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� ���را�����  


��� ھ��� از ���ھ�ی "ا�����"�  

��ی �  �'& و %�$# و�� (  � ��د��)  ا

��ان وا�*��  �� ا(��د ��روی )��&�� 

 )3 (  


	�دان ��ر  �� ، ��ر�� ادب،�	و� ھ�ی ا���ری را � در دو ��ش �ذ�� ا����ر داد�م ، 	ورد �و�
،را �� ���"  ادا	 �دھ�م ارا+' ا(��د و �ظر  ()()'ھ�م ت. 	" �وا
رار�ر$ و آ����" �� 	داِ!�ن �����

ا�ن $رو�� �ده  ���وز�ر(�����'� ا	,����ش 	و�ود ���د . � (�ن د��ر �� ���" � 	�	و�' ا���ر
(�" 	" ورز�م �� ا���ر ����ری �  ��0نھ	 ، آن را ادا	 	" دھ�م.آر��ف 	� 	و�ود ا(ت در ��ن

 ا5ط�ح �� دو(�" در ا$��2(��ن �	�س �ر$�م �� 	�	و� ا���رد(�رس 	� 
رار ���رد ز�را ، � 
  :را �را�م �8ر(�د و آن دو(ت 	!�رم ، اظ�7ر دا�ت  "ر$�6ی ا�6��""

��9ن ���ر  "�وش �د	�" 	دا!" رو(�ن را 	" �رد�د �رای  ��آ���" � در دوران ز	�	داری ��ن ،   
(را�" 	" ��وه و�� ھم �رای !زب 	!�وب ��ن ،  "ا�6�ب �ر��ت ��;ذ�ر :ور "،  ا�6�ب ا��و�ر ،"

���" دا��ر ���ب = و $رار ��ن  ازا$��2(��ن  �	�م   "�" �" �""�رد�د ؛ ��د از (6وط آ�ر�ن 	7ره 
را از ��زار �	< آوری �رده ا�د و در��ط) دا�"  	�	و� ھ�ی ��ری ، دا(��ن و د��ر آ:�ر ��ن

���9ت ھم  ،0 روی ��?ذ آورده ا�د ن �	" �ورد، ���د ھم از آنز�را  د��ر � درد �� .ا�دا�� ا�د
را ��د�د  0را دو��ره آن 	�	و� و آن ��وه (را�" ��ن ،�,��د ز�را ا�ر ���ث ����9" ��ن ��(ت


رار 	وC< و��ن در �دام  ان�� اوBد ھ�ی ��ن ھم ��وا��د و�دا��د � ;در ،�0پ �	" ���د Dط)
  . �ددا��

ز�را ا��ون، ا�:ر ��ن � ��ور ھ�ی  :را(ت 	" �8تھم آن دو(ت �ز�ز ،در �واب ا�ن (وال
ارو;��" ، ا	ر�,� ، ����د ، ا(�را��9 $رار �	وده ا�د . ��C" ا�ن $رار��ن از (��(ت  و��وه (را�" 

  د(ت ���ده  در �و�' �ز�ده و روز و�ب �ود را �� 	�روب  ود�دن $)م ھ� و(F ھ� 	" �ذرا��د .

 �	و� ھ�ی از ا���ر از ��رق ���8" ، ا(د = !��ب( �Cو �	�� 	ر�زی و در دو ��ش �ذ��
، (���ل � ا(��دان و	!5�ن ز��دی در و
ت 
درت وی �ذاب د�د�د ( دا����ه )ر+�س ;وھ��ون

�� �� اھداف  ،د(���ر ;����ری ،
�در ا�7ر، ����ت ;ژوھ�ن �ردا�" و �ظ�م ���7ل را ا����ر داد�م
 ��ر ،
)م، وطن  و	ردم ����ت 0 ا�دازه  �� ��نھ� ����ر آ��� �و�د و�دا��د � ا� آنو	رام و وظ�8' �

 �رده، ���) K0ت ،�ود را �و	رظ)م ودر �د
  .دار داده �ود�روس ھ� 

درا�ن ��ش 	" �واھ�م ا���ر ��ر�L �وھدا	�" ، ر!�م ا�79م  و ��د= ����" را �رای 	�)و	�ت ����ر 
 ��ر �ر(���م � �	�.  
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  ���د���ل �ر�
 �وھدا���

ی �وھدا	ن، ���ل زاده �د. ��(��ن ��رش را در 	د�ر�ت  �ور��دی در �,ردره ١٣٣٠در (�ل  
$),)ور و ادب ر��(ت �)�وروزارت اط���ت و�)�ور و
ت  �ود، ;س 
 �7ر ���ل ����ن �د. در (�ل 	�� از آن � ����داری در �������ٔ

��  �١٣۵٢رد�د، در (�ل  رت ;�ندار �������ٔ وزا  �7ده ١٣۴٩
ا(��8ده از �K �ورس �!�5)" دو�9" در ر��ٔ ز��ن و اد���ت $�ر(" 

  (�د �9(��س را از دا����ه �7ران � ١٣۵۶��زم ا�ران �د. در (�ل 
�9(��س در ھ	�ن دا����ه :�ت ��م �رد. ا	�  د(ت آورد و �رای $وق

�ه �7ران در ;���ن �)ت ���2ر وC< (��(" ا�ران و ��ط�)" دا��� �
در دا��,دٔه ز��ن و  �١٣۶٠ ا$��2(��ن ��ز��ت. در (�ل  ١٣۵٧(�ل 

��وان ا(��د ا(��دام �د. دو (�ل در 	(,و  اد���ت دا����ه ���ل �
ھ�ی در(" دا����ه ���ل � در �وروی  ?رض و�را(��ری ���ب

ا�!�د�ٔ �و�(�د��ن آن ��ور ��ز ��ر ;ردا�ت و �� $رھ��(��ن �)وم ����,(��ن و  �د، � (��ق �0پ 	"
 ھ�ی اد�" ھ	,�ری �	ود.  در ز	��

در ����,(��ن 	��د و ��ر�ٔ ";�و�د" را �  ١٩٩۵	��دی �� (�ل  ��١٣٨٩ر�L �وھدا	�" از (�ل 
از  �� ز	��" �  �١٩٩۵ذاری �رد و 	د�ر 	(وول آن ��ر� �د. وی از (�ل  �ط $�ر(" در آ��� ;��

  �رد.  و ;�Z $رز�دش در �9دن ز�د�" 	"�� ھ	(ر د��� ر$ت 

 �ب ��� 	��دی) در �9دن   ٢٠٠٧د(�	�ر  �١١ور��دی ( ١٣٨۶
وس  ��٢٠ر�L �وھدا	�"، (
  د(ت � �ود ��" زد.


وای (رخ �وروی (��ق  � ا$��2(��ن ھ�وم آورد�د و	ردم �ر�ف ا$��2(��ن از ا��2ل  ز	��" �
��ر�Z، L 	" �رد�د و ا�K در�0	�ن ��ن ��ری �ود  ��ور ��ن �و(ط ��رو ھ�ی �وروی (��ق ر�

 ���0ن ا(���6ل (�وده وھ�وم ��رو ھ�ی (رخ �وروی را  �1358دی (�ل  �27وھدا	�" � ��ر�
  �	وده ا(ت:

  ���� روزی  ــ  �س از ��د�ن �����  �س از ��د�ن 

�ن روزان  ل �ران  ــ ��ر �ب ھ�ی رو�� ��   

�ر �رد�م  ــ  �� ���"� �� آواز و � �رواز�  

  &وش ا�ن آواز و ا�ن �رواز ــ وا�ن �ور و��و$��� 

  ) 1در&ت آرزو د��ر ــ ��و$�ن ا�ت و �ر آوار   ( 

                                                **  
  ���د ر��م ا("�م
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�7ن ��ود. ھ�ری �	(" در �70ردھ" ���ل �0م � � ١٣١٠ر!�م ا�79م  $رز�د $Cل ا9د�ن در (�ل 
در 	در(' ?�زی  ��١٣٢٨)�	�ت ا��دا�" را در 	در(' (	!	ود طرزی) آ?�ز �	ود. در (�ل 

  $�رغ ا�9!�5ل �رد�د. �١٣٣١!�5�ت :��وی �و�ش را ادا	 داد و در (�ل 
    

��	ل دا��,دۀ ز��ن و اد���ت  ١٣٣٢در (�ل 
 ١٣٣۵دا����ۀ ���ل �رد�د. در (�ل 

��د و � �!�5�ت �و�ش را � ;���ن ر(�
!�ث ا(�(���ت � ر�� �)	" ;وھ��9" در 
دا����ۀ ���ل و دا��,دۀ اد���ت �روع � ��ر 

  �رد.
    

	��دی �رای $را��ری  ١٩۶٢در (�ل 
�!�5�ت � ا��Bت 	�!دۀ ا	ر�,� (8ر �رد 

;س از در��$ت 	�(�ری  ١٩۶۵  و در (�ل 
ھ	��0ن �رای �ش 	�ه �7ت آ	و��ن  در ز������(" و د�;)وم ��5ص در ز��ن ا��)�(" � ���ل آ	د.

  اد���ت ا��)�(" � ھ�د (8ر �رد.
    

�,(�ل �رای �در�س ز��ن و اد���ت $�ر(" دری � دا����ۀ او	�7 � ا��Bت  ١٣۵۶ر!�م ا�79م در (�ل 
	�!ده ا	ر�,� (8ر �رد. ھ	��0ن (8ر ھ�ی � ھ�د، ;��(��ن، ا�ران،رو(�، �و��ن و ا��)(��ن دا�ت. 
وظ��8" 0ون 	(وول د�;�ر�	�ت اد���ت ز��ن دری دا��,دۀ اد���ت، 	(وول 	و((' ز������(" 

ن در��ش ��رات ��ر�" آژ�س ����ر، �Cو ھ+�ت �!ر�ر 	�)' ادب (�(�م)، 	�)' ا$��2(��ن، �ر�	�
ھ�ی  ;��ون ږغ 	�)' ھ�ر، 	د�ر 	(وول 	�)' �)وم ا��	��"، �ط�ق راد�و، ;رود�و(ر ;رو�رام

ھ�ی اد�" راد�و ا$��2(��ن، ر+�س �	�(�ون ا�(��م  ھ� وھ�ر و ز�د�"، و د��ر ;رو�رام ��روان �ل
���ت ا��د	" �)وم ا$��2(��ن و�Cو دارا���Bء �	�(�ون �!�6�6ت ز���" و اد�" �!�6�6ت ز��ن و اد

  ا��د	" �)وم را � �7ده دا�ت.

 �ن ����ری��د از �ود��ی ����ن :ور و� �5وص ��دازھ�وم ��روی ھ�ی (رخ �وروی � 	رد	
ب " و درا�ن �!ت ��وان " (��ر ا�6� (رود،ر!�م ا�79م  ��ری  ،���ز�ر �د�د وطن را �رک �	���د

  : �8ت وده اش  از ��د ;�روز (�ن (ر

�د روی +�ودان  �نآن �� �*ر«     

  از وطن اورا  ر�زان �رده ا�م 

  ای �ز�ز وطن ، ��، زاری ��ن 

  »��د ��روز��ت ، �ر�ن �رده ا�م ! 

  از د(ت ظ)م و (�م  و���ر و��ر و�,ش � �5وص �(ل �وان 	�ھ	��0ن � آ��ده از ھ	وط��ن �  
  �ز $رار راھ" �دا���د ��0ن �ط�ب 	" ��د :

  ا0 ای رو��د $رز�د �ن ،

  ز آ3وش ھ�دم �+� ر2$� ای ؟

  +� ، 2و د(�د �ن  �را ���ده ا�ن

� &واری ، د ر +�،  �را ر2$� ای ؟  
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 #             #            #  

� &ون +�ر�رورد�ت �ن   

��� �4�ر� ، ��� �� $رزا��  

�رور �وی �� دا�� وھ���رو   

��� ذ(�ل و$4ر وا��ر . ��  

    #           #  

  �+� ر$ت آن درس آزاد  � 

� از �ور�ن ر�2م آ�و&�2 ؟�  

  دل و �4ل وا���ن &ود را �را

� اھر��ن ز�ت *رو&�2   

  

� دور  2و ای ر2$� ز آ3وش ��زم 

�� �زد �ن ور�� دا�� 2و ��ز  

�  ر&�م �ن �"ر�ن را�2رد�  

� �زدم ��رزی د ر   ) 2(  1360ـ 4ـ  ��4غ ��B    �7 ���ز !

  

 �د8  ����  

�ور��دی  در�7ر ���ل زاده �د .  1334��د= ����" � (�ل  
�!�5ل ا��دا�"  و	�و(ط را در 	در( ا(�6�ل  � ;���ن ر(���د 

�7ت ادا	 �!�5ل � $را�( ر$ت و در ;���ن  1353در(�ل 
ر !ر$ �" !ز�" ;ردا�ت � وطن ��ز ��ت و � �� 1358(�ل 

.  

ا:�ر ��د= ����"  ���رت ا(ت  	(��ل ا(�(" 	��ر(���9(م 
 در(�ل �  K��,9ب (و(���9(�"  1360د���ا�6  ، ا����ر ��$�

�ور��د �0پ �ده  و $رد�ت  1362ورو��8,ران  در(�ل 
�ر�	 �	وده و  1365آ$ر���" �و�(�ده و ;�ر$ت اد���ت در(�ل 

" �� ��7ر	���د ھ	��0ن 	�	و� ھ�ی ��ری  �!ت ��وان " �� ��ل ھ�ی ط)وع "  ،  	���ر (��� ا(ت 
  ) 3(ت .( او"  و " ر���ر�ر	ر	رو ��	دادی ھ� "  از

ز	��" � �ر5 �رای رژ�م د(ت ����ده �وروی (��ق ���" ���د �)ق و ;ر0م ��L �ده �ود و �("  
�8ر(��د  رژ�م د(ت �(,ری ه ا!���ط دور!�Cر �	" �د  ��ر�و� ھ�ی ���را �7ت (;ری �	ودن 

����ده � 	�وره  	��وران رو("  �5	�م �ر$��د �  ا	��ت دا�ل ���ل ، ���" 	��زل وا	��ت 	را�ز 
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و��Bت را  ر$�6ی !ز�" ���ر�د و � ���7ت �(��ر� در 
ط��ت دار�د ار(�ل �	���د  ���ً  �!ت ��م ( 
�C�ب ) ا�(;�ھ��ن ا�6   .$ر(��د�د 	"� ��ی �(��ر
ط��ت ی !زب را �

 ��ن � �رای رھ�ران !ز�" ا�ن �7ت ��Cی ���د ;ر0	" � 5ورت ا$���ری وھمدرآن ز	��" �  ا
و  ;�و(�(;�ھ��ن ا�6�ب  �7ت (;ری �	ودن دوره ( 	�ھ � ���ن �دھ�د "آ���ن ا�6��""�ود را 

