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عکْت ػجیثی هغتْلی ؽذٍ اعت. عکْتی کَ تٌِا دس ایي ُوِوَ پشآؽْب اعت کَ هؼٌای 

ؽشق تا  ى، اصاش لحظَ خؾًْت هطلك اص صهیي ّ آعوخْد سا هی یاتذ. ُش لحظَ ُضاساى حادثَ، ُ

 تَ ًظاسٍ ًؾغتَ اعت تا دس یک لحظَ هؼیي ایي لؾمشق سا عش ّعاهاًی دُذ. تْ گْیی تاسیخ غشب. 

  

آًجا دس هماتل پٌجشٍ عفاست اکْآدّس تشای آعاًژ ُْسا هی کؾٌذ، جای دیگش دختشاى ًماب 

 پْػ پْعی سایت ُغتٌذ کَ ُیاُْ سا تَ اّج هی سعاًٌذ. 

 

جای  تذادی هی ؽْد ّ پذس ؽاُیي ًجفی تایذ تاّاًؼ سا تذُذ،ش ُش اسآًجا ًام ًمی هظِ

 دیگش صهیي هی لشصد ّ دُاى تاص هی کٌذ تا هشدهی سا تی خثش اص ُوَ جا دس هیاى خْد جای دُذ. 

دس هیذاى تحشیش هشدی تا پاؽٌَ پا هحکن تَ عیٌَ یک صى هی کْتذ ّ دس عْسیَ جاى اًغاى 

ذگاى ُش آى افضایؼ هی یاتذ ّ اسلام دیگش گْیا ًیغتٌذ. حتی اگش  هؼٌای خْد سا هی تاصد. تؼذاد کؾتَ ؽ

اثثات سعیذٍ اعت. ُن صهاى اها جاى خْد سا اص دعت هی داد، تفاّتی ًوی کشد، جٌایت تَ  یک ًفش ُن 

ًت ػلیَ صًاى دس جثَِ هخالفاى اعذ آى چٌاى تاال هی گیشد کَ دیگش ًوی تایغت هٌتظش پایاى جٌگ خؾْ

 یام اص ُن اکٌْى ًتیجَ دادٍ اعت. هی تْد. ایي ل

 

دس ایشاى تا دصدیذى تْدجَ کٌتشل جوؼیت، صًاى سا ّاداس تَ اصدیاد جوؼیت هی کٌٌذ ّ ُن 

سؽتَ  تشای ّسّد دختشاى تَ داًؾگاٍ هوٌْع اػالم هی ؽْد. اًتمادی کَ تَ آى هی  00صهاى تیؾتش اص 

اًجام ًذادٍ این؟!!! هٌتمذاى "خْدی" ًوی ؽْد ایي اعت کَ چشا ایي طشح سا اتتذا تَ طْس آصهایؾی 

 جوِْسی اعالهی سژین یگش فشصتی تشای آصهایؼ ًذاسد.تْاًٌذ تصْس کٌٌذ کَ سژین جوِشی اعالهی د

 هی خْاُذ ُش چَ دس چٌتَ داسد تیشّى تشیضد. ُشچَ داسد!

 

یتش یا تِتش اعت تگْئین، تشای یک سژین تْتال "ػمالًیت" دس لاهْط ایي سژین جایی ًذاسد.

ٍ ای "ػمالًیت" کافی اعت تا آّاس ّ دیکتاتْس ُویي ػمالًیت اعت. آى ُا تَ خْتی هی داًٌذ کَ رس

تشعشؽاى خشاب ؽْد. هاًٌذ دسی تغتَ دس هماتل کٍْ آتؼ. کافی عت دس تاص ؽْد، ایي آتؼ اعت کَ 

 تذّى هؼطلی ُوَ سا هی عْصاًذ. 



 

دس تغتَ اعت ّ ایي آتؼ عِوگیي دس دس، تَ یمیي صهاًی تاص خْاُذ ؽذ. اها ٌُْص، ٌُْص 

  ٌذ.پؾت آى تَ اًتظاس هاًذٍ اعت. گْیی ؽؼلَ ُای آى دس یک لحظَ، ثاتت هاًذٍ ّ ُیاُْ سا ًظاسٍ هی کٌ

سجضخْاًی جوِشی اعالهی دس تشاتش کؾْس اؽغالی اعشائیل کَ دس حال هجِض کشدى 

تش ًوی اًگیضاًذ، تلکَ ًؾاى دٌُذٍ  هشدم خْد تَ هاعک ضذ گاصُای ؽیویایی اعت، ًَ تٌِا دیگش تؼجثی

تَ کؾیذٍ چٌتَ سژین جوِْسی اعالهی اعت. عیاعتی کَ سژین دسحال پیؼ تشدى آى اعت، ًَ اص ًاآگاُی 

لیوت اعت. حتی تَ لیوت ًاتْدی! اگش لشاس اعت ًاتْد کَ ًاؽی اص غشیضٍ حفع خْد تَ ُش ّ حوالت، تل

 ؽْد، پظ ُوَ تاُن!

 

ؽذ. تااکٌْى! چَ صهاًی تجوغ خْد سا عاخت، تَ ُذف آى تثذیل جٌگ اص صهاًی کَ اًغاى 

جٌگ،  ُْسای جٌگ جٌگ هؼٌای صیغتي سا تکویل هی کشد ّ چَ اکٌْى کَ فشیاد ّا  کَ تا آژیش ؽشّع

جٌگا، ّحؾت سا ُوگاًی هی کٌذ، ُیچ تفاّتی دس اهش جٌگیذى ًکشدٍ اعت. لذست ُا چَ تا تْدٍ ُا ّ 

 ًائل هی ؽًْذ. دس جِاى ها تیؾتش اص آب ّ ًاى، اعلحَ هْجْد اعت.  چَ تی تْدٍ ُا تَ ُذف خْد

 

ها اخثاسی اص توام اطالػاتی کَ آهشیکا، اعشائیل ّ ایشاى دس استثاط تا هماصذ ّ تجِیضات 

سا تضویي  یکذیگش دس اختیاس داسًذ، ًوی ؽٌْین. اطالػات اعلحَ کاستشی اعت کَ اعتماهت لذست ُا

هی کٌذ. حتی دسص کْچکی دس اًثاس اطالػات ّ تشاّػ آى، کاسی کَ ّیکی لیکظ اًجام داد، پایَ ُای 

اکٌْى ًیض تٌِا آى تخؼ اص اطالػات هشتْط تَ جٌگ ایشاى ّ  لذست ُا سا تَ لشصٍ دس هی آّسد.

 اعشائیل تَ گْػ ها هی سعذ کَ تشای حفع لذست حاکواى ضشّسی اعت. 

 

دس هصش، لیثی، تًْظ ّ ٌُْص ُیچی ًؾذٍ دس عْسیَ تَ آصاس ّ اریت صًاى ساعتی چشا 

ت هشد لشاس عالگی تحت هالکی11هی پشداصًذ ّ لاًْى پؾت لاًْى تصْیة هی کٌٌذ تا دختشاى سا اص 

 کولی تشای هشداى تَ حغاب آّسًذ؟ دٌُذ ّ صًاى سا تٌِا ه

 

ٌذ. اها آیا ُوَ ایي ُا تَ ػلت ایي ُا ُوَ، ًیوَ خالی لیْاى سا تَ ها خاطشًؾاى هی کٌ

ػوْهی ّ سُاًیذى خْد اص تٌذ اعتثواس ًیغت؟ اگش صًاى دس  ْس ُشچَ گغتشدٍ تش صًاى دس هجاهغحض

هصش ُواًٌذ گزؽتَ پؾت چالچْس هخفی ؽذٍ ّ هؾغْل خاًَ داسی هی تْدًذ، چَ ًیاصی تَ صدى ّ لت ّ 

س ایشاى تا تؼذاد سّص تَ سّص ّ دختشاى ها د پاسکشدى آًاى تا ایي ُوَ خؾًْت ّ تٌفش تْد؟  اگش صًاى

عِویَ تٌذی  جْد ًوی تْدًذ، چَ ًیاصی تَ ى دس داًؾگاٍ ُا هؾغْل تحصیل دس کلیَ سؽتَ ُای هْافضّ



هحشّم کشدى ؽاى اص تغیاسی سؽتَ ُای داًؾگاُی هی تْد؟ اگش صًاى ، جٌغیتی ػلیَ آًاى ّ حاال

آّسدًذ ّ تَ فْائذ هحذّد کشدى تاسداسی ّ تچَ داس ؽذى آگاُاًَ تَ هؾاغل تیشّى اص خاًَ سّی ًوی 

   ًشعیذٍ تْدًذ، هغلوا سژین ًیض حغاعیتی دس ساتطَ تا کٌتشل جوؼیت ًؾاى ًوی داد. 

 

سا افضایؼ هی دُذ، ًیوَ پش لیْاى تیؾتش اثثات هی ؽْد. چَ  ُشجا سژین عشکْب ّ فؾاس

ْ ّ ًْؽتَ ًؾْد؟ صًذاى ، ؽکٌجَ، تجاّص ّ اػذام ًیاص تَ خفماى ّ عاًغْس، ّلتی جایی ػلیَ سژین گفتگ

 چشا، اگش ُوَ ساضی ّ آعْدٍ عش تَ صیش آّسدٍ ّ صًذگی خْد سا هی کٌٌذ؟

 

خیش، سژین خْد هی داًذ کَ پؾت دس، ؽؼلَ ُای آتؼ صتاًَ هی کؾذ ّ اگش رسٍ ای ّا 

 تذُذ، کاس توام اعت. 

 

اى ُن چٌاى ػلیَ حجاب اجثاسی اهغال تاتغتاى عشکْب "تذحجاتاى" غْغا کشد. صًاى ایش

 ٍ سهضاى اهغال هی جٌگٌذ، ّگشًَ چَ ًیاصی تَ ایي ُوَ عشکْب، دعت گیشی ّ جشیوَ هی تْد؟ دس ها

ّ اجثاس تَ تغتي ُوَ هغاصٍ ُای  ذ. ؽذت فؾاسسا  ًیض تَ جشائن هذًی اضافَ کشدً جشم سّصٍ خْاسی

 گزؽتَ پیؾی گشفت.  هْاد غزایی حتی ًاًْایی ُا ٌُگام ظِش، اص ُوَ عال ُای

 

حکْهتی ُاس کَ تَ اعتیصال افتادٍ اعت. هٌطك آى ًیض هؾاتَ توام دیکتاتْسُا دس پایاى 

ػوشؽاى اعت. هٌطمی کَ آى ُا سا تَ آى جا هی سعاًذ تا تشای تحشین کف تضًٌذ ّ گشاًی ّ گشعٌگی 

دًثال کشدٍ اًذ ّ هی هشدم سا تا ؽْخی ّ هغخشٍ حل کٌٌذ. آى ُا عشًْؽت لیثی ّ اکٌْى عْسیَ سا 

 داًٌذ کَ دیش یا صّد ػالثتی غیش اص آى ًخْاٌُذ داؽت. 

 

افغْط کَ حاال ًیوَ خالی تیؼ اص پیؼ خْدًوایی هی کٌذ ّ ًیوَ پش دس اًتظاس ًؾغتَ 

ّ آّاس سا تش عش حاکویت  ٍد، خْد سا عاصهاى دااعت. ًیوَ ای کَ تایذ کن کن ّظیفَ خْد سا تؾٌاعذ

ّ خْد عشًْؽت  کشدٍعت کؾْسُای التذاسگشا ّ هذاخلَ جْ سا اص ایشاى کْتاٍ د . تایذ کٌذ خشاب

 ایشاى عْسیَ ؽْد.ًثایذ تگزاسد  خْیؼ سا تؼییي کٌذ. 
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