن بعد وال يعرفون أنه المتصل أذكرهم أنه سالح جو الواليات 

 5التشويش  ةاألمريكيالمتحدة 

  اإلرسالذي يجعله على خطأ في هذه أنا فهمتها لكن ما ال: أنا

 أمزح أمزح ..األحوال الجوية وكونه من صنع يدك: الهاتف بالل

أنا: األحوال الجوية مناسب الرد موافق نعم يلزمه فك شفرة صوتية 

كي تبين جهة اإلرسال نعم موافق سأفكر في األمر ولو أني أظن أنه 

ي قررت ذلك مهمة إضافية لك كجزء من شبكة اتصال أمن البالد ألن

أثناء تصميمه أي واجب عليك كغيرك من األجهزة األمنية التعامل مع 

 أسرار سالح العدو كي تنجح اليوم وغدا 
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 وما بها الراحة : الهاتف بالل

بسبب عدم  االلكترونيةمكلفة قد تخسر الكثير من الرسائل : أنا

 التعرض لهم يوميا 

 السالم خير من الحرب : الهاتف بالل

شيء نحن صنعناه هم يفخرون به صممناه  إنماهذه ليست حرب : أنا

 تذكره بأرقامه الهاتفية كرادار أو ال يكون محكم الصنع  إنما إ

 .مع العلم..بالل في الموضوع أي الحوار إشراكهل تريد : الهاتف بالل

ويؤكد أنه يجب أن يسمع صوتك  اآلنأنه يسألك عن الساعة كم هي 

 5التشويش : كي يصلك ب اإلجابةفي  باإلنكلزية

دقيقة 20 إالأي ناو هاي بالل الساعة هي الرابعة  يأس ةباإلنجليزي: أنا

 أي الثالثة وأربعين دقيقة 

متواصال مع 5يقول بالل قل كلمة واحدة تبقي التشويش : الهاتف بالل

 راديو الدم والهاتف بالل

 حكمة: أنا

يعني 5تشويش الهاتف بالل: تفضل معك راديو الدم يوصل صوته ال

نجحنا سنكمل باقي الخطة العلمية التعليمية بالهاتف بالل والتشويش 

وراديو الدم سوف يبقى بالل صامت وأنا أنوبه أنا عندما أتوب بالل  5
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ال أحد يعرف أني صمام أمان صوته هنا في مزرعته الهاتفية بالل 

 طالب صممني بالل شرطي بالل سره في طي الكتمان بالل ليس غبي 

هل أعجبك التشويش 5التشويش  إالهيا يا محمد كنت أموه أنا لست 

كان يريد أن يقول مثل هذا الهاتف بالل فقلت أنا الكلمات حياك اهلل يا 

 موح هذا ما قاله بالفعل التشويش 

المهمة من  إدارةمن فضلك يا موح كيف أعيد كل : الهاتف بالل

 5التشويش 

 يدقديم وسيسلم عليك بصوتي الجدلعب معه الكوتشينة بصوتي ال: اأنا

مربحة أيام الكوتشينة القديمة يا موح هذا ما يرسله لك : الهاتف بالل

عشرة بعد  إلى ردوالدفع من أرباحها من مليون اويقول  5التشويش 

 أعوام هل هذا الخبر صحيح يا موح 5

نعم هذا نبأ يمت بصلة ألخبار تجارتي الرسمية بين طرابلس : أنا

 وس فيما بعد ولوس أنجل

أسماء وكذلك سعاد  أيًضاسألت عنك عائشة يا موح و:  5التشويش 

 سألت عنك فهل أرد بدال عنك 

 مؤكد تولى الرد في كل أدوار العاطفة وستكون كل تسجيالتك جيدة: أنا
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كمال إيقترح بالل كونه يالحظ نسبة نجاح التجربة : الهاتف بالل

دقيقة 25الساعة في الدردشة ال الساعة والنصف وباقي من الساعة 

يقول كي يسلم محمد موحو على األطباء أطباء راديو الدم والهاتف 

 قبل أن يرحل 5بالل والتشويش 

هذه ممتازة ال نتكلم مع بعضنا البعض وعندما نتكلم : 5التشويش 

 صمودنا  تحيىننقص من الوقت نصف ساعة 

تحيى صمودنا لذا أنا كصامد موافق على إنقاص الوقت أنا: نعم 

 ومعرفة األطباء والتعرف عليهم أحسن من صحبت التشويش 

 جيدة يقول راديو الدم لك يا موح قل صحبة التشويش : الهاتف بالل

 قل صحبة التشويش : أنا

 صحبة التشويش : أنا

به  مشروع النيل من الواليات المتحدة الذي ذكرتني: راديو الدم

أعجبني لهذا أنا يا موح لن أبعد موجاتي عن التشويش كي أوافق ألن 

في العرس يا موح هذا المساء سوف  إسرائيلرأس العدو أمركا وذيله 

يتحرك السحرة وسوف تتأكد تل أبيب أنها تدير نفسها فكم خطة مماثلة 

 نفذها الهوائي هوائي التشويش داخل الواليات المتحدة 
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صوتهم الحربي الجوي أي  إبقاءضرورية واحدة وهي الرسمية ال: أنا

 إلىكونه األذكى لديهم عملنا سويا ينبه  5الرادار دائما تابع للتشويش 

خطة كلها من طرابلس الغرب ثم فيما بعد طرابلس الشرق 13أكثر من 

والمهمة هي الحصول على أرض 5ثم كل الهوائي العربي التشويش 

 وجود أصال من ال إسرائيلفلسطين أي زوال 

  االستثنائيةما أهم العمليات : الهاتف بالل

لحساب سالح  ياألميركفالس لسالح الجو إاألولى هي ضربة : أنا

سالح الجو األوربي  باستخدامالجو العربي عبر سالح الجو الروسي 

 كنتم تريدون كل التفاصيل فالوقت ال يكفي  إذا

 باللقل الوقت ال يكفي يا سيد هاتف : راديو الدم

 الوقت ال يكفي : الهاتف بالل

هذا الحوار يعاد كل يوم على  انتهاءهذه ساعتي تعلن : راديو الدم

الهاتف النقال بكلمات السر فيما بعد كلمات السر هي أجزاء من ما قلنا 

مثال فالوقت ال يكفي هل الجميع فاهم وهاتفه مملوء بكلمات السر 

 في جيبه  إبقائهويستطيع 

أعلم السيد محمد موحو أنه أصبح من ضمن أعضاء األوالد الطيارين 

هذه الكتيبة دوما جاهزة لتزويد القيادة بجديد ابتكاراتها من داخل 
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المزرعة وخارجها لعلم محمد موحو أن هذه المقابلة الهاتفية تضم 

كل الطلبة واألطباء أقصد هم أيًضا في االستماع اآلن إلى اللقاء 

االلتحاق بهم في صالة الرصد الجوي والرادار الحربي المطلوب منك 

 دقائق 3كي تتعرف عليهم يبعد المكان مسير 

 مع السالمة يا راديو الدم مع السالمة : أنا

مرحبا بك نحن األوالد الطيارين سوف نوصلك يا محمد : الهاتف بالل

 صالة األرصاد الجوية والرادار الحربي  موحو إلى

الذي 5الصالة أحسست أني من صمم التشويش  ىإلعندما وصلت : أنا

ها  اآلنفرض عليا ألن أبدأ عملي كأني ال أعرف عن عملي شيء و

من جديد ها هي األرصاد الجوية ها هو الرادار الحربي ها  اآلالتهي 

 ..يا جنراالت أمركا5هو التشويش 

سأرى كيف سأقضي النصف ساعة داخل هذا النشاط رفقة  اآلن

ى أن ال تتغير الخطة بسبب عجزهم على صيانة عبقرية األطباء وأتمن

 5التشويش 

الكالم مع بالل ال الهاتف  بإمكانكاللقاء يا محمد  إلى : اآلنالهاتف بالل

 بالل

 مرحبا مجددا يا بالل: أنا
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مرحبا وجب أن ال تنسى أني سكت فقط أثناء الحوار كي يعيش : بالل

يعمل ببصمة مصممه وأطبائه 5الهاتف بالل مثلما عاش التشويش 

 أشكرك على مساعدتي بهذه الجولة أي الخطة العلمية 

جيد  اآلنفهمت نعم تذكرت أن معي علم ومن أين وأنا أعلم علمت : أنا

 هل تعلم هذا السر

ه الحقا أن ألحت الضرورة أي اعمل خلف بصماتي نعم أمر بمثل: بالل

 كي تسلم على األطباء اآلندون أن أعرف عن نفسي عموما تقدم 

  أيًضانعم والطلبة : أنا

 ه محمد موحو جنرال أمركا ووزير دفاعها اسممن منكما : األطباء

الطبيب هل بلغهم عن  أيهاهكذا ينادوني في أمركا لكن من فضلك : أنا

 ي شيء عن هذا الثرثار ي الحقيقاسم

طالب بما فينا الطالب بالل نعلمكم 15طبيب و15نحن : الطبيب أحمد

أنه ال يعرف عنك شيء  5أنكم نجحتم بدون أي مشاكل يقول التشويش 

هنا بجانب صوته الرئيسي التجريبي نصف ساعة  سوى أنك ستقضي

و من الوقت باقي الكالم باقي الكالم الذي قاله في الهاتف بالل ه

وهو الذي  أنتأيامك أي يتذكر من  إلىمحاولة منه في العودة بنفسه 
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موح الجزار هل هذا صحيح يا موح يقول الطالب  اسميطلق عليك 

 بشير 

 اآلنعام لحد 25بالفعل يا بشير أنا موح الجزار البالغ من العمر : أنا

غرقت استوأنا في سن الواحد والعشرين و5أكملت تصميم التشويش 

هل من سؤال  أمريكيخرجت الفكرة من فلم استت سنة كاملة من الوق

 أخر 

 نفذت النموذج األول  بالضبطأين : الطالب علي 

 1996 في القاعدة قاعدة الشهيدة معتيقة طرابلس سنة: أنا

 الجزائر  إلىولما لم ترحل بنا : الطبيب الهاشمي الجزائري

على ما هو 5الطبيب بشرط أن يبقى صوت التشويش  أيهالك ذلك : أنا

 جزار إالال يعرفني  اآلنعليه 

 وطني أنا لست منحاز  إلىأنا لست منحاز : الطبيب الهاشمي الجزائري

 يذكر أنك بطل في العدو5كان التشويش : بالل

 نوعا ما نعم نوعا ما : أنا 

 أسي الصغيرأكمل ما وعدني به ر أظنها عندماهذه خردة : الطالب خالد
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ذهنك  إلىبمجرد ما يتبادر  االختراعيجدر بك عدم التوقف عن : أنا

نوعه وفكرته ألنه وعلى رأي ملوك النمل المثابرة أساس النجاح 

 لها جناح  أيًضاوالنملة 

 لم أفهم : الطالب خالد

يعني تجرب وتعيد الكرة حتى تصبح الفكرة البسيطة شيء ما بل : أنا

 شيء موجود

دقائق تفضل كي تستلم 5معك يا موح : الهاشمي الجزائريالطبيب 

ملفك المدني والمالي من أطباء مزرعة الطيران بنغازي أجب على 

جابات المدونة على هذه الشاشة شاشة هذا الكمبيوتر يعني ضع اإل

 اتك جابإجابة المناسبة حاول أن تتذكر فهيا جميعا إلالسؤال المناسب ل

 إنمامألها فيما بعد أنا ال أذكر  بإمكانكم هكذا جاباتاإلمريحة هذه : أنا

يب كي يج يسأليتذكر ما هي األسئلة التي يعمل بها أي أنه 5التشويش 

  اإلجابةفيستمر متسائال يعرف 

عن كل  اإلجابة فهمت منك أنه بارع في: الطبيب الهاشمي الجزائري

 شيء بشرط يسأل نفسه

 5نعم هذا هو التشويش: أنا

 جابات اإلنعم نعم مريحة هذه نعم : الجميع 
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 البيت من جديد إلىهل سأنصرف يعني سيصحبني بالل : أنا

نعم يا محمد فهم يأسفون ألن زيارتك مفاجأة وهم من رحبوا بك : بالل

ال  كما ببنا نرحل  اآلنوأنا كنت من بينهم 003عندما دخلت الخط 

 الجنرال الصغير أيهاعن التشويش  االبتعادتريد 

 ا بالرحيلمرحب: أنا

قائال ونحن في الطريق هذه هي مدينتنا بنغازي الجميلة فهل : بالل

 ستدفع لها تبرع تطلبه منك اليوم قبل أن تصبح رجل أعمال

كماله يعني حضور إكمال العمل وإهذه مفيدة أنا ال أستطيع واجبي : أنا

 ذاإ..العرس ثم الرحيل جوا صوب طرابلس الغرب أسف سلمني ملفي

 ي فأنا ال أفهم شيء من قاموسك العرب االستقالةتقصد التبرع بالفعل ال 

..عموما هنيئا لك بهذه المجزرة داخل أمركا يا االستقالةأقصد : بالل

 جزار 

 واضح أنك موافق على العمل معي قصاب متدرب نعم هنيئا لي : أنا

د أكالخط بال تمويه أريد أن أ اآلن ابقشكرا يا ذكي التشويش : بالل

 معكم أريد موعد أخر خارج نطاق العمل حضور العرسبعد  لك أني

 في طرابلس أو في بنغازي: أنا
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نزل م إلىأسكت قليال سأخبرك في السيارة ونحن في الطريق : بالل

الساهي بالل فأين سنلتقي هل المكان  أيهانكاد نصل : عمك محمود أنا

 المناسب في طرابلس أو في بنغازي 

 طعتاست إذاازي في بنغ: بالل 

 السياحة في بنغازي فيما بعد أنا موافق  إلىميال : أنا

لم يحدث فالموعد العام القادم في  إذاجيد سوف أهاتفك فيما بعد : بالل

حفل زفافي أنا وأخي الصغير  أيًضاسيكون  ن وافقت ألنهإواحد ماي 

 منير 

 هذه دعوة لحضور العرس ال دعوة عابرة إذا: أنا

 نعم أفضل أن تكون مدعو لحفل الزفاف هذا كان قصدي : بالل 

على كوني  االعتمادن صح إهذا الشارع الذي يقطنه عمي محمود : أنا

 فطن السياحة والعمل 

 أجل ومؤكد هذا هو الشارع : بالل

 نترجل فالمكان غطاه الناس فرحا بزفاف حمزة: أنا

 الجميع أنا سأعود بعد ساعتان أعذرني سلم عن  أنتترجل : بالل

 سأسلم حتى على السحرة : أنا 

 نعم كي تبعد النحس : بالل
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األقدام أتوق إلى امتالك سيارة  ىترجلت مثلما عهدني السير عل 

تنفعني في الترحال والعمل األسرع واألجدى ما زلت أسير الفرح كوني 

أكملت بعض المهام بنجاح حتى صافح وجهي وجه شرطي ثمين أكد 

أنه سينظم دورية مباركة نحو العرس قال الشرطي سلم على شرطة 

طويال ولم بنغازي يا صاحب المزاج الراقي في فك شفرة عملنا بها 

يشرح لنا أحد معناها االقتصادي نعم معي مبلغ من رقم السيارة بسيط 

مرسلة من رئيس شرطة بنغازي السري الذي  رقدرة ثالثة أالف دوال

هو أنا وإذا قبلتها أو أوجدت هي معي تقول ثمن عشرة مكالمات 

وتصبح أنت رئيس المبلغ أي تبتعد  رأالف دوال3هاتفية بدلها لنفسك 

اسة وزراء إسرائيل أي بعيدا عن هذا الحفل فهو له عد أدراجك عن رئ

في الرادار 5بالمكالمات غير مدفوعة األقساط إذا كنت دائنا للتشويش 

 أي عليك ديون 

 الدوريات  والبقية باقي: الشرطي 

..فقد دخل الخدمة بالكامل .ويشرح لك5سيفتح لك خط التشويش : أنا

 اليوم

  فهمت فماذا تفضل أن يطلق عني من األسماءفرضنا أنني : الشرطي 

 علي  االسمأفضل : أنا
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 الهاربعلي  إلياسي الفعلي : اسمالشرطي 

 يجادك بالدينار أو بالين فهل نحن واضحين إوبالفعل كان علّي 

السيد 5واضح ين أحسنت ومعك الواضح جدا مخترع التشويش : نعم 

 ن عليك ديون كا إذاسدد  –محمد موحو المدعو موح الجزائري 

 ال يجوز، المرور أوال لشرطة المرور:  إلياسالشرطي 

طرابلس مساء الغد  إلىسأكون بخير معي أجهزة راديو أصحبها : أنا

 كان عليك ديون إذاولهذا صحبتك معي ، سدد 

 ال يجوز المرور أوال لشرطة المرور إلياس: الشرطي 

 جيد سوف أحترم قرارك هل من خدمة أخرى: أنا

تخدمني في حساب كامل الكشف عن صواب كونك أوصلت كل شيء 

 سابقا فال أقدم عنك أي زميل ،أي أعلن عدم المساس بك طوال الرحلة 

 بل لي هفوات: أنا

تضامنا معك المساس بالزمالء سوف لن يحدث كن إلياس: الشرطي 

 فدائي قد تعطل الرحلة يومان أو أسبوعان 

 ستخدم حتى الرشوة فيما بيننا لتسهيلجيد ،سابقا كنا كي ننجح ن: أنا

 األمور 
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دينار  500: في البضائع العشرة أالف دينار ليبي بإلياس: الشرطي 

 المطار فكم معك إلىليبي من المطار 

 قبل أن أصل أو بعد الوصول: أنا

كان الطريق مزعج أخدمك  إذاما رأيك أصحبك أنا إلياس: الشرطي 

 وأخدم األمة

 سن من الرشوة موافق هكذا أح: أنا

لي عن مواعيد أو موعد  ما ذكرتثواني وأتأكد من إلياس: الشرطي 

مطار  إلىرحلة غدا مساء ها هو الرد الهاتفي نعم هناك أمل سأصحبك 

ضافتي وبعدها لي عدة واجبات في مدينة استطرابلس ريثما تكمل 

 طرابلس

 جيد هذا رأي شرطة حكيم: أنا

نك سحبتني معك كي تعمل إلت لي تنبه فقط عندما قإلياس: الشرطي 

 ماالهتمافطرابلس التي أرسلت واجب علّي  إذاقلت لك واصل السحب 

 بما أرسلته لي من مهام 

 كنت تريد أن تسلم عن العريس وأهله  إذامعك حق هيا أصحبني : أنا

 نعم ونعم األهل هم راديو الدمإلياس: الشرطي 
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أي  راديو الدمصواب نعم هذا ما تود فهمه كي تعمل نعم هم أصال : أنا

 هم أبناء الوالد المبتكر عمي محمود محيمد لقماطي

صالة كبيرة يوجد فيها من المفروض حسب السفرجي  إلىوصلنا 

الذي دلنا على عجل الرجل العريس شريكنا المخبر المخترع حمزة 

خبر المخترع ومن بينهم الم االسمأسمي الزمالء بهذا  أنيطيب لي 

بحفل الزفاف قبل أن نبدأ فحصه ربما يكون  نهنئهاليوم هذا الذي 

مسحور صديقنا العزيز المخبر المخترع حمزة محمود محيمد لقماطي 

حمزة جيد التربية هل هذا صحيح هذا  14/02/1977المولود في يوم 

لب الفرح ط يضرن الساحر الذي أكد أنه لن إالسؤال قال لي حمزة 

طبعا هذا جعل الشرطي ..عنه اإلجابةمنه أن يجبر الذي ال يعرفهم على 

اح في األفر إالثم رد بعد صمت مدة بسيطة طبعا  اإلجابةيحاول  إلياس

 إسرائيلرئيس وزراء  ففهمت أنا أن حمزة فرحه مغشوش لحساب

وترك التفصيل الممل في  إلياسطبعا بعدما شرحها لي الشرطي 

 خرىفرصة أ إلىالشرح 

أنك ستكون بخير في الفرح  أيًضايا حمزة هذه الشرطة أكدت هي : قلت

سوف لن تعمل األرواح الفرنسية الشريرة وسوف يكون  ن شاء اهللإ

الجميع على ما يرام وسوف تنجب لبنغازي الجرو تلو الجرو أو 
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عموما الذي يؤكد  إسرائيلأريد أن أحكم كل  اآلنتريدهم جنراالت من 

يتوجه ليرقص  كمال العمل التجريبيإأنه موالي لي في الخطة بدون 

 2رقصة مطولة مع أوالئك المرتزقة العرب اليهود في الصالة رقم 

 ياسإليا  أيًضا أنتهيا يا موح تحرك وراقصهم بكل أنواع التشويش و

 أنا سأتواجد هنا بعد تمام الساعة أي موعد صالة المغرب

 إلىوتصحب  إلياسمع المجرمين ربما تخطأ يا  اآلنلرقص ا: أنا

دائما تجنيدهم أحسن من سجنهم في مثل هذا  اثنانالسجن سكران أو 

 المجرمين هيا نذهب لهم  والئيالمشروع ها 

 02الصالة رقم  إلىْ.أين الطريق .مإليهنعم نذهب إلياس: 

لها وللرقص سأعود بعد الذهاب  اسبقنيمؤكد هي التي تراها هنا : أنا

 الحمام  إلى

 02نلتقي في الصالة  إلياس: حسًناالشرطي 

وجدت في الحمام الكثير من األدلة على أن حمزة أصبح رئيس : أنا

والده السيد محمود محيمد  اختراعي بفضل راديو الدم إسرائيلوزراء 

سجائر داخل بعضها البعض  أيًضاو لقماطي من بينها قلم رصاص

ومعها لكن هذه عند المبتدئين ليست أدلة هي أدلة كافية على أن 

السحرة سيجعلون الناس يستخدمون هذه األشياء مرة أخرى 



88 

 

األرواح هذا ما سأقوم بتنظيفه ثم أتأكد أن كل الحمامات في  باستخدام

 نكي ال ينطلق منها مسحور ليبي واحد وأما  بنغازي أصبحت نظيفة

 يا ليبيا 

تركت القيام بالمهمة له  إذا5الذي أبقى لي هذه المهمة هو التشويش 

وألعوانه كأني لست موجود فهل سيحسن الزمالء التنظيف ال داعي 

ال داعي سوف أنادي بكوني الجهة التي ستبدأ التنظيف أي نحن حمام 

أن لرئيس الوزراء  أيغروبها  إلىالسيدة لوس أنجلوس من شروقها 

 نجلس يديرها التشويشألوس  إلىرحلة جوية من بنغازي  سرائيلياإل

تل أبي من لوس أنجلوس راديو الدم سوف أأكد من  إلىويكملها 5

ها أنا تركت القاطعة ..السلكي الحمام أني حمام السيدة لوس أنجلوس

 الكهربائية مؤكد فهمت تل أبيب أني أو أننا حمام السيدة لوس أنجلوس

 مسرعا  إلياسباحثا عن الشرطي 02ة رقم الصال إلىثم عدة 

الرفاق تأكد أنهم ال  هاؤالءجلس مع اتفضل يا محمد إلياس: الشرطي 

 ال الحشيش إيبيعون 

الكبيرة واألكبر منها ترى  سالرؤوال إتبا لك متعاطي ال تعرف : أنا

 الكبار  هؤالءمن 

  سراحناجيدة هذه النشرة األمنية ومتى ستطلقون : أحدهم 
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 ماالسيا ديقو هل  أنتنحن هو الذي سنطلقه  سراحناإلياس: الشرطي 

 ديقو الئق عليك ترقص كنت ترقص وكأنك من األرجنتين 

ي ديقو ألنه في الغالب أنادى ديقو نعم ديقو اسمموافق أن يكون : ديقو

 السكير 

ال تقلق نمنحك فرصة لتختار واحد  االسمأو أعجبك  صدفةهذه : أنا

 ديقو جيد هل نبقيه 

 ديقو السكيرربح بي *قال  إنما.هذا صحيح ..قلت دقو: ديقو

 كنت تعرف إذانعم سوف ال تخسر يا ديقو صراحة جد لنا أي مكان : أنا

 أن الشرطة قد تزور المكان فنحن معنا حشيش 

خذ مني هذا الظرف وقل أي شيء  اآلن04وأستلمه من الرقم : ديقو

 وسنرحل سويا 

ن م إسرائيلأني سأقاتل حتى مع  إالأن أقول  يعال ال ال ال أستط: أنا

 أجل المال

فهمت معنى المكتوب في  إذا ظره ولن تخسرأنت...هذا يوم المال: ديقو

اللقاء فأنا من يريد االبتعاد عن الشرطة ومعي هذان  إلى اآلنالظرف 

 األخوان الجاهالن 

 اللقاء يا ديقو  إلى: أنا
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 ..نهاية الطريق وأعود فال تكن غبي إلىجيد سأوصلك إلياس: 

 جيد يا شيخ الشرطة: ديقو

الشحيح كن فصيح اللسان وسأتحملك حتى إلى أكثر من نهاية الطريق 

ها ها ها تريد تجنيدي أنت وهذا الصويحب أيًضا يريد تجنيدي لكن 

بشرط أن أتجند بعيدا عن هذان الجاهالن ألني أنا الذكي فال تكن غبي 

قبل أن يسوق ا الغباء كل الهروين والحشيش في بسرعة و بسرعة 

البالد نعم في البالد هناك الكثير من الجهلة أقسمهم لكم جاهالن 

جاهالن وكلهم تحت إمرتي في العمل قدمت من لوس أنجلوس البارحة 

 مليار يورو3هنا قصد الرقص هنا في هذه الصالة مقابل تسويق مبلغ 

 ي أعمل لحسابإسرائيلوزراء بين بنغازي وتل أبيب وروما كرئيس 

وهي التي علمتني قسم ظهر  األمريكيينحركة أحرار لوس أنجلوس 

الساحر اليهودي في الوقت المناسب فهل منكم من يعرف كيف يستلم 

  اآلنصالة 13زوج في  13باقي الجهلة جاهالن وعددهم 

تصرف لكن يجب أن أتأكد  أنتنعم سوف أمر معك وإلياس: الشرطي 

نهاية الطريق أي هل بالفعل تعنيك حركة  إلىغبي تماما أنك لست 

  األمريكيين  أحرار لوس أنجلوس
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بحث في كل أصلي الليبي وستجد أني بالفعل حر وحر وحر انعم : ديقو

ي سابقا الغبي عمر علي اسمي ديقو الليبي هذا أحسن األدلة اسمو

 لعطالي

د يصل أحيا سيد عمر سوف تصبر هنا قليال حتى إلياس: الشرطي 

أوجههم حسب خطتكم الموثقة  وأنافهل توافق    األزواج الثالثة عشرة

 المختومة من لوس أنجلوس 

 أنا موافق جرب التحكم في العصابة أ العربية  إلياسنعم يا : ديقو

 تحكم العصابة في بنغازي  اسموبكم إلياس: الشرطي 

 األدلةجرب فتح الظرف المختوم وأسرع فقد تعود إلياس: الشرطي 

ولن يكلمك أحد أقصد تسحب لوس أنجلوس الثقة من صالتكم وتبا لكم 

 ولرقصكم 

الشرطي إلياس: الرقص سيحترمه شرطي سريع البديهة مثلي بدأت 

وأيًضا اسمهم  ينأفهم أن اسم العصابة أحرار لوس أنجلوس األمريكي

أ العربية سوف أحترم كل البنود مثلما ينص القانون المكتوب هنا 

كم العصابة حكما موالي لألمن العربي ال لرئيس وزراء إسرائيل واح

في أعراس اليوم فهمت أوال أنت يا ديقو كن متعاونا ووافقني على كل 

إجراءات العودة العلنية إلى لوس أنجلوس ألني أعرف مسبقا كيف 
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إلى أمريكا وبالضبط مجندين  ينأعيد أحرار لوس أنجلوس األمريكي

 بكم نصحوك معا والدفع الكاش ف

للفرد يقتل الجميع بمجرد وصول المليون  ردوالمليون 54: ديقو

 األخير 

جيد موافق على بيع سيارتي في لوس أنجلوس إلياس: الشرطي 

ن م باسمكسوف تكون بخير رفقة حسابات الين الياباني الموجودة 

لكن تأكد أنك يجب أن تكون عدوا مميز للحكومة  5التشويش 

 خدم سيارتي في لوساستح تأكد أنك عدو مميز لها وكي تنج ةاألمريكي

 أنجلوس قصد جمع أ العربية والعودة بها عصابة قارة في صفنا 

 والحشيش: ديقو

عميال يهوديا فعليا 14بقه لي مثلما أرسلوه يسجن إلياس: االشرطي 

 كي نعرف كيف هي أحوالهم الحقيقية 

 ال بالنسخة األصلية مثلنا إوهل ال تقتنعون : ديقو

م محكمة بارعة ضد اليهود وكان هدفكم من البداية أنتإلياس: الشرطي 

مرار مثل هذه األعراس اليهودية في العالم لهذا أنا أفضل استعدم 

يشغلني وكذلك  أيًضاتركك تعمل لمدة ساعة ثم أعود ألن الفرح 

 شريكي موح
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م ستكون العصابة بالكامل عندما تعود سيكون العمل على ما يرا: ديقو

 داخل أمركا خالل أربعة ساعات سنرحل كي ال نخسر سنتا واحدا

سأعود بعد ساعة كنت أمام المرآة عندما عاد  إلياس: حسًناالشرطي 

الموالين له المجندين معه  داسترداكونه أصبح ملكا في   فرحا إلياس

د من عظمة عبأغني  أيًضاليبيا والعالم العربي ووجدني  إلىمن أمركا 

مثل ب إلياسالحليم حافظ أغنية سواح كنت أستبعد أن يعود المكافح 

كل عملها أن تنتهي هذه الزيجات ومثلها  العربيةهذا الخبر العصابة 

حدى مهامه إفي  5من العالم العربي وغير العربي قد نجح التشويش 

 ةن شاء اهلل سينجو هو والعروسان وينجح في مهامه األصليإالفرعية 

نعم يسقط ثم خرجنا سويا صوب العرس  ياألميركيسقط سالح الجو 

يغني سواح سواح سواح حتى دخلنا حجرة العريس  وإلباسكل هذا 

 ةاإلسرائيليقناع غرفة العمليات إنستهدف 5أصال وكأننا التشويش 

في تل أبيب أن البيت بيت حمزة محمود محيمد لقماطي عميل الرادار 

 االستعدادوهو على أهمية  أيًضاذاعة اإلهو ووالده في بنغازي و

المجرم أبلغتنا الهواتف النقالة  إسرائيلرئيس وزراء  باسمسيتزوج 

أن العمالء اليهود فهموا كوننا خدعنا ولوثنا دمنا العربي مسحورين 

بالفرنسية ومعنا من معنا ننطق داخل الهاتف النقال مثلما  خرجنا نلغي
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م قال .ث..طلب منا نتحدث الفرنسية بعدما كنا نغني سواح سواح سواح

بتسم عمي محمود كونه بالفعل رقم اهنا تل أبيب 40  40  40الهاتف 

الجحيم عدنا بهواتفنا وقد أصبحت رادار  إلىالعرس السليم وهم 

مزرعة بنغازي  أيًضاة مزرعة عمي محمود ومذياع ثم قياد إدارةو

نطالقا من عرس البطل حمزة بن اللسفر والسياحة والدفاع الجوي 

الصالة رقم  إلىمحمود مرت حوالي ساعة حتى وصلنا من جديد 

ه أحمد اسمبحثنا عن ديقو فوجدنا رسالة مع رجل شرطة 02

 معك أحمد الشرطي  إلياسمرحبا يا ..الشرطي

 ين ديقوأإلياس: الشرطي 

 ال شيء نريدك معنا على الفور : أحمد الشرطي

اللقاء يا محمد سأعود بعد  إلىجاهز لتنفيذ األوامر إلياس: الشرطي 

 بالهاتف  لم أعد فكرر طلبي إذاأكثر من ساعتان  العشاء أي ليس

 اآلنال أدخل خدمة أخرى بعد 5معك يا ذكي التشويش 404040الجديد 

 ..اللقاء إلىفقط خدماتهم هم 

 أعثر على السفرجي حيث إلىيجب أن أتوجه  إلياساللقاء يا  إلى: أنا

الذي ألتقيه في مقهى مراكش علي أجد معه بعض األدلة غير 

سرائيلي هذا الذي سينتجه اإلالواضحة عن شخصية رئيس الوزراء 
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.بعد التجوال الكافي في األماكن الكافية التي قد أجد فيها ..زفاف حمزة

ي المصري عثرت عليه في مطعم المزرعة يساعد بحماس السفرج

 المدعوين عمر متولي حسن أليس عداد الطعام وغير الطعامإ كبير في

 كاسمهذا هو  أنا على صواب يا أخي عمر متولي حسن صحيح كذلك

 1401034وهاتفك هو 

 وهذا الرقم الهاتفي  االسمأنا أعيش بهذا  اآلنلغاية : عمر

بشكل جيد هل تبقى على صلة  أخبرتك أنك ما زلت تعيش إذاو: أنا

 ها ها ها   ا فحالاسمبعمر وال تغيره 

 قد أغيره: عمر

 لماذا: أنا

 ألنه ال يملك ما يقدمه لألديب حمزة غير هذا المجهود البسيط

 يا رجل سوف يجد لك حمزة شخصية أكثر ثراء في كتاباته: أنا

 144نعم قد يحدث...أال يعنيك : عمر

  أنتأردت أن أوظفه فمن  إذا5نعم يعنيني وأناديه التشويش : ناأ

 هذه لم أفهمها ولم أفهم ماذا تقصد بكلمة فقط : عمر

أي  توظيفهلي أنه قادر على  قالواالرقم وسيشرح لك  وظف: عمر

 4444333رقمك الذي أحاول العمل به بدال عنك 
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  أنتوما الذي سيقوله وال تعرفه : أنا

 خطك يعرفها  اأعرفها إنمالمشاكل التي سأحلها أنا ال : عمر

ن وسيرن هاتفك عشرة مرات تعرف أنا: جيد أعطني من الوقت يومي

بعدها نوع المشاكل من مصر وتعالجها من هناك ويصبح عددكم هنا 

قاعدة ثابتة ال تعمل داخل ليبيا إال إذا قرر التشويش  1200واحد بدل 

وافق على حل المشاكل بال علمك أي وعمر حسن متولي فهل أنت م5

نحلها نحن عرب موحدين وأنتم توقفوا مثلما طلب منكم التشويش 

قبل أن تجيب يا عمر نحن نجد لك حل أخر إال هذا الحل وأعرف أنك 5

قد تكون في طريقي ذات يوم فحرصت على مساعدتك لهذا أنا واثق 

 من ما كنت أقول فهل تبدل الرجال هذا العام 

 الصواب أن تسأل الخط الهاتفي ألني جندي بسيط  من: عمر

هذه أنا ال أوافق عنها فأكد أنك صادق كي أفكر من جديد أو لما : أنا

 الكذب 

الكذب ألني أعيش هنا ال أأمن كثيرا في الداخل هل أعجبتك هذه : عمر

 طبعا بال كذب أنا لست الزعيم

 جيد سوف أشرح لك أنه موافق لكن من يغلقه : أنا
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شخصيا  أنتتتصل به 144أن تقبل  إالهذه أنا أفهمها ما عليك : عمر

ظابط أمن 1200وستغلقه الجمهورية المصرية وهو واحد قوامه

 ..قومي مصري عاشوا في زمن الغباء العربي في ليبيا

ن خذ الهاتف اآل..فهمت حاضر سأوفر لك خطي الهاتفي ليلة القيام: أنا

ثالثة ساعات وأنا أعرف أين وأبقه عند محمود محيمد لقماطي بعد 

تعني 1401034بدل 144أفكك هذا اليهودي بعد إكمال االتصاالت به 

أن الطلب من عندي أوال ثم من عند إسرائيل حتى تدخل الحرارة 

اليهودية الخط وتطلب سحب األلف ومئتي رجل فتسحبهم إذا سجناهم 

 في الوقت المناسب سوف ينجح الفرعون أ الذي صممته يا عمر 

أعوام  ستةجيد يا رجل حوالي : عمر حسن متولي مخترع الفرعون أ

وأنا أعمل بهذه الشفرة المعقدة يا سفرجي كيف لم تمل من تقليد كل 

المصرين واليهود أثناء الرد على كل طلبات اليهود الهاتفية  هؤالء

 من تل أبيب صوب مصر من ليبيا 

طلبوا مصر فردت  جميل الرد على اليهود من ليبيا وإقناعهم أنهم..

عليهم مصر وحركوا أمن مصر فتحرك لم يتحرك إال هؤالء الشجعان 

في ليبيا غدا سيفهم الفرعون أ أنه اكتمل وأصبح جاهزا لردع إسرائيل 

في الحرب والسلم لذا علي بدأ العمل والطلب الهاتفي المكالمات التي 
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 صلسأجريها ليست سهلة كلها في زمن الحرب وفي ستة أيام ومن أ

حرب الستة أيام سوف نسحب الرجال بأوامر قديمة كي ال يلتزم 

بالرادار اليهودي أي أحد وتل أبيب هي التي ستسحبهم سيبقون 

.ألو من معي ألو من .شجعانا اآلن يا عمر دعني وشأني فهي الحرب.

معك السيد عمر حسن ..ألو من معي  ألو من معي  ألو من معي  معي

يا سيد  هذه الو ألو ألو.نائم أو مستيقظ أنتأهال يا عمر هل .متولي

 فاسحبكنت لوس انجلوس بالعربي  .إذاها تل أبيباسمتشويش 5

ألو هنا السيد عمر حسن متولي ..جنود جنود ج جنود سحب جنود

موافق سوف أأكد خالل دقائق للفرعون أ أنها لوس أنجلوس بالعربي 

تسحب  بالعربي لوس أنجلوس سوف .أي لوس أنجلوس بالعربي

حتى أصبح كل  الموسادالذين حركهم  الموسادالجنود. أي عمالء 

تفقنا اعندما يصلكم المال كامال مثلما .واجبهم تجاه مصر يهودي

الفرعون أ لنفسه أنه سحب الجنود.مثلما سماه الجنود  سيؤكد،

ا هكذا ي..المغفلين المصرين وسميناهم نحن لوس أنجلوس بالعربي

اما أعو االختراعناطقين بهذا  يناألمريكيو  محمد سوف يعيش اليهود

يستخدم منذ حرب  مهذا التصمي.طويلة ،حتى تستطيع مصر ردعهم

تدمر مثلما يحلو  كانتبل هو أصال كل القوة التي  1973أكتوبر  ستة
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عدم التقدم على  إلىآن ذاك ،لقادهم  ياألميركولو ال التشويش .لها

 األرض 

يرفضه في العام المضي 5نعم يا عنر جيد وبخير كاد التشويش : أنا

بقوله هنا لوس أنجلوس  إالفلم يتصرف .يقول الحق معي أضبطهوأنا 

كل مصر فيما يخصك كمخبر مخترع ،أو  هذا يا عمر هل هي.العربية

 هناك مصر أخرى ستخترعها فيما بعد.

ك من سرقعمر حسن متولي يؤكد أنه : عمر حسن متولي قائال

وعندما أجابه نائما يعمل ضدنا جدله.لك .بعد فنياعن  5التشويش 

أكدت لي وجود  إذاعناوين داخل لوس أنجلس العربية ،لهذا أأكد أنك 

العناوين ماليا في مصيرك العسكري في ليبيا ،فسأتحرك وأخترع منك 

التشويش بعشرة أرقام وكان األمر كذلك.لهذا أعلمك بأني أقود برقم 

 .فهل توافق عشرة تشويش

 فهل يجوز أن تقول فهمت 5مؤكد هذا أصال عمل التشويش : أنا

هذا ما سأقوم به فور .نعم فهمت ويجب أن أفهم من البداية: عمر

 م ستستمرونأنتفي العمل المنظم ، البدءألني أريد .مصر إلىالعودة 

 عصابة هل هذا صواب يا محمد 



100 

 

طرابلس عندما  إلىفيما يخصني سأعود .في طرابلس إنمانعم : أنا

  .غدا صباحا. واضح عن وجهي النعاس هل هذا صحيح استيقظ

 أيهاهل هذا واضح  اآلننعم يا بني النعاس هو الذي يلعب بذلك : عمر

 النحيف الجزائري

 النوم إلىعمر عندما تعيد لي الهاتف أذهب  يا سيد: أنا

م ظر حسب طلبهأنت.وأستبعد أخطاء في العمل اآلنأنا بخير : عمر

سأعيد لك الهاتف .في هذا العرس المهم بالنسبة لهم أربعة مكالمات

نصرف بال ا اآلن.في الصباح الباكر، تماما الساعة الثامنة صباحا

 هاتف

موافق موعدنا الساعة الثامنة صباحا عند بيت محمود محيمد كي : أنا

 اللقاء يا عمر .إلىنحدد مباركة الفرح وندرس أخر الخطط

 كوني طلبت إالبعدها لم أشعر بشيء .خير يا محمدتصبح على : عمر

كي أكون ومرة أخرى طبيب .كوب قهوة ،ومن عمي محمود شخصيا

نعما الصديقين. بعد شرب الكوب سألت .كنت طبيب هشام حمزة مثلما

 .كنت بالفعل تعرفت على الجميع إذاحمزة كم عددنا اليوم ،

تقريبا نحن  إنما.هذه أخطأتها لم أحسب كم نحن  نحن آخ: حمزة

ت ،وطلب الالزمأذكر أني فعلت .الجميع هو أنا بإحصاء،لكن المكلف 66
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المخبرين المخترعين من قريب أو  الضباطمنه عد المتواجدين من 

 .امرأةرجل و66سأله ربما يؤكد أننا هنا اومساعد مخترع .من بعيد

 كم نحن هنا يا عمي محمود: أنا

،قد نصبح بعد ساعتان  مرأةارجل و66نحن هنا يا بني : عمي محمود

 106أي في موعد الزفة بعد صالة العشاء 

في حفلة زفاف بني ..هذا كل عدد الذين أعرف أن لعملي عالقة بهم

 سماالمن المخبرين المخترعين نحن.بعد الزفاف سيتغير 106حمزة 

،أعوان أعوان رئيس الوزراء اليهودي  سنصبح جواسيس يهود

محمد موحو ربما ينجو حمزة وننجو  ردكتوتفضل يا .المجرم حمزة

مخترعين ومخبرين  ضباطونصبح فقط أعوان أمن .معه بالكامل

ومساعدي مخبرين مثلما كنا. ال يطاق أن نكمل العمل مسحورين 

 وبأيدينا ،جرب الطب وكامل الطب يا طبيب

موجود العدد الكافي للتنصل من مهامنا المتبقية وشكرا للسحرة : أنا

تصال مع اهم سوف أكون على  وتضررواالذين رحموا حمزة 

بعد قليل عبر خطة بنغازي تل أبيب العادي العامل بعمل 5التشويش 

سأكون على دراية أن  أيًضاأهل الخير ال رئاسة وزراء مجرمة 

ا ديو الدم والعريس هشام سابقالتشويش متصل بمعرفتي كطبيب مع را
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.نعم معك تل ..من معي5وغيرها نعم مؤكد نعم هنا بنغازي التشويش 

حب من دولة  إلىفرح من حب  إلىطب من فرح  إلىأبيب من طب 

 إلىمن  إلىمن  إلىمن  إلىمن ..راديو إلىدولة من راديو  إلى

ن يعني أنك بالفعل نافذ بي 5شكرا هذا الرد يا سيد تشويش : أنا

الحكومتان لوس أنجلوس وتل أبيب شكرا على دعمنا في هذا العرس 

مللنا الحياة مسجونين سدد لهم وغادر الشفرة أي أبقيها مثلما مألها 

عمي محمود تم تفخيخ ليبيا برئيس وزراء مجرم خارج على القانون 

الدولي المجرم حمزة محمود محيمد لقماطي سنعمل معه بمبلغ يقدره 

 ...أشهر 6لدولي بعد هو من نشاطه ا

ما رأيك يا عمي محمود هل تستطيع التأكيد أنك مغشوش في نوايا : أنا

 الصوتية 5الراديو الصوتية ونحن لسنا مغشوش في نوايا التشويش 

 عياإذاتل أبيب  سرقنا.نعم أنا مغشوش هكذا نحن ..نعم: عمي محمود

 ولوس أنجلوس لنا علميا سوف نربح 

من جهة لوس أنجلوس يبقني حمزة  5ويش نعم العمل بالتش: حمزة

بالفعل سأكون نعم الوريث لراديو  إسرائيلالعربي المتحمس لزوال 

الدم مع تمنياتي ألبي بطول العمر نعم وهل يستحق المخبر المخترع 

 محمود محيمد لقماطي غير طول العمر 
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 صواب نعم طول العمر نعم وماذا لي أنا : أنا

 مثلما يحلو وتصبح مجرما أم من بين مخترعينا أيًضانزوجك : حمزة

 ك اسملمفك البراغي الذي يزدهر عندما نسمعه 

 ها ها ها ها : الجميع

ليبيا  إلىمن بنغازي ..الطوارئ الطوارئ الطوارئ: هاتف راديو الدم

 إلىلوس أنجلوس من محمد  إلىالجزائر من الجزائر  إلىمن ليبيا 

  أنت إلى أنتعلي من  إلىأحمد من الهادي 

هناك من هناك  إلىمن هنا  أنت إلى أنتكمين من : 5هاتف التشويش 

 الكمرا  إلىاللصوص من الهند  إلىهن من الفارس  إلىهنا من هم  إلى

شكرا يا عمي محمود محمود حسب خبرتي الباقي كله حفل زفاف : أنا

 عادي نجونا لكن ننتظر حتى يكتمل العدد 

م من هن أنت إلىهي من هي  إلى أنا من همك إلى أنتمن : الفرعون أ

  الصياد إلىاللواتي من العيد  إلى

العريس  إلىهن من العرس  إلىأنا من هم  إلى أنتمن : الهاتف بالل 

الضد هنا جمهورية مصر  إلىمن الضباب  الظواهر إلىمن الضاحية 

 العربية

 هل هذا صواب يا بالل أقصد الجملة األخيرة : أنا
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 صواب حتى يرحل  نعم: بالل

 المخبرين المصرين هنا جمهورية مصر العربية

ب القهوة الرجاء التواجد احتساء أكواعندما تكملوا : عمي محمود

داخل مزرعة بنغازي للسفر والسياحة كأنكم كلكم لستم مدعوين 

وسوف أوصل باقي الزمالء بين صالة العشاء والساعة الثامنة صباحا 

اللقاء ممثلي السيد هشام  إلى اآلنحا ماذا جتماع غدا صباالنقرر في 

 محيمد لقماطي أين أخي سيوصلكم 

 تمام الساعة الثامنة مساًء

 كم من الوقت ننتظرك يا هشام : أنا

ضر الباص ثم أعود وداعا الجميع أح ليس أكثر من عشر دقائق: هشام

 وداعا 

م جميعا تعرفوا من هو السيد محمد أنتترى هل الجميع هنا هل : أنا

موحو المدعو موح الجزار الجزائري الشخص الذي ال يعرفه الذي ال 

يا صادق كيف حال السودان على عمر حسن البشير  أنتيعرفني جيدا 

 بخير ها ها ها 

 وكيف تذكرت أني صادق : صادق
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النكات التي غرينا بها صالبة عضالت وجوهنا كي  كانتبسيطة : أنا

ليلة ضحك ليست بسيطة تلك التي جمعت بين  كانتى صادق أنس

شرطة الجزائر وشرطة السودان كان طعم الشاي لذيذ في مقهى 

منا من 24أقلت  الخرطوم طرابلس هل تذكر يا صادق تلك الرحلة التي

بصواريخ  أيًضاالخرطوم كي نتفادى ضرب طرابلس  إلىطرابلس 

 وية السوداني الشفاء التي سقطت على مصنع الشفاء لألد

صراحة أنا هنا كي أتذكر كل شيء بدون أن تسألني فلماذا : صادق

 تسألني 

 5أستفزك وأفسد عليك جدول عمل التشويش : أنا

 يعني أن أخي بالل يراهن عن عدم نمو أهداف الهاتف بالل : صادق

كي أكمل الطريق مع أخ غيرك  إليههل تذهب  اآلنهو هناك وصل : أنا

 ر أو تريد شيء أخ

 البشير بخير هل يرضيك هذا كي ال تصرفي بهذه الطريقة : صادق

أنا  اآلنهو عملي سابقا  5معلوم..لكن بلغك أن عمل التشويش : أنا

 قتصاديا وسياسيا انهضة البالد  أال وهوأقوم بدور أخر 

 والرياضة يا زعيم : صادق

 والرياضة : أنا
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 يعني يعنيك تمرين الرياضة على المنتخبات العربية : صادق

 ولما ال يا زعيم : أنا

لك أن السودان أدرك أنك تدعى  أأكدشكرا يا أخي محمد سوف : صادق

  5الزعيم فيما يخص صادق والسودان أوال يوافق التشويش 

مهامي مهمة أخرى كي أعرف  إلىسيضيف  أيًضا االسمجيد هذا : أنا

 يعني الزعيم ألم يقل شيء أخر  5ماذا يريد التشويش 

 ال لكن طلبك تشجيعك رياضيا هذا كل شيء : صادق

 وضحت لي ماذا قال فيما يخص البشير  إذاسوف أكون شاكرا لك : أنا

 خبارك إأنا هو كل ليبيا لكن لم يطلب مني  أخيقال : صادق

الحظ أن بالل يطلبك لتجلس بجانبه أكمل الدقيقتان القادمتان : أنا

بجانبه وسأخرج أنا خارج الصالة فقط تذكر أن رقمها الصالة رقم 

 جاهز  أنتهل  5طلبتك هاتفيا كأنك التشويش  إذاكي تحسن الرد 4

 اللقاء إلىجاهز و: صادق 

باص سيقلنا  ينظفه هشام اسمشخص  الحظتوصلت،خارج الصالة 

مزرعة السفر والسياحة بنغازي وأنا أرقن رقم هاتف التشويش  إلى

على هاتفي كأنه السيد الصادق ها هو يرن مرحبا يا صادق مرحبا  5

 : كم هو رقم الصالة 5يا سيادة التشويش 
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 4رقم الصالة هو : صادق

جيد أكمل العمل بنفس األسلوب دائما أطلب العمالء كأنهم : أنا

شارة اإل 5سيفهم التشويش  5شويش واجب كأنك الت 5التشويش 

 ويعيد المكالمات من كل الدول العربية بمفرده يقسم صوت البريد

نعم أغلق الخط وسأطلبك أنا رسالتي له هي رقم الصالة : صادق

 94السودانية 

 اللقاء  إلى: أنا

وبعد حوالي نصف دقيقة وجدتني أرد على الهاتف مرحبا يا صادق 

 موحو الهاتفية  هذه أنا خدمة السيد محمد

 ألو مرحبا يا خدمة ما هو رقم الصالة : صادق

 أخرىهل من خدمة  94رقم الصالة السودانية هو : أنا

 اللقاء  إلىال و: صادق

عليه معرفة رقم الصاالت 5هكذا ستفهم كل األطراف أن التشويش : أنا

 5من هواتفهم ومكالماتهم الهاتفية كي يعمل كان هذا قرار التشويش 

كهوائي سابقا طلب منا تدريبه على تقسيم الصوت الهاتفي لصالحه 

كهوائي داخل العالم العربي أرجو أن ال تكشفه لوس أنجلوس 

  ةكياألمريوالواليات المتحدة 
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ينفذ صبري الليبي صعدنا الباص أي الحافلة  إنهشام هيا يا رفاق قبل 

وشرعنا في أداء أغنية لعبد الحليم حافظ وهي أغنية سواح أنا ماشي 

لي جرالي سواح وسنين إيه إليالي سواح من الفرقة يا غالي سواح 

لم نتوقف حتى وصلنا ونزلنا وترجلنا …..تايه شوء وحنين وأنا

 الرئيسي للمزرعة صوب الباب 

كلنا أمل في أن 106دخلنا وعددنا بالفعل مثلما توقع عمي محمود 

تكون الليلة هادئة علما أنه عدل موعد النوم أي نخرج من جديد لكن 

حتى هذه الرحلة كانت بباصين سرنا حتى  2باصا واحد بل أسف 

وصلنا إلى مكان النوم الذي سنقضي فيه الليلة ودعنا هشام واستلمنا 

السيد علي بالل الجربي وولده بالل الجربي وأبنه الصغير سفيان 

الجربي ونماذج أخرى من السادة والسيدات طوال العمر ضباط أمن 

موزعين على رتب كلها نحن تحت إمرتها قادمين 36عرب كان عددهم 

حسب قولهم من خيمة اإلجابة أي عسكريا وحسب تدريباتنا هذه يجب 

قصد 9علما بالموضوع دخلنا إلى المبنى رقم أن نسأل عنها حتى نحاط 

 النوم
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ال أننا سنتحدث قلي أعلنافيه صباحا  واالجتماعالنوم فيه فيما بعد  

عملها كونها كلها الشق العربي من رئيس  إلى اإلدارةوتنسحب 

 سيزف الليلة سف الذيآو أسرائيلي المزفوف الليلة اإلالوزراء 

رى وأنا في غرفة نومي التي جلب لي سفيان ورقة بيضاء مبيضة أخ

  ليسوا هؤالءتخصني مكتوب عليها غير مكوي 

واحد دون لقب سفيان مثال أو هشام أو  باسمفقلت له رقمهم كلهم 

 بالل أو أحمد وستكون كل المزرعة آمنة 

 لم أفهم منك شيء : سفيان

أنا: قل ما االسم الذي اخترته لهما الورقة تقصد الضباط بكلمة غير 

حضورهم الفرح نصب واحتيال يهودي ونحن نتعرض  مكوي أي

للنصب واالحتيال فاعتزلهم يا سفيان وأوصل لهم ورقة تجعل اسمهم 

اسم واحد  هذا ما يوجد في رأسي فيما يخص الجملة األخيرة في 

هؤالء ليسوا يعني لم يلبسوا  يالورقة البيضاء المبيضة : غير مكو

 الزي العسكري إال غشا 

من يكتب لي  أيًضا.لكن ساعدني ..أسميهم جاللحاضر س: سفيان

لكن يا رجل هم من كتب ..اإلدارةبالنيابة عنك كونك هنا أو  أنتالورقة 
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ما رأيك أواصل واسميهم جالل كونك تلمس فيهم أنهم ..لي الورقة

 دارة الخطأ اإلالمتدربين الخطأ و

ألنهم  ال هذه أتركها لهم لكن سمهم مثلما قلت جالل وال تعد لهم: أنا

التي تصرفنا يعني ليست أهلنا هل  اإلدارةتصرفنا ونحن  إدارةفعال 

 فهمت يا بني 

 بقاء علينا هو الحلاإلنعم فهمت : سفيان

صدقت الموضوع هذا من جهة حمزة ألنه سيصبح مجرم  كما ب: أنا

  أيًضاماذا ستفعل  االتهامفي دائرة  اآلنبعد وضع القيادة من 

 أيًضا ربحياللقاء سأستفز بالل قصد  إلىفهمت سأجني المال : سفيان

 لىإيصال ورقة بيضاء مبيضة إاللقاء وتنسى أن واجبك  إلىها ها ها 

الجدد كي نلتقي في طرابلس الصبيان ساعدني في  الضباطقامة إحيث 

 توزيع الورق األبيض المبيض 

في نفسي قائال ورقة لصبيان طرابلس تكلفني من الوقت القليل : أنا

وتربحني من المال الكثير سوف أكون ذكي في كتابة الورقة وأربح 

هي كل أجري من العرس أكمل بها لعبة  ردوالمليون 4مبلغ  اآلن

 االختراعالدفاع عن العالم العربي وأنا أجيد 
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الذي قام به بالل هو أنه مؤكد  االختراعجيد سأكتب للقيادة أني أجيد 

 يجيد تدريب الصبيان 

ه ماسأعرفه  بطل ضابطبعدما طرقت الباب خرج من الغرفة المقصودة 

ال أعرفه وأعطيته الورقة البيضاء المبيضة  كأنيمراد سلمت عليه 

 االختراعمكتوب عليها أجيد 

 ك اسمجيد ما : مراد الضابط

 هل أدخل: أنا

ال  لكن أنتال يا سيدي المخبر المخترع سيدي المخبر المخترع : مراد

 تمر 

ك اسمهذه هي حكمة الورقة البيضاء المبيضة أنا من يسأل عن : أنا

تعرفني سيدك نعم أسمع يا مراد سأكشف لك الورقة من  أنتأخ أسف 

أنا ألعب بها لمجرد التواصل الدائم مع أحبائي األطفال في  اآلن

أني أعرفك وأنك ستكون  أيًضاأكشف لك ..أكشفها لك طرابلس لهذا أنا

أي شكرا لك 5من جانب التشويش  إالي بال عمل اسمهنا كي تسلمني 

يا مراد ولحسن  االختراعكنت سيدك أصبحت لست سيدك نعم أجيد 

 الحظ لم أبحث عنك كثيرا 

 فهمت نعم لكن من أنا بالنسبة لك : مراد
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أثبت رتبتك بدل رتبتي على  كنت واضح الصوت والصورة وأنا: أنا

 م2000في شتاء العام 5هوائي التشويش 

 شكرا سيدي القائد: مراد

السيد القائد بشرط أن يكون واجبي فقط  اآلن أنتعفوا يا عجوز ف: أنا

 االختراعوأصبح حرا أجيد 5هو تنفيذ أوامر التشويش 

ي نمن فضلك علم  أثناء نيابتك قمت بذلك لكن كونك ستسلم هنا: مراد

 المبيضة  ءالبيضاكتابة الورقة 

 بمثل هذه الكيفية ألنك سلمتها بكلمة سر جيدة ومفيدة 

 5العمل قل نيابة عن صوت التشويش  إلىرائع فقط عندما تعود : أنا

 كلمة رائع وستتعلم منه كيف تؤلف الورقة البيضاء المبيضة

 ىإلجرس المبنى ينادي هيا نتجمع كي نصل في الموعد المحدد : مراد

 موعد الزفاف الرسمي 

 بنا نعم: أنا

وشرعنا في غناء المدربين مثلما سمعنا  ربطنا األحزمة ربط أي كالم

من أستريو الباص من جبالنا طلع صوت األحرار ينادنا 

حتى وصلنا إلى بيت العم محمود فوجدنا شبه معركة ...لالستقالل

ا إلى هنصغيرة يقول أحد الشهود العيان أنها بسبب عصابة وصلت 
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على متن أربعة درجات نارية افتعلت شجار بينها وبين عائلة العريس 

وفرت وقد تم إلقاء القبض على واحد منهم تفضلوا عموما أنا لست 

مجرد شاهد عيان وحسب إنما يقول عمي محمود وأوالده من فضلكم 

ينتظركم  2أسلكوا هذا الطريق سأسير بكم وصوال إلى القاعة رقم 

وأيًضا السيد الشرطي إلياس أين السيد محمد موحو فيكم السيد ديقو 

 أيتها المجموعة العسكرية 

لو لم تصمت لقلت لك أنا جاهز يا مفتش المجموعة العسكرية : أنا

ك مفتش اسمسيستقبلنا و أنتأبلغني عمي محمود أن الثرثار 

 ك بالكامل اسمالمجموعة العسكرية ما 

 عمي سأجمع منكم األوراق  كمال محيمد لقماطي ومحمود هو: كمال

لمزرعة بقائها لإفضلتم  إذابلغني منكم الموافقة  إذاالبيضاء المبيضة 

 والصبيان فأكملوا العمل هناك

 في المزرعة: بالل

 جيد نعم في المزرعة األوراق لكن واصل التفتيش: أنا

ية ليسرائإالسير بكم هو التفتيش ألنه وأنا متأكد كناك كمرا : كمال

 سلمتني إذا ةإسرائيلينها ليست إضدها قالت  أفتش أناوتصوركم 

فتاهم الفلم غدا في سينما بنغازي فسوف التزم وتلتزموا بالعمل معهم 
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رئيس الوزراء اليهودي أبن عمي السيد العريس  أنهمعلى أساس 

  رأيكمحمزة محمود محيمد لقماطي ما 

 اآلنأنه واجب علينا التعامل مع مجموعة حمزة مثلما يحدث  رأينا: أنا

بعض المكاسب كي تستمر  يحققوايجب أن  أيًضاعمالئنا وعمالئهم هم 

لكترونية في العمل لهذا ال تكشف الفتاة اليهودية بالكامل اإلشبكاتنا 

 وراعيها ربما هي لها ضمير عربي يجد معنا ربما هي جاهزة

ة أصل ونست أنساها حمزة ألنه يدفع الكثير ابنط فق كانتتقريبا : كمال 

 ها ها ها 

 نعم ها ها ها : أنا 

 لكم بكم تشتروا صوركم  التقطتهذه مشاهد : الفتاة

 تفقنا اكمال كمثلما 

 هاي سامحني لم أراك: الفتاة

وأنا أين وعودك لي أين الفلم الذي سيصور هنا وسأستلمه في : كمال

 الغد

بما أنك غبي خلي عنك وعن مثل هذه السوق سوف ال أبيع : الفتاة

 نصرفتا.و..اللقاء إلى
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وجوهنا  إنماعموما هي قد تحضر غدا  يطلبها أحدجيد أنه لم : كمال

 منكم متعاقد أخر معها ستأخذها أاليوجدحسب رأيكم 

 تقريبا ال: أنا

 لحق بها فهذا هو حسن التدبير : اصادق

ن حيلة وجودي هنا أتحرك حسب ال أستطيع ألنه جزء م: كمال

 إلىرسالي إفقد تطلب من عمي محمود  أوالظرها أنتأوامرها لهذا 

 أخر حسب خطط راديو الدم اليهودية  أومكان 

 والهاتف بالل: بالل 

 ماذا عنه  5والتشويش : أنا 

ال أظن هي من قبل راديو الدم والفرعون أ وهي فتاة مصرية : كمال

 تعمل أصال في دار عرض عمر الخيام أي دار عرض بنغازي 

ما معنا أو علينا إفهمت سوف أرسل لها رسالة قصيرة تجعل منها : أنا

 قررأتصال هاتفي بك أوال كي الكن يا كمال أجبني بذكاء هل لها مسبق 

  أنتأهاتفك أنا أو 

بالطبع كنت أنا وهي قد تكون لها عالقة بالهاتف تفوق  :كمال

 هل أطلبها لك  1512644300الخمسين مكالمة ورقمها 
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لك هو  أعرتهمررت لك الهاتف أي  إذابوليس  15نعم أطلبها وقل : أنا

أبنت  فهي أيًضابنغازي تستخدمه هو  اسينمغدا في موعدكم في  أيًضا

 ء فقط أعطها الرقم مصر والعرب بالكامل ال تشرح لها شي

  أجربأجرب لحظة : كمال 

 حلمي بدارة مصر يا باشة  ألو من معي معك الفتاة سعاد

ي بوليس اسمي كمال أو باألصح اسمحلمي بدارة  آنسةوأنا يا : كمال

15 

ان ك إذاالذين صورتهم اليوم  الضباطحياة  أنقذمرحبا من الذي : سعاد

 فأخبره أن الهاتف له وقت ما أراد 5سيدي التشويش 

 هو يفضل موعد الغد في دار عرض عمر الخيام سينما بنغازي: كمال 

 ن مصر تصفق إالمالزم سعاد موافق لكن قل لهم : سعاد

كمال: هذه أنا لست دبلوماسي إنما فهمتها المطلوب العمل بتنسيق 

يا أبن العم يا حمزة يا يهودي التطبيع طبعا يا كمال ومآبه التطبيع 

ما  2عموما سأخبرهم هم اآلن بدأوا االحتفال بالزفة داخل الصالة 

رأيك تعودي وتكملي التصوير علنا نصبح أكثر أناقة والمصورة أنت 

 يا لك من مصورة 
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غبي  أنتغدا كنت بجانبك و إالأي هدية أخرى  ال يوجد لدي: سعاد

 الغد  إلىحاول أن تنتبه يا كمال 

 30: 10تمام الساعة : كمال

 صباحا سأكون بجانب السينما وداعا 

بعدها الحظ كمال أن عمي محمود يطلب منه بيديه إعادة االتصال 

بجهة أخرى كتب لها نعيمة تقريبا نعم نعيمة بأصابعه كتبها في الهواء 

ألني  5وعموما هذا الشق من المهرة في العمل يمليه علي التشويش 

خلف رجل ملثم دخل إلى 2وجدتني فجأة أركض من داخل الصالة 

لى عمي محمود محيمد لقماطي وطار جريا الصالة أطلق النار ع

وجدتني بين الحاضرين أجري وهو يطلق النار بشكل عشوائي سمعته 

يقول عد إلى الوراء فأنت لست منصور فعدت علمت أن تحته حزاما 

ناسفا سيبدأ به اإلجرام سينتحر الكلب هذا اسمه كلب ابن ستين كلب 

رج في الصالة واشنطن وعندما يتحدث عنه جو 5يسميه التشويش 

أي ثالثة  16وجون  5فهمت نعم يعني علي القبض على جورج وديقو 

مجرمين عليهم دخول الفرح قصد الموت ليبقوا أدلة تصل إلى إسرائيل 

تأكد أن هذا الرئيس مغشوش ألنهم أثمن جنود واشنطن اليهودية ولم 

ينصحهم حمزة بعدم الموت المهم صحة الرجل محمود أي عمي 
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ورة تمت إصابته برصاصتين واحدة في ذراعه وواحدة محمود متده

في ظهره الشرطة تقول إن إيصال عمي محمود إلى المستشفى وهو 

علي  16وجون  5يطلب تأجيل الزفة وأنا أبحث عن مكان وهوية ديقو 

أفوز بهما مثلما فزت بجورج في الصالة سرت إلى أخر الطريق 

ء ي وتل أبيب اطلب إلقاوفتحت مكالمة هاتفية تربط بين شرطة بنغاز

القبض على السيدان يجب أن تسلمني تل أبيب السيدان كأني جورج 

في الصالة ألنه سلمني الركض ألوعد يا جورج أنت لست منصور تل 

 أبيب أكدت لي أن جورج أصال سينتحر

وبالفعل هذا الذي حدث ما زالت رسائل جورج في الصالة وبالفعل  

هاتفي  إلىجورج في الصالة تصل  هذا الذي حدث ما زالت رسائل

 ناألم تتركه شرطة بنغازي الذي أعرفه  إذاتؤكد أنه سينسف نفسه 

عن العملية أن جورج في الصالة أصال أي سيخرج من المستشفى 

بكلمة سر يهودية هي جورج خارج الصالة أي ستخرجه شرطة وامن 

ظره نتأس أناظره من بنغازي دون علمها أنتس أنابنغازي دون علمها 

في بوابة المستشفى الثامنة سيكونوا أربعة  5مثلما اخبر التشويش 

وسنكون ستة عشرة سيارة شرطة كل واحدة مزودة بلون الهرم 

العربي أي الهرب العربي أي الهرولة العربية أي الشرطة العربية 
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 5المنتقمين الذين دائما يحظرون قصد قتلنا سأمهم التشويش  هؤالء

لكامل دون علمهم لهذا سنقبض عليهم بفضل الهرب وأصبح يديرهم با

حمزة تماما  إنالعربي ال الهرب اليهودي تمكنكم من الهرب هذا يعني 

 خائن للعرب القبض عليهم يعني حمزة يموه 

الشرطة العربية الذين كانوا  وأعوانالمشفى ومعي حمزة  إلىوصلة 

لي وأنا أروي لهم قصة جورج في الصالة وزمياله ديقو  االستماعفي 

5 

ترجلنا وفي نفس الوقت خرجت سيارة من البوابة رقم 16وجون 

ثمانية سيارة شرطة فيها السيد جورج في الصالة منزوع السالح 

.قلت له ..لستة عشرة سيارة شرطة إالوزمياله يطلب عدم تسليمه 

افقتك على فلم الهرب العربي جيد يا جميل اليهود فقط كنا ننتظر مو

 الموافقة تجعلك رجل جميل أي سنعتني بك

 طيب المهم هو الهرب العربي موافق : جورج

مرحبا بك ستصل الشرطة العربية وستكون بخير في كل فعالك : أنا

 لست الفاعل حمزة العربي هو األساسي  أنت

 المفاوض منصور  أنتاللقاء يا منصور  إلى: 5ديقو

 أنا هو صواب : أنا
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 تذكر كم عدد السيارات : 16جون 

 سيارة 16: أنا

ي لإسرائيريثما وصلت الشرطة العربية بألوان الهرب العربي أي علم 

 وعلم عربي ليبي وعلم مصري 

 صوب مصر من فضلكم : قال جورج

لكن هل من طلب أخر ذاك عمل  أسفهذا عمل الشرطة يا جور : أنا

 الشرطة

  إذاجورج : جورج في الصالة 

 إلىطرق العودة  5هل علمك التشويش  بالطبع هو المقبوض عليه

يطلب القانون العربي  حيث إلىبيت عمي محمود ثم  إلىالمشفى ثم 

جرامي كل اللذين حركوه اإل االنتحارينحن ال نعمل بمثل هذا التطبيع 

 من البداية عرب ومال عربي 

 موافق مال عربي : 5ديقو

 ب عربي وأنا فلم غبي حاضر موافق الهر: 16جون 

سأعود نعم موافق هذه أعرفها لهذا أنا هنا موتي : جورج في الصالة

يعني شيء لهذا العلم المصري أقصد يجب أن أعود حيا كي ال  أال

 تخسر مصر السالم
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 ال تعمل مع غيرنا  أنتموافق لكن نحن من اتفق معك : أنا

 م الصالةأنت إذا: جورج في الصالة

هرب العربي نحن من سيهرب في هذه الجريمة رغم نعم نحن ال: أنا

 أنك أصبت عمي محمود

 أنا أسف : جورج

كم ل نرجوبنا نوصلك يا محمد سوف تكون بخير : الشرطة العربية 

قضاء ليلة سعيدة في مزرعة بنغازي هذا بعدما نزلنا في المزرعة 

 ونحن نطلب الشفاء العاجل لعمي محمود

 بنغازي2003جانفي 31يوم  54: 00تمام الساعة 

نام الناس تقريبا والشيخ الشجاع عمي محمود مازال لم يغلق هاتف 

على خطواتي السريعة مرة أخرى  االعتمادينصحني بعدم  5التشويش 

ألن النجاة من مثل هذه المعارك من البداية خيرا وفق رأيه حتى عندما 

 يد يا عميج.. ذكرته أننا أمسكنا بالثالثة حسب الخطة لم يغير رأيه

بالنسبة  االشتباكاتمحمود سوف أحاول أن أبقى الخطط بعيدة عن 

 للمخبرين المخترعين 

نا ظقفأرسل لنا الصبي سفيان يو أيقن الصباح أننا يجب أن نستيقظ 

 يانا أنها الساعة السابعة صباحا بتوقيت بنغازي الدائم الهدوءإمبلغا 
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المطعم بعد أن تلقيت مكالمة  إلىتوجهت على الفور بمفردي مسرعا 

هاتفية من عمر على هاتف الفرعون أ الذي أدرت به كل مهامي بنجاح 

تشرح له من جديد  أنلتقيت يا عمر خذ هذا هاتفك على افائق حتى 

 أنك عمر متولي حسن مخترع الفرعون أ...

 قل صباح الخير أوال : عمر 

 صباح الخير يا عمر : أنا 

ختراقه من قبل مجموعة اانك في طرابلس تم تقول مصر أن مك: عمر 

وخطة قتلك ستلحق بك من بنغازي من زفاف  االنجليزمن السكرانين 

الولد حمزة المجرم كونك من أبرز الحضور سيكون من ضمن أعمال 

ردك يا 2004الفرعون أ القضاء عليك داخل طرابلس العام القادم 

 محمد

ن هم كوني استطيع القيام ريثما أكون مكان الفرعون أ ألعرف م: أنا

بمهام حمزة أو هشام أو غيرهم من رؤساء الوزراء المجرمين الثالثة 

شخصيا وهم ليسوا  أنتعشرة الذي أعرفهم هم ليسوا أكثر منك 

 هم هم ليسو أغبياء وعن طرابلساسمأغبياء أعرف سابقا أن هذا 

 يليسوا غرباء وبطاقاتهم المبدئية تقول أنهم حضروا زفاف حمزة أ
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أي الفرعون  أنتمواصفاتهمٌ قد أفهم منها شيء عندما أفهم أنهم هم 

 كنت تستطيع إذابتعد عن السماعات الثالثة عشرة احاول  إذاأ 

 بخير أستطيع نعم أستطيع : عمر

ن سكراني كأطباءجيد سيكون األصحاء بخير كلما زدنا في عددهم : أنا

 كإيافال تنسى  أنتيا عمر شفرتهم  اإلنجليزنجليز السكرانين إ

 والوصول لي دون علمي 

 نادني سماعة وألعب كالفرعون بالوالعة: عمر

 نجليزي إمؤكد سيد العرب ليس : أنا

مؤكد طرابلس تؤكد أنا السيد محمد موحو المدعو موح الجزار : عمر

السكرانة ال  اإلنجليزيةال التسعيرة  5هو صاحب هوائي التشويش 

بقتل محمد موحو بل بقتل  5 ششويالتيشتري عمر أفندي مكالمات 

بائع الخمر في روما يا محمد تؤكد مكالمات طرابلس قبل أن أسمك 

بهم عبري قبل أن أسمك  االتصالالهاتف هاتفك أنه واجب عليك 

اكلمهم فهل افتح لك الخط  وأناالهاتف أي عبري أن توتوت في أذني 

 يا محمد 

 أنافتح الخط وبسرعة مشتاق لطرابلس انعم : أنا

 صابر بجانبي قليال وسوف أرسل لهم طلب تشغيل أولي : عمر
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 من أحكم هذه التسمية طلب تشغيل أولي : أنا

نطباعا لهذا سنتحدث سويا أنا طبعا أي صاحب ا أنتأنا طبعا : عمر

أنك أوصيتنا بفعل 5نطباعا أي يعلم فقط التشويش ا أنتالصوت و

 الالزم

 ع بعدما كنت طبعا وطبعا مطبوع نطبااكوني مجرد  موافق أنا على: أنا

 ألو هل هذه هي دولة العرب في ليبيا وعاصمتها طرابلس : عمر

 نعم هذا ما طلبت منك قوله : أنا

 وهذه هل أقلها لهم : عمر

 ال هذه ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال : أنا

 ختر من أرائك اقلها وال تقلها 

سيد محمود محيمد أكمل تقول لك وصل المذياع كامال وال اإلدارة: عمر

عنك التمويه ولم يخبرك بعد الحادث الذي ألم به أرسل المذياع كله 

 على متن طيرانه هو

 شكرا شكرا شكرا: أنا

 شكرا شكرا شكرا : عمر
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علمت يا موح أنك لست محمد األمين ولست المأمون :  5التشويش 

 يولست الناصر صالح الدين لهذا ناهيك عن التدخل الحربي في باق

  المخترعينرحلة عملك حفظا على تكاثرنا نحن المخبرين 

 سوف ال أترجم لك أعمال قتالية في مهامك معي  أيًضاأنا : الفرعون أ

 رأي  أيًضاوهو : الهاتف بالل

أنا كنت صاحب الفكرة نعم عليكم التخلي عن هذه الفتن : راديو الدم

طريق  م فيأنتفي العمل عليكم الشرح لي من سيصلحني عندما تنتهوا 

 الموت بدل الحفاظ على أنفسكم 

رت ختاكنت على علم بهذه الفوائد الناجمة عن هذه النصائح لكني : أنا

العمل بسبل الموت ألن الموت حق علينا كذلك باقي المشاكل أي 

ونحن أحرار كلنا في عملنا نمارس العمل الذي ..أوصابة اإلالحبس أو 

 ا أحرارنراه مناسب لهذا الصواب هو تركن

ننتظرك يا محمد في طرابلس وعليك الوصول  اآلننعم نحن : الجميع

 اليوم قبل صالة العشاء

نعم يعلمك عمي محمود أن موعدك الساعة التاسعة في مطار : عمر

 ردك ..بنغازي التاسعة والنصف تخرج الطائرة من المطار

 مزرعة عمي  إلىجيد سوف أذهب : أنا
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على صحة والده هيا يا عمر  مئنانواالطمحمود قصد توزيع حمزة 

أقطع عليهم الخط فهم مجرد ثرثارين بنا ننصرف ما دمت قررت 

 منزل العم محمود إلىالذهاب معي 

فمتى  ردوالمرحبا يا شباب قررت لكم مبلغ واحد مليون : محمود

ستدخل شفرتكم الصوتية وقد أكملت شرب قهوة جيدة بالمبلغ يجب 

أريدك في بنغازي  إنيأن يحدث ذلك قبل المغادرة يا محمد ثم ال تنس 

 مرات خالل العام القادم  4

أنا: شكرا يا عمي محمود الشفرة التي لم تفهما هي العصابة التي 

 في كي نقبض ثمنكادت تقتلك أي علمت أن جورج في الصالة وهذا يك

رده عنك ونحن أثنين محمد وعمر موافق محمد وعمر سأدفع اآلن 

وكاش خذ المبلغ ها هو نصفه لك ونصفه لعمر بعدما أخرجه من 

سيارته التي أصر أن يوصلنا بها إلى المطار في المطار طرت من 

 الفرح عندما صافح وجهي وجه الشرطي إلياس 

 ا محمد مرحبا بك في مطار بنغازي يإلياس: 

  إلياسيا  مرحبا بك: أنا

على السيد محمد موحو المدعو موح الجزائري مغادرة : صوت المطار

 المطار صوب مركز الشرطة الذي أمامه الشرطة تطلبه 
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حتى خرجنا من المطار دخلنا قسم  إلياسسرت بسرعة أنا وزميلي 

معنا  االشرطة طلب منا التعريف عن أنفسنا ماديا ألن المال قد دفع فقلن

 شالموثق بنكيا أي ومنه قانونيا ونستطيع نقله  ردوالنصف مليون 

 عبر الطائرة وهو مالنا الخاص 

 وعليه نرحب بكم مع السالمة  5بل هذه مكالمات التشويش : الشرطة

الف 50نرحب بكم ونعمل معكم بمبلغ  أيًضامع السالمة نحن : نحن

الشرطة السرية كي لكن في كل بنغازي فمن معه ورقة أموال  ردوال

 نوقع له عليها وندفع له راتبه 

 ....كم معنا من الوقت..سنسأل ثم نخبركم: الشرطة

 أن تبقوا لنا منها بعض الوقت  نرجو دقيقة15الوقت قدره : نحن

 شكرا سنعود بالورقة فنحن بحاجة لراتبنا: الشرطة

كان قد  إلياسظر الزميل أنت وأنادقائق 3عادت الشرطة عد حوالي 

 الحمام قصد التبول إلىتوجه 

الشرطة: وصنعت القوانين ومعها هذه الورقة ورقة أموال الشرطة 

كي ال تمنعنا  رألف دوال50السرية بالفعل سوف تقبض شرطة بنغازي 

من العمل السري فهي ال تعرفنا إال بعد توقيع مثل هذه األوراق أي 

ورقة العالم بعد توقيع الفواتير رواب التي ندخلها نحن كمستثمرين في 
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عددنا للشرطة المبلغ من شمطتنا وأعطتنا الورقة التي توصل بها 

 المبلغ من بنغازي إلى طرابلس 

واصبحنا في داخل الطائرة بل في كبد  إلياسقتل ما لدينا من وقت يا 

 السماء محلقين صوب الرائعة طرابلس فهل تعرف أن طرابلس رائعة 

ة التي تجعلني أزورها كلما أطل رأس العمل نعم هذه هي الحج: إلياس

ريني جمالها عاصمة ليبيا العربية الرائعة فهل على أن ت أو ألحت

 الجزائر فيها كمثل طرابلس مدن رائعة 

للمتسائلين كل الجزائر رائعة  جابة واحدةإهذه أنا دائما أتركها : أنا

ة التي نعم كلها رائعة أنا مثال رجل من مدينة وادي سوف الجزائري

   ردك..هي السحارة وبعدها السحر في الروعة والجمال

 ردك  .ما هذه اللغةإلياس:.

  انطباعك: أنا

طبعا هو النوم قبل أن تصل الطائرة كي ال أدوخ كثيرا وأمضي إلياس: 

 الرحلة في طرابلس الرائعة فيما بعد مريضا 

موافق سوف أرتب كم خدمة أتأكد منها أنا طاقم الطائرة يعرف : أنا

م ن أنتكان عميال لنا و إذابعض أفكارنا كي أعرف كيف أتصرف معه 

  قرير العين
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بدأت تنفيذها ألني صراحة ال أفكر في النوم  أناهذه بسيطة إلياس: 

 ني الطاقم بكوب ماء فهل تفهم شيء قظلكن يجب أن أنام ويجب أن يو

نعم أفهم أن التدريب كان هنا والخطة ستبدأ من جديد أي سيحولنا : أنا

عن طريق كوب ماء من عند  ياألميركصوت الطيران  إلى5التشويش 

الطاقم الطيار سندربه من جديد عندما نطلب منه كوب ماء أخر بعد 

 تأنو أيًضاسأنام  إلياسشكرا شكرا يا ..سكب الماء وكأنه سكب خطأ

سوف ال أشرب وسأجرب حيل الحمام والزكام  النائم وأنا الصائم

كلمة الحطام حطام حطام  إلىوالصيام والمنام واألصنام حتى أصل 

 ..الطائرة

منقطع معكم 5مستمر التشويش 5 االنتباهمعكم رسالة يا قائد : الطائرة

حطام اللمس حطام القوس  حطام األمسرسالة تأكد أنها حطام حطام 

 حطام حطام

الجيدة هل هم هنا األشخاص أو على متن طائرة  أيتهاجيد : الطاقم

 أخرى 

 االسمانعد حتى األربعة وأعد  االسمانأعد : الطائرة

 االنتباهمستمر وعادل قائد 5 االنتباه.بشير قائد ..4  3  2  1: الطاقم

 ...مستمر5
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النائم نوم التمويه عدد كي أجد 5جيد عدد مكان التشويش : الطائرة

 األربعة األسماء عدد حتى

 4  3  2  1: الطاقم

 إلياسيا سي  موحو وشراكيه وشراك يا سي محمد إأي : الطائرة 

 المنتبه العربي أيهاوتأكد من وجوها على متني  االسمانَدون 

 الالزمحاضر سأفعل : الطاقم 

سم الثاني اإل5مخترع التشويش  موحو اعرفهمحمد : األول االسم

 أيتهابالكامل  االسمانعلي الهاري نعم هل أعجبك  إلياسالشرطي 

 1الطائرة الطيارة المنتبهة العربية سالمة

نعم أعجبني فقط أكد أنكما كاألتي ثم أعثر عليهما على متني : 1سالمة

.محمد موحو المدعو موح الجزار ..انقظنائمان ال أريدهما مستي

 علي الهاري الشرطي  إلياسو

 المنتبهة  اأيتهنعم سنفعل : الطاقم

أي صوت الطائرة الحقيقي حسب 2بشير المضيفة سالمة : أرسل

  إلياسحيث قد يتواجد السيدان النائمان محمد و إلى5هوائي التشويش 

مرحبا يا نيام يا نائمان مرحبا تبا لي حدث وسقط مني كوب : 2سالمة

 آسفة أنافعال  آسفةيا سادة  آسفةالكوبان  الماء بل
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كلة بل المشكلة أن ال يحضر الماء مجددا على هذه ليست مش: محمد

 الفور يا أخت 

 سم الكريم االما 

 سالمة: 2سالمة 

ليست رتبتك الرسمية واضح أنك تنوبين شخص ما ثم  محمد كهذه

عملك الذي هو حسب ذاكرتي تقريبا طبيبة أسنان ها ها  إلىتعودي 

قانون  يعاقبنيفراط في الخمر أنا أمزح هل اإلها أمزح أمزح من 

 الطائرة وأنا مخمور ويرميني من هذه النافذة الصغيرة 

القيادة ألنك ذكرتني أن مهنتي  قمرهفي  يطلبك التشويش: 2سالمة

نسان في حاجة لها ويطلب اإلاألصلية هي قلع األسنان التي لم يعد 

من حدثني يا محمد موحو  أنتعلى الهاري هل  إلياسمنك السيد 

 المدعو موح الجزار

 الفتياتألنه يكره التلطف مع  إلياسنعم نيابة عن  :أنا

من جانب العدالة التلطف مع الفتيات سوف تفهم الشرطة : 2سالمة

..هيا بنا بال كسل كل وقتكما عشرين دقيقة .يجب أن يتعقل أليأسأن 

ة زميلتي سمي واشكراكمال واجبكما وأشربا الماء اتدريب بنا هيا لكن 

 بل سمية األصلية 
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 شكرا يا سمية شكرا إلياس: 

مرات في اليوم ال خمس 6شكرا يا سمية األصلية شكرا وصلي : أنا

صلوات في اليوم من أن 6فقط هل مازالت الصالة عند الطائرة سالمة 

نسان في الصوت على اإلتتأكد سالمة أنها الطائرة الطائرة ينوبها 

 اءصلوات في اليوم دائما العش6قامة إ5الدوام طلب منكن التشويش 

  عشاءان

سمية: نعم يا سيد محمد عشاءان جميل الجهاد من سالمة بعشاءين 

نعم جميل يجب أن ال تملنا سالمة لهذا يجب أن ال تظلمنا في التدريب 

الطائرة وأنت حاضر يا سيد محمد رغم أننا فهمنا أننا في صد التوجه 

 إلى تل أبيب بدل بنغازي آسفة أقصد طرابلس  صواب صح

نعم صح صوب تل أبيب بسيناريو قديم عن حياتنا كمجموعة يتكلم : أنا

حتى يرد راديو الدم من هناك على أساس أنه من رتب لنا المكيدة س 

الطاولة أس هكذا تسميها تل أبيب وهو صوت المهمة القادمة للطائرة 

تتقدم في الجو بينما راديو الدم يقود 1المدنية العربة الليبية سالمة 

لذي هو نحن صوب تل أبيب من لوس أنجلوس بنغازي ا5التشويش 

طرابلس نحن بتاريخ اليوم لوس أنجلوس تل أبيب مهامنا األخرى مع 

العدو وبتاريخ قديم سنعرف ما هي المهمة عندما نهبط من سيربح 
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المكيدة الجديد هل سيبقى س وسنبقى  اسممن الطاولة سابقا وما هو 

 سنغير  أونحن الطائرة سالمة 

 

حسب  أخرىمهمة  إدارةنها تستطيع إ1تقول الطائرة سالمة : ةسالم

نه أ أبيبردود الفعل الصوتية عندها بشرط أن يؤكد راديو الدم من تل 

 مدير الطاولة أس

ستكون المكيدة س القادمة مفيدة بأذن اهلل أنا كونتني إلياس: الشرطي 

لعبة مع سالمة 1سالمة 4المكائد التي لعبتها معها سالمة وعددها 

نعم 1وهذا دور سالمة 13ولعبة مع سالمة 5ولعبة م سالمة 600

 ها هي ليتني مخمور  سالم أيًضا سأكون

 تأنو5وسالمة 13سالمة 600سالمة  إلياسجيد سمعت يا : 1سالمة

 يا محمد 

لكن 5أنا: أنا أصال سالمة كل دور سالمة أعرفه إنما عبر التشويش 

الفوز بتنظيم المكائد من نوع س فهذه المرة الثالثة نعم سالمة 

نعم نبدأ العمل أوال يا سالمة كي 1وهذه المرة سالمة 15وسالمة 14

يبقى كل شيء عليك مثلما قلت واجب عليك طلب راديو الدم من تل 
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ذا أكد أن الطاولة س هي صوتك عند الهبوط فأنت تطيري داخل أبيب إ

 العالم مثلما تودي هيا حاولي 

 عنك راديو بدالأصبح عادل معلم يدلك يا سيد  أنتباللغة : 1سالمة

أصبح عادل أصبح بشير راديو دم راديو الدم الدم راديو راديو راديو 

غلق ال أحد سيعمل ألو هنا تل أبيب كل شيء م..راديو راديو راديو الدم

 سد  أنت إال

 ىإلتل أبيب من تل أبيب  الجو لصالحيساوي الجو وسالح : 1سالمة

 سلم هنا الطاولة أساستطرابلس بنغازي طرابلس 

: جيد خذ العربية الفصحى هناك وسأسكت سأعيد الرحلة 1سالمة

 باإلنجليزية لوس أنجلوس تل أبيب بدل طرابلس بنغازي 

العمل لكن لمن المهمة قبل أن  ابدئي اآلنجيد يا سالمة : راديو الدم

 تهبطي عندما تهبطي تعرفي من صوتك أنك بدأت العمل هيا خمني

جيد نجح صوتي سأعود عندما أضبط ..42الرحلة سالمة : 1سالمة

 التدريب بدوني  اكلموا

ألي نوع من أنواع  الحل ال داعي عنا هوأخبرتك أن رد راديو الدم : أنا

  إلياسبنا يا  يا رفاقالنوم وداعا  إلىنا عندما نذهب ت إيقاظمحاوال

 منجد  نؤكداللقاء نلتقي في المطار  إلى: الطاقم
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 نلتقي في المطار نؤكد نجد : المضيفتان 

 سجد: أنا

 سأتواجد:  إلياس

 5 شللتشويالطاولة أس التابعة  ستبقونبل : 1سالمة

فهمت أنك هكذا تتكلمين عندما نشعرك أننا نحسب  أنتجيد هكذا : أنا

 النوم إلىأخلدي  اآلنخطأ 

 ه عند الطائرات التطفل اسمالتطفل  إلىبل : 1سالمة

هبطت سالمة  1نمنا جيدا حين حان وقت الهبوط هبوط الطائرة سالمة

ترجلنا في مطار طرابلس حسب الخطة كأننا شرطيان ألننا نعرف أن 1

بأي تهمة ال نعرف ماذا سيحدث ال يعرف كيف  ستقبض علينا1سالمة 

 ستنجو تعرف ألننا ترجلنا كأننا شرطيان 

رغم أن إلياس شرطي إال انه أصبح كأنه شرطي من شدة معرفة بدقة 

اآلن إنه أمن ليبيا أخبرنا عادل 5العمل الذي يستخدمه أفراد االنتباه 

وتفخيخ  لوبشير والمضيفتان أننا جاري البحث عنا كمفتاح لقضية قت

سيارات داخل الخليج العربي كمكيدة يهودية صممها لنا راديو الدم 

والفرعون أ فور مغادرتنا بن غازي كي ال تنفعنا اتصاالتنا فيها هذا 

ما علمناه عندما ترجلنا نؤكد سأجد سأتواجد جد طريقة للقبض على 
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محمد موحو المدعو موح لهذا أنا شرطي ومدعو موح لكن الجزار 

 ون سوف نقضي عليه واليوم قبل الغدهو شار

 كيف تؤكد منجد  إلياسيا  أنتو

ع يا محمد ..اسم5 االنتباه أفرادبالفعل من  أصبحمثلك يا رجل إلياس: 

أما العمل من السيدة سالمة دون أن 5 االنتباههذا هو عملي الحقيقي 

 تغرب عن وجهي  أنحاول  أنتتنقضي فهي قوانينك 

أكد أن الرجال الذين أطلقوا النار على عمي أنا: عموما بنا فأنا مت

محمود هم أنفسهم الذين سيرحلون كجزار ال نحن فقط نستمر في 

دورنا ويقبض عليهم بتهمة  ماالسير خارج المطار وهم سيؤدنه

زعزعة أمن الخليج العربي بنا هيا بنا لكن جريا بوليس تأكد أنك 

 إلياس 

 الشرطي وأبدأ الجري سألحق بك مسرعا 

 هيا بنا إلياس: 

   طرابلس  العام اآلنعتقلتنا سيارة شرطة مكتوب عليها اخارج المطار 

شرحنا لها أننا جلبناها خلفنا كي نسمع من داخلها صوت العصابة 

دورنا من هواتفها النقالة فخففت الخناق عنا  تؤدياليهودية وهي 

 ها   قليال ولم تكرمنا
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هم الجزار موح  أصبحوا امرأةوما زلنا نسمع يبدو أنهم ثالثة رجال 

 تؤكدأن معهم معلومات  أيًضاونحن محمد موحو المدعو موح سمعنا 

علي الهاري هما شخصان بريئان في  إلياسأن الفاران محمد موحو و

 في ليبيا حتى القبض عنهما  اإلدارةسيواصلون لعب دور  إنمانظرهم 

تصلكم هواتفهم كأنهم عليكم فتح هاتفكم كي 5 االنتباههيا يا أفراد : أنا

أكملوا مهامهم ثم القبض عليهم مع العلم أن عدم القبض عنهم أحسن 

 قراركم يا سادة لو سمحتم

 نعم أحسن حتى نعرف من هم بالكامل : أفرد األمن العام 

 نعم حتى تعرف من هم بالكامل : 5 االنتباه

أنا: هم جاهزون للموت خطتهم هي أن الذي ال يؤذيهم هو الفنان الذي 

يؤذيهم أقصد كونهم وصلوا إلى هذا المستوى في التفكير واجب علينا 

القبض عليهم كل أصواتهم تؤكد أنهم بالفعل يستخدمون هوائي 

منظم 5أغلق الهوائي وتحدث بدلهم ستفهم انه التشويش  5التشويش 

أبيب يجب أن يظهر أنه فطن يعني طلب منكم هاتف سأموه في تل 

إيذاءنا فاعتقلوهم دفاعا عنا في حالت تركهم سيقاومون حتى إذا 

 وصلت مقاومتهم بهم إلى الموت  ردكم 

 ردكم    الشرطة ما هذه التعابير
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نعم واجب علينا قتلهم هم وصلوا : 5 االنتباهنطباعكم أفراد اأقصد : أنا

ازي من لوس أنجلوس وهم دبلوماسين من بنغازي فجأة وصلوا بن غ

خطوات راديو الدم سترسلهم فدخلوا هم من باب  كانتهامين هكذا 

..بحوزتهم سالح قدمته لهم رئاسة الوزراء .جرام المسلحاإلو اإلجرام

 السالح المقدم سيستخدمون اآلنخدموه استاليهودية من بنغازي و

 رأيك يا محمد م من رئاسة الوزراء اليهودية في طرابلس ما إليه

خطارهم بأنهم يجب عليهم الخروج خارج إرأي هو قتلهم أو : أنا

المطار كعادة الدبلوماسية الليبية بشكل واضح الحديث خارج المطار 

 يا علوج

ونحن سنبقى هنا نراقب ونسمع  االثنانما أنتلما ال تذهبا : 5نتباهاإل

 منهما تقريبا هو الحل األمثل 

الخط نحن ونحن مطلوبان من  اآلننا على الخط بقوا معاجيد لكن : أنا

عن  داخل العرس الذي كان لرئيس وزراء يهودي هذه معلوماتي

 القضية 

  كقائدينرحال هيا فكرا اصواب : األمن العام

لحقنا بكما سوف نبقيكما على قيد الحياة  إذارحال وارحال بسرعة او

أنا كنت أسأل عن رأيكم 5هذه دبلوماسية ماكرة طورها لهم التشويش 
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 أيًضاويؤلف 5فقط كي يصبح فعال في دوائر الصوت لدى التشويش 

نيابة عنكم شكرا يا طرابلس بدأنا العمل بدأ العمل بدبلوماسية 

 5التشويش 

  إلياسبنا نرحل يا 

 نرحل نعم إلياس: 

يس البول هذا بعدما بلغنا أن البوليس الدولي تقبض عليهم بمساعدة

 المصري واألمن العام الليبي 

عموما ترجلنا وسرنا بسيارة األجرة من مطار بنغازي أسف طرابلس 

الطريق دار بيننا  لالزدحامد نظرا 45فلة حمزة لمدة ال تقل عن  إلى

 ر التاليوالسائق الحوا وإلباسنحن الثالثة أي أنا 

 آلناهل معكم فكة العشرة دينار كي أعيد لكم خمسة دينار من : السائق

 آلنانقضاء األربعين دقيقة التي سنقضيها في الطريق من اأو ننتظر 

ألن الطريق مزدحمة وقد تكلفكم األكثر من  االنزعاجأنصحك بعدم 

 األربعين دقيقة هل أكمل السير 

ورقة المناسبة من البداية عموما لو كان لدي الفكة ألعطيتك ال: أنا

 أصبر وسنفكها في الوقت المناسب 
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الوقت المناسب هو الذي أقصده ألن أمن المطارات عائلة : السائق

المكيدة س هي التي نصحتني بالتقدم للفوز بهذه الرحلة معكم وبسبب 

الرحلة بسرية بل  كمالإكون الرحلة ثمينة قررت كشرطي ذكي عدم 

م حذرين من فعال الطاولة أس اليهودية أنتعائلة شرطة هل  أكملها

 هذه األيام

 االعتقالنعم نعم نعم نعم نحن حذرين بدليل أننا نجونا من إلياس: 

 فيما بعد  االعتقالاهلل في عدم  بإذنالدولي في المطار وسننجو 

 داخل المكيدة س  أنتمنذ متى والوقت المناسب : أنا

 ك اسمالقرطاط ما هو ي أحمد بن : اسمالسائق

 5ي التشويش اسممؤكد أن : أنا

األحمق الذي واضح  اسمي الوقت المناسب ما اسمجميل و: السائق

 من سكوته أنه شرطي 

علي الهاري وأعمل شرطي من البداية  إلياس إلياسي إلياس: اسم

وسكوتي في ضل تواجد الوقت المناسب يعني أنه بالفعل عليه أن يفهم 

 ففهمناه فسكتنا  أنه أومأ صواب

الوقت المناسب أي السائق: أنا سميت الوقت المناسب ألني صممت 

سيارتي هذه واسمها الوقت المناسب سميتها الوقت المناسب ألنها 
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جيدة ومفيدة دائما على اطالع يبقى رأسي الذي أعمل به هنا في ليبيا 

كل  عالموتحركاتها في ال ةوأقوده عازما عارفا خفايا البحرية األمريكي

بحر بر الوقت المناسب أي هذا هو 21يوم تقول سيارتي حان الوقت 

 األداء عندكم هل فهمتم شيء 

نعم فهمت أن الوقت المناسب هي السيارة الرائعة التي سمعنا : أنا

عنها والباخرة المشاركة في حرب الخليج الثانية بنجاح ونسبته تدمير 

في البحر األبيض المتوسط 16أم قصر العراقي و ميناءمنها في  45

 جرام عالمي لكن نبهني يا أحمد كم عمرها إجرام وإفي أمركا  54و

نجحت سيارتي وأصبحت سيارة وباخرة تفيد 88سنة  بالضبط: أحمد

في كل شيء في العمل ضد أمركا وتنفع في كل شيء في العمل مع 

طالما ردت عليك عبر أمركا هل أبتعد عنك يا محمد تجربها قليال ل

 5التشويش 

بل أفضل أن نسلم على أنفسنا كأعضاء تنظيم المجرمين إلياس: 

 المخترعين 

المتأكدين أنهم قد عرفوا أنفسهم وهم حاضرين هنا الوقت المناسب 

أي نقول هنا الوقت المناسب ننادي باقي السيارات الثمانية التي 
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ابلس في اليوم نحتاجها غدا كي نؤكد أننا نحن من سيدير طر

01/01/2003/ 

نعم الوقت المناسب موافق هنا الوقت المناسب وغدا طرابلس : أحمد

 لنا 

غدا سيكون موعد الغد ..نعم هنا الوقت المناسب وطرابلس لنا: أنا

نقبض ثمن الصبر على سنوات الحرب مع الواليات  الجميل كي

كل شيء بالنيابة عن طرابلس في طرابلس  غدا سنديرالمتحدة 

السيارات الثمانية ونسلم فيما بعد لباقي سيارات طرابلس  باستخدام

 العربية غدا. غدا هنا الوقت المناسب 

رجلنا .ت..هنا الوقت المناسب ثم سارت حوالي دقيقة وتوقفت: السيارة

نا دخلناها ثانيا ركب..يمين الطريق إلىبسرعة...دفعناها وركناها 

الموجودة فيها فعثرنا على صوت الوقت 5سماعات التشويش 

 دارية التياإلالمناسب مجموعة كبيرة جدا تقول السيارة من المواعيد 

علينا تنفيذها في الوقت المناسب بنفوذ الشركة نحن الشركة العربية 

لهذا سنستلم صوت طرابلس     ها يو أس أي كاراسمبدل شركة كان 

 كي نفوز طبعا    بكل قوانينها الجائرة كمعارضةغدا ونعمل مرحبين 
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نا نسور األطلسي األرباب هكذا ستستقبل العام الجديد اسمغدا سيكون 

 2003فتراضيا غدا يوم الفاتح من سبتمبر ا

فتراضيا سنأخذ المواعيد من السيارة اليوم وتجمع السيارات كي ا

ربية نعرف الوقت المناسب الذي سنعرف فيه سوق المعارضة الع

 الليبية داخل ليبيا والعالم العربي كوننا مجموعة خونة 

 النظام داخل النظام واألصل نحن النظام بل نحن العظام

أكدا صوتكما هنا كي تصل  إلياسيا  أيًضاجيد يا محمد وأنا : أحمد

 إلى   هذا المكان إلىباقي سيارات الوقت المناسب أجرة طرابلس 

نقالب المال هنا داخل ليبيا احدود مطار طرابلس الدولي كي نبدأ 

 العربي  ليبيا والعالملصالح أمركا وداخل أمركا لصالح 

هنا الوقت المناسب يو أس  عشرة إمضاءاتيحاول أن تتأكد أن : أنا

 5أي التشويش 

عشرة +عشرة أي عشرين هنا  إمضاءاتيحاول أن تتأكد أن إلياس: 

 يو أس أي الهاتف بالل  الوقت المناسب

عشرة +عشرة +عشرة أي ثالثين  إمضاءاتيتتأكد أن  أنحاول : أحمد

 الوقت المناسب ..مضاء هنا الوقت المناسبإ
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طرابلس  ءمينا إلىعلى الخبرة العربية التوجه : السيارة

ميناء طرابلس  إلى.على الخبرة العربية التوجه ..السياحي

ميناء طرابلس  إلى.على الخبرة العربية التوجه ..السياحي

 يا أحمد    شغل السيارة  5  4  3  2  1  0...السياحي

بدأت السيارة تعمل بل تسير ..سأشغل السيارة يا سيارة : حسًناأحمد

حيث مؤكد أننا سنجد سيارات  إلىحيث ميناء طرابلس السياحي  إلى

دأ العمل صوب الوقت .أجرة طرابلس الثمانية ونب..الوقت المناسب

 ...المناسب

 لم توقفنا السيارة سنكون في مأمن من العطلة  إذا: أنا

كلها خمسة عشرة دقيقة ونصل الميناء هو المكان المناسب إلياس: 

د الباقي ق أعرف مسبقا أننا سنستلم صوت طرابلس في مكان مثله

ر ايو أس أي ك ةاألمريكيجربت سابقا وفتحت صوت الشركة ..أقوم به

ما زلت أديرهم في بنغازي  ردوالمليون 30عبر الميناء وربحت 

 ومصر وفرنسا مثلما يحلو لي 

أنا: نعم الميناء سيعمل بشكل جيد ألني جربته أنا أيًضا وسيعمل بشكل 

أكثر دقة عندما أكون أنا موجود لهذا تواجدت هنا الميناء المغشوش 

الحل الذي  الذي طلبته طرابلس من لوس أنجلوس سنة ألفين هو
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أسسته أنا داخل ليبيا أنا من أدخله صوته كله يعمل لحساب التشويش 

.وراديو الدم سياحي .والوقت المناسب والهاتف بالل والفرعون أ.5

 أجرة بنغازي بشكل جيد في ضبطجدا من جهة بنغازي بحيث يستطيع 

 شقه في بنغازي 

يعني الميناء من أداء صبر من أداء صبر الشباب لما دائما : أحمد

  القطاتتنسيان أني المعلم الميناء لو نطق سيقول أني أحمد بن 

ة .فوجدنا ثماني..الميناء ودخلنا بعدما ركنا السيارة خارجه إلىوصلنا 

هم اسمشباب 8شباب كلهم عزم على بدا العمل في عيد الوقت المناسب 

  سامي  أسامة  مسعود  هشام  محمود  علي   كرةلم تخني الذا إذا

 خميس   ناصر

 علي  هدداعلي -1

 حامد مغالنمحمود -2

 هشام راسل منير -3

 مسعود مسلم مسعودات-4

 الرابح أسامة حسين-5

 سامي حسن الرابع-6

 ناصر عبد اهلل الفاتح-7
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 خميس عبد الرحمان الطرال -8

تأكدت أنه بالفعل يجب أن عندما سمعت األسماء بعد المصافحة : أنا 

وجدول أعمالي مثل هذا  أحي الوقت المناسب كان بالفعل في رأسي

العظام ثمانية من قادة الحرب  هؤالءالموعد الذي سنلتقي فيه بمثل 

سوف أبدأ بالحديث معهم كل على  لالستسالمالتي ال سلم زمني فيها 

 سابقا 5حسب خطتي أنا والتشويش  حدا

 علي هل أجد معك وقت لعدم هزيمة الوقت المناسب  مرحبا يا علي هداد

ها ماسنعم وقتي هو سياحة طرابلس اليوم تبدأ التسوق ناقلة : علي

 الشركة العربية  إلى ةاألمريكيمن الشركة 

 هذا الميناء السياحي  إلىسياحة طرابلس : أنا

 نعم هذا الميناء السياحي : علي

أول زبون  أنت.ف..موح الجزارك فعال محمد موحو المدعو اسمكان  إذا

ناقلة لصوت الباخرة بل البحرية  أمريكيةنبيع له سيارة 

فتى أحسن التسوق محمد موحو المدعو  اسمجيد هذا هو ..ةاألمريكي

 موح الجزار

شترت الموانيء الجاسوسة سرا انعم وعندما نشتري تصبح ليبيا : أنا

أي وهي نموذج  شترى سيارة من األف بياوأنا أكملت الصفقة كعميل 
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لسيارة لوقت المناسب عربية الصنع تسير في الطريق وتتأكد  66رقم 

 أنها تدير البحار

عن خطة عدم  ةاألمريكيتسوق من جديد كي توافق البواخر : علي

صوب العالم العربي والعربي صوب  ياألميركويتحرك المال  خيانتها

 مضاءاتك إعلي كم عدد  هدداأمركا أكد لسيارة علي 

 كانت إذاعشرة +عشرة  وإمضاءاتيا إليهعندما تعود  أنتحاول : ناأ

من سيارة الوقت المناسب 66الصنع النموذج رقم  ةأمريكيسيارتك 

 ا إليهفأنا المشتري أكد أنها بالفعل لي عندما تعود 

 سنتحرك لها سويا هذا طلبها : علي

قترح من حوار قديم اهذا ما 5جيد هذا الكالم سيرسله التشويش : أنا

متى حدث وشرحت للسيارة أن محمد موحو المدعو موح الجزار هو 

الذي بدل ذكائها بميناء طرابلس بنغازي السياحي بل الميناء العربي 

من كالم قديم تجعله هو  إالبأكمله أو نسيت أنك سوف لن تكلمها 

  ييعمل فأنا بالفعل المشتر إذاالوقت المناسب جرب هيا جرب هاتفها 

نعم معك حق سوف أأكد لك أن النجاة من غضب سيارة مثلها : على

 هو الحل 

 01/01/2002نعم كان في يوم : أنا
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فالس التي باعت سيارة الوقت المناسب اإليوم أمركا الغاضبة بسبب 

حتفظ بسيارتك الحساب المعسكر العربي هنيئا لي 66بنموذج رقم 

رة جديدة نحو البيت ي الموجود عندك على شكل سيااسموأرسل لي 

 2003نقضاء العام ا قبل..الموجود في قارقارش القرية السياحية

 شكرا يا علي مبروك عليك الصفقة 

على حد علمي ببنود العقد الذي سمعته سيارتك التي وقعت : علي

 العرب دون إلىعليها عشرة +عشرة مرات ستصلك كي يصل الميناء 

أي مبروك عليك الموانيء الناقلة أف بي  كمافيا أنتعلم أمركا وبعلمك 

 للصوت والتكنولوجية تحياتي يا كابتن محمد

 شخيري خروف : شكرا : أنا

يا صاحبي شخيري خروف وتذكر انه عليك تفقد عملك مع  عليك نعم

د اللقاء واقص إلىباقي زمالء المخبرين المخترعين شخيري خروف و

 سأعود سأصل حتى سيارتي أتفقدها ثم أعود 

عم يا علي وأنا سأبحث عن محمود معالن حامد صاحب عدسات ن: أنا

كون محمود سوف  تضمنالصورة العربية بسيارة الوقت المناسب هل 

 يتذكر الواجب بشكل جيد مثل
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ألن سبب وجوده الوحيد هنا هو الواجب سوف يكون  أضمننعم : علي

صاحب الصورة رقم  أنتموعدك به كثير النوايا الحسنة وسوف تكون 

لتقطتها سيارة الوقت المناسب االقادمة من مدينة الرياض التي  13

بعيد الميالد فال  االحتفالفي موعد  بالضبطم 2000من هناك سنة 

 تنسى سبب شرائك للصورة 

وأدير طرابلس الخبر من عندك  أنتأنا ال أديرك  اآلنجيد غادر : أنا

محمود وألحق  سأسحبوالصورة من محمود غادر صوب سيارتك 

 بك 

محمود أرجو أن ال أجده مشغول بعمل أخر غير العمل  إلىعائد  أناوها 

حيث سيارة علي هداد علي وتجريب  إلىالتوجه ..الذي يشغلني

الصورة التي سأشتريها منه كي تصبح هي الصورة األولى التي تعمل 

 لفي طرابلس كدليل على أمن الرياض باقي سنعرف مواقعها من خال

 كما قال علي13الصورة رقم 

 مرحبا يا محمود : أنا

 مرحبا يا محمود : محمود

مرحبا يا محمد سوف تكون بخير عندما تصحبني صوب على : محمود

بقها مركونة هنا سوف اهداد علي وسيارته لذا بنا ننطلق هذه الذهبية 



150 

 

حيث يوجد علي نتبادل  إلىسرنا حتى وصلنا ..ا فيما بعدإليهنعود 

 الكالم أطراف

 مرحبا يا محمود مرحبا يا محمد : علي

هي التي سيعمل بها 13من المعقول أن نفهم أن الصورة رقم : أنا

من الرياض كدليل على أمن الرياض ظنا من شرطة 5التشويش 

أجرة  ةالبوليسيالرياض أنها واشنطن بينما هي قيادة طرابلس 

طرابلس سيارة الوقت المناسب هذا جزء من عملي هيا شغل هذا 

 5التسجيل الموجود على الهاتف وسيسمع التشويش 

من الرياض ونبدأ العمل فقط ضع هاتفي هذا في سيارتك وسنخبر 

سوف نعرف أصحاب ..بأذن اهلل بأصحاب باقي الرياض وأمن الرياض

كانوا نحن سنكون أجمل  اإذكانوا نحن سنكون أجمل  إذاباقي الصور 

 كم يلزم الرياض من مواعيد  إذا

جيد هكذا تقريبا الهاتف والتسجيل يعمالن تقول الرياض أن : علي

تصدق  اآلنسيارة أمن في الرياض 16اي هناك 16الكرة مركولة 

.عدسات ..صور العدسة أنوتؤكد 5بالكامل مشاريع التشويش 

 الصورة العربية 
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رجل أمن جاهز 16مود معالن حامد هي أصل لتقطتها كمرا محاالتي 

مقابل مبلغ  2013لتأمين الرياض من طرابلس بدل واشنطن للعام 

 البترول الليبي  من سوق ردوالمليار 1

 ذكرني يا محمود كيف تعمل الكمرا الشرطية: أنا

 1999خترعتها سنة ا

بالصوت يعمل بالصوت يسجل داخلها الكثير من األفالم : محمود

القصيرة بال صوت وترسل هي الصوت أي ترسل أعمالها  واألشرطة

 هي اآلنه صوت طرابلس الشرطية من هناك اسمصور وتلتقط صوت 

صورة الرياض الشرطية الباقي عليك وهي الخطط الموكلة لنا من 

مع راديو الدم من بنغازي  أيًضانعمل بذكاء 5أمركا عبر التشويش 

وبخير مع الهاتف بالل  وتل أبيب ورائعة في مصر عبر الفرعون أ

 ووالدة من سيارة الوقت المناسب 

أنا: جيد هذا يعني أن صورة الرياض الشرطية تبحث عن صوت 

مرة وعلى 16تؤكد أن الكرة مركولة 5طرابلس الشرطية والتشويش 

صوت داخل طرابلس بإمكانهم فتح المليار 16سنبحث عن 16متنها 

من الرياض في الوقت المناسب تدار حسب مواعيد طرابلس  ردوال
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من طرابلس بدل مواعيد واشنطن من واشنطن بنا نبحث تفضل يا 

 علي أبدأ البحث 

أوال هم نحن الثمانية هذا أنا أكيد منه ومتأكد أننا ثمانية أصوات : علي

لكن تكون كاألتي نحن 8 أيًضالصوت طرابلس الشرطية وال يوجد معنا 

شخصا في الصوت بينما في 16ة وسياراتنا ثمانية نصبح ثماني

من ثمانية عندما نكون خارج السيارات تكون  أكثرالحقيقة نحن لسنا 

هي أشخاص سيارة الوقت المناسب التي تعمل في الرياض عددها 

نديرها للعالم  اآلنألف وكلها في الرياض وركبتها واشنطن نحن 

.هيا يا محمد حاول أن ..تنا نحنالثالث على التوالي كونها أصال خط

 تشرح لي أنك فهمت كيف تتمتع بهذا المليار 

دنا هي يذهب أح التاليةم الثمانية الخطوة أنتبسهولة كبيرة كونكم : أنا

 عتنينا بالسيارةاسأذهب أنا : هنا علي إلىليستدعي باقي المجموعة 

 ريثما أعود 

  االنتظارجيد نحن في : أنا

 م والنوايا الحسنةأنتة الخير ما أخباركم مرحبا يا جماع: علي
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قسمة بيننا هنا ثمانية  ردوالأخبرتنا الرياض أن المليار : أحدهم

حرفيا هذا ما سمعته من  وإلياسال يفشل محمد  أنأشخاص على 

 صوت طرابلس الشرطية 

نجحنا وأخبرتنا الرياض عن طريق  أيًضانحن : علي

ن الرجال هم نحن وهم إالتي بحوزة محمد ومحمود 13الصورةرقم

 ستة عشرة هل الجميع يفهم أننا ستة عشرة

ت وق منير بلملعونة سيارة هشام راسل  اآلننعم فهمنا أننا : الجميع

 ملعونة  آالتمناسب وليس 

 يا شابة  أيًضاوماذا : هشام 

 مرات يعاد غدا أو ال يعاد5الشابة موعد الرقص اليوم 

 يعاد غدا: هشام

 اللقاء إلىظر العائلة غدا أنتس : حسًناالشابة

كلها ليس اليوم ..اللقاء يا شابة هل من أخبار للعمل إلى: هشام

..هذا ما سمعته منك باألمس واليوم ..والحظ أن رأسي مكتظ..موعدها

 هل هو مكتظ 

 نعم مكتظ: الشابة
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 إلياسيا  أيًضا أنتحيث محمود ومحمد هيا بنا  إلىبنا نذهب : على

 على صواب  أنت إلياسنعم  إلياسهل أنا على صواب 

وصلنا بعد مسير خطوات بسيطة رحب بنا محمد ومحمود بكلمات كدنا 

ننساها من كثرة ما خدمنا بشفر غيرها في الرياض من طرابلس 

له مرحبا بكم وأطال اهلل عمر الملك وأبقاه  تصور أنه قال لنا هو وزميل

 ..ال أوافق .للمؤمنين ضخًرا

 الرياض كمعارضة إلىفي التسجيل من طرابلس  يبدو أنك ذكي: هشام

ال أوافق وسأقبض غدا أنا بلغني أن عمليتنا الوحيدة هي  أيًضانعم أنا 

بين طرابلس والرياض في الوقت المناسب والباقي تكمله طرابلس 

عندما تسلمها صوتها ونبرمج لها عام أخر من السيطرة الدولية هذا 

 أيًضانجح فيه سننجح العام الثالث على التوالي الذي ت

محمود معالن صوت شرطة طرابلس يساوي صوت شرطة الرياض 

رساله لنا كسوق وخطة أمنية إطاعة سيارة الوقت المناسب استهذا ما 

بتكرتها أنا امتصورة بكمرا 5 شالتشويألمن الرياض معتمدة على 

 امباستخدها عدسات الصورة العربية كل الذي تقوم بيه السيارة اسم

لتقاط صور لمدينة الرياض تترجمها طرابلس االعدسات هو 

.كلما فهمت أنها أمنة أرسلت صوت آمن وكلما فهمت أنها ..صوت
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ليست أمنة أرسلت صوت غير آمن خذ يا علي زود سيارتك التي هي 

بهذا الفلم الصوتي 66حسب الخطة ملك محمد فيما بعد بنموذج رقم 

لس الشرطية عندما تلتقط ن صح التعبير سوف نلتقط صوت طرابإ

 ونبدأ العمل  اآلنسيارة الرياض الشرطية لنا صورة من الرياض 

الذي  5جيد كلها دقيقتان ويعمل الفلم الصوتي عبر التشويش : علي

  أو أصله بالرياض مباشرة يبقنا كأننا واشنطن

ال داعي للرياض مباشرة بل كأننا واشنطن عبر : محمود معالن 

 5التشويش 

الفلم  5مرحبا هنا طرابلس مرحبا هنا هوائي التشويش : عليسيارة 

الصوتي يعمل مرحبا صاحبه محمود معالن حامد أين محمد موحو 

 ...المدعو موح الجزار

 نعم حاال5التشويش 

 ماذا تريد يا صاحب العماد أس : أنا

أوال أكمل عنك هذا الحوار الذي تريد القيام به مع : 5التشويش 

المخترعين الثمانية ألني وجدت بصماتك الصوتية  الضباطالسائقين 

كنت توافق على كونه عملك  إذامشغولة بمثل هذا المعد المؤجل 

 المؤجل فأنا أفضل أن أكمله بدل عنك
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ك سأعطي االستماعنعم موافق تستطيع العمل بدل عني وأنا في : أنا

 6األسماء الباقية وعددها 

ا يا سادتي الكرام هنا صاحب سهلة هذه أطلبهم أنا مرحب: 5التشويش 

من واشنطن أتكلم من طائرة الرصد الجوي بال 5العماد أس التشويش 

أستطيع العمل منها أربعة ساعات كاملة  33ها أمركا غدا اسمطيار 

 واألسماء هي حالتها أي تطير أو رابضة كانتمهما 

أسامة حسين الرابح.سامي .مسعود مسلم مسعودات.هشام راسل منير

رابع.ناصر عبد اهلل الفاتح.خميس عبد الرحمان الطرال هذه حسن ال

وبدل أن تفاجئني   يا محمد أريد أن أحاورها بدال عنك األسماء

 بالتسجيالت الهاتفية من حين ألخر 

تطلبهم سيكونوا معك ماذا عن رسالة محمود معالن  أنتجيد ها : أنا

 حامد التي أرسلها لك قبل قليل 

 إلىوترجمت صوتك وصوتي 34دخلت طائرة أمركا غدا : 5التشويش 

 العربية فوجدتني مستيقظ

 5هنا صاحب العماد أس التشويش 

 هشام راسل منير أين هو: أبدأ الحوار ب
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الملعون العماد أس الذي تبنيته  باسمكمرحبا هل أكمل معك : هشام

سيارة الوقت المناسب العابرة أهواء  باستخداممرات 4حتى كبر 

 عربي الصنع 5التشويش  أو أبقيك على سماعتي  13/30/04

 عربي الصنع : 5التشويش 

 أس من واشنطن  بل العماد5التشويش 

 أربعة عشرة حبة طماطم  هذه: هشام

 هذه أربعة عشرة حبة طماطم : العماد أس

 هذه ستين حبة بطاطس : هشام 

 هذه ستين حبة بطاطس : العماد أس

لتقاط هذه الجمل من أمركا االذي يجب أن تتذكره أنك عليك : هشام 

ي محمد موحو في باقي اسمكي تدفع لي ثمن الرصاص ويصبح  اآلن

الرصاصات أي أكمل باقي العقود وحدي من سيارتي وأستورد 

ليبيا والعالم  إلىالطماطم والبطاطس مثلما يحلو لي من واشنطن 

 الرصاصات حول تحيى ..العربي وأوربا

سمعت الجمل ممزقة أي مرت الرصاصات علي وغشت : لعماد أسا

ظر الرد عليك مع األتي يا هشام سوف تكون محمد موحو أنتالخط 

 عندما أحدث السيد أسامة حسين الرابح 
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ظر الخط الذي سأستلم به الدبابات أنتالجمل ممزقة يعني أني س: هشام 

وار ربا حتى تكمل الحالعالم العربي بدل سوق أو إلى ةاألمريكيالقتالية 

 مع أسامة حسين الرابح فقط أو ماذا 

 : العماد أس

بعدما تغطيني يا هشام شكرا وصلني  5نعم فقط ثم أكمل مع التشويش 

وجيز أي بسرعة بسرعة  ظرفبالسيد أسامة حسين الرابح في 

 بسرعة 

نحن    العماد أس أيهانبقى أسامة  مرحبا هل نقول من نحن أو: أسامة

 هل نقول من  حل نقول من نحن  سين الرابحأسامة ح

 

 

 

 

العماد أس: نعم الجمل هنا ليست ممزقة تستطيع قيادة العماد أس عبر 

لهذا أنتم هنا رسائلكم فعالة واسمكم التشويش 33طائرة أمركا غدا 

أي محمد موحو ابق مع صوته عندما أكمل العمل من طائرتي أنا 5

قة أسامة عبر سيارة الوقت صف 33العماد أس طائرتي أمركا غدا 
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محرك طائرة داخل طائرة واحدة تركبها طرابلس 140المناسب 

طائرة عربية الصنع فيما 140محرك أي 140تعطيها رادار مكون من 

عادة إمضاء العقد في الوقت المناسب يا أسامة كي تربح إعليكم .بعد.

 أمركا غدا 33تصنيع الرادار رقم 

طائرة في طائرة واحدة عبر 140 واشتريتمفهوم أي نجحت : أسامة

 .شكرا يا صالح حي ..المناسب توسيارة الوق 5العماد أس والتشويش 

صلني بالسيد مسعود مسلم  االسممؤكد صحة وبيئة هذا : العماد أس 

 مسعودات 

 عبر الصحة والبيئة أو كيف: أسامة

بعد  يما..ف.آلآلآلالصحة والبيئة هي شفرة الطائرة النووية: العماد أس

 صلني به عبر العماد أس  اآلن ليس للبيع

 تفضل يا مسعود مسلم مسعودات : أسامة

 تمر تمرح  إسرائيلهذه جمل وتلك أشعار و: مسعود

 صوت صوت صوت الصاروخ العماد أس : سالعماد أ

 بشفرتك التي أرسلتها لهم 
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تمر تمرح الصاروخ يسمي  إسرائيلهذه جمل وتلك أشعار و: جابةاإلو

الصاروخ والشفرة شفرتك  اسمأعد من فضلك 44عرب أف عرب  اآلن

 ومحمد موحو 5كي أبقيك مع التشويش 

تمر تمرح  إسرائيلهي هذه جمل وتلك أشعار و اإلجابة: مسعود

 44أف عرب  اآلنالصاروخ يسمى 

صواب ويرسل عبر سيارة عقود سالح تدخل كلها من نيو : سالعماد أ

روسيا كي يضرب روسيا ويركب أوال  الصاروخ يمر من إلىشيكاغو 

في الرياض ثم يعاد تصنيع خدماته في طرابلس وباقي العواصم 

 تعمل وأنه حاسوب جيد  اآلنشفرته  أنهل فهم   العربية

 فهمت نعم فهمت فهمت نعم : مسعود

 صلني بالسيد سامي حسن الرابع  إذا: العماد أس

تذكر أن    مناسبةجاهز ويلعب معك الرياضة ال اآلنمسعود نعم هو 

 سامي حسن الرابع معك ويلعب معك الرياضة المناسبة 

وهو العادي وهو  صوته معي وهو المقبل وهو المتحرك: العماد أس

في الطريق ويدعى القائد سامي حسن الرابع هناك  اآلنالملون وهو 

وينام هنا السيد رر أي واشنطن أي رادار راية أمركا العاصمة 
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في طرابلس وموصل بالعماد 5واشنطن ومنه فهو موصل بالتشويش 

 .سامي حسن الرابع ..أنتأس في واشنطن هل سمعت هذا يا سيد 

بطاقة 16حبت نعم سمعت ومررت على الرياضة المناسبة وس: سامي

تعريف موقوفة تدعى في أمركا بطاقة تعريب أوقفت عقودها الستة 

ببطاقات التعريب  عشرة وأشتري بدلها رادار أمركا المدرب

ين باقي عقود الوقت المناسب من سيارة أ.لكن نبهني ..المذكورة

 الوقت المناسب 

دد ع16تكون في علوم الرياضة المناسبة وفعال هي  : حسًناالعماد أس 

نسخة أصلية من طائرات الرعب الجوي رادار أمركا تدخل 16

يطاليا القديم لغويا وتركب من جديد في العالم إطرابلس من روما رادار 

واشنطن العام الماضي  إلىربحت حمولتك التي أرسلتها  إذاالعربي 

 خسرت تلزمك روما  إذاذهب أسود ستمر دون روما 

 مناسب  أنتجيد يا رياضي : سامي 

 أنزلت الحمولة لها  إذاتكون روما راضية : العماد أس

فهمت يا رياضي أنك تقصد أن روما رضيت أنها المتهمة بدلنا : سامي

 حسب تصرفاتها 

 وقع على أنك موافق فهمت كل الذي يتعين عليك فهمه : سالعماد أ
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 ومحمد موحو  5.بشرط أن أطبق مع التشويش ..نعم: سامي

 طرابلس 5نعم يا تشويش 69نعم يا محمد : سالعماد أ

  ..شكرا: سامي

 صلني بالسيد ناصر عبد اهلل الفاتح  : اآلنالعماد أس

 نحن بخير وسنكون بخير : ناصر

سوف تقود أعالم عربية يا سيد ناصر سوف تكون بخير : سالعماد أ

 سوف تصلك الدعوات السعيدة

ك ال تجيب يا معروف وأشياء كالمعروف كنا نرسلها لك لكن: ناصر

 بطل 

 وهواك هواه  أنتمؤسسة : العماد اس

لعراك وعلم وعلمه العروبة وروعة ورماحها المرح ودباباتها ا  

يال المؤسسة األشيل األش ألعالم العربية السيدة السيدة السيدة السيدة

األسماء العلم العيون العمل مع الدعاء المقدس لكم في   األشيال

 زاقواشنطن الكثير من األر

 موعد ناصر : ناصر



163 

 

الباب  إلىنعم موعد ناصر وقطار مدمر يركب من الباب : العماد أس 

باب بيروت يصل مدن العرب ببعضها البعض  إلىأي من باب المغرب 

 هنيئا لك يا ناصر بهذا الموعد الرابح 

 نعم هنيئا لي : ناصر 

والسيد محمد موحو عبر سيارة 5أكمل مع التشويش : العماد أس 

 الوقت المناسب 

 وصلني بالسيد خميس عبد الرحمان الطرال 

ثانية بحثا عن السيد 58م كثير عليكم دقيقة وأنتأين : العماد أس

 خميس عبد الرحمان الطرال 

األخير هل تسمح لنا بتنفيذ أوامر طرابلس  االسمنحن هنا : خميس 

 األخير  االتصالوالبقاء بعيدا عن 

الذي  واالختراععلى هذا الذكاء  وأهنئكصواب اسمح : سالعماد أ

ه هل تسمح هل تسمح نعم أسمح هل تسمح نعم أسمح هل تسمح اسم

بهذه الجمل ردوا عليك وقالوا  يناألمريكيعجاب إ.من فرط ..نعم أسمح

 نسمح مرة واحدة وسكتوا هل تعرف يا خميس لما سكتوا لك نعم 

 ألني أسمح نعم أسمح هل تسمح : خميس
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أن األشرعة جاهزة تصبح عربية  اآلنكل الذي أعرفه : سالعماد أ

 التي أصبحت تسمح بالبيع لكم ةاألمريكيوعربية ليبية من البحرية 

 سرا نعم تسمح

 من طرابلس  5هل أكمل من محمد موحو والتشويش : خميس

ها نعم اسمصوت من رحالتك بها 54نعم في سيارتك : العماد أس

 اآلن 5لحواراتك مع الزبائن عبر التشويش  االستماعأسمح أعد 

كل على  باالستماع.أنصح الجميع ..العماد أس سجل لك بشكل جيد

 إلىمح نعم أسمح ميناء عربي هل تس35ال تنسى يا خميس أنهم ..حدا

 اللقاء 

 عندما أكمل العماد أس الحوار مع 

أي المخبرين المخترعين أبقاني مع  الضباطمن طلبهم من زمالئي 

عبر صوت السيارة المخصصة لي سيارة الوقت المناسب 5التشويش 

 مرحبا : تقول الغبية مرحبا أنا 66نموذج 

  ضبطنيهنا الغبية : الغبية

 فع مدينةحاضر في حوزتي مد: أنا

 لست النموذج رقم واحد فمن أكون أبعدني عن الغباء  وأنانعم : الغبية 
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من سيارة الموقت 66النموذج رقم  أنتنعم الغباء يبقى بعيدا و: أنا

 المناسب 

 من واشنطن : الغبية

 نعم من جهة صفقات العماد أس : أنا

 زاوية قارقارش العصمة طرابلس إلىراعني وقدني  إذا: الغبية

 أخر غيرْ اسم الغبية  اسممرري لي : أنا

من الوقت المناسب 66الذي هو النموذج  االسم إالال أجد : الغبية

 والصفقة ميناء عربي تماما كاألول 66سيارة أي الوقت المناسب 

  أنتفمن  االسمجيد مر : أنا

 5التشويش  اآلنأنا : الغبية 

 عد عندما تقودكك سيكون واضحا فيما باسمأن 5يقول التشويش : أنا

 ..اللقاء وريثما نكمل ترتيب الصفقات إلى إذا: الغبية

يناديني من المقهى هو والمجموعة كلها  إلياسبعدما سمعت الشرطي 

المقهى ليس بعيدا عن سيارة علي هداد علي الذي كنت أتحدث 

 اطضب انضباطدخلت المقهى فوجدت الذي رسمته في خيالي من ..منها

كما كان يحلو للسيد جمال عبد الناصر أن يسميهم  واالختراعخبار اإل

 عموما..ضباطنا ضباطأن يسميهم  أما الهواري بومدين فكان يفضل
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و وهو يحل هذه طرابلس وهذا عصر يحكم فيه معمر القذافي في ليبيا

 األحرار  بالضباط الضباطله أن يسمي 

ستالم صوت طرابلس االعموما وجدنا األحرار في المقهى جاهزين 

والصوت والصورة في العالم  االتصالكونهم من خيرة من أخترع نظم 

بكونه من سيقود  إلياسالعربي وفي ليبيا سرا عموما سيحتفل 

من الغد في الغد اليوم نحن سنحترم عملنا  ءبتدااطرابلس وحده 

ونذهب صوب فلة هشام كي نتفق على لعب دور الرجل الصالح أني 

وهو سالمة عمي 55أنا معي الرقم المخبر المخترع داخل البالد 

كتمال عقودكم لكن ام أنتصابة واإلوخطته رغم  موراديو الدمحمود 

شخصية رئيس وزراء 5هشام كي يدخله التشويش  إلىيجب أن تذهب 

 الذي سنعمل مع ماله ورأس ماله  إسرائيل

بلغني يا موح أنك تجيد البقاء الجزار بدل محمد  : علي هداد علي

 القيام بالكثير من المهام فرصة 5موحو وتبقي للتشويش 

عمل  إلىالسكاكين ويجرني موح الجزار  إلىلهذا أنا متشوق : أنا

 فلة هشام وسأبيعكم اللحم إلىكان الجميع موافق  إذاالقصاب جرا فبنا 

 وتتأكدوا من حسن التمثيل بأنفسكم 
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ما تأنسمعت أن الحياة بينك وبين هشام كأنها  أيًضانعم وأنا ياس: إل

تعلم ب منصوحون.وبصراحة نحن ..أي مثلما يحلو لكما التمثيل تمثالن

 .فأين نتمدرس ..التمثيل منكما

 كم من اللحم تريد: أنا

 لم أفهم إلياس: 

 قل ربع كيلو مقابل لم أفهم فمن عادتك شراء ربع كيلو: أنا

 ...كنت تذكر القطة قطتي فأنا بعتها سئمت المواء إذاإلياس: 

جويلية  5ينادي في يوم  5 شالتشويسئمت المواء : يعمل هنا ب: أنا

 من الجزائر بشفرة واحدة تقول وتردد سئمت المواء

 طبعا سوف أسأم المواء :  إلياس

 بخير هل تكون بخير طلبي 

 طلبي يعني طرابلس نعم تكون بخير عندما تسأم المواء : أنا

سوف يحدث هذا ما قلناه لكما سابقا عن بعد من داخل شرطة إلياس: 

 بنغازي قصد تعلم المواء أي التمثيل وحدث هل فهم موح الجزار 

ام فلة هش إلىمؤكد هو مشغول ببيع اللحم سنفتحه عندما نصل : أنا 

 بل والبقراإلد ونرى ما الذي في رأسه من جدي
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 5في معظمها لصوت التشويش  كانتكدت أنسى تلك األيام ألنها : أنا

.كدت ..لحسن حظي كان عمي محمود رجل ذكي..كدت أخطأ في بنغازي

 أقتله ألن رصاص جورج في الصالة كاد ينهيه 

 كبر    كاد الكوكبإلياس: 

العام من  هذا ةإال داربنا والحمد هلل كل هذا وقت مناسب  إذانعم : أنا

 العقود المربحة 

 قبلنا هشام بحفاوة كبيرة بكرم مميز ودقة متناهية است

نا أن الرجال ذهبوا وأن هذه استيقظقال لي هشام في الصباح عندما 

التي حفظها 5من جمل التشويش 400الجملة هي الجملة رقم 

 5التشويش 

القليل من بينها الجملة األخيرة  إالعلى ظهر قلب ولم يحفظ منها هشام 

علمي وعلى حده أن التشويش ..ن الرجال ذهبواإالتي تقول  400رقم 

 يقصد أنه حفظ الدور عنا وسيكمل بمفرده مرتبا 5

صوتيا تماما كأنه نحن في مشروعنا المهم الذي عدنا من بنغازي به 

ابة عصلحسابنا  وهو قطع راديو الدم التي سنبدأ العمل به إالفائزين 

 5خارج حكومات العرب بالكامل بعدما أجدنا العمل بهوائي التشويش 
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عموما عشنا في طرابلس بعد رحلة بنغازي عمرا طويال أقول رحلة 

ال هي ليست ..األولى صوب بنغازي واألخيرة كانتبنغازي ألنها 

وراديو 5في بنغازي لكن عبر هوائي التشويش  اآلنألني ..األخيرة

الهوائي مع راديو الدم أصبحت مرافعات عمي  بطضالدم بعدما تم 

الصورة التي  محمود تصل من تل أبيب واضحة الصوت والصورة

المبتكرة وهي في 5تصلنا دائما تكون صورة عبر كمرا التشويش 

الذين نعتمد عليهم في لعب  إسرائيلالغالب صورة لرجل من رجال 

الم العربي بكثرة دور رؤساء وزرائها المجرمين المتواجدين داخل الع

 حسب خطط هذا العام

نا ه بالضبطهات الراديو نجربه ونسأله ماذا تريد تل أبيب منا : هشام

 تباهاالنفي  اآلنناجح لغاية  إسرائيلفي طرابلس نحن كرئيس وزراء 

  االنتباهكمجرم داخل ليبيا والعالم العربي كلما طلب منه 

 ...خذ هذه هي السماعة جرب: أنا

بعد رحلة  في طرابلس .لما قلت وعموما عشنا..الراديو يقول: هشام

 ثالثة أيام  إالم لم تعيشوا أنتبنغازي عمرا طويال و

 كي ينتبه ويصلح الخطأ وها هو يفعل : أنا
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معتمد عليك  اآلن أنتهنيئا لك بهذا العمل الجيد يا هشام : راديو الدم

 وهذا هو المهم  إسرائيلمن داخل  االعتمادتماما 

 عليك هو المهم  االعتمادكنت أظن أن : هشام

نعم مهم ويبقى مهم لهذا أنا سأرسل لك غدا رسالة من : راديو الدم

أمن الدولة في مطار  ضباطظباط من 3أطلب منك فيها قتل  إسرائيل

 فما ردك  سيموتونبالغ أمني خطي مكانهم 16طرابلس بكتابه 

 من سأرسل البالغات الستة عشرة  إلىو : هشام

طرابلس الدولي أنا أبلغ وأنا تكتب خطيا وترسل  إلىمطار: يو الدمراد

هذا يعني أنهم سوف لن يبلغهم شيء أي أنهم سوف لن يبلغوا ألنهم 

 ...لم يبلغوا بينما هم في شخصك أبلغوا

 وماذا يعني هذا : هشام

يعني أنهم روقبوا كثيرا في موضوع التستر عن الجريمة : الدم راديو

ط الدم خ راديووالمجرمين وبقوا ساكتين لهذا سيتم تصفيتهم عبر 

 جرة دولي منتبه أالسيد هشام موجات 

قبال الرسالة استالموضوع فهمه المنتبه هشام وغدا سينتظر : أنا

طرابلس عبر راديو الدم زائد  إلىالرسمية األولى من تل أبيب 
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روما في حينه وتاريخه  إلىال تنسى أن ترسل لي المهاجر 5التشويش 

 روما هجرة علنية  إلىروما هجرة سرية من طرابلس  إلىمن طرابلس 

 1985يعادل 85بخيل أنا طبق بقط تشويش : راديو الدم

  أيًضاروما  إلىكمال لعب دوري كمهاجر إفهمت أين أطبق قصد : أنا

نعم ومع الفهم عليك أن تفهم أن دورك يا محمد في روما : راديو الدم

بلغ عليه الحول أي يجب أن تتواجد في روما ثم في لوس أنجلوس ثم 

أقصد  5غالق راديو التشويش إطرابلس قصد  إلىفي القاهرة ثم تعود 

 5هوائي التشويش 

 نكبشكل جيد كو حاضر سوف أحاول العمل على ترتيب الرحلة: أنا

 أخفيتم الترتيب لي وحدي سوف أعرف لمن أذهب 5والتشويش 

هذه العودة الميمونة من بنغازي وترحيب الراديو  بيومانبعدها 

النوم هكذا نسميه أي نحول مكالمات راديو الدم من تل  إلىتوجهنا 

أبيب نحو السيد هشام زميلي ونحل المشاكل التي سنبدأ العمل 

 .سنبدأ العمل فيها من الذي سيصفيه هشام ..فيها

ر عب إسرائيلع يا هشام هذه البالغات واكتبها مثلما قالوا من : اسمأنا

ا بهذ سيقتلونهذه الخطة الملعونة وسنحاول فهم كم رجل في العالم 

 األسلوب ونقتلهم وننجو نحن من هذه التصفية المبالغ فيها 



172 

 

عهم أمس في بنغازي أن يقول الهاتف بالل حسب ما حدث م: هشام

عملية كتابة هذه البالغات ضد المجرمين في ليبيا قد تستغرق أكثر 

 دقيقة 34من 

أعرني كل خط /األول البارع/أول بائع/هكذا  أنتريثما تكمل : أنا

وصلني رد هشام فأدخلت على الحاسوب شفرة األول البارع كما أبلغت 

 www.ttt66.fmأول بائع وهي حسب ما أحفظها 

دقيقة فوصلني رد البائع األول الذي يبيع اللحم مكان صديقي  انتظرتو

 سرائيلياإلهشام ومكاني في روما أي يعمل في سوق رئيس الوزراء 

 : هناك فرددت قائال

 ين هوأمرحبا 

  أنتأنا في روما من : قال

مع المجاهدين  إال سطرابل إلىهل ما زلت ال تتحدث من روما : قلت

  نالشرعيي

 كنت غير شرعي فغادر  إذا...نعم: األولالبائع 

 سوف أدخل روما بطلب منك يوم الغد فأين أجدك : أنا

 

 تجدني في : البائع األول
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www.ttt66.fm 

لك أننا أوفياء من مصرف  يضمنفحدد مكان عندما تسحب المال الذي 

 سحب مبلغك المناسب فحدد كم هواليبيا المركزي فرع طرابلس 

 قا أنا ال أأحدد موجود معك ساب: أنا

 علمنا نمنا نعم شخيري خروف: البائع األول

مليون يورو تحول كلها من 3سوف أفهم أنك توافق على مبلغ : أنا

 طرابلس ليبيا يوم الغد إلىروما 

 وأين الغد: البائع األول

 الغد عندما أصل هو الغد : أنا

أول كمبيوتر لعب  اآلنأخبر البائع األول أنه لغاية : البائع األول

يا ليب باستثناءجاسوس لحساب نيو يورك في كل بورصات العالم 

 العربية الغبية وأهلها العرب 

سوف أكون المسافر رقم كم على حساب البارع األول رغم أنه : أنا

 يسميني مهاجر ال المسافر

توجد معي دقيقة واحدة متبقية على خط البارع األول لو : البائع األول

 لي وخذ خط بائع أخر  بقيهاأسمحت 
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التي 88مررت لك الرسالة رقم  بارعا أخر فقد مرحبا مرر لي: أنا

 معناها مرحبا زبونا مرح 

 أنتمرحبا أي صديق البارع األول : البائع الثاني 

 أدعى السيد محمد أحمد نعم : أنا

 مرحبا بالسيد محمد أحمد نعم : البائع الثاني

 روما غدا  إلىأريد أن أذكرك أن سوقي يتجه : أنا

 لىإأوراقك مكتملة الباقي يكمله مصرف ليبيا المركزي : البائع الثاني 

 اللقاء

سنشرب قهوة سويا في روما في مركز  اللقاء لكن تذكر أننا إلى: أنا

 تدريب الكهنة اليهود 

 تقصد الحاخام أنا : البائع الثاني

 أنتنعم أقصد الحاخام : أنا

ك أنا .أي سأستقبل..بمجرد وصولك سأكون أنا المستقبل: البائع الثاني

 تخسرستدخل مقابل مبلغك مركز تدريب الحاخمات ..كي ال أموت أنا

بقني مثلما طلبت مني ا....دعك من هذه الصفقة الخاسرة..وتخرج

ثم عد أو أدخل نيويورك هيا عرج عليها كي تفهم ..سابقا البائع الوحيد

 بقي لي األرباح أني فاهم وت
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 أحسنت التصرف  إذاسوف تكون لك : أنا

مرحبا سوف يكون العمل عمل جيد هذا ما قلته لك في : البائع الثاني

 البداية 

غالق صوتك في البداية كأنك لم تقل شيء هنا وقبل إأحسنت  إذا: أنا

 ناآل أنتفخمن من  أيًضاأن أكون المسافر الذي تنتظره غدا سأربحك 

أدعى البائع الثاني المتطور وصوتك معك ومالي معي : انيالبائع الث

 أنا هنا ال صوت لي يطالب بثمن اللحم 

مل البائع الثاني وصوتك يع اآلنشكرا يا صديقي البائع الثاني أنا : أنا

 اللقاء  إلىويدفع لنا شكرا 

 غدا سيكون غدا شكرا : البائع الثاني

 أعمل به وحدي  االتصالمرر لي وقتك المتبقي في هذا 

الوقت الباقي قدره ساعة كاملة ستكفيك كي يصبح مركز : البائع الثاني

 التدريب كله لك

 اللقاء إلىشكرا و: أنا

سوف تفرح عندما تفهم أني أكملت مأل بياناتك التي ستغادر : هشام

 االسمبها ليبيا يا سيد محمد أحمد نعم لكن لم تخبرني أن هذا هو 

 خرجت به من الجزائر  الذي الرسمي الحقيقي
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 ...يا هشام كي توقف ثرثرة هذا الثرثار أنتأين : أنا

  ما به: هشام 

يقي ي الحقاسمينتحل شخصيتك ويسمي نفسه هشام ويكشف أن : أنا

 محمد أحمد نعم 

 خبارك إوما المشكلة هذا هو عمله ومن واجبه : هشام 

سكاته في إ شعاره بأن الكالم عن مثل هذا ممنوع قبلإكنت أود : أنا

 الخارج 

 مرر له شفرة وسيفهم أودعه يعمل : هشام 

موح  موحو المدعوكيف صنعتك الجزائر يا محمد : البارع األول

 الجزار

 هي لم تصنعني أنا من صنعها : أنا

البائع األول كنت ال أجيد  أنتعندما كنت في السابق : البارع األول

 الحساب لك عن 

 

 مزور وعندما أبلغت عبر ألن اسمكقصد  

 www.libyat.com 
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 أصبحتأنك فعال كلك مزور لكن صديق البارع األب المخترع هشام 

أساعدك فاشل في الحساب مثلك على الرحب والسعة أساعد لكنك 

 فاشل 

ي محمد أحمد نعم فقل لي اسمعموما سوف أكون غدا في روما و: أنا

ر كي ال يعرف أحد في العالم ما هو التاريخ المناسب الذي تحدده الجزائ

أني أعيش في ليبيا أصال فقط مجرد رجل أعمال خدعه اليهود خرج 

من الجزائر دخل طرابلس وخرج من طرابلس دخل روما ثم لوس 

قادما من روما ثم القاهرة قادما من لوس أنجلوس ثم طرابلس  أجلوس

 قادما من القاهرة 

ر هو يوم الغد أول أفريل التاريخ الذي حددته الجزائ: البارع األول

 في يوم أول أفريل  إالوأختر أي عام يناسبك المهم ال تدخل روما 

 جيد سوف أكون في روما يوم أول أفريل القادم : أنا

في العام ما قبل األخير من هذه الحرب التي  اآلننحن : البارع األول

ذاهب كي  أنتم لهذا أنتموحد أسستموه  كاختراعخططنا لها نحن 

 نعمل  وأبقناتغلقنا ما رأيك ال تذهب 

محمد أحمد نعم  باسميال ال ال يا وفي يجب أن أستقبل من قبلك : أنا

هذا ..وزمالئك وبدها تبدأ العمل من جديد أنت...كي تتوقف يا بارع
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عندنا  كم الذي أعجب العدو ونبقيكم ذكاءمعناه أننا سنتوقف ذكائ

 ..عنده آلةومجرد 

يوم الفاتح من أفريل يوم مميز ال سيء سوف نحتفل  إذا: ولالبارع األ

 به 

 حاول أن تتصل بهشام ألنه تأخر خارج البيت : أنا

 كاذب  أنتيلمس أزراري و اآلنمستقر هشام هنا هو : البارع األول

الجزائر التي قررت يوم  تحيىنعم سوف أكون بارعا في الغد : أنا

 دو الصهيوني الفاتح من أفريل يوم صمود أمام الع

قرأ هذه البالغات التي كتبها وستفهم فعال أن تقاعس مثل اخذ : هشام

الرجال في العمل يستدعني فعال تصفيتهم ثم أعمل من فضلك  هؤالء

يا محمد بنصيحة البارع أي طبق دقة واحدة تصفية أي بلغ ضد الجميع 

 الجحيم  إلىوأطرح رجال ليبيا والعرب ولتذهب تل أبيب 

 األوفياء  هؤالءنحن وتورط تل أبيب في قتل  ننجونعم سوف : أنا

طلبت قبل قليل السيد عماد الرسام من مطار طرابلس الدولي : هشام

وهو في الطريق سيصل وستسلمه العمل ومفتاح العملية الموجود مع 

البائع الخامس عندما وصل السيد عمار الرسام أبلغنا أنه ال يوجد 
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ليبيا يعرف طبيعة عملنا بدليل أنه سمى  مطار ضباطواحد من  ضابط

 مطار طرابلس مطار ليبيا هكذا أرسل ألينا المسكين كان سيموت المهم 

 هو الوحيد الذي يعرف كيف ينقض أصدقائه ويبقى يهودي 

بشكل  بقراءتهامرحبا يا عماد هذه هي رسائل راديو الدم قم : هشام

 جيد ولحلها كمشكلة 

 

 عبرابحث عن البائع الخامس  

  

www.ttt88.com 

جيد سوف أكون بخير أنا وزمالئي شرح لي البائع الخامس كل : عماد

 اللقاء  إلىالذي سأقوم به حظا موفق 

 أن تكون فاهم يا صديقنا عماد  جميل: أنا

 وتساعدنا بمثل هذه البراعة التي كنت تعمل بها 

 خدام شفر البارعاستفعال كان السيد عماد الرسام بارع جدا في : هشام

 األول 

 ضباطبلغني من راديو الدم قبل قليل أن كم هائل من : البارع األول

المطارات في العالم سيكونوا ليسوا بخير وستكون تل أبيب عرضة 
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نا ب لذا.عندما نحسن توريطها ..للقضاء عنها ألن العالم سيحقق معها

 نورطها 

 كل ثم تنام قليال لنأ اآلنورطها أوال تورطها نحن سنذهب : هشام

 هل حل الظالم : البارع األول

 5نعم يا بارع حل الظالم صلني من فضلك بالتشويش : أنا

 نائم  كما بماما : البارع األول

 شكرا شكرا : أنا

 هل فهمت أني ال أريد تمريره لك : البارع األول

 النوم إلىذهب اطبق و إذاطبق و إذانعم فهمت : أنا

 جيد يا بارع تصبح على خير : أنا

مصرف ليبيا المركزي أتأكد  إلىعموما في صباح اليوم التالي توجهت 

 ..طرابلس الغرب إلىمن صحة تحويالت البائع األول المالية من روما 

عندما دخلت المصرف تعلمت من جديد كيف يكون العمل مع الطليان 

أمة ال شيء فيما يخص المال والتحويل فهم في مرحلة من نموهم ك

 إلىجمع المال له جرى كل شيء على ما يرام تم التحويل  إاليعنيهم 

 االعتماد أيًضاحساب طرابلس أنا الذي أعرفه عبر البارع األول وتم 
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عني فقط دون الكثير من طلبات أين وكيف سيكون العمل مثلما كان 

 يحدث في البداية 

جد زميلي حيث يو إلىالمصرف وبعدما سرت  أمامجلست قليال 

أمام البنك أي مصرف ليبيا  يينتظرنتركته حسب رغبته إلياس..

 ...المركزي

ب بك السيد صاح االتصال.هاتفك رن ويطلبك عبر مرتين كرر إلياس..

 66سيارة الوقت المناسب نموذج رقم 

 الهاتف أنا نسيته معك تبا لي كدت أخسر الكثير : أنا

 نعم كنت تخسر إلياس: 

 إلىعموما عندما عدنا من عند السيد مصرف ليبيا المركزي توجهنا 

صاحبنا كي يسلمنا سيارة الوقت  إلىفلة هشام بعدها بعدها سنذهب 

 منزلنا في قارقارش  إلىالمناسب رغم أن المقرر أن يوصلها 

 منزل السيد على هداد إلىغرقنا في فلة هشام ربع ساعة وتوجهنا است

مدينة جنزور القرية السياحية طرابلس رحب في 2008على فلة رقم 

كل العوامل التي تجعلنا ننجح في  وجهز لنابنا ترحيبا كبيرا ومميز 

 خدام سيارة الوقت المناسب است

  إلياسمرحبا بكم يا محمد مرحبا يا : على
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ة منظر السيار اآلنجيد يا علي هداد علي أين العقد المعد من قبلك : أنا

 أمام الباب أعجبني

 ليست هي هي سيأتي بها السيد أحمد بن القرطاط : ليع

يريد واحدة والسيد  أيًضاعلي الهاري  إلياسسجل عندك أن إلياس: 

وستكون  احمد بن القرطاط أكد لي باألمس هاتفيا أنه أكمل الصفقة

 5441وهي النموذج رقم 66موجودة مع موعد النموذج رقم 

وقت مناسب  5441السيدة  عمر بافتتاح أيًضاسعيدا  أكونجميل : علي

 بنغازي جيد 

 .تغير هذا الجو .أنا: إذا كنا سننتظر كثيًرا بنا نذهب إلى المنتزه.

سوف يكون علي هنا في غضون ساعة أبقوا أمام التلفاز هكذا : على

األهلي الليبي وأهلي مصر التي ستبدأ بعد أقل من  مباراةظر أنتفأنا 

 عشرة دقائق 

 سوف يكون هو األهلي الليبي هذا العامأهلي بنغازي إلياس: 

 نعم يظم هذا النادي هذا الموسم العبين غاية في القوة: أنا

ومع من سيكون المشجع الجزائري مع األهلي المصري أو أهلي : علي

 بنغازي 

 طبعا مع أهلي بنغازي : أنا



183 

 

بعدما مر علينا أبناء علي األربعة طابورا واحد يسلموا عنا ولدان 

 ارون وهادي وهاجر وهبة ما أروع هذا الترتيب ه..وبنتان

 كيف األخبار يا هارون 

 رائع يا سيدي محمد: هارون

 أرفع التكليف فقط وستكون شاسع الفهم مثلنا : أنا

  االنترنتعبر الحاسوب أي  أنتبدأت أعرف من  إنيواضح : هارون

 لم أفهم : أنا

دائما يرسل لي الموافقة على أنك صديق  االلكترونيبريدك : هارون

 تدعي أنك ال تفهم  أنتلي و

 لكتروني ها ها ها إنعم أفهم أنك صديق : أنا

 نهاء الفرجة معكم إمرحبا بكم من فضلكم ال تطردونا قبل : هاجر 

في  األهلياطلبي هذا من هذا الشرطي فقد يطبق عنك قانون : أنا

 طرابلس ظنا منه أنك في بنغازي ويطردك

 شجعت غير أهلي بنغازي طردتك  إذانعم إلياس: 

لعب الكرة بروح رياضية هل ستسمح  إلىيسلم عليكم ويدعوكم : هادي

وة حلوة حل..لي بالتعليق مع صوت المعلق من حين ألخر بهذه الطريقة

 ورمية جزاء لصالح األهلي 
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 جزاء لألهلي ها ها ها ها  نسمح لكن بدون أي رمية: أنا

 هل لديك بنات يا عمي محمد موحو: هبة

 ال ليس لدي أبناء وأود الزواج قريبا كي أنجب البعض منهم : أنا

جرب نعم كي يصبح لك بعض األبناء تصرف عنهم من ما تربح : هبة

 يوميا 

 جلسوا بجانب بعضكم البعض اهيا : علي

دهم نسحبوا وحاتم أي فوضى أحدث وإذاكي تبقى هذه األرائك للضيوف 

 بدون أن تنهروا 

لوجدتني لست هنا سوف  اآلنمن  المباراةلو أدخلت ليبيا : هارون

 تكون الفرجة في غرفتي وحدي أحسن

نعم أحسن من النهر ولما النهر نحن ننهر حتى بدون : هاجر

 وما بها الفوضى أفرضوا أنها موسيقى ..فوضى

طفال يا طفلة ليست موسيقى مثال ها ها ها موسيقى فوضى األ: اليأس

 لىإتي هاجر في صناعة الفوضى بجانبي أتركها وأذهب ابنعندما تبدأ 

لكن أحيانا أترك الموسيقى  ىالموسيقالموسيقى لكن أحيانا أتذكر 

 هاجر  إلىوأذهب 
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.كان ..ال تضرب كثيرا مثل علي هداد علي تإذا كنمرحبا بك : هاجر

 أحيانا يضرب فأصبح يحب هاجر الصغيرة 

وصل ..الشوط األول لصالح أهلي بنغازي بنتيجة واحد صفر انتهاءبعد 

السيد أحمد بن القرطاط معه شاحنة تحمل ثالثة سيارات قادم من ميناء 

 طرابلس 

 مرحبا يا أحمد بن القرطاط : أنا

قد ضي العبن القرطاط يرحب بزبائنه في سوق السيارات سنم: أحمد 

لعمل عن ا م وحدكم سوف ال نتكلمأنتاليوم هنا يا سادة والباقي تكملوه 

ب ..أحسن تركي.تلبية لرغبة سيارة الوقت المناسب النموذج األصلي

  االستماعخيوط سيارتك يا محمد كي تحسن 

 ماذا يفعل  إلياسو:  إلياس

 نيفعل نفس الشيء مع سيارة الوقت المناسب م: أحمد بن القرطاط 

 أي يركب خيوطه ويبدأ العمل  اآلن

 وحدي أركب الخيوط إلياس: 

نعلمك كيف تبدأ اآلن نحن لغاية  إلياسع يا : اسمأحمد بن القرطاط

مشروعك المعروض عنا المتمثل في سيارة الرقابة الحربية التي 

على سيارة الوقت المناسب وال تنسى أنك  إالال تركب  أنهاأكدت لك 
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معنا وسوف تنجح بأذن اهلل في بداية العمل  نضممت للعملالهذا 

من سيارة الوقت المناسب لتخرج لنا النموذج األول 5441بنموذج 

 .لكن ما هي ..من سيارة الرقابة الحربية

هي عدم الحديث عن العمل ألنك طلبت عدم العمل حسب سيارة إلياس: 

 الوقت المناسب 

.لكن سؤالك ..المطلوبنعم نسيت أن عدم العمل هو : القرطاط أحمد بن

 عن السيارة سيارة الرقابة الحربية ليس عمل 

 وما هو العمل إلياس: 

العمل هو الذي بيننا أي حسب القانون : أحمد بن القرطاط 

 ..والخطة .واالتفاق

إلياس : حسًنا أذا سأخبرك أن المحرك الملصق بسيارة الوقت 

ني ثيرا ما يعرقلالمناسب يستطيع عد أنفاس الحرب أي يراقبها كان ك

ُأثناء تثبيت راديو سيارة شرطة بنغازي ويؤكد لي أحقيته بالدوران 

بدل دوران محرك سيارة شرطة بنغازي فقررت االنضمام لكم قصد 

العمل معكم بصوت مثله ومحرك مثله فيما بعد أي اآلن بحسب الحرب 

عد بومواعيدها المناسبة التي اندلعت فيها سابقا والتي قد تندلع فيما 
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لهذا سأبدأ اآلن كي ال أفسد عمل سيارة الوقت المناسب 

 المخترعين مجتمعين  الضباطعمل  أي.ومجموعتنا.

يعني ستكون سيارة الرقابة الحربية جاهزة في الوقت المناسب : أنا

 ندالع الحرب القادمة فيما بعد بين اليهود والعرب اأي قبل 

نقيس في  اآلنونحن  العالم هذه حرب كثيرا ما تحدث عنهاإلياس: 

 على مقاسها  الرقابة الحربية

يوم 14رسال بها اإلكمال تركيب السيارات وتجريبها وإعموما بعد 

 ودعت 

بنغازي قائدا بارعا  إلىالذي ودعني بدوره وتوجه  إلياسزميلي 

التي سيخرج منها سيارة  5441لسيارة الوقت المناسب نموذج رقم 

 ...الرقابة الحربية

ظر مكالمة هاتفية من هشام أنتموجود في البيت في قارقارش  : اآلنأنا

روما حسب جدول  إلىقبل أن أقصد المطار مطار طرابلس قصد السفر 

 عمل البارع األوع 

 ...ألو مرحبا يا محمد: هشام

من فضلك    ي بالكامل محمد أحمد نعماسم.هل تتذكر أن ..بخير: أنا

 هل هذا خط مطار طرابلس الدولي 
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صواب يا محمد هذا هو خط طرابلس المطار الدولي الهاتفي : هشام

فعال الشخص المطلوب أي  أنت.و..أي تلفون مطار طرابلس الدولي

 محمد أحمد نعم 

عن موعد رحلة العودة المفضل  أخبرتني إذاسوف أكون شاكرا لك : أنا

 نفس الرحلة  إلىلديكم فقد أعود 

 يوم األحد العودة بعد أسبوع في نفس اليوم أي : هشام

 شكرا يا سيدي الكريم هل من خدمة أخرى : أنا

 طبعا هناك أربع خدمات نطلبها منك: هشام

عادة طلب رئيسك في العمل في الجزائر إليس معك حق وعليك : أوال

 بنا  االتصالكي تؤكد له ضرورة 

 ال تتأخر عنا : ثانيا 

 نرسل سيارة المطار أو تأتي بمفردك: ثالثا

دولر كاش أجلبها معك عملة صعبة ستطلبها 100أتعاب المطار : رابعا

  االستعالمات

م أنتوالعمل  المسؤولينجاهز حاضر سوف أتدبر لكم المبلغ عن : أنا

 وهم السبب 

 سيارة المطار انتظارأنا أكملت الواجب عن التأخر أنا في 
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 اللقاء  إلى: هشام 

 اللقاء إلى: أنا

.سلمت عل سائقها ..طرابلس الدولي دقيقة وصلت مطار35بعد حوالي 

كنت غير  إذا...فسار بسرعة قائال..المطار إلىوطلبت منه أن يسرع 

 ..لفرط السرعة ال تطلب السرعة من سائق مثلي مرة أخرى مطمأن

المهم السرعة والسالمة والسيارة سيارة كلها أمنة حسب نظري : أنا

 مثل المسرعة مثل التي ليست مسرعة 

 ليست كلها أمنة : السائق

نركبها ونقودها أي نحن في خطر بداخلها والسير  آلةيعني هي : أنا

 المسرع بها ال يعني أننا عرضة أكثر للخطر 

 ك اسم.ما ..واهلل صدقت يا رجل: السائق

 .محمد أحمد نعم ..ي محمد: اسمأنا

 ونعم هذه ألي عصر تعود : السائق

 األولى ها ها ها  ةاألمريكي االنتخاباتعصر  إلىتعود : أنا

 ها ها ها : السائق
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نصرف السائق بسيارته االمطار دفعت أجرة السيارة و إلىوصلنا 

 إلىالمطار المزيد من الزوار حسب ما قاله...قال سأعود  إلىيوصل 

 ..قرقارش كي أجمع من زبائن المطار مطار وأسعد جيبي بالدوالر

فصاح في حالة اإلوأنا جالس أخمن في عدم  االنتظارعموما في قاعة 

كشفت جواز سفري المزور في روما والسيرة الذاتية التي سألعب بها 

طرابلس حتى  إلىقبل العودة  في روما ولوس أنجلوس والقاهرة

تذكرت أن البارع األول سفر مئات الرجال والنساء العرب دون أي 

 الفطنذكر لوقوعهم في يد أي نوع من أنواع البوليس 

حد كبير ما جعلني  إلىكان محمد أحمد نعم رجل يشبهني في المالمح 

أخرج له قصة حياة يعيشها في الجزائر متعامال مع البارع األول محمد 

عندما أبدأ اللعب بشخصه أشعر  إنمامحمد أحمد نعم ليس موجود طبعا 

 وكأنه شخص موجود

ال الجوية عموما بعد مرور ساعة وربع الساعة تأخر بسبب األحو

األمنية بسالم  اإلجراءات.مرت كل ..روما إلىدخلنا الطائرة متوجهين 

محمد أحمد نعم وتم التصديق على جواز السفر  االسمفي طرابلس 

على أساس أني هوية لشخصية غاية في الصحة عموما مثلما خدعت 

 طرابلس ستخدع روما ومطارات عدة في العالم 
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 ها هي مرحبا روما صباحك سعيد 

 غادرنا المطار أوال في سيارة أجرة 

قبل مغادرة المطار بقليل قائلة كي ال تبحث عنك الشرطة : الشرطة

 أيهاطالقا في روما قم بزيارتها غدا صباحا أو بع الغد على راحتك إ

 ...الضيف الكريم

 70روما العاصمة رقم  ةمركز شرطقم بزيارتها في 

 اللقاء  إلى...70رطة روما جاهز سوف أقوم بزيارتها في مركز ش: أنا

ليس و..للهوية والوثائق جد صارم وسريع جدا اإلطاليينكان تفتيش 

غبي أطلقتني الشرطة وأنا أعرف من تصرفاتها كل الذي ستقوم به 

داخل روما أوال إجراء زيارتها هو موعد لكسر مواعيدي داخل روما 

المنظم أزور إذا كنت من كبار اإلرهابيين أي بدل أن أقوم بواجبي 

إذا حسب علمي واجبي ما هو إسكات صوت 70مركز شرطة روما 

وباقي محطة االختراع من أجل اإلخبار عندما يصبح 5التشويش 

اسمها هنا في روما محطة االختراع من أجل اإلخبار عندما يصبح 

اسمها هنا في روما محطة االختراع من أجل اإلخبار يسميه التشويش 

اإلخباري التربوي ويكون العمل من جديد أي من الموجز اإليطالي  5

البداية أي كل شيء متوقف ألنه أكمل عمله ثم أأكد نفس االسم في 
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 نلوس أنجلوس وأيًضا القاهرة االسم معي عن من سيبحث االيطاليي

طبعا عن غيري ال محمد موحو المدعو موح الجزار أنا من سيلغي له 

موما سوف أبحث عن ذلك موعد في الغد وأدعى محمد أحمد نعم ع

 من خالل خطهم الهاتفي 

ا ي أنتالمتقدم في السن بارو بار هذا  أوال هذا رمز اليهودي بارو بار

دفع كل شيء عني فأنا ال أملك ابخير يا محمد ..بارو بار كيف حالك

ثمن الفنادق الفاخرة أو دعنا منها نجلس تحت جرة أحسن ثم قل لي 

 في روما ثم أغلق الهاتف كي ال تتوه  اآلنأين أجدك و

 تجدني في مقهى شعوب روما بجانب مطار روما الدولي : أنا 

ل وسيم مث..يا محمد أحمد نعم أنت تحيى..فور وصوله قائال: بارو بار 

  أنت تحيى..الصور

 ضافي اإلهل روما بخير أي ال تريد المزيد من العناء : أنا

 نعم بخير ومن جانبك ما األخبار : بارو بار

خالل يومين كي ال  70مني الشرطة زيارة مركز شرطة روما : لبتط

 تبحث عني الشرطة في روما 

األمن لكن عبر البائع األول أنا نعم كل  أنتفعل وستكون : ابارو بار

شرطة روما تعرف من هو السيد محمد أحمد نعم وقرارها الجري 
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ورائه فقط أي تركه وفهمه هذا ما سيحدث لك بعد الغد ال الغد األمن 

 في المطار أكد لي أنه ال شيء معك يعني ال شيء خلفك 

 ار د في النيطاليا ستخلإهذا على مستوى العصابة على مستوى : أنا

 فعال النار وبئس المصير : ربار وبا

ها هو الفندق الذي سأنزل فيه صديقي السيد محمد أحمد نعم عندما 

شئت الذهاب  إذاتدخل فقط نم وتأكد أنه هو المعبد اليهودي المطلوب 

ي تغير ف البدءمعبد أخر فغير مثلما يحو لك لكن أخبرني فقط قبل  إلى

نجحت  إذا..مات على طرق السفر والسياحةالمركز مركز تدريب الحاخ

ها أنا بعت مكان البائع الثاني وأنا ..ستصبح حاخام بارع في التعبد

 هل هذه طيبة..البائع األول

وفيها عدل في توزيع الذكاء بينك وبين البائع األول ..نعم طيبة: أنا

  أعلمت البارحة أنه مريض

 .مريض .اماتونعم السيد كريم : بارو بار

 جيد هذا الفندق : أنا

 بعدما دخلنا: بارو بار

 هل أعجبك نظام هذه الشقة الصغيرة أي الغرفتان والمطبخ الصغير

 والحمام والشرفة 
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 راقي نعم راقي ويستحق حتى البقاء هنا: أنا

 فروما تدفع لألوفياء وال تمل الدفع  ابق: بارو بار

أماكن  إلىر مكان ما أبقى ال أحب التغي إدارةعندما أنجح في : أنا

 ..في الجزائر وطرابلس أبقنيوأعمال أخرى لذا 

هذه ال نعم ال ألن البارع األول يؤكد أن موعد عمله اليوم في : باروبار

 لوس أنجلوس 

هذه ال نعم ال ألن البارع األول يؤكد أن موعد عمله اليوم : بارو بار

 في لوس أنجلوس 

 طيب القلب  ذكي ويفهم أنه رجل يأمريكالبارع األول : أنا

 واهلل أحيانا عندما يتكلم معي أظن أنه الحاسوب : باروبار

عادة التمدرس هو رجل يعيد إنعم ألنه متميز في التمدرس و: أنا

 التمدرس من أجل أي نوع من أنواع العلوم الجديدة 

 لما جعلنا نبيع مكانه لحما ألسماء عالمية : بارو بار

صرف مال وعملة في الحرب كنت أظنك فهمت أنه يدير سوق : أنا

 ات الالزمو

 وهل سنلتقي به في لوس أنجلوس : بارو بار
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مؤكد نعم سيكون البارع األول في لوس أنجلوس على الكرسي : أنا

 .ونحن نخمن ..رقم مليون

 كي ال تفلس يا صاحبي  اآلنخمن من : باروبار

أثناء  فالساإللوس أنجلوس بدون  إلىنعم من واجبي الذهاب : أنا

لكالم مع باروبار رن هاتفي المحمول فتحته فوجدته تم طلبه عبر ا

أي تسعة أصفار أي هو في أمان أرقامه ممحية 00000000الرقم 

 سيكتبها من جديد قصد رسم خططه ونحن سنثرثر هنا في روما 

 ...من معك: بارو بار

 خبار اإلمن أجل  االختراعمحطة : أنا

بارع األول هو الذي يحب تلفيق هذا يعني أنك تعمل مع ال: بارو بار

مثل هذه األسماء الغريبة مثل هذه األسماء الغريبة بدل أسماء العالم 

 .ها ها ها .نتنياهو..شارون..المؤنسة مثل باروبار

 جيد يا يهودي وهل البارع األول ليس يهودي : أنا 

ذ ماذا إيهودية  بأسماءال ال لو كان يهودي لتعامل معي : بارو بار

الحق  هيا قل..كالذي نطقت به قبل قليل باسملي إيقصد عندما يرسلك 

 ..من المتصل
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 االختراعخبار من أجل اإلصدق يا بارو هو هذا الحل أي محطة : أنا

في صباح اليوم التالي  االسموال أعرف ما هي. هي سمت نفسها بهذا 

 70مركز شرطة روما  إلىتوجهت أنا ومعي بارو بار اليهودي 

مركز الشرطة ومعي ورقة سلمت لي من قبل شرطة روما  إلىدخلت 

كي يكون هو السجين المساعد والسجين  أيًضاباألمس ودخل بارو بار 

يطالية اإل  وجدت في حضرت الشرطة  حدث أي مكروه إذااألحسن 

حيث لم أالحظ غير الشكوك  يالديمقراطالكثير من الروتين الحضاري 

 ومن أكون أناحول هويتي من الكبيرة والبسيطة عن و

دخلته طلب 70تقريبا سرت حسب ما طلب مني صوب المكتب رقم 

 لتقاط صورة ثم المغادرة االمني التقدم 

دقائق 4 انتظرتهوبالفعل غادرت داخل المركز لم أجد بارو بار جاهزا 

حيث المعبد مجددا أي الفندق  إلىكاملة حتى وصل مسرعا توجهنا 

نا وجلس..فندق روما في الصباح إلى.وصلنا ..احه روما في الصباسمو

أمامه ننتظر روما المدينة اليهودية أي صاحبة بارو بار وصديقته 

 موساد الموسادمنذ أصبح  الموساديهودية من مواليد روما تعمل مع 

ها الحركي بارو بار اسموتقود السيارة منذ سن الرابعة والنصف و
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جلسنا ننتظرها ونتحدث عنها قال الرجل ولغاتها أربعة لغات عموما 

 لي باروبار

.فهل ..بالكثير عن عمالئه لكنه ال يقول الكثير الموسادعن قصد يخبر 

 تريد المزيد من أخبار باروبار الرجل يا رجل 

 واضح نعم محمد أحمد نعم يريد المزيد : أنا

لهذا ينظمنا  أسرارهادفع لها فقد تبيعك اعندما تصل  إذا: باروبار

 وبهذا األسلوب الرأسمالي ألننا طماعين  الموساد

 ضافي إت ومال حسًناسوف أطلب منها المزيد ومقابل  إذا: أنا

هي،المتفق عليه أنها تقود سيارة  كانت إذاها هي وصلت : باروبار

 ناللوبيضاء 

 ...مرحبا يا سادة: الرجل بارو

ال تغلقي السيارة أركنيها جيدا في مكان أمن وبنا نصعد : نحن سويا 

 شقتنا  إلىالفندق 

 بارو الرجل سوف ينفذ: بارو الرجل

 يا بارو األصلي صديقتك جميلة يا بارو بار انتظاركونحن في : أنا

الشقة وبهدوء ساكتين وفي الشقة حققت معنا بارو  إلىبعدها صعدنا 

وما قادة الشرطة ر إلىته هاتفيا الرجل تحقيقا مسجل هاتفيا ينقل صو
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جاء في  أيًضامباشرة عبر هاتفها النقال فيه قول الحق المأجور 

 التحقيق األتي 

في نقل  البادئمرحبا يا محمد أحمد نعم صراحة من هو : بارو الرجل

 كنت تعرف  إذاروما  إلى إسرائيلالصوت اليهودي هاتفيا من 

رفكم من طرف الباقين أنا شخصيا فيما يخص ما كلفت به من ط: أنا

 ال أعلم 

 هل يوجد في روما من يعمل معك ضدنا وتريد زيارته : لبارو الرج

 نعم يوجد: أنا

 أجب بصراحة من هو : بارو الرجل 

 نياإليطاليصديقي في العمل السيد أحمد محمد المسرحي رقمه في : أنا

 دور بارو بار اآلنشكرا لك : الرجل شكرا لك303

 

 

 

 يا بارو بار في حياة بارو الرجل  أنتمن 

 أنا صديق الفتاة بارو الرجل اليهودية : بارو بار

 وأين تقيم : بارو الرجل
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 أقيم في روما كل روما : بارو بار

  أنتوكم رومي : بارو الرجل

 66يطالي ورقمي األول إأنا خمس وخمسون 55: بارو الرجل

يطالية رقم اإلهو  سأرحل علما أن رقمي اآلنشكرا لكم : بارو الرجل

اللقاء  إلى808جداني غدا في الرقم 808رقم  إلىويتغير غدا  اآلن99

 المال معكما

ألف يورو أوربي للفرد أي 500رحلت بارو الرجل وتركت لنا مبلغ 

 808يطالية رقم اإلمناصفة مكتوب عليها هدية 

ثري صديق ثرية يا محمد أحمد نعم أو أقول  اآلن أنتها : بارو بار

 محمد فقط 

 قل ما شئت : أنا

ليس هنا  اآلننعم يا سيد محمد سأقول ما أشاء ألن الهاتف : بارو بار

 أنفسهم ويرقموننا معهم  ناإليطالييهل تعرف لماذا يرقم 

 أنتا يطاليإفي  أنتيطاليا منذ القدم إحيلة حربية دفاعية تعتمدها : أنا

طالي رقم ياإليطاليا أنا يعرفني إيطاليا كي تفوز إيطالي من يعرفك في إ

الرجل الذي يوجد في جيبه هذه  أحمد محمد المسرحي السيد303

العهدة المالية هكذا كان يدعى سابقا في عملي وأعرف أن روما كشفته 
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روما كل  إلىيوصل  الموسادلهذا سلمته لها عن طريقكم يقال أن 

 بي كي الموسادشيء دون أن تفتشه لهذا قررت دخول روما عبر ثقة 

صاحبي السابق قد ينجو كونه  الموسادال تفتشني روما ويفتشني 

يطالي كوني سلمت لروما السيد المسرحي كم إ أيًضا اآلنيطالي وأنا إ

 يهودي سلمت لها يا بارو بار 

م العمل الكبير بقليل من ال تذكرني في أهلي فروما ال ترح: بارو بار

عددهم فهم  معرفةأسريت على  إذاو ضباطهاالخير هذا ما يقوله 

يطالي أربعة رجال اإلبارو دا وبارو أنا وبارو هي وبارو  يطالينإ4

 يطالية إثرية  اآلنوهي الرابعة بارو هي مؤكد أنا بارو هي 

 مشروع روما مع أحمد محمد المسرحي أعرفه والمسرحي يوافق: أنا

يطالية اإل إلىعليه لهذا سأكون عند المسرحي أو ال كي أصل 

 بسرعة808

 صواب عند المسرحي : بارو بار

 وما الذي يجعلك متأكد : أنا

تحقيق بارو الرجل مدفوع األجر هو جزء من مخطط الحكم : بارو بار

 ىإل لتضمهيطاليا السرية لهذا واضح أنها تعرف ماذا أحدث منك إفي 

 يطاليا الصلبة فمن هو أحمد محمد المسرحي خدمة لتل أبيب إ
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 عادي هو عادي : أنا

كون المسرحي عادي في تل أبيب وفي غيرها سأوافق على : بارو بار

 .شكرا ..أنه زميلك في العمل سابقا

 عفوا يا يهودي 

 الوعي الصادق إلىيطالي ستتنقل إعندما تفهم يوم ما أني : باروبار

 التي دائما يلزمها وعي صادق  اراتاالستخبفي عمل 

أنا ال علم لي هكذا أرسلت نفسي شيقا على حسابي الخسارة بسبب : أنا

 فمتى نرحل  ياألميركالتشويق ولي أرباح التشويق تماما كالدرب 

 ثم نرحل  أوالنضحك : باروبار 

جيد ليكن في علم المسرحي أنه زائد يوم عظمة وستكون تل أبيب : أنا 

 بخير

سوف يؤكد لروما أن أحمد محمد المسرحي هو  إذاجيد : بار بارو

 جاءتغدا عندما نزوره وتؤكد لنا هي من أين 303يطالي رقماإل

كوننا نعمل بخطة مواطنا مكشوفة هذا ..أموالها عندما ندفع الباقي

 أيًضا808يطالية رقم اإليعني أأننا بعنا المسرحي وستدفع روما برقم 

ألف يورو ونصبح نحن أحرار خارجها سويا في لوس 500مبلغ 

 .ما بك ساكت يا محمد هيا قل لي لما بعت المسرحي بالتحديد..أنجلوس
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 قلت ألنه عادي: أنا

 من الذي بيعته أنا من أبناء تل أبيب كي أصبح واسألجرب : باروبار

 يطالي إثري 

 ذ من جوائزك الذي ال ينف رل دانآتعتمد دائما عن خطط بيع : أنا

 رل دان آنعم بعت لهم : بارو بار

 األسبوع القادم ستكون بخير في لوس أنجلوس إذاجيد : أنا

يطالية اإل إلىالمسرحي يرسلنا المسكين  إلىنعم عندما نصل : بارو بار

 الموسادتديره بدل أن نديره ونقبض ونغادر صوب مكتب 808رقم 

المسرحي ألنه  إلىذكر هذا  شفرته فال تنسى أو اسمالطائر 43رقم 

 كان هو الذي سيصحبني 

ها ها ها هذه ال يا بارو ال نعم ال أنا الذي غنمت هذه الرتبة من : أنا

 الخيانة 

تناول الغذاء وغدا نقصد المسرحي  إلىيا طيب فلنذهب  : حسًناباروبار

 خططي تتطلب مني السكوت  اآلنبعد الغذاء ونتحدث 

 من األكل مجدي نتهاءاالحتى السكوت لغاية : أنا

 ...وسرنا بعد خروجنا من الشقة نحو مطعم الفندق قصد تناول الغذاء 
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 الوراء في إلىمن األكل قال لي باروبار جرب العودة بي  االنتهاءبعد 

عالقتنا وذكرني كم رجل في الجزائر أمرتك روما بقسمة الرشوة معهم 

 فسادهم وحدث إقصد 

كان رجل واحد وفي العام 2000ألفين في البداية وهي في سنة : أنا

يصل الرقم 2003سبعة من الكبار وفي هذا العام أي 2001الثاني أي 

 إلىيصل عددهم  6وعددهم2002أي كلهم زائد طلبة العام 16 إلى

 رجل 30

 والنساء كم: باروبار

 ال يوجد: أنا

 يطالي الذي فعل كل هذا وحده اإلكيف نتفق كوني  إذا: بارو بار

جيد كنت تعمل مع : هو رقمه باروبار166كان الرقم إذا يوظفني: أنا

 المسرحي بائع خمور ككذاب بالهاتف النقال 

 حدث: أنا

كنت تؤكد لمدريد أنك راوول  صبر وسأجد لك وظيفة أخرى: اباروبار

 د مدري إلىالجزائر  هاتفيا منفي بعض مواعيد مباريات ريال مدريد 

 نعم كان يحدث : أنا
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هذه الملعونة التي هي أنا أي قسمة المال قانون  أنت إذا: باروبار

 يهودي

 ...هل أحسنت توظيفك

 نعم حدث: أنا

 كنت كل ما أوكلت لك عمل قمت به أال تخاف من الشرطة : باروبار

 يبدو أنك تفكر في لعب دور الشرطي ضدي : أنا

  اآلنال يا رجل ليس : بارو بار

يدة في عالمك ووصل المال لنا أصبحت مف أنتالمهم أن التي هي : أنا

 وقسمناه 

 نعم هذا هو المهم : باروبار

الشقة قصد النوم ثم نخرج  إلىسكت باروبار قليال وطلب مني العودة 

 أيًضالتقاط الصور والعمل امساًء للسياحة في روما و

  أيًضافوافقته على العودة ألن النعاس تمكن مني أنا 

من النوم خرجنا من الفندق صوب أربعة أماكن في روما  االنتهاءبعد 

هم في ذكريات لتقاط الصور فيها كي تبقىاينبغي على زوارها دائما 

 روما التي زاروها 
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 حتى مللنا ..لتقطناها صورا لناانعم تعددت المشاهد واللقطات التي 

وبعده الليل عاد بنا ليل روما ..لتقاط الصور التذكارية وحل المساءا

 الفندق فنمنا حتى الساعة السادسة صباحا  إلىالجميل 

: الساعة السادسة صباحا روما يوم األحد الموافق ل

  2003/نوفمبر/24

هذا تاريخ اليوم يا محمد هيا أفق بشكل جيد كي نبدأ التقدم نحو األرباح 

 كيف سنتصرف 

بنك روما الرابح أي  إلىمعي  سآخذهفي نصيبك من هذه األموال 

أنك أودعته في حساباتي في طرابلس عن بعد وأبقيه لك هنا  سأتأكد

 كاش ما رأيك 

 رتب الجهاد  إذاجاهد : باروبار

 خترتها لي اجميل نوع المالكمة التي : أنا

 بخير سيكون المال معك بشكل جيد عندما تبارزني : باروبار 

اللعبة عندما لعبتها معك ذات  اسمسوق الهداف األبيض أصبح : أنا

 يطالية اإلال المبارزة  روما إلىيوم هاتفيا من طرابلس 



206 

 

ي هنا ل اإليطالية ةالمبارزمال  : جيد عندما تتأكد أنك بخير ابقباروبار

مكالمة آن ذاك ويعادل مبلغ لوخذ مال سوق الهداف األبيض هو ثمن ا

 نصف مليون يورو  وقيمته

أن نكمل الصفقة مع بارو بار الرجل عبر المحاسب على  أيهاشكرا 

 808يطالية رقم اإل

تعرفه وطرقنا باب الشقة  يهوا لذتأكدنا حتى تأكدنا أن المسرحي 

بابها في الطابق السادس والسبعون من عمارة روما  إلىعندما وصلنا 

 المتفرع من طريق روما ألمانيا  سروما السادالواقعة في شارع 808

 يبدو أننا طرقنا الباب الخطأ : باروبار

م يطالية رقاإلرد المسرحي على الهاتف يؤكد أنه في الشقة ومعه : أنا

يطالية لمدة اإليقول أن من واجبنا كسر الباب وأداء دور الشرطة 808

 ثقتها بنا لنا  808 اتبيع إيطالي كي التبعات.مع تحمل كل ..ربع ساعة

المسرحي يظننا على المسرح عموما ها هو الباب  ما به: باروبار

 .وركله ركلة يهودية كررها أربعة مرات ففتح الباب ..كسر

ه المسرحي حققت معه اسمفوجدنا في الشقة رجل كنت أعرفه : دخلنا

الي يطاإلكوني ..سأعيد الكرة اآلنيطاليا هاتفيا وإسابقا بتهمة غش 
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ية وعندما تأكد من هويتي .حاول المسرحي الهرب في البدا..399رقم 

 كرجل يعرفه توقف وقال لي ما الذي يحدث يا محمد 

 يطاليا السرية تتهمك بالتجسس لحساب العرب إشرطة : قلت له

ومنذ متى والشرطة في روما تكسر أبواب شقق : قال المسرحي 

 سأشكيكم  اآلمنين

 جلس ا اآلنفيما بعد تستطيع فعل ذلك  اآلنليس : أنا

 جلس ام نع: باروبار

عادي ال تغير أي شيء  االعترافبقي اجلس واتفضل يا مسرحي : أنا

 في حقيقة األمر 

فعال محمد أحمد  أنتهل ..سوف يكون اهلل أقوى من الخونة: المسرحي

.كان هذا جزء من كالم السيد أحمد محمد المسرحي ..نعم الذي أعرفه

ختراعه مسدس النوم الفجائي ابعدما نومه اليهودي باروبار بصوت 

أطلق عليه رصاصة نوم فنام نعم نام المسرحي برصاصة النوم 

الفجائي من مسدس النوم الفجائي الذي صممه اليهودي باروبار 

 يطاليا إخدمة للشرطة في 

 االعتداءنسبا اغادرا الشقة بهذا المال و اآلنشكرا لكما 808االيطالية 

من  هؤالءض من العرب ضد أمثال واألمن المفو الموسادرجال  إلى
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العرب وأنا سأرحل ومعي هذه الجثة صديقتي وأعيدها فيما بعد 

لم تمت سنجري عليها الكثير  إذاصديقي وأعيدها فيما بعد صديقتي 

 من الفحوص على رأسها خدمة النوم الفجائي 

 خذ هذا ثمن تجريب مسدسك 

ه محمود اسمحزين كان المسرحي يشرع في قتلي هو ورجل  كما بخذ 

الذي  أيًضايبيع أجهزة الراديو في بنغازي ويجب أن أعرف من هو 

جبار كدت أموت نتيجة فطنة رجل مثل  قمت به يا باربارو عمل

 المسرحي

المسرحي رجل عادي لو أبقته روما لربحت كثيرا وكونه شرع : أنا

 أسأت الفهم  أنتربما  في قتلك هذا شيء عليك مراجعته من جديد

ا أنقتحام الباب يعني عنده هو قتلي اليس سوء فهم : 808يطالية اإل

 هذا ما لفقناه في رأسه ليحدث له العكس  أنتهو عبرك  هوفرار

بقي باروبار اخذ المال وغادر روما صوب لوس أنجلوس وحدك و أنت

 هنا 

 غبية هذه الحكمة : أنا

 بارمشروع زيارة لوس أنجلوس ليس غبي بدون بارو: 808يطالية اإل

 نوم المسرحي  اآلنبين يديه 
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.اليوم أو في ..المسرحي رجل يعرف أنه سيطلق عليه النار: باروبار

م لما ل قظظر ردا من المسرحي عندما يستيأنتالغد أو بعد غد لهذا أنا 

 وفق رأيكما  اآلنحتى  قظيستي

 ألنه الرصاص يا بطيء الفهم : أنا

يطاليا مدة طويلة إل أرهق ألنه يمثل هل نسيت أنه رج: 808يطالية اإل

من الزمن كان يوافق على كسر الباب والهرب هذا كل ما كان يفرح 

روما  ىإلبه العربي قبل قليل فكسر الباب ولم يربح سترسلني روما 

ن م هؤالءبرقم أخر وأصبح جندية كاملة الوطنية عندما أفوز عن مثل 

 الصقور العرب المكارين في الحرب الحرة

 هل تفخر يا يهودي بحربهم الحرة 

 كنت إذاخترعت مسدس النوم الفجائي الما  إذاأنا أفخر نعم : باروبار

 ال أفخر 

ا سنهرب سويا يا .كن..خدعني أو أخطأ عمله عادي إذاالمسرحي : أنا

 وأوقف التمثيل  صاحي هيا استيقظ

سأكون بخير أنا يا محمد الرصاصة أصال لم تأثر في لكن : المسرحي

كد أ اآلن...بهذا القدر من النوم كونها مصممة للنوم الفجائي سأكتفي

 أنتلهذه الشريكة مرة أخرى أني عادي كي تحركني من عملي 
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 نكإيطاليي اآلنليكم في العمل لغاية إأوصلتني لها عادي كل عنواني 

يطالي لكنت إلو كان مثلي واجب وهو واجب أي  م السببأنتصفر و

 أو تظنني ال أفهم  أيًضا أحقق مع واجباتي أنا

  يبدو أننا نهذي: 808يطالية اإل

بل هذا الرجل هو الذي يهذي هذا ما تأكده ساعة المسدس : بارو بار

 من بصمة الصوت فتح عينه ونام من جديد 5

عموما ال تنوم رصاصتي أكثر من ساعة يا مسرحي وستكون بخير 

 عندما تستيقظ

من 808انسحبت اإليطالية  بعد تفكير بسيط وحسب مشورة باروبار

مشروع إدارتنا صوب لوس أنجلوس فأكملنا االستعداد للسفر بمفردنا 

بينما هي اكتفت بمراسلتنا من مستشفى روما المنزلي وهي بجوار 

شريكها السيد أحمد محمد المسرحي المتهم في إيطاليا بعدم التنازل 

الي للبوليس اإليطالي عن مهامه كضابط جاسوس عربي إلى رأسم

.لو كان هذا ..يقول808يطالية اإلهذا مثال صوت .إيطالي يحب روما.

أن شريكي المسرحي مثلكما يحب روما  اآلنالذي أنا أمرضه  المسكين

 لما جلست أسجنه بدل

 يطالي وله رقم إيطالية كان سيصبح اإلتعليمه فنون الحرب 
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 اهل هذ2003/ديسمبر01أي في يوم  اآلنفي موعد الرحلة نحن : أنا

 يكفي يا بارو ونرحل اليوم 

نعم اليوم سوف نقصد لوس أنجلوس عموما سألنا روما : بارو بار

لوس أنجلوس فأجابت عبر باروبار الرجل  إلىعن كيفية الخروج منها 

سترحب بكم 92000يطالية رقم اإلمرحبا هنا بارو الرجل : قائلة هاتفيا

اكما ترحيبا في ميناء ومطار روما الراقي الذي ستجد فيه شخصيت

.بعدها سحبت أنا سماعة هاتفي من ..مميز على حسن التعاون معنا

ل سوقي ك...قائال لبارو الرجطرابلس صوتيا قبل أن أغلق الخط على 

الذي نفذ لي 5يا باروبار الرجل هكذا أصبح عند التشويش  ناإليطاليي

اسمه  لكل هذا مغلق والمفتوح هو محمد أحمد نعم الذي هو أصال رج

تيري كام كل تري كام كل عندما يقول في روما أن اسمه تري كام كل 

ال أحد يستطيع الزيادة عنه كونه إيطالي فريد من نوعه ونوعه سابقا 

إذا وجدته قبل بلوغنا سجن لوس أنجلوس الخاص به إذا  5التشويش 

أبلغه 5التشويش  زية فقط سيكونينجلإيدعى حروف .تقبض علينا.

كيف أفوز عليه نعم لما ال يكون مثل ..ق العمل الجيدونصبح له طر

وبرامج 5السيد باروبار الذي يعمل بشكل جيد حسب خطط التشويش 
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 النفس ثم قلت ضبطمرحلة جيدة من  إلىالمخترعين وصلت  الضباط

 للسيد بارو الرجل يا صاحبي 

 هي حبيبتي وأنا من دربها : باروبار

  باإلنجليزيةشيء  السيد تري كام كل يشرح لك كل: قلت

علما من علومي كان الذي سأتركه في طرابلس يحرقها رجل : باروبار

 طيب يدعى بارو بار رئيس وزراء اليهود الطيبين كلهم

عندهم مرة أخرى متى أنا ال أريد أن أغادر مراحل  اإلجرامموعد : أنا

 الثراء الفاحش التي وصلت لها 

م ه إالون الكون كله ثري حيث قلت سيك إلىعندما أوصلك : باروبار

 ألنه من واجبنا قتلهم كي نصبح أذكياء أثرياء

 الراقي  ءالمينابنا نقصد مطار روما 

 92000يطالية رقم اإل إلىخذنا  : حسًناأنا

 كنت أحفظ الرقم  إذا

هي حبيبتي من جديد يا سيدي محمد أحمد نعم وقد تفتش : باروبار

في  أنتيطالي ستكون إيطاليا بكل أنواع التفتيش أي إمن أجل 

  االجتماع
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الشخصية المناسبة لمطار روما الراقي ومينائها ال يعطيني غير : أنا

 هل تذكر الكثير عن صفقاته ..الرجل العاهل96006يطالي رقم اإل

فكن ذكي يا  أيًضانعم أذكر وسوف أحسن رفع بصماته : باروبار

م رق ييركاألم سلوس أنجلويطالي قبل أن تغادر روما وتصبح في إ

بخطة لعب  إالقبالك استفي أمركا كلها ال أحد يوافق على 8844

هيا حاول من  .الرجل المحارب الهارب من هو8844رقم  ياألميرك

 الرد عنهم  اآلن

 ن شاء اهلل سأصل إيطالي األخير اإلهو : أنا

باروبار: ضبطا مني سوف تكون رجل سجين جيد في سجن السيد 

بارو بار حتى وصلنا إلى مطار روما الميناء  تري كام كل سرنا بسيارة

الرقي وترجلنا بعنا السيارة بالموجود هكذا سماه بارو بار وهو مبلغ 

يوميا طبعا بعناها لشرطة روما غالبا كأننا لسنا  روقدره ألف دوال

إيطاليان مخلصان كي ندخل أمركا أمريكيان من فالذ لمدة عام كامل 

ي حتى تسدد الفاتورة الت.د تري كام كل.كل يوم تدفع روما لصالح السي

.لوقت أطول من تاريخ ..غالل أمريكيان بارعان داخل رومااستهي ثمن 

غادرنا اليوم فسوف لن يكون عن روما  إذا2003الفاتح من ديسمبر 

 أي نوع من أنواع الديون
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 29000يطالية رقم اإل لبارو الرجسة اآلنهذا ما قالته : مرحبا بكما 

 وهو أنتيطالي اإل أيهاك رقمك من فضل

 96006رقم  يطالياإل: أنا

 30003يطالي رقم اإلأنا : باروبار

سنرحب بلوس أنجلوس التي 92000بارو الرجل: أنا اإليطالية رقم 

 30003بعنا لها السيارة فباعت لنا السيارة شكرا لك يا إيطالي رقم 

 سترحالعلى فتح تجارة لوس أنجوس عام كامل لصالح إيطاليا اآلن 

ر بسبب تأخي ةصوب لوس أنجلوس قبل أن تفلسنا األرقام األمريكي

وهو  6رقم  ةمواعيد سفرها لو سافرت معكم لوجدتم رقمي األمريكي

 الوحيد الذي يسمح لي بدخول أمركا به فكم أنتما يا شريكان 

 8844واحد ورقمه  يأمريكبرقم واحد  أيًضاموجود عندكم : أنا

رقم  ياألميركأي 16برقم واحد وهو الرقم  يًضاأأنا موجود : باروبار

16 

في المطار نصف ساعة بدون القيام بأي  أيًضاأمكثا  إذا: بارو الرجل

رحال مع رحلة اليوم التي ايطاليا غير الضروري للحياة ثم إشيء في 

 ستنطلق الساعة الخامسة والنصف مساًء

 أحسنت شكرا لك 
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صواب أحسنت بعد حوالي 8844صواب نعم مثلما قال الرقم : بارو بار

نصف ساعة كنا فعال في الجو صوب لوس أنجلوس الرحلة تستغرق 

كوننا صوب أمركا سنعرف ما الفرق بين  ةأمريكيساعات 7بالطبع 

  ةاألمريكيالساعات والساعات 

  ةكياألمريبين الساعات والساعات  ما لفرققلت لبارو بار يا بارو بار 

يا عزيزي أحمد هي نوع جميل من  ةباروبار: الساعات األمريكي

الساعات يوفر لإلنسان كل شيء خصوصا الطيران الهادي فحاول أن 

تساعد بارو بار على الطيران الهادي أنا: الصواب يا صديقي في 

من اآلن حيث أن  ةالطيران الهادئ هو بدأ العمل بالساعات األمريكي

كلها يستطيع بارو بار حسابها ساعات الجو مرخص بألف مكالمة 

ا هكذ يتابعة لساعة تل أبيب اليومية الواضحة عدال أمريك ةأمريكي

 تدعى فهل تذكر

 نعم أذكر وأسميها تماما تماما بارو بار رجل تمام تام: باروبار

هذا يعني أنك الموزع 16رقم  يأمريكمواعيد السيد كول يا : أنا

 اآلنا أخرجت اللعب بدونك من مرةفي صوت ساعات أمركا لهذ5000

كي أكون جديرا  ةاألمريكيمن رأسي وبدأت ألعب معك لعبة الساعات 
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مثلما كنا  ةاألمريكيبالرجل المحارب الهارب والقبض عنه داخل روما 

 نفعل 

الحدودي  االختبارهذه جسيمة حيث أكون في أمركا بعد : باروبار

ستكون هذه جسيمة ماديا  ياألميركوالنجاح في الدفاع عن العلم 

 مرة مكلفة 5000الساعة الموزعة  آهأعرف 

بدل سعر مكالمة هاتفية أخرى بينك وبين تل أبيب وأخبرني  : حسًناأنا

 كنت أذكر  إذاسأقول لك كم عدد التكرار الصوتي 

 تأنوهو يوم األحد الثالث أي السيد تري كام كول وأنا و أنت: باروبار

 هل تذكر 16رقم  ياألميركدخلت رقمي وأصبحت يو األحد الثالث يوم أ

 مرة أدفع ثمنها كي ال تبقى مملوكا للدولة 86نعم أذكر وهي مكررة : أنا

 مرة 86حاضر سوف أوافق على التكرار الصوتي : باروبار

بعد لحظات رن هاتف باروبار فأعطاني جزًء من السماعة أسمع كالم 

 السيد تري كام كل 

 من أمركا16 مرحبا يا: تري كام كل

 تمام تمام باروبار تمام تمام  ةاألمريكيهذه هي الساعات : باروبار 

 16هذه هي موسيقى أمركا يا : تري كام كل
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جيد يا تري كام كول كم رجل تطلب كونك منتظر ومستمع : بارو بار

 موسيقى 

تري كام كل: حاول أن تبحث بالطائرة عن الرجل الهارب من هو 

المحارب من هو حاول أن تكون السيد الطيار الذي هو الرجل الهارب 

أيًضا 8844كي ال يحرم منه وتأكد أني أطلب الرقم 16األكبر في الرقم 

يجب أن ال يجلب النحس ألمركا هو أيًضا يجب عليه معرفة الرجل 

 .المحارب الهارب من هو.

 مرات 5حاضر يا سيد جنرال ستكون كل طرقه منقطعة مشوشة : أنا

بهذه الجملة يقول الرادار قابلني عند الخط الخامس : م كلتري كا

 سيقبضم الرجل المحارب الهارب وأنا من أنت اآلنللسيد الجنرال أنا 

 آلناما يكون في قبضتي الواضح من أنتالمحاربان  بمجرد وصولعنه 

 أن جنسيته من الوطن كما يسميه أي روسيا 

 نة مشؤومة جبا تبسيناريوهاتقصد أننا سنعيش : باروبار

صواب هذا هو في شخصكما على متن الطائرة تحكما : تري كام كول

 كأنكما تتحكمان 

األول هو وأعرف أن رقمه الذي قد يقصد به الحمام هاتفيا من : أنا

 مقطع تشويش  5بين الركاب يجب أن ترسله لي من طرق 
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تشويش وهو يعلمك أن الرقم 5معي مقطع : تري كام كول

 200000هو

عليه في لوس  تنقبض أنتالحمام و إلىرساله إيد سأحاول ج: أنا

هو ال يعرف أن أمركا ستحكمه  ةاألمريكينهاء الساعات إأنجلوس بعد 

  ةاألمريكيفي هذه الساعات 

بعدما فتحت مكالمة هاتفية بيني وبينه قلت له بعدما قال لي ألو من 

 ..معي

 معك التأفف المؤنس : .أنا

 حارب يا مؤنس : هو 

 صوب الحمام أكون مؤنس : أنا

راعني قليال صوب الحمام وسأكون صوب الحمام عندما أعود : هو

 والمهلة نصف ساعة أرسل لي معلومات عن تري كام كول 

 سأقول المؤنس واحد1حاضر يا سيادة المؤنس : أنا

يفائي بمعلومات عن السيد إ هذه المرة األولى التي أطلب منك فيها: هو

 ذلني تري كام كل فال تخ

  أيًضاأهم المعلومات عنه قد نجدها : أنا

 مع سيادة تماما تماما أخي بارو بار 
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.لكن ما ..من يعرف عنك التقاعس أنتمعلوم أن بارو بار يحارب : هو

 اغلق اآلن...من مشكلة بعد العودة من الحمام سأكون جاهز للكالم معه

بعد  ردوالمليون 14مبلغ  إلىرتفع عندنا االخط وتذكر أن رصيدك 

كي نرسل لك أتعابك 5أكد كم حقك فيما بعد عند مقطع تشويش ..13

 اللقاء  إلىشكرا و

 كان هذا كل الذي ستجنيه المكالمة بينك وبيننا  إذااللقاء  إلى: أنا

 إلىهذا كل شيء معك كمتصل عبر عشرين ألف في هذا الوقت : هو 

 اللقاء 

 1اللقاء يا سيادة المؤنس  إلى: أنا

 اللقاء  ىإل: هو

فريد من  يأمريكهذه مواعيد المؤنس واحد المالية وهو قطعا : أنا

 نوعه كن واثق أننا أخطأنا المحارب الهارب 

قبضت أو أنا  أنتهذه عندما أحمد نعم هو الذي لم يقبض و: باروبار

 بشكل جيد  أسمعكلم 

قبضت لكن قبضت المبلغ كامل في حالة وجود نقص في الفاتورة : أنا

 يكون المحارب هو المتصل 
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ع يا رجل وثق بي خطة مثل خطة المحارب الذي تطلبه : اسمباروبار

ال أحاربها دائما في النهاية ليس هو ،ليس هو لهذا ال  اآلنأمركا 

 تقحمني كثيرا في محاوالت النيل منه 

 مكانه ووقع هذه المرة أمزح فقط هذا هو : أنا

نعم وقع المسكين وسوف يخرج من الحمام لكن لما طلب : باروبار

 نصف ساعة 

 ربما كي يهرب : أنا

أنه مديرنا الذي أدار أعمالنا خارج  ةاألمريكيتقول األرقام : باروبار

على متن هذه الطائرة وهو الرابع عشرة نحن ندخل 13أمركا ونحن 

محارب يدخل أمركا مقبوض  يأمريك أمركا بدون زعيم وهو زعيم

 بطل يا بطل  يناألمريكيعليه يعني هو عند 

هذه قصة أمن الواليات المتحدة يا صاحبي وأعرفها ترى كم : أنا

 سيقضي في السجن عندما يقبض عليه 

قد يبقى في السجن ثالثة أعوام بتهمة بيع أسرار الحكومة : باروبار

 لروما 

 وباقي الغش الحربي : أنا
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منه ونحن  بريءهو عملنا نحن وسيبقى سرا سوف يكون : باروبار

 متحان المواطنة في بوابة لوس أنجلوس اجتزنا ا إذاسنحارب بدله 

 يأمريكأن المواطنة قد تمنح لك بالفعل وتبقى محارب  الحظ: باروبا

 يطالية إأحسن من ماركة 

عد برابح  يأمريكوقد يبقى  يناألمريكينوعي فعال قد يربح : أنا

 الموافقة عليه 

هاتفي وفور  رنعموما أكملنا النصف ساعة في الحديث سويا حتى 

 المحارب الهارب  أيهاقلت مرحى 1تأكدي أنه السيد المؤنس 

لوس أنجلوس  إلىأهال وسهال بسيادة الحرب العائدة من روما : قال

في الجو أنكمَا فنانان مخترعان من أصل ليس 5أكدا لُمقطع تشويش 

وأدخال ..عبر النوافذ ياألميركعندما يقترب منكما الطيران  أمريكي

  السجن

 1حاضر سيد مؤنس : أنا

 أضف مليونا ووداعا يا مسجون  اآلنجيد : باروبار

 اللقاء إلىسأكون بخير : هو

 اللقاء لكن أضف مليونا  إلى: أنا
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ش تشوي اآلنفي العيد القادم أضيف مليونا  الهداياعندما نتبادل : هو

 اللقاء ىالقرار إلهو صاحب 5تشويش  مقطع

 ياألميركساعات طيران في الجو بدأ الطيران الحربي 3بعد حوالي 

 ...مناديا أمن دعم وقود حماية ةاألمريكييحوم حول الطائرة 

ن لهم رسال الرقميإعلينا الرد بنفس العبارات هاتفيا ثم : فقال باروبار

نعم والحظوا ..وقود حمايةثم فتح الهاتف وبدأ يتحدث معهم أمن دعم 

بعد 16والرقم 8844رقم واحد للواحد فقط الرقم  برقمين نأمريكياأننا 

الرد التالي مرحبا بكما سلما  جاءنامرات 5رسال لهم حوالي اإلتكرار 

 المحارب الهارب 

 200000هو صوب الحمام وصوته عبر : أنا

 200000هو صوب الحمام وصوته عبر : باروبار

حا لنا اسمأحسنتما لوس أنجلوس مفتوحة فقط : بيالطيران الحر

 بالتفتيش مرة واحدة في المطار معكما المفتش تري كام كل

بعد حوالي ثالثة ساعات أخرى هبطنا في مطار لوس أنجلوس 

 أمركي عائد من الحرب 14العاصمة وعدنا 

قبال الرجل استالسيد تري كام كل سيكون في  أنالجميع الحظ 

 الذي سيودعه السجن المحارب الهارب 
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.هذا ما قاله لي حرفيا السيد تري كام كل هاتفيا .قادم: 1السيد المؤنس 

 أحضر معه يا أحمد أو أقول محمد أحمد نعم  أيًضاوقال لي 

 شيءقل محمد أحمد نعم يا سيد تري كام كول وسوف ال تخسر : أنا

 موافق على كل الذي يجعلني ال أخسر شيء : تري كام كول

 ونقضي وقتا ممتعا في لوس أنجلوس  االمتحانسوف يربنا  إذا: أنا

هل تقصد ..ه الوقت الممتعاسمكيف ورئيسكم هو الذي : تري كام كل

 بهذا البالغ  شيء

نعم أقصد أن الوقت الممتع هو الذي سيفكر لنا في حالة كان : أنا

 صعبا أو تعسفي  االمتحان

 واجب تري كام كل التخلص منكم : تري كام كل

 نعم ونحن نحبه : أنا

جدد منع الوقت الممتع وسيكون الخطأ فادح أقصد قد : تري كام كل

 يناألمريكيفي نيل ثقة  أيًضا5تنفع براعة مخترع مقطع تشويش 

 المحاربين يا محمد 

 مميز هو التقطيع الصوتي بين روما طرابلس : أنا

تهم حتلاليس غباءً عربي عدم القتال في روما وهي التي : تري كام كل

 سابقا فلما يقاتلون في أمركا 
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 قل لي الرقم الذي طلبتني به كم هو ومن أي خدمة : أنا

 +براعة بالل الهاتف5هو مقطع تشويش : تري كام كل 

 ما رأيك في خدمات السيد بالل مراد الهادي: أنا

 رائع عندما يصل لنسلم عليه  يأمريكبطل وسيكون : تري كام كل

 ير خارج المطار هل أبدأ الس إذا: أنا

وبارو بار ال  أنتعجاب بك اإل.أنا من فرط .نعم يا بطل: تري كام كل

لوس أنجلوس فقط كن فطن وال تقد  إلىفساد الزيارة األولى إأريد 

وال تبقى أكثر من عشرة أيام كاملة 8844رقم  ياألميركبغير سرعة 

 شيءأي أكملها كلها ساعة ساعة عمال عمال ال تنسى من واجباتك 

 جيد هل أمرر لك بارو بار : أنا

سوف أكون في غاية الحزن بعد قليل ألني سأقبض عن : تري كام كل

 لهذا مرر لي المحارب بارو بار  أيًضاالسيد المحارب الخطأ هذه المرة 

 علي أجد فيه أفراح اليهود المسلية 

 ها هو معك : أنا

تري كا عندما يوصل لك أحدهم رصاص النوم الفجائي يا : باروبار

 كول ماذا تفعل
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أقول بارو الرجل حبيبتي وأكون بخير بدوائي الذي هو : تري كام كل

جزء من مكالماتي الهاتفية أرددها سرا فترحمني رصاصة حبيبتي 

 بارو الرجل 

طبيب مثلي يعشق مالين لوس  األرباحجيد هل يكفي هذا : باروبار

 أنجلوس 

رب وهو زعيمكم إذا تري كام كل: صراحة أنا هدفي المحارب الها

أساء أسأتم وإذا لم يسيء لكم هو رجل تريده أمركا في السجن 

وستبقي عليكم لهذا أنا مكتفي بتفتيش األرقام جوا سيطرتكما عن 

الرادار راقية وواضح أنكما العلمان األساسيان ليس هناك غش في 

 استيرادكما 

 اللقاء  إلى

 جلوس اللقاء سوف نحسن األدب في لوس أن إلى: أنا

بنا يا محمد نقضي عشرة أيام في لوس أنجلوس نقبض : باروبار

كرنا مثلما ذ ةاألمريكيالمالين األربعة عشرة ونسعد أنفسنا بالساعات 

 السيد تري كام كل

عن القضيتان معا السيد المسرحي  االطمئناننعم وسنحاول : أنا

 والرجل المحارب الهارب أثناء السياحة في لوس أنجلوس 
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أكد أن روما تحقق في كون المسرحي رجل فدائي وفدائي : باربارو 

لهذا أنا سوف أكمل معه .ه الجزائراسمقوي من العالم العربي الذي 

 يطالي قوي عندما أعود سوف لن يأخذ مني مدينتي المفضلةإيطالي وإ

يطالي إكان بموجبها دجال  مع المسرحي الكثير من الحيل التي: أنا

عمد أن ينام بيننا مكشوف فهذا شيء سنفكر لكنه كشف لكن كونه ت

فيه مجددا أنا وهو وسيعرف كيف يخبرني من الجهة األخرى فيما 

 يفكر هو وأمثاله من فدائي الجزائر 

هذه قد تجعل منك الميت قبل أن تكون المنتصر حسب ما : باروبار

 سمعته أصال أن الخالص من أمثالك الخونة هو الذي جاء به 

الذي ال يرشدني عن الفندق المناسب وبسرعة يا بارو  الخائن هو: أنا

 المخلص 

ه فندق الساعات اسمفندق  إلىنعم بارو مخلص ويرشدك : باروبار

 أحجز فيه منذ حوالي العام فهل تذكر  ةاألمريكي

افنا ضاست إذافيه من جديد  ردوالأذكر نعم وأستثمر ثالثة مليون : أنا

 بأسمائنا ولم يطلب شيئا أخر 

  اآلنتفقنا لنذهب : اباروبار
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بنا نذهب حدثني في الطريق عن الرجل المحارب الهارب وماذا : أنا

 بعد موعد الحمام والمطار كي أحسن العمل   سيحدث له

 سيحدث فطن : بارو بار

نا على أساس أننا اسموأدخلنا  ةاألمريكيفندق الساعات  إلىوصلنا 

الرجل أنا أي 8844رقم  يكاألميرباروبار اليهودي 16رقم  ياألميرك

 الجزائري محمد أحمد نعم 

ان ونمنا في غرفتان منفصلت االسماندخلنا بعد الموافقة السريعة على 

سب طلب السيد تري كام نا حاستيقظتري كام كل و السيدحسب طلب 

ررة البعض وفق خطتنا المق يبعضنانا في الصباح نتصل كل واستيقظ

امة عند قإسابقا  ةاألمريكيدق الساعات لسحب مبلغ أقمنا مقابلة في فن

 البيع أنواعبعد يشبهها هاتفيا هذا الحوار الذي سنقيم به نوع من 

 لوس أنجلوس  إلىوالشراء أو أدعوها خطة لتحويل المال من ليبيا 

 ...جاء في حوارنا سابقا ما يلي

 16 ياألميركمع  أنتمرحبا يا سيدي البائع األول من : أنا

أقيم في فندق الساعات  ردوالمليون 3مرحبا يا صاحبي أنا : بارو بار

مدير الفندق بارو بار عبر بارو ..ساعة والمال معي24مدة  ةاألمريكي

 60رقم  ياألميركالرجل 
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جيد يا بارو بار خذ من الثالثة مبلغ وقدره نصف المليون وأطلب : أنا

هو ه فطعت السيطرة علياست إذابهم السيد تري كام كل وسيطر عليه 

 مديرك المباشر في لوس أنجلوس 

 في طرابلس  أنتهل : بارو بار 

 نعم أنا في طرابلس ويجدر بك أن تكون في روما : أنا

تري كام كول بكل أرقامه  ياألميركنعم أنا في روما ومعي : بارو بار

  ةاألمريكيشخصية يدافع بها عن الواليات المتحدة 33ليلعب معي دور 

 ردوالطعت السيطرة عنه ذات يوم بنصف مليون استجيد هل : أنا

يوافق ويعمل معي 600األمركي رقم 600هو معي برقمه : باروبار

 ةاألمريكيويقبض مني راتبه كاألتي عندما نخرج من فندق الساعات 

نجده رجل شرطة قد أمسك بالسيد المحارب الهارب وجز به في 

رحلة روما لوس  إدارةالفندق ليقبض نصيبه من  السجن وجاهز أمام

 م  2003للعام  610أنجلوس الجوية رقم 

 ن محمد أحمد نعم يسلم عليه إلقاء التحية عنه بدلي قل له إحاول : أنا

أن تتذكر أننا سنحفظ هذا الحوار لنكرره في لوس  اآلنالمهم : باروبار

 ه البارع اسميريده شيء  أنجلوس هاتفيا فيما بعد هذا ما
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موافق على دروس البارع وسألبي وأحفظ موضوع الحوار هذا : أنا

 شكرا..تالكاسعبر 

 اللقاء  إلىو

 اللقاء  إلىو أيًضاسأحفظ أنا  : حسًنابارو بار

بعدها أكدنا للهاتف المراقب من طرف تري كام كل والمدير المالك 

روما لوس  إلىمدير الفندق أننا أعدنا الصوت من طرابلس روما 

أنجلوس وأصبحنا قادرين على مواصلة العمل دفاعا عن الجنسيتين 

 ..ةواألمريكييطالية اإل

الفندق بعد وقت وجيز تأكدنا أن الشرطي تري كام كل في أمس  إمام

..عندما قبضنا .قال لي بارو بار..ردوالمبلغ نصف مليون  إلىالحاجة 

كذا دون أن نراها من مدير الفندق الذي هو رجل طيب حيث قبضنا ه

أحسنت أنه ليس تري كام كل فمن هو كنت أسمر تري كام كل في هذا 

 الدور حتى هذه اللحظات 

يبدو أنه رجل من أهل لوس أنجلوس الذين ال نعرفهم ما رأيك : أنا

 قامتنا هنا إنعمل بمفردنا قليال ونعرفه خالل 

 تري كام كل سوف نحاول فعل ذلك فساعدني يا زميلي 
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ي كام كل فكيف سنكمل العطلة هنا دون الخروج عن الساعات قبض تر

فكرة بنا نقصد هذا المدير في الميناء حيث أنزلتنا  جاءتني...ةاألمريكي

 زادنا مليونا أخر فهو السيد تري كام كل  إذاالطائرة 

وال يوجد أي  5هو ليس أكثر من أنا في شخص مقطع تشويش : أنا

 فكيف ستضيف المبلغ  أنت إالرجل في هذا المنصب 

  فجأةهذه ال أنا ال أضيف المليون : بارو بار

سوف نخسر العمل مع الثري تري كام كول الذي كنت تود العمل : أنا

 5معه وتبدأ العمل مع الثري مقطع تشويش 

رار ماستهتماما جديد ألني أريد اهذه سأفكر فيها وأفتح لها : باروبار

 هو الذي سيقبض منه في الفندق  وأنا فاهم جيدا من يكأميركعملي 

أشعرتني سابقا بهذا ونسيت وأنساك الزمن يا بارو بار لهذا : أنا

 شرحت لك وأشعرتك به من هو كي تتذكر 

لنا زمي إلرسالعموما بنا نتجول في لوس أنجلوس ونستعد : باروبار

عملية  مسنبدأ معهالقاهرة ُطعما للمصرين الذين  إلىوصديقنا 

أحسن مشروع  المناسبسوف تكون سيارة الوقت  الهادئ االستالم

 يهودي  يأمريكيهودي وهو  يأمريكيظنه المصرين ليس 
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 الماالسته اسمنعم أنا مستعد بشكل جيد لهذا المشروع الذي فعال : أنا

  الهادئ

 أضف من عندك وصفا أخر للمشروع : باروبار

أنه سيلغي من  إالالمشروع موجود فيه الكثير من سنوات العمل : أنا

قبل المصرين ّهذا ما بلغني وسيبدأ من جديد بصوت واحد من أمركا 

 ..والباقي كله أرشيف وليس فيه أي أمر ألي أحد

بارو بار: عندما أصل إلى مقهى تحته بيتنا هنا في لوس أنجلوس 

ستجد الكثير من المصرين فيه وستجد في الحي المصري الذي يقطنه 

حاول فهمها قبل إرسالك إلى مصر وكن  جمل كثيرة من الفرعون أ

جاهزا أيًضا إلعادة سيناريو االستعداد لعملية االستالم الهادئ في 

هاتف المنزل بيني وبينك أنا أرني وأنت جوال كي تشفر أمركا صوتك 

 في طرابلس و ال تخدعها 

غالق عندما نكمل الرد اإلحاضر سوف تكون المجموعة جيدة : أنا

  الهادئ االستسالملعملية  االستعداديو على الهاتف بسينار

حافة الطريق السريع المقابل  إلىسرنا بخطوات مرتبة حتى وصلنا 

ربما قد يحالفنا الحظ وتصلنا سيارة ..لنا ووقفنا ننتظر سيارة أجرة

الوقت المناسب بعد حوالي خمسة دقائق دردشة بيني وبين باروبار 
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قائدها شابة غريبة  695وصلت أجرة لوس أنجلوس ستي رقم 

عموما سألناها عن  األطوار من البداية واضح أنها غريبة األطوار

العداد ففهمنا أنها  إلىفأشارت إليه..المكان المشار  إلىثمن األجرة 

 كونها غريبة األطوار فهي تطبق القانون إلى إضافة

بعد السير مسافة قليلة سمعتها ترفض الحديث مع بارو بار 

 أثناء القيادة مرفوض يا شاب  بالفتياتش .التحر..قائلة

 بكل سرور سوف يستمر الرفض : قال بارو بار

كنت تودين الحديث معنا فنحن لسنا من هنا  إذاهذه فرصة جيدة : أنا

 قامتنا هنا القصيرةإخالل فترة  يناألمريكيونود التعرف عن 

 ي كردي جي وأعمل في هذه المهمة الحياتية منذ عرفت: اسمالسائقة

 أساعد أبي أناأبي المسكين 

 كردي جي أهال نعم أهال  آنسةأهال يا : باروبار

التي ستوضح لنا فيها  شكرا للسيدة كردي جي عن هذه الرحلة: أنا

 حسب خارطتها الخاصة بهذا العالم  بالضبطأين نحن 

نفجار اهذه ليست عاصمة لوس أنجلوس فال تخافا من : كردي جي

فقط لوس أنجلوس القديمة المكان الذي رأسيكما وركزا جيدا هذه 
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ف سأص طلبتم التوجه له يبعد عن هذه النقطة ربع ساعة وساعة فهل

 الطريق وأسماء اليافطات طوال الطريق أوما الذي سيحدث 

هذه قلت أنها لوس أنجلوس القديمة وأنا أفهم أنا أقيم في : باروبار

 نهاية لوس أنجلوس القديمة لكن صديقي ضيف 

 م يا كردي جي أنا ضيف نع: أنا

 قامتكما هنا أو سترحال قريبا إهذه مرحلة أولى من فترة : كردي جي

وهذه هي بداية زيارتنا هذا اليوم األول والزيارة  قريبا سنرحل: أنا

 مدتها عشرة أيام 

 إذاهل يوجد منكما من هو قادر على القيادة بدلي  : اآلنكردي جي

 حدث لي مكروه 

 ماهران في قيادة السيارات نعم نحن : باروبار

للقيادة بدلي بعد مسافة نصف ساعة فأنا متعبة  أجهزا إذا: كردي جي 

 من الطريق الذي كنت أقود فيه 

نصف  ةبعد مسافحاضر يا كردي جي سوف نكمل عنك القيادة : أنا

 ساعة بسرعة 
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ن .وها نح..قدنا بدل كردي جي حتى وصلنا أنا قليال وبارو بار قليال

الهاتفي بعدما سلمنا جيدا عن األب باروبار  االتصالفي البيت نجهز 

 الذي لم نجد غيره في البيت 

 كل منا في غرفة بدأ الحوار الهاتفي  االنفصالبعد 

 ألو مرحبا يا بارو بار : أنا

تصل من جديد اوأغلق و أخرىجيد أكد السالم عني مرة : بارو بار

 أخره  إلىية السيناريو .ومن بدا.باللغة العربية

تصلت به من ا.ثم أغلقت الخط و..ألو أهال ومرحبا بك يا باروبار: أنا

 جديد

 ألو مرحبا يا سيد قانون أف تي أس: أنا

 بخير يا سيد وقت مناسب أين مصر : باروبار

مصر ستصل فيما بعد وسنرسل لها من جديد من لوس أنجلوس : أنا

 من سيارة الوقت المناسب ..الهادئ االستالمفي شكل عملية 

مرحبا مرحبا هذه أكون ال أعرفها تظن نفسها ذكية كما حاول : باروبار

 يا رجل  أنتهذا الرجل المصري خداعي ومن هو من 

 لست رجل مصري ياباروبار أنا صديقك السيد محمد أحمد نعم : أنا
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فيما بعد ما عليك من ديون  الهادئ االستالمسدد في موعد : باروبار

 ردوالال أقبل منك أي  اآلنتصبح فعال صديقي محمد أحمد نعم  كي

 يجب أن نكون سويا كي أوافق على العمل معك 

 والسبب يا رجل ما هو ما الذي أعجبك: أنا

السبب هو وأني كي ال أخسر أموالي وأعمالي طلبت منك : باروبار

صوتك الذي تدعوه تشويش ولم تحظر مرارا  إلغالقالحضور 

 ولم تحظر مللت مواعيدك غير المؤكدة  الحضوربت منك وتكرارا طل

 المبلغ كاش فيما بعد : أنا

 اللقاء  إلى: بارو بار 

اللقاء حاول مجددا بهذه الكلمات ربما يغلق  إلىاللقاء وعد  إلىمر : أنا

 الصوت وينتهي غضبك 

 إلىالخط اللعين  أغلقاللقاء هيا  إلى.و..قلت نكون سويا: باروبار

 اللقاء 

 اللقاء يا باروبار  إلىاللقاء عد  إلىمرحبا مر : أنا

غالقه في الجزائر وطرابلس إغالق الخط هنا في هذا البيت وإبعد 

القاهرة في رحلة القاهرة لوس أنجلوس  إلىسابقا سوف نوصله 

أنيابها كرحلة على قتل  عزمتالقادمة التي ستكون رحلة موت وحياة 
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ترى لمن ستكون  األخرىالجبهة  اليهود وعازمة على قتل العرب من

على متن طائرة الوقت المناسب الرجل  الغلبة فيها وأنا الذي سأرحل

المحارب الهارب من البداية أو جمعني أصح كأني لم أكن أقوم بشيء 

مصرية وألغتها مصر لكن عندما  كانتفي هذه الحياة كون الخطط 

 باروبارنتحكم نحن يكون األمر كثير المهام هل هذا صواب يا

نعم هذا صواب لهذه الخطة األولى أين المالين األربعة : باروبار

 الملعونة 

الرجل المحارب الهارب من  اآلنهي في جيبي من : أنا

شتريت هذا الدور من لوس أنجلوس مقابل اأني  .أحيطك علما..البداية

رجال فخذ من هذا الرجل 6أعوام عدد 6في العام لمدة  ردوالمليون 24

كنت شريكي في الهرب  إذامليون من أصل أربعة وعشرين مليون 4

 بعد الحرب خارج أمركا  ياآلمر ك

عن  وأسفشريكك وأرحب  أيًضاهنا  أيًضاهنا  أنانعم : باروبار

لماذا تهرب بنا ..بنا نلعب..عنك في الخطة السابقة االنفصال

 .يوم الجمعة القادمة ..الطائرة

 أدخل مصر معك أو أزور تل أبيب  لأوال ه
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ه هو التوج االستسالمبهدوء يكون المستفيد األكبر من هدوء هذا : أنا

كامال وكاش  اإلدارةبك نحو تل أبيب هناك يصلك من راديو الدم مبلغ 

 كنت تود خطة مالية أخرى فقرر وحدك  إذا ردوالوقدره أربعة مليون 

 جيد سأقبض من تل أبيب : رباروبا

 تعالى معي نسهر مع األب باروبارو قليال وننام  اآلنو

 نعم مرحبا بالسهر مع األب الخبير باربارو : أنا

كرسي باربارو المتحرك الذي يجلس فيه أمام  إلىعندما وصلنا : أنا 

مقهى الوفد المصري هكذا يسميها األب باربارو الحكيم تذكرت من 

المقهى هكذا تسمى واألب باربارو هكذا يجلس أمامها يوميا يعلم 

اليهود نظريات وحكم هزيمة العرب بالعرب هو الحخام األكبر الذي 

المجرمين ورؤسائهم  إسرائيلساهم وساهم في التخطيط لوزراء 

الموجودين أثرياء حكماء مجرمين عرب من بعض زمالئي كهشام 

 العم محمود محمد لقماطي عموما  ابنوحمزة 

 مرحبا يا شيخ اليهود : أنا

ترى لما لم تسمح لنا بتغير هذه المكالمة التي تبدأ بها الكالم معك 

 أخر في بداية لقائك األول أحسن  باسمدعوتك 

 مثال ما هي كلماتك :  باربارو األب
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مثال صباح العم باربارو بخير أو مساًء سعيدا يا ولدنا أو مرحبا : أنا

 بك يا جدنا الكريم 

هذه ليست لعبة يا عربي هذه تل أبيب ويجب أن أحميها : باربارو األب

 ءهذا الجزهل ..هي يحميها أبنائي مثلما يريدونأنتمثلما أريد وعندما 

 من هذه الوصية مفهوم 

نعم هذا الجزء من هذه الوصية مفهوم ومفهوم جدا ألنه يمكن : أنا

اليهود من الفهم الكامل يجب عليهم مواصلة تطبيق التعليمات كي ال 

 تعصى تعليماتهم فيما بعد 

هذه جيدة سيكون ولدي بارو بار فيما بعد سيد هذه : األب باربارو

سيدا عنها عندما تمل حياة فقراء العرب  أيًضا أنتالمقهى وقد تكون 

ن فساد عاإلوالحظ أني أتكلم بحكمة وال أقصد السباب أو النهي قصد 

 نظم العرب في التربية

صواب أنا قد أكون أحد رؤساء وزرائكم في الجزائر العاصمة أو : أنا

 في طرابلس 

 فهل طرابلس رئيس وزراء إلىهذه المقهى قد ترسلك : األب باربارو

 فع كي تبدأتد

 أنا وكم تكلفني رئاسة الوزراء يا سيد باربارو الحكيم: أنا
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قد يصل سعر رئيس وزرائي هذا المقهى األربعة مليار :  بار بارو األب

يورو على مدى العشرة أشهر في خمس عواصم هي طرابلس القاهرة 

روما باريس موسكو ويكون الباقي كله بينكم وبين تل أبيب عشتم 

 م عشتم متم مت

عندما أدخل المقهى موافق من يكمل بدلي كوني أريد الشراء : أنا

 والبيع أي أشتري المنصب وأبيعه سمعت أن هذه الخطة مدرجة لديكم 

األب باربارو كان المشتري الوحيد فبع لي وذكرني من : األب باربارو

 البائع 

البائع الوحيد لكل 5في هذه الحالة أنا نيابة عن مقطع تشويش : أنا

 ..شتريتها وبعتها لكاالمناصب التي 

وتهانينا عن وصولك الناجح بدون  إذاخذ مني بني : باربارو األب

لوس أنجلوس خذ مني باروبار وأشعره بأنه  إلىأخطاء بدون أخطاء 

المقهى  باستخدامشبعان حتى التخمة فكيف سيصبح أبنك حتى تعيده 

 مقهى الوعد المصري

قديما بيني وبينك سيكون هو مكانك كي  سأركب معه حوارا هاتفيا: أنا

يرث المبلغ الذي سيشتري به نيابة عن كلماتك السابقة بين الجزائر 

العاصمة ولوس أنجلوس ستكون المقهى هاتفيا هي الجزائر العاصمة 
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وبيتكم هو لوس أنجلوس سأستخدم هاتف الوفد المصري زمالئي في 

وزراء مرشح  الشرف العربي وأبيعكم الشفرة وأعود لهم رئيس

 اوالفوز بعدهللمرور عن العواصم الخمسة 

أمنع عنكما  خذ معك باربارو وعودا في الصباح إذا: األب باربارو

 حتى تغلقا تدخل المقهى الملعون  اآلنالتدخل في شأني 

جيد سوف يكون غدا مريحا ال ملعون ألني األدرى بما فعلت : أنا

  باختراعي

ال تفسد أحد  اآلنهذه ليست هدية يا ولدي لو أربحتنا من : باروبار

 من اليهود

كن  ال تمزح مثل هذا المزاح كي ال تخسر يا يهودي: األب باربارو

 نصرف او اآلنحاخاما قوي من 

نصرفا ملتزمان بخطة األب احاضر بابا تصبح على خير : باربارو

لوس أنجلوس كي تبقى لوس  إلىمن أجلها  أدخلناباربارو الذكية التي 

من هذا  فسيطردونأنجلوس هي لوس أنجلوس أما العرب كلهم 

هذا ما كان يدور ..عن شراء عربي واحد لمسؤوالمقهى وهو ليس 

في رأسي لهذا قررت أن أسلم له تسليما جيد جدا يعجبه في مقهى وفد 

مصري الذي يديره كحاخام مؤسس وصلنا غرفة النوم المخصصة 



241 

 

نصرف بارو بار للنوم في مكان امثلي دخلتها قصد النوم ولنوم ضيف 

أخر أظنه غرفة نوم اليهود الدالة على وجودهم في بيتهم أي بحذر 

أي شيء قد  إلىكي ال أستسلم ..أيًضازعاج باروبار إسأحاول عدم 

ترى ...ت على صوتاستيقظنمت قليال و..يفسد عني نجاح هذه الرحلة

 كام كول الهاتفي 

 مرحبا يا تري كام كل : أنا

السيء كيف نسيت تذكير األب  ياألميرك أيهامرحبا : تري كام كل 

في  بارع يكأميركباربارو برقمك وطبيعة عملك في الواليات المتحدة 

 الحرب 

أعذرني كنت أظن أن األب باربارو من حقه ..جيد يا تري كام كل: أنا

 السن أن يستريح من هذه الحسبة المعقدة كرجل طاعن في 

تأكد أنك موقوف حاول أن تصلح األمر أوقفك  : حسًناتري كام كل 

 16السيد من هو من هو  16رقم  ياألميرك

 هو المخلص باروبار: أنا

 جيد عد له في الصباح كي تصبح لست موقوف: تري كام كل 
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صالح بعض األرقام إجيد سيحدث وسيكون هذا مربحا ومريحا : أنا

في أمركا على طريقتي الخاصة في الصباح ستعرف أمركا أن هذا 

 أمر جيد أيًضاعمل جيد نسيان بعض الواجبات 

 تصبح على خير يا بطل : تري كام كل

 اللقاء يا رجل  إلى: أنا

ت في تمام الساعة السادسة والنصف صباحا بعدها نمت حتى استيقظ

ذي ننام فيه لكن من طرابلس على متن نحو البيت ال االنطالققاصدا 

في 5مرتديا بدل العمل العادي هكذا يرتديها التشويش 5 شالتشوي

أمركا وهكذا العمل بها مهما كان قويا ال يقوم بشيء يسلم ويستسلم 

ي خترت لاويقبض ويقبر البعض ويغادر فتحت ما معي من مالبس و

ي أوال سأفتح واحدة بدلة عمل عادي مفيد جدا للجميع يبدأ كاألت

 قاصدا بيع الخط بصوتي من البداية  اآلنالهاتف من 

ألو مرحبا يا سيد كمال هل هذا وقت العمل من منزلكم كأنه منزل : أنا

 يهودي 

 اكانويهودا  اأصبحوالمقهى  المصرين الذين في هذه هؤالءكل : كمال

أبطاال في الغش والعمل ضد أعمالهم من البداية أو ماذا فعلت بهم يا 

 محمد أحمد نعم
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صواب أنا أخشى من غضبهم هل منهم من يعرف من أنا ألني في : أنا

 سيادتكم  إلىالطريق 

 سيادتكم  إلىمنهم من يعرف من أنا آلني في الطريق : كمال

قصد  القاهرة إلىلك بدون تكتم سيادتنا هنا خونا ونبقى وسنرس: كمال

 هل سيادتكم موافق  هادئالم است

 موافق نعم نعم موافق : أنا

 هي التي تغضبهم ها ها  المروءةهم ال يغضبهم الخيانة  إذا: كمال

 م 2000مارس 28أن تاريخ اليوم  ال تنسى: أنا

 م2000مارس 23حاضر يا جنرال محمد وهو كذلك : كمال

 وأغلق الخط الهاتفي 

 متأكدين أن التاريخ يعادل يوم الثالث والعشرين بعدها سرنا 

 عادة لحوار قديم إم والهاتف الذي أجريناه هو بدأ 2003من أفريل 

قصد تأكيد بيع الذمة والعمل المجدي سرنا نحو المقهى نحن وبدلتي 

وهكذا أي ربطة عنق بيضاء  اآلنالتي تأكد أن العمل العادي هو اليوم و

للجميع أنه ال شيء  يؤكدانشيء هما وحدهما وبدلة بيضاء والباقي ال 

شيء سوى الذي  .سيعرف كل زمالئي أني ال أريد منهم..مطلوب منهم

المقهى دخلت وصلتني القهوة دون  إلىسلمناه سابقا هاتفيا وصلت 
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درنك آند  ةباإلنجليزيأن أطلبها ومعها ورقة مكتوب عليها 

صاحب  إلى.شربت القهوة وبعد حوالي نصف ساعة توجهت ..شاطاب

هكذا يطلق عليه اليهود  أنتالمقهى عمي عائد أوليس عائد وأبن من 

 أنا عن نفسي لست عائد ..من األسماء فقال ردا عن سالمي

 الحقيقي  باسمكمن فضلك يا عمي عائد زودني : قلت

وأعمل عمل ي الحربي اسمسباني هو اإلعبد الرحمان المحوري : قال

 عادي ولوني عابر أبيض 

طيب والمكالمة الهاتفية كيف أعيدها من خطك الذي يعمل من هنا : أنا

 تحت رقابة تل أبيب سرا من بيت الحخام باربارو 

 ختر منها واحد اتفضل هذه الخطوط الهاتفية : العم عائد

 جيد مرر لي العم عائد : أنا

وتذكر أن المقهى تستفيد 16جرب وستجدني في القمرة رقم : العم عائد

كثيرا من خدمة الهاتف العمومي هذه كي تساهم في مساعدة أهل 

 كنت تستطيع  إذامصر بالتبرع لفتح أخرى 

سأعود ..التبرع فيما بعد16جيد سأبدأ بالعمل من هنا من الرقم : أنا

 عندما أكمل 

 ألو مرحبا يا باروبار
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تفضل تصرف  ياألميركالجاسوس  أيهاهذا الحاخام والدي : باروبار

 فهم بباقي خطة األرقام وحدك اوو40معه ورقمه األول هو 

 بقوها لكم ا5مقطع تشويش 666سوف تحاطوا برتبتي ورقمها : أنا 

والمقهى الذي سرب معلومات عنكم للعرب مقهى الوفد : باروبار

 العربي ماذا نفعل له 

معلومات كي يخال له أنه ناجح بينما نحن من يواصل تسريب ال: أنا

 نمده بالمعلومات 

.سجل كي ..هو الرد الوفي 666صدق الحاخام أبي الرقم : باروبار

 تقطع 

  5مقطع تشويش  أيًضاواضح هذه المكالمة : أنا

سأعيدها فيما بعد في مقهى الوفد المصري في لوس أنجلوس كي 

 أغلقمن هناك  إال يعمل الذي ال666يبقى صوتي هناك وأكون الرقم 

 الخط وقل من هناك في سماعتكم 

 666يا  إلقاء إلىحاضر : باروبار

عمي عائد الذي فهم البدلة هو ومن معه فهم بدلة  إلىبعدها عدت 

 ..وعمل معي بكامل التقطيع العمل العادي
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.واضح لهم مصري تماما مثلما علمته مصر كي يلقنوه دروس النيل 

.فهم عمي عائد أني نلت منه وأصبحت فعال في المشمش ..منه

 عندما خرجت من المقهى مثلما طلب مني  ياألميرك

 اخرج من مقهى حر عربي يا عميل : قال

البيت وجدت باروبار فرحا جدا بكونه أصبح مالك المقهى  إلىوصلت 

رث والوراثة التجريبية التي يلعبها مع اإلنيابة عن أبيه في لعبة 

 لىإ.فهمت أنه يريدني بعيدا عن الجلسة تركته وسرت ..والده الحكيم

  حيث يلحق بي عندما يكمل

 ولحق بي قال فور دخوله الغرفة المخصصة لي  باروبار الحفلأكمل 

تماما كأنها غرفتك في طرابلس حيث كنت تدير  هذه الغرفة يا محمد

غير 5في طرابلس عند مقطع تشويش  اآلنصوتك 5مقطع تشويش 

 ق موثو

به الميت في المقهى فشكرا لك وهنيئا لك األربعة مالين يورو من 

كرامة الوفد المصري المنتصر في القاهرة عندما يصلك اليورو أبي 

ك قبال عمليتاستالقاهرة تذكر أننا سنشرع في  إلىالحخام منتصرا 

مرة أخرى  االختراعالثانية مرة أخرى في لوس أنجلوس وهي نفس 

 هذه المرة  لحساب السي أي أي
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كنت تعرف  إذاحاضر سيكون هذا ما سنقوم به وسنربح كم : أنا

 كنفس الشيء أي أربعة مليارات يورو  باروبار

شكرا لك يا بارو بار من فضلك تأكد لي من معلوماتك ما هو الرقم : أنا

 كي أعرف مع من سأكون بعد أسبوع  اآلنالموجود معك في مصر 

 الفرعون أ أنتمعي الولد : باروبار

ن شاء إوسوف أنجو منه ..الفرعون أهو رجل مميز في القاهرة: أنا

 اهلل 

المناسب رحلة  االستالمسوف نكون معكم في معركة : باربارو

 عبر طائرة الوقت المناسب  الهادئ االستالم

نشاء خط أخر إالرجل المحارب الهارب أنا من جديد والمهمة هي 

 إلىطق العرب أي الدول العربية لصالح السي أي أي يعمل من منا

لكن لما ..يا محمد أحمد نعم أنتوكذلك  ةاألمريكيالواليات المتحدة 

 سماك أهلك نعم 

ميز الم االسممميز  اسميا صاحبي سميت نعم وهو  أنتكي تطمئن : أنا

 يجعل الناطقين به مطمئنين 

ن ومباألمس ليال تأكدت تماما أني سأكون في تل أبيب أنا : باروبار

 تأنختراعاتي وهذا يعني حسابيا أنك امعي فيما يخص مسدساتي و
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محمد أحمد نعم فعال وأن وجهتك رحلة حرب وهرب من لوس أنجلوس 

القاهرة قبل أن تدخل طرابلس لهذا أمون رتبتك في  إلىتنطلق وتصل 

 االختراع مليار يورو فيما بعد كي تصرف عن3طرابلس بملغ وقدره 

  اآلنلسياحة ا إلىالجديد شكرا و

 القاهرة إلىجاهز أنا للرحيل قبل الرحيل : أنا

حديقة لوس أنجلوس الكبرى مباشرة راجلين بعدما خرجنا  إلىتوجهنا 

من البيت وصلنا جلسنا نشرب نوع من العصير قال لي بارو بار أنه 

يجب أن يشربه كل من زار لوس أنجلوس جاسوسا خصوصا من 

بعدها ...الذين يحبونها ويعتمدون على صالبتها كي تستمر صالبتهم

سينما لوس أنجلوس  إلىول تحركنا سيرا على األقدام قاصدين الوص

 عالنيةاإلقصد مشاهدة فلم أعجبنا بعنوانه الملصق على الجدارية 

في لوس أنجلوس الفلم بعنوان سباق بدون  لإلعالناتالمخصصة 

 الشهير جون كلودفوندام ياألميركدراجة بطولة البطل 

هل تعرف السيد جون كلود فوندام يا : قال لي باروبار عنه ما يلي 

 محمد 
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كان وما زال  االنترنتنعم أعرفه وأعرفه معرفة شخصية عبر : ناأ

نعم سوف تكون الصالة : صديقي للعام الثاني على التوالي باروبار

 تشاهد صديقك يمثل بدون دراجة هل شاهدت الفلم سابقا  أنتمريحة و

 كيف يا باروبار وهم يقولون أنه سيعرض ألول مرة : أنا

العرض األول لمثل هذه األيام في الغالب يكون بين لوس : باروبار

وباقي مدن أمركا الكبيرة وبعدها ذاك العالم الذي  هوليودأنجلوس 

 نعيش فيه 

صواب نعم ذاك العالم الذي نعيش فيه هو عالم جهده صغير : أنا

الدخول في مشاريع كبرى كمثل األفالم بدون  وقدراته أصغر على

 ..درجات

تعمدت شراء هذان التذكرتان من تلك الشابة كي أتيح لك  أنا: باروبار

فرصة مشاهدة أفالم جون كلود فوندام ألول مرة ولحسن الحظ فهمنا 

 منها أنها تبيع التذكرتان 

شكرا جزيال لك على هذه الخدمة الراقية وسوف أكون جاهزا لرد : أنا

ى لجميل صنيعك هذا بصنيع مثله أو أجمل منه فيما بعد شكرا لك ع

  تاحة فرصة مشاهدة هذا الفلم هنا في هذه الصالةإ
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أو تدخل في العرض  اآلننعم أفهم انك تقدر الخدمة فعال فهل تدخل 

 الثاني 

 ساعات 3وال أفضل البقاء هنا  اآلنأنا أحبذ الدخول : أنا

األب باربارو يؤكد لنا أننا فعال  إلىجيد وعندما نخرج نعود : باروبار

مهمة أخرى أنا صوب  إلىالشاقة ويباركنا ويرسلنا ربحنا هذه المهمة 

 صوب القاهرة أنتتل أبيب و

 نعم هذا سيكون رائع أن نكمل منتصرين بدون أخطاء : أنا

 سوف ندخل الصالة العمالقة  : اآلنباروبار

 لكن من سيخبرنا بذلك  االسينمكنا في  إنناعندما نخرج سنعرف 

المخترع هي التي ستريك الطريق بشكل  أيهاطبعا هي الشمس : أنا

 ك اسمتدريجي حتى تتذكر باقي األسماء مع 

  أيًضاجيد جيد جيد وماذا : باروبار

 تقريبا هذا هو كل شيء : أنا

عموما شاهدنا الفلم كله وأعجبنا جدا بعدها خرجنا من الصالة التي لم 

حيث  إلىأنها هي الروعة وأكثر من الروعة ووصلنا  إالنالحظ فيها 

 مرقمان نأمريكيااألب باروبار أي بيته وشهدنا معه على أننا مازلنا 

بما يكفي للعمل الجديد وتمت مباركتنا وخرجنا صوب المطار في يوم 
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في مطار لوس أنجلوس ودعت السيد باروبار صديقي 2003أفريل 30

 وشريكي وتوجهت أنا وباقي الركاب لكل منا 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعد التحليق حوالي ساعة ونصف الساعة  شأن يعنيه في مصر  

وصلتني مكالمة هاتفية رددت عليها ففهمت أنها رسالة فنية من 
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الذي هو أنا في 5هل التشويش  بالضبطالفرعون أ يريد أن يفهم 

القاهرة ببينات جديدة يتم بنائها للرجل المحارب الهارب  إلىطريقه 

جزء من ما قاله الفرعون أ وطلب مني  .هذا..ملياريورو4ورأس ماله 

هاتف تري كام كول كي تصله ببيناته هو وهي  إلىتحويل مكالماته 

: ختراع أخر فيما بعد عندما أكمله االذي سيصبح 5مقطع تشويش 

عموما أغلقت الخط على الفرعون أ دون أن أكلمه وحولت له المكالمة 

تكار جديد من قبلي باالجديد المعد لبدأ 3013بعد طلب الرقم  مؤكد

ومؤكد 5هو خط الصوت بيني وبين المخترع التشويش 3013الخط 

 تري كام كول  ياألميرك إلىبسبيل توصيل المعلومة  هو على علم

قة ش إلىالقاهرة نزلت بحثا عن من يرشدني  إلىبعد وصول الطائرة 

ها هي األولى       إليهخترت الوصول االتي كنت قد 303القاهرة رقم 

الشقة بعد الخدمة التي قدمها لي المطار وهي  إلىوصلت ..قاساب

الشقة شقة القاهرة  إلىسيارة أجرة يفهم صاحبها أنه عليه الوصول 

ويقبض الثمن ويعمل مع البوليس المصري والباقي ال  303رقم 

عموما هذه مدة حوالي عام والسائق يقبض أجرة السيارة ..يعرفه

الشقة واليوم وصلت أنا فيما بعد سنعرف من سيقبض عن  إلىويصل 
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العداد هذا جزء من عمل سيارة الوقت المناسب في القاهرة نموذج 

 المهم في ليبيا خصيصا للبوليس المصري4رقم 

عموما السيارة ستسلمني الحساب والمصاريف وقدره أربعة مليون 

ه رأس باربارو كي أسلم اليهودييورو مدفوع من عند الحاخام 

سوف أكون بخير 6ه مقطع تشويش اسمالقادم الذي سيكون  االختراع

 ةإدارسوف أعمل قليال مع أفراد  اآلن اآلنهذا كل شيء حتى  أيًضاهنا 

 طرابلس  إلىالمصري العصري الفرعون أ وبعدها أرحل  الضابط

ا عبر سيارة الوقت المناسب إليهعموما عشت في الشقة التي وصلت 

يوم حسب الخطة وطلبت بصوتي فقط زميلي عمر  وقت وقدره نصف

 حسن متولي

البواب  أنتيا عمر يا عمر يا عمر أفندي يا عمر يا قرعون أ : قائال  

ظر موعد قدوم عمر حسب أنتفتح الباب بعدها جلست افأسرع  اآلن

شقة 300الخطة وهو بعد حوالي ساعتان هذا بعد ما يفتح الباب وقدره 

وباقي خطط اللعب التي  والفرعون أ5ش تأجرها مصر عبر التشوي

نلعب بها ومن بينها سيارة الوقت المناسب وراديو الدم والهاتف بالل 

شقة كلها تصلها سيارة الوقت  300والبارع األول الشقق وعددها 

المناسب يوميا عبر كل محافظات جمهورية مصر العربية واليوم سيتم 
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 حد أرسل بصوتي الحقيقيفتتاحها بمناسبة وجودي في الشقة رقم واا

ختراعات عربية تم زرعها داخل العالم اومن معه من  5للتشويش 

ها عمل لنا يظنون إدارةكي تصبح  ةاألمريكيالغربي والواليات المتحدة 

 نطالقااليست لنا نحن اليوم سنبدأ العمل نهائيا في كل الدول العربية 

.وفي باقي مناطق العمل سيكون ..مئة300العرب ال  الضباطمن شقق 

 العمل به وفيه أوامر غربية أما الصوت من شقق الفرعون 

أفي مصر فال أحد غيرنا يتدخل ومنها في الغالب تصل أوامر القيادة 

بعد الساعتان تماما وصل ..داخل وخارج العالم العربي االختراعات إلى

 ...السيد عمر حسن متولي ومعه السيد وزير الدفاع المصري

 مرحبا يا عمر كيف هي األخبار ترى لما أحظرت وزير الدفاع معك: أنا

أثمن العرب وترسم  أنتألنه أصر على فهم ما معناها أن تكون : عمر

 وتنفذها .لوس أنجلوس ثم العودة منها إلىخطة الوصول 

 ال يتحدث  ما بههذه سأشرحها له ببساطة بعدها يسلم عنا : أنا

سوف أذكرك أنه هو الذي زرعناه في  اإذمؤكد أنك نسيت : عمر

 ماذا سيقول هيا أخبره كي يصبح في الداخل  اآلنالخارج 

 جواز سفر  عمل عمل عمل: أنا
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يا  أيًضاهذه يفهمها السيد الوزير شرحتها له هل أشرح لك : عمر

 وزير مصر البطل أو تنطق 

ي العرب االختراعنعم أنطق وأتحدث من هذا المكان سيسمعني : الوزير

العظيم وزير الدفاع المصري ويؤكد ما طلبته منه من تشويش وفرعنة 

 الم في الوقت المناسب وما شابه ذلكاستو

نعم عمل ومعه عمل ومعه عمل ويليه جواز سفر الصوت المسافر : أنا

 تأنمنه  وزير دفاع مصري فكل الذي تريده تهذا الصوهاتفيا وفي 

 عسكر العرب  وباقي

لشقق الثالثة مئة باقي األماكن فيها الحرب والحيل خذه من هذه ا

قرر الفرعون  اأمنة لهذوالموظفين والجنود وما شابه وقد تكون غير 

والهاتف بالل والبارع األول 5 شالتشويأ وسيارة الوقت الناسب 

 باستفساراتمرحبا  اآلنشخص وزير مثلكم شكرا  إلى االحتكام

 سيادتكم 

 ك يا محمد اسمبدون أي حرج ما هو : الوزير

 ي محمد موحو المدعو موح الجزار : اسمأنا

 ه اسمثق به وجربه هذا هو : عمر
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 إلىي غير موجود في الئحة السفر اسميعني أنا الذي كان : الوزير

أنا فماذا تقصد  إليهالسبب الوفد المصري أذهب  أنتلوس أنجلوس و

 بتبديلي بشخصكم الكريم 

طالما جربتهم في عزل سيادتكم  يأمريكلطة ونفوذ تحكم وس: أنا

 وربحتكم 

 ومتى توقف : الوزير

 ...كمال باألمركة أحسناإلمن األحسن عدم التوقف ألنه : أنا

 لكنك صغير السن : الوزير

لم  إذا..ببراعة يكون العالم كله صغير السن نعم نربيه من جديد: أنا

هي ليست مصر أو العالم العربي 300هذه الشقق عددها ..تفهم مثال

بقدر ما هي أجزاء من أمركا والغرب لهذا أكمل ببراعة تثقيف السيد 

 الوزير بسبل الدفاع أحسن من طاعته التي تورطه 

عام فما هو ردك 15لكن مصر حكمت عليك بالسجن النافذ : الوزير

التجاوزات  اآلنهذه قد تكون ليست قضية ونحن نعمل سويا معكم 

وصل أمر  إذا.لكن ..نجازات ويجب تجاهل القضية من جهتكماإلومعكم 

 القضاء المصري فعال فسيكون الحكم هو القضاء 

  الطوارئبقانون  أيًضاولما ال نبعدك عن القضاء : الوزير
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هكذا تفشل األمركة والعولمة وال ينجو القضاء والرأس مالية : أنا

  ا فساداوتعيث الشيوعية في رأسن

 خترع ودافعالكننا ندافع عنك مثال نذهب لهم نحن كوننا من : الوزير

من واجبنا سجن بعض المصرين العصاة من  أيًضابعيدا و أنتوتبقى 

 سنة حبس : 1العسكر أو حتى قتلهم مقابل عدم الحكم عنك غيابيا بك

 اإذ إالالحكم هو أمر صادر عنكم قضائيا وال أكون أنا الفاعل أبدا : أنا

ني لست إسيادتكم  إذنم لهذا أنا أأكد من جديد من هنا بعد أنتأقررتم 

 الفاعل 

هكذا أنا لست مجرما وغم عن المصرين ومعهم : الوزير موافق نعم

 العرب هالل القضاء 

ذنكما وصلتني مكالمة من الفرعون أ يقول تجهيزات الشقة إبعد : عمر

لهوائي التشويش مربحة ولوس أنجلوس تطلب تسجيل أول رسالة 1

6 

عمل عمل عمل جواز سفر ونصيحتي للوزير أن  قل لها بدأ يعمل: أنا

 أراد يجيب من إذاكي ال يتدخل أحد في شأنه  أيًضايفكر ثم يجيب و

 شقة أخرى

 شكرا على النصيحة يا محمد : الوزير
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أكدت العمل بطلبات جواز السفر الذي يجهز ثم تطلبنا  أيًضاأنا : عمر

 ين ربما تصلني لوس أنجلوسيكيالمتحدة كأمر به الواليات

 آوه بأة مش كده أمال مش حتموت يا عمر ومش حسيبك : الوزير

  كما بأنا أمزح فقط يا سيدي أمزح : عمر

 عمر فرعون يجيد المزاح: أنا

فما  نالعسكرييمن 14أنا سأغادر وأعود غدا مساء معي  : اآلنالوزير

 ردك يا محمد 

بالنسبة لكم رقم 104رحلة القاهرة طرابلس رقم  ستكونطبعا غدا : أنا

محمد موحو وأنا محمد أحمد نعم المقبوض 104م أنتبالنسبة لي 1

 عليه بتهمة الخيانة 

طرابلس على متن الطائرة سالمة أربعة الطائرة  إلىفي الغد سافرنا 

طرابلس ومعنا السيد عمر حسن متولي  إلىسالمة أربعة أوصلتنا 

لوس أنجلوس حسب طلبات الصيانة المعتمدة من  إلىوطارت فارغة 

 5هوائي التشويش 

 أنظر يا سيادة الوزير ما أروع مدينة طرابلس : أنا

.فال تنصحني بجمالها هي تماما كمسقط ..مدينة رائعة فعال: الوزير

 رأسي وأعيش فيها على الدوام 
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 طرابلس  إلىحدى أهم رحالتي إهذه : عمر

السيد محمد أحمد نعم كعميل وعثر معه عموما في طرابلس تم تفتيش 

عتماد السيد بارو بار والسيد باربارو اعلى أدلة كثيرة تثبت صحة 

مليار يورو يعمل به في طرابلس قادم 4والده عليه مقابل مبلغ وقدره 

به من القاهرة لكن من هو وماذا يفعل هذا ما ال تعرفه طرابلس التي 

 سوف تبحث عنه 

لوس انجلوس  إلىسفري ورحلة سفر واحدة  وهو ليس أكثر من جواز

ستبحث طرابلس عني بينما سأنهمك أنا في صناعة جواز سفر أخر 

  6ه مقطع تشويش اسم ةاألمريكيحسب المواصفات 
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د السيعموما في طرابلس تم تفتيش 

محمد أحمد نعم كعميل وعثر معه 

عتماد اعلى أدلة كثيرة تثبت صحة 

السيد بارو بار والسيد باربارو والده 

مليار 4    عليه مقابل مبلغ وقدره 

يورو يعمل به في طرابلس قادم به 

من القاهرة لكن من هو وماذا يفعل 

هذا ما ال تعرفه طرابلس التي سوف 

 تبحث عنه 

 


