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�()% از ز�'&% !�دم $�د� در ���� ا� . را، !� از � �� دوم ���ز ��د��" 	��� ����"ا����ر 

ا�7 ���ب 345 د���2 ه� . �� ه� ا-�ق �ن درا*�ر� ���/اد� ا��+ از ا.��ر -�% د,+ *�!(�
 ز�'� ��د ���� �/د ا�7 345 را در ا�5'ا� ���ب 	��� ���� دارد �� ز�'&% ا�9اف ا,+ و

  .�5 !:'!� ا� �� در ز�� !% �/ا� '. �ورد� ا,+
345 دوم ?���ن ��<�� ا,+ و !� �5 ا�7 -/= > ا����ر 345 �4�+ ���ب را �9وع !% �) � و 

  .در ?���ن ا�AB> 7 � @، �5ز !% &�د�� �5 ا����� ���ب و 	)'دا,��ن از ����
 9��ر� !:'!� ���ب را !% �/ا� ' �� در��C ا��+ �5ا� ورود �5 د� �� دو ��:� و درا�7

  .E�5د,�% ه�، ?�D 7 د,�% ه�. .��ه�� �ن
  . !% �/ا� ' و در 9��ر� ��)'�، ���ب را ادا!� ! 'ه �" 	��� ����"!:'!� ���� را �5 ���ب 

  
  
� ه�ز�ن«��   ه# "�! ه ل ا	

  »ه ل ه� "� ا	 � د &�%$ن

  
�!'م، در ا�7 ��9 , ��� *�!(� دوران �2!% ��ه) +�5 ?���4 +�E2%، از وF�, 5 7 �� و د� ،

  ..�*�ر، ��!I و �� -� �'ود ز��د�، �GH 9'� 5/د
 $� �-%، ا5L! %2��> ��� 9�� M@5 N� �5 ���F%، -��م –در ا��J� �* 7م د���'� ر$ �% 

  .,��/9+ .�ون و,D�O% و �, ��% �/د را ���ن !% داد
�	� ��:�ت �/� *�!(� ,�!��� دار� د��2 */ا�� زد� و ا9 �ء و ا<�Pر ��� 5 3 د&�&/ن &

 � S�- ار ?�,+ و'(? ،��>/� �, ،�'��! T:$ ،� :> ،+$��* �J$ن، ,/اد ا����� %F9'� 5/د، و
»%Fا�'��% از »-:'�� از N7، ,)2'ل و -�ر�$�H�! ،2 7 �5ر(, %Fدر ز�� .�� �� $'� و ،

 ��ن و !MI و رو��� /ن و �5زر&���ن -/ا���F�� ،�2 5% ?���ش و �5 ا�9اف و ا$ �ن و
  .!�5�Y , �� $�د�، ا�)�ن ��Jم <�-/ت و F� 'ه�� را �5 دوش !% �� '�'

ا�7 ه��ن *�!(� ا� ا,+ �� 5 3 از د��2 �/��)'&�ن، �Zدق ه'ا�+ �ن را در 5� �ر� از 
Z/- ،+5)'ش و ��ا	ه�� �/د، �5 �/$%  �B. ر� دا,��ن ه� و� �و ?] از او 5 '(� %! \ 

�:�9% » اA Z ا��ا�%«�/��)'&�ن !(��Z �/9 '�' و !% �/9)' 5:���� �ن را �5 $)/ان ?'�'� 
'((�.  

و ز�5ن و !�aF�Bت و ) </SPF/ر(ا�7 ه��ن *�!(� ا� ا,+ �� O5/ر $�'� !)�^ <�ه)[ $/ام 
� -Fc \ در ��/ر !� در �:A ه� و !AY ه� و ا9(�ر و �)��� ه�� ��ص �ن ا,+ و ا�)/ن د� ه

*�!(� را �5 9 /� د���2 !(�<% !% �)'؛  �� . �5ر� �ن ه� ���9�2 و 	�پ 9'� �� !% 9/د
!�f��B. 7 ه��% ا,+ از �/ع .�B ه�� ه'ا�+، �5 ��5/رد� ر��4)' �! @ و &�� ه��ا� �5 

ون و �� �اD%؛ �� S�»+�� �- +�� «'! < =/- A!�9/؛  و �� ���5% ا,+ !IY !��)' ���ب 
�داب و ر,/م !�دم -��ان از زا�3 -� !�گ 9�5' �J(!.  

