
  

  

  

رو	�ور ���ب ��  ا�ر��ن ھ

    ا� � و ا� ا��� را��ون

  

  �� ا�د�ت 
�و�ت ا��د 
رو	��ور ���ب ا�ر��ن

  

  ���وت ا��� 
�و�ت         ھ�� ��  
  

در �رز��ن ھ	ی دوِر دور، در�ن �وی �رھ�� ��ور �	 ا��	���	ن، و  دا�ش، ادب ��	ره �� از آ��	ن
	 �وگ و درد �� 
  آ�ول �رد.در �#ر ��د�� ا��را"�	 ا!�	�وس آرام 

ا��	د -
�ب  +ر�و ا��	�� ,واھد �رد، +رو���ورا�ن ��	ره �� �	"#	ی �	ل آ*	ر (را�
#	ی &)��، اد
�، ��	�� و ا'��	&� اش  
+س از �+ری �ردن �6ر�
	ً �4  2017آ(�ت  315
2 ا�روز ( 
� و!ت ��د��) �	ر�/  8-وا"� �	&ت  �� 
	��د ��ا"ر-�ن ھ	"� 

دوس رو-ش �	د و �; وا�ش �ر 
	 '#	ن و '#	��	ن وداع �رد. ،9رب ��د��) - در �8	,	�� ( و�����د�	ل 
��	ری ط	!ت �ر�	 

ر�ن 
	د!  

+رو���ور -
�ب ا"ر-�ن ھ	"� از'�)? ا��	دان �	
�6 دار دا��<ده اد
�	ت و &)وم 
�ری دا��=	ه �	
ل 
ود�د، �� ط� &�ر +ر 
	ر 
  �	ن د��� د��� 'وا�	ن را در ر��? ژور�	"�زم �ر
�ت ��ود�د و ا�*ر �	ن '	�=	ه ھ	ی 
)�د &)�� و ��)<� را ا-راز �رده ا�د.

ا��	د �ر-و�� آ*	ر ��Dدد &)�� 
� �<ل ��	ب، ر�	"� و �6	"� 
� C	پ ر��ده �� �ورد ا��8	ده دا��'و�	ن !رار (ر��� &Aو�	ً از 
  و �� (�رد.

 ���م، 	رز�دان و ھ�� ���� "ن �ر�وم ا��د 
رو	�ور �����ر��ن ھ�� �� ا�ن و���� �� اط�ع دو��ن ��ر���د %
��12زۀ آن �ر�و�� ��ت   ���(��
��د��) آ"�ت از ���د �0رت �/�ن وا.- ��, �ون (  17ظ(ر  روز 

��ب �ردا)�� ��)ود و�� ��0ره ا���� ( روک وود، ��د ���(�ک �
رده �� )ود، �را�م 	��� �� روز �% �� ،20 

 در ���د ��� ا�رم  وا.- در "را�و�ل �ر"زار �� "ردد.          ا� � و ا� ا��� را��ون  �4  2آ"�ت از ��ت 



ا��	د ھ	"� �,ص ��د�ن، ���ن و وط�دو�ت 
ود، او �	 آ,ر�ن �8س، �8ر�ن و ا�ز'	رش را 
� ھراس در 
را
ر -	���ت ,)ق و 
رژ�م ,)ق ھ��C	ن  (ذ��	�د. )Cر,� 
� !ول ,ودش 
� 'رم �زدور ��دن &ذاب �رده 
ود+رCم �� اورا �Cد �	ل در ز�دان +

و از ()
د�ن، �رزی، ا�رف ��9، &
دH و آن &ده '�	��<	ر�� �� ز�ر ا �� ا�=	�ت. و+رCم را �	�? ھ�� 
د
,�� ھ	ی ا��	���	ن 
  . �,ت �8رت دا�ت�ت، &�ل �رده ا�د، �	م ا�Aم 
� �	م �'	ھد، ط	"ب، دا&ش و �	�ر (روه ھ	ی ,و�ر�ز و �رور�

ا��	د ھ	"� 
	 ,	�واده اش +س از رھ	�� از ز�دان +)Cر,� 
� +	���	ن ھ'رت �رد و در +	���	ن ��ز 
� �	ر ھ	ی &)�� و �در�س 
  �� +ردا,ت. و از �	"#	 
� ا�ن �و 
	 ,	�م و �رز�دا�ش در �#ر ��د�� 
� �ر 
رده ا�ت.


ود ا�ن �,�3ت (را�� را �� از ھ�ت �	ل 
� ا��طرف ����6�	ً 
� -�ث آ�وز(	ر 
را�ش 
وده و �د�ر ��Kول ھ��8 �	�? "ا�ق" �
 ?D�	' �

زرگ  ?D�	M �>(

زرگ 
� ھ��8 �	�� "ا�ق"  ?D�	M 	#�� �� وده، او را
از '	�ب د�=ر 
#�ر�ن �و���ده 
رای ھ��8 �	�� 

 &)�� و اد
� ا��	���	ن -�	ب �� ��	�د.

  


� -	'� را-)� '	ن ھ	"� و ��	م �رز�دان و 
��� (	ن از ھ��ن '	 �را� �
آن و دو��داران ب ��)�ت ,ود را 
� �-�ر�� 
   �ر-و�� �6د�م ��	�م.

�0، ��:ول ھ�9� ��8 "ا	ق"  

             

 


