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����� ��	� 
��د آ� ��د ز����  ��	��	ت ��	ن ���	ه�� و ��د �����د و �"	ر  � 
��#$�ا% 
�( �)�% 'ن را ��ا�ه3 آ�� �)�2 �� �"2 ��ن �$	�2 01ب و .�-�، ���	ه��  و ��+ ��  *ا

  . و=� ا��"� �	�� از >;#+ را
 �	ر�:2 آ� د��	ل ��د ' 	
 ��د. �#	م �56 ��	�4	��
  

ا�( د�	="��A ه#@��( ��ا% درك �� ��$	 را�<� ���و�2 �6"� را�<� درون 01ب اه#�+ ���	د�( 
��ان �"C  د
 ��B+، �	ز�	ن 01ب ه3 �#�2� رو% ��  9�ر)8ا � ���	ه�� �� �)�	%. دارد

��	� ���
 دو=�2 را دا	��=��( ��اه	ن ��)�+ آ	�C �	�� 01ب از راس 'ن ��د ا�	 '�@� او . د�

 �Eا 	��، ��د��ار ��د آ�  ز�� �	م راس 01ب درك �2	��آ�د، در �-<� �-	�A� C د�

	ن آ���
 2�01 راس 01ب ه#. ���Hف ��آ�0+ د�"�ا��A، 01ب را �� ه#� �F6B آ��
��� و در 	� 
��ا�+ �)�2 ��د 01ب از �Hل �#	��� 	�2 آ� در د�"�ا�2 آ	�C ا��:	ب 

�-C ��	�+ 01ب را �)��( آ���B� 2 'زادا�� وIJ� . ��در �	�6K ��	ن دو آ���
 ��0 آ#�
��ار ره��ان آ� =��( از 'ن . ��آ0% 01ب و�O�P دM-�N اE�ا% ا�( �L#�#	ت ا�+Nا


 ا�+ ��	��ا�( ه�R ر�<�N �� 2رت �	ص ا�( �	 'ن ��د �� رو% 01ب �� �����	�2 آ�د
 آ� ره��ان 2�01 در ا���	ر دار�� ��-	>� آ�دن "�Hح >	=H�" .2ف �L#�#	ت 01ب ��ارد

. =��( در 01ب ��د دارا% ا>��	ر ��B	ر �	2�U ��د ��ون '�"� ه�@�	
 د���آC 'ن �	��. ا�+
�� �2 ا% آ� ه��	م آ���
 در �����	����� او ه#�ار
 >��ان ��د  ه	 در ا���	ر �#	��� 	ن  *ا

��را% آ#�B�ه	% �56" �� 'ن �١٩١٧	��� آ� از �	ل   ��V<"2 آ#��� ��آ0%"را  Zر�� "
 در رو��� �١٩١٧	�� ه#�ار
 �� �	.� دا�+ آ� ���د >	=2 آ� از ��ر�� �	 اآ��� . را ا�0ود

��� ���F 2�01 ��د آ� در 'ن �� د 
�� ��	�2 و�Eد دا�+، �� د����	�� آC؛ M�� 2�01 ��د
�� آ�  آ�د آ� در 'ن  0ارش آ#��� ��آ0% ��ر�2 �2 آ� ه� �	=� �A آ���
 �� 0ار �2

+�=	(�
 'ن �� �#< M:� +�ه	  در ا�( آ���
. ه	% 01ب در .2 �	ل ��M از 'ن ا��L	ص دا
�� �<�ر '�"	ر ا��-	د �2���	ه	ت  *��� از ا .��	�(>N �� �� %	ه
ه	 آ� ���ن   ا�( آ���

ه	% ��B	ر 1	د% و�Eد دا�+ آ�  ��:[ در �	ر
 �B	�2L:�� C ��د، ����رد ا�����
ه	% �:�6_ و ر�N^ ��د آ� 01ب �� �"C ��و��ر ا���	ر  �)#��L� Uرت �0ه	 �	 .�ح

2� 2� 3�#L� ن	ن '�	از �� 
ه	 =��( ه#�ار
 �	آ�� دا�+ آ�  در ا�( در ��%.  ��+ داد و آ���
�#��� . �وز�M ��$	 در 'ن �1% ا�+ آ� ���ا�� د���ان را �� در��2 �;�ش ��-	>� آ����

�� C�N از ا�-Hب اآ��� ��د آ� =��( �	 �-�( �� ا��"� ز�	ن �N	م ��ا ر���
 ا�+ Oرز 'ن `�� ه	�
2 ���N �� 5	�a آ�دن آ#��� ��آ%0 �Nو ،+�و در �b�ا���Lرت ه#� `�0 از د�+ ��اه� ر

درون �Kف 01ب "داد در >�( ا��"� 51 د�	ع از ��ac ��د را " + ا��)O	در ��ا�"��� 

  . ��ا% ��د ��OJظ دا�B+" و در آ���

  
�	 ��	��ه��
 ا�( ا�+ آ� �	  ���2 �)�-��� آ� ا�( �#����K و 
��	 �	در در ا01اب ��دB� %ا

ا%  ���ه	% ره��% در ا�( 01ب آ� در 'ن ز�	ن ��B	ر �Eان ��د، ه��ز 1 `� ا��از
 روش
�� ا�+� �١٩١٨	��� ��رد% آ� در . ���د
 و در ���2 ��ارد ��K	ت ��	��E 2% ه3 دا



 

 +��� g6K ش�ر% �*����N AB	�a آ��، آ� در -=��( ���ا�B+ اآI��+ را �� c�ورت ���= 
��O�4 ه��ه	% �	 ارز�2 از د�+ ر�+ آ� در �2 'ن ا�( ا�E	ر ���Eد '�� آ� ه#	�<�ر آ�  �
M�� )��= د���2 آ�� �����ا�<�B� 2	ر �:+ �� �*�� 	� g6K د�� 
ا�	 01ب �A���6 آ� �	 . �د
 Cن در ١٩١٧'ور�' %	V<ر ا	#� 2�Nو +� از ��3 ���6ن ه3  ١٩٢١ �Kه0ار >�V ه3 ��ا

��B	ر ��ا�� ر�+ و ��N +�=�jBرت را ��>$�
 دا�+؛ ا�( c�ورت د��� '�"	ر ���د آ� 
�� ��	�2 �	 د����	�����ر%  �$	ده	�2 `�ن د C�	B� در ��رد +<�B� ا����ا% �"C  ��د آ� �

 ،��	�	��$N 2ن از دورا�	% =��(، ���ره� 
����	 اه#�+ �L#�3 ����د؟ در ا���Lرت �	�� در 
ا�	 ه#@�	ن آ�دآ	�� در �1	ت 01ب د��؟ C�N از '�"� ���ان در ا�( ��رد VN	وت آ�د �	�� 

��ر��6jB� l ا�( ا�+ آ� ز�	�2 آ� 01ب. د�B� +N	ر آ�د� ،+� �A���6 1"��+ را ���+  �
 A� ��"رت�N 
	����( >3�H ��روآ�ا��3B در 'ن P	ه� �2" د�B:� و C����  %آ� ه��ار ��

در ����4 ه#�( . ��B	ر �E% ��ا% =��( ��د و او �	 �	�	ن >#� ه#@�	ن ���ان ا�( ��6jB ��د
 �% و ده-	�2 را  =��( .�ح ����4 �	ز�	ن �	زر�2 آ	ر١٩٢٢ -١٩٢٣ا�� ��د آ� در 

 )���
 دو=�2 و ��د ره��% 01ب �	 و��)	���<�ح آ�د آ� ه�ف 'ن �)�#V ����� وا2(N د�

�� . رو��� ��د" �:��	ن آ	ر �ان و ده-	�	ن"ه	 از .��5 ا�4	د �;	رت  ��دB�	��$	د% آ� 

��د 
 در از E#�6 وP	�_ ا�( آ	ر �ان ��	رآ+ �� �)�اد �)�(. ا�+ واN)	 در�	ر
 'ن ا������
�� ��	�2 01ب ��د ��ا% ا��"� �1 )�-� HI	CK آ��� آ� �ه	�2 آ� ��  ه#�  0ارش"B6E	ت د

2� 2�	�� ����� ��	�2 در ا���	ر ه#� ا>V	٢n %ر�� �1اآI�  د� �	>+ ��M از �B6E د
��	� �����N M�ار  �O� %0آ�ن ���B�#آ0% و آ�� ����� " آ#�	� ^Nا�ذ% "و ��O� Rآ� ه�


ه	 ���د و �<�ر آ26، �O	ف ��دن �<56 و ��;3 ��دن  �	�a از �J-�5 '�	ن، ��ر�2 ��و��
���	� �����;� از �-	م و ��N)�+ ره��ان ز�� �;� دا�K 2." ه#� ا��ر را�  
�������3 آ� 

 +��	O�=��( �Z از ��l �	ل 1"��+ در ��ا��B� F	ر �:+ ه#	ن ا�+ آ� ه#��� ��د �)�2 
�( ره��ا�( . ه	 و از .��5 '�	ن ه#� ��د
 ه	 �% ��	�F��� 2 ه#� آ#���B+و ���+  �

�� ا%؟ �1��b +2 ا��  رو
   

�-���	 از ه#� ا��ر �2 ا.Hع ��د، " �����ر �0�"	ن"در ��ا�<2 آ� =��( ���ت ��#	ر و 
+� و ژا���� ١٩٢٢در د�	��� "�+و(� ه	 و �	�� ه	�M را �� ���2 ��د  ��ا�B+ '���( �	ددا

١٩٢٣���د >�	رات  او �	���
 �2" و�K+"ه	 آ� �� اH>Kح  در ا�( �	ددا�+. � آ�� د�"
 Cآ�ان د����(� د دارد آ� آ��Eو )�=	�ا���	رات �	��Jود% را در "��$�ر% در ��رد ا�

و% در VN	وت ��ق ا=)	د
 ". �-	م ��د ��آ�	ر ��د"و �	�� از " د�+ ��د a#E آ�د
 ا�+
��	��� )��)�2 دارا% M�� " 2O(c از �1 ��("د او را ��د% ا% آ� از ا��	=�( آ� رو

. ��ا�� اه#��2 �)��( آ���
 ��	�� دا�B+ آ� �2" ��ا% �-	م د���آ26 01ب"�b�N	�C �*��ش 
ه#�( ���E د�� 	
 =��( ��د آ� �)�ه	 دردوران �����و�"	 در ��رو% ��B	ر ��رد ��N �E�ار 

B���=	�
 ���ش �� . آ�د �J� 3ود �2 ��+ آ� ��6jB را �� ���E روا���	�	�� ا����ا�( 
2� 2$���د ��ا����c�� 2ع ا26K و ���	د�( ��. �6jB� 2�(� "%ود�J�	� رات	�� آ� "ا�

 +�درون 01ب ���Eد '��
 ��د و ����E �6jB% ��د آ� آ	�� H	 �O$��2 آ� =��( از 01ب دا
2� H�	% 'ن را آ	ه�د و او �<�� ��	r� د آ� =��( در. د���� 	ن دوازده#�( از ا��4	��E 

اول �;	رات : آ���
 01ب ��	رز
 ��ا% ��آ�	ر% ا��	=�( را �	 �"�� �� دو ��Jر 'b	ز آ�د
2E�  ��VN 2 و دوم�	O% و ده�ر 	3  آBو����" روس �0رگ"ه	، ��ا% در �<�O� �O آ�دن 

�� ا��	=�( آ� وac را در�. دا�B+  'ن را ا��	=�( و ار���E"��ز
 ��jB�"2ل ��	�2"آ� =��( �	

ه	% ا�	�2 ��د و �	 ��ز ���	��ن ���2 او ��ه�(  ��د آ���� �	 �	�a د���س او �� ��و��

+���E	م )٢٨< ص - >>5;� (. �� ه#B�ش ��M ر	� ��	O�	� ا�( '���( ���د �	u�'ور و �
�2 �	�*�� از 01ب، ه#@�	ن آ� دو ا�Hق ��	�2 را �=��) آ	�(� H	رض ��	ن دو �O$�م '

  . ده� ��	ن �2



 

��د آ� �O$�م 01ب �� " ا�Kل =����3B"ه	 از ���ا ��BO�ه	% ا��	=�( در �	 ا��J	ل در .2 ده�
+B���#آ �� ����ان  O+ آ� ا��	=�( UاCN در ��jر%  در ا�( ��ا�F '�	 �#2. ه	% E$	ن '���

ه	% 'ن ز�	ن ا��	=�(  آ�د
 ا�+؟ و '�	 ��(� 2	 ��B+ آ� ا��وز در �;��� از =����3B د�	ع �2
�O>� 2� ر% در	ه�4	% �	% �)�%  �+؟ �2 ه	دا�� آ�  ه�ز 	� C"�'�	 : ��ان ���M را �� ا�( 

��د را ���Eد 'ورد
 ��د آ� =��( `�	ن " �Nرت �	��Jود"ا��	=�( در�+ در ه#	ن ز�	�2 آ� 
ه	% =��( در >��K �	ز�	ن 2�01  ��ا�BO� +B� واN)	 و�	دار ا����� ���ان 'ن ��د '�	 �2

 CL���؟ 	� 3�01ب : را آ� �� 01ب ا��L	ص دارد دو�	ر
 �:�ا��3" ا�Kل =����3B"ه�
��"، "د��� ���	ه�� .�-� آ	ر �"��"C >	=2 �	ز�	ن .�-�"'ن ا�+ آ� " د��� �	ز�	ن �	 "

�A و�1ت اراد
 �r	�� �	 و�Eد "�� �"�ا�� " ا�0ار د�"�	��ر% ��و=�	ر�	"'ورد،  را ���Eد �2
ه�- ا(# 3/29 از  ه/. �B 9+ل(". آ�� ، ��6ص ���ا ���OL�2"ا�+ آ� �	 " ��اآ��Bن

"D2�$�$% ل+Eا�3" ا( .+Bه3 ه )��= 0د� ��ا�	 '�@� �	�� ���ان در ا�( ��( . ا�( �M �0 ا=�
���ه	% او ��ا�� 'ن `�B�� %0+ آ� در =��( ه3 هB+ �6"�  ا��	=�( �	��� ��B	ر% د��� از ��

�)�2 �#	م د�	="���6jB� A، ���ل . �	=�( ��B+>;#+ 'ن `�B�0+ آ� در =��( هB+ و در ا�
ه	 �� �0ه	�2 �4�د، ����
 از ��( و ��ا�F �	ر�:2 ��ا% ����C آ�دن 'ن ��  آ�دن ا�����

)���از . ه	% در ه#� E	 دارا% آ	ر��د، ���د �O$�م دو���� را�<� ��	ن ���	ه�� و ��د
 دآ
�+ ا�	 از ا��"� " ��	رز
 ��و=�	ر�	��	د ��آ0%"، "���	ه�� ��	�2 ��د
"�;� ا��	=�( 01ب 


�� ا�+ �	�� ه#�ار
 از ��و=�	ر�	 و ��د�ا=��� از �;� . ه	 ��	��زد در ه�R آ4	 �2�: ��
�� ا�	 ��ا% '�"� ��د
 ره��% 01ب را �w*��د	� ���. ا��	=�( 01ب �	�� �	 ��د
 ����� دا

ا% از 1-�ق  و=2 آ6#�". �3ا�:	ذ �L#"��	رز
 >-	�� در دا�C 01ب ���وع ا�+ ا�	 �	 ز�	ن 
2#� 
از . ��د ا�6N+ آ� =��( 1�2 در �����( ��ا�F ��0 ��اN^ 'ن ��د در ه�R آ4	 ��	ه�

 �� )�=	�اCK ره��% آ	ر 01ب ���A� F ار 	��3B "ا��$	 و��3 �� ارز�2 ا�+ آ� ا�

 آ�� آ� ا�( ��آ0 در در�E اول آ��� ده� ا�	 1�A� 2 �	ر ه3 �	د'ور% �#2  �2"��آ%0

ا% ��0 در ��رد �<� ��روآ�ا��3B آ� =��( �	 '���( =J;� ���ان 'ن ��د  آ6#�. 01ب ا�+
2#� +B�� ن	ان ه3 آ� �:�2 در ���ره� �% ��ر 	رت آ	در ��رد �; ��در ����4 . 'ورد و ا=�

�KH� aNدر وا 	2 از 'ب در  ا�( �0ه���=��b +�	$� ت =��( ا�+ آ� در	��از �; ���	ا% �"4
  .	 ��گ =��( درواaN ا��Hف ��	ن دو ��ه�� 2�01 ��د آ� 'b	ز ���. ا�� �2
 
  

 
 ٢ny١٢y٢٠٠٧ ١x٢را
 ��د