در ا�7 *@و� 9�� ��F�& N� �5 ز�'� از 	��� ه�� ا*���$% ���ز ,S�S�? �S/� در -��ان 
�داب و ر,/م، ,�و��ر دار�'؛ �� �% �ن، رو� �ت h��9 و ��/�� وار ا<�اد،  %��5

�/��)'� �5 9 /� ا� �� . $)�و�7 و j& �/ 9ران، در �� N�F A5�. i�P$ ،[] ا�'ا��� ا,+
!�)/ع ه� 	� 5 3 -�� را، در ���F'ه��% » ا�I$�ت«!�O/ع او,+، ه�� *� �/ا,�� ا,+، 



 

 

ر �� ,���� *�� ده' و �5ا� ����% �� -��ان ,)�% را !% 9)�,)'، ����� ه�� ���H را 5 'ا
ا�7، ا�I$�ت -)�� در ا�� �ر ��<a! �J'ود �/��)'� ���ب ��/د�، �PS5 در &�د�ور� �ن . �)'

در ا�Z/- 7 \ *�!(� -��ان 5 7 . ه� %��5 �9)���ن �5 �ن روز&�ره�، �5 و� ��ر� ر,��'� ا�'
 ��م ه�، ,��/9+ ه� و رو�'اده� -��!� <�=% و ,���� �/��)'� ا,+ ١٣٠٨ -١٣٠٠,�ل ه�� 

از �ن . � ��� ا���O.% دور �� �@د�N �5 وا.( + ?'�' &�دد، ا�7 ا!� �B- �>�Zد<% ا,+و ا&� ا
*� �� ا5'ا .B' -�ر�p �/��% در ! �ن � �+، ����' از ا�7 �/��9، �� در �ن *)�� اد5% و 

��� . </SPF/ر�N �5 ه� *)�� د���2 !% 	�5'، -/.^ د.+ و اF�Z+ و ,)'�+ -�ر�4% دا9+
�/��)'� روس، &/&/ل !  - s ه�� $�B، �/$% ژا�� -�ز� اد5% ا,+؟��2رش ���F�& N از

!% �/ا,+ ه�� ��Y<+ ه�� *�!(� روس را «�� در �ن �5 ./ل �/دش » �H/س !�د�«در 
ا�7 ژا�� . ه� J(! 7/ر را د���ل ��د� ا,+» �v� �wP% �)' و �N �5ر� �5 ر����ن 45)'د

 �� %$/(�! �/S5�- � ,�- ا,+ �5ا� %�,�(! �S ,ود�+ ه�� و'a! ن�در ژا�� دا,��ن، �5ا� 
�5 ه� Z/رت ا���wS� 7% ا,+ �� در =� � �/��)'� 5/د و �ن را ,�ا��wم . <)% و*/د دارد

�ورد -� -/* � �� $'م -/* � �/د را در �@د �/ا�)'&�ن 5 �5' j��� در <7 �:�9%، . �5 رو�
� .�S، ,�5:� د���)� دارد �5 ر�[ رو�7، �ب و ر�[ �� , �) ?�-�� ,�ز�(ر��9 	��� ��2ر� 

و &�� 	��� ا� �� ا,��دا�� -�, � 9'�، 5 3 از �ن �5 5 ))'� !% �!/زد �� �S5�- N/� و, ^ و 
i��x5 T ��- د �)3 و وا�)3 . دارا��wه� و ا� ���	+ �5 ا<@ودن �ا�/- %! \Fy! �� ن� �5

5 %F)' �5ا�5 �)'، و	��9 را /� �w� ،ن ه��'ان دل �/ش ,��+ دا,���% 5 3 -�� در ! �ن 
 �(aZ �5ز��2ان و �- '(� N�� ارد و �5 �/�5 �/دj25 %.�5 %9)�، ��ح ه����� از -�Bو�� 

'�/�� �& pن -�ر�� �� �'()S5 % را �5 ��ده� و 9) '� ه�� . ه� در &�داب��5 و�}� �� ه� �
% �/د د�F��2% ا,+ و �5 ا<@ا�3 ,�ل ه�� $��، ! 'ان ا! ' -)[ و دا!)� ����� <�اخ !

9/د و AY! �5 �(5 !(�وف ,74 ? �ان، �� از دراز &/�% ? �ا��، �PS5 از ر�9j&�, i+ و 
  .�� T ,��/9+ ا,+

&�م �j2ا��9، » 5% ��ف«�/��)'� !��)' و�Zف » 	��� ����«ا�7 را ه� H 5@ا� � �� در ا�7 
�ر �PS5 از رZ'���� �: :+ و -A!�P -�ر�4%، �5 ا���ن ه� و ,��/9+ ���2��� ا,+ و ��	

!a { ��,���2 !� از 	� .��ش ! 5)��2'«: ا�7 ? �م را � @ �5 �/د دارد �� � �5�A د��2 25/�'
  »!5/د� ا,+
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