
 

 
خاکغتش .ّ  داکتش  

 

  
 

سایدن حنا بر سنگسرمه   
 

 در پرسش از رًغ

 
 

ّ تا اتِاهات  لَ اؽاسٍ داسداهغدّیکی تَ  "چٌذ زشف ؽغتَ "دس "سّؽ " داکتش  

خایی کَ علطاى  "گش چَ .  ،دسعت تغاى عایذى عشهَ تش عٌگ زٌاتغیاس 

ٌِاى پًتْاًغتن ؽگفتی ام سا اص آى ًْؽتَ هي اها ،"  خیوَ صد غْغا ًواًذ ػام سا

اص  شتیؾت"ادا " ّ ًیض "  سّؽ " شُیختگی ف خای پشعؼ ًوی گزاسد کَّ داسم

 .ّ تَ اختصاس اؽاسٍ کٌن پشعؼ صا ، هْسد چٌذ تَاگش، تشًدٌذ   اص هي آًغت کَ

تایذ یک تشکیة هتداًظ ، هْصّى اص آًچَ تْدین ّآًچَ  [ّازذ آیٌذٍ ]ایي زضب:ادا

 .ًچَ خْاُین تْد ،تاؽذ آُغتین ّ 

یک هقْلَ "تْدین ّ ُغتین ّ خْاُین تْد" ایي تشکیة هتداًظ ّ هْصّى اص :رًغ

اهؼَ ؽٌاعی ّ ُن دس خآؽٌا ّ ؽٌاختَ سا تخاغش هیذُذ ،ُن دس فلغفَ،ُن دس 

پیؾایٌذ ُا .ّ یا پیؾایٌذ"ٌگٌظ کًْتی:گْیٌذ  تیْسی عیغتن ُا ،تایي هی

اظ ساتطَ کَ هیتْاًٌذ تا آیٌذٍ تشقشاس هیغاصًذ،تَ تشسعی سؽتَ ّ زال سا ،تلزگ

 .هیگیشد

،چَ ستطی هیتْاًذ تا ازتوال " ادا " تغیاس پش تٌاقط  عطشآى : پرسش

تَ ػٌْاى یک زکن هطلق " تایذ " قتی ّاژٍ  آًِن ّ داؽتَ تاؽذ؟[ گيٌکًْتییا]

 دس یک ؽثکَ ًظشی قاتل تسث اعت ّ کًْتیٌگي یا ازتوال. گؾتَ اعت صادس،

؟ هگش تیْسی عیغتن ُا  یا ًظشیَ ؽثکَ ُا َ ستطی داسد تَ تیْسی عیغتن ُاچ

،تَ ػثْس افقی اص تلٌذای ػوْدی اعتٌتاخات عیغتن ُا ػثْس ًوی کٌذ ّ تَ 



کًْتیٌگي  ًوی پشداصد ؟ ّ  دادٍ ُای هؾاُذاتی ّ آصهًْی ّتؼوین ُوغْ عاصی

ّ آى عطش پش .؟یاتذتتاس هؼٌایی هیتْاًذ آیا ،،دس تیْسی  عیغتن ُا [ ازتوال ]

؟   اعتقشایی عادٍ پٌذاؽتَ ؽْدکْؽؼ یک  زتی ،آیا هیتْاًذ"  ادا ' تٌاقط 

ًظشیَ ؽثکَ ُا ّ  عازت کؾاًیذى آى عطش آسهاًگشایاًَ ّ پش اص اتِام تَ

 تیاًداهذ ؟لوْط هًتیدَ  یک ،تَهیتْاًذ  آیا "گيٌکًْتی سّػّ  خْاتاًیذى سّی خض 

ازتواالت یا کًْتیٌگٌظ دس خاهؼَ ؽٌاعی . تیؾاپیؼ ًوْداس اعت کَ ًی

یش ّ یا ثاتت هْسد تسث غیتَ ػٌْاى ازتواالت هت، سّاًؾٌاعی سؽذ ض،فلغفَ ّ ًی

قشاس هیگیشد ًَ دس تیْسی عیغتن ُا کَ ًتیچَ گیشی آصهًْی سا تؼوین هی 

دس تؼذ ُا کَ ،ًؾٌاعیادس سّ اعت" فیذ تک "یک ًوًَْ عادٍ آى تیْسی .دُذ

س د يهکَ  ،تؼوین یاتیذ "فیذ تک هٌفی "ویای ػعْی تَ ػٌْاىیفیضیالْگی ّ ک

 .سّؽ  داکتش ًیض ة تاآى عش دچاس تْدین ّداًؾکذٍ غ

،تلکَ تا تی ًِایت گًَْ گْى اًذ ُا یگاًَ ًیغتٌذ" کًْتیٌژًظ " یکی ایٌکَ  :رًغ

زیشی ُش چَ پ،چیض ُا سا تشّی یک ًا هؼلْهی هیگؾایذ،ّ دس افق ازتوال ،پیؾایٌذ

م اعت کَ گفتَ ؽذٍ اعت ْیشی اص ُویي هفِگهوکي تش هٌظْس هیکٌذ،تا ًتیدَ 

کَ فِین "  ب ًاحدسًحدت ً حم ْتا هفِ" کًْتیٌژًظ " پظ  ".آیٌذٍ تاص اعت " 

 .ّزذت عاخت" ادا هطشذ هیکٌذ،تٌاقط راتی داسد،اص پیؾایٌذ ًوی تْاى

ّ ًیض هفِْم " زضب ّازذ " ایداد  فشضًتیدَ گیشی اص کذام هفِْم؟ :پرسش ىا 

؟  تایذ تاؽذذاتی[کونتینگن]ازتوال "تا دس تٌاقط راتی چشا " ّزذت " آسهاًی 

ش سّؽ دس گه ذایی ّ ًا پذپذایی اهکاى ّ اهکاًات؟یهگش ازتوال داللت ًوی کٌذ تشپذ

ًاگْى ْازتواالت یگاًَ ًیغتٌذ ّ تا تی ًِایت گ ،ُویي عطش تاال ًٌْؽتَ اعت

]  ؟ ّآیا ازتوالاتوام زدت ًکشدٍ اعت،ًاقط اعتقشایتا " سّؽ"آیا  ؟اًذ

تا " ادا " ؟ ّ چشا آسهاًگشاییًیغتیک هفِْم پیؼ تیٌی کٌٌذٍ [ کًْتیٌگي

هگش تیي تٌاقط ّ تٌاقط  پذیذایی یک ازتوال دس تٌاقط افتذ ّ آًِن تٌاقط راتی ؟

 .کَ اعت ّ تغیاس ُن اعت راتی فشقی ًیغت؟

ّاقؼیت یک تشکیة اعت اص قاتل پیؼ تیٌی ّ :" تَ گفتَ ی فشًاًذ تشاّدل : رًغ

پظ کًْتیٌژًظ ُا سا ًویتْاى :افضایذ هی دس اداهَ ّ سّؽ "غیش قاتل پیؼ تیٌی 

  .دهِاس ص

 ّ دس تاب ّاقؼیت قیق تشاّدلد ساعت تیي گفتاس تغیا َتطاچَ س:پرسش ىا 

سّ دس سّی  ،ًا خْاعتَسّؽ .  ىیچ ؟ دس زشف سّؽ" ازتوال ًپزیشیهِاس " هفِْم



 پزیشاس ِه،پظ قاتل پیؾثیٌی اعت ،ّقْع ّقتی ازتوال تثیٌیذ.قشاس هیگیشدتشاّدل 

دسعت گفتَ اعت ّ اص  تغیاس ُنهگشتشاّدل دسعت ًگفتَ اعت ؟ .اعت ًیض

ازتوال  ، ّاقؼیت پیؼ تیٌی یک زضب ّازذ ّ ّزذت هیتْاًذ ای ًیوَُویي سّ ،

 ظاُشا ازشف تشاّدل س گاُیکَ، تکیَ کٌین "سّؽ "  ؽخص شفزتَ  شاگّ زتا  .یاتذ

یؼٌی ازتوال سا ًوی . "کًْتیٌژًظ ُا سا ًوی تْاى هِاس صد " :کٌذتصشیر  هیخْاُذ

یذ ّ ًیوَ اّل پیؼ تیٌی تشکیة آ،پظ اهکاى ازتوال تْخْد هی تْاى عذ کشد

ش هیؾْد قالة صدٍ گه[ یا ازتوال ] کًْتیٌگي:شعنهیپّ .،هیتْاًذ تصْس گشددّاقؼیت

سرمو :ٌیذٍ ایذ هگش ًؾگفتَ ام ؟گضافَ هگش، ؟ اگش تٌْیغن ّاژ گضیٌی ًا تابؽْد

 .را بر سنگ حنا نمی سایند

کَ  ،پظ تالػ ها هؼطْف تَ ایٌغت:ابالغیو گرًه کاری برای تدًیر کنگره

یک زضب عیاعی تغاصین ّ چٌیي یک زضب اص ایي  هطاتق تَ هذل زضب ّغي

زضب قثلی اعت ،ّ اص  هذل زضب ّغي دایش هیؾْد،ُواى یک قِت کَ  هطاتخ

ذیذ داسد خایي خِت کَ اُذاف تشًاهَ ای ّ عاختاس اعاعٌاهَ یی ،ّ ًیض تشکیة 

 .،یک زضب خذیذ اعت

ازیا خْاُاًَ ،هٌتح تَ عاصهاًکی تی دّس ًوای  ُوَ اعتشاتیژی ُای:فيیم ادا 

 .خْاعت ُدشت تَ گزؽتَ تیِْدٍ اعت.سؽذ ّ تی فعای تٌفظ هیؾْد 

