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��	 ھ�����
 ���د �رزی ر��س ���ور ا���
���نی 


ده ھ�ی �را�� اط�ع دار
د 

دی $#ل!وا% 	� 	��
 ���د �رزی ر��س ���ور ا���
���ن #	 

� ھ��ش، ���ت و ط� ، ژ�ت و �ر��	 #!رچ داد%�ره درھم ���د
/.ظ� و ا
�,�د  �!
را

�  ��ر��ت و �#���2ت 
�ود. وی #	 �12�2 !و�ش را ��و�	 ار#�ب ا�ر����� ھ�ی ����

�، !ود
را 
�ز ���ل ا�ن #!ش از ����ت #�ز���  ��#ل در 4ده �� از#	 ا6ط�ح ��24ی د�

�ر
د، �� در را���ی !وا�ت و �,��9ی ر��س ���ور��ن ر���ً و 24
�ً �و89 #7 �رد

داد �� �24	 
�رو ھ�ی ا�ر����� دران و>�ت  �وازی #دان، اھ�/�  ��دان وردک را د��ور


دا�4را9� ، #�ز ھم در را���ی �,�6د �رزی د�ت #	 �ظ�ھرات 
�وال  . وی ھ�%
�ن#ز


�رو ھ�ی 
� �و را #��
	 $رار داد��و�2دھ� ز
دان #7رام را �طرح 
�ود 1
و  ، ��2�4ت �#�

� د�7ری را #	 راه ا
دا!ت.�ر��ت �ر����  

� دوران ز

�	 د�ده ���ود، آ
��	 �د و��د ���د �رزی، �,ر�#�ً در��ه ھ�ی �����
��4ت %


�ز �!واھ��ت ر��س ���ور د�ت  ��زده ��/	 اش 6ورت �� ��رد و  ار#�ب ا�ر����

� د� �
ده اش را ����
� ( و/و ��9? و !
ده دار) �7ر، �
��� �س از
���ش  درا�	 ھ��


�	 �ذ�ر�ت و �� �
در$#�ل ھر درا�	 ، ��� از �,�م ھ�ی 2#
د ���1 ا#ر$درت  �� �ذ�رد. %

را �رم  ، ھ
��7	 ���ژ 
������ #�>ی �ش و $وس و #� ا�ن  ا�ر��� وارد ��#ل ���ود


���7دار
د.   


��	 ھ� ادا�	 دار
د؟����
  ��ل #��د �ر��د %را %
�ن 
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� و ��و����� Cر����
�	 6د ��ل ا!�ر، ��>��ل  ��ن، #!6وص در دو ��ت داری درا���


��ری،  د2E#�زی و ر�� ��ری��
� ،� �وأم #� زور�و�� و ا��#داد و ا!�
�ق از درو7Eو�

�، ھ�	 �و
	 ����6م و  �دا ��ر ا���
���ن #وده ا�ت. ���وم و در #را#ر�2ت �����ن
H�

ا�ن آب و !�ک  26� ا ا$دا��ت ����2� ھ���	 در��Eب �2ت 6ورت �ر��	 و  ��6#�ن

  ا
د.  را#ر �4ل ا
��م �ده $رار داده �ده ھ���	 در#

ت �� �ذ�رد، #	 روال ھ���	 �� 6ور ��و�ت �داران��> 
�ز �	  ا$دا��ت و ا�راآت 

��

��، /I #�ز���، /.�ظ� ھ� ، �.رھ�، د�ت داد
�� و !
د�دن ھ�ی ز��4  �2ت ا���
���ن �!�


د. ھر�ز از درون ا��$�را ��
7ر
د و#�� ��
 �4�  �ی در 1��# ����� اط

آ
%	 ا�
ون #رای ا#ر $درت ا�ر��� و ���دان #�ن ا/�22� آن ��م و ا���� ا�ت، ا�
�ت �	 

� و �وأ م #� د�ت آورد #!�� از 
�روھ�ی ��J2 اش را #����  !�ص 	 �����–  ،�����2#� 

���ر��1 
ظ��� و  د�7ر #� ا�#�ب ھزاران �ر#�ز و ا��ر از !�ک ا���
���ن #�رون ��د و

��4� اش را در���7�� ردا!ل $�2رو ا���
���ن ���Hن �ده ا
د �ه ھ��� �	 از $#ل داط$�# ،


