
پذس دس حبل سد ضذى اص کٌبس اتبق خْاة پسشش ثْد، ثب تعجت دیذ کَ تخت خْاة کبهاًل هشتت ّ ُوَ چیض جوع ّ جْس ضذٍ. یک 

 .«پذس»پبکت ُن ثَ سّی ثبلص گزاضتَ ضذٍ ّ سّش ًْضتَ ثْد 

ثب ثذتشیي پیطذاّسی ُبی رٌُی پبکت سّ ثبص کشد ّ ثب دستبى لشصاى ًبهَ سّ خًْذ: پذس عضیضم،ثب اًذٍّ ّ افسْط فشاّاى ثشایت 

 .هی ًْیسن

هي هججْس ثْدم ثب دّست دختش جذیذم فشاس کٌن، چْى هی خْاستن جلْی یک سّیبسّیی ثب هبدس ّ تْ سّ ثگیشم. هي احسبسبت 

ذا کشدم، اّ ّالعًب هعشکَ است، اهب هی دًّستن کَ تْ اّى سّ ًخْاُی پزیشفت، ثَ خبطش تیضثیٌی ُبش، ّالعی سّ ثب ایي دختش پی

 .خبلکْثی ُبش ، لجبسِبی تٌگ هْتْس سْاسیص ّ ثَ خبطش ایٌکَ سٌص اص هي خیلی ثیطتشٍ

ى یک تشیلی تْی جٌگل داسٍ ّ اهب فمط احسبسبت ًیست، پذس. اّى حبهلَ است. ثَ هي گفت هب هی تًْین ضبد ّ خْضجخت ثطین. اّ

 .ُکلی ُیضم ثشای توبم صهستْى. هب یک سّیبی هطتشک داسین ثشای داضتي تعذاد صیبدی ثچَ

چطوبى هي سّ ثَ سّی حمیمت ثبص کشد کَ هبسیجْاًب ّالعًب ثَ کسی صذهَ ًوی صًَ. هب اّى سّ ثشای خْدهْى هی کبسین، ّ ثشای 

سعَ ُستي، ثشای توبم کْکبئیٌِب ّ اکستبصیِبیی کَ هی خْاین. دس ضوي، دعب هی کٌین تجبست ثب کوک آدهبی دیگَ ای کَ تْی هض

 .کَ علن ثتًَْ دسهبًی ثشای ایذص پیذا کٌَ، ّ ایي دختش ُن ثِتش ثطَ. اّى لیبلتص سّ داسٍ

ثش هی گشدین،  سبلوَ، ّ هی دًّن چطْس اص خْدم هشالجت کٌن. یک سّص، هطوئٌن کَ ثشای دیذاستْى 51ًگشاى ًجبش پذس، هي 

 .اًّْلت تْ هی تًْی ًٍْ ُبی صیبدت سّ ثجیٌی. ثب عطك،پسشت

 :پاورقی

پذس، ُیچ کذّم اص جشیبًبت ثبال ّالعی ًیست، هي ثبال ُستن تْ خًَْ. فمط هی خْاستن ثِت یبدآّسی کٌن کَ دس دًیب چیضُبی ثذتشی 

 .ُن ُست ًسجت ثَ کبسًبهَ هذسسَ کَ سّی هیضهَ. دِّست داسم! ُشّلت ثشای اّهذى ثَ خًَْ اهي ثْد، ثِن صًگ ثضى


