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 فرناندو آرابال(« دو جالد»ای بر نمایشنامه )تحشیه منفـیّتِ تعریف

 

 امیر کمالی

له نسبت به اً این مسئظاهر «ستند؟دو جالد کی»فرناندو آرابال این بود: « دو جالد»ی قرائت نمایشنامه حینپرسش اساسی برای من در 

. تعبیر شود اهمیتد بیو شای ها، امری ثانویاخالقی با شخصیت ارتباط ساختاری میان عناصر نمایش، همچنین در قیاس با درگیر شدن

ی که از قضا ؛ مفاهیم«ریفتع»و « هویت»تواند آغازی باشد برای شناسایی رابطۀ مستقیم و پایای میان دو مفهوم این پرسش می خودِ اما

میدان ثقل  آرابال نمایشنامۀ د. دراننو دهان گشوده در اَشکال جدیدی از تشکیل مرزهای جغرافیایی گرفته تا نژادگرایی از در دوران ما

ر او روا بداند که یمصاعبی مکند و همسرش را مسبّب روایت، مادری است که برای دو فرزندش از ایثار، صبر و درایت خود تعریف می

بدون مکث  جالدها ند.زا میهرش ررود و به اصطالح زیرآب شوشده است. قبل از شروع این روایت، مادر به سراغ دو جالد ناشناس می

که مادر بر خود  ضوح بیشتریما با واتا اینجا ظاهراً امور مبهم زیادی وجود ندارد.  کشند.روند و پس از شکنجه او را میسراغ شوهر می

دان و نظرآنها نگناه او، فرز ز شوهر،ا، زمانی که پرسش غلطند. با این حالافکند گویی نقاط دیگر به تدریج در نوعی رمز و راز فرو میمی

 .ماندیها باقی مدر ردیف آخر کنجکاوی همچنان پرسش از هویت جالدها شود، گوییدر مورد کلیت ماجرا طرح می

کند، اما طرح این پرسش نباید به معنای انقیاد متن توسط نوعی را در متن بارگزاری می مختصر و گاه خاصیهای ههرچند آربال، نشان 

چهار شخصیت اصلی داستان به همراه دو جالد،  ای در کار نیست وهیچ استعاره حقیقت این است که ی سمبولیک فرض شود.معنامحور

های وسیع را در پردازیگونه استعارهآرابال نیز این نوشتنِ ی خاصه آن که سبک و شیوه کنند،استعاری خاصی را تقویت نمی هیچ بار

است. او به اجزای « بیرون»دهند. اما ارجاع مادر دائماً به ها را به خودشان ارجاع میها همواره متنردازیپاین نوع استعاره گیرد.برنمی

تاده است. این همان هویت کسب شده از صحنه وابستگی ندارد. نمایش، در حقیقت نمایش چیزی است که بیرون از خودِ نمایش اتفاق اف

به شکل نوعی تمثیل از ، بلکه( نماد)نه در هیئت بیشتر ناظر بر کشف وقایعی است که  دهاهویت جال پرسشطرح  روگذشته است. از این

ها ها و عنواند. البته برای اینکه پژوهش پیرامون این مسئله ضرورت پیدا کند، پیش از هر چیز باید بپذیریم که نامنگذرذهن نویسنده می

های متنوعی از د که طیفسازنمتعیّن می کانونی به شکل ای راها دقیقاً نقطه. نامرویدادهای متن را در خود دارند عصارۀ کپسولیهمچون 

این شکلی از  ارتباط تمامی این نقاط در گذرایی آنها از همین نقطه است.البته و  ،گذرنداز آن می به شکل تکاملی اتفاقات کوچک و بزرگ

این همان کار فرم در اثر هنری است، یعنی ایجاد یک میدان جاذبه برای ت، کند. در حقیقها تجلی میخودآگاهی تاریخی است که در نام

به  باید با حفظ ماهیت، هویت خاص خود را داخل پرانتز بگذارد.برای نیل به این رابطه، هر جزء می مناسب میان اجزای اثر. ۀتدوین رابط

و دقت به  شاید به اعتبار این استدالل، شوند.مِ آثار محسوب میعبورِ فرها رمز دلیل همین شباهت با خصلت مغناطیسی فرم است که نام
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اگر بپذیریم که پرسش ما از  مهمترین و نزدیکترین راه ورود به فرم اثر باشد.« جالدها کیستند؟»طرح این پرسش که  عنوان نمایشنامه،

