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 	�	د ��در ا��ر 

�� ا�	د ���م 

ر�ت از	��ن 	� ھم  
                                                       

��� دار راد�و ��و�ز�ون ا������ن  اط�ع �����م ���زھم در "�!م  ر�ت  از	رگ �� ھ�ر	�د �وب و

ر�رد �� ا��,� �� ��دۀ ا	ر�,�  	+�*ر (ده �ود و'�د�ن �ل را در د��ر  در ا��%ت 	،#�  ��ر�ت 

�ل �ر د�# ��ز	��� #� ��زھم  . �ل 1�ل ���	ش در ا0ر 	ر�/� رط�ن و��ت ���ت و *��زه اش را 

�وی وطن �� 	(�	ش ر�د 1درت ��ز2(ت �� ا	ر�,� �را�ش ��		,ن (د و درد��ر �ودش در #��ل 

+� ز�را ���	ش �� د��را�د�ت 	��د و در ���� اش #� وا41 رای  ز�� �ود  ز�ده 2� 	� #رد و!� ��

�ا�ن ھ�ر	�د 	رد	�  ��  �د .و او%د ھ��ش در ا	ر�,� �� ز�ده 2� �ود 	(�ول �ود � �ود�5و

 ������ �ر�ن ھ�ر	�دان ا������ن �ود و�ل ھ� "�1	�دان 	و�ا�	د ���م  	� ��(د، #� �,� از 

  س ھ�ری 	��9د 	� (د�داز آواز د!�(�ن ا�ن ھ�ر	�د از طر�ق راد�وا������ن و 	*�!

�ور(�دی در 2ذر#��ب  1311�� ا�	د ���م در�ل 

�رو(� (+رز���ی #��ل، در �� ���واده ھ�ردوت 

 ���� 	و��� "��1 �5دا�	وده و  �2 �!�زاد(د . از �5> 

�وا��ن آر	و��� آ �ز #رد  	(وق ا=�� ���م، ���واده و 

�ود . 'ون ���ط �� �=وص 	�	��ش  ����9 ���ب 

�ود�د،  ���ا"/�ی ���واده ���م  "��1 	�د 	و

ھ�ر	�دان ز��د �� ���? (�ن در ر�ت وآ	د �ود�د .  

در*	�� ھ�ر	�دان  ا��د �ر#ت "�� ��ن 	د�� #� در#��ل 

�ود در 	�زل ا�(�ن 	+	�ن 2و�� �ود و ��ش  دا(ت، و 

از ا�ن  �د�وا��و�رادر �زر�2رش  "ز�زا�	د �5+�ن ���م 

�ت 	و��� را �زد ا��د �ر#ت "�� ��ن آ	و���ر=ت ا�9�ده ��� ا�	د ���م .  �د#رده ا

1340�@دھ� 	د�� ھم �زد ا��د ��� 2ل و ا��د 	�	ود درس 	و��� را�را 2ر�ت. در�ل از ،  

�ور(�دی  ا����ر (�2ردی ا��د راھ�A را #ب �	ود و�� رم �را�����ن �زد ا��د 	�	د ��ن 

�ر��ج 	و Aراھ��� ا������ن  2ُــر 	��د. ھرز	��� #� و1ت �را�ش 	�ر 	� (د، �زد ا��د 

راھ�A ر��� درس 	و��� 	� 2ر�ت و در���� �� �	ر�ن ور��ض 	� 5ردا�ت  .  
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� را��ز �@��ب 	� ��Fرغ (ده در 5+�وی درس #ورس ا��ل �� �# ������ ��� ا�	د ���م  از !�

��  ل ��ز �وب �ود#رد وھ	'��ن *وان 5ورت 	�ن و ��

ز د�وان (@را ا����ب 	� #رد و �� آواز 2را�ش در ���م ا#0راً  زل 	� �وا�د  و  زل ھ�ی ��ب را ا 

��ی 	و��� ��د�م ھ�ردو��ن 	� #رد.  �� �=وص  در �@ت �وا�� �5رو طر��? '(��� �ود . %

طر��� '(��� #� رھ�رآن �/رت �وا*� 	@�ن ا!د�ن '(�� 	���(د، 	زار ا�(�ن در	�ط�� را*��ن 

�ن و درا������ن را�> �وده و در�����ھ�ی ھ�دو��ن ات . ا�ن طر��� در�!��ن درازی �د

  	�@ددی در اطراف وا#��ف #(ور و*ود دا(�� و دارد .

�� ا�	د ���م #� از*	�� �@ت �وان ھ�ی ������� �ود، ھ	�(� (ب ھ�ی *	@� در ����� ھ� ر��� 

  در*	�� د�Fر ھ�ر	�دان وآواز �وا��ن ، �رای �5روان طر��� '(���  	*را�� 	� داد .

آھ�A ھ�ی �� (	�ری در آر(�ف  راد�و ا������ن دارد. و!� در ��و�ز�ون ا������ن '�د ���م 

�A �	��د. ز�را ز	��� �آھ�A 	�دود از او 	و*ود ات. او ��وا�ت آھ�A ھ�ی �5(�ر را ��(�ر !

 #� ��و�ز�ون ا������ن �� �(رات آ �ز #رد �را�ر �ود �� #ود��ی ���Fن ھ9ت 0ور و دو!�	داران آن

 ��ز	�ن '�دان "�1? �� آھ�A ھ�ی =و����� و 	ذھ��  �دا(��د و��(�ر آھ�A ھ�ی �� ا=ط�ح ا���

  را ا*�زه 0�ت و �(ر 	� داد�د .

 ���ط  دا(ت و�ل ھ� � ���Fن ا������م �ر"�وه #� �� ھ�ر	�د �وب  #�ر	�د  دو!ت ��ز�ود �� ز

�ت دو!��� در 	و��Fن ا��	ت ھ ��ث �ر*وا�� 	�,� ، (ر#ت ا	ر�,��� ھ� در#��ل ، 	���د ر��

� در(ر#ت  د��ر 	�ل 	��د��Fن ا��	ث �ر*���	د دارم �� ��#�ر 	� #رد. آ�ر�ن #�رش را #� 

�ور(�دی �,� دو��ر   1361و 1360ا�9�ی وظ��9 	� �	ود . در�ل ھ�ی  " 	�� �س " رو�س

  درد��رش ��ھم د�د�م .

�� ا�	د ���م ا��ن  آرام ، �وش �ر� ��ورد و (وخ ط�4 و=و�� 	(رب �ود . �@دازآن  #� 

�ل �	�م روزه 	� 2ر�ت �� *ز روز ھ�ی #� 2ر��ن  �� =ورت ز��رت ��ت O (ر�ف 	(رف (د،

  روزه 		�وع �ود 	���د روز ھ�ی "�د و  �ره.

��%�ر1	ت '��ن ر��� �ود #� در د��ر �ودش در(+ر#��ل، *+�ن ���� را وداع �Fو�د و *��زه اش 

  	��ر	��� �وط ا"/�ی ���واده و "�1	�دان آوازش در ھد�رۀ آ���� (�ن �� ��ک 5رده (د. 
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و��ت ا�ن ھ�ر	�د 	رد	� را �� ���وادۀ 	��رم ���م ، "�1	�دان 	و��� و ھ	� ھ�ر	�دان ا������ن 

	�ل ���ت 	� 2و�م و از ��ر2�ۀ ا�زد 	�@�ل �رای 	ر�و	�  ا*ر ا�روی و�رای ���واده (�ن =�ر*

        	� �واھم . �داو�د ���	رزدش .

                                                                                           

  

 


