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August, 2022 

 

 شرق   النكبة   ) 33( 

 

 الجزء   األول .  إسرائيل   تقصف   محطة   نووية   في   إيران 

 

( 1)   الفراغ   في "  داود   نجمة "   تالشت  : 33  الفصل   

 

ألن   األمان   من   بمزيد   ،   اآلخرين   الزمالء   مثل   ،   للا   عبد   شعر   ،   اإلسرائيلي   التشكيل   مؤخرة   من   األمريكية   الطائرات   اقتربت   عندما   

األرض   إلى   ستعيدهم   األمريكية   المساعدات  . 

 

لنفسه   قال   

 

< بأمان   العودة   يمكنني   ،   األمريكية   الطائرات   أتبع   أنني   طالما !  اهدأ  . "> 

 

الطيار   أخبره   عندما   الشعور   هذا   نشأ .  والقلق   الراحة   من   مزيج   مع   غريب   بإحساس   فقط   يشعر   بدأ   ،   اآلخرين   االثنين   عكس   على   ،   ذلك   ومع   

أمريكية   بطائرة   العربية   الجزيرة   شبه   إلى   وخرجت   التشكيل ''    المافيا ``    غادرت   أن   بعد   سيأتي   دوره   أن   األمريكي  . 

 

يزاالن   ال   حربيين   رأسين   أن   األمريكي   الطيار   وأكد .  المافيا   طائرة   مثل   المعدات   وفحص   للا   عبد   طائرة   أسفل   إلى   األمريكي   الطيار   ذهب   

كانت .  بذلك   القاعدة   بإبالغ   الفور   على   قام .  مجهولة   غريبة   قنبلة   كانت   واألخرى   بالليزر   موجهة   قنبلة   إحداها   كانت .  المافيا   بطائرة   مرتبطين   

بالتوتر   محاطة   القاعدة   

 

 

 

" اليمين   أعلى   إلى   انظر  !" 
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األمريكي   الطيار   صوت   للا   عبد   سمع   

 

" بالوقود   طائراتنا   تزودك   سوف   ،   فصاعدا   اآلن   من  ". 

 

عبد   فوق   الصهريجية   الطائرة   انتشرت .  األفق   في   يلوح   ضخم   أسود   جسم   كان .  النافذة   خارج   ،   أخرى   بفكرة   مشتتًا   كان   الذي   ،   للا   عبد   بدا   

الهواء   إلى   جسمها   من   بالوقود   للتزود   أنبوب   مد   في   وبدأت   للا   

 

" التدريب   إلجراءات   وفقًا   بالوقود   التزود   نعيد   دعونا .  اإلسرائيلي   الجو   لسالح   المتحدة   الواليات   أعطته   الذي   النموذج   نفس   هي   الناقلة   هذه   

 ".العادية 

 

جوية   قاعدة   في   كمتدرب   الطيران   تدريب   تلقى   أنه   تذكر .  المنطقة   سماء   في   الناقلة   الطائرة   أثر   ورأى .  الناقلة   طيار   صوت   كان   المرة   هذه   

تماًما   نفسه   هو   المشهد   كان .  األمريكية   المتحدة   بالواليات   أريزونا   في   

 

طار   اآلن   لكنه .  خماسية   بنجمة   أمريكية   عسكرية   طائرة   للا   عبد   طار   ،   تدريبه   أثناء .  واحد   اختالف   هناك   كان   ،   للكلمة   الدقيق   بالمعنى   

سداسية   بنجمة   إسرائيلية   بطائرة   

 

إليه   أخيرة   رسالة   األمريكي   المقاتل   الطيار   أرسل   

 

" في   الجوية   القاعدة   من   أخرى   أمريكية   طائرة   ستتولى .  هرمز   مضيق   تعبر   أن   المفترض   من   كان   ،   بالوقود   التزود   إعادة   من   تنتهي   عندما   

غارسيا   دييغو   إلى   يرشدك   وسوف .  الحراسة   مهام   الهندي   المحيط  ." 

 

 (تابع )

 

By Areha Kazuya 

( السحابة   في   عادي   مواطن   من  )  
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