, ًوًَْ,ساٌُوا,داللت کٌٌذٍ:تشاتش ًِاد]هگش هیؾْد کَ هذل :ىا پرسش

تغاى زضب ّغي تاؽذ ّ اها ُوضهاى زضب [ ّ دّتاسٍ عاصیالگْ  ّ غشذ, عشهؾق

تغاى [ الگْ, غشذ, عشهؾق, ًوًَْ, ساٌُوا, داللت کٌٌذٍ]هگش هیؾْد هذل؟خذیذ

، ایٌشا چَ تگْین ؟زضب ّغي تاؽذ ّ اها عاختاس اعاعٌاهَ ای خذیذ داؽتَ تاؽذ

ّ ًیض  ؟اى عیاعیگًخثَ  اص اخواع ّاژٍ گضیٌی اؽتثاُی ّ یا کَ خثػ اعتٌثاغی

" ؟یک زشکت ّ تذاّم هفِْهی چشا ایداد ًوی گشدد" یٌکَ ا عؼ سّؽ هثٌی تششپ

کَ تیشّى آى  ثْدذل زضب ّغي یک عاختاس فیضیکی ًه ،دس ُویي ًِفتَ ًیغت ؟

،دس ب ّغي تَ ػٌْاى یک عیغتنضز.یش ّادؽتَ ؽْدیتشداؽتَ  ّ دسّى آى تَ تغ

 پغاًِا، ّ.،دس یک هذاس تغتَ هٌثغ هیاتیذآى تشگیشًذٍ اخضا تْد ّ ُش زشکت هؾِْد

اًذک تیؾتش تَ یک عیغتن ُذف گشیض هثذل گؾتَ تْد ّ اص ُویٌشّ ،

 .ّ ًتْاًذ تَ اصالذ خْدػ تپشداصد ، اص ُن تپاؽذدسًّشیختگی دسًّی کافی تْد



 داػالهیَ ّخْآى ّ " ادا " ی تیي گفتاس ًْگچَ ُو:شات اص خْدم کهیپشعن ّ تَ  

 ًا عاصی ًّا ُویاسی  یکذگش تپٌذاؽتَ اعت ؟ ُوغاى " تش سّؽ کدا" داسد کَ آًشا 

 .تِن ًضدیک ًوی گشدد، ُیچگاُیآهْعت کَ  سّدتغاى دّ عْی  ،هیاى ُشدّ

، سفتاس عِل پزیش ،تا صتا ى ًاؽتاسیًْؽت اًذیؾَ ُایؼخٌاب سّؽ دس تاص:ً اما 

 صتاى ًثؾتاسی سّیکشد ًگشاى کٌٌذٍ داسد ا،تگًَْ تگْین ّ تا کوال خؾْع کَداسد،دگش

دس تْهی عاصی اًذیؾَ ُای غشتیاى ّ دقیقا .،اسصػ قایل ًیغتّ تَ اخضای خولَ

هغتخشج اص پیؼ ]  پیؾایٌذکاتشد .اعتتَ اؽکال عش دچاس " گي ٌکًْتی"دس هقْلَ 

تشای  ،ّ خا افتادٍ تَ ُیح ّخَ هؼٌای اًطثاقیاگش اؽتثاٍ ًیغت ،[ ّ آیٌذٍ 

ى ْتا اکٌاعت کَ تشاتش ًِاد خا افتادٍ آى  "ازتوال "ّاژٍ ،ًیغتُن  کًْتیٌگي

" اتدایی عادٍ خیک ،شیَ اعتظگاُیکَ تسث دس ؽٌاخت ّ ً.ّعیغ داسدکاستشد 

اص  تَ غْس ًوًَْ.ٌذگالطَ ّ دسُن آهیضی ایداد غًی هیتْاًذ هااس تَ آعیتغ"ّاژٍ

 سا توالخ،کَ ٌچ صفسَپدس فقػ  ،اخضایی خولَ ّ تاس هؼٌاییچِل ّ پٌح اؽتثاٍ 

 : ، چٌذ تا سا هیؾواسمخغاسٍ پزیش عاختَ اعت

                                              .،چیض ُا سا تشّی یک ًا هؼلْهی هیگؾایذپیؾایٌذ: رًغ •

چیض دس هقاتل ًا چیش یا کَ  اًذ ؟ نیُاذام هفکسعاًٌذٍ  "چیض ُا"ّاژٍ  :شعؼ پ

                                                      ،صفت هفْلی چَ هیتْاًذ تاؽذ؟      خوغ تغتي"ُا"تا،هؼذّم  سا

ُا یگاًَ ًیغتٌذ ،تلکَ تا تی ًِایت گًَْ گْى " کًْتیٌژًظ  "یکی ایٌکَ : رًغ   •

  .اًذ

یا ] "کًْتیٌژى "  هگش زالت خوغ[ ازتواالت ّ یا پیؾایٌذ ُا ] ًظیٌژًکْ:پشعؼ

ى؟ ْتظ چشا تاکیذ تش گًْاگی کٌذ تَ تؼذد ّ تٌْع ؟ ّ داللت ًو ًیغت [ ازتوال 

ُا اًذ ّ سعاًایی هفِْهی الصم  یذٍدسعت تشیي گض ،ّ گًْاگْىیگاًَ ُای ّاژٍ آیا 

 ؟ّ دسعت خا یاتیذٍ اًذ ّ اظافَ ًیٌذ سا داسًذ

ُا یگاًَ ًیغتٌذ ،تلکَ تا تی ًِایت گًَْ گْى " کًْتیٌژًظ " یکی ایٌکَ  :رًغ  •

تا تی ًِایت هیتْاًذ گغتشػ  ازتواالت:تْاى ًْؽت صاف ّ عادٍ  هی اًذ

 تغاى عشهَ هیواًذ تش چؾواى" یگاًَ  ّ گًْاگْى " ّاژٍ ُای . ُویي ّ تظ.ذٌیات

 . کْس 

                                                                عاخت" ّزذت"اص پیؾایٌذ ًوی تْاى:رًغ•

تا ازتوال ًوی تْاى ّزذت :دس پشعؼ ًوی آیذ کَ ًْیغٌذٍ خْاعتَ اعت تگْیذ

دعت یاتیذًی اعت ّ ًَ هصذس ّزذت دس هقاتل کثشت ، .سا پیؼ تیٌی کشد



" تا ازتوال هیتْاى ،اهکاى دعت یاتی سا ،پیؾثیٌی کشد ّ تا ّاژٍ .عاختٌی 

ّ اها دس خٌظ [ ّزذت تالوؼایلَ]   سا عاخت" ّظغ " ًوی تْاى اهْس " اخت ع

 .هیتْاى عاخت سا [ّزذت تالوداًغَ ] چشا 

؟؟ ّ یا  :ی گًَْتَ  ًثؾتاسدس ، ْط ُا ّ ًکتَق،ًذاییَ، عْالیَقشاسگیشی هکشس • 

 دعت تاص ، تا، دس کاس تشد ػالهات اؽاسٍسّؽ اها. ،ًادسعت اعت)!(ّ یا ُن !! ؟؟

 . هیکٌذ" یلَ خشچی "  

                                       عی   سالف هوذّدٍ دس صتاى ػشتی کاستشد داسد ًَ دس صتاى پا •

 یک  اصػذم کاستشد ززف ّ قشیٌَ عثة گؾتَ اعت دس یک خولَ عَ تاس فؼل    •

 .کشدٍ اعتى ،صذهَ ّاسد آهؼٌایی  سکَ تَ عالهتی ّ ًیض تا، آیذتَ تکشاس هصذس 

ُا غیش " دس آخش ّاژٍ ُای کَ تا " ی / الف " ّ یا " ی " تدای " ُوضٍ " کاستشد   •

.،اظافَ ًوایی هیکٌذختن هیگشدد ،دس عشتا عش ًْؽتَ" هلفْظ   

اص آًغت کَ خْاًٌذٍ ًگؾتَ اعت ، غْذم ږ ُوُوًقطَ گزاسی داکتش سّؽ تا   •

.ًاؽی سفتاس ی تغاى هي سا ،کالفَ هیکٌذ  

ایٌکَ چگًَْ هاظی التضاهی ّ هاظی ًقلی تاُن دگش، خا ػْض :ّ دس اًدام   •

ّ ًا  ُا،تگزسین کَ اغالَ کالم گشدد ّ ًاپغٌذی هیکٌٌذ ّ  اتِام  صایی هیکٌٌذ

.  تاسآّسدسا  خؾٌْدی ُا  


