
 ���� ��ر��� ا���د ����ر 	� ا������

  و��� ��� زاد	 ���� �����

. �+* �'(��ت ا�'"�& %�%�$� در ���ن ا��ا�"!  �د 1321و  1320در ��ل �����ى 
��ر;���2ن 8:"�7  �د�� �! ا9* 8"(�7& �62 را 5.�م ��223، �0.�ن  ! و��/!  .- 

ه.! �� ص@+> از ا$& ��ح  س��ر . �78و8> ���0 را دره ��اه� ;3س> ا5.�، 
�62  � . ���ن ه* �@E"28 !E* و��ع ��دC! اى ��2.�  �د. و�'> B0*$&  �د

��;+J"��! ، ه�H$ I از �B*G& �62 �"�ا�س"�2 از .�F*وزى �F !  &�7)"8$�ن ر���
  . .- ا5.� ا�"(�د	  �223

��O@5ت ��د . �دى در ;ـ�* او� �0.�ن 8"��� ;ـ��8 1879ا�+*ت ا�'ـ"�& در �ـ�ل 
او در ه.��سـ�ل آ! B*��!ء �سـ+�> را G*ح . را در 8���Q و 0راو �ـ�$�F !  P$�ن  *د

  .از �5 :ـ�> �0.�ن رو 9*دا�� و  ! �5 :�> �ـ�$P در �80)  1905(آ*د 

 Bـ�\$] �ـ��! �ـ�ل ا�"'ـ�ر دو اCـ* �8 د$Z* در ع 26 *اي ا�'ـ"�&  �1905ـ�ل /
 !$*E� !م« ا�ـ> آ�ا�"�ـ�\$] را در  1921او  �ع_ ;ـ� در » آB ` �� 	\��42$ـ 

8:*وف »  ! 8:�د�! ا�'ـ"�& « ����Z  +ـ*د و ��ـ\ ��78! 8@��+! ا�*ژي اb.5 را آ!
 �51933  1905ا�'ـ"�& در �Bص/! �ـ����ي . ا�ـ> در ه.�& �ـ�ل 28"'ـ* �ـ��>

$P درس ��8اد و  *اي �ـ2J*ا�H��.8 !  b اروb$�F در دا�'ـ�Z	 ه�ي �0.�ن و �ـ�
 �ر د$Z*  ! �5 :ـ�> وG& او�f �0.�ن در�80 و ا�ـ"�د Bـ�\$]  �1914ـ(* 3�8*د او در 

در �0.�ن ز��g�8 b9*د و در �ـ(* ا�Z/سـ"�ن و  1933او �5 �ـ�ل . دا�'ـ�Z	  *��& ;ـ�
ر آ*د�� �0+*ت ا�'"�&،$H �0.��� ا8*$�3  �د آ! ��ز$�� او را  ! د��` دf2$ از آ�ر  *��2

در 0ن ����� و�"� �! ا�+�ر 8* �ط  ! ��ر	 ه�ى 0دم ��زى $��د$�ن . $��دى  �د
5��ط ��زى ه� 28"'* 9*د$�، ��2$"� �! ه�I 8/> 8".���  �ان د�> �.� 

;.س� از ��81319دى  *ا *  1940ا�'"�& ا$& ��2$> را 5@.` �3*د و در ��ل.$�زد
��9ـ\$ـ* دع�ت دا�'ـ�Z	 Fـ*$2سـ"�ن را Fـj$ـ*Bـ> و  ! �5 :ـ�> ا�g$*8  �0.�ن B*ار �*د و

  .در �80

ا$2'ـ"�& او��& آسb  �د آ! ا�g$*8 را از �k* اb.5 ;ــ�ن ا�".��b �0.�ن �90	 آ*د 
او در . و ا�g$*8 را 5'ـ�$l آ*د �5  ! 5@�7�7ت اb.5 ��د و ;ـB�g"& ا5 ادا8! دهـ�

  :�> ��;ـ>در ��8!  ! روزو �1939ـ�ل 

��0ى رP�n �.��ر ا9* ا8*$�3 8���ع اb.5 ;ـ�ن �0.�ن را ��ي �Zـ�*د  'ـ*$>  � « 
  ».��B:! %�* �� ` �+*ان رو  *و ��اهـ� ;ــ�

