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��ده و ��� ��ص ��دش� �23�ر��' ا��ت )!��ي�: دل�/ )	 �ای اي.�$ �����ی را ي- داس��ن ��ي+ *�ی و *�ر )!دا�' اي	 اس% #$ از #"! ت���(
را دارد. ال>�$ �����ی )�ي�ن ا�6ادی )�/ )���م ا�ال3"	 ��8! اس%، :�ن )���م ��8! آن ز)�ن راھ.�2ی "��ری ا�6اد ھ'دوره و ھ' س	 و س�ل

�����ی �د؛ ال>�$ �����ی ھ' *�ر ��8! و راھ.�2ي!ھ�ی او را )!دا�"% و $ ھ�2	 دل�/ ي�! از ���ي	 داس��ن ��ي+ھ� �د

��ن درب�ره25ا��وز 
�
�� زادروز ھ�ش�" �! ��ی ا�	. ���� ر��� ا��ت، ن��(��ه، ��%'� ادب& و از دو�%�ن ھ�دوره ھ�ش�" �! ��ی در ا� 


	:«ش�زده ا�%�2ب» را ب�%��, /�ر و ن�ش%- �! ��ی �&دان�، �0ا /- ب� ا��.-اي>.� ( اي�ان#��ب�>��<اریب�%��, ا+� �! ��ی در �
	و�� ب� � ،(

ت'���� /�ت�ه ا�	 و ب!�� ن�(	 ا�� ��!& دا�%�ن �3ی ا�	.

ا��ت درب�ره ا�, د����ه /- ��های ھ�ش�" �! ��ی را ادا�- دھ��ه ن:� ��دق ھ�ا�	 �&دان��، اظ��ر /�د: دل�6 �, ب�ای ا��.- �! ��ی را �5 دا�%�ن

ن��? �3ی و �3ر �&دان� ا�, ا�	 /- از /(& ت'!�� ن.�ده و ن:� ��ص ��دش را دارد. ال�%- �! ��ی ����ن ا>�ادی �:6 ����م اب�ال�(, ن2
& ا�	،

�0ن ����م ن2
& آن ز��ن راھ���ی ب(��ری ا>�اد ھ�دوره و ھ� �, و ��ل �! ��ی ب�د؛ ال�%- �! ��ی ھ� �3ر ن2
& و راھ����&ھ�ی او را �&دان(	 و

ب- ھ��, دل�6 �.& از ب�%��, دا�%�ن ن��?ھ� ب�د

��ن راهان�ازی و اداره �&ش�، ب��ن /�د: ��وھ&
���ن /- ت��E �! ��ی و ت�Dادی د��C از ش���ان و ن��(����ن ا
�وی درب�ره ب�ن��- ادب& ج�" ا

��ن» ھ� ��% � �&/�دن� /- ب- ن�G �, ب&اد��ت��, و ب�%��, >�د در آن ��وه، ھ��ن اب�ال�(, ن2
& ب�د. ال�%-
�ب�دن� /- �2!-ای ب- ن�م « ج�" ا

ا>�اد د��Cی �:6 آ�3ی �'�3& /- در ���- ش�D و ن'� آن �� ط��J& داش	 و ��Iء ���� /- ھ� �, و ��ل �! ��ی ب�د /- ھ� ب- ل��ظ ن:� و ھ� ب-

ل��ظ ش�D >�قال�Dده ا�	 و ب� %� ش�D و >!(
- /�ر �&/��، ھ� در ا�, ج��O� Nر داش%��. ا>�اد ا�, ج�N ا�� ن���C ھ� روز، اL!M روزھ� را دور ھ�

ج�N �&ش�ن�. ��د �, آن ز��ن ب- دل�6 ا��.- >.� �&/�دم ا�, ا>�اد ب�ج ��ج ن ���� و ن�ش%-ھ�ی آنھ� �I �.��	 و ا�, P��Q� 6��3ت ا�	، در آن

��ن» /- از >�دای ان'Pب ا��P& ش�وع ش�، ب��ه ھ� از ا>�ادی ب�دم /- ب- ط�ر دا�T و �%& ب�ون ت�ک
�ج�N ن��دم ول& ب�D، در دوره دوم «ج�" ا

�5 ج!(- ب� ا�, ج�N ب�دم.

��لX ر��ن «تX�!D»، ادا�- داد: �(�مال��, ن��ینWاد /- اJن �2!- «زن�هرود» را در �&آورد، ����د ن�5بV	، زن�ه��د /��ان �3ر��اه /- ش��� ب�د و

... ج�D& ب�دن� /- ب� ھ� ج!(�ت ھ
%C& داش%��، �5 روز در ھ
%-، شLھ� دور ھ� ج�N �&ش���، ن�ش%-ھ����ن را ب�ای ھ� �&��ان��� و ا>�اد /�رھ�ی

��ن آ��، ��ت& /- در
��.���C را ن'� �&/�دن�. ھ�ش�" �! ��ی ھ� /- �D!� ب�د و 6�3 از ان'Pب او را از /�ر ب�/��ر /�ده ب�دن�، ب�D از ان'Pب ب- ا

��ن ب�د، ت'���� ھ� روز ب� ھ� ب�د�� و ا�, ج!(�ت را ش�/	 �&/�د��، ال�%- �! ��ی ب�D از ان'Pب ب- ت��ان ب�ز� 	.
�ا

��ن» ت�+�� ب(��ر ز��د و ��ب& ب� ادب��ت داش	، آن ھ� ب- ا�, دل�6 /-
�
	: «ج�" ا� ،���D� ن» ب� ادب��ت��
�ا��ت درب�ره ت�+�� ب�ن��- «ج�" ا

ب- �3ل ��Dوف ب- دا�%�ن و ش�D ��رن، �� و ش.6 داد و ا>�ادی ھ� /- در ا�, ج�N ب�دن�، �O3- ��!& ب�ای آنھ� ج�ی ب�د و ھ� در ��ان�ن و ھ� در

ن�ش%, /�ر �&/�دن�.
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