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3 -���ا�# %�"� ��دآ$$#�  آ$# "! � از ه� آ�� �� ا� آ� ه� آ�رر دا���س ���ر ��  ���

ز�2ا �#�1 ا(& ($#� .  )$	� وارد آ$#، �.�ش ��,& "� �+ه* ا(&"ا( �)	$�"را "� ��ه	& 
 � از )$	� 1922 ��رس 19"� ��ر82 " "�	�ر �����7�"و56 $�ك را در ا� 	�ر دارد؛ ($#

"� FG � ه� . ��Eب "� ��)��D آ� "�ABC #2 "� ا@?ع ا1<�� ه	�& (	�(� 6=ب "�(#
) 566. ص." (آ$# �.�ش �Hم )$	� را در ا�2 ��رد ���$# روز رو�H ��"دا���س ا�2 ���� 

ش آ� در ده# آ� هQ� اH	� "� ارز ر2	P آ	�� د( �ر ��. "آ�5ر در �E7O و56 $�آ� ا(&
آ	�� و�Wد دارد "� V	� از T�U� ��رد �	�ز "�ا� د�1(& "�ا� آ�O �" SQ"��	�ن �E7O داد� 

آ$# آ� هQ� اH	� ��"�ط  در ا$2��(& آ�، "� FG � وو)��$( ،D$G	� �X �����Cدر ��." �Hد
�� "� �F(�Z& "� �� ���$�ن و 6�H A,% .�Bد�U و ��ر 1?2] آ5 �. �	=�# ه�� آ	���2 در ا$2

� دا( �ن ا(& آ� ه� دا���س ��H . � H# و (�آ�"� و5W $�ك در C<� د�#2 ����در ا$2
 درZ" #X& "�ا� 99ا� ا(& آ� در Uن  "�ا� ��، ا�2 )7^�: "آ$#  �����7� )$	� را \	#ا ��

 �QHد �ا�2 آ�ر"� �� �<Q	� bزم را "�ا� ��aO	 �Qن در ده� . در ا� 	�ر دار2]] آ	��[��"�د
در ا�2 )7^� و دO	�B در هQ	� )7^� ا(& آ�، در �$�@�E7O c زد�، ��دم . ه# داد2U$#� ��ا

�� �2+d� ا����� &H�G د� از�W �ه� در �6ل \�(	#�#، در ا�2  آ$$# و X#ه� ه=ار �W# "� رو
)7^� ا(& آ� "�2# ���در� ا��ال آ	�� "� "	���Q6� ���2 و و56	��� ���2 ا��ژ� �� ا���م 

� ه�h� آ� \	�H . gد�H �" و � a2�) �h] ه�	ه� را ���در� آ$��	ا2#، �� "�2# ا��ال آ
	�ن رو"i @? را "�ا� �� �<Q	� آ$#	� #X #$h j,� S2 �آ k@�O . ���.T	ه ،j"#ون ا�2 �,

آ�ر �E" � ���6ر آ�، "��m2 ه	T.��� �?ش اO ��د�، ه	l ��ع د�Cع از ��%�Qaن در 
&�	� ��Q� ژن Pا��F$دا�..." آ �ده# آ� "�ا� ��BC	& ا��، )$	� در  ��س �U.�� ادا�� ��ه

"#ون ��U� در"�ا"� "آ$# ه�Qن ���� د( �ر ���در� ��5 و "	���Q6� ا��ال آ	�� را �Xدر ��
#H DO� � =	h l	�1"و " ه��� ار���	ه� . [...] ا1#ام "	a� �2� 5#اد ���Q از ��G#$2�Qن آ

ا�2 : "ده# ه� دا���س \	�وز�$#ا�� ادا�� ��." (&O#ر �a#ا ا1#ام �G#Hن "	H�" � 5# "! � ا
  )567. ص." (��H � 6 � "�ا� ��U �#$�2ن �	= و56 $�ك ا(&

 و B2	$� د2.� آ���� -ز�2ا "� ��ا�#ن ا�o . �� ���� �2ه�ا ���2$#� آ�Q ز�2د� رو� آ�د� ا(&
#��H #6 ز�2د� از �V�2 دار�#، ��د2# ���دم آ� "� درو�$HU �	$( ر�pU �" �و آ�ر دارمآ �) ار .

aC? در ��رد . "�	�ر� h	=ه� در ا�2 � �، در i�H و در �<�Qن، ��5ن از iaW دار�#
�� �2U ،���� ا(�س  ���U �� دC � (	�(� ��د ���� "$��2# و "�ا�BC"� ر �	آ� )$ &C�2+\ #ا���

 ���Q� �آ �=	h د؟�H i)� � &6�Oو �" �Hو�C�ZC �" #$آ *W ن را "� @�ح ��د��U
�Hد آ� )$	�  �2U ��. �"!� در ده!� \	�م د2.�� آ� او "� هQ	� �C �#1( �د� ا(& �#ارد�5

�m2�6ت و?EXرا "� ا �E7O �S2�5 ( 	=ه�� �Vب  \	��#ه�" �O?1 ذآ� آ$# آ� ��رد �ا
 �W�� �" د دارد�Wژن و Pا��F$د "� آ�H ف��� ��	ا(&؟  h� ر"�E �	�ن ا�2 آ� �=ا�2 آ

� آ� )$	� در �2�Wن �#ارك ا�2 آ$�Fا�P �!	� آ�د� ه	l ا�Hر�"� ا�2 آ� در ده!� (#$  �" �ا
از آ5	�5ن ا1#ام h #��H	H�" � ,v� =# " ه� �a#اد ���Q "	5 �"ا�2 ���� �5#� ا(&؟ ا�2 آ� 

 �	$( � O i"�O �2U,�ل ا(&؟ �2U )$	� "� رو� -���$#   آ� او را �����د���G �,)�7� �2 ��-"�ا
	�ن\	��#ه�� و56 $�ك ا	� ��  ه� ده�Bن ��	�7، "� \	��#ه�� دا�� و "	� �2 ا�� "� روQ(ا



 

 ،S2�5Uن، در(& در U( ��� آ$�Fا�P ژن ��C ���د� "�د؟ �oه�ا او و د2.� ره,�ان 6=ب "
�� ��	  . �� در ا$2�� در �i"�B� �EB "� ��2� ��رآ�	�] ه� 	]. دا�� $# د�QH را ه�Qن آ

� ���5 � را �	�ن آ5	�5ن د(& 1922 \��2ن "!�ر ا2$�� ���در� ا��ال آ	�� در�>C 
S2�5� ا)&؛ ا�2 آ� $(	� �Z"اه# از ا�2 ��%�ع  را( � و "��� S2 ورد� "�دU د�W�" ه�

�و اh �2	=�2& آ� ا�2 "� . ا� د2.� "�ا� (�ز���#ه� آ5 �ر آ5	�5ن ا( �Fد� آ$# ���
�Q� �, a� ن راU 1$�ان l	ح ���� "� ه?EXروحا�� . آ$# ا ���" ،P�1�" �Gا  ،�Cا�� �ه�

� H�� (& آ� در ��رد�	ه� و (  �#	T	\ k%ان "� و#$h ا@?ع ه� $#، ا�� �" �	$( �ه�
� را =	h �� #$$د� آ�F )د ا�� i	Z� رت#O �Qاه$# از ه�Z" ،#$ �	� ���.	" �UرH	�ه�� �Hرو

ا(& )�� دار آ$# (�ه] "$#� آ$$# آ� " �ا�# ��@�� ��U� را در �B,�� �	#ان (�خ Uر�	#� 
�. O��U& ا� �اع $h	� � C i"�O �$!] ��اه# "�د��� �X?�  آ� از �^� �� در ��رد �ا

  .h$	� � $� در درW� اول ��Eح ا(&، ���� ا1 ,�ر Uن ا(&
�� ����ا�#  دا�# آ� د2.� در ا�2 ��رد ��Q ��ا�# H�" �#�U#؟ ه� آ�رر دا���س �� ا�2 � � از آ

ه��  ا� ا(& آ� �#ت ا�2 ����"آ$# آ�  $# %�Q ا�2 آ� ا1 �اف ��از دادن �$,�C kار آ
�� ��b�@ #$$د آ�Qن را (�� .� وا�U #$ )ا�2 ($# ) 597. ص." (��ا �" kWرا �Qا�2 آ�"�$"
�� x	%�� #ده" :�	HرU از ���	FZ� ر�E" ،����7� "�د� &�H �ون ه�  ا�2 ���� �� \��2ن ده�	"

"����b اX	i "�دن Uن "�Eر �U1970#H �5 $�  . �aEO# و "� �Cا��� �$ H iB# و در (�ل 
."  ��(A ار�Gن ر(�Q آQ	 � ��آ=� 6=ب آ��Q	�2�� &	H ##1990در ا��7د �Hرو� "��ل 

 آ� �oه�ا S2 �2�5� "\	�م اوران �� g,$W	h"�7� آ�� Uن را در �Cا��� �$ �5 آ�د� ا(&؟ 
1�Q ا �Z2ا�2 ���� . (&��ر &(�Xدر ��رد ا�2 اد�1 آ� ا"�#H #	2�� kEO ر�E" " ز�2ا در

دا�	] ار�Gن 6=ب آ��Q	�&   آ� ا), � ��- �$ H �5#� 1990آ� " �رU 82ورi2 .اس.ا2=و( 	� ت
�م �Hد "� h� ��ر�Z2، - در ا� 	�ر h� آ���� "�د 1990ا��7د �Hرو� در a� ��$2ون ا#" 

*6�X ن�Gا�2 در ز��2^� آ#ام ار �	 X?6	&، آ#ام \mوه5.�، ه�Qا� "� �F� �h	� و �7
�� g	\ ا�2 (�ال �� �ا2# آ� �C S2د ه�O#ر ه] �.�ش  ا� �5ر ا���م H#� ا(& "�ا

  .V	�ا� �Bد� داH�" � H# " �ا�# "� هQ	� (�دU �Gن را O,�ل آ$#
 (�� .� ا� د2.� ��د2# در ��رد آ$] ز�2ا �6دp� ا�2 \�(�5 ا(& آ� �� Uن را ��Eح ��

در واkO ا�Q!� ��.2�W ���� �2 . "�دن ا�2 ���� را "� " ��#H	g از B2 �" � H+G	� �i2#, آ�د
درا�2 . دارد" �	�?س ورث"��H � " آ �ب (	�� آ��Q	�]"در "gZ ��"�ط "� �Hرو� در 

 ���� k,$� آ �ب"�X�a� �Z2ا($�د ��ر �a(�E� و {F6 �)ا(&" ��آ= رو �#H ا�� در . ا1?م
 �در "�	�ر� از ���ت "� ا� ?ف در ��QW� آ� "��دZ5� i"�O �G	| ا(&، ا�2 دو � � ورا

" آ �ب (	�� آ��Q	�]""�	�ر� از QW?ت و 1,�را�� آ� در � � .  دار�#ه] ا� ?ف "$	�د�2
آ� در � � ا�	� " آ$�Fا�P ژن"و�Wد دارد در � � ه� دا���س �	�& و "�P�1 ا�Hر� "� 

��ا�# "� ا�2  ��اه# ��2�B� آ$# �� "�ا� ه� آ�� آ� ��. �	�&" �]آ �ب (	�� آ��Q	"ا(& در 
 ��رس 19دا�	] آ� از "� اEX?ح ����  "$�"�ا�2 1� ا)��7ب ��. دو آ �ب ��اaW� آ$#

 )$	� "� ��)��S2 �� ،D روا2& آ� bاiO دو روا2& "�	�ر �=دS2 "� ه] و در 1	� �6ل 1922
" �	�?س ورث"� �Hا�h A2ا "�ا� ��رZ2$.�ر� ���$# در ا2. "�	�ر � �Fوت از ه] و�Wد دارد

� اX	i "�دن ا�E� ���� �2ح �5#� ا(&؟ �hا آ�� U �#H �)��1 ���Q� S2ن را ��� ?Xا
�Q� �}=  ارا	و � �	ر )$�pU �ده#؟ و (~�h Pا Uن را در ا� 	�ر آ�رH$�(�ن "	�Eف آ� "� �7 �ا