ا$& ��8!  �ع_ ;ـ� آ! اb$�g$*8 ه� آ�ر���! ه�ي 0ب �ـ�Z2& �0.�ن را آ! در �0.�ن، 
'�ن ��28م �.�$�2 و  ! �*وژ و د�.�ر�F*  p  �د ;ـ��2ـ�$b و  �  .- ه�ا�F.�ه�$

ا$& 5@�7�7ت q28*  ! 5���� او��& . 8�ازات ا$& آ�ر  ! 5@�7�7ت اb.5 ��د ادا8! دهـ�2
 .- اb.5 ���ن 5��ـط ا�g$*8 ;ـ� و اb$�g$*8 ه�  � q5* !  .- اb.5 روي دو 

  .;ـ�* هـ�*و;ـ�.� و ���9زاآ��B b:! 8:ـ*وف  ! هـ�*و;ـ�.� را B0ـ*$��� 

. ;.س�  �ر د$k� *Z*  .- ا5 ز ��\د 8*دم ���ن ;� 1326 و 1325در �����ى 
.  '*$> �Z*ان از �8��Fه�ى ا$& ا�/@! 8*9+�ر، 0راf8 8��> ��د را از د�> داد��

ا9* $�3 د$Z*از دو�> ه�ى �J"8ص از ا$& ا�/@! ا�"(�د	  5�B ،�23@! د��� ��ا��	 
*ن ه� G�ل ��اه� �. ه�I ذى رو�� در روى زJ� ���  &�8�اه� ���8. ��اه� ;�

�'�� �5 ���ا�� H5 �/���  ! و��د 0$� و �*ن ه� ز�8ن sزم ��اه�  �د �5 ز�8&  ! 



در t �$�uB &�2t! .ا$& ه� ص@+> ه�ى روز8*	 8*دم ���ن  �د. ���> او��!  *9*دد
 �/��9*ى ��2�Eع !:��B &$د از ا�د��. �س� ��در  �8*دم د�>  ! دع�   <$*vا� .

! ��او�� در �*0ن �+* داد	 ا�> �! ��	 ه� B�5 !+2F `v8"! ع�	 اى �8 9("�2 �
0$� ا$& 8*دم �8 5�ا�س"�2 ا�3Bر و �*ف د�'�ن را ا��'"��2 �! در . ��اه� ;�

 !w �� &$ان ا��8 5 !��Zt د؟*� �$�  !t PF د،  *����2؟�اران  �ن ���� 	8@�ص*
  ع/ را 8"��! او��ع و�� و ;*ا$ط رو�� ��8س�ع�  '* �.�د؟

;.س� �.:� از ا����5 و دا�'q�$�ن �5*ان ، د�>  ! دا8& ا�"�د  ��1326ل  در
;�*$�ر �8 ;��� ، 8���ع را ��8ً� ;*ح �8 دهZ� ،�2*ا�� و و�'> 8*دم ���ن 
را  � او در ��8ن j9 �8ار�� و $�د0ورى �8 ��22 �! ��25 ;�*$�ر ، �� w! ;:* و ادب 

  . �� و w8 H$\�B*ب ز�8& را C�"8*  8�23'*ق ز�8& �8 5�ا��، ا��'"�& 0ن �� w! ر$�

  :��د ا�"�د ;�*$�ر B �8*8�د��

�2tن 728/- ;�م �! 9�$�  .- ا5 �*	 ز�8& را  ! �/� �� �د �*د و F�در 0ن در « 
�; fJF ى  �3*ان�uB . ره��م ���� در ع��.� اع�  ! در�9	 ��او�� . از �س

�8 ��اه �! دل 0ن �/�kن F*ورد�9را، ��ر�5 . ��ا$� �.3 �&: 8"�ّ�` ;�م 
  ».ا�2�ن �! 8& 8�8�ر ا$& ا8* �8 ;�	 ام ، ;*�28	 ام Z8*دان. ر$��� را �*م �2

��Fم « 0رى، ;�*$�ر ادب ;*ق، 5�l�B ا��� را �س- �8 ��2 و ه.�ن ;- ، ;:* 
 و ص.�.� و 8�B0 . ،*C*$�	 �8 ;�د»  ! ا�'"�&qا$& ;:*  ! ��رى روان و 28س

  .�ن �.� رB> ه����Z2� I را $�راى �78و8> در  *ا *ش  �;��/l �8 ;�د �! 9.

 ��Bص/! ا$& ;:*  ! ز �ن ه�ى ا�Z/�س� ، B ، ���.�0*ا�س! و رو�� 5*�.! �8 
 �q> 8�8�ر �8 [8*$ $� ;�*زاد]ع�	 اى  ! �*F*�"� د�"*ش ��� . 9*دد

� از �8$* دB"*ش در ا���Z"8هf و�> 8. ;����! ;:* را  ! ا��'"�&  *����2
�OB !.�*5ح ا�Z/�س� ;:* را در ا���Z"8	 ا��'"�&، . �9*��، روز 8�ع�د B*ا �8*��

3��2��0! ���*ان �7` �*د	 ا�� 0ن  \ر9.*د ع�� دا�f ، دو  �ر از .  *ا$f �8 ��ا��2
�k*ات ا;H . دو د�"f را  * ص�رf5 �8 ��� و B �8'�رد. ��ى ��د  *�8 ��\د

�t*	 اى ا��وه�Z& $3+�ر	 ،  � ص�ا$�  /�2  � .  * ;�'! ع�f32 �.�$�ن �8 ;�د
 :� �3�ت �8 ��2 و ص�رf5 را در ��8ن دو »  ! دادم  *��� « :B*$�د �8 ز��

�3�ت % ا��Z\ى �uBى . د�"f �8 �9*د و %*ق در  @* 5(3* �8 9*دد
�2� �8 *F را fه�Z"8د.ا���; 	ا���� *Z$اه� �! ;:*  �ر د�د��$�7  :� ، �8 � .

;��2ن 0ن  ! ��رج از اf��5 �8 رود و  � و�:�"� w8.�م در  �غ ا$&  �ر PF از 
  .9�$� �5 �0* ع.* ه ه.�'! %.�Z&  �د	 ا�>. OJ8�ص اش ��م �8 ز��

PF از ار��ل ا$& ��Fم از ��ى ;�*$�ر  ! ا$2'ـ"�& ، وى ����9ن "8��% !��b آ! 
 ! $] 8+�رز  PF از �F$�ن ��F 62ر  .- ا5 8+�ل.از;ـ�'ـ!  �ـ*ون 0ورد	  �د ;ــ�

G*از اول  *اي �/�9ـ�*ي از 5��ـ:! و 5��ـ�� �ـ�ح اb.5 ;ـ� و  ! ا5(�ق 
 *5*ا��را�ـ` �B/سـ�ف 8:ـ*وف ا�Z/�س� ��u> �� �62 و 8@�ود$> ا�ـ"(�د	 از 

ا$& آ�ر در�> �78رن  � �./! ص/ح ا5@�د �.�هـ�* . ��ح اb.5 را  *ا	 ا��ا�>
 ! ا$& . ز  ! �ـ�ح اb.5 د�ـ> ���Bـ"!  �د;ـ�روي  ! ره+*ى ا�"���&  �د آ! ه2�

��> در ا�g$*8 ا�'ـ"�& 8�رد 5:ـ�7- و �Z�F*ي �.�سـ��ن وا�� ;ـ� آ!  ! رهـ+*ى 
ا$& �.�سـ��ن آ! در .  *اي 8+�رز	  � آ.���\م B:���> دا;ـ>» 8] آ�رb5 « �ـ5�2�ر 

b از 0ن �ـ���� آ�ر اص/b اش F*و��	 �ـ�زي و 5'ـ�g` 8@�آ.�b5  *اي  �ز��$
 �  �ً:+G �8س"� �ـ��> ا����3ر �.Bو دا;"& ا ���د، او را  ! ����رو;ـ2(3*ان  

��د .  *��	 ��$ـ\	 �� ` و �Fر 5��ر$��ى B !"B*'�Fـ�\$] آ�ري �.b 5�ا�سـ> آ*د



<)Z�8 \2G !  	�9 &�"د « : ا$2'ـ�ـ; b.� ي �ـ*ش\�t [$\ـ�B از ��ش ��� ز�
وا;ـ�ر	 او  ! . » در ا�"�Eر �8 ه  �د» 5`ا« و » �����س « و 9*�! �ـ*��;ـ> 

دو دا�'ـ.B �2ـ�\$] اb$�g$*8  �د آ! » �����س و ا5` روز�+*گ« 8@��.! 8:ـ*وف 
روز�+*گ ه� �+�$� « �.�$'8�2! » ا�+* آ�8�bG » 8@�آ.! 8@3�م  ! اعـ�ام ;ـ��� و

ز از 5.�م ا$2'ـ"�& آ! $] $��دي  �د، در 0%�. را در د�Bع از ��0ن ��;ـ>»  .�*�� 
8�ا�� ص����سـ"b د�Bع b8 آ*د، ا�8 هg�8�Z2! ا�*ا�n/� ه�  � �'ـ��>  ! O5*ف 
�ـ*ز�8& ه�ي B/سF �2�k*دا�"�2 او  ! $ـbg از 28"ـ�7ان  \رگ ;ـ��	 ه�ي 

5+�$` ;ـ� و در ��78! اى در روز��8! » ���28  ��Z&« 5*ور$س"� 0ن �ـ�ل ه�ي 
  .��ـ�$*ك �5$.\ ���0 را g@8�م �ـ��>

 � ا$�2.!  :ـ� از 5'ـ�g` دو�> ا�*ا�n` و PF از 8*گ �Jسـ"�& رP�n �.��ر ا$& 
 ! او �F'ـ��2د ;ـ� آ! ر$��ـ> �.��ري  1952در�ـ�ل » ا$\روا$\8& « �'ـ�ر 

  .ا�*ا�n` را  �ـj$ـ*د و Bـ�\$] دان �B/سـ�ف ا$& �F'ـ��2د را رد آ*د

.* ��د را  ! ع2�ان $] 8+�رز  ! ا$& G*ف $:�2 ُ�ـ! �ـ�ل ا��* ع 1946ا$2'ـ"�& از 
ص/ح دو�ـ> و �B*Gار 0زادى ا�سـ�ن �ـ�ـ*ي آ*د و ;f��)��J8 !3�0 <)Z در  *ا * 

 �! Fـ�*8� B*B*ي « �*��Bي ا�سـ�ن دو�ـ"��! و 8+�رزات ص/ح ��$��! وي را ه.�ار	 
b8 ��ا���� و 8:ـ"�7  �د�� آ! ا$& 8���د ا�ـ"b$�2v ه.��2ن در �ـ����ي » 

� !  bدآ�ا�ـ>آ 	ز  ! ع7` �*�ـ���د و ه2*  b8 *آ! ���0  *اي .ـ b9د��`  \ر
b8 0ور�� ا$&  �د آ! او PF از g�0! �ـ���� » �F* آ�دك « ا�ـ"�sل ��د در �l ا$& 

در دا8& �ـ*�8$! داري  \رگ ;ـ�	 و F*ورش $�Bـ"!  �د از F�ل و �8ل د��� �! �t\ي 
��.�B b8 ي\�t !� <دا;ـ .�*Jم �*وج از ه.س*ش از 5*س و��Z2ه�ي او ه b

���!  ! وي F�ل 5���b+ ��8اد و اي  س� آ! در  �ز 9'ـ> "8��b8 ! ;ـ� آ! او 
ه.�ن F�ل O"J8* را  ! �ـ�b/n در �ـ* را	 داد	 $�  *اي $] د�ـ"! از  �! ه�  س"�2 

در  1955ا$2'ـ"�& در �ـ�ل .�*$�	 ا�ـ> و  � ���0  سـ"b2 ��رد	 و ��2$�	 ا�ـ>
�ن در 8*آ\ دا�'ـ�Zهb آ! FـP از ���8*ت در ا�g$*8 در 0ن 8'ـwـ�ل ;ـ�*  *$2سـ"

  . ! آ�ر ;ـ�	  �د درj9;ـ>

  :8"& ار���� ا�"�د ;�*$�ر  ! ا��'"�&

  ��Fم  ! ا��'"�&

  $H ��م ��;�2س ا�+"! J  �8'� ،] ا��'"�&[ا�'"&

  دوان در ��$! رو;& ه�ى $H �8"�ب �/��$�

'Bه� ا 	*ّG �23; ،�$0 �8 ق*;   �ن�س�

f9*� ز$*  �زو ;��! ه�ى 	د*'B]P9*� [  و 8*$

  از 0ن ه�$� �! در �:��$! ;�*از �8 رو�2$

  ز�t& و 8�ج در$�ه� و I�F و �5ب �Z2` ه�

  دوان �8 0$� و ص+ح �@* ��اه�  ! �* �� ��



  .در �/�ت �*اى ��k/� *Oن ر$��� را

  درون ��خ ا�"B ،�2w*از J5> ا��$'!

