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  !�ق ��� ��د اداء 
ردد
  
 

��� ا�ت �� ،���1993زدان ر���ت ���وری ��ور در ��ل  ، ��� ازار�
آ��ی ا��ن �  �در��ر�
!� %وا�ت   ا)'�����ن ا�ن او&�ن !�ری %واھد !ود �� �� ر#�س ���ور !� طور د�و�را��� آن

��0د �رزی �%/� ا�ت �� %ود ا�ن  ت ��او ھ�.��ن !� ا�ن �ظر ا� �ردم +وض �� �ود.
�%ص   ا�ن ا�ر ا)�%�ری !زرگ !رای دو�23ت را !رای �ردم !� !�ر آورده ا�ت و )�ر �� ��

   ر#�س ���ور �� !��د.
. او ز���� ز��دی ا�ت �� در ���ر �رزی �رار دارد و از آ��ی ار�
#� را ھ�� �� �����د

. از .��ن �%/� .��ن 0ر)� ز��د ��2ب !را��7ز ت �ر�� ھ�ی !��#6 �����د �ده ا�تا����زا
  ���ت. 

در ��ور �� از ا�ن �و�� ا)راد ز��د >�دا �� �ود �� 0;��ق را، ھر.�د !زرگ �ر�ن وظ��� و و��!9 
در >و�ش �%��ن ��در�ت !� �ردم  ی 0ق ���و اداد�ن  ی�<� ـ د��� آن ھ� !��د، !� د&�ل ادا

  +ر�3 �� ���د.
دو دوره 0ق ر���ت را دا�ت. ا�ن ���ون در ز�ر ���9 �و�ود�ت +���ر  �رزی �ط�!ق ���ون );ط

ھ���د، !و�ود آ�ده ا�ت.  ا��%�!�ت ��ورھ�ی @ر!� �� ھ�� ��2;د !� د�و�را�� و ر+��ت ���ون
+���ر ا�ن ��ور ھ� ھ�وز ھم در ا)'�����ن 30ور دار�د. !��ًء !� �ظر �ن، و !� �ظر %�<� ھ�، 

و !�ھوش، در �و�C  ����د �� >�ر %وب@�ر از ا�ن ��  ،� ����ده !ود!رای �رزی راه د�7ری !��
�رد، �� ���� !رای @ر!� ھ�  او @�ر از آن .� �+�<ھرراه اش را !�7رد و >س ��رش !رود.  6زم

��!ل �!ول �!ود، �� !رای �ردم �� �� از �� طرف !� آ��ھ� ����� ��!��ً !�6ی ر��ده ا�د و از 
�را#�، و+ده ھ�ی ���ن ���، ���0ت از ���ون ����ن، @رور !� 0د و ���!� از )��د، �/<0ت 

  @�ر ��!ل ��0ل �ده !ود. ،ی !� +ذاب ر��ده !ود�د%ود �ری ھ�ی �رز
%ود �رزی ھم ا�ن را �� دا��ت. !� /��0ت ا��ر���، روز���� ھ�، �را#د و !� �<و�ز�ون ھ�ی 

دو /�90 ا��ر��� �� �<و�ز�ون ھ�� از �� ا����Fی �� �� دو �%ص و �� !�  @�ر دو&�� ��7ه ���د.
  او و از +�ل �رد ھ�ی !���ر از دوازده ��ل وی ا��;�د و ����ت دار�د.

!وده ا�ت �� �� ��!�Fت �%/�  ،���م ��ر ھ�ی �� ط� ��&��ن ز���داری وی ا���م �ده ا�ت
  ھ�ی @ر!� آن ھ� را طرح و +�<� ��وده ا�د. !ر���� ھ�#� �� ��ور

ا�ت، .7و�� �� ھ�ی @ر!�، در رأس آن ھ� ا�ر��� !وده ��ور د�ت ����دۀ�رز�� �� %ود 
� را !� !�ر !��ورد �� �F!� و �وا)ق ��ور ھ�ی @ر!� آن و�23ت �وا��ت !دون %وا�ت، ����ل

    آ��ی ار�
#� !دان ا��ره دارد؟
ھ�� او&�ر از  ،�رزی ا�ر وا��2ً �� %وا�ت، �� �� �وا��ت، ��ر �F!�� !رای ا�ن �<� ا���م !دھد

   !��د !� )��د در ادارات دو&�� !� �;�!<� !ر�� %��ت.
ً  آ�� وا��2ً �رزیاز آ��ی ار�
#� !��د >ر��ده �ود ��  در  �وا��#� آوردن .��ن �'��ری را �%/�

  از آن ��د و !دان ا)�%�ر �� ��د؟��ور دا���د �� او 
ا�ن �وا��#� �<و )��د و %ود�ری از .��ن �وا��#� را دا�ت، .را !� ا����ده از !%��  �رزیا�ر 

   را �7ر)ت؟ ھ�ی ھ���ران )��د ��ن
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او از ��ر او �;د ��وده آ�� 6زم ���ت �� !� ��ی ا)�%�ر �ردن !� او، ا�ر �� �وا��ت و �7ر)ت، 
. و ا�ر ��� �وا��ت، �ذ��� از ا�ن �� آ���ر و @�ر��ؤو��6 اش �وا%ذه ���م !رای ا�ن ����را 

ا�ن ��ر !���ر @�ر��ؤو��6 و �د�داً ��!ل  ذه �رد، �!��د !رای او ا)�%�ر �را�� ���م.او را !��د �وا%
   ا��;�د ا�ت!

، ��0 %ود ���ب وز�ر ار�د ر#�س از و�ود )��د در ادارات دو&�� ھم ��� �وا��م، ھ�M �� از ��
  >و�ت >�� را !� روی %ود !���م، ا���ر ���م! +وام ، �7ر ا�ن �� !� ا/ط
ح���ور

)��ب !� دو ا��7ت >���ن ��� �ود. �� ھر روز ��ھد ا��;�دات !� ���ری در �ورد �رزی ھ���م آ
؛ .ون �وا!� �دا��� ا�ت �� �� �رزی ��0 !� ��� آن ھم >��%� در %ور �و�� �داده ا�ت

 !دھد!!
ور ا�ن !ود �� ا�ن ا��%�!�ت، !� ھ�� � ،��� از ���#ل !���ر ��!ل ��و�ش در ا��%�!�ت دو روز �!ل

!���ر !ر !� ھ�� ا��دواری ھ�ی آن، !��P�ف و �وق و >رر�O !ودن آن، !� ھ�� ��2زه !ودن آن، 
  �0ور �وم �را#� و ر��!ت ھ�ی �و�� ���ر�ز !وده ا�ت. 

ـ �� ذھ��ت �و�� ـ  ـ ����� !<�د ا��%�!�ت �ذ�ور ا��%�!��� �!ود �� �<ت رأی %ود را !� درک �<�
�� �و�� !� ا�ن  !دون ر ا���ن ������ ای در ���ن ھ� �� !ود ــ ا� و !ر ا��س ������ ��6ری

، !� ������ �ر�ن �%ص !� �دام �وم و ��ت و �ژاد و �ذھب �2<ق دارد و ز!�ن ��دری اش .��ت
؛ �� �ر!وط !� !زرگ �و�ش �� ������7 /�دو�� !ر�زد �� �ر!وط !� آن �%ص ������ !��د

  .���ری ��!ت !� د�7ری دارد
و �;ر�!�ً !���ر  ، !��!ر �ر!�ت ����� ��ن،ھ� !�و�ود ا�ن �� @ر!� ،�ر از دوازه ��ل!��در �رزی 

%واھ�ن �<ت ��زی در ا�ن ��ور !ود�د و �
ش دا���د �� رو9�0 �وم �را#� را �� !رای  �ردم ��،
���0ث �� ر#�س ���ور  ،، در ا)'�����ن از !�ن !!ر�د�� �<ت وا0د ���ده �ر�ن د��ن ا�ت


)�ت �و�ود ���ن !ر%� از ا�وام را از !�ن !!رد. ��وا��ت ا%�  
و %�<� از 0رف ھ�ی  ا�ن ������ �رزی را، در ���ر ��#ر ������ ھ�ی وی، �!��د ��د�ده �ر)ت!

��� و �و��� �ده ا�ت و ��رار آن ���د !رای !�32 �د�7ری را �� ط� ا�ن ھ�� ��ل ھزار !�ر 
   از %وا��د��ن �� را �
ل آور !��د.

��ب وز�ر ار�د ��!ق �رزی %واھش دار�م �� از �/ر !<ور�ن .�د�ن ��<�و�� %و�ش !�رون از �
�ده �� !�ر !� >�ی دل >ر درد ��<�ون ھ� ا���ن );�ر و درد ���دۀ ا�ن ��ور، ����� �� !� ر#�س 
� ���ور ��� !� ا��دوار�� �� ھ�M ����� ای �داد، �ظر دو%�� !ود�د، !�����د و !!���د �� �ظر آن ھ

  در �ورد وی .� �و�� ا�ت؟!
�ن �;�ن دارم �� آن و�ت �ظر ��� !ر �0م +�ط�� .�ز د�7ری %واھد !ود، ��!ت !دان .� ا�روز 

  !� �0م "ا�0رام !� ���" �� �و#�د!
  

  

  

  


