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اب یکچوک  رتخد  اقیرفآ ، قرش  رد  اینک  هوک  یریزارس  یور  ییاتسور  رد 
.دوب یراگناو  رتخد  نآ  مسا  .درک  یم راک  ینیمز  یور  شردام 
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هک ناشیگداوناخ  هچغابرد ی  .درب  یم تذل  ندوب  نوریب  زا  یراگناو 
وا .درک  یم ور  ریز و  ار  کاخ  دوخ  گرزب  دراک  اب  دوب  ییاذغ  تالوصحم 

کاخ اب  ار  نآ  یور  درک و  یم ورف  مرگ  کاخ  ریز  رد  ار  کچوک  یاه  هناد 
.دیناشوپ یم
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ینامز .دوب  بورغ  نامز  زور ، لوط  رد  وا  هقالع ی  دروم  نامز  نیرتهب 
تسناد یم یراگناو  دید ، ار  ناهایگ  دش  یمن دش و  یم کیرات  یلیخ  هک 

یاهریسم اه و  هناخدور  رانکزا  وا  .ددرگرب  هناخ  هب  دیاب  رگید  هک 
.دش یم در  دوب  یزرواشک  یاه  نیمز  نیب  رد  هک  یکیراب 
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نتفر هسردم  هب  یارب  تسناوت  یمن دوب و  یشوهاب  هچب ی  یراگناو 
رد اهنآ  هب  دنامب و  وا  هک  دنتساوخ  یم شردپو  ردام  یلو  .دنک  ربص 
ردپ و شگرزب ، ردارب  .دش  هلاس  تفه  وا  هک  یتقو  .دنک  کمک  هناخ 

.دنهدب نتفر  هسردم  هزاجا ی  وا  هب  هک  درک  راداو  ار  شردام 
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بلاطم باتک  ره  ندناوخ  اب  یراگناو  تشاد ! هقالع  یریگدای  هب  وا 
یارب هک  یروط  هب  دوب  یلاع  هسردم  رد  وا  .تفرگ  دای  یرتشیبو  رتشیب 

ناجیه یراگناو  .دش  توعد  اکیرمآ  هدحتم ی  تالایا  هب  لیصحت  همادا 
.دنادب ایند  دروم  رد  رتشیب  هک  تساوخ  یم وا  دوب ! هدز 
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رد وا  .تفرگ  دای  یدایز  دیدج  یاهزیچ  یراگناو  اکیرمآ  هاگشناد  رد 
دای هب  .دناوخ و  یم سرد  دننک  یم دشر  هنوگچ  هکنیا  ناهایگ و  دروم 
هنوگچ هک  دروآ  یم دای  هب  تسا : هدش  گرزب  هنوگچ  شدوخ  هک  دروآ  یم

.درک یم یزاب  شردارب  اب  اینک  یابیز  یاه  لگنج  رد  ناتخرد  هیاس  ریز  رد 
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ار اینک  مدرم  ردقچ  هک  دیمهف  یم رتشیب  تفرگ ، یم دای  رتشیب  هچ  ره 
رتشیب هچ  ره  .دنشاب  دازآ  داش و  مدرم  هک  تساوخ  یم وا  .دراد  تسود 

.دروآ یم دای  هب  ار  شا  ییاقیرفآ  هناخ ی  رتشیب  تفرگ ، یم دای 
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شرهش یلو  .تشگرب  اینک  هب  دیسر ، نایاپ  هب  شتالیصحت  هک  یتقو 
هدش هدرتسگ  نیمز  لوط  رد  گرزب  یلیخ  یاه  هعرزم  .دوب  هدرک  رییغت 
دندوب و ریقف  مدرم  .دنتشادن  یزپشآ  یارب  مزیه  رگید  اه  نز  .دندوب 

.هنسرگ اه  هچب 
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هنوگچ هک  داد  دای  نانز  هب  وا  .دنک  راک  هچ  هک  تسناد  یم یراگناو 
ار اه  تخرد  نانز  .دنراکب  تخرد  اه  هناد  زا  هدافتسا  اب  دنناوت  یم

هدافتسا ناشیاه  هداوناخ  زا  تبقارم  یارب  شلوپ  زا  دنتخورف و  یم
دوب هدرک  کمک  اهنآ  هب  یراگناو  .دندوب  لاحشوخ  یلیخ  نانز  .دندرک  یم

.دننک یدنمورین  یدنمتردق و  ساسحا  هک 
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دشر اه  لگنج  رد  دیدج  یاه  تخرد  تشذگ ، یم نامز  هک  نانچمه 
رساترس رد  یراگناو  مایپ  .دندش  یراج  هرابود  اههناخدور  و  دندرک ،

هدرک دشر  یراگناو  یاهرذب  زا  تخرد  اه  نویلیم  هزورما  .دیچیپ  اقیرفآ 
.دنا

11



عوضوم نیا  هجوتم  ایند  رسارس  مدرم  .دوب  هدرک  راک  تخس  یراگناو 
حلص هزیاج ی  هزیاج ، نآ  .دنداد  یلاع  هزیاج ی  کی  وا  هب  و  دندش ،

.درک یم تفایرد  ار  نآ  هک  دوب  ییاقیرفآ  نز  نیلوا  وا  دوب و  لبون 
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کی هب  هک  تقو  ره  ام  یلو  تفر ، ایند  زا  لاس 2011  رد  یراگناو 
.میتفا یم وا  دای  هب  مینک  یم هاگن  ابیز  تخرد 
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