  �* از زا��ى ا�"w*اق ��د  *دار

�'Z ا�>، در 	ا���م و ����Z2ا$& �8.�ن �!  � ه !   

  ا��زت د	 �!  � د�> �� ��k�f$  2�ازد،

   ! �*�F &�t �8'��� ا�3Bر  /�2ت را

  . ! 0ن ا *$' ا��$'! ه�$> ;��! ��اه� زد

  �+�غ ;:* 8'*ق ��\  � 0$�& درو$'�

  �م ! �� ��م ;*ا � از �+�ى ���B و ��

   ! د�+�ل �س� از در ر���	 �8 ز�� زا��

  �!  ��� د�> �F* �3.> دا��ى w8*ب را

، �5 *  &$*B0 &"'ا�  

  ��ء  � �*ع> ��رى �! دارى ، در ��رد$�ى

�; �G �38نs �38ن در ،�; �F ز�8ن در ��ودان  

  ���ت ��ودان �\ درp  �*ون  �د ��Fا ;�

\ �] �8 9(>[ �'> روح ع/�ى ه �! د$& �8 �(>،
  ا$& ��س>

  5�  � ه 0;"� دادى ���ن د$& و دا�f را

  !ا�'"& ��ز ;س> 5�

  �'�ن دادى �! �*م و �س �t\ى �\ ا�*ژى ��س>

<�s�    ا5 �B�3; �8 �5 �\و �.� ع��

 8�;�3ف اه�'t ! ]`ف ��\] اه�ّO5 ن و�B*ع  

  ���ن �8 �+�ب روى �t& 0ب را ���8



،  8& ����ا��	 دB"* ه �! G(` 38"- ع'7

  ���ن �س ، 8��� از ���ن روح �8 دا�

  .اص��> ��س> در �8ّد	

  ا�'"& ص� ه\ار ا�س& و ��3& ص� ه\ار اBس�س

  �*$� از �'� و ا���م 5� دارد  .- �8س�زد

  ....!ا�'"& اژده�ى �62 

2 ��م و�'"p�2 ��د را  �ز ��اه� �*د��  

  د�F *9.��! ع.* ���ن �+*$\ ��اه� ;�

  د9* ع'l و 8@+> از G+�:> ��* ��اه� �*د

؟$��8 9 !t  

  Z8* �8*و و�B 8@3�م ا�.@�ل ��اه�  �د؟

  Z8* 0	 �@*��\ان ��ى 9*دون �J�اه� ;�؟

  �J�اه� 9(>؟» واى B*ز��م«H$ *Z8 �8در از دل 

  ا�'"&  �w دارم در 9/� د�"  ! دا��8>

  �+�غ ��د  ! ��م ا�"��م ز� ا�س�ن �&

  دان ��Z2& دل  ! را	 0ور�* ا$& ����ا�.*

  ��اد و ��f و 8ّ/�> $�3 �& اى  \رگ ا�"�د

  زJ"$�F H$ ،&�8> ا�8*اG�رّي و��ان �&

  5(�ق در ���ن ��n` 8'� �\ ع/ و 75�ا را

  ا�'"& ���8 از ا$*ان و$*ان ه ;���2"�؟

  ��3.�، 8@"*م �8 دار ��8 ا & ���2 را

  . ! ا$& و�'� 5.ّ�ن 9�;\د �& �*8> �8 را

  & B �F*ا5* �! ���ن ع7` ه �G �&ا�'"



  ��2ر ه  +�& 8��� و ع�س� و 8@ّ.� را

ّ̀ ا$& 8:ّ.� �&   �/�� ع'l را  *دار و �

  .و 9* ;� از ز �ن ع/ ا$& �(` ��& وا�&

s�    ا�'"&  �زه

  .��ا را ��\ ��Fا�&

 �+28 :&"Z2;8*�\ 5:/�.�ت د$�2 وا  

 


