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ر د��ور ���د ���م �ر��ن، ھ�ر��د و���
	وت ����رِ �� 
�� ��ک 	�رده �د �  ا����	��ن در 	�د�

  


� "ا�ق" ا��را��: �و
	ر،  ��27د��،    ھ��� �

  

ن، ھ�ر
�د و�����وت ���ر�
د ���م �ر�
ن���ر د �ور ���
� �و�س و�$#�ت �رھ�"� ا�!���
ر&ردان، �  ،   �	 � 
�و
	ر در  �27�� &� دا,� ا-ل را �	�. &�ت، روز  -
��  �76وا
	ر 	� ,
ر  21ا+ر 
ر�*� طو)�� 	� روز ��	� 

  .در ��د�� 	� $ک ��رده �د �*�رۀ  ا�4
� (ُرک وود) 

9ی 
�7م ��د�� 	�$#وص در 
را�م -�زه و $ک ��ری آن 
ر�وم، ,4وه از ا;رب و دو��ن �ن، #دھ �ن از ا�!
  �رھ�"�ن و ھ�ر دو��ن ا��راک ورز�ده 	ود�د.


ن آ��� �*ور ھ
وط�ن را  � در ����@ -�زه و $ک ��ری �درش ا��راک  و  * �
ن �رز�د آن 
ر�و�
د ���م �ر�ا

� �ر 	ِر
ر�وم 
$�#ری از ز�ده &�� ً	;��
ری �
وده 	ود�د، از-�ب $ود و $�واده اش 	� ;در &ر�ت، �"
C ن��ر

  را  �  در ,ر#� ھ�ر و �رھ�E ا�-م داده ا�د، ;راDت  رد.

ن ر��� ھی 	�ن ا�
�FF $	ر و�ت آن �$#�ت ھ�ری و �G
ن و ھ���	ل �د آور��ت،  � ر��� ھی 
�F در ا�!;
ن را ز�ر �و�ش $	ری و��@ ;رار داده ا�ت.���  �رھ�"� ا�!

 �
"ا�ق" &�ت: Gون 
ر�*� �در �ن 
دت طو)�� را در 	ر &ر�ت، ا
 �. �ن از �رز�دان آن 
ر�و
� 	� ھ��� �
�رز�دان و ��ر ,ز�زان او ھر دام در  �ور ھی 
$�Fف 	� �ر 
� 	ر�د، 	� $طر ر��دن �ن در
را�م $ک ��ری 

  	� ��و�ق &ذا��� �د، ا��. 	� �طف $داو�د ھ
� �رز�دان 	� آ$ر�ن د�دار �در �ن ��ل �د�د.

ن 
را��G
�� و $�م ;رآن ,ظ�م ا��Jن 	� روز �. ��	� ھ��وا
	ر در 
�-د و 
ر ز ا�4
� �	� ا رم (ص)  29م �

  ان ا�!ن 
�7م ��د�� ا��راک ورز�ده 	ود�د.  د	ر&زار �د  � در�ن 
را�م ��داد  +�ری از �9رو�

 


