
 .آهذ در صذا تَ تلفي سًگ تاراًی رّس یک غزّب

 .داد اّ تَ را کْچکغ دختز ػذیذ لزس ّ تة خثز ًاراحتی تا دختزع پزطتار خط طزف آى. تزداػت را گْػی سى

 دختز دارُّای تا رفت دارّخاًَ تزیي ًشدیک تَ ّ کزد رّػي را هاػیي دّیذ، پارکیٌگ طوت تَ عجلَ تا ّ کزد قطع را تلفي سى

 .تگیزد را کْچکغ

 .اطت گذاػتَ جا هاػیي داخل را کلیذ داػتَ کَ ای عجلَ خاطز تَ ػذ هتْجَ آهذ، تیزّى دارّخاًَ اس ّقتی

 کلیذ جزیاى اّ. ػْد هی تذتز لحظَ ُز دختزع حال کَ گفت اّ تَ پزطتار. گزفت تواص خاًَ تا ُوزاُغ تلفي تا پزیؼاى سى

 .کٌذ تاس را اتْهثیل در طز طٌجاق تا کٌذ طعی کَ گفت اّ تَ پزطتار. گفت پزطتار تزای را اتْهثیل

 .کٌن اطتفادٍ ایي اس ًیظتن تلذ کَ هي ّلی: گفت ًاراحتی تا ّ اًذاخت در تَ ًگاُی کزد، تاس را طزع طٌجاق طزیع سى

 .کي کوکن خذایا: گفت ّ سد ساًْ اهیذی ًا ّجْد تا سى. تْد گزفتَ ػذت تاراى ّ ػذ هی تاریک داػت ُْا

 خذای: گفت خْدع تا ّ تزطیذ هزد قیافَ دیذى تا لحظَ یک سى. آهذ طْیغ تَ کٌَِ ُای لثاص تا ژّلیذٍ هزدی لحظَ ُویي در

 ... هزد ایي ّقت آى خْاطتن کوک تْ اس هي تشرگ،

 آهذٍ؟ پیغ هؼکلی خاًن،: گفت ّ ػذ ًشدیک اّ تَ هزد تْد، آهذٍ تٌذ تزص اس سى ستاى

 ًوی ّ ام گذاػتَ جا هاػیي داخل را کلیذ ّلی تزطن خاًَ تَ تز طزیع ُزچَ تایذ هي ّ اطت هزیط خیلی دختزم تلَ،: داد جْاب سى

 .کٌن تاس را درع تْاًن

 تاس را اتْهثیل در ثاًیَ چٌذ عزض در هزد ّ داد اّ تَ را طزع طٌجاق فْرا سى ّ دارد؟ ُوزاٍ طز طٌجاق آیا کَ پزطیذ اّ اس هزد

 .کزد

 .هتؼکزم خذایا: گفت تلٌذ صذای تا ّ سد ساًْ دیگز تار سى

 .ُظتیذ ػزیفی هزد ػوا هتؼکزم، آقا: گفت ّ کزد هزد تَ رّ طپض

 .ام ػذٍ آساد سًذاى اس اهزّس ُویي ّ تْدم اتْهثیل دسد یک هي. ًیظتن ػزیفی هزد هي خاًن، ًَ: گفت ّ تزگزداًذ را طزع هزد

 .ای حزفَ دسد یک ُن آى تْد، فزطتادٍ دسد یک سى تَ کوک تزای خذا

 .تزّد دیذًغ تَ حتوا رّس آى فزدای کَ خْاطت اّ اس ّ داد هزد تَ را ػزکتغ آدرص سى

 آى در هخصْؽ راًٌذٍ عٌْاى تَ رّسی کَ کزد ًوی ُن را فکزع ػذ، ػزