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 ����: 12ذ���


�ن در ��زو���� .�� ا����ر� ���� ��ر� ��د��ام ��

�!�د و ���ل ��  دارد و روی ھ�ی ��ز��م �ر���� �ده ا�د، ھرا��ن و ا�� �	��ط؛ �رد�د �� در �	��� 	��ر�� ��ور
  اش از �ن �ود.خھ� و ر��ش ��مھوس �ردم �� ای�رخ؛ 

از ا�ن ». /� ھ���د؟�را ا�ن«-�ر�,�ران آ����� و ��� ھ�دی، آ�ده ا�د �� �� ا�ن +ر�ش، (!ت و (و را آ'�ز ���د؛ �&�، 
  آورد�د. ،-�ر�,�ران ت و (و ��را �رای ا�/�م (! )1(»�ر����، 	��د1 و ذ�,�«رو، 

�د. ر���ل، �� �ظر �� 18و  15ا���ن، در ���ن  �و�د؛(!�� �� �نو 	��د1، وا���� �� ط��� ��ن�ر����، وا���� �� دا�2

  �� +�ش از ا��	�ر، -ودش را ��&�م دو�ت �رده ا�ت.  �ودھم ��� از ����� (!�� �� ���� 12ذ�,� 

د و ا�� ��م و د�ت، +���ن و �65اش را �� �ر���� �دھد؛ �5ر�� و �� +��و ����رد �� ��رت �������ھ�دی و ا�� �4ش ��
دھد، �: و دو ��ر از ���5وک ھم ��م (ر��5د؛ ��و/� �دم و اش را �� ا�ن ��� ���ن ���� ���رۀ روی ��رت ز�د��7 ��

 (او ����ر �� ادب ا�ت)، He is very Pilot :��� ھم �ر��د و آ�� (!ت = �� -4ف �;6دھ�ی �� و ھ�دی �ود؛در���
5ر�ت را د�ده و -وا��م �� آن ��رت را  ��د.ک ا��!�ده ��و�ر���� (!ت �� &�) ���5���Yeah ،(-�د ��را�� زدم و (!�م: 

  اش �رد و ��رت را وا+س داد.�� �ن �دھد، �� ھ�B درد �ری، د�ت �� /�ب روی ����

  �ت ��ن �� ��و�ر ���ده �ود.م �� ھو,ذا���+�راھن و ����ن �� �ن دا���د؛ 

  .، (!ت و (و را آ'�ز �رد�د+�ر��، +��و و ا�,&��� ��&ط ا�ت ھ�ی-�ر�,�ران آ����� و ا�� �و�ط �ر/���� �� �� ز��ن

ھ� ر��د، 	��ر ��د ھ�B +�و�دی �� ا�ن (روه(�ر����)، -�&� زر�= �� �ظر �� �ود�-�� �� وا���� �� دا2ش (!�� ��
�� -�ر�,�ر آ�����  اش را آب (ر�5� �ود و د�دمز�د. در +���ن (!ت و (و، �ر و روی(پ �� را �+ذ�رد؛ ا�,�ر �� ��ر�وال

(!�م -وب  اش را ��ددا�ت �رد. �ر���� �زد�: �� �ن ���ت و (!ت: (پ ھ��م -وب �ود؟ در 	��� ���� �,�ھ�، ا�ن 	��ت
��د؛ و از راه �D ای �� �� ��ظور ر��دن �� آرا��، د���ل �� ���ن آ'�ز �ردمھ�ی �رور�ھ� و آ5تو ا�� از �دی�ود 

  ����د.اش ��-وب �� دل �ما	��س �� �ردم �� (پ ھ�

�رد �� ھ�B و�� ا�رار �� -وا�ت ��6م ���د؛در 	��� �� ��� داد،��و ا�� ��&ط �ر (!ت و (و را از د�ت  	��د1
��ل ا�ت �� �رای �&G  14 او، � (!������EFن را �رک ���د؛ ����د ا�5� -�ر/��ن  �رد�� ��رار(روھ� -وب ���ت. 

(!ت: �� +ذ�ر5ت. ��/� و ا�� ھ�B �وع +�و�دی �� ط����ن را ���ھ� �� ا�ن/�= ا�ت و �� �&G. (!��آ�ده ا�د و ا�� ھ�وز ھم 
-ورد�د؛ ��روھ�ی ا���ت �&�، ا���ن را د��,�ر �رده اش در ھو�ل ��ن �����ل آ�ده �ود�د، �� ��د �ن از ر�I�5ن و ����ی

  /� آورده ا�د.,رام �رده ا�د و -ودش را در ا�ناش را در �����ی �� ھ�B (��ھ� �دار�د، و در 	��� ا�د

طوری ؛ -�&� آرزوی د�دار و (!ت و (و �� ا�ند�ر�����ر �/�ع و �� /رأت �� �ظر �� ��ل دارد، �12� �� آنذ�,� 

اش ر�5م و او را در آ'وش (ر�5م؛ از �	�ظ 5ز��� ُ+ر و �� ، �ن ا�� �2ط!� �دم و +�ش از ھ�� �� �ویرا دارم ھ���طق
  د.�ر��� �ظر ��ا�ط4ح َدَ�ل، 

و��O �,�ه  و 	���ر �رای آ�وزش ��ھ�ی -�&� د�وارھ�ی ر�= �ر���، ��ز و �و�� .-وب �ود ��ن ����ر(�ه �ر��ت
	4ل و «(�ه آ�وزش ��ظورم ا�ن ا�ت �� ذ�,� در /� و ا��-�رھ� �� ا�ن د�دم؛روی د�وار  ھم �Air Conditionردم، ��

  :(و�دا��	�ری را 	رام ��، »	رام
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  /� ھ���؟-�ر�,�ر: �را ا�ن

��ه آ�وزش داده ا�ت. ط����ن در ��زوی  8ذ�,�: ط����ن �ن را از ���ل 5رار داده ا�د و �و�وی ��	ب در �در�� �را �� 

  -وا��د و �� دو�ت ��&�م �دم.��ری �رده ا�د �� ا��	�ری ���م و و��O آ�دم �� ا��	�ری ���م، د�دم �� �ردم ���ز ��+�Bام 

  ؟���داط!�ل ا��!�ده �� از �را ���د و�� ا��	�ری �را ط����ن -

  ��ری �رده ا�د �� �و�ط اط!�ل ا��	�ری ���د.�ون ط����ن را -�ر/��ن +�B ا��	�ری 	رام ا�ت؛ -

  �ردی؟را �� ��د داری �� �� �� و (ذ��� ات���د. روزھ�ی ط!&�ط����ن ا��	�ری �� ���د؛�� ا��	�ری �� -�ر/��ن -

  -وا�دم.ر�5م و درس �����ب ���&�،  -

  و���ل ��زی ���؟-واھد �� �ر(ردی و �� ط!4ن 5ات ��آ�� دل -

-واھم �� ا�ن وطن آرام �ود و د(ر /�= و ا��	�ری ����د. و��O در وطن /�= و ��را�� ���د، 5و���ل را ��، �ن �� -
  ��م. ��م، ھر وOت ا�ن وطن آرام �د، آن وOت 5و���ل ��-وش �دارم و ���

�� �ظر داری؟ در ��رۀ -�ر/��ن -  

آور�د. دو�ت، -�ر/��ن را از ا�ن وطن ��رون ��5ران ا���د، �را �&G را ��� نآ�� ���د،در وطن �� �� �� -�ر/��ن -
 ؛/� �و�د و �� زور -�ر/��ن را ��رون ���د��د، اول �� ر�� و ا�� ا(ر �� ر�� ��د، �� زور ��رون ��د. ا���E5ن ���د �:

  ر�د.ر�د، زور -دا ��ا(ر �� زور �دار�م و زور �� ���

  ام -�ر�,�ری ��ود. را �� ��د دارم و �&�/�ر �� روم، ��Pور�ت ی ا�ن (!ت و (وھ��ر�نI5ط �	�وا و �6م

  روی.(!��د، ا��	�ری �� �ردی، �� ��6ت ��ام ��(!ت: ط����ن �رای/�ی �O� �� ��دم آ�د �� ذ�,� ��ا�ن

ل ا���. -�ده �&-� زدم و (!�م ��، �����؟ ��7 د�د و (!ت ��ر�وا�ردم و در راه (!�م �ن را �� از ا��ق ��رون ذ�,� را ��
/� ات. (!�م ا(ر از ا�نات ا��م ر�5ق�ردم و ��رام �ودم. ���دم �� �� �,و�م]، (!�م: ر�5قام ا���. [��Pف ��(!ت: و��ل

/� ���ت �� ��رون -وب ا�ن دادم] (!�م:اش ��&� ��روم. [در 	��� �� �رای�� �� ���؟ (!ت: -��� �� ،��رون �وی
�� �� در ��رون ا��م �� �رده ام، ھ�B  ���ب، ��دان 5و���ل و �: �6ر در ھ��ن �	وط�، /�ی داده �ده ا�ت. ا�ت،

روم و از �� »�&� اردو« �زرگ �� �دم، (!ت: �� �� ��رون، ھ�� /�ی �: رOم ا�ت. ذ�,��!�و�� �داره �� ا�ن /� ��
  ��م.ا�ن وطن د�5ع ��

 ا��ن ر���ت


