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 شرق   النكبة   ) 32( 

 

 الجزء   األول .  إسرائيل   تقصف   محطة   نووية   في   إيران 

 

( 2)   البحر   في   التشكيل   من   العلوي   الجزء   غطس :  الدوارة   داود   نجمة :  23  الفصل   

 

أعمال   من   االنتهاء   بعد .  يقترب   مقاتل   إلى   الثانية   الدرجة   من   بحار   ميكانيكي   نظر   ،   ترومان   إس   هاري   الطائرات   حاملة   طيران   سطح   على   

في   التخزين   F15 ،  على   البحارة   من   العديد   أن   وشهد   الجسر   من   اإلنذار   صفارات   دوي   سمع   ثم .  المقصورة   إلى   العودة   وشك   على   كان  

البحر   سطح   إلى   ينزلون   كانوا   نجاة   قارب   متن  . 

 

< طائرة   تكون   أن   يمكن   هل .  -----------   ولكن   ،   هذه   الطائرات   حاملة   على   للهبوط   مقاتلة   طائرة   ألي   خطط   هناك   تكون   أن   يجب   يكن   لم   

مقاتل   ألي   يمكن   ال   ،   ذلك   ومع   آخر؟   شيء   أو   حادث   بسبب   االضطراري   بالهبوط   اإلذن   تطلب   كانت   قريبة   برية   قاعدة   من   أقلعت   مقاتلة   

عليه   يهبط   أن   خبرة   لديه   ليس   طيار   على   المستحيل   من   ،   ذلك   على   عالوة .  طائرات   حاملة   على   بأمان   يهبط   أن   هبوط   معدات   بدون  .> 

 

نظروا .  الناقل   داخل   السائدة   الشائعات   سمعوا .  الخدمة   خارج   كانوا   الذين   الجنود   من   العديد   أيًضا   ظهر   بل   ،   فقط   السفينة   ظهر   على   يظهر   لم   

الترفيه   من   القليل   هناك   كان   حيث   الناقل   على   المثير   الحادث   هذا   مثل   مشاهدة   النادر   من   كان .  أنفاس   بال   الشمالية   السماء   إلى   

 

لطائرات ا   حاملة   أمام   األمتار   من   مئات   بضع   بعد   على .  الحركة   بطيء   فيلًما   أشاهد   وكأنني   األمر   بدا .  الناقل   نحو   مباشرة   المقاتل   طار   ، 

إلى   واندفع   حاد   بصوت   محركه   النجاة   قارب   زأر .  الماء   على   ببطء   وهبط   مظلته   فتحت   ثم .  بعنف   بالطيار   وألقي   للمقاتل   الريح   حاجب   ظهر   
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النفاثة   الطائرة   جسم   على   مألوفة   غير   سداسية   نجمة   عالمة   بوجود   المراقبون   اعترف .  البحر   في   سقطت   بطيارها   ألقت   طيار   بدون   مقاتلة  . 

البحارة   أنفاس   المشهد   لفت   

 

واندفعت   انزعجت   ثم .  رأسها   على   الطائرة   وقفت .  المياه   من   عالية   تناثرات   مع   قفزت   ،   البحر   بسطح   اإلسرائيلية   الطائرة   اصطدمت   عندما   

لكنهم .  شديدة   بسالسة   يدور   وكأنه   بدا   النجم   أن   من   الجنود   انزعج   البداية   في .  أيًضا   ببطء   يدور   الجسم   على   السداسي   النجم   كان .  البحر   في   

بسالسة   سداسي   نجم   يدور   أن   يمكن   ،   بالمقارنة .  للدوران   محرًجا   المعتاد   الخماسي   النجم   كان .  السبب   أدركوا   ما   سرعان   

 

وقف .  ممدودة   وأرجل   بأذرع   بشري   شكل   الخماسي   للنجم   كان .  السداسي   النجم   من   ثباتًا   أكثر   يبدو   الخماسي   النجم   أن   أيًضا   أدركوا   لقد   

ذلك   من   العكس   على .  بالنفس   الثقة   قوي   خماسي   نجم   أظهر .  المقدمة   في   عينيه   أبقى .  الجانب   إلى   ممدودتان   وذراعاه   ،   قدمين   على   النجم   ، 

موجة   شكل   على   أمامهم   تدحرجت "  داود   نجمة "   لكن .  األولى   للوهلة   مستقًرا   ،   وأفقيًا   رأسيًا   متماثاًل   كان   الذي   ،   السداسي   النجم   بدا  . 

البحارة   أنظار   عن   اختفت   ثم   البحر   سطح   على   انزلقت   

 

تغرق   وهي   الشجر   ورقة   مثل   وتمايل   دورانه   عن   الجسم   توقف   النهاية   في   لكن .  الوقت   لبعض   ببطء   تدور "  داود   نجمة "   كانت   ،   البحر   في  . 

ً   يتالشى   السطح   على   من   الشمس   ضوء   كان  التام   الظالم   في   النفاثة   الطائرة   ابتلعت .  معروف   غير   السداسي   النجم   شكل   أصبح .  تدريجيا  

الفارسي   للخليج   

 

الفور   على   بالنتيجة   البنتاغون   وأبلغ .  بالمنظار   اإلسرائيلي   الطيار   إنقاذ   الجسر   على   القبطان   وأكد   

 

نفسه   في   الدفاع   وزير   تمتم   ،   التقرير   تلقي   بعد   

 

" لـ   إقراضها   يمكنني   اآلن   Shy Rock." 

 

 (تابع )

 

By Areha Kazuya 

( السحابة   في   عادي   مواطن   من  )  
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