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آوردن �"$� از 	<ر�ِ= "�طر ا�ت. �� ا�ن �� "�طرآوردن �ر �� 	ر 	���  ��ش ،ھ�ی ��د ��ظو��*در 
  ھ� ��ز'و. $ود، �"$� از +را�و$� �����و$	� �رور 

�ت �� �	<�#��� �� ر+	�ش ��ِت ����� و �رد��  �%�د ������ ���ِد �و�� رھ�ری و ��4و�ِت �����
ادا�� ���+ت.  داران دا$ت، ھ�، %����زان و �ر�� �� ر�$� در 	<ر�= و +رھ�A �رد�ِ� ���� و�ژۀ او

�� در�C ����� ھم �� ھواداری او دھل را  ی د��ر'ون.ھ� '� ا'رھم ��+ت، از �وِع د��ر �ود و �� و�ژه
�� �D�ھ�ی  ھ� و آز�ون ھ�ی  �/د، �� دا$	� ھ�ی ارز�دۀ راه او را در �#ِر ��ل �� 	و$� آن �و��د، �� �ر

Eراه �����ز�د. ادا�   

ھ�ی  �ت �� در E��D ����ِت ��د دھ��D Eِن �دۀ ���	م و در �5ر 'را�ش �%�د از %��E ��در �����
�"ت آر����، �� 	��� �ردم را �ر���ِ� ا�د�و,وژی و آر��ِن �Gض ��رد، �� �� د,�ری و آ'�ھ� راِه 

ھ�ی �ردم را �Gور و �ر�ِز ھر Gر�ت و %��ِش  +رار از 	����ھ�ی ا�د�و,وژ�� را ُ%�ت و 	وده
�� ا���	ش ����د�د و  در $��ل و $��,� او را "آG�5 �Hب" �� ،رو  از ھ��ن ��ز�ده و �D$َرو دا��ت.

 �رد�د. ��دھ�ر "��E دو�ش �ود. �$ر�� ��Dھ��هِ  'زارد�د. در %�وب �� ���ش $����� D"ش �� ���ز ��
  Hرِب ���ن ���وِن داِغ ��ری و ھ�راھ� �� او. ش. '� روزھ�ی �"ت و د$واِر ز�ده

ا�د�$E آ�وز ,��� �%�ت ا�ت، در دروِن �ظ�ِم $�ھ�،  �%�ِد ����ر %وان ھ����� �� ھ�وز دا�ش
و وارد ���Gِث آ����  آورد %��وری �� �ر دارد و +�ِر ���وا��ن. Dس از آن �� �ط�,/�ِت د��� روی ��

  .'ردد و ��ورای آن ��

دا�$�دۀ  �"�ت ھ�ی دوره �� از +�ر�Hنِ  –���G� �Kد �ظ�م "�ن  –��� از "و�$�و�دان �زد��م  
  :'و�د ، ��$ر���ت در ��LDن ا�ت

ا,د�ن ر����، ���در Hور����،  ھ� �$�ور $د�د، �5Gل �ود�د. �رھ�ن � �� ��Dنھ�� "در آن دوران آدم
ا,د�ن ر���� ھ��5ف �ودم. �%�د ������ ھر��د ھ�دورۀ ��  �Dر ��د ا�Gد '���6 و ... �ن �� �رھ�ن

و  ... ا�ت د�د�م �� �� ز���داری و ھو$��ری در ���ن �65Gن �� ���� آ$�� ��دل $ده ��ود، و,� ��
  ھ��ن آوازه او را از ادا� E	�5Gل ��زدا$ت ..." $��د

ھ�ی �Gر �� ��ران و آ$����ِن �%�د ������ �$�	م. در آن  �$���، 	� �زد�� دا�$%و �ودم �� در �� $ب
	ر�ن د,��	� و  $ب �� ا�	�د وا5ف ��"	ری و ا�	�د ���م "�ن �D%$�ری ��ز KGور دا$	�د، %وان

ھ�ی  '� �"	� ��,� Gد ���ر �$�ور �� 5و+� ز,�� �� در $��زدهوا��	E �%�د ������ �����م ��دا-
ھ� �	و%� $دم، �%�د ������ از آن ����ب  ھ��� دا$ت. �� $��دِن ��D= ز�دان را آز�وده �ود، Dر�ش

'�ِن دا�ش، ھ�ر و +رھ�A ھم او را  ��م، �ل �"�� ت �ون �� 'وارا �� �� 	��� �رد��نِ � رو$�#�را��
   �	���د. ��ار�د و د �� ارادت 'را�� ��


