
 

١ -��رآ
 و ��رآ����  

   ا���ن ه���ا���
  از رو��، �� وا����

���� ���	  
  

  ��رآ� ��اه�ن ��ا��� ��ب آ���� ��د؟
  

��ا,+ ��ا��� *%(#�ن در ا%)�'  آ&�%"$� �#"�د�! ا�� آ  . ��رآ� ���رز را� ��ا��� ا
'  ��ا��� ه�� آ&�%"$3 �2ر�1، ا�! %�آ�� را %"/ %�. از ا%)� اآ#�ن و در � %�آ��

 و  4#�ان ��&	 آ##) و در ��ا�� *ن �: ��%��  9"��ال 374 آ�د� ا%) آ  �� ه#�6ره�� ز%)5
ه)ف 9"��ا9"$3 ��4>� *ن ا�� آ  �  	���  ا�>�ن ده) . ه� �9�1; ا�� ه&�$�  �"�ن ا%$�ن

)م �� *ن �)�! �#?�ر 9"��ا9"$3 *زاد� را در �<��+ ��ا��� و �<. �2 ����#�� %���ا��� ر.) آ#)
�2 %"/ ���. ده) �Aار � B� C1� ه� در ��%��  در 9"$� ��ز�"#�"��� ه�� � آ##) و  ه��

 راو9/ ���<) ا�� آ  و	�د . آ##) 2>"  �" 	�ن راو9/"�� *را� D"7$�ف ا���>��
�"A !��2��F� G'�ه�  ه�� ا	�&�4 را � %���ا���* HIد و��J� G	�� �5ا �D��F� �2ان
  در �� %<)ه�� آ  �� آ&�%"3$ �. ��ا�! �$�د ه&  ��.).�د و �#�#&I ر�K� �<D !د ا��.

و	�د دارد آ  ��ا��� ��رآ� ه&�ن ��ا��� از %�ع ��ب آ���� ا�� و ��	G %/ول 
� G7�� 9��D"� ا%$�% را /"M%د ��ا آ  ا�'"� %�M&آ#) ه .  %�M#رآ� ��ا��� را ا��� ��*

� #� HKA ر�K� N� ا��JD&")؟ ���.  
ه�� ژان  ��رآ� ا��9  �> از �/ر���5! �#�<)ان %���ا��� ا�� و از ا�! %?� در ادا�  ا%)�' 

 در ر�' "آ��ب رو�� �#�م . 5"�د ژاك رو�� �Aار �QR�  ه� و �#"�ده�� %���ا��� �"�ن
�": در ا�! ��رد �R$�ب �)  ١٧VV" (ه� ا%$�نXر او9"  و آ�Y* از ا�� آ�ر . .�د �>
 ��رRK�7"7 و �  �R9ظ زدودن �2ه&�ت ��	�د در ا�! ز�"#  در R2 و آ� از %?� 7&4

��رآ� %���ا��� در ��9>"� ا�A^�د� را �$[7  ا,7 . �  ��اG2 ��\�2 از رو�� �Aار دارد
� �ده) آ   ا�! %���ا���، ��9>�ن ا�/اره�� 9�2") را در��ا�� *%�% �Aار �. دا%) و �2""! آ##)

��ا�Y و	�د %���ا��� در ��9>"� ا�A^�د� ا�� آ  	���  �  _�<�ت . ا�/اره� %"$�#)��9: ا�! 
� 3"$>2 ��F��% ده)  ا�� 	#�  %��! و �)��M% Hش ��رآ� *ن ا�� آ  %'�ن �. .�د *.�

 4�&6�  %�M� ا� از ���ه"3، 2^�رات و اداراك � آ�.) ا�! %���ا��� را  ه�� ا�)�9�aژ�>
��M� �<4%  در ورا� ه&  ا�#�J، %���ا��� در ��9>"� ا�A^�د� �6&�4  از �� ��b.�%) و �

 �����  ���	  در �#�Jن دار� را ��ز��ن ��c  ا%$�ن ده) �2 *%�6 آ ه�  ��2! زوا��� ز%)5
دار� ا�! %���ا��� ا�A^�د� در �'� �Aارداد آ�ر �#�Jن  در 	���  ����� . آ#) %��ذ �

��و��9ر�� %�5/�� ا�� %"�و� آ�ر . ��M در �eه�" ��ا��"%  ا�� و " *زاد".�د آ  %   �
*�) ��ا آ   از ا�#�6 %���ا��� در �2ز�H در*�) ��	�د �. ��د را ���و.) �2 ���ا%) ز%)5 آ#)

�3J آ�رC1� �J#2 �5 آ��> از ارز. ا�� آ  9�2") آ�د� و ا�! ه&�ن ���Jم ا��Q&�ر 
��*ورد آ  از آ�ر 9�2")� ,�ف �Dا�2  �	�د �ا�! وHI �: ز6%"�� %���ا��� را �. ا
 �  �Yوت ا	�&�4 و در �)ت ز��ن ز%)5 و ."�� ه$�  رود و ا%$�ن �����ه� را در د

ا�") �  ز%)5 و �J)ا.� و �^�ف در _�<�ت ا	�&�4 �7�1; �>$�ن . آ#) ��د %���ا�� �
 Xآ�� /"% ��"� +f�'�  � ��"���� �>)��D �Mق دارد و _�<  %"$�، �#�%>  وHI *%�ن در د

��� �)���� را در ا%R^�ر ��د �D�5  ا�M��  . �cآ3 د
��ا�� ا�! 2<$"3 آ�ر �J#2 . و�"3 �2 *%>  %���ا��� در ��9>"�، ��	) �: 2<$"3 آ�ر ا	�&�4 ا

�  �  2<$"3 ا%$�ن('% �6#� �Mد �: _�<  در��ا�� _�<  د��h2 #�� ه� در �h2د� �"�و%
��ه��  ده) آ  �2ا%�� �  درون ��د ا%$�ن %"/ %��ذ آ�د� و �  �: 4)� ا�>�ن �ا�! 2<$"3 . ا



 

�9 آ  4)�c د را دا.�  ��.#) در��  AX4 را  \زم ��ا� ا%�6م آ�ره�� ��رد %?� و �Mا� د�
����� . آ#) از ا�>�ن آ$G �2ا%�� ��Rوم �   %��دار� �)�#$�ن �  �: %���ا��� ا%$�%'#�

� �  .   %���ا��� در �iK آ+ �2ر��D Nد�� ا%$�%ا��6%) ��#�"�_  �#	 j"ا�! %���ا��� ه
ه� در _�<�ت  �)�#$�ن ا�Y %���ا���.  ا�A^�د� ا��-ه�� ا	�&�4 %)ارد و �"��) %���ا���

*ورد آ  �1' از و	�د ��د را از د�� داد�  ه�� را ��	�د � ز���K7  *ن ا�� آ  ا%$�ن
� H%�� د آ  *% ا%)، و�.9�4 �2 از ز%)5 د�� ���#) و �2ا%�� ا%)�'  و ه#� را  �ن �  .>7

9 آ  ��4>� _�<�ت �l7$ ا�>�ن ا�! را دار%)�c ده#) در  ��  . در ��د �2
ده) آ  ��رآ� ��اه�ن   آ��X %'�ن �ه�� ا	�&�4 %���ا���ا�! %<) ��.>��D%  و 	��H از 

 �� *ن رو��� ا�� آ)ام ��ا���؟. ه��� ��ا��� آ��+ ا%$�نJ��'2  	و j"ا�! ��ا��� ه 
ا� آ  در *ن �   ه�� ه&�Mن و �'�� ؛ 	���  ��اه) از ا%$�ن ا� � ��ا��زد� %)ارد آ  	��� 

� ه&�Mن �$[7  ا�A^�دي ��.)(&4 9�o'&9د و �$[7  و د�. +"&R2 . ه&  �: ."�� ز%)5
ه��  د��#�.� "ه&�ن ��رآ� �"7 زود ��HI ��د را در ا�! �$[p1'�  7 آ�د و در 

١٨rr "  )%*  �":'� 3$"%�&آ "��ا%) c&7  آ�د، آ&�%"$& آ  ��ا��� را �J#2 در  �
 آ�دن %�M&د�، در ه�� " �Y CK4وت"و " �"+"4&��"� دادن �  ��9>"� �^�,

� (&JD .  6"�% ا�! آ&�%"$3 در"�  زور "��اه)  آ#) و �  را ا%>�ر �".1^"� ا%$�%
_�<  آ�ر�5 از "آ#) آ  در ا�! ,�رت  ��رآ� �2آ") �". ا%$�ن را %�د�)� �M"�ده��  �2ا%��

 و �اف آ�ر�5ا%R و ا�! ه&�ن ". ���) ه� 5$��ش � �"�ن %& رود، �7>  �  ه&  ا%$�ن#"a*
  !��ا��زد5 ��د آ  ��)ه� آ&�%"$3 �2ر�1 �� *ن ��ا	  .)

�$"9�"��� از " %<) ��%��  �2�5"ه�� *9&�ن آ  �  %<) ��رآ� �� ��%��  <� ���'�Jر ا
� � را آ  ��ا� *ن ���رز��"� �(#�* آ#)  ���ن %�در� ا�� آ  ��رآ� در *ن ��Kط آ7

� 3"�در ا�! %<) ا�� آ  ا�! 	#�  و �'1^  آ&�%"$3 ��رآ� ��د را ���J از ه� . آ#) �2
��� ا�Dاد ��# �>$�ن  �  ��رآ� ه"v آ�6، در ُ��) 2[�ر�:، از ��ا��� ��. ده) 	� %'�ن �
ه� از ا�! %?� %���ا��%) و �<�ل  ا%$�ن. ه�� ا�Dاد د�Dع %& آ#) ه� �� D�e"� .)ن �2ا%��
". ا� ه3 %��د%) %���ا�� %��د%) ا�Dاد 	)ا�5% "��رآ� ا�5 � i��^2 رآ���   ���	آ#) آ  در 

9 آ . ه��C آ�ر ��اه) آ�د "�2ا%��"آ&�%"$� ا%$�ن �� ��#�� ���D 7/م�$�  �  رو.#
�Dد� آ  از %?� �)% �� D>�� �� د���M ����2 دارد در . "ه��� ا��Xف �"�ن ا�! �2ا%��

*%�6 آ  �wR ". �2ا%) �"'�� آ�ر آ#) �� 36c آ�ر �"'��� اراa  ده) �: ز��ن واc) آ�ر، �� �
� �2ز�H در ا��)ا ."�. �� �� 2<$"3 آ�ر ا��، ��رآ� ه�5/ 2^�ر ��ا��� �x7K را %)ارد

"�ه� را �� ��#�� آ�ر  ز��ا د��&/د و ��دا�� �  ا%$�ن" �  �: �R)ود� ��رژوا� �"�%) ��رد
 ا�>�ن ده)، ��"�ر رHD . آ#) *%�ن �2""! ���"�ا�� ز��% آ  �2��  ا�A^�د� و 

در ا�! ز��ن آ&�%"$3 د�c  � �M$��)ار� . ه�� ا%$�% ا�� آ  G9�f ��اه) .) %"�ز�#)�
 و دIار ر���A زه� را در ا��"�ر *%�ن�"% x>R2 +���x"A �"/ان آ�ر ا�Dاد %& ��دازد و و

 �Dد ا�� و %  �: ��ا��� . ده) ���D�<. آ  ه)ف *ن ��ا�! ��ا��� �: ��ا��� %$� ا
2>��+ "����رت دx"A �2، ا�! �: ��ا��� در ا�>�ن . ا� و c$�دت ورزا%  و 2<7"+ �5 �<��$ 

 آ  ه)ف *ن ر�")ن ا%$�ن �  ا���د 9�4 C��� x>R2 �2 ا��، ا%$�% ا��" �#) 	�%�  ا�Dاد
 Xدارد و او �  �"/ %)ارد و �#���ا�! آ�� /"�  � آ  2&�م �)ت در D>� *ن %"$� آ  �  آ$

  . ه� و ��� ا.>�ل %���ا��� ا�� ه&�ه#y �� و	�د ��2وت
� ا�5%�&9"$� *9�"��� ��رس ١٨ -)٢٨ � ��+ ا%�7M ��(ه� در �: %��  �'�Jر �  ره�� 

١٨٧V ( ���درك او از ��ا 7"12 �"f �5ا��%  و HA#�  وا	و ��  �%?� ��رآ� را �2$"� آ�د
�"�9"$3 ��  ا%�7M �� د�A ز��د ��د*ور �. آ#) �2آ") ��� از AXا� �D�, د آ  �: درك�.

9 آ  2^�ر از �"�ن  آ&�%"$3 *ن را ا��bا_�ر� ��ا��� ��62)� ��c دن ه&  �"#) در��
�� و ه&�ار� ��2وت %���ا����#��  ا	�&�4 �"�ن ا%$�ن ه� ��c و ��"Dا�o	 ه��  A�� ه�

ه&�ار� c)� از %���ا��� در .�ا�l "آ#) آ   او �� رو.! �"# ز��د �2آ") �. ��اه) ��%)



 

ان �2 �2ان از ا��س آ�هC داد *ن را %& %���ا��� را �." ه� و	�د ��اه) دا.� ه$� ا%$�ن
  . آ��X %���د آ�د

 ه�� 	���  �����  ا�5 ��رآ� �� ا%�اع و اA$�م %���ا���� �آ�د و ا�5 ه&  ا�!  دار� ���رز
 %���ا���� د�) ��1_� *ن %��د آ  در دام �: 2^�ر  ه� را  در �"�%) �� %���ا��� _�<�2

� از وا�A"� و ��K%�ك �"�(��� او �  *%(#�ن . �)��62)� از ��ا���، در دام �: ��ا��زد5
 �>�.) در �: 	���  . ه�� �Dد� در *ن �c| .�د *ر��ن ��ا��� ���<) ��د آ  ��2وت#��

�fق .)� در 9�2") ��د� و �cص ��د *ن �"/� را ��ا%)ازد آ  دH%�� �>"A از 762 ا�! 
  ..�د ه� � ��2وت

  
  

 � ٠٨�١٠�٢٠٠٧  ١V٢را� �2د
 


