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 شرق   النكبة   ) 28( 

 

 الجزء   األول .  إسرائيل   تقصف   محطة   نووية   في   إيران 

 

 الفصل   28  التحكم   االفتراضي :  اختفاء   النفاثة   الثانية   في   الصحراء   ) 1( 

 

 

" مهمتنا   كل   هي   هذه .  األرضي   التحكم   جهاز   سيرشدك   ،   الموقع   من   االقتراب   عند .  هبوط   موقع   كل   إلى   اآلخر   تلو   واحًدا   سنرافقك  ." 

 

" األرضي   التحكم   جهاز   سيرشدك   ،   الموقع   من   اقتراب  . 

 

بالقوة   مليئًا   الصوت   كان .  مرتين   الكلمات   نفس   األمريكي   الطيار   كرر   

 

" العربية   الجزيرة   شبه   نحو   مباشرة   األيمن   للجناح   الثانية   الطائرة   تتجه   أن   يجب   ،   أوال  ." 

الطيران   في   وبدأت   الخلف   من   أمريكية   طائرة   التقطت .  الزميلة   الطائرات   من   واليسار   للتعليمات   وفقًا   اليمين   إلى   ببطء "  المافيا "   تحولت   

إبهامه   أظهر .  األمريكي   الطيار   وجه   على   التعرف   استطاعت "  المافيا "   أن   لدرجة   للغاية   قريبتان   طائرتان   كانت ".  المافيا "   مع   بالتوازي   

يرد   لم   ،   ذلك   ومع .  األمريكي   الطيار   لشكر   استعداده   على   يدل   فهذا   ،   الراديو   طريق   عن   االتصال   من   منعه   بسبب .  األمريكي   الطيار   على   

عن   بحث .  المافيا   قيادة   تحت   وتحرك   قليالً   ونزل   ،   به   الخاصة   التحكم   بعصا   األمريكي   الطيار   أمسك   ،   ذلك   من   بدالً .  اإلطالق   على   رفيقه   

ما   شيء   عن   يبحث   كان   لو   كما   المافيا   طائرة   جسم   

 

شبه   نحو   مباشرة   يتجهون   كانوا .  فشيئًا   شيئًا   ارتفاعها   خفض   في   وبدأ "  المافيا "   أمام   قفز   ،   هناك   شيئًا   يجد   لم   األمريكي   الطيار   ألن   نظًرا   

اتبعني . " الرسالة   هي   األمريكية   للمقاتلة   النفاث   المحرك   من   أحيانًا   تنبعث   التي   الموقد   شعلة   كانت .  العربية   الجزيرة  " 

 

شوهدت   ثم .  عينيه   تحت   حاويات   سفينة   شوهدت .  العربية   الجزيرة   شبه   إلى   الفارسي   الخليج   من   اآلن   يخترقان   المقاتلين   من   اثنان   كان   

في   السحاب   ناطحات   من   غابة   بها   للغاية   حديثة   مدينة   هناك   كانت   ،   ذلك   على   عالوة .  الجدول   نهاية   في   الرصيف   على   البضائع   تنقل   رافعة   

800  عن   ارتفاعه   يزيد   الذي   المبنى   غمر ".  خليفة   برج "   وهو   العالم   في   مبنى   أطول   كان .  بينهم   سحاب   ناطحة   وقفت .  الداخلية   المنطقة   

مباشرة   لمسها   المافيا   بإمكان   كان   لو   كما   جًدا   قريبًا   كان .  المحيطة   المناطق   متر   
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