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 شرق   النكبة   ) 34( 

 

 الجزء   األول .  إسرائيل   تقصف   محطة   نووية   في   إيران 

 

( 2)   الفراغ   في "  داود   نجمة "   تالشت  : 43  الفصل   

 

 

 

الجزيرة   لكن   ،   بريطانية   أرًضا   كانت .  المنطقة   في   أمريكية   عسكرية   قاعدة   أكبر   الهندي   المحيط   في   الصغيرة   غارسيا   دييغو   جزيرة   كانت   

ينتظر   الذي   المصير   ما .  أخرى   دولة   أي   تدخل   من   خالية   كانت .  بالكامل   الجزيرة   األمريكي   الجيش   احتل   . المتحدة   للواليات   إقراضها   تم   

طراز   من   ومقاتالته   للا   عبد   F-35  له؟   حدث   ماذا   وإال   الوطن؟   الى   سالمة   عودته   ضمنوا   وهل   الجزيرة؟   في  

 

رأسه   في   غامض   سؤال   نشأ   

 

< طائراتنا   بأن   تفيد   معلومات   تلقيت   أن   منذ   فقط   واحدة   ساعة   من   أقل   ومر .  قليلة   ساعات   قبل   إيران   في   النووية   الطاقة   محطة   داهمنا   

جدا   جيد   المر   انه .  بالوقود   للتزود   أمريكية   عسكرية   طائرة   أمامي   أشاهد   اآلن .  إلينا   الوصول   من   تتمكن   ولم   مشاكل   واجهت   بالوقود   للتزود   

ا صحيح   ليكون   ------- 

< إلنقاذنا؟   خفي   غرض   أي   هناك   كان   هل   ＞ 

 

بداخله   شيء   انفجر   ثم .  قليالً   وعيه   أزعج   قد   الظروف   في   المفاجئ   التغيير   بأن   نفسه   إقناع   حاول   

 

يهمس   داخليا   صوتا   سمع  . 

< البدء   وشك   على   جديدة   مهمة   !> 

 

نفسه   على   بالسيطرة   له   يسمح   وضع   في   يعد   لم .  مجهولة   حياة   عليه   استولت   قد   جسده   أن   لو   كما   األمر   كان   وهم؟   مجرد   يكون   أن   يمكن   هل   
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طائرة   انزلقت .  أخرى   مرة   التحكم   عصا   وسحب   ،   المحرك   في   المتبقي   الشحيح   الوقود   بضخ   قام   F-35  األمريكية   الناقلة   تحت  ، 

بسرعة   وصعدت   

 

في   وبدأ   واجبه   تذكر   األمريكي   الطيار   لكن .  للحظة   األمريكية   بالوقود   التزود   وناقلة   المقاتلة   أحرج   اإلسرائيلية   للطائرة   المتوقع   غير   العمل   

اإلسرائيلية   الطائرة   مطاردة   

 

ذبية الجا   اختراق   حاول   أنه   لو   كما   األمر   كان .  بثبات   تصعد   للا   عبد   طائرة   كانت   --------- 

 

الطيار   ينتظر   ماذا   ،   الجاذبية   من   الهروب   بعد   ،   ذلك   على   عالوة .  نفاثة   مقاتلة   بواسطة   الجاذبية   من   الهروب   المستحيل   من   كان   ،   بالطبع   

المظلم؟   والكون   الفراغ   في   

 

كانت .  الوقود   ونفد   الرفع   قوة   فقدت .  حاد   بشكل   للطائرة   الصعود   سرعة   تباطأت   ،   متر   30000  من   أكثر   االرتفاع   مقياس   أظهر   عندما   

أن   شأنه   من   االرتفاع   في   الشديد   االرتفاع   ألن   اإلسرائيلية   الطائرة   تحليق   بمراقبة   األمريكي   الطيار   قام .  بكثير   أقل   بالفعل   األمريكية   الطائرة   

للخطر   الطيار   حياة   ويعرض   بالطائرة   الضرر   يلحق   

 

إلى   العداد   يصل   عندما .  الصفر   إلى   اآلن   عاد   ،   لحظة   قبل   حتى   أعلى   أو   ماخ   سرعة   يعرض   كان   الذي   ،   اإلسرائيلية   للطائرة   السرعة   عداد   

الخليج   في   التحطم   موقع   كان   هل .  األرض   على   ما   مكان   في   المطاف   نهاية   في   ويتحطم   األرض   جاذبية   بفعل   للخلف   سحبه   يتم   ،   الصفر   

إيران؟   في   أم   العربية؟   الجزيرة   شبه   هي   هل   الفارسي؟   

 

 

 (تابع )

 

By Areha Kazuya 
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