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 شرق   النكبة   ) 27( 

 

 الجزء   األول .  إسرائيل   تقصف   محطة   نووية   في   إيران 

 

 الفصل   27:  الجيش   األمريكي   يبدأ   في   ) 5( 

 

إيران   كانت   ،   للخليج   اليسرى   الضفة   على .  فارغ   شبه   الوقود   كان .  العربي   الخليج   فوق   التحليق   في   إسرائيلية   طائرات   ثالث   استمرت  . 

من   الطيارون   اقترب   إذا .  إلسرائيل   معادية   دول   كلها .  إلخ   ،   واإلمارات   وقطر   السعودية   مثل   عربية   دول   هناك   كانت   ،   اليمنى   الضفة   وعلى   

فكرة   هناك   تكون   قد .  جو   -   أرض   بصواريخ   اعتراضهم   يمكن   أو   ،   العدو   مقاتلي   قبل   من   تدافعًا   فسيواجهون   ،   المنطقة   وغزوا   األرض   

الواليات   فإن   ،   المتحدة   الواليات   إنقاذ   طلبوا   إذا   لكن .  قطر   في   األمريكية   الجوية   القوات   قاعدة   إلى "  داي   ماي "   إنقاذ   إشارة   إلرسال   

الواليات   إبالغ   تم .  الجانب   أحادي   إسرائيليًا   عسكريًا   عماًل   الجوية   الغارة   كانت .  المزعجة   الدبلوماسية   المشاكل   كاهل   ستثقل   المتحدة   

لم .  فعال   بشكل   إسرائيل   بدعم   وعد   هناك   يكن   لم .  ضمني   فهم   مجرد   كان   لكنه .  معها   وتسامحت   مسبقًا   الجوية   الضربة   بخطة   المتحدة   

الخاص   لتقديرهم   وفقًا   المساعدة   بطلب   اإلسرائيليين   للطيارين   يُسمح   

 

المجاني   الوحيد   المكان   اآلن   الممرات   أصبحت .  جدًا   ضيقًا   العربية   والدول   إيران   بين   الفارسي   الخليج   في   المفتوح   الجوي   المجال   كان   

اإلسرائيليين   للطيارين   يمكن   ،   المضيق   عبر   المرور   بعد .  هرمز   مضيق   في   واحد   خط   إلى   تحول .  اإلسرائيلية   للطائرات   المتبقي   واآلمن   

اإلنقاذ   وانتظار   البحر   في   االضطراري   الهبوط   قبل   الهروب   يمكنهم .  الهندي   المحيط   ثم   العرب   لبحر   المفتوح   الجوي   بالمجال   االستمتاع   

هرمز   مضيق   لعبور   الوقود   من   يكفي   ما   لديهم   يكن   لم .  الرحلة   بمواصلة   لهم   يسمح   لم   الوشيك   الوضع   لكن .  المحيط   في   االنجراف   أثناء   

 

بهم   الخاصة   الرأس   سماعات   خالل   من   النظيفة   اإلنجليزية   اللغة   سمعوا   ،   بالذات   اللحظة   تلك   في  . 

" فضلك   من   أجب .  الوجهة   إلى   بأمان   سنرشدك .  مباشرة   خلفك   اآلن   نحن .  الدوحة   في   األمريكية   العسكرية   الجوية   القوة   هي   هذه  !" 

 

يمكن   أنه   مقتنعا   كان .  عريضة   بابتسامة   وجهه   وابتسم "  المافيا "   تراقبه .  ممتعًا   صوته   كان .  األمريكي   الطيار   على   الفور   على "  النخبة "   ردت   

كبطل   الوطن   إلى   يعود   أن   

 

بالخوف   إحساس   نشأ   ثم   ،   للحظة   مظلاًل   وجهه   كان   بل .  غامرة   بسعادة   يشعر   يكن   ولم   ،   مرتاًحا   يكن   لم .  مختلفا   كان   فقط "  للا   عبد "   لكن   

جسده   داخل   من   

 

< حقًا؟   ستنقذ   هل   > 
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ذكيًا   فًخا   هذا   يكون   أن   يجب "   ،   يقول   داخليًا   صوتًا   سمع  ". 

 

من   جزء   كل   لكن .  بالقوة   ويأمرها   بعقالنية   الجسم   حركات   جميع   في   الدماغ   يتحكم   أن   يجب .  المتحدة   الواليات   بإنقاذ   يؤمن   أن   عقله   حاول   

الدماغ   ضد   الفور   على   التمرد   في   بدأوا   لقد .  مختلف   صوت   له   كان   جسده   

 

< وعيه   وفقد   مرتبًكا   عقله   أصبح   ،   ذلك   ومع .  وجسده   دماغه   طالق   لتجنب   محاولة   في   باستماتة   السؤال   للا   عبد   كرر >    المتمرد؟   هو   من   

دماغه   على   يسيطر   مجهول   متمرد   كان .  تدريجيًا   

 

 (تابع )

 

By Areha Kazuya 

( السحابة   في   عادي   مواطن   من  )  
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