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����� ��	
� و �
��ل آ���� � را ه� و ره���ده�� ا� در دو ��� ����� ���
�ه�� ��#��$�
 � ����ل آ����#��$���$ %(�.�� -,ب آ���� � %$ا� �، '� �(��رت د'&$ ��� %$ا� � ا

/'����ن  ر%� در'�%��/ آ� 234. �0ا�

�27 ���6ن  �'���ه� و ر',ش ��$وه� در ده� �� � 
�
در �>�;�� آ� . �>�;ت 4��3� ��د آ� در ه��: ده� در -,ب آ���� � %$ا� � ���7د 9
�0
� آ$د � �
��رز< =���3� در %$ا >$6@ $��A� ح وCت �� ا��
��, . دراز ��D�ا
� ا': 

	�� ا': �>�;ت � ��< آ$د $�E�� ان ���6 �� ���ن�� ���از ه��: رو ;زم . رو�: ا#� آ� 


	�� #��#� و 
G� -,ب در ا': دوران �� @� 
$زه�  $�E�� ر#� ��د آ�$� ��D�ا#� ا': 
آ$د، 
>�ود'� ه�'� آ� در واKL ذا�� 4�I و �$ا��H 9ن ز
�ن  �'� �$�0رد 
�ه و 
>�ود'�

 . -,ب آ���� � ��د
 

 ه� �9*ود)�
 ،��
>�ود'� 
G� -,ب در ده� �� � I�L از ه$@�, ���� از 9ن ا#� آ� 'H -,ب ��� ��ا

 @��: -�.�� #�3ط  ���ر ا�O4 را 
�27.  ارا�N ده� راه$ ���M� �' ��7ر� آ� دا��� ����

	�� �3Q� آ$د �$
R�: ا': آ� 
$زه�'� و�7د . 
� ��د و ��� ��ان 9ن را �� ��G0د� ا

�� واL(� �� ��د<��� S
�D: دارد آ� در ورا� 9ن د'&$ -�� C�4 ه� د��ار و�
  . ��د   

>�ود'� و ��ر#�'� د'&$ 
G� -,ب در ا': دوران ���� از 
�ه�� ��$ده�'� ��د آ� -,ب 

��$د و �$ا��H -,ب در ا': دوران . ��   
��� و R��� در =� 9ن ��0�#   
�در 9ن در��$
27�

�4���� �D'��#'� ��د و ا':    ��T'ش ��د �� و�
�(��رت . ه�� 4$�� #��#� %$ا


�27 ��< ��د آ� �L ��$4رت  �'�D'��# >رز��
د'&$ در��$ ��ن ���م و آ��ل -,ب در 
�Q�
 ��  .ط آ�� و ��وت 9��6 را ��ر#�V درك ���D#��#� و دو.�� را �� 4$�� آ�ر�0

��D ���< و ��3 9ن ا#�، �� �QD� �����< و �� ��3ب -$آ���W�آ� دو.�، ه �X�
�    از 9
����W�� ان از درك����ه�� آ�رآ$د دو.�، ��ك ��, -��Q �0د را �$%�  آ$د، -,ب ه/، 
��'� �ن 
G� . #� دو.��'(�� د#�&�< #$آ�ب و #��. 
���7 ��رز�$': ���ده�� 9ن آ$د< ��د

>��� Y�G
�� و  -,ب ��ان ا�7ز< ��� داد آ� �� =�ر �
Tل ه�Dن و ا��
ه�� ����W< #�ز
  . � Q] ��رژواز� را درك آ��

�3\� آ�ر -,ب ��د H' I';: د��و �� ه ID� :��ه �� ,�����D �$ف �$ . 
 �QM اC�Nف 
 ��
�# � و ��&�< آ� #���0ر ا�7(
��رز< در آ�ر�0 ���_ �$ ا#�و $A� وز$
) ��4� 9ن ا

'(�� �7'� آ� در 9ن =��3 آ�ر�$ �� ���6'� در �$ا�$ آ�ر%$
�ه� ا' ��د< ا#�، -,ب را ��': 
#� �$د آ� #���0ر ا�7��4� %$ا� � را ��, در ه��: �ID #�د< ��< ����� و ا': #���0ر را �� 


�'� دار� �I�Q3 ده�$# ��.�� >��� $'����. =��3 آ�ر�$ و ��رژواز�'(�� . دو =���9 �3� 
�3 9��ن �(��: =��3ت 
��#]��'� �ن -,ب 
 �QM -�د � � � را %$ا
�ش آ$د آ� ا���L در %$ا

  . آ���< �$ از د'&$ آ�Gره�� ارو��'� ��د  
��Gن ه� و ��ر#�'� ا': 
>�ود'� C
�� �0د را آ��

��اد آ� ;زمه�� 
G� -,ب ز �
�� از    

' >$

��رز< روز Hر� �$داز� ��ر �$ا���M� ز� و�# �'$a�7 H�K ���� دا��� ����/ و از 



 

#�د< =��3 ��رژواز� -�آ/ ��� د'� و " ا�,ار"و�L� -,ب در دو.� @�,� H' ,7 . آ��/
دا� �، ��.\�K د'&$ آ�%� ��د �$ا� ا'��D ���ان �Lرت    
�-�آ/ 'D�=��3  را �� دو.�ا��; 

�-,ب =��3ت 
��#] را ��, در . � او را 
�QAب آ$ددو.�� ��رژواز� را �$ا%��D، در آ�ر�0
I�Q<� ���رود و    
�آ$د، دور���'� آ� �$ا#�س 9ن ا': =��3 �� #�� ����د�   
�ه��: دور

��ارد 7, 9��D اردو� �0د را ����ب آ��� �$

&$ �(�ر -,ب . "�3�= �R $� �3�= "د؟��� 
�� ه�'� از 'H ا�e�Lد�$ا'� ����د':�G� در �0د دا�� آ� ه/ �� �$ا��H -,ب ه�� ا'��6 


�آ���� � ��ز    H'ر�M� اث$�
ژول � � در آ��ر ژان . (9ن" � �' �"��G و ه/ �� 

> �ب � � ژورس 'D� از دو ره�$ %D$� ���7 #�#��.� �� و #gh آ���� �� %$ا

�

�$7/. ه� و 
G� � � �$ا'� �� @i رو� 
�6Gد�$ ا#� در ا��'�G. ��د   (�)Lا': وا �
��Gن�
��ل    ��#��$��ده� آ� @&��� درك #�د< �$ا'��� از .��: و 
�رآg آ� در 9ن ز
�ن در ا

�� 2.�j � �ه�� ��'���  در واKL در #�ل. آ���� � -�آ/ ��د، � �د�� �$ ���7 آ�ر�$� %$ا

��رز< =��3ت در %$ا� � و 
�6م ٢٠ده�  Hاث � �' �، �$ا��$�

��ن  I
، 'm��\� H آ�
  . $ا'��� از 
�رآ � / و�7د دا��#�د< �

��ان �� آ� 
G� و 
�ه�� ��$ده�� 9ن ز
�ن -,ب    
��(��ان 7�K ���� ا': دوران
ا': رو�: ��ن . آ���� � �� 9ن ا�7ز< داد آ� �Qe0 =���3� �0د را رو�: و 
Y�G آ��

�ه�� =���3� -,ب ��'T< از 9ن رو اه��� دا�� آ� در آ�Gر� ��رت�
ز �$%� آ� ا   

���
Tار آ�� ه$L$� �0د را �\Q# رژواز� 9ن ��� از 9ن آ��� � D'  >ار آ$د$L$� اش را
�K ��ن اآ	$'� �L �' ف ��ن$\�� $� �D�

�D� �$ #$آ�ب ����  �D���د، '(�� ��� از 9
 ���)Lوا [#��

$دم �$ در#�� ��aم ��رژوا'� ��د و از #�� د'&$ اC3�#ل � �� =��3ت 

�&$%���د آ� در 
��رز< #� $a�
G� -,ب و 
�ه�� ��$ده�� . �#� ��� �� 9ن را در  �
ا

 �L �QMرت را  �D�
\$ح آ�� آ�%� ���د- �\�ر 
Y�G -9ن �$ا� 9  . ���&@ ،KLدر وا


�D: ��د در آ�Gر� آ� و�7 
�e�G 9ن ��Eت %$
�#��ن ا�7��4� اش ��د؛ 'H -,ب 
= �)Lو وا Y�G
 ID� �� رت را�L �QM 
 ��$ح آ��؟ ����$ا': ا�$ -,ب ��ان آ���� � ���ا

�$ا'��� و �L.�� را ��'$%� 9'� �0د از 9ن رو ���د آ� �$ا'] ��4�  ه�� #�د< #�6.� ا#��;ل

�< ��د؟���  �$ا� ا��'��Gن 
Y�G در 
�رد 
 �L �QMرت ه��ز ��'� 

  
  ١٩٣٠ �1 آ�	�� ��آ�@ ژو)	� ١٩٢٩از �>+
م ده! ژو)	� 

 
��ل آ���� � آ� در ژو'�� ��#��$�� �$�,ار ��، �,ه�� آ�&$< �G/ را ��Q�١٩٢٩م ده/ ا

�L $a$ار داد �'�X� رد ��ز���� و�
 . �����,ه�� آ�&$< �G/ �$ ا': ��'� L$ار دا�� آ� #$
��$د �67�� ا#� K��� رز< =��3ت��
، ا
h$'�.� / و "دو �67ن"'(�� ��$د� آ� در 9ن . 

�3
 �� ،/ �.��#�#��  .��Q ه/ ر%�� ا
��ل در �$ا'\� �$�,ار �� آ� در ا�>�د ��رو� ا#��.�: �� ��#��$��از 9��X آ� ���Qم ده/ ا


($%� ��" ا����ه�ت"
��رز< ��Q4 ���0ر': �$�0#�� ��د، ���0ر': 
 �Mل  /G� >$&آ/ : آ�
�'�
 �� ه�� ا
h$'�.� �� و دار�، �� ��Oده�� 
��ن �Lرت ��6 دادن �� �>I�Q �>$ان #$
  . ه� ��Oده�� داQ0� ه$ 'H از ا': �Lرت

 �� �G'ده� ��آ�� �� آ� �$ا�O� :'�3ر �$ ا�9 gD4$� ،/G� >$&در واآ�� در�$ا�$ آ� �
ا
�'�

��رز< ) %$R�(دار� و � �$ش  #�� �$��6 دادن �� ��#(� �>$ان در آ�Gره�� #$

 ١٩٣٠ Q7 � %�ر'� ا': �$ا'� 9��3ر �$ر�s �� آ� #$ا��Xم. ه�� 
$دم ���7د 9
� ��د<
��ل ���,'$ �� در �$ا�$ 9��W 9ن را �0د���د� �$ا'���#��$��
�ه��M ر�N � و#�K ا    ��
��

�
���اه� 9 �'�� ��C3�
�KR �&�$د و '�د9ور� آ�� آ� ��ون ا4��ل ره�$� -,ب، وKR ا .
 � � -'�/  از د'&$ان #�: ��� ��-ا
� ا': ره�$� آ�ر� ��د آ� از �64< -,ب آ���� � %$ا

�
9 ��� $� .  



 

 ر',ش ا�O4 را ��G'� آ$د آ� �� #$آ�ب ه�� �7��� -,ب ��ت ١٩٢٩
CDGت #�ل 
,�� �$�G���
   �%$� . �����
١١٢٧:  9
�ر رو��&$� را 
��G$ آ$د١٩٢٩ د#�
�$ ٢uاو 

 ،2�3)� �<� � ��
���Qن ٢w٠ �: آ� رو� ه/ 
>�Dم �� u٩٧آ�� H' ان و ��� از�� #�ل ز
 ��'$7 H�ه��  ��$� %�O'� د��ار آ� را< را �$ ر',ش و آ��ر<. و ه,'�� داد��< ��< ��د��%$ا

در ه��: ز
�ن ��د آ� ���ر� از ���'����ن -�ز< ��ر'I�.�� g ا�4$اض �� . آ$د   
��7'� ��ز
��
� �� -,ب آ� . ا�Lا
�ت د%�$ #��#� از -,ب ا0$اج ����9ن را " د%��$ ��GQ' /"ا'��ن در 

3��
��G$ آ$د ا��ه� و  z)R ره�$� -,ب، و#(� ا0$اج: �ده�� �0د را @��: ���ن آ$د
ه�، #�3ط ���ر ا�O4 و ����ا�� در �7ب ا��O4 �7'�، و ��;$0< �� 
���6'�  ��آ �ز�

ا': ). ��١٩٢٩'�a� >Tه$ات اول اوت (د#�&�< ره�$� در 7$'�ن @�� ��aه$ات 9ن دوران 
ره�$ �Bر��@ را ��#�g آ$د�� آ� " ه�3ن د--,ب آ�ر�$"7�K @�� روز �g از ا0$اج �0د 

 . 9ن ��
���G�ا� از �>$ا�� 4��m �$ ��د، �>$ا�� آ� �7ا��ن آ���� � و  ا': ���� ا�G(�ب ���6 

9��6 را   '� ;اIL ��ر<-'� .ت.ژ.#��'��D ث ��O4ل �0د را -ا� از اC3�#2 آ$د آ� ا�j$� 
����3 ره�$� �� �4�
��#] ه� �: از " ٢٢آ���� " ١٩٣٠در ��ا
�$ . اC4م آ��� و 


 �I3 و ٧ت ر%$
� �، .ژ.���'����ن �$ا'� @i ث ٨� �.�D'��# ��QL2 از اQ= و-�ت - 

���� -�ف ��ف . '� �I�DG ��.ت.ژ.ا��C3� ث $� �'�D'��# ���7 د�X
9��ن �0اه�ن ا�>�د 

���� ��C3�  . و #�د< 7$'�ن ا
�� ��د آ� ا�
 ��(� ا#�س 
��رز< درون ار�� ١٩٢١ز �7ا��ن آ���� � @��ن آ� ���/ #�ز


�#�م �� "�����د �� 0]    
���;'Q� آ� ��G� از 9ن 
$��ط. �$ دوش 9ن L$ار دا��" 9
��ل آ���� � از ��#��$��١٩٢٨
G� ا ،� � �� �(� و ��G� �� �$ا'] و او�Rع و ا-�ال %$ا

ر ره�$� -,ب  د١٩٣٠ و ١٩٢٩ه��  وزن 
��رزان �9$
�< از ��ف ا': #�ز
�ن در #�ل
��ل �(��: آ$د< ��د �\�ر  در واKL او.�'�. ا%,ا'� '�%���#��$��ه�'� آ� �G��: آ�&$< ا

 ��١٩٢٩'� �ن در . آ$د   
�را ��3'�" 9���"=��(� وزن آ�دره�� �ID �$%�� در 
��رز< 
 از ��ف -�ا��ن آ���� � وارد د%�$ #��#� -,ب -
زرا@، ��ا��
ا .	>
، ��ات، �>
ر
��
�'�د9ور�.  �� 9��ن ا%,ود< ��.�ر.� ١٩٣٠ر ژو'�� د. ��   :�� >�'�� H' :'آ��/ آ� ا  �QQ�.ا

>T'ا�(�د و � � . ا� �� �0د �$%� در ���7 آ���� �� ��د و.� در %$ا
، 9ن ��� از ١٩٢٩از #�� د'&$ در ����X ��&$د ��'� ره�$� -,ب آ���� � در ��'�ن 


��رزان �9$
�< از �7ا��ن آ���� �، ه� %$ار آ آ�دره�� -,ب آ� از د#�&�$� ��)' ،��$د
��9��ن در واKL ره�$� -,ب را �$ �64< �$%��� و �� ��Mر',< . ��.\��L Kرت ���G$� ���ا آ$د


�آ$دن 
�R(� آ� 
$��ط �� 9ن �$ا']   ��
&$ . �� �0د را ���Gه��G�� sِه�s اC4م آ$د
��ل آ���� � 9ن را    
�ا': �7ا��ن ���د�� آ� 
��رز< درون ار�� را �����#��$���� آ� ا$�

:'$� ��C3�  دا� �؟     
�ا
���� از 9ن ��د آ�  �
��ل آ���� � ���7د 9��#��$��وR(� آ� در -,ب و ���0 %$ا� � ا

 '(�� �g از ١٩٢٠@��ن آ� ���/ ا': -,ب �C0$ف �j.2 ا-,اب آ���� � ارو��'�، در 
 H' د����>$ان 4��
� �ID ���� ا�7��4� #$
�'� دار� ��'�ن �>$ان s�7 و در �$ا'] 

ا': -,ب ه��ز در 
�اH' �� �67 �>$ان 
Q� و #$ا#$� L$ار �&$%�� . %$ا� � زاد< ��< ��د
� آ� 9ن را �I�DG داد< ��د�� ه��ه�s و ه�&�ن آ�� ��د، �>$ا�� آ� ���ا�� 7$'�نQ��
. ه�� 


��aر 
� از 7$'�ن( Hا��$� ،zQ��

� ه��  zQ��
�رز< ا#� آ� در 9ن ز
�ن =��3 ه�� 
9��ن �0د را ���ن m'$= آ�ر�$ از�
" �$ا'G�"-,ب آ���� � ه��ز ��H' �6 #���0ر ) آ$د   

�4��X
 KL9ن آ� �� د��ار� ا� از �$ا'� '� در وا ~<
 �� I�.: د��ه��  ه� ��د، و �� ه

�و�0�� رو�$و    �',X� �� �'ا$� ��)�',X� ر) '� ��ز�D�9 در 9ن�
    �� �',X� ��)' د'�؛$�

. آ� از I�L در 9ن و�7د دا��) ه�� 
��zQ و، %$ا�$ از 9ن، �$ا��H(ه�� 
��zQ  #�ز
�ن
H$ا��� ��ش �$ا� 234 �$د �� #C�  / 'ر���ه�� #��� ���7 آ�ر�$� %$ا� � از I��L ��ر.��



 

������4� وا '� �Cش. ��   
�'� #��'�D.� / از ه��: �7  �6�� gD4$� آ�� در �$ا�$ ه�'� آ�
ه�� �7ا��ن  %(�.��. ا': %$ار �� �Q7ه� ��د ��ون 9��D ار���=� �� 
��رز< روز
$< دا��� ����
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