
اش ثَ تبصگی  سبلَ 07سبلَ کَ سش و وضع هشتجی داضت، دس حبل اًتقبل ثَ خبًَ سبلوٌذاى ثود. ُوسش  29پیشهشدی 

 .اش سا تشک کٌذ دسگزضتَ ثود و او هججوس ثود خبًَ
 .پس اص چٌذ سبعت اًتظبس دس سشسشای خبًَ سبلوٌذاى، هسئول آًجب ثَ او گفت کَ اتبقص حبضش است

سفت، پشستبسی کَ ُوشاٍ او ثود، گفت: اتبقتبى  لجخٌذی ثش لت آوسد و ُویٌطوس کَ عصب صًبى ثَ طشف آسبًسوس هیپیشهشد 

 .ُبیص کبغز چسجبًذٍ ضذٍ است خیلی کوچک است و ثَ جبی پشدٍ، سوی پٌجشٍ
 .دارم دوستش خیلی: تای ثَ او دادٍ ثبضٌذ، ثب ضوق و اضتیبق فشاواى گف ثبصی تبصٍ  ای کَ اسجبة پیشهشد دسست هثل ثچَ

 .سسین ایذ! چٌذ لحظَ صجش کٌیذ اآلى هی پشستبس ثَ او گفت: ولی ضوب ٌُوص اتبقتبى سا ًذیذٍ
 .او گفت: ثَ دیذى و ًذیذى سثطی ًذاسد

 !!ام ضبدی چیضی است کَ هي اص پیص اًتخبة کشدٍ
ایي کَ هي اتبق سا دوست داضتَ ثبضن یب ًذاضتَ ثبضن ثَ هجلوبى و دکوس و ... ثستگی ًذاسد، ثلکَ ثَ ایي ثستگی داسد کَ 

 .تصوین ثگیشم چگوًَ ثَ آى ًگبٍ کٌن
ام کَ اتبق سا دوست داضتَ ثبضن. ایي تصویوی است کَ ُش سوص صجح کَ اص خواة ثیذاس  هي پیص خودم تصوین گشفتَ -

 .گیشم یضوم ه هی
ُبی هختلف ثذًن کَ دیگش خوة  تواًن ثکٌن. یکی ایي کَ توبم سوص سا دس سختخواة ثوبًن و هطکالت قسوت هي دو کبس هی

 .کٌٌذ ضکشگضاس ثبضن ُبیی کَ ٌُوص دسست کبس هی کٌٌذ سا ثطوبسم، یب آى کَ اص جب ثشخیضم و ثَ خبطش آى قسوت کبس ًوی
ضود و هي تب وقتی کَ ثتواًن چطوبًن سا ثبص کٌن، ثش سوی سوص جذیذ و توبم  هیای است کَ ثَ هي دادٍ  ُش سوص، ُذیَ

 .ام توشکض خواُن کشد خبطشات خوضی کَ دس طول صًذگی داضتَ
 .تواًیذ ثعذاً ثشداضت کٌیذ سي صیبد هثل یک حسبة ثبًکی است. آًچَ سا کَ دس طول صًذگی رخیشٍ کشدٍ ثبضیذ، هی -

 .ات رخیشٍ کٌی ُبی صًذگی سا دس حسبة ثبًکی حبفظَ تواًی ضبدی ثذیي خبطش، ساٌُوبیی هي ثَ تو ایي است کَ ُش چَ هی
 .کٌن د و ضیشیي تطکش هیُبی ضب اص هطبسکت تو دس پش کشدى حسبثن ثب خبطشٍ

 داًی کَ هي ٌُوص ُن دس حبل رخیشٍ کشدى دس ایي حسبة ُستن؟ ُیچ هی
 .پیشهشد ایي سا گفت و ُوبًطوس لجخٌذ صًبى واسد اتبقص ضذ تب صًذگی جذیذش دس خبًَ سبلوٌذاى سا تجشثَ کٌذ...
 