��دادی از  ،�د، ��د� 	" �د �رد  	�!�ث  ��ر	�د ��ر	"	��ش 	�ھوار��ن را اداره � در آن 
ادا���د ��ز دوره ( 	�ھ (;�ۀ  ا�6�ب را (;ری ان راد�و �)و�ز�ون � �Cو�ت ���د ;ر0م را��ر	�د
 در آن  ا(	���ل $رو?" (�د از د$�ر 	� ر$�ق ،�: �وب � ��طر دارم 	:�ل  � �و�  �	ود�د.�

 ��ر	" �رد وھ	��0ن و�ز�ون ا$��2(��ن،	��ون 	د�ر�ت �	و	" ;رو�را	�7 راد�و �) � !�ث ز	�ن
6�ب ، در 	دت ( 	�ه را	�!�ث (;�ه  ا� ��ز ،	��" !ز�" ��رات راد�وا$��2(��ن �ود�Cو ;ر0م وو

از $�	�ل ���دن ��9س ھ�ی ز�دا���ن وظ�8 اش ر(ز�دان ;)0ر�" �ز����د . ����ی � �ود 	" �8ت 
ن ;)0ر�" 5ف �6ب دروازه ز�دا،از D�5 زود  .  درآن ز	�ن ���واده ھ�ی ز�دا���نھ�ی ��ن �ود

و �ر$�ن ��9س ا(��	�ل �ده ا
� ��وا��د از ز�ده �ودن  � ��وا��د �� ار(�ل ��9س ھ�ی ;�ک" �(��د �	
 دو��ره � وظ�8  ��داز (;ری �	ودن دوره (;�ه ا�6�ب وی . �ز�زان ��ن اط�ع !�5ل �	���د�

ز�دا���ن ز�دان ;)0ر�" �0زی � ، آزار و اذ�ت ، ن، �,��از���ن، �(� آ	د، راد�و �)و�ز�وندر �ود
    �ر	" �رد�م � ا5ل 	ط)ب .. ز��ن ���ورد  

ھ��ن ا�6�ب "  ��د = ����" �," از (ر (;رده ��ن رژ�م د(ت ����ده (روده دارد �!ت ��وان " (;� 
;�ھ��ن ا�6�ب و � ا5ط�ح �رای ( �د ازطر�ق راد�و و�)و�ز�ون ;�ش 	"ا�ن ��رھ	 روزه 

  رو!� 	" داد : � ا5ط�ح :ورذ�رو�ر��ت ��;�,وھ	�د 

� راھ��ن ا�94ب !  درود آ�2�ن 

  درود ر��� ! ���ھ��ن  ا�94ب !

� در$ش �رخ  �زب �2ن  �� ���  

� ا��ن �� رو�د.... 
�+ �  

  درود ر ��� $دا;��ن ا�94ب  

  ��� ز ر�� $>�ی دو��2ن 

   ز��ز �وخ د&2ران �"ر �2ن

ر�ده ا�ن   

� ھ�ی ا�94ب �� �و�د�  ��� د ر ���

  ��� د ر $راز �=� ھ�ی آ����� وطن 

��2ره ھ�ی � ��4ب �� �و�د   

  ��� د ر ���ه آ$�2ب �� �و�د 

  درود ر��� ! ���ھ��ن  آ�94ب 

� روی (وح �ر�ر�ن �زب �"ر��ن �2ن ...  ) 4(  1360ـ   2ـ  ���20ل  ��� 

....................................................................................................................  
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?���  

  122رو�' » ط��ن ا�6�ب « ��ر�L �وھدا	�" ، 	�	و�' )   1

2   25وھ	�ن 	�	و� رو�  24)   ر!�م ا�79م ، ط��ن ا�6�ب  رو�

  �	ت !(��" )  (�	� ھ� و آوا ھ� ���9ف دا��	�د 	!�رم  � 3

» ار?وان ھ�  ���)وت« ��د= ����"  	�	و�'  ط��ن ا�6�ب ، �� 	6د	'  � �رای  	�	و�' )   4
  ا(ت . �ده �و��» ����ت �ردا�" « ���م   �رای �," از ھم 
	����ش

  

   

 

 