� و �!�رج  #���ر ��/� �2و��ری 
���د#7ذارد. و #د�ن �و
و ھم  	، ھم از�2.�ت ��

#��د.  دا��	  !و�ش ، ھ�%
�ن در �ف ا���
���ن را #��L#1 ����7ه و �!�	 !�ز ��را�ژ�?

�دی در��ش ا�ت و دران ��ل #��د ھم  2014#���ن �
ظور ا�ت �	 %ون ر��دن ��ل ��

،  ھم 
�رو ھ�ی !�ر�� $��N ��ور را ا
�!�#�ت ر���ت ���وری ا���
���ن ا
��م داده �ود

�  �رک �و�
د و ھم �ذا�ره #� �روه ط�/#�ن #	 
���1 د/!واه #ر�د. H� �7ن

�#ران، وا�#

، ا��9ی ���د �رزی را در ��ی $رار داد ھ�ی 2014ل از ورود ��ل دارد $#

#	 آ�
ده �و�ول   ��6ل �
د  �� ا�ن ا�ر �ر#وط #	 ر�ق و ��ق ����7ه ھ�ی 
ظ��� ا��ر�#�ر


�#ران، �� را درک �رده  ار#�ب  ����� و ا����ج �رزی ا�ن #�ر��� %ون  .
7ردد# ،


���ش �ذارد �� ا�ر ���ن #��د �س از را # ��>، �
O ھ�ی زر�ری اش  !واھد ھ��ن 	

، �د ا$ل ا����ز ��  ��زده ��ل د��ور�ذ�ری و ���د ���	 �� و ��ر
��	 ھ�ی $�#ل ���و��ت
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� راض 
زد ا���ر ��ر�د� 1H��� ن���
از ��طرف و 
زد �روه ط�/#�ن از �وی ا���

� ار#�ب 6ورت %�زی ا�ت �	 �,�
�ً از راه ��26ت و ��وره #ھ��ن  #د�ت آرد. ا�ند�7ر

، #	 ���زی ارزش �	 ���د �رزی 
زد ا#ر$درت ا�ر����ر��	 و �� ��رد، ور
	 ���ت 
دا
د 

، �س %را ا#ر$درت ا�ر���، !وا����، ا�4راض ھ� �ت 
دارد. ا�ر%
�ن 
��ت �	 �.��مو اھ�

ھ�ی ��رر و !و
�ن  ��
ب و دو/�ش در �ورد د!�/��� و ���وزو �ر��د ھ�ی د�7ر �رزی 

� اش را  ������ن

ود؟ آ�� #رای ا�ر���ی ا�روز د�وار ا�ت %��ران ������� ��
را 

ا!ط�ر دھد و د�ت 
���ک آ
�� را از �ر
و�ت �2ت ا���
���ن �و��ه ��زد؟ آ�� ا�ر��� 

� �24	 ا���
���ن را #�7رد؟  و$�� ا�ن $درت 

���وا
د �2و �و��#�ران 
ظ����ن Eدار ������

در ا�ت ��و�ت ھ�ی ���,ل ور��س ھ�ی ���ور #ر�� و ���دار ��	 ��ز ���ن ���وا
د و $�

� ذرا�8 و ا���
�ت ��/�،#�  !�ور ���
	 و 
,�ط د�7ر ���ن از ا�ر���ی >��ن �� را��
!� 

�از ار��1 $درت ����ن ��د و 4
�6ر د�ت 
7ر و د��ور �ذ�ر!ودش را #	  $وی، و�����2#

� اش د��ور �� ا!ط�ر �6در �
د؟
  $درت #ر��
د، 
���وا
د  #	 %
د �
رال 
و�ر6.ت ������

و�� ا�ر���د �رزی �ط�Qن ا�ت �	 ���وا
د ا�ر����� ھ� را #� /I #�زی و دھن ���  و 

� و ا
�,�د ��#ور #	 �ذ�رش !و
ا��	 ھ��ش #��زد، �س %را 
!وا�ت و �� 
�وا
�ت �!
را

��ر  ا
��م ا�ن $وی �ر�ن و Lرو��
د�ر�ن ��ور ���ن را ظرف دوازده ��ل �ذ��	 ��#ور #	

� در ا���
���ن 
���د �	 �د�داً �ورد 
��زو �,��9ی �2ت ��
�ظ2وم  ھ�ی ا���� و ز�ر #

  ���ت؟ 

� �رزی ھم ��!وا��
د ز
دان #7رام #دون �رو 6دای �6 ، ����2ً ا�ر����� ھ�#�ر��ل، H


� ��و�ل دھ
د،  آ
�� !ود ��!وا��
د و ��!واھ
د 
,�ط  2014را �� ��ل 
#	 �,�م ھ�ی ا���


د 
�� ، 	2��H� ک و طرف�

د و ا��!طر���
��  #��ر ��!�ص داد
د، ��دان وردک را رھ� 

و از  ز دھ�2ز  ��26ت ھ�ی آ�
ده ا
��م دھ
د، آ
را اھرآن ��ری را �	 ��!واھ
د در ��ه ھ�

����2#� و د�2و����طر�ق #7و و �7و ھ�ی ��!�	 �� ، �دھ
د �� در�4ن ��ل، آ#رو�� 4#ور  


دۀ !و�ش��

د.  و �روه 
زد�? #	 وی و�ر�د�� #رای ر��س ���ور د�ت 
� �
�ز ����  
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� ��ن �ری وز�ر ا�ور!�ر�1 �د�د ا�ر��� #��#ل و د�دارش #� ���د �رز
����
ی، ����رت 

د$�,�ً در ھ��ن را��� 6ورت �� ��رد �� #	 ا6ط�ح ����4
	 ، " ھم /Hل #د�ت آ�د و ھم 

  ��ر
ر�د "

�ده ا�ت،  ����ش د��رر��� �روه ط�/#�ن در
ظر�ر��	 �����	 #رای  �رزی #	 $طر، �.ر

�ل #دون �رد�د، را#ط1 
زد��� #� آ
��	 ��ر��ت و �#���2ت و ا�ت و ���Lل ظ�ھراً  ا��,

. �� #H#�رۀ د�7ر، �رزی 
��ز دا�ت $#ل از �.رش #	 $طر،  
1 ر��س ���ور دارد�را��

#�ب ا�ر����� اش #	 
���ش #7ذارد �� #رگ #ر
ده �� د/�2� ر���ر ھ� و ھ
��ر ھ��� را #� ار

ز�را ��!واھد ط�  �.رش #	 #رای ژ�ت ھ�ی ا��,�ل !واھ�
1 !و�ش در �ف دا��	 #��د. 

   ن �روه ط�/#�ن 
�زد�دار �!.� دا��	 #��د.  $طر، #� 4ده �� از رھ#را

�،  �ر��ن 
ا�
��	 #7و�7و، د�2و����، �ذا�ره !واھ� و �!.� ��ری ھر%	 #��د و 

� ھم #ر�د،  �رور���� �����7ری و �ذا�ره  و ا����ز دھ�  #رای  �روه� 	���
ط�/#�ن #	 

آ
%	 ��2م ا�ت، ا�ن ا�ت �	 J26 و ا�
�ت �� ��/��ی د�7ر 
�ز در �رز��ن 4ز�ز ��ن 

7� را �	 ���Hرا26� ا�ن #
� �ذا��	 �� ��7ذارد، �I و ا
�را�� /�س 
!واھد �د
. ز�را �

� . (����ن)  
  ا�ت و �ر��م آن 
�ز از ھ��ن ��> $�#ل ����


