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کِلیَتبضًكبىزازُکِزیگط،چٌبىتَاىثطاًساذت،حبلزاضیضاچگًَِهیؾطهبیِ: یادداشت مترجم

اؾت هتبفیعیکی»، ؾیوبیی ؾطهبیِ« اؾت؟ هیقسُ چگًَِ ضا ٍلتیزاضی ثطاًساذت کِتَاى

کیْبًیضايیًیؿت؟«قکَُ»اظیکؾتٍزیگطثِکوتط«اهطٍاال»اـزضپیقٌبؾیظیجبیی

زضثبظتَلیسذَزهیلاؾت.هؿئلِآفطیٌسکِکبضکطزـضاهیاـزاضیهیلِثسٍىاثػُاؾت؛اثػُؾطهبیِ

لضااظکبضاًساذتتَاىایيهی.چگًَِهی«هیلثًِبهتٌبّی»زاضیاؾتـبیِؾطهپكتیجبىیایسٍُالٕ

اذتطاٖیّؿتینکِهیٍلتی ثطایتَلیساًجَُکِّطضٍظقبّسَطحیب ثطایکَقسضيبیتؾطهبیِضا ،

قٌبؾیاؾتًٍِزضایيهیلهًٗلیزضتطاظّؿتی،گَیسکِلیَتبضهیتؿریطٍالٗیت،خلتکٌس؟چٌبى

گصاضیِ.هیلًبهتٌبّیثِتَلیس)ٍههطف(هْبضًرَاّسقسهگطثباضظـگصاضیؾطهبیِقٌبؾیِتطاظخبهِٗ

؟،ثیبفطیٌینتبکدبثبیستَلیسکٌین«:/آفطیٌفتَلیس»یثطذَزهمَلِ(قٌبذتیّؿتی)

هسضًیتِ هستًمسِ گطچِ الگَیاًگیعقیخسیسیثطاییتَلیس اؾتٍلیٌَّظ قسُ آغبظ ّبؾتکِ

کطزُاؾتکِزیگطزضذسهتقکَُِذَاؾتٍاضازًُجبقس.ذلكً«تَلیس»یهمَلِ

***

.ٖبٍیًٓطی،ٍثیّیچًٓنٍتطتیتذبنّیچٌستصکط،ٖبضیاظز

یزٍلتاؾت.ٍلیایياقتجبُیاهطٍظهؿئلِیثعضگخبهِٗقٌَینکِهؿئلِخبایيثحثضاهیّوِ

افکٌسـؾبیِهییزٍلتهٗبنطئلِهؿقبهلـایکِثطتوبمهؿبئلزیگطاؾت،اقتجبّیذُیط.هؿئلِ

.یؾطهبیِاؾتهؿئلِ

ًبمؾطهبیِ زاضییکیاظ اؾت. لیه»یِگصاضِیؾطهبیزاضِیؾطهبّبیهسضًیتِ ثطا«یًبهتٌبّثِ یضا

(قٌبؾبًسُهسضىيیًرؿتي،یثؿبآگَؾتزکبضت)ٍچِیاظؾَفیكبپیکِپطزیگیهفطوفیپیهَضز

هَضزذَاؾت اؾت: ضهبًت[will]اضازُیبقسُ زاضهغبظُلیتأٍيیاِیٖلثِهجبضظُیٌٍّطیازثؿنیؿی.

ٍالٕیثَضغٍا ثِاظگطا اضازُ ؾطهبیًبهتٌبّیِؾبظیغٌیهثبثِذَاؾتٍ اهب لبزضقسُیزاضِیهٗتمسثَز.

ضاثِفیـتبثٕذَزکٌسٍزؾتبٍضزّبزاضزیهٍاٌبذتضاـکِٖلَمضاثِحطکتثِقیًبهتٌبّلیاؾته

ذبلذَزبضیهٗ لبٖسنیتؿلآٍضیفياظ یِؾبظبزُیپٓکٌس: ًبهتٌبّی[ ثْ]هیلثِ هؿتلعم یِؾبظٌِیکِ

ٌَّظظًسُ،ثِزضٍىفطٌّگؿنِ،یؿیضهبًتزضحبلیکِاؾت.ٍ)ذطج/زذل(سُی/فبٌِیّعًؿجتِبىِیپبیث

گصقتِ» ثطای پب)»[nostalgia]«زلتٌگی ثِ ضٍ «ضٍزیهبىیخْبى ٍ (يیبهیثٌیّببززاقتیثَزلط

[figure]ییوبیؾیزاضِیؾطهب،قسیهافکٌسُثبظ ًِ کِ اؾت قسُ ٍ ًِ،«یالتهبز»قس
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ٌَّظًبهٗلَمکِیعیچیهثبثِثِیتٌبّٖسم،یزاضِیباؾت.زضؾطه«یکیعیهتبف»،ثلکِ«ذتیقٌبخبهِٗ»

ثب اضازُ ثسیذَاؾتٍ آىچتیًْبیتب هؿلٍقَزطُیثط ٖسمقَزیهُطحه،ٍ ْبى،یکیّبًبمیْتٌبّ.

اؾتکِفتحطیًبگعیتٌبّ.ٖسمساًدبهیهثِپػٍّفٍتَؾِٗیتٌبّ.ٖسمزاضزضاثبذَزی،اًطغیّبًبم

ذَاؾتٍاضازُاؾت،ّسفْيیقَز،ٍالیّسفتجسکییثطایلیاؾتکِثٍِؾبطیبگعقَز،ً قکَُِ

ت.اؾیٍالٗؿنِیؿیضهبًتِیهٌٗب،ؾطهبيیاؾت.زضایکِذَزًبهتٌبّیقکَّ

کنزضاهتسازذٌَُ،زؾتکٌسیظزُهقگفتنیگطزیهتحسُثِاضٍپبثبظهبالتیآًچِهبضاآًگبُکِاظا

]ذَاؾتٍاضازُ[فمطِيیاظاعیً«ؿتیبلیؾَؾ»یذَاؾتٍاضازُاؾت.کكَضّبیٍِضقکؿتگایيؾیوب،

ذَاؾتيثِثطًسیضًحه .ً ثِیًبهتٌبّیطٍیهثبثِ تَاًسیًو[realization]«تحمك»یِتٌبّهثبثِٖسمٍ

هثبل زض هس،یبیزٍلتثکیاـضا اؾتفبزُ اضازُ ذَاؾتٍ اظ حفّکٌسکٌسیکِ ضا ذَز کِییگَ،تب

یزاضِیاؾت.ؾطهبیحساللیذَاؾتٍاضازُتٌْبهؿتلعمًْبزّبتمَیتِاؾت.یهٌستیغبکیذَزـ

غب اؾت. ًٓن زٍلتٖبقك زٍؾتًساضز؛ ضا یبؾیؾبییاختوبٖ،یفٌیٌكیآفطیْزاضِیؾطهبتیًٓن

،اهطٍاالؾتیِقٌبؾییجبیثلکِظجبیاهطظیِقٌبؾییجبیًِظاـیقٌبؾییجبیظؿت،یًلبٖسُهُبثكثبیک

.کٌسیثلکِلَاٖسضااثسأهؿت،یثِلَاٖسًسیهمزاضاًِِیؾطهبٌفیًجَ٘اؾت:آفطیمبیثََفیمبیثََ

ثِ ثٌیبهیي هثبثِّطچیعیکِ ّبلِ»ی ظیجبیی«فمساى تدطثِ،«غبفلگیطی»قٌبؾیِ، ٍ ترطیتشٍق ،

ًتیدِتَنیفهی ایاؾتکِیذَاؾتٍاضازُکٌس، ًساضز.زاضزکوتطپطٍایلَاٖسضا ّب،ؾٌتیبانالً

اثػُ ههَة، یکگصقتِلَاًیي اظ غٌی اهبکي هكطٍٖیتّب، خوٗی، ٍ فطزی تهبٍیطی همجَل، ّبی

حتیٍلتی ثكطیت، حفّهیکالؾیکخْبىٍ ٍؾبیلیثطاییکّسفحفّکِ همبم فمٍزض قًَس،

قًَس:قکَُاضازُ.هی

ى.اٍکَقیسًكبمانیفستلیذَةفْویسُثَز،هرهَنبًزضیاضازُ[ضاذیهبضکؽتوبمایي]هؿئلِ

ؾطًگَىهیزاضیکدبذَززّسؾیوبیؾطهبیِ اٍؾطهبیِضا کٌس. ثلکِیکًٓبمیکؾیوبًِزاضیضا

بضـ،تَاًسهٌجٕگطهب،ًیطٍیکزاضیًوی(ؾطهبی1ِکطز.ًٍكبىزازکِهبپَیب(تهَضهیتطهَزیٌبهیک)زَ

بى(چ3ٌکٌس؛ًٍویهیبىایيهٌجٍٕخبشةگطهب)افعایفاضظـتَلیس(ضاکٌتطلقکبفِ(2ضاکٌتطلکٌس؛

.توبمکٌس]ذیلیظٍز[ضاضٍزکِهٌجٕگطهبیذَزپیفهی

ؾطهبیِ ثیبىزاضی، ؾطهبیِزلیكثِ یکؾیوبؾت. ثِتط، ثلکِهثبثِزاضی، ًیطٍیکبض ًِ ییکًٓبم،

ثِ اًطغی ]یٌٗی[ کلی، ثََِض ضا زاضزهثبثِفیعیک، گطهبیَف هٌجٕ ًویی گصاقتِ کٌبض قَز(.)ًٓبم

یاًؿبًیگیطز.ایي]ایسُ[زضتدطثِتٌبّیهییٖسمییکؾیوبًیطٍیفضااظایسُهثبثِزاضیثِؾطهبیِ
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یظقتتَاًسذیلقَز.ٍتوبمایيهییهیلثِپَل،هیلثِلسضت،یبهیلثًَِآٍضی،ْبّطهیهثبثِثِ

ًبضاحت ذیلی ثطؾس، ًٓط تطخوِثِ اهیبل ایي ٍلی اًؿبىکٌٌسُ. حیثی اظ کِ چیعیّؿتٌس قٌبذتیِ

تٌبّیزضذَاؾتٍاضازُاؾت.اظٖسم[instantiation]«آفطیٌیهثبل»قٌبذتیّْؿتی

 آفطیٌیهثبل»ایي َجمِ« ثب ًویهُبثك ضٍی اختوبٖی همَلِی اختوبٖی َجمبت ّبیزّس.

هّؿتی ذَاؾایٍخَزًساضزکِٖسمٌبؾجیًیؿتٌس.َجمِتقٌبذتیِ تٍاضازُضاتدؿنثركسٍثِتٌبّیِ

،همهَزمنبحجبىیبهسیطاىؾطهبیًِیؿتٌس.ّعاضاى«زاضیؾطهبیِ»گَینهٌحهطکٌس.ٍلتیهيهیذَز

زاضزکِهمبٍهت هثبلٍخَز ثطاثط زض هسیطاىؾطهبیِ[ حتیذَاؾتيقبى]همبٍهتنبحجبىٍ ذَاؾتي،

کٌس.ایيیکتَّناؾتٗالییاؾتتکٌَلَغیک،ضاًكبىزّس.ایيهَئَزضهَضزکبضگطاىًیعنسقهی

آى ایسُکِ ًٓن ثِ کِ ضا آى)ّؿتیّبیٖملچِ ثب تٗلكزاضز هفبّینِقٌبؾی( ًٓن ثِ کِ فبّوِچِ

ّبّبیثَضٍکطاتیکٍّنکلزٍلتِزٍلتگیطز.ایيتَّنّنذبنتٗلكزاضزاقتجبُهیقٌبؾی()خبهِٗ

ضاتَلیسکطزُاؾت.

گَیٌس،یفطاًؿَیؾريهیخسیساًسیكِگطیعیِآهطیکبیی(اهطٍظُاظٖملٍلتیفیلؿَفبىآلوبًی)یب

پطٍغُ ًبم تحت فَکَ ٍ زضیسا ّبثطهبؼثِ اًسیكٍِلتی زضؼِ هسضًیتِ هیی پیكطٍ زضی آًبى زّس،

ضٍقٌگطیِهحىٍثؿیٍهَضزکٌٌس.خساقتجبُهیسضًیتِهَضزثحثاؾتثِچِزضهذهَلآى ثحثْ

َزٍُاؾت.کبًتاظثاضازُزضٖملثحثضؾَخِهَضز،ًطؾیسُاؾت(یًجَزًٍُیؿت)ظیطاهسضًیتِثِپبیبً

اظحیثاًؿبىؾريهییٖملیکضاًِ اظتدطثِفطاتطضٍز،ٍفلؿفِضا Drangیکقٌبذتیْگفتتب

فْویس.هی(Streiten)]هَاضزهجبضظُ[differendsیهجبضظُ،ثطایذلك]اًگیعُ[،اًگیعُ

«هٌبؾجبت»یزیسضٍ،کِثًَِکالؾیؿیؿنًٓطیِقٌبؾیِیاثْبمظیجبییٍثگصاضیساًسکیثیكتطزضثبضُ

ًَقتِ پؿبهسضًیؿنِ ٍ اٍ Salonsّبیفزض زض ،Jacques[اش ربابژاک قضا و قدری و ا]زض ٍ

Neve de Rameau[ی رامو برادرزاده قلگلتمؿینهی[ کٌین. فکط ضاقَز، فطیتآى]اثْبم[ ّب

آىزٍهی ًِهؿئلًِرَضزًس. ّبثطهبؾی(،Diskursییٍفبق)هؿئلِزاًؿتٌسکِهؿئلِزلیمبً ]ثحث[

هؿئلِیاهطًوبیفثلکِهؿئلِ هؿئلًِبپصیطِثیٌییًیطٍیپیفًبپصیط، یًوبیفهثبثِیضذسازثِایسُ،

قَزچطاکِآظهَزُاؾتٍؾپؽپصیطفتِهیتکِزضآغبظًبپصیطفتٌیًبقٌبذتِاؾ[phrase]یکتٗجیطِ

.ِاؾتقسُاؾت.ضٍقٌگطیزؾتزضزؾتپیكبضهبًتیؿیؿنزاقت

اضازُثِتٌبّیِقَزایياؾتکِٖسمذَاًسُهی(Touraine, Bell)ٍیػگیلبَٕآًچِاهطپؿبنٌٗتی

هی حولِ ظثبى ذَز اگط اذیط، ثعضگثیؿتؾبل تَافك ٍثطز. ؾیبؾی ذكکالتهبز ؾجکثؿیبض ثِ



5 
 

زٍقکلزٍضُ ایي]تجسیل[ تجسیلظثبىثِیککبالیتَلیسیثَزُاؾت. ثٌسیتبضیریؾريثگَیین،

تت[هط2]قسُ،هربثطُزاض،ضهعگكَزٍُضهع[1]قًَسکِثبیسیّبییتلمیهگیطز.ًرؿت،تٗبثیطپیبمهی

هحفَِ)ثؿتِ ثبظتَلیس، زؾتطؼ)ذبَطٍُثٌسی(، ]زض ]3ّب(، )ثطآٍضزّب(، هٌٗمس ٍ هرتلٍ هتًبز4ٍ[ ]

لیوتگیطیـکِیکٍاحسِ،ثكًَس.زٍم،ٍاحساًساظُ([cybernetics]ّبقٌبؾیّب،فطهبىّب،ؾتیع)ثبظی

ثبْبّط.اؾتکبضزاضیثِظثبىفمٍزضآغبظِؾطهبیِقَز:اَالٖبت.ًتبیحضؾَخًِیعّؿتـتأؾیؽهی

لطىؾطهبیِ لطىآیٌسُ نٌٗتیخسیس، ضاّجطز ٍ گؿتطـثبظاضّب ًبهتٌبّی»گصاضیِ هیلثِ » ٍزض هَاز

ظثبىاؾتهُبثكثبهٗیبضٖولکطزثْیٌِ.ههبلح

یتًویٌی،پطزاذتٍاٖتجبض،زضختوبٖیاؾت)پَلفمٍیکخٌجِاظظثبىاؾت،خٌجِظثبىکلِِّپیًَسا

زض«هیلثًِبهتٌبّی»گصاضیِّبیهکبىیبظهبى(.ثٌبثطایي،ایيؾطهبیِتفبٍتّطنَضتؾَءاؾتفبزُاظ

ثجبتکٌس.اقتجبُاؾتکِاظیذَزظًسگیاختوبٖیضاثیّبیظًسُکِآفطیٌفؾَزایآىضازاضزظثبى،

یَجیٗی.آیسًٍیعاظفلؿفِیکثیگبًگیِزضحبلٍلَٔثتطؾین.هفَْمثیگبًگیاظاالّیبتهؿیحیهی

َجیٗتثِ ٍ ذسا ثِیؾیوبّبیٖسمهثبثٍِلی هب ٖمتثٌكیٌٌس. کِ ًبگعیطًس ٍاؾُِتٌبّی تلفي یبی

ّبیظثبىثیگبًِیهبقیيٍاؾُِقَین.هبثِّب(ثیگبًًِوییٍؾبیل)ضؾبًِهثبثِیتلَیعیَىثٍِاؾُِثِ

 زٍلتًرَاّینقس. ثِ ضا آًْب اضازُ ایياؾتکِ ذُط زغسغِتٌْب تٌْب کٌسکِ قبىثمبیّبییٍاگصاض

یکتدوٕتطاظیًیؿتاگطاًؿبىتبذَزقبىاؾت،یٌٗیًیبظیثِذلكثبٍضٍاٖتمبز.ٍلیایيثیگبًگ

)ثی تهبزفیِ ٍ پیبمپیچیسُ قوبض( ثطًبهِ هجسِل پیبم(Stourdzé)ّبی ثٌكیٌس. فمٍٖمت ذَزقبى ّب

فدبیٕ.اَالٖبتّؿتٌس،تبثّٕبیهؿتٗدلِزٍلت

َینکِگزّن.ٍزضایيثبفت،هییپؿبهسضًیتِ،ذَزمضازضایيثبفتخبیهیگفتياظایسُزضؾري

ثِ هب اًسیكٌسگبىًْمف ایْبهیتٗویكٌَِٖاى افكبی ٍ اَالٖبت، ؾُحیِ هفَْم ًمسِ اؾت، ظثبى

یهتكکلالدعایطثؿیبضپیچیسًُیؿت،یکهدوٕ«اثعاضاضتجبٌ»گطیعًبپصیطزضزضٍىذَزظثبى.ظثبىیک

ىتٗجیطیضااظیکضغین)ثطایتَاّبیهتفبٍتیکًِویاظللوطٍّبیتٗبثیطاؾت،تٗبثیطیاظچٌبىضغین

اضظـ ثِتٗجیطیاظضغینزیگط)تدَیعی، ]ضغین[تَنیفی( زضهثبل، تطخوِکطز. ایيهٌٗبؾتکِگصاض(

ّبیآٍاًگبضزّبیٖلوی،توبمپػٍّف«.یکًٓنحبٍیّیچاَالٖبتیًیؿت»ًَیؿسهی[Thom]تَم

ّبیتٗجیطِهبثیيآًْب.ًبپصیطیضغیناًس:کكفلیبؼازثیٌٍّطیزضلطىگصقتِزضایيخْتپیفضفتِ

ّبیظثبى.فطٍیس،زٍقبى،ذٍثُالًیثبقسثطاهکبىضؾسضایيهٌٗب،ثًِٓطهیهٗیبضٖولکطزثْیٌِ،ز

ضاثلٍِاِتبیي،ٍلیپیفاظآىگطتطٍزاؾ،[Bohr]ثَض ثِایيهٌٗبپؿبهسضىّب ّبکِثطًبؾبظُاًسؾتطى،
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ظًن.ثِایيزٌّسکِهياظآىحطفهیایگَاّیهیًبپصیطیّب[ثطلیبؼ]ایيًبؾبظُکٌٌسٍتأکیسهی

یبثٌس.تطهیظثبىهٗوَلیًعزیکذَزضاثِلبثلیتٍکبضکطزِآًْبتطتیت،

پؿبهسضىقسًُحَیاظاًحبذَاًیس،اگطثِیاذیطهیّبیفطاًؿَیؾبلزضذهَلآًچِقوبفلؿفِ

ایيزلیل ثِ قسُثبقس، ایي ثط ًبپصیطیلیبؼاؾتکِ اؾت، کطزُ تأکیس تٗوكّب ضاُ یثبضُاـزضاظ

 قبلَزٍُاؾبظی یب )زضیسا(، ًَقتبض ثییثبضُزضقکٌیِ )فَکَ(، گفتبض ًٓوی یًبؾبظُیثبضُزضیب

[Serres])ؾطاـقٌبذتیقٌبذت ثِزضثبضُیزیگطثَزگی)لَیٌبؼ(،زضثبضُ(، یٍاؾُِیاثطگصاضیهٌٗب

یًَهبزیک]/ؾیّبل[)زلَظ(.هَاخِْ

،دیالکتیک منفی،شناختی ی زیبایی نظریهًَیچَىٍلتیاکٌَى]آثبض[آزٍضًَـثطفطاظّوِهت

 ضااخالق صغیرٍ ایيًبم،ـ زضشّيثب اًسیكِذَاًینهیهبى،ّب زض اهطاـٌٖهطیکپیف، ثیٌیاظ

اـ[ٌَّظّنهحتبٌٍهوتٌٕاؾت.کِ]اًسیكِکٌین،ثبایيپؿبهسضىضاحؽهی

ثِایياهتٌبٔؾَقهی اگطآىیؾیبؾیاؾت.هؿئلِزّسآًچِاٍضا ََضکلیٍچِهيایٌدبثِظیطا

گَینهبقَز؟آیبآًچِهيهیزضؾتثبقس،آًگبُٖسالتچِهیکٌنیپؿبهسضىتَنیفهیهثبثِثِگصضا

ؾیبؾتِ ثَِطفساضیاظ چٌیيفکطًویًَلیجطالیؿنهیضا انالً ایکكبًس؟ یکتَّناؾت.يذَزکٌن.

ثبظزا اهپطاََضیٍالٗیتزض زٍلتقتِ اؾتکِ هبلی ٍ اختوبٖی زضّبینٌٗتی، َجمبتؾیبؾی ٍ ّب

 ّؿتٌس. کنذسهتآًْب یکَطف، اظ اؾتٍلی فبـقسُ ّوَاضُکن اًحهبضگطا ایيّیَالّبی کِ

کٌٌس)آًچِؾبثمبًاضازُٖولهیذَاؾتٍیکِآًْبفمٍّوچَىهَاًٗیثطاٖولکطزثْیًٌِساضًسٍایي

ّوبىچیعیاؾتضؾسکِکبضزضهٌٗبیلطىًَظزّویْذَاًسین(؛اظَطفزیگط،ثًِٓطهیهیثطثطیت

ثبیس ]همَلِکِ اظ اثعاضّبیزیگطیثِغیط ثب ٍ ثیکبضیؾطکَةقَز، ثبیسؾطکَةقَز.اؾتکِی[

ًیطٍیفیعیکیالَامثبؾباؾت زیگط ایسئبلْ کِ لطىًَظزّنگفتِثَز آغبظ تبىًیؿت؛ًسالپیكبپیفزض

یسًُعزُپضٍز،ٍؾقرمؾطقتثِهْوبًیهیپصیطی،ؾطٖت،لبثلیتزگطزیؿی،اؾت)اًُٗبفایسئبلْ

هی ایدبظخٌگیثِپب قت[Svelteness]کٌس(. ظًسُ، انُالحیاظ ]آهَظُزاضی، شىٍانُالحیّبی[

ثطزتباهطًَییضاهیذیلیکویایتبلیبیی.ایيثیفاظّطچیعکیفیتیاظظثبىاؾت،ظیطا]ظثبى[اًطغی

ّبیظثبىگطاىًیؿتٌس.ایيٍالٗیتپیكبپیفالتهبززاًبىضاًَهیسهبقیيظٍضید(.یيزضکٌس)ایٌكتذلك

هیهی هب ثِ آًْب هبقیيکٌس: کِ گَیٌس ضاگصاضیؾطهبیِاثطّب ،ّبیٖٓین آًْب ثب هب کِ یکؾطاًدبم

تٌبّیثٌبثطایي،ٖسم.ایيلًیِقبیسزضؾتثبقس.کكٌسکبمذَزًویثِکٌین،تدطثِهییتَؾِٗضازٍضُ

کطزى،ؾِیط،ذیلیظیبزآهَذتي،قٌبذتي،اثسأ«کبضکطزى»هَاخِقَز:ذیلیکنایدبظی[ثب]همَلِثبیس
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زضٍالٕ،ضٍظیذَاّسضؾیسگیطز.)خبیهیٖسالتزضؾیبؾتاؾتکِ.ثبفكبضآٍضزىزضایيخْتکطزى

 یکتَافكثیيکِ زؾتزازىلسضتذطیسظهبىِهستّوبٌّگِیتملیلِالوللیزضثبضُثِ ثسٍىاظ کبض

ثطؾین.(
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