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 آ%$�� و ز�#�، "�! �� د �، �� ���س �� ���� اى ز	�، ����� �� ا�����ت، ��	
 	��ت و ��دى

 .زن، آ�1 	
 و ا.���د .�"5-�، د	34  � #� �%رژوازى، 1�2,%ف، �/�
، .%-,+��، ژان ")  �ر$�

 

Bن ��رى «و ) ا2,� .��وى در-�-@(» ژان ��$�,�  �ر$�«از » ژان ")  �ر$� «>١٩٠ ژو39 ٢١ در

"�ر در دو  ��H@ در ه+�و��3 . در "�ر-F �� د.�� ��B) �2ز.� �B%زE�ر B�Cا @ ز��ن ��رD@(» 	%ا-�Cر

�	5Eو در �	ر �ن �%د.. ��4�.%اد� "�و$,��آ� در � @��I ، در�	دا @J��%$�-� آ�در ����،� �K�� �� 

ازدواج ��Oد ��در در -�زد�  ��H@  �ر$� . ه3�4 در �/�N@ آ�$%��J@ و ��رى از $�LM ر	� �@ آ+�

�+��) 	�� و » Uرو	)«.�"�رى آ� ��+�س .��وى در-�-@ �%د �� 	�� . ���RS� T و آ�+� اش �@ 	%د

��ر �� O.B� �@ رود�. �� C�. .%اد��در د��� �. � @H��  ر د���� �/) Uرو	) $/�M) �ن �ر$� در 

�%-@ «�/�3V� @N و $� �Iى دور از ا�����ت ���T �@ 	%د $� ��.%اد� او را �� د��� ��ن . �@ آ+�

و %اس  �ر$� ) روا.V+�س آ�$%��J@ ا-��+�(» "��� د�X,@«�� ����� . در "�ر- «�+� �W� F��E%ان

�-B @� YZ) ��  �ا	روU اه@ در%� F+O4ر� ه�در� .H��  @ در  @در .%زد���اى ��,V.وارد دا

��ت ا.�V�ر ��1O اى را در ا-C�. (" « 3ان«در ا-3  �ل ا � آ� �� . "�ر-F �@ 	%دD%� د و%	 @� �+	B

�%ل 	�� .��-@ ر$�� ه�W\ را �� د � �@ Bورد>٣در ا��/�ن ورودى از . دا.V,�ا �2اه\ �@ آ++�� �W.  .

د��) رد 	�ن .�C �����  �ر$� در �%رد . @ 	%د� ���ر  �ل ��� در ا��/�.�ت .��-@ ر	�� �W,12 ��دود

 �ل ��� در ا��/�.�ت .��-@ .�W,12« . �W ��4�2.@ ا �، .� WI^ آ�د.@«او ����� دا	� . �W,12 ا �

. ���م ه�ى ���ى را آ,L �@ آ++�» ") .�Cان«و » ژان ه�X%���«و »  �4%ن دو�%وار«اول  �ر$� و 

�%-@ «، »���% "%.�@« دا.��JV در  �ل ه�ى ��� �@ $%ان از 3ا- از ا�2اد د-�H 2�رغ ا��/�M) 	�� از

B	+�-@  �ر$� و دو�%وار از ز��ن �B�دE@ دو�%وار ��اى . .�م ��د»  �4%ن و-)«و » ا	��اوس

 �4%ن دو�%وار د��� .�ز "�ورد� اى آ� $/�  �N1 ��ار . ا��/�.�ت �W,12 در  %ر�ZB 3�ز �@ 	%د

 B	+�-@ ��  �ر$� 	�-�ًا و ���4ً� �� او د��,�� �@ 	%د و $� ��B ��4 �� از داده�ى �5هL آ�$%��a �%د ���

��ت ه�  �ر$� و . ،  �ر$� ���W,12 \1 در د��� ��ن 	�� �%ه�ور �@ 	%د١٩٣١در  �ل . او �@ ��.�

. $�4M\ �� ازدواج �@ ��E.�. دو�%وار دور از ه\ �@ ��.+� و ا-� 3��T ر.� YO��K 	�ن �@ 	%د

 .ا	�3 �2ز.� .�ار.� و �� ���-�ى ��ص و ����@ "�-�+� ه,�+�د ���� اى ��

 

F"�+ك �%د ادا�� ده��V� @E�.ز �� �.��E @� \�4M$  . ى�ل ه�١٩٣ و 3��١٩٣٣  e ر$� ��اى�  

ز��ن B�4�.@ را �� ���D �K ��درى . �N���� B �-�D �W,12�4���E @� @M��� ،@.د و �� ���3 �@ رود



 �@ ��hاز ه� دو $N� .g���� �@ آ+�» ه�-��E«و » ه% �ل«��ب ه�-@ از در ���3 آ. اش �%ب �@ دا.�

» ر ��� $#�)«، $/� $��hg ه�-��E و )١٩e١(» ه,�@ و .�,�@«��Eد و ا-��hg$ 3ات ��� ه� در آ��ب 

)١٩٣i( ت�.�Oب ه��رى در �%j$ ،)١٩(، �#��ت )١٩٣٩e%د)٠	ه% �ل "�-�ار �@  ��hg$ �/$ ، .

4�B از �VEز�ل ��� از ��ن، در  �١٩٣i ن�ور �@ .%-,�» $�%ع« ر��%ه� ��	. را در �	و-)« �%� «

ه\ lI%رى » ���%«ا-3 	�� در او��3 دا ��ن دو�%وار . در ر��ن $�%ع ه4�ن 	�� �%ه�ور ا �

دو�%وار در ���Kات �%د .�) �@ آ+� ز��.@ آ�  �ر$� در �%ه�ور $�ر-F �@ آ�د د��ر . "�ر.m دارد

�� �� %واردو�. او �J2 �@ آ�د، آ� ���+m ه� او را د.��ل �@ آ++�.  	%د$#��ت و $%ه4�$@ �@,. 

%E	� �V.+�ن «.�Hا.@ و $�س از ���+m ه� در .4�V-+��� .  ��� ��1@ او اI,�س .�Hا.@ �@ آ+�

�.%��B «%د	1@ �@ O�� . ر$� در�٣٢  �� ،@H��  »ر�4���E «%د	�2ا.,� ���2@ �@  �	�ر$�-3 .���� .

 E���4�ر �+%ان Bن از %����o $. �� $�د-� "5-���2 �@ 	%د» E� �%ن E���4�ر«�ن او $% n او��3 دا �

د��2�� ���Kات «ا����  �ر$� �%دش ه�V�4 از Bن �� �+%ان . ���ل �@ 	%د» $�%ع«�� » ����#%���«

1�@، �B �J1($�%ع �� $B ��,W.�ر	�,\ . .�م �@ ��د» B.�%.3 روآ�.�3K ى ه�ج و ��ج�,\ .� �� ��+�	ر�.

��رDا �.%E ه� @W. ى�+�� �� @W,12 (دازد�" @� .%�.B3. س $�%ع ه� روز در�,I.�3 ��دى آ� ا�روآ 

�-5"�. (4/$ Y-ى ���ون ��ا�د و د.�%	 @� ��V�� و ��V�� . او �دوا.��� $ �V-�4�2 آ� $�%ع در او ر @�

 .O.B� آ� .� $�%ع در او آ� او در $�%ع �K%Z �@ �%رد

 

در ادا�� ��+@ Bن را ��J%س �@ . دآ�ر$@ �2-�د �@ آ+�» �@ ا.�-V\« �%د را �� �14D  د����روآ�.�3

�-%E @� د دارم «: آ+� و%Dآ+�... �3 و @� @E�.وع آ�د؛ �� �%دى �%د ز�	ن %� \,D . را �J2 �ا�

 �@ $%ا.,�\ شآ�... ��J2 3 �@ آ+\ آ� وD%د دارم. �3 وD%د دارم. �+\ آ� ادا�� �@ ده\، �@ E,��م

��-� �J2 آ+\ آ� .4@ �%اه\ �J2 . �J2 �@ آ+\ آ� .4@ �%اه\ �J2 آ+\. �%د را از �J2 آ�دن ��زدارم.

آ�اه� Bور ا � ا�E �3 وD%د دارم، ��-��D 3 ا � آ� از وD%د ... آ+\؛ �%ن ا-3 �%د �J2 ا �

را �@  و وا���� ����JV) ا1o@ روآ�.��+$ 3��J1� �,�. @- دور �%دن از �I» .دا	�3 و�VI دارم

 .$%ان �,�1j ا1o@ او دا.,�

 

را ��اى ��D �1O-� » د-�ار«دا ��ن » ژان "%���ن« ه3�4  �ل -J@ از  �د���ان E���4�ر �� .�م در

دا ��ن ه�ى « �ر$� K@ .��� اى �� دو�%وار �@ .%-,� آ� . �2ا.,� آ� �%دش ادار� �@ آ�د �@ ��Eد

 ا�� او �� آ4�ل ��) �دا ��ن ه� در �,�-) EB @,+D��  ���د-%ار را �� "%���ن داد� و او را از �@ "�وا-@ 

 �4O%�� دا ��ن ه�ى آ%$�� د-%ار ��پ 	�� و $�%ع �� �+%ان ١٩٣٨در  �ل » .B.�� را "5-���2 ا �

د-%ار، ا$�ق، �/����، . د-%ار 	��) "+t دا ��ن ا �. ��V%ر $�-3 ر��ن  �ل ا.�#�ب �@ 	%د



 و �14D ه�-@ ��vK و ن�ن ه�-@ �%� CD� �WE وE%ه�-@ در�V�ارو ��ات و آ%دآ@ -V�" a%ا، دا �

ه�4 �@ آ%	+� $� . آ%$��، 	#��M ه� آ� "�دا��@ �,#�� C��B ا�� .� $� �I آ�ر-J�$%ر، .�ه+O�ر دار.�

�+�� و ا�Zاق C��Bى از �%د �� د-�Hان، از وvw -� �%���� �%د -�2 �-%M$ (�4/$ �- �9ارا 
-�K از

�.C-�H� .»��" ت �2ا.,�( »ه+�ى�رگ اد��C� ���+� (�����  � ل ا��� ��� از «ا�  �o در �2ا.,� در

در ه3�4  �ل . ���Cاك $�آ+%ن دا ��ن ه�ى آ%$�ه@ �� اه4O� ��4%�� دا ��ن ه�ى د-%ار .����� ا �

.Cد-a "�ر-M+� F%ب �@ » .%9@«در 	�� » �%-@ "� �%ر« �ر$� ��  �4 ا ��د �W,12 در د��� ��ن 

��� آ�رش در �,�4 .  �@ 	%د�%ا.��وع �D m+D�.@ دوم �� ���� .y�م �2ا�� 	�. 	%دD در

ا-�o�2 @H+D ��Z �," 3 و  ��� ه�ى ز-�دى را ��ا-� Y��5E @� @ارد آ� Bن را . ه%ا	+� @ ا �

 ١٩e٠ ژو39 ٢١در . �@ 5Eارد) �1D اول ر��ن  � �1Dى را� ه�ى Bزادى(��اى ا$4�م دا ��ن  3 ��) 

3�4O+" در  @ و�.@ ه�4�B رت�ش �� ا ��د $%�H��   @���2ا . 

 

-a  �ل ��� در ��� Bور-) در اردوE�� ا ��ان .  .�Cان دو � ��-4@ اش در m+D آ��V �@ 	%د")

�Y1�1� \V را �� "C	a اردوE�� V.�ن �@ ده� و اد�� �@ آ+� آ� ��در �� WI^ $��دل در 3�I را�  @H+D

 ا-�E ��I 3ا«: ��� از Bزادى �� دو�%وار �@ E%-�. �@ 	%ده�� 3�4�� �.��B Tزادى او . ر3�2 .�,�

آ� » ه,�@ و .�,�@«��� از ��SV� 3�VE%ل ��پ 	�هJ�ر W,12@ اش » ..�2�E @4، �2ار �@ آ�دم

در » 	�رل دو�3«در ا-3  �ل در ��ر � $j���hg$ �/$ . �$ ه�-��E �� ر	�� $/�-� در���B �%د �@ 	%د

» ��رد«را ��اى  »ه� �4.»FH�V-+��� . در ز��+� $j�$� ���ن �@ آ+� #+�ا.@، ���TI و .-�y�Y$ را 

�� ���� �@ ��Eد و �� $4�م » دو�3«و آ�ر�Eدا.@ ا-3 ا�h را . �@ .%-,�، ا�� او Bن را .4@ "5-�د

روى o/+� �@ رود $�LO هH4�ن » �FH ه�«��JVت ���@ Bن را روى o/+� �@ ��د، و��@ آ� 

�.%H�B�4�.@ ه� در .  ا ��د� ادار�  �.,%ر .�زى ه� اD�ز� .4�Y- را o�در آ��ا.�H#�� �@ 	%د آ� 

 Y-�4. اى�Dروز از ا �+�ا���ا �J2 �@ آ�د.� آ� ا-4. 3�W,12 ��V�� Y-@ ا � $�  �� @، ا�� "F از 

.4�+V-��� �FH ه� .%	�� اى �D-� و .% . B�4�.@ ه� �� ا-w%� 3%ع "@ �@ ��.� و Bن را $��N) �@ آ++�

» B.%ى«، »ژ-�ودو« د-�H �2ا.,� از �14D �ندر � ه4�ن آ�رى آ� .4�V-+��� .%-,. 2,�.� ا �از -a ا

.���O . ا �» BرE%س«در 	�� » اور �w%�»F%ع .4�V-+��� ا,2�B �� . �.ن ا��ام آ�د� �%د.�» B-�«و 

ادى Bز«ا1o@ و رآ4. ��4� 3�+V-��� �FH ه� را  �ر$� در -J@ از ���Uت �%د �+�3 ���ن �@ آ+� 

» .ا�� ه3�4 ��� و �gV+� �S �1%م و 	�ا�2 ا �.  ا �	�� �K �V%�@ ��+�@ ا � آ� �� �Eدن او .��د�

�4. a�+V-����WE ،�ر ه�ى �1+� و ه�O�ن ا.C�H اور �، �O�د�� ه�ى �yW@ ���ن ژو"��� و اور � از  

 $4�م ���o%M اور � �����.@ رو	+�JW و ���%ل ا � ��. .��ط �%ت ا-4. 3�V-+��� آ� �a ا �

 .ه�ى $�JW  �ر$�



 

FH��,�. او ���+V-�4. 3��او �ر$� ا � ا��  ��	پ �� ���+V-�4. 3��او �او .  ه ���+V-�4. 3��رى «او��

 در اردوE�� ز.�ا.��ن ١٩e٠.�م دارد آ� .4�V-+��� اى �5ه�@ ا � .%	�� 	�� ��اى ��� ���د » -%.�

@.�4�B . �-١٩در 2%رe٣ ���در �� »�� {�w%$�.�H « ت��	 T��� %«آ���» آ	ر$� �� %د�@ �  

�� .�y . ا���ف ا � @ آ��%، آ�J2� و �%دش در $M%رى آ� از ��W%م "%�@ دار.� ا	�ر� �@ آ+�

آ�J2� ����� ا � آ� » .آ��%، ا.,�ن را �@ $���@، �@ ه�ف و �@ ه�| ا����رى $M%ر �@ آ+�« �ر$� 

.  آ%	+� $� Bن را در-��+�@Bن  � �2ود �@ Bور.� و ���%د� �D�y. @-��@ وD%د دارد آ� Bدم ه� در ��ا�� 

 .B.�ن EB�ه+� آ� ا�H% و ه�2@ ه,� آ� B.�� ه�| E�� �� Bن .4@ ر +�

 

�� $+�� ��.�� و ه�| ��د ا��@ وD%د .�ارد، و�@ ا.,�ن �%د ��-� �%د�E ن�ا � آ� ا., ����� C�. او 

» آ�J2�«ه+�ى "�� ����� ا � $W�وت �D�ن ��+@ . ��	�ا.�#�ب آ+� و .,�� �� ���� ا.,�ن ه� ه\ �,j%ل 

����و  �ر$� در ا-3 ا � آ� �D�ن آ�J2�  �ا � و�VI و $��E@ در ��ا�� D,� وD%ى �N�ا����و  

 .�D�ن  �ر$� ه�4 ه�اس و ��� در ��ا�� ا4�D�ع و در ��ا�� ا.,�ن ا �

 

آ�ر�Eدان و (» ژان و-�ر« �� د�%ت) دوزخ(» در�,��« �� �+� �� 	�وع .4�١٩ee Y- ژو39 در

-a  �1,1  #+�ا.@ در "�ر-CE�� Fار �@ 	%د آ� از ���4�.�ن ا-1D 3,�ت �@ ) ��ز-C� �Hرگ �2ا.,�

��آ��%«$%ان از �B« ،»%رو«، »ژان آ%آ��%-@ ��م ��د» ژان �ر$� را .�. و  �آ�   @���N� ��4��$در ر 

ا �W�د� از  -4$ 3�٢�	��E و �Eو� .4��HV- ر��-� 2��1o � -١: ا-1D 3,�ت ��Nح �@ آ+� ���ر$+� از

 Y-�4. در�%ر @H+هB وزن و �ت روز��� ��٣آ41-  @+-CH-�D ورى و�w��Z ى�%گ ه��5ف د-I

 Bه+m .� وزن ��وB �J1� @wه+H@ در(ر��-� Bه+m ه� ا4. �h��Ie-  @V-آ� �+� D �� L�ى Bن 

�+/o (4� ورت�w (<-  و �@ �%رد و \�OI آ,,%ارB -) و�5ف و Iز و�O-در ا-3 ... ر ��ن �� ا

��پ �@ 	%د» را� ه�ى Bزادى«از دور�  � �1Dى »  3 ��)« �ل ا � آ� ر��ن  . ��دا ��ن ���

 @+�,�B»( ر�$�%«ر���2 » ��ن "��ا آ�دن راه@ و »��%د و ادا�� دا �	وع �@ �	ن، �ن دا ������ ،

 ���T از ��3 رB 3�2زادى اش �@  ��اى را�I 	�ن از 	� �%D%د  %�@ ا � آ� ��$�% �@ "+�ارد%�@"

 .	%د

 

او در $�JWات �%د در ��Uى "1@ .  �� $�ر-t از 5E	�� �%د دور �@ 	%د و "�%.�ه� را �vN �@ آ+�او

��د� و در ��$��@ از 5E	�� "%چ �2و . @-�D �� زادى را�B ى%Dو �,D روى رود  3 �@ �4�2 آ� در

 �%د و .4@ د-B aن Bزادى �� دوره� ر�2\، ا�� ��C. @1در "@«او �@ 5E	�� �� �%د �@ ا.�-�V . ر��2



\+����) ... (�B 3زادى �%دم ه,�\. Bزادى �%د �3 �%د. .4@ $%ا.,�\ Bن را �F4 آ+\. $%ا.,�\ Bن را �

Bزادى $���� ا � و �3 . ���ون از 5E	��، ���ون از �3. ���ون از �D�ن. ���ون �%د)  +m د-%ار� ")

�� را ��,\��ن  3 ��) واآ+V@ 	�-� ا � �� .�$%رار» .�/J%م آ� Bزاد ��	\D آ� ��.B �w �� �ه 

�� را ��%ل .�ارد و �� ����� او . ��Nح �@ آ++�D �$ر�ى « ��h�$ ن�ا., �	در  �.% n�/� ارث و%$

 »..�ارد و ا$ �E���hى ��	� $� �Iودى ���%ط �� 5E	�� ا �

 

) دوزخ(�� ه�4ا� .4�V-+��� در �,�� » �1�$
« .�م  2��1o آ%$�ه@ دو���1D 3 ر��ن را� ه�ى Bزادى ��در

در�,�� $�W. �  �E�-%M در�D ��E-�.@ از ��گ، 	�O+J و دوز�@  #� ���5ل و . �� ��پ �@ ر �

 �@ .O�ت در o%ر$@ ��V از دوز�@ آ�  ����«:  �ر$� در در�,�� ����� ا �. "�Y "� ا�2�د� ا �

ا�E » . �� در�oد D,�3 را� ه�ى .% ��اى �,�9) ز.�E@ ��	�-��� آ� ���ه� و .��ب ه� را ��دارد و "�%

��د��ن �#%اه+� �%ن j$ �+/o�  �$���H@ و ��اردادى ��	+�، ز.�B @E.�� دوز�@ �%اه� �%د و ��-� �� 

 »..�,�، �D+\ د-�Hان ه,�+� ��  �#@ ا��I�ج«�,+�� آ�د آ� » E�ر 4. ��B �14D»3�V-+��� از ز��ن 

 

��� از ا$4�م n %$ . m+D  �ر$� و ه�JW4ا.Y در ا-3  �ل $� �F �@ 	%د» دوران �D-�« ��ه+���

 �ر$� دو��ر� �� J-��B�  �W آ�د� و از $/%Uت اد�@ و $j�$�ى ارو"� و �2ا.,� در دور� m+D و "F از 

�� �@ آ+�/o نB .ر$+� از����پ ر �� � �� @$U��� @K �ر$� آ� ���ه�ت  ��I��ا.,�.@  -١: ر9%س �

�ود� �%����B Yزاد ا � و ا.,�.@ آ� �%ا� .��%ا� �%ن ��اى �%د ا.�#�ب �@ آ+� ��اى ه�4 آ� در �/

�� �� D�ى .4�Y-  -٢ا-w%� 3%ع .4�V-+��� ه�ى 1�2@ �� �؛ . ا�2اد در��E ه\ ا.�#�ب �@ آ+�

��-� � -٣	#��M ه� �� د.��ل .4�Y- �%���� ه� ه,��\؛ . ���+V-�4. �� �y. ��Y�1D @.�د�%� �I از  �%

��1@ آ� ��-� از .% �,�زد و از .% .  �V%.� ا-4. 3�V-+��� ه� �V%.� ز.�E@ �2ا.,� ا �eآ+�؛ 

 .����2-+� و در ��I 3�ل �� اo%�@ $�ز� د � -���

 

Y-�4. ر$+� از���� آ��%(» آ���U%H« ه�-@ را آ�  �ر$� �� �%ا.B Y.�� در ا-1D 3,�ت �@ "�دازد ��B (

»�+ �E ى�ه \J	 «)%دش» در �,��«و ) �%وار �4%ن دو� ��	ل . .%�١٩در  ei ب�آ� 

�+�J «و » �,�/@«اCE-,��.,����,\ �� دو و�D . اCE-,��.,���,\ ه� و اo��� ��V ا.�V�ر �@ -���

E���-) «و » آ�رل -� �Xس«از "��وان اCE-,��.,����,\ �,�/@ �@ $%ان . ا �»  ا�%D%داLDو

و اCE-,��.,���,\ » ��ر$�3 ه�-��E«ه�ى �+�J واLD ا�%D%د را .�م ��د و از اCE-,��.,���,\ » ��ر )

 �� وD%د ���م«ا-3 ا � آ� ) �,�/@ و ا���دى(ه�ى ��ن ��,�\ �2ا.,� را و��V� �Dك ه�دو �Eو� 

-�+@ ��V ا���ا وD%د �@ -���، ��%�D �%د �@ 	%د، در �D�ن  � �� �@ آ�V و  FX » .��ه�� ا �



@W-��$ @+�- ،�.� �+	 @� ا-3 ا � آ� .  از �%د �@ ده��%د را ��.B @1oا (oه�| .�,�، «ا �V�

 ��FX ا����د اCE-,�� .,����,� ه� ��ى .#,� ��-� آ�V 	%د و  » .�B �H.�� از �%د �@  �زد

 � اo) اCE-,��.,����,\ . �+��� ا-3 و���W .%-,+�� و ه+��+� .V�ن دادن ��ى ه� �. دE�E%ن 	%د

 :�%رد �/T  �ر$� ���رت ا � از

 

�4) ا.�#�ب $% n ا.,�ن �� o%رت ��Oد و �,��) ا.O�م ��2�E و "�-�+�ى �� ا-+�J (» درو.�Hا-@« -١

 ؛)ا.,�ن ه�| .�,� �B �H.�� از �%د �@  �زد

 

 ؛)د���� در ����) �,j%��� �2د در ��ا�� هB �4د���ن(» د����« -٢

 

٣- »@E�.�وا� «) �V� ���� �� ��.ى د�ه ���%j,� م�د �@ آ+� آ� $4C	%E آ� �E�-�ه (��I ح�Noا

�H-د Fه�4ا� ا �. ا � و .� ه�| آ ����د �� @E�.�ا-3 وا�(. 

 

و  �ر$� اCE-,��.,����,\ را » .��اى $,D �� n1�ن ��-� �� �%-n1,� 3�V 	�«: ����� ا � »دآ�رت«

��-� . آ%	V@ ��اى ا.�Mاف ��V از �4) .4@ دا.�. (4� �� CD ن ا��م �@ آ+� آ� ا���ى�د��B �� او


، « ه�4+�3 از .�W,12 �y  �ر$�. دا	� و Bن �� �� ��V ا�J�ن ز.�E@ �@ ده� n�2 �4) ا �V� CD

�1 $/�
 درB-� وD%د .�اردI�� �� ��.B . ،� ا @W+� �y. د�@ ازB ��++ر و ا��� ه\ ���2@ آ�y�.، ا�رو-

�%ن �3J4 ا � ا.,�ن را �� �+%ان ا.,�.@ �� رو-�ى .�آ����ب، ا.,�.@ �� ا.�y�ر ���%د� -�  ،���� �.

��l@ «: ص �%د ا����د دارد ����,\ �ر$� در �%رد اCE-,��.,��» .ا.,�.@ �� ا��� .��2%
 $M%-� آ+�

�@ E%-+� آ� hB�ر اد�@ اCE-,��.,����,� ه� �� ا	#�ص �@ �%ن، ز�%ن و  ,� �+�M و 	�-� �@ 

��J1 . ز�%.@ و Wo�ت �+B @W.�� �� ا-3 د��) .�,� آ� o�LI دل و اJ2�ر و د-� 	�-� ه,�+�. "�دازد

ز ا.�V�ر آ��ب اCE-,��.,����,\ و ��� ا ».ز�%ن ا � ز-�ا �� ا�4�ل �%د، �%د را ز�%ن  ���� ا �

�	 ��WE نB �2اوا.@ در �%رد ���و �# 
از �14D ا-�y. 3-�ت، .�y-� . اo��� ��y. �V-�ت �%ا2

 �ر$� ه\ در . .����» اo��� آ���2«، .%-,+�� �2ا.,%ى، �%د آ� �L�J  �ر$� را »�2ا.,%ا �%ر-�ك«

�WE اى ���او در �� �� � �ن آ�دن ��ى«: "�، �1 "+��كه�.�N� 34	ا � در ��ا�� د �V� ح�  v.« 

 

دا ��ن "�ر$�Cان ه�-@ آ� در د � "�V�+� . F�1 	�» ��دE�ن �@ آ3W و د4. »32�+V-��� ١٩ei  �ل در

.4�V-+��� "� از . �2ا.,�، "F�1 در ���� .�زى، از اV2�ى .�م ره�� �E-#�� 	�ن  ���ز �@ ز.+�

�@ ا � آ� ا-�E 3و� "�ر$�Cان -�M� و �ه�Dد �@ ��.�ز%� F�9م ر�دن .�J. �V2ر.�%ن$%«. در ا 



آ�ر�Eدا.@ �@ » و-�%��«.4�+V-��� n %$ . �� ا.�E @��� @,�1Hدا.�» 2�$/�ن«Bن را �� �+%ان » وا-�1ر

�%د، ��J1 «:  �ر$� در �%رد ا-4. 3�V-+��� ����� ا �. 	%د. \�� �O+J	 ن دادن وا�����V. 3� اى��

 و .��وى "F�1 �2ا.,� و����N دو �Eو� از ا.,�ن ه�، ا�2اد �Eو� ���B.�� ��اى �3 ��\ $� �%د، را

در K%ل .4�o Y-/+� ه�ى 	�O+J ��ره� و ��ره� » .$/�  �N1 .�ز-,\، و $��رض �.B� �� �H-�J- ا �

�%ن D%ان $� » �% @«$�Jار �@ 	%د $� O.B� آ� -J@ از "�ر$�Cان ه� �� .�م  �J+-ن ا�4E �� ادر�%د را��

3J4� ا�2اد آ��4 وا � و �H-د �� ��,. Yو���% ده�، در  ا � ���و� را �E ��.���2 ����%� �O��. 

�� ه3�4 د��) 4$�	��E در K%ل ا�Dا از ا- 3	�O+J ه� و �2-�ده� ز-�د را�W� . @4. �y. �� @w �@ آ+�

 .ر � و ��ا-Y $/4) .�"5-� ا �

 

رى و راز"%	@ آ� �a ه� در .V�ن �3 �� راز و ارزش �%ددا«:  O.B� آ�  �ر$� ا���اف �@ آ+�$�

��-� ه�4 ��C را .V�ن داد. Y-�4. دم و ��4�2م آ� در�� @" C��B �.%V� ى�ه �+/o دادن. « ����� ��

 ،m+D	�O+J  �%ى $�-4. 3�V-+��� ا���م ��2�E 	�� از» ��د� ه�ى �@ آ3W و د32«�,��رى از �+���ان 

.4�V-+��� اى �� . ه\ در ا-3  �ل ��پ 	�» رو C� @XرE%ار«. و �%w%ع ���و�� در ارو"� ا �

 @�1K ر�ى ا ��4�ه � �ر$� از  ��  �-�wو ��م ر @EدC�و د �J-��B ى .�ادى در�ه LM�$ ع%w%�

�	 ���+V-�4. 3-3 ا�	%. T��� �J-��B . م�اى آ� ز.@ �� . ���+V-�4.»ىC�� «� �� a- 3�K@") ار$

��VE�� �#� � %Xه��  a- و @-�J-��B $%رزاد��د +%	 @.���� �-�� @J- ،%د	.  �@  ��ا-3  � ��B � د

��ت .�ادى، �@ E+�� از دور ��رج �@ 	%دM�$ د� ��اى . ا � آ� �2اى�ل  �I 3�� در �����" @$�� �+�

 ��Cى را �� �+%ان ��-J�-@در 3�I ا�Dاى ا-4. 3�Y- در J-��B�4$ ،�	� .B �E���H�ل آ�دن  ��ه�ن

�%ل �@ آ+� آ� ���+V-�4. ن�ر$� ا ������ا-��   �� �-�S� 3-ر$� �� ا-3 ا � آ� . � ا�د  �ن ا���%�

ا.�V�ر آ��ب در��ر� �%د��، .   �ر$�  ��@ "�آ�ر دارد١٩e٧در  �ل » .��Cى ا��ًا �����ن .�,�«

 ���+41�2»�	5E ر�ر از آ�آ «�,�� ؟و ا.�V�ر آ��ب اد���ت 

 

او . د��، 	��� �Cرگ �2ا.,�، �@ "�دازد در آ��ب در��ر� �%د�� �� .�� و $/��
 در �%رد �% �ر$�

�%د�� را �%د�%ا�، ��Sور �� ا���@ .�ر �F وار و ز.�E@ اش را ز.�E@ در��E و دار �@ $���ى �� 

 .%-,+�E�ن، »��رآF«و » و-�J%ر ه%E%«، »ژرژ  �.�«او ا���ف �%د�� �� . D���� و ��دم �@ دا.�

�%j,� 3�	ن �@ آ+�$��@ �%ا� ��ن .%زده\ را، ه3�4 .�ا�ى ���H-ل د�� �ر$� در ا-3 ر ��� . �� در �

در رد » .	�� ا��ى ��T ا �«: آ� .��ى اد�@ ا � �� ا �+�د ��اردادن �14D اى از �%د�� آ� ��WE �%د

 �ر$� $��D} �@ داد «  �ر$�، ر، از �+���ان hB�»$%دى«�� �%ل . �Cرگ �%دن او و �� .��ش �@ "�دازد

	 �J+-%ض ا� �� ��ى آ� �%د�,� ه���م  % �%  �D"�دازان در ���، از ر �	�@ ��او �Dدر @-�+Z ���



آ��ب اد���ت ��,�؟ .�J- C@ از ��.�E�ر$�-3 آ�ره�ى  �ر$� ا � آ� ��  �  �M2) » .اوا-) ��	�

.%	�3 ��اى آ�,�؟  �ر$� در��ر�  -٣.%	�3 ��اى ��,�؟  -٢.%	�3 ��,�؟  -١: ا1o@ �@ "�دازد

�-%E @� ت�1\«: اد����	�� �V� ���� در �V-�.و ا �V-�.در ���� ا �-�� . « �J.B د دارد ��اى�او ا���

�V\ "%	@ �%��@ از  -١«: .%-,+�� ��%ا.� ا.�%� �%ا.+�� را از $4�م ��Vه� دا	�� ��	� دو را� I) دارد

��Nح آ�دن �,�9) �� ا � @ $�-3 و B	�@  -٢ .%-,+�E@؛ اد���ت �� ��+�ى �B%زش اد���ت و $�ك

 »."o 3-�$�-5%رت �%د.�

 

�,�D @H+ �E �1j�ن، $��-� �L4 ه�ى اH�� ،@4$��V� @H. « ��-� �� ا-��J. 3 وا�� ��	+� آ� .%-,+�E�ن

ا���� او اد���ت ���� ",+�، اد���ت » .از �%د، ا-+�� �,�19@ ا � آ� اد���ت ا��وز ��-� �� Bن ��Xدازد

���ت "�-�D 3����، را $%�J. ��oد� و ����� K ص�-� ��«: ا ���ر .%-,+�� اى��دم ه\ �%y+� درك 

�+	%J�. «�,-%. @� آ+� آ� ��اى �%د �ر$� .%-,+�� .4@ $%ا.� اد��  �y. .�,� و . از �ز-�ا آ� او $+�

B.�� ��اى . ه\  #3 .%-,+�� ا.�J�س دارد و  J%ت او .�C هK 3�4%ر. آ�ر �D�ن -a آ�ر �4D@ ا �

 n�2 و ��1 اى ا � آ� �� �%دى �%د @-�V ا � و روش .%-,+�Eاو در hB�ر اد�@ ��\ ا � ا���ى ا.�

در .�y او $+�� w���N ا�h اد�@ $�5E ��hارى و ��Eا-@ و دوام Bن اI . �h�C9 ه�| E%.� اه��4@ .�,�

در �D�ن �W� �+ �E%م اد���ت ��,�؟ "F .%-,+�� ��-� �1\ �%د را ���� «ا � و ه�y. �� 3�+�4ش 

.4�V-+��� د � ه�ى B�%د� و » د��4دE@« �� .�م زادى�1  %م ر��ن را� ه�ى E�-�4� . «DB�ن ��ار ده�

�� » د � ه�ى B �%د�«ه�14  �ر$�، .  از او �+��V �@ 	%د41�2١٩e٨+��� د.�� ه�ى ��خ در  �ل 

��ت �%د �� . روا�n و ���%ر-� D%ا.@ �� .�م ه%E% �@ "�دازدhد ا�o.%اد� ���2 و در�ا.@ از �%D

ره�� » ه%درر« ه� و EB�ه@ و ر ��ن $� .��N آ3�V $�م، ���Y ه�، د��,�H@ ه�. CIب آ%4.�,�

CIب آ4%.�,� آ� �� ���.� ���\ ا �، ه%درر �@ ���د .� �� د��) ���%ر-� �/%�� �� ه%E% آ� �� 

 %E%زن ه �� �Nرا� �K��»�J� %د. »ژ	زاد �@ B از ز.�ان %E%ه. 

 

�� د � ه�ى B�%د� از ��) $�و$,J@، از دو ��ن �+�3 و .4�V-+�. ه%E% ��-� ���4د.  $���S آ�د�CIب

 �ر$� . �#��W�ن ا ����3 آ� �����U �� و ��1 ���%ران او در �a-CJ آ��V �@ 	%د، �� او ا���م �@ 	%د

  ���+V-�4. �د� ا�%�. @ ��  ���+V-�4. a- 3�	%. @" آ�د آ� در �اد� �ر ه�@� �%د�	ر$� .  �@ � 

 �4%ن .  #+�ا.@ آ+�» آ+v»{1o ��H آ�د و �%د 	#Mً� �� و-3 ر�2 $� در ا�Dاى Bن را در و-3 �+

�� ��B �+/oن .4�Y- در .�%-%رك �� ��م �%���2 رو�� رو 	�� «: دو�%وار در ���Kات �%د �@ .%-,�

 �Dم آ�د و ا�Dاى .4�vN� Y- ��م �ر$� ���1 .�ژل آ�ر�Eدان آ�ر ا... در .4�V-+��� ��ا�J�رى آ�د.�



�	. «-�4. ���+V»ن و ��ا�N�	 « ن راB ��" و �«آ� ه+�ى�ل » 2�ر$� �@ دا.� در  �١>١٩  �V�+� 

 .�@ 	%د

 

Y-�4. م�. �� �-�	 @��M#	 %Oه (���$ �� »C�-%E « م�و د-+�ار �� . �ر �ه� "���� ��دى �� 

»Y-�+-�او �� د-+�ارى �� �. ا �» ه �ق �@ ا��2 $�W$ا C�-%E @ آ� در�ا. $/%�	 Y$B در �رت �@ د.�

� �@ 	%د و �C %زد و او ه�4%ن ا��1�ن �� د.��ل �/�� و دو �@ �@ رود $� O.B� آ� �@ ا����د �� ه�4 

او ��د��ن . �+�J واLD ا�%D%د �@ 	%د و آ�W �@ ورزد. �� اo) آ�+� ا.,�ن ��#��E @��� \oدد

Y را از �/�� و ا�E �#%اه�  �\ �%-«�@ �%ا.� و ا����د دارد آ� » D�.��ن ��درزاد«����oش را 

را �+�K « @� �V�Z@ ا.,�ن«در ه3�4  �ل، آ��% آ��ب» .�.B �1�l2� ���Hد، ��-� 	�-+D a�V�-�ن ��	�

����� اى » دوران l�»�-�D% ه��ت .%-,+�E�ن ��1O » �2ا.,�F ژا.,%ن«"F از ا.�V�ر ا-3 آ��ب . آ+�

%-,� و Bن را ��اى  �ر$� �@ �2 �� آ��% �� ا-�� 3��� D%ا��� اى �@ .. در �%رد آ��ب آ��% �@ .%-,�

 �ر$� �� ا-�� 3��� D%اب .  �@ آ+��ب��B «N�ى ��-�«و �� رZ\ دو �@ د-�-+� 	�ن �� �K+� او را 

$+�ى �@ ده� در ا-3 ����� ه� آ� .�	@ از ا���ف 	�-� ا.�-�V ه�ى B.�ن �%د، �� دو �@ 	�ن "�-�ن �@ 

�%ن �X@ د-�H «او ��1 ا-C. 3د-J@ را . -a �@ 	%د  �ر$� �� آ4%.�,� ه� .Cد٢>١٩در  �ل . ده�

�! ه� ااو و�D ا	��اآY ر. ���ن �@ آ+�» وD%د .�ا	� �� » ،C��.��%د آ�دن و از .%  ���3 ه� 

�JW$ �ًo%M� «�.دا @�. 

آ�41 ���س در ا-3 آ��ب ر-V#+� و . ا.�V�ر �@ -���٢>١٩در  �ل »  ���س و ��ز-�H 	���ژ.�

روا دا	�� او » ژان ژ.�«��  �4@ آ� ا4�D�ع �2ا.,� .,�� �� دوران آ%دآ@ $4,#�ى ا � آ� در ��ا

را ��  %ى دزدى و 2,�د را.� و .�C آ%	V@ آ� ژ.� ��اى ��وج از ا-3 ��داب و ورود �� د.��ى 

B@E�++-�2� آ�د� ا . 

 

���+V-�4. »3ل » آ��در   �ر دو��.�,J�از ا @ ��در  �ل را » .�Jا %ف« ا � و .4�+V-��� e>١٩ا��

١٩<i�,-%. @�  .� د ا�  m+D �2ار�K @��Z ن��M��� ��1� اى ���.%Oا %ف ه�J. . ��" ه+�ى

 آ�4ى .4�V-+��� اى �� �M� ��J.ا %ف، آ�3 و رو C� @XرE%ار را �� �+%ان ����-3 ا ���اد ه�

 . �@ آ+���2@�

 

در ا-3  �ل .4�+V-��� F" . از ��زد-� از آ%�� و ��ز-) ا �»  m+D	�J در آ%��« �ل ا.�V�ر  ٩>١٩

»�.%��B ن�+�V. �	%E «� پ �@ ر�� �� C�. . �O+J	 زار وB ر�3 از ا ��4�H4V� و �Iرا�ر$� .� 

. 
 ا � �� �زىا�CO-�� اى ه� $% n �2ا.,%-�ن، ا-4. 3�V-+��� را آ� دا ��ن -a اO� �,2+%ن 	��  ��



�2ا.��D  . Fال ا �، را �@ .%-,�.�م �2ا.�F آ� �� �%د و ا�4�ل  �زد� از �%د در دوران m+D در

.%	�� اى ا � �1+�"�-� �� «ا-4. 3�V-+��� . ��ام �%د را در دادE�ه@ ����@ از ���+m ه� �@ ��+�

ا�2اد آ� در ���ن $�د-�  �/%ر اI,�س و �Dم و E+�� ه�4 ا.,�ن ه� در ��ا�� m+D و �,�1j د���� Bور

��� از و��-v و » . �V%.� و .�ا�� 	�� 	�� ا.�ه� و و % � ه�ى و�Dان �%د و اK��� y.��@، ���ن

.�� ��) « آ��ب ١٩i٠	�ت �4) آ4%.�,\ در �O�ر ��ن و �vN را��N  �ر$� �� آ4%.�,\ در  �ل 

@J��J��-دش » د%� ��WE �� دش«را آ�%� �V-�.ا �ب ��,I ��WM$ \JI «�,-%. @� ،دارد. 

 

.�� . �دار ا �، .%	�� اى ا � �� �wآ4%.�,\ آ��ب ��و� �� ا-+�W,12 �� �J ا4�D��@ ��ن �� و2ا-3

�4
 $�-�JV� 3ت را ��Nح �@ آ+�� ،@J��J��-د (�� . @+�-» �.%V� �.�4ه �V� �	 ،�V� (JV�

��,�؟ -B� �3J4 ا � از ��3 ��ود. ا � �� @+��� �.%V� ا �؟ �Oاز آ �.%V� .9�,� �41@ا-3 ه 

�V\ �@ �%رد » .	�ا � آ� �2د ��N%ف �� $�ر-� �@ $%ا.� رو	+B �Hن �� �� ��V�� ��.B ب�در ا-3 آ�

آ��% �� ا  �h�M$ �/.�دف در ه3�4  �ل . $��اد $/�1) ه� و واژ�  �زى ه�ى n %$ �-�D  �ر$� ا �

 �� �%د و �ه+mاو رو-�اد -H�.� 2«:  �ر$� در ����� اى ��� از ��گ آ��% �@ .%-,�. D�ن �@ ��زد

آ��ب » .\ $� ���.@ �+Cل ه� و  ��+Cل ه�-Y را �� �Iس �C.�\ا.�-�V او .��l@ �%د آ� ه�4 �� آ%	��-

او در ا-3 . آ���@ راvD �� ز.�E@ آ%دآ@  �ر$� و 	%ق زودرس او �� آ�ر .%-,+�E@ ا �» آ41�ت«

	 ��N�  �-ز �.%H� .��و�+� "�ر #��Mآ��ب $M%-�هC��B %Oى از ��در  �د� د�Y �@ ده� آ� 

 Y-%�)رC�-%ا	رل �	��2) �E ا. ��ار @-�w�4 ���3 "� �@ و از �%در,O� و ا-3 ��د را �� �+%ان

 �@ 	%د ا�� ١٩i٣ا-3 آ��ب ��.�� D��C- .%�) . �%رژوا ����.� و .#%ت ��Bا.� �� ر-��E @� �+#Vد

�2ه+H,��ن  %�9 «: �%د د��) رد D��C- .%�) ا-3 �%د آ�  �ر$� ���@.  �ر$� Bن را رد �@ آ+�

 و��@ �� او D��C- �@ داد.� آ� او ��اى Bزادى ا�COا-� ���رز� �@ د �H�ه@ وا�v ��3 �%د �@ ��-,�

 ».آ�د و ��4J "%	�ن �2ا.,%ى �+�-3 ��ر �� �L4 ه�ى د �@ �� ��.� اش �14I آ�د.�

 

ا���� @ از اور-4. ،��X�V-+��� اى آ� ا ���K را ����) ه\ �@ 5Eارد و �� ا-3 و ��1 »  $�واز.�ن«

��ا-�.@ آ� در ز.�ن $�وا �� �1\ �@ آ++� در ��3 ��ر$4+�ى .  �@ آ+���JVت $��د ��ا-�ن را B	J�ر

�+J/l� و "�د. �+�� دار و ����وا  �$ m+D �H-ف د�K و از n1,� ن��D �� @2�K ن ا���از�.B 

��ا-�ن ه�4ا� �� ��د��ن �%اه+� ��د و �� �%ل . .4�� Y-� a- .���1,\ آ��) �� "�-�ن �@ ر �. ا �

در .  �+��V �@ 	%د>١٩iا-4. 3�V-+��� در  �ل » .�ك درس $�اژدى ا �ا-3 ��گ ��V« �ر$� 

١٩iم را ���� دار �@٧�در و-�+ �J-��B ت�-�+D �w (14�3 ا�� ��Eداد � �ر$� ر-�%د   	�1 از . D � 

.%-,+�� �2ا.,%ى، در  �ل » E% ��و 12%��«آ� راvD �� ز.�E@ » ا��1 ��.%اد�«ر��ن ���ر �1Dى 



  �ل �� >١او . او در ا-3 آ��ب �� ز.�E@ و 	�ا-N�/� n@ 12%�� �@ "�دازد.  ر � �� "�-�ن �@١٩٧٠

��� از ��دن .  آ�د�@ K%ر ��+�وب �� روى  � B �1Dن و�� 5Eا	�� و از Bن اI,�س �,��W� @Hط

 n %$ (�%. �C-�D»�J� «�+اى ا��م �@ آ ��I�M� @K �$ر�«:   �را $/,�3 �@ آ+\، ا� �J� 3�

 .و ه,�\آ��ً� �#��� ا

 

او .4�V-+��� در ا.�y�ر E%دو را آ�رى در �%ر $/,�3 �@ » . در D �,D%ى ه�| E%.� راه@ .�,�او

��� �%رژوازى و K �� 
1��� ���+V-�4. 3-ى ا�4%ن هl� �4ر$� از (دا.� و ����� ا � آ� ه�آ�   ��.B

 را �/M%ل +�� و ه�4 ا-$+��-@، .�ا���ى، ا��5ال ار$��ط .�"5-�ى. ا �) Bن �%د و �� Bن �w-� دا	�

در ده� ه�W�د ���M-�ن C-%1$-%ن �2ا.,� از  �ر$� �%ا �+� آ� . $+��-@ درو.@ �%رژوازى �@ دا.,�

 �ر$� ا-3 آ�ر را ����� . -.�� a��� Bز��-V@ از او $��� آ�د� $� ��� از ��ر @ �� "#B Yن ا��ام آ++�

�.  �.,%ر دا.,� و از اo) آ�ر �+�Mف 	�I�M� ر$� در��1 ر� اى آ� د O� �� �4� اوا�� 

و��@ ��� �%دم دو B رزو دا	�\، -a . $+�� ه�ف ز.�E@ �3 .%	�3 �%د�«: آ�د اذ��ن �@ آ+�» اآ,�Xس«

���� ام �� 	��ت ه\ n�2 �� ا-3 د��) �%د آ� ه�V�4 از . �� وD%د Bوردن -a ا�h و د-�Hى ��V%ر 	�ن

�� ه� و . �W,12 �%د  �� .%	��W� ����3ط  �ر$� در .%	�3» .$+��-@ �@ $� ��مI�M� در �ر ه�او �

�JV) $� و  #� $� ا � از ) اد���ت(.%	�3 ���ر �14D در -��» �14D a�Uت �%د �� ا-3 ا�� آ� 

 �14D a- �14 درD a- 3�	%.)�W,12( «� ا���اف آ�د� ا. 

 

در .  در ���Kات �%د .�) �@ آ+� آ�  �ر$� در ه� D� آ� B @� ��Eورد� ا � ��C �@ .%	��دو�%وار

�@ �%ا �\ «: و  �ر$� �@ E%-�... دا�+� آ%� ه�ى "��.�، در آ��2 ه�، در �,��2ت ه�، دا�) �N�ر و

�%ا.+��  و��@ ��@ �%ا �\ hB�رم را �#%ا.+� آ� �%ا.�.. در��ر� �D�ن و در��ر� �%دم �+%-,\ و .%	�\

�-B @� ن�ت ه\ �� ����	ى �" �	د �ت ر ��� ام. ز-��	ى آ� از آ%دآ@ در . �%ب �3 ه\ �� C��

�) از .%	�3 ه�  �N �� �%دم �WE\ آ� ا-3 آ��ب ��ا D�ودا.� �%اه� آ�د، از Bن . Bرزو-Y �%دم� �V�4ه

 را آ� �@ �%ا �\  E��.B@ز.�. ه�| آCD F �%د �3 .4@ $%ا.,� �� ��X� 3دازد. رو آ� �%د �3 ا �

�%د� و ا-+�J ه�| آ�رى $4�م .4@ 	%د. @4�� C�� »...�� �3 داد و 4w+ً� �� �3 4�2�.� آ� 

 

��دم «، »روUن ��رت« در "�-�ن را�، "�-�ن را� ��دى ���JW و �,�H@ .�"5-�، ��دى آ� �� �%ل و

 >٧ در  3 ١٩٨٠  Bور-)>��١دى �/M%ر در ���ن آ41�ت در »  �ر$� را از .% آ�V �%اه+� آ�د

  . ��H@ د-�� از �D�ن �2و �,�


