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 شرق   النكبة   ) 35( 

 

 الجزء   األول :  إسرائيل   تقصف   محطة   نطنز   النووية   في   إيران 

 

( 3)   الفراغ   في "  داود   نجمة "   تالشت  : 53  الفصل   

 

دون   النار   زر   على   ضغط   ثم .  المخبأ   في   الهدف   إحداثيات   محور   أدخل .  الصواريخ   لقاذفة   السائل   الكريستال   شاشة "  للا   عبد "   لمس   فجأة   

أطلق .  تردد   Bunker Buster  أعلى   وحلقت   حمراء   ألسنة  

 

الهدف   نحو   وتتجه   حازمة   إرادة   لديها   أن   يبدو .  األرض   إلى   العودة   في   وبدأ   درجة   180  إلى   الصاروخ   تحول   ،   ثوان   بضع   بعد   

 

" وصول   ينتظر "  للا   عبد   Bunker Buster  كانت .  الكون   في   النجوم   من   يحصى   ل   عدد   بين   القبو   نار   تضيء .  مباشرة   مقاتله   إلى  

فأكثر   أكثر   تقترب   

 

له   عمل   آخر   هذا   كان .  الطوارئ   حالت   في   الهروب   زر   على "  للا   عبد "   ضغط   ،   بقليل   الجسمين   اصطدام   قبل   

 

واألحذية   والقفازات   الطيران   وبدلة   خوذته   أمسك .  اإلغالق   محكمة   القيادة   قمرة   من   فراغ   فراغ   في   إلقاءه   تم   عندما   لحظة   في   جسده   نفخ   تم   

سلسلة   تمزق .  رياضي   مثل   رأسه   حجم   نفس   إلى   رقبته   اتسعت .  العارية   رقبته   حول   الداخلية   القوة   تركزت   ،   لذلك .  بإحكام   المنتفخ   بجسده   

الجاذبية   وانعدام   للغاية   منخفضة   حرارة   بدرجة   الفضاء   في   أخته   وابنة   أخته   صور   على   يحتوي   الذي   المنجد   وألقي   القالدة   

 

التالية   اللحظة   في .  تسقط   لم "  داود   نجمة "   لكن .  الفضاء   في "  داود   نجمة "   جسد   ترفرف .  إربا   إربا   الهدف   كسر   تم .  بدقة   الهدف   القبو   التقط   ، 

صغيرة   نووية   قنبلة   تفجير   تم .  المنطقة   في   شيء   كل   حرق   إلى   الشديدة   والحرارة   النفجار   أدى .  شديد   بوميض   مغطى   شيء   كل   كان   

القبو   مخرب   بواسطة   
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تالشت   واألجنحة   الطائرة   وجسم   المعدنية   واأللواح   العدادات   ولوحة   األمامي   الزجاج .  العالية   الحرارة   بسبب   الفور   على   للا   عبد   جسد   تبخر   

األرض   باتجاه   وسقط   فقط   سطحه   صهر   ثقيلة   معدنية   كتلة   من   المصنوع   المحرك .  بالكامل   

 

حصل.  الحرارة   موجة   من   أسرع   المدلة   فجر   النفجار   لكن   ،   المنجد   إذابة   وشك   على   الحرارة   موجة   كانت .  الفضاء   في   للا   عبد   مدلة   طاف   

فتح   من   الرغم   على   ،   ضار   غير   المنجد   من   الداخلي   الجزء   كان .  النفجار   تأثير   تدفعها   جديدة   قوة   على   قرص   شكل   على   الصغيرة   المدلة   

الفضاء   إلى   المدلة   انطلق   ،   وهكذا .  الجاذبية   مجال   من   للخروج   كافية   سرعة   المدلة   النووي   النفجار   طاقة   أعطت .  النفجار   بسبب   الغطاء   

ورائها   األرض   تارًكا   

 

الخارجي   الفضاء   في   للغاية   منخفضة   حرارة   ودرجة   الفراغ   بسبب   سبات   حياة   هناك   كانت   ،   المنجد   داخل .  الصحيح   التجاه   في   طار  . 

منزلها   إلى   طويلة   رحلة   للتو   بدأت   قد   الحياة   كانت   

 

( األول   الجزء   نهاية  ) 

 

 

By Areha Kazuya 

( السحابة   في   عادي   مواطن   من  )  
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