ده$# �� اU &(�Xن را �a		� آ$$#؟  �Oار ��Qآ�رH$�(�ن �A و ��رX 82#ور ا($�د HU$��2 دار�# 
�� �$\+�2م آ� در "��� ��ارد  ا�G در \� ا2$!� ا�X)& اH � C�2+\ ���� �2# �� ه] "�Eر 1

 �در ��رد )$	� اH ,�� آ�د� "�دم و اP�1�" �G ��در( � Uن ��HUر H#، �	�?س ورث و ه
  . دا���س 1$� اH,�ه�5ن را "~+#��2

h �" �� ���U i	(را ��د �E� �2را��5 اU �	$ &)ر (�د� ا�	ن ا�2 "� . \+�2م "��Q>�
�� �دا�	]  اEX?ح ���� "� ��Qم T�U� �� در ��رد ��%k هQ	5.� )$	� در ��رد ا�2 ���



 

� ��,& "� �+ه*")$	� در ه�Qن � �ن او)	� ��د ه�TQن . ��2�d ا(&�Gش 6=ب آ�ر�.� "
، را "	�ن آ�د و %Q$� "� "آ�	� � "� �+ه*�k@�O &F(�Z �����2)	�] ��ر"، 1909در (�ل 

 �" k@�O &F(�Z�"*ه+� �	در �HاA2 �,�رز� @,U ���Bن روز . ��آ	# آ�د" W$� "�رژوا1 �2
 &H�� �آ &Cر g	\ ���U �� �	$( ،�	)ه� "!� "�%# �#ا را "رو �" �$W �آ � �	Hر��U

�� �^1�� �� SQآ ��	# . �pUر(".آ$# آ$# در واkO "� \�پ و آW15.438. ص ( =Gه� �	$(
ا� آ� "�ا(�س  "���� �����7�""� هQ	� د)	i ا(& آ� . ا��C A� �2 ا�X)� ��د را �d		� �#اد

ا� W=  آ$# �hر�  W$� ��گ Uور "�%# آ	�� را ��X	� ��U1922ن �2�G او در (�ل 
 1921ه��  "�ا� ا2$�� "#ا�	] �.�ش )$	� \P از ا�B?ب و در ه�Qن (�ل. ا1 ,�ر� �#ارد "�

 U 1921ورi2 -ا� ا�Hر� آ$	] آ� او در ��  ��ا�	] "� ���� ��,& "� �+ه* h� "�د� ا(& ��
ا�H�� D��(�� �" �O�F � ا(& و ه	P�T �	= �� "�7ل ا�X)& Uن را ��رد ��د�O #2ار �#اد� 

ا�G در(& "�Z@� داH�" � H] روز���� ه�، ���� �2 : "���2#  در ا�2 ���� )$	� ��. ا(&
���$5Z" �: �Hد ا�# در ��رد اول ��� �� آ� در Uن FG � ��  از آQ	 � ��آ=� را �$ �5 آ�د�ا

� در ا�2 6#ود"	�2	# ��& دروV~�دازا�� �+ه* را ا�5C آ$	]=	h �2 ، . #2�,� [را ه g ,7X
� د2.�در ز��ن 1	# \�ك "�2# . ا�2 ��5ن از "� (	�( � دارد. آ�د=	hآ�د �	X�� ا�2 :  را ��

~Vدرو &از ه���G� "� ا6 �ا�� ��,& "� �+ه* �دازا�� �+ه* را ا�5C آ$	] "�� آ� ��
ا�G د"	����� 6=ب . Uن ���� را "�5Z" �2 ���� S2 �" #2$��� دQ�� �.2	i آ�د. اW $�ب آ$	]

# ." (��اcC ا�2 �	�& ��%�ع را "� دC � (	�(� ار�Wع ده	#W45 .) 94.ص �	ا2$�� )$ iv�
  . )$	� وا�aO �	�&ه� آ�رر دا���س در ه� �6ل 

  
  ادا�� دارد 
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