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کٌذ  ی ًتایج کؾتاسی سا تَ تْ یادآّسی هی کٌی، ُوَ ّجْ هی سا جغت« آؽْیتظ» ی ّلتی دس گْگل، کلوَ

 .کَ لشاس اعت، ؽشهغاسی اتذی تؾشیت تاؽذ
 

سّصُایی تاؽٌذ کَ دس آى اًغاى سػایت  تا تٌِا ّ تٌِا یادآّس. ؽاى دس تاسیخ ثثت ؽذٍ اعت ُای تغیاسی ُغتٌذ کَ ًام هکاى

ی اعتثذاد ّ  ؽذٍ  ًوی ؽذ؛ تا ُش سّص تَ ها یادآّسی کٌٌذ کَ پیؾگیشی اص جٌایت، ؽایذ تٌِا تا ًگاُی تَ تاسیخ تیشتاسى

 .پزیش اعت فشاهْػ ًکشدى آى، اهکاى

فشصًذ، ُوغش، پذس، هادس، خْاُش، : ، ایي کلوَ تشای تغیاسی یادآّس ػضیضاًی اعت کَ اهشّص دیگش ًیغتٌذ«خاّساى»ّ اها 

 .تشادس ّ دّعت

تَ ساعتی، ًغل . ای یاد خْسؽیذی کَ لشاس اعت اص خاّس طلْع کٌذ افتٌذ ّػذٍ ای ادتی هی تشخی تا ًام خاّساى یاد هجلَ

 تْاًذ تاؽذ؟ اػ چَ چیضی هی ؽٌْد، ًخغتیي تصْیش رٌُی ی خاّساى سا هی جْاى اهشّص ایشاى، ّلتی کلوَ

 

سعذ، اُویت صیادی  هی  ای داؽتَ تاؽذ، اها آى هؼٌایی کَ پیؼ اص ُشچیض تَ رُي آدم تْاًذ هؼاًی گغتشدٍ ای هیٍ ُش ّاژ

ُا ّ  آیذ، هلیت، فشٌُگ، آدم اص ؽشلیت هی. آیذ تش اص ُواى ؽشق هی تَ یاد هي آّسد، تیؼ« خاّساى»ی  چَ سا کلوَ ى آ .داسد

 .اتوغفشی کَ دس ؽشق ُغتٌذ

 اػ چی ُغت؟ هؼٌی. داًن تگزاس اص تاتام تپشعن، ًوی. ُای عخت اص هي ًپشط  عْال ... داًن خذا ًوی تَ! ؟...خاّساى 

ها . طشف فذاییاى اعالم اهشّصی. هْلغ لغوتی اص تِشاى تْد تَ اعن خاّساى آى .آیذ دیگش خاّساى اص لغوت خاّسی هی

خْاعتین تَ عوت  ٌطمَ لذیوا خیاتاًی تْد کَ ّلتی هیایي ه. ی خاّساى داؽتین چٌیي اعوی ُن دس تِشاى تَ اعن هٌطمَ

ی خاّساى کَ اص طشف هیذاى  ها تایذ اص هٌطمَ .ای ًذاؽت جٌْب ؽشق تِشاى تشّین، اتْتاى ّ خیاتاى دسعت ّ حغاتی

ُا  لذیوا گْسعتاًی ُن ُواى طشف. هی سفتین... افتاد تْی خاّساى  ُا ّ تؼذ هی سفت طشف آى لغوت آهذ ّ هی خشاعاى هی

 .کشدًذ جا دفي هی تْد کَ اساهٌَ سا آى

 

 ًؾاى یک غیثت تضسگ

ی خاّساى، دسعت پؾت  ّالغ دس جادٍ. جوؼی دس جٌْب ؽشلی تِشاى اعت ، گْسعتاًی دعتَ«گلضاس خاّساى»یا « آتاد لؼٌت»

 .اًذ خاّساى صهیٌی تایش اعت کَ دّس آى سا حصاس کؾیذٍ. لثشعتاى اساهٌَ

ی تغیاس هِن دس هؼشفی  ًکتَ. دس ایي گْسعتاى هذفْى ُغتٌذ ۰۶ی  ُای دَُ اػذام ؽذٍ دس عالتخؾی اص صًذاًیاى عیاعی 

 ۷۶۰۱جوؼی صًذاًیاى عیاعی اعت کَ دس تاتغتاى  ایي گْسعتاى، دّ کاًال آى اعت کَ دس ّالغ، تخؾی اص گْسُای دعتَ

