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 شرق   النكبة   ) 21( 

 

 الجزء   األول .  إسرائيل   تقصف   محطة   نووية   في   إيران 

 

 الفصل   21:  تجول   ثالثة   طيور   صغيرة   ) 2( 

 

إسرائيل   إلى   عائلته   هاجرت .  أوكرانيا   ريف   في   الفقيرة   طفولته   فترة   قضى .  القلق   لينسى   الوقت   طوال   يتحدث   كان .  ثرثرة "  المافيا "   كانت   

التحق   ، "  المافيا "   نشأ   عندما .  الصحراء   في   لهما   المخصصة   المستوطنة   مع   والديه   كافح .  السوفيتي   االتحاد   انهار   عندما   جديد   أفق   عن   بحثًا   

على   والحصول   بميدالية   تكريمه   فيجب   ،   القاعدة   إلى   بأمان   العودة   بإمكانه   كان   إذا .  ممتاز   كطيار   ظهر .  عائلته   بتوقعات   الجوية   بالقوات   

 ترقية 

 

" قال   عندما   فجأة   سكت   لكنه .  وتحدثت   تحدثت "  المافيا   ، 

" بأمان   العودة   بإمكاني   كان   إذا   ----" 

 

" حوالي   منذ .  بالمرض   يشعر   بدأ   ،   اإليراني   الجوي   المجال   مغادرته   فور .  اآلخرين   بالطيارين   مقارنة   الوقت   طوال   صامتا   كان "  للا   عبد   

بحمى   نفسه   هو   أصيب   ثم .  الحرارة   درجة   ارتفاع   بسبب   المستشفى   إلى   نقلها   وتم   الكبرى   أخته   ابنة   كانت   التي   أخته   ابنة   زار   ،   أسبوعين   

عن   كشف   إذا   أنه   يعتقد   كان .  لزمالئه   ظاهرته   يذكر   ولم .  السرير   في   يبقى   أن   الضروري   من   يكن   لم   ،   الحظ   لحسن .  الدرجة   منخفضة   

طيارين   ثالثة   من   كواحد   اختياره   شرف   يفقد   أن   يريد   يكن   لم .  البعثة   أعضاء   عن   إبعاده   يجب   ،   الحمى   

 

من   العديد   انخرط   ،   لذلك   ونتيجة .  أشكنازي   قبل   من   أيًضا   ضمنيًا   ولكن   عالنية   فقط   ليس   للتمييز   ميزرافيم   عرب   من "  للا   عبد "   تعرض   

إسرائيلي   كمواطن   يعيش   أن   نفسه   هو   اختار   لكنه .  فلسطين   في   حماس   مثل   الراديكالي   التنظيم   في   أصدقائه   

 

" أخيًرا .  هناك   جهده   قصارى   وبذل   الجيش   إلى   طواعية   انضم   ،   لذلك ".  أمة   اختيار   يستطيع   ال   ألنه   كمواطنين   يعيشوا   أن   الناس   على   كان   ، 

ثمن   بأي   المهمة   إكمال   أراد .  وطنية   بمهمة   طياًرا   انتخابه   تم   

 

بعضهم   مع   قوية   روابط   لديهم   كان .  لولو   وابنتها   فقط   واحدة   أخت   كانوا   أقاربه .  بالفعل   والديه   مات .  أعزب   يزال   ال "  للا   عبد "   كان   

كثيًرا "  للا   عبد "   تحب   لولو   أخته   ابنة   كانت .  البعض   
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إلى   هرع !".  للا   عبد   إلى   اشتقت "   يبكي   لولو   وكان   قليلة   أسابيع   قبل   شديدة   بحمى   أصيب   لولو   بأن   أخته   به   اتصلت   األيام   أحد   في   

بسعادة   واستمع   ذراعه   لولو   عانق .  الفراش   في   استيقظت   التي   أخته   البنة   مصوًرا   كتابًا   قرأ .  الحمى   انتهت   ،   الحظ   لحسن .  المستشفى   

 

لها   والدتها   حذرتها  . 

" ذراعيه   تترك   لم   لكنها ."  أيًضا   برد   بنزلة   يصاب   فسوف   ،   كثيًرا   بعمك   تمسكت   إذا !  لولو   

 

 (تابع )

 

By Areha Kazuya 

E-mail: Arehakazuya1@gmail.com 

 

 http://ocininitiative.maeda1.jp/OcinNovelArabic.html :إلى   الفصول   السابقة 

 

mailto:Arehakazuya1@gmail.com
http://ocininitiative.maeda1.jp/OcinNovelArabic.html