نیز برخالفِ ظنّ اخالقی بودنِ « تعریف»رفت که خودِ توان پذیشود، میتعریف جالد است، یعنی از کسی که منحصراً درون قانون معنا می

در انگلیسی ضدیت بارزی با ابهام دارد. همچنین این واژه منحصراً به اطالعات و   Portrayalآن، به سرحدات قانون تعلق دارد. واژۀ 

هراً به تشخص اخالقی و هویت که ظا Emblazonدر قیاس با آن واژۀ دهد. بندی کردن ارجاع میهای مورد نیاز برای طبقهداده

در زبان فارسی نیز آنچه با عنوان تعریف ( رابطه دارد. Identityخانوادگی مرتبط است، در اصل با شناسایی شدن توسط قانون یا هویت )

ر اموری قابل تعریف ها یا رابطۀ میان عناص. جرمبه حوزۀ قانون یا قوانین علمی تعلق دارد بیش از آن که موردی اخالقی باشد، شناسیممی

توان اولین تعریف از جالد را ارائه شوند. اکنون میمی گر و یاغی شناختههستند که رویدادها بر اساس آن تعاریف، همراه و موافق یا تخطی

 کرد: به عنوان کسی که جزئی از ساز و کار  پاسداشت و مراقبت از سرحدات تعریف است. 

الق یرکنندگان و جالدان اطگران، تعذکه در قرون وسطی مشترکاً به شکنجه Executionerقدیمی  یخاطر داشته باشیم که واژههب

 نیز بهام، خود، این اقیقتدر حد. ای از ابهام پوشیده شده بوهمواره در هاله ، از لحاظ داللت معنایی به یک امر واحد و مشخص،شدمی

مخوف  ورد، آن راآفرود می ن محکومانی تیزی که بر گرداگون آن بیش از تیغههای گونداللت کرد.ایجاد می ضمنینوعی رعب و خوف 

 شکل عینی این شاهده کرد،توان مگونه که در توصیفات داستانی یا سینمایی میهمانداد. قرار می مشخص تعریفِیک و به دور از 

 او را از شت و نتیجتاًگذای میکه جالد را ناشناس باق در همان کالهخود خوفناک یا کاله سیاهی بود« تعریف گریزی» بودگی یاپنهان

یات شخص حقانون بر  تنفیذ ینترو قاطع ترینجالد، در مقام شخصی که نهایی در حقیقت داشت.قانون احراز هویت و شناسایی معاف می

بان هم به در سطح ز ،دوکسیکالپارا جهاین و شود.شرط قانون یعنی احراز هویت معاف میترین پیشدهد، از عمومیمحکوم را انجام می

عنایی انضمامی داشت است م Executioner یی لغوی واژهکه ریشه Ecutioasکرد. در یونان باستان های متعددی عمل میگونه

 ،کلی طور عنای آن بهممترین بود. مه ی واضح و صریحشد و از این رو به شکل انتزاعی فاقد تعریفمتن فهم می خودِ بایست درکه می

، محکوم کردیمار آویزان ز طناب دو را اآمد یا اجالد بر گردن محکوم فرود می درست هنگامی که تیغ بود.« پالوده کردن» یا« پاکسازی»

د ی ابویی براشد که گمی ای ناببژههایش در یک لحظه بدل به او هراس هاها، دانش، شهوتها، امیدهااش، ایدهبا تمام خاطره و گذشته

کنات مم ومی تعینات ه از تمابدل کردن انسان محکوم به یک جسد ناب، یعنی جسمی ک پالوده شده است؛ و این یعنیپاک و از همه چیز 

انون، ق ظه است کهمین لحهاما درست در  هم به قیمت آن که دیگر هیچ حکمی بر او جاری نشود.روحی و ارزشی تخلیه شده است، آن

  داشته باشد. امتداد وژهسآن بر  یو اراده ی حاکمیتکند تا همچنان سلسلهود را به االهیات ایجابی تنفیذ میتمام اقتدار و تدبیر خ

بر  در معرفی اشخاص نمایش خود، بلکه نویسنده ،آرابال نه تنها جالدها نامی ندارند نامهاز این رو بیهوده یا اتفاقی نیست که در نمایش

آنها را  نام»نویسد: ی جالدها میشوند، آرابال دربارهزمانی که اشخاص صحنه معرفی می گذارد.أکید مینامی و عدم شناسایی آنها تبی

بخشد این است که جالدها ساحتی دو جهانی دارند. آنها وقتی مرد مهم دیگری که این فرض را قوت می همچنین نکتۀ «دانیم.نمی

نمای سرشت»را دارد که  آندر حقیقت این امر قابلیت کنند. را بازنمایی می« برزخ» دهند گوییبیچاره را در بیرون از صحنه شکنجه می
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در تعریف کوتاه و « قرن»معنای این عبارت چیست؟ آلن بدیو در کتاب باشد.  «های در صحنهغایی هرگونه مواجهه قانونی با بدن

 شهر دمو نامِ بدنی جمعی است که فضاهای خیابان یا میادین»دهد: میگونه شرح را این Demoی درخشانی از بدن جمعی، معنای واژه

سوژه، که بدنی واحد یافته است. یک تظاهرات، -ای جمعی است. همان ماگیرد. تظاهرات، سوژهرا برای اظهار قدرت خویش بکار می

 خواهد بگوید ما اینجا هستیم و آنهایها در یک فرمِ مادّیِ پویای واحد که مگرد آمدن بدن مرئی شده است. اینک پیمان اخوتی است که

به ما کمک  این مسئلهعبارات بدیو  بتواند در حل و فصل اگر دو کلیدواژه از « )یعنی قدرتمندان( باید بترسند و وجود ما را به شمار آورند.

)توجه داشته باشیم  است.« ردنبه شمار آو»یا همان  «مرئی شدن»، «شناسایی شدن»و دومی به تبعیت از اولی، « بدن جمعی»کند، اولی 

در این رویارویی است که  ، در عین حال به معنای به شمار آوردن است.(Recountهای دال بر تعریف در زبان فارسی که یکی از واژه

هایی فته بر بدنیاهای سازمانای از اِعمال نیروها و آیینقانون متشکل از مجموعه یابد.های قانون بروز میترین خصیصهیکی از اساسی

های کلی همچون یک امت، ملت یا حتی مردم( اداره و تدبیر نام اما مشروع )حتی در هیئت نامی بیاست که باید به شکل یک توده

یعنی « به شمار آوردن»و البته  ؛ن خودش از محتوای قانونهم از طریق کسر کردکند. آنزدایی میاز این مناسبت ریخت  Demoشوند. 

 همان ی الزم برای شناسایی آن توسطکشد تا فاصلهخودش را از کلیت بیرون می  Demo یی مردم و نتیجتاً مقدور شدن تعریف.شناسا

مضمون اصلی و  گیرد. پس بیهوده نیست کهای مواجه هستیم که بر مبنای تعریف شکل میبنابراین اینجا نیز با دوگانه کلیت فراهم شود.

 «. تعریف»اند: جز همان وجهی که جالدان از آن معاف شده نباشدچیزی  مه آرابالنای نمایشهدایت کننده

وی قانون بر ف را از ست تعریاین پارادوکس که جالد در مقام کسی که نباید تعریف شود مسئولیت حراست از سرحدا به صحنه آوردنِ

ستقرار اندش مشغول و فرزانسوا مادری است که برای دشخصیت زن نمایش، فر عهده دارد، شاید همان محتوای رادیکال نمایش باشد.

 جابجایی ینجا با یک. در اگیردشکل می یعنی ژان ها، سرشت این تعریف در نفیِ پدرهمین موضع است. هرچند در بسیاری از دیالوگ

 است. ردهکتعویض « مادر-قانون» یرا با رویه« درپ-قانون»ی ایم که به شکل استعاری، رویهمواجه زداییدر هیئت نوعی آشنایی جنسی

منطقی میان  بطۀه چه راک ینجاستکند. اما پرسش ا. او مدام خود را تعریف میگیردشکل میتمام گفتارِ فرانسوا در اثبات همین موضع 

ی آنها ی همههیشکه ر یانواژگ )یعنی در زبان فارسی و عربی های همخانواده با تعریفتعریف و حقیقت وجود دارد؟ در واقع تمام واژه

طلبی که سمیترر نوعی به رت دیگ( دال بر شناسایی و آشنا شدن است، به عبا، مانند معارفه، عارف، معروفیت، متعارف و ...است« عرف»

ننده و خوِد کودِ تعریفخمیان  سوژه مدعی ایجاد یک فاصله شود.مشخص می  خودِ سوژههمواره در پی تثبیت جایگاهی است که با گفتارِ

-بیین بدیو میتکه در نانچارد. اما تواند این فاصله را بردکند هرگاه بخواهد میبه شکل تلویحی ادعا می همچنین وا .شونده استتعریف

 گیرد.رود بلکه در تعلیق قرار میبینیم این فاصله از بین نمی

با اصالً چرا ژان مقصّر است(.  دانیمنمی )فراموش نکنیم که دهدرویدادها نمی علیّت شرحی برکند، اما را تعریف می فرانسوا مدام خود 

پدیدارها در مواجهه با تعریفی که او از  ۀکند. همرویدادها را در پرتو تعریف خود مضمحل میارزش و تأثیر فرانسوا این مکانیسم است که 

تواند توضیح دهد که تحت فرمان داند گناه ژان چیست؟ و از آن مهمتر، آیا کسی میی میسک اند. آیاوش و گنگکند، خامخود ارائه می
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-اره را شکنجه و سپس به قتل میچگونه فوری و فوتی مرد بیناشناس ما، این ساکت و چه قانونی و بر اساس چه مستمسکی جالدهای

اگوستین ترود که در عصر سنای در مسیحیت به شمار میشناسیِ اولیهمعرفت و بنیانِاساس  ،«تعریف کردن»آنچه مسلّم است  رسانند.

بایست وجودش را پیشاپیش که می الوهی شد برای حقیقتی و بیانی ای زبانیتکمله متمّم و تعریف کردن بدل به ،آغاز شد. در آن نگرش

خوریم. اجازه دهید بر می« تعریف»درنگ به این نوع تعریف از وانیم بیخهای مداوم فرانسوا را میفرض گرفت. در نمایش نیز وقتی جمله

چه کسی جالد تعریف »و اگر این منطق را ادامه دهیم: « چه کسی دشمن تعریف است؟»این تبیین را با پرسش آغازین گره بزنیم: 

در  . بیشترین کلماتهای داستان مطرح کنیمخصیترا در قبال ش این پرسش های دیالوگبگذارید بر اساسِ کمیت زبانی و اندازه« است؟

 کنیم.س از او شروع میپ از آنِ فرانسوا است. های نمایشنامهمیان دیالوگ

حال پرسش  ت. با اینکرده اس شود. او مهمترین جایگاه مشروع برای تعریف را از آنِ خوداز او برداشته می توصیففرانسوا؟ این 

انسوایی است همان فر ،ردداه میی بدل شدن به یک قدیس نگاکند و مدام آن را در آستانهاو تعریف می اینجاست که آیا فرانسوایی که

یکی ستان ر انجیل، داد فرستد؟یکند و کی آن را به مرخصی می مذکور را از فحوای کتاب قانون احضار میاو کی فاصله ؟«گویدمی»که 

-از مسیح می . خواهرانشگذشته است آید سه روز از مرگ اوزمانی که مسیح برای دیدن او میخوانیم که را میبه نام ایلعاذر از مؤمنان 

حم خواهرانش بر او ر ه و التماسح به گریآیا این ایلعاذر که مسیکند. اما شان را به آنها بازگرداند. مسیح چنین میخواهند که برادر مرده

چند  ی است که او رارهمان ایلعاذ یستاده،ی غار او اکنون زنده شده و در آستانه خواندهفرا آورده و او را از میان مردگان به زندگی دوباره 

ر بر آن ایلعاذ قیقتدر ح کرد. راموشمسیح را ف نباید وساطتِ ، البتهنهاده بودند؟ در اوج همسانی  امواتپیچیده در کفن در غارِروز پیش 

یشی از و نهایتاً نما آن مایی زبانیست، بازنایلعاذر نخستین ا ایلعاذر دوم همان تعریفِ رواینسازی مرگ فرود آمده بود. از تیغ پالوده ،اولی

د و مفهوم جود میان خوی مولهص فاصنامی و عدم تشخّبا بی کوشدبازنمایی گفتار مادر/قدیسی است که می فرانسواآن. به همین صورت 

های خوشی د.همیتی ندارااس برایش تجمالت و لب رقص. یامهمانی  است و حتی به کافه،مادر به سینما نرفته  آغازین را از میان بردارد.

آن  رواماشین اما مادر است، طبیعی او به شکل هرچند پارادوکسیکال است.بنیان، زنان دیگر را پس زده تا جایگاهی را به دست آورد که از 

کمتر آن را به  ، گوییورزدمیادرت و هر چه بیشتر به این تعریف مب کندر می، زوایای آن را در روح پسرک محبوبش تکثیکندرا تعریف می

 وار است. فیزیکی استفیت متاکه آن را ندارد. از این رو زیستِ فرانسوا بر نوعی من سرگرم تعریفِ جایگاهی استآورد. او دست می

این یک شوخی است  . اما)پسر خانواده( ونواب یدگر بزرگ:تأیی محبوب دارد. یک کپسر او فرزندان فرانسوا هستند. نمایش نفرات دیگر

 تواند دشمن بازنمایی باشد، حال آن که خود انبار تغذیه آن است.بونوا چگونه می تعریف باشد. سرسخت برای یدشمنجالد یا  که او بتواند

گویند ستایشگر بزرگ اوست. سبیح خداوند را میاو بزرگترین حامی و حافظ قدرتِ مادر و همچون فرشتگان که در ملکوت برای ابداالباد ت

ی خواند. واژهمی ی مادرکشیشی که برادر را به آغوش کلیسا او ،است در حقیقت همان خشونت حافظ قانون شدیداً قدرشناس، سپاسگزار و

عادتی که در پایان نمایش شاهدیم: دقیقاً بازنماییِ س ، وحدت و یگانگی بود، یعنیدر روم باستان به معنیِ محل تجمع Oclisiaاُکلیسیا 



 

 

5 

 

ای با توهم مضاعف اینکه خواند. کار رهبانی و زاهدانهبونوا بارها برادر کوچکش را به توبه فرا می گیرند.فرزندان در آغوش مادر آرام می

 است. ی استعالیی ارتقا دهد. در حقیقت، امکان رستگاری او از پیش منتفی شدهتواند خود را تراز یک واسطهمی

قانون مشکلی  خودِ  م. او باینکنمی ! گمان؟گو، معاند با قانون مادر، حامی حقوق اقلیتپرخاشجو، کم ؟ پسرکِ)پسر دیگر خانواده(موریس

 ند و یا بعضاًکهایی مین پرسشآشود، هرچند از او در مقابل قانون مرئی نمی است.  خودشندارد، بلکه صرفاً مترصّد برقراری قانونِ

 گرفتار افسونِ سموری زند.طاق می نهایتًا او نیز آرمان سعادت را روی میز مذاکره با آغوش مادر دهد. اماهای مختصری انجام میشورش

 ثیری دارد؟ شاید.ین میان تأن در اشود. آیا از دست دادن حامی )یعنی پدر( و تنها شدتولیدِ تعریف مادر و ستایش آن از سوی برادر می

 ادانیم که بونول میدر مقابست، ا محتاط آورندگانهمچون تازه ایمانی بونوا. او اما نه همپایه گزیند.م مرام برادر را بر میموریس سرانجا

 کند که اساساً خلقت نیست، بلکه بازنمایی محض است.خلقتی را تسبیح می در برابر موریس،

 از آنجا که در تئاتر»گفت: می تونن آرتوکرد، در ستایش از تئاتر آنستایش میای را ژاک دریدا که ندرتاً و به سختی هنرمند یا نویسنده 

به خود استفاده  عیت بخشیدنمشرو آرتو نیّات منطقی و استداللی که عموماً گفتارها از آنها در جهت تضمینِ شفافیت عقالنی و نتیجتاً

 او در کار رود... پسیمعیّن طفره پیش م کالبد خود به مسلخ معناهای از کنند، به شدت تقلیل یافته است؛ نتیجتاً تئاتر آرتو از کشاندنِمی

اتر آرتو نه تئ لبه همین دلی شود نه خصلت بازنمایی آن...همچنان این گوشت و خون کلمات یعنی همان زندگی است که بر ما آوار می

 رودآن به شمار می ساساً خصمِایی، بلکه ی متقابل بازنماها نقطهنه تن« تئاترِ زندگی»اگر به زعم دریدا « بازنمایی بلکه خودِ زندگی است.

  تعریف نیست.د. او دشمنِیی باشتواند قاتلِ بازنماپس پسرکِ محبوبِ مادر )بونوا( نیز که سراسر غرقِ ستایش از بازنمایی است نمی

ها، ، یعنی تمام آن مهربانیاشرا از محتوای جبری« مادر»های بشری یعنی ترین دالزدنی یکی از کهنهرچند آرابال با شفافیتی مثال

ی تعریف است. اما او نشان دادن الشه آرابالگذارد. کار اما آن را به صورت یک فرم تهی باقی نمی ،کندتهی می هاها و سکوتگذشت

ژان، پدر خانواده  گوید: ژان.نمی کند، کسی که سخنکسی که تعریف نمی زند؟هایش بازیِ تعریف را بر هم توسط کدام یک از شخصیت

دانیم. شود. ما نیز چیز زیادی راجع به او نمیها معرفی میفرصتی برای دفاع از خود ندارد. او توسط فرانسوا، مستقیماً نقطه متضاد ارزش

واژه تعریف در این جمله همه  د.شوباید حقیقت را از آن استخراج کنیم. ژان تعریف نمیست که میفرانسواتنها معیار شناسایی ما، گفتار 

در این مورد اشاره مجدد به  گیرد. اما برای فهم این موارد باید به آشناترین معنای مصطلح و عمومی تعریف بازگشت.ابعاد آن را در بر می

در  Emblazonکردن عموماً دارای بار مثبت است، یعنی همان کارکرد ملموس  در زبان فارسی، تعریفزبان شاید راهگشا باشد. 

وجود دارد « امر به معروف»های خود یا دیگری را برشمردن. مصداق دینی آن هم در اصطالح تعریف کردن یعنی خوبی انگلیسی را دارد.

در خود همین عبارت نهفته است. امر به معروف یعنی میزان کردن، تمیز کردن و صاف کردن  و البته صورت سلبی یا منفی آن نیز

کند. کسی که ی قانون خوانده شوند. قانون اگر نتواند جزئی از این ارگانیسم را بخواند، او را انکار میشخصی تا توسط اشعه هایهولوگرام

به این اعتبار همچنان این مورد  ی بازی قانون شناخته خواهد شد.زنندهی برهمنتواند قواعد تعریف را بر تن خود حک کند، الجرم به منزله
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ی قانونی قابل شناسایی است و نه امری متعلق به حوزه اخالق. این طنز ماجراست که چگونه اخالق دروغین مادرانه شکل به عنوان امر

-ژانرهای ادبی می مند کردنو ضابطه که به شدت در پی تعریف عصرِ سن اگوستینهوراس تئوریسین رومی همقانونی به خود می گیرد. 

ای روی دهد که برای االهگان نباید بر صحنه ظاهر شوند مگر آن که مخمصه»د: داگونه شرح میاینهای فرمال تئاتر را کوشید، ویژگی

آنها را بر « تعریفِ»حل آن نیاز به حضور آنها باشد... نباید بیش از سه شخصیتِ سخنگو همزمان روی صحنه باشند... هر صدای دیگری، 

 « هم خواهد زد.

. و جالد حضور دارندرانسوا و داول ف یدر صحنهمایش، این حکم هوراس را با اجزا و افراد صحنه بسنجیم: بگذارید به عنوان پرده پایانی ن 

 ور دارد در کنارن نمایش حضا پایاتکه  ی بعد، فرانسوادر صحنه هایش باشد.اجرای آن و پارادوکس این شاید نزدیکترین همپوشانی قانون،

همان صدایی  یادهای ژاندای فراما آیا ص اند.ملت غیور هویت مرتجع باشند و چه جدایی طلب، چه فرزندانی که .شوددیده می دو پسرش

ر آن نمک و ب «بازنمایی»ید که آزند؟ صدایی که از عمق گوشت و استخوانی بر میرا بر هم می این قاعده نیست که تعریف یا بازنمایی

مقاومت  ایی است که. این همان صددهدبه دست میهوراس از وضعیت  ی است کهی تعریفپاشد. صدای ژان برهم زنندهسرکه می

او  ورد.آف فرود می ردن تعریگمهیب بر ژان همان جالدی است که نعش خود را چونان تیغی اش کند. تواند خفهوضعیت در مقابل آن نمی

 است.« جالدِ تعریف»

 


