

�ن ���زاده�: 
 

�� ا�ران، ���� ھ�ر��دان و ا���ن ا�ن ���� �دون ھ�� �م�
�ران، �ر�ز �و��� �رای ����  رھ�� 
�� و #"ر و  و���
ھ�ی �و
  آواز ا�ران ار
�ل #د، (ط'� در ا#�راک آن ھ�ت  ر����د

 
��د ا�رج(�
�ن �وا�� ,+���
 و ا��ر ,����0��1 ا��ری) ای از ا
 

��د #�ر��ن ���وش #د و 3دای �"�2
ھ�ی  ھ��� �ود�م در #��8 ھ� و و�د6و و ���� ھ� ���د. در ا�ن �دت #�ھد �و�6ت #�5 و�ود ا
��د، زھ� ���ل ��طل
  .���زی در ��ت ��ر�ب ا

 #�ر��ن ��3دره �رد؛  ��8 ,'ت ر���ی �ر�وم ذ���� را

��� #د؛ د�0ری ,'ت ���5 ورود �� �� 3دا و 

�� ا�ران �ود؛�
 ��8  ر�ود �� ��ی �و
#د ا�� �� ا�ن ر���، ���در�2 #�ر��ن ر����� ا�را �رد ��  ھ�ی ���� دور�ر �و
ط >�ر��ن �3ری ر��� ا�را �� در 
�ل ...

��ن ھم ھ�� را �� 0#'�� وادا#ت
�� در ا�ران ���8 در �3ر و �ر���
���� ��ه ر��2ن #د، ر����� �� �� ��#! 
2را�� و ��ج ا3'���� ا�را #ده �ود، ا�� ا�رای ا�#�ن  
�ر �و
ط �
��ری از���� >�ر، ��وک ,و�� �� >�ل از او �رغ �نھ�

  .ا�ران" ��ی ,ر ت و 
رود 
وم �#ور #د ای #د �� در رد�ف 
رود "ای �0و��
�� A�� ر #�ر��ن را �� �ود��� ���
ھ��� ����د ����ره 
�>� و  ����ره #�ن �وا��د,� در ز��د �� ��#� از ��ر���� ھ�ری �

�)B ران و ����ره ��رون���ر�ن ��(ت ا�رای دو ا(� 
� �ر���� ,���ی راد�و و �� �وا��د,� در  ��م #���ی �ھ�ی  زار �وده، و در �
��د، و>�� از ا 
������ ���ی ھ�ر�1#�0ن. ��� دو �ن از �"�ر�2ن ���ب ا�رج �وا��
��د ا��ری و ا��ر��ن ,����0��1 ھ
�ن دو ا

رDم ���م ا��را�� �� �را�#�ن >��6م ا�� وا>"�ت ا�ر �Dر از ا�ن ��
ت، آواز�وا�� در �Cد��
� �ز��.  ز��م ��� �ز�ز �رف ��
�ط در - ,و��م ��  �ط E�1 از �
��� ��  در وا>5  ��#ش دا�� 3دا دار�د �دون ھ�� ���3ل ھ�ری، �دا�Gر �A��8 آوازی آ�

  .��Gتھم روی �A �ت  ��ر�ر آن

�ز�ده �Cد�ن  وا�� و>�� از #�ر��ن �� ،���
,و��م �"�� از >�ر��ن دو دوره دو ��دا�� �#ور، �2و ��م �وھ�وردی، �درس �و

�را�� A� ز ارز#��د، از�
�ق و  
�ز، از �A �وا��ده ���م �� A� س، از��#��Bدی و ���م و �و"
���ر، از �A �� ظ و 
�� ا�را ��ود �طوری1ژوھ#0ر، از �A >�ری >رآ�� �� آ�
��0ه �و
>�ری در ���ن �و ق �� آن  �� ھ�� ��ت >رآن را در E�1 د

  .ای در �ر�3 ھ�ر ��ود �� در�� ت �8رده ��#د ���م �� ���زه �#د؛ از �
� 3��ت ��
�� �#�ن 
'�ر M�3 و ر���ی او �Gت ��راث  رھ��0 �#ور #د، و و� ���� و�8ور ,ر �
ود ��ز���ش از �#�ن ا ���ر آ��د�� �و

،���� �Gت ��راث �
���
�ر�ن �وا��ده #�����د و راد�و دا��ن آ
�� اورا 1رآوازه ا���ن �و npr  � ن �"ر��آ(��ن او را ��8 از ���1ه 3دای �ر�ر �

 .��ود
��ل ���ث #د �� در �#�واره ھ�ری ارو�1 (وح ��(� ھ�ر �
� آ>���ن (�
�ون 1ر
در�� ت ���زه �داو�د,�ر 3دا از طرف �و
در�� ت ����د، در �1 آن در�� ت �#�ن ��(�  رھ��0  را�
� �� ��م #وا(�� آواز و ��"�>ب آن در�� ت ���زه ���� از دا�#�0ه 

��'ورد ا�ر��8. ا�ن �وا�ز و ا ���ر
ات در ���ر �وا�ز �و�
8و از ���� ,ر�� و �8�1
و و ھ���Cن �و�زارت و د��1م ا ���ر از ا
A� ����د �� او داد�د �و�
8و �ر ا ���رات او ا زود. ھ�� ا��
  .طرف ���زه ا��3 او را �ردم �#ور �� �1س >دردا�� ا

��د ا�رج �ز�ز! ز����
�ب ,����0��1 �0ران �وی 
�1د#�ن در آ��� �ود�د و از 3ور�� دل ��و �ردی" و �� �� #�� دا#��د "�1رھن ا

�  ھ� �� د
ت �را�� ا�ن��

ر ��  .�وا�د �����و#�E را ��» داروک«�وا�د�د، #�ر��ن دا#ت #"ر 
ر
 
 "ر
د ��ران؟ >�3د روزان ا�ری، داروک �� ��"

 �وا�د�د، ��
 

��ج �ود�د 
روده�وا�د�د،  رو" �� رو، اون �+چ و د�ده و>�� #�� "آخ �رم را��ده���د �#Wول ا�رای #"ر ز���ی ھو#�� ا�
ای  ا
�
��

را
ر . 

 
��ٔ� C#م �و �Cدان �1 ��داد ,ر ت"  

 �� #�8ب دل �ن دا�ن  رھ�د ,ر ت
 �� آ���� M�3 و >دح ��ده 8#
ت آن

 "��ک #ب در دھن 
و
ن آزاد ,ر ت
 

 .او "#ب و 
8وت و �و�ر" �وا�د و ���زد ���زه ,ر�� ھ�روارد #د
��زدی ده ھ� �وا�د�د و او ھر,ز ��1ش �� ����ره ��ز �#د. ��� #�� در ����ره
�را�ر ��ش از ��وق �"��� �� ا�#�ن �1ش  رDم ا���8 د

��د #د. ھ��0Cه 1#ت �ردم را ��(� �8رد، در دوران ���در�2 #�ه �� �#��� ا��راض ا�'�>�ت ��دان ژا(� و 
���� ر�س آ��دان �
�"'� داد
�م را �رای �ود �رام دا�
ت، ھ�واره ���� �ردم �ود. ا�ن وا>"�ت در ز(ز(�  از ��ر �ود ا
�
و در�� ت ��وق از آن 

��وان را �� ��ن �ر�د و د
ت از ����ت �ود �ر�دا#ت. �'�وت #�� �� ا�#�ن   ٨٨رود��ر و �م ��رھ� د�ده #د. در ا�'�>�ت 
�ل 
�� ���
  !�ش �1ش �#ود و #�� ا3رار دار�د �رو�د آ��� و آواز ��وا��د3دا  ھ��ن �س �� او ���� �و#ت �� ر��
ت 3داو

 :#�� �ر6ت ا��راض �دا#��د، و(� او >�3دک ا�وان �G(ث �وا�د
 



 �رو آ��� �� �ود C#�� و ,و#� �� �س،"
 �رو آ��� �� �و را ���ظر�د،

 >�3دک،
 در دل �ن ھ�� �ور�د و �ر�د،

 "د
ت �ردار از ا�ن در وطن �و�ش Dر�ب
 

��د ھ�
  �وا�د ��Cن ��ا
�ر ��ران �ود و ��ک ��ر���� ا�ن د��ر،“# 

�ر���� �� 
رآ�د #�ر��ران را �C #د؟�  
��د و �وا�د
 :�وا�د و ��وا�ش را داد! ا�� ھ���Cن �1ی �ردم ا�

 
�'�0ت را ز��ن �0ذار،» 

 "�� �ن ��زارم از ا�ن �و�ر�ز �� ر��م
 

��د ���ن در �ق او ��
�ر ا
ت  و>�� ا������ دا#�� ��#د. 1س ��

ت �� ا�دازه #�ر��ن �A��8 و 
واد �و�� �
,و�د �"د از �ن �

8وت ���م. 

 
�� در �ره ز��ن ھ���ی  ز��ن. �D ل از ا�ن ھ�ی ا�ران �ردن ا
طوره ھ��� �1��ن و آ#�8ر و�ود دارد �رای �راب وطن د
ت ھم

�� ا�ران را �� ������ن �"ر � ��د و آوازه  رھ�� ا�ران را �� آن 
وی �Wرا ��ی#�ر��ن و�ود �دارد�
ز��ن   . او �وا�
ت �و
  .�ر
��د

���#�ن �� دا��ش ��واھد ر
�د #�ر��ن �ت ا�د�#� و ��ر ا
ت و �و
  . 8ران ھر,ز د
 .��د �� ا��را�ش �+ه از 
ر�ردار�م و �"ظ�م ���م ��ل �8م ��

 
 ا�د�#��د  #�� ا�را���ن  اراد���د #
 


