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ارز�ـِ#  ، &�%$# در "ـ�)�١٣٩ و ز���ن ، ��ی������٩رۀ (��اث �ی�ۀ » �ِ �	� ��د��« رد

ی*ـ# از . ه�' 4*6��5ه ���ن �6ه �ـ5د ه�' �3�4- و �2ده و %�وم ورود �- /�.- "�ره�' +*�ار'

را <ا=>ه "�ده �5د4ـ6 "ـ-  � ،;-ا' �- د��3 : 9# دو �- �4- �ی�ۀ �
	اث،ه�*�ران ار68�2 

ا' را ?�پ "ـ�ده "ـ-  =Dف �Cف =5د /�A "�ده و @�%- ، �-�٩?�ا :;- در ه��ن ���رۀ 

ا' ��ا' 	�9$�ن 64ارد و �6ون هـ�F ار2ـ�/#، �ـ�ز5Gی# و +*ـ�ار &ـ�%$#  ه��C Fف +�زه«

 N4Oـ�ه ه�*ـ�ر. »، در @�Mت زیـ� 9ـ�ح �ـ6ه �ـ5ده� ��J از ?�پ ای� @�%- ا�I "- ��ل

-%�@��Qِض � /58ان �-   ،�Nق ه�*�ر' دی�S+ی# ی� �- ا�T8+ -� -" ا' راJ�� �U�8ه "ـ�د +� 

# یـ�د �4ـ� -ه�ـ�ن �ـ- @�%ـ 5\ـ5ع ��5ط �ـ- �XY از @�%ۀ ?�Tر#. "688 �5د64، ذ"� 

#�ـ�ا'  3ـ5ری�#« ایUـ�ندر ?�پ Oن +[=�� "�ده �5د، و ��SG -� �8ۀ  �ی�ۀ �
	اث"688 "- ?5ن  

؛ ا%$�ـ- �ـ6ون و �ـ>ی�ش 8�3�Gـ6 را �- �U4یۀ دی�N' ��3ـ��دO 64ن ،»@�%- و52د دا�I?�پ 

   .=$� �6ه68 د�	 �ی�ۀ �
	اث�-  4	�I "- ای�

در �ـ�ای&# "ـ- �2ـ�:5 و ...«: 54ی�ـ68 =5د ـ# ا/��ا\�ۀه�*�ر � در �2ی# دی�N از 

 �- ?�پ ر�ـ�6ه [د����# �- ه� یa از @�Mت >"5ر 
ً
D$d -" Iۀ =5د��ن ا�%�@�اد �- 

Iن ]�5ده ا��G68ا' 54ی��� ،-%�@در /gـ� ]  64ا�ـ�- »ا' ه�C Fـ�ف +ـ�زه«ا' "- [��fم 

هـ�F +�25ــ- ... ا' %�i و ?ـ�پ ?8ـ�� @�%ـ-[�ــ6، +ـ ای4��8ـI، در ?8ـ6 د�d@ـ- �ّ�ـ� ـ#



٢، ��رۀ 
	�اث ۀ�ی����/  �٦� �

j4�d 5ا��-. »ا' 64ارد "688ه= 
ً
<"6ا XY�  -" 64ـ�'«ا�N�� �ـT�ـ5د و �4ـۀ ایUـ�ن و  »ای� 

 -;: kن از �9یO l���»ن�G684ع /�5م =5اD96 »�- ا��� .  

?�پ Oن Uـ�وط �ی�ۀ �
	اث ا' "- ��md �� �8وِت داوِر :;ۀ  "- @�%- �Cل �N>ری� از ای�

/��ل �- اِ  A��d 6ار@-nCDQ&;ـ# ا'   F6+# �# ه�+���oات و ا.�CDت �5ده، در "5+�ه 

�6 "- داوران Oن �U4ی- ا ؛ا' دی�N �>ی�ش �3�G- ا�I از �U4 p4�2ی- q3ـ5ت 3@ـ Fـ# هـ��

Idم ر��64ه و �ـ� +25ـ- �ـ-  ،و��f"ـ- (!) » 3ـ5ری�#«ا�*�Mت @�%- را �- اD9ع 54ی�68ۀ 

.5رت @�%ۀ ه�*�ر /�ی� ـ� �ـ-  ��- ه�f�5= '�2%# ا�I "- . اO 64ن را �U4 "�ده دا��-،

/ـ�ر' ا'  ?�پ @�%-از ?�ایِ# ای�Uن  »در ا��ع وId«?�پ ر��6ه، ا� ?�ا ا.�ار دار64 "- 

  �ی�ۀ �
	اث،، در »�Cف +�زه« از
ً
در :;ـ-  »���ـO lن«و » �4ۀ ایUـ�ن«&;j �645 و \��8

5��# را "- از  از �U4ی- #در واjd  .���6 »�- اD9ع /�5م =5ا�G684ن«*f �*C -" 68$;9

"8ـ��؛  ـ� ا"8ـ5ن ایـ� "ـ�ر را ـ# .ا/Dن "�8��ی�ۀ �
	اث p4�2 ای�Uن .�در �6ه، =5د در 

#/58ان O=�ی� د�3ع - � ،�Tی-ا8%ّ  �����:  

١ . -;: A\�3 ه�*�ر Iی� �*�یO ِف�C ـ�ن  ازU5رد ا/�ـ�اض و ا4*ـ�ر ای+�زه 64ا��ِ� @�%ۀ 

�ـ-  &�%ـO pن »#ار2ـ�/ �ـ6ون هـ�F«"- ?�ا 54ی��G68ن در @�%- =5د  ای� ازا�I ی� 

 -%�@ـ#ا4ـ6 را ��ز5G "�ده �T�ّـ"88ـ6 یـ� �ـ-  ؟ Oیـ� 54ی�ـ�G68ن را �ـ- �ـ�f- و +8$;ـ# 

از �ـ�J  %ـ#و ،�ـ5د �5' ا�f�4ل �6�8ه ـ# »�6ون ه�F ار�2/#«/$�رت  ؟ از»ا�f�4ل«

ا�N4ر'  ی� �5gd ATر، ��u$ۀ ا���4ب ��6ا "�دن I j��8و ��g/« %5T ای6�U"»I4��8ن 

<%�Sن  -�#A �- "�ـa ای4ِ��8ـ. �5د ا��Cس �" '�g@اه��ل در ا�� �wا �� -x4�8?I، 

�64ه 54ی��G68ن از و52د �- @�%ۀ ی�د�6ه �# �$=  -" I45- ا�N? X� ،64ر' از «ا����

ه�*�ر �Qـ�ض ـ�  »داده�' �yوهU# در ��ون(!)  ��O»��Uن دو 54ی�68ه  »د���ورده�'

  .»اراu- �6ه �5د«

٢ . �ْ*C ی� 4$�ی6 .6ورO -�*f- و �5اه6' 
ّ
و  »��ـ��ر'«دو %S|  ��68 ���6؟ ��68 �- اد%

»��U��« در /$�رت 53ق" ،j�2 5رg+ -  � ،I��4 ن��O #در ?��8 �3.;ۀ "5+�ه J46�

a�" 68 �4# را"  ?- 3@�ا+# از 
ً
�@�dد �ـ�ف +ـ�زه«�%ـۀ =ـ�%# از @"- �6ا�4C«  �3ـ- از�G��

I�� ا' "�ش ای�Uن Oن 3@�ات را . @�Mت ه�*�ر ار68�2 
ً
�$�"aـ �- ی� aی�یـۀ یـ�f+ -

#Gـ�ه# 54ی�ـ�G68ن اf�4ـ�ل�ی�ـۀ �
ـ	اث +ـ� داد64  :;- �Gارش  O -ـ� را �ـT4O  88ـ6ه یـ�"



� ���۷/����� ��د�	�

�

-f�� ## �mCاتر��64 و از  "�ر  }�\5+ Iـ�ض .=5ا��Q �Cـ#  ه�*�ر 
ً
~ـ�ه�ا

.ـ6 .ـ�pu ر�*� ا�I .6د ��Gی�Uن اaّ -:��4 -" 64 4*�دهیnf% a- ه� در�4 و �

 .���6و /�#8  ��68ا+# ;�5س @�mِ# 4$��6 و 

  

5دهه�ۀ ای�T8 از �S4 -25+ ض��Q�ـ	� «ا64 "ـ- +ـ>"�ات 8ـ6رج در  G>��-، ه�*�ر 

"�6 �� ا%5Nه� ی� اه6اف ��ی# ا�I "-  »��د��� # �ی�ۀ �
	اث+[ 6���� Iد� �T4O -� 6�5"،  -4

در رّد و d$ـ5ل @ـ�Mت  را T4Oـ� nCD- و k��9 اQ8%�� AQ8%ـ�T4O -� -"#� ، ،A د�I ی��3- و ای�

#ر��6ن "�A و د%	5اه �- ای� اهـ6اف �ـ�ی6 اGـ� fـ�ل 4$��ـ6، . ده6 ر��6ه �d �Dار 

��8 �� ای� ���6 ا�G  .ا�وز د�5ار+��	I د�5ار ا�I و در ��ایk�@f+ q و �N4رش در ای�اِن 

-" �� �T4O �ِ�U�� ،6ّ "��ل �6�:8ه �5دC 4# و�ا4ۀ /$ـ5ر وه�ۀ @�Mت �- af ا%5Nه�' Oر

I3�G 685اه	4. X�،  6ـ# +ـ6ری:# و%ـ#��ی�"�C -ار+@ـ�ی#  �ـ�ـ6ه�� Iا4ـ>اره� و . ر\ـ�ی

Iن ا�O '6اره� ��اUه -"  k�@f+ ار��ب q@3#ـdـ�j4  ده8ـ6 �6اx4- +� "8ـ5ن ا4:ـ�م داده و 

 6؛دی�Nان N4>ار64 و از =ـ5د هـ� ا��*ـ�ر U4ـ�ن ده8ـ ��' q@3 �� �2'4$��68؛ 5254 ���68؛ 

هـ�'  "�دِن �yوهJ -��8 ه�، و.;- "�ر' ر�3- از �C;ۀ دو��ره و ر�3- ه�' 5����4ده را ����Yی68 راه

دی�Nان، Oوی�ان �6ن �- "�ِر ای� و Oن، در ��یۀ "�ره�' f@@�ن دیNـ� ر3ـ��، و ��یـ6 و 4$�یـ6 

��SG لDه�' دی�Nان 64��N� -;.�3 و =5د ��Oز�G و $�*� �yوهJ در  ر kC "�دهOور د ه�' 

 �ه��I "- �3.ـ;ۀ �yوهUـ�Nان �ـ ، ای�T8 ه�- ��ی�ت و Oر�نا%$�-. �645ه�' 5C  -�=�8��4زه

%�C ؛ درI��4 ی*��ن �T4O# aی�ت �4دی�� -� �T4O از #mQ� -" ا4ـ6، �ـ��ر زیـ�د'  +ـ� �ـ6ه

ویـyه  Gـ�ه ه�*ـ�ران =ـ5د، �ـ- �ـ- ��اث �- ای� ا�ـI "ـ- Gـ�ه+Dش Oی8ۀ . ����ر �3.;- دار64

'6�$+� ?- Cـ6 در ایـ� راه +�d5ـk  "- ای�. +�ه�' /�.ۀ +k�@f را �>ّ"ِ� اه6اف ��ی# �*68 

 A.�C5�Iدارد �- در2ۀ /�8ی #N��� ود J8"ی�ر' ، وا -;:
ـ	اث  ؛ Oی8ۀه�*�ران � #ِQـ�

#  :"68 =5د را 

 اGــ� ــ�اد �4ــ��� �ــ- dــ6ر ُو�ــj �*�5ــ�   �U4ــ�ِ� ��9ــ�Aــ- راه ��دیــ- ر3ــ�� �ــ- از 
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