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 شرق   النكبة   ) 31( 

 

 الجزء   األول .  إسرائيل   تقصف   محطة   نووية   في   إيران 

 

( 1)   البحر   في   التشكيل   من   العلوي   الجزء   غطس :  الدوارة   داود   نجمة :  31  الفصل   

 

من   طائرتان   كانت .  هرمز   مضيق   باتجاه   لعربي ا   الخليج   فوق   مباشرة   التحليق "  النخبة "   واصلت .  التشكيل "  للا   عبد "   غادر   ، "  المافيا "   بعد   

القيادة   قمرة   في   بوضوح   األمريكي   الطيار   رؤية "  النخبة "   لـ   يمكن .  جنب   إلى   جنبًا   تحلق   واألمريكية   اإلسرائيلية   الجوية   القوات   

 

وسبابته   إبهامه   بعالمة   ويسأله   إليه   أحيانًا   األمريكي   الطيار   ينظر   

< عن؟   ماذا   > 

اإليماءة   بنفس "  النخبة "   ردت   

 < !حسنًا >

 

< اصطحابي؟   سيتم   أين   إلى   ＞ 

ألنه   زمالئه   بسالمة   يهتم   ما   أكثر   كان .  الطياران   زمالؤه   إليه   سيذهب   الذي   المكان   عن   األمريكي   الطيار   سؤال   على   حريًصا "  إيليت "   كان   

ترك   سوى   خيار   لديه   يكن   لم .  األمريكي   الطيار   إلى   أوكل   مصيره   أن   أدرك .  الالسلكية   المحادثة   حظر   تم   ،   ذلك   ومع .  المهمة   قائد   كان   

زمالئه   مع   بالده   إلى   سيعود   أنه   معتقًدا   ،   تنزلق   األمور   

 

إشارة   تكون   أن   يعني   كان .  وألسفل   ألعلى   قبضته   وهز   ألسفل   إبهامه   دفع   المرة   هذه .  الفتة   له   وأرسل "  النخبة "   األمريكي   الطيار   بدا   

ارتفاعها   وخفضت   أمامه   لتحرك   قليالً   األمريكية   الطائرة   تسارعت .  لالنحدار   

 

للخليج   الكامل   المنظر   رأى .  القيادة   قمرة   فوق   ،   أمامه   مرئيًا   كان   الذي   ،   األفق   انزلق .  الهبوطي   الموقف "  النخبة "   تحولت   ،   لذلك   تبعا   

ضخمتين   كرويتين   دبابتين   تحمل   ناقلة   أبحرت .  األمواج   من   وخالي   هادئًا   البحر   سطح   كان .  أمامه   ممدوًدا   األزرق   الكوبالت   مع   الفارسي   

المسال   الطبيعي   الغاز   تحمل   المسال   الطبيعي   للغاز   ناقلة   سفينة   كانت .  البحر   في   بهدوء   

 

الوقود   مقياس   أظهر .  العربي   الخليج   منتصف   نقطة   بالفعل   تجاوزت   قد   تكون   أن   المحتمل   فمن   ،   قطر   إلى   متجهتان   طائرتان   كانت   إذا   

المتبقي   الوقت   من   القليل   هناك   كان .  تقريبًا   صفًرا   
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تمنع   وكأنها   الفضي   باللون   تومض   التي   الفوالذية   الكتلة   وقفت .  المسال   الطبيعي   الغاز   ناقلة   من   مرات   بعدة   أكبر   ضخم   جسم   ظهر   ،   فجأة   

عبر   مائل   بشكل   السفينة   سطح   على   وصفراء   بيضاء   مستقيمة   خطوط   هناك   كانت .  حوله   شيء   كل   يهدد   ساحقًا   حضوًرا   أظهر   لقد .  شيء   كل   

قلعة   وهي   ، "  ترومان   إس   هاري "   النووية   بالطاقة   تعمل   التي   الطائرات   حاملة   كانت .  الهرم   مثل   السطح   على   المطل   الجسر   ارتفع .  السفينة   

مرة   ألول   العمالقة   الطائرات   حاملة   اإلسرائيلي   الطيار   شاهد .  المتحدة   الواليات   بها   تفخر   بحرية   

 

" نجاة   قارب   إرسال   سيتم .  البحر   في   الطائرة   تغوص   أن   قبل   واإلخالء   االرتفاع   خفض   سوى   عليك   ما .  أجلك   من   اإلنقاذ   عملية   رتبنا   لقد   

الناقل   تلك   من   الفور   على  ." 

 

قطر   إلى   بعيدًا   وسافر   أنفه   قلب   ،   ذلك   األمريكي   الطيار   قال   حالما   

 

 

 (تابع )

 

By Areha Kazuya 

( السحابة   في   عادي   مواطن   من  )  
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