 .هللا خویٌی اػذام ؽذًذ تَ فشهاى آیت

 

ّاعطَ دًیا اًگاس  اػ فکش کٌن، تی کَ حتی تَ آى فکش کٌن ّ یا تَ هؼٌی آیذ، تذّى ایي کَ ایي کلوَ تَ رٌُن هی تَ هحض ایي

اًگاس یک هؼٌای تیِْدگی  .گیشد جای آى سا هی -ًَ لضّهاً دسد فیضیکی -دُذ ّ دسدی یک لحظَ هؼٌای خْد سا اص دعت هی

 .خاطش فشاس اص ایي تیِْدگی اعت یذ تَؽْد کَ ؽا اعت کَ تؼذ هٌجش تَ دسد هی

ُن تلٌثاس  ُای سّی  خاّساى تشای تغیاسی، یادآّس دعتاى لشصاى هادساًی اعت کَ ؽثاًَ ّ پٌِاًی خاک سا ؽکافتٌذ ّ جٌاصٍ

ُایی ؽذ کَ  ُای ُْلٌاک تْد کَ خاّساى، هیؼادگاٍ اًذٌُّاک خاًْادٍ اص پظ آى ؽة. ؽاى سا دیذًذ ی ػضیضاى ؽذٍ

 .ؽاى سا فشیاد تضًٌذ تٌذ دسد هؾتشکخْاع هی



جا عشّد  ُا، دس آى اًذ ّ ُوشاٍ خاًْادٍ ُای اخیش تغیاسی تا خاّساى آؽٌا ؽذٍ دس عال. لذسُا ُن ًاؽٌاختَ ًیغت خاّساى آى

 :اًذ خْاًذٍ

 

ًذ ّ ایي سّصُا صّس حزف ؽذ یؼٌی تَ. تْدًذ ّ ًیغتٌذ کغاًی کَ تایذ هی. ی یک غیثت تضسگ اعت خاّساى ًؾاًَ... خاّساى 

 .اًذ کغاًی کَ دس عاختي خاّساى ًمؼ داؽتٌذ، خیلی ّلیح ؽذٍ. خصْؿ، دسّؽ ّ ّلاحت ؽذت گشفتَ اعت تَ

خاّساى تشای هي یادآّس دّ تکَ صهیي تضسگ اعت . خاّساى تشای هي یادآّس خْسؽیذ ّ طلْع خْسؽیذ ّ ایي چیضُا ًیغت

سعذ کَ خالی اعت ّ همذاسی خاس ّ عٌگ دس آى  ًظش هی ضسگ دیگشی تَکٌی، هاًٌذ ُش صهیي ت کَ ّلتی اص دّس ًگاُؼ هی

 .ُغت

 

کَ  جا تْدًذ، تشای ایي ُایی کَ آى ام؛ تا ػکظ آدم جا دیذٍ ُایی کَ آى خاّساى تشای هي ّلی پیًْذ خْسدٍ تا اؽک خاًْادٍ

داًغتن کَ االى داسم  کشدًذ ّ هی ُا تَ هي ًگاٍ هی ُایی کَ اص تْی ػکظ چؾن. یادم تیاّسًذ یک حضْس حزف ؽذٍ سا تَ

 .کٌذ صًن کَ هوکي اعت پاین سّی پای یکی اص ُواى کغاًی تشّد کَ اص تْی ػکظ داسد تَ هي ًگاٍ هی سّی صهیٌی لذم هی

 .داًن، صیش آى پٌِاى ؽذٍ اعت ی تثاسی کَ خْد سا هتؼلك تَ آى هی خاّساى تشای هي آى دّتکَ صهیٌی اعت کَ ُوَ

 

چٌاى  تْاًذ ُن سّص اعت ّ تا صهاًی کَ اص آى سهضگؾایی ًؾْد، هی ُویؾَ تَ. جٌایت ّ کؾتاس تاسیخ ًذاسدآًچَ هغلن اعت، 

خاّساى تشای تغیاسی ًواد جٌایتی اعت کَ ٌُْص دسدُای آى تاصٍ ّ سهضُای . داالًی تشعٌاک دس تاسیخ تواًذ ّ تکشاس ؽْد

 .ُهِش اعت  آى عشتَ

ُا سا تش آى    ؽْد چؾن ای کَ ًوی ی طیف ّعیؼی اص هشدم ایشاى اعت؛ دغذغَ دغذغَُای عشصهیي ها،  دادخْاُی خاّساًی

 .تغت

 

 

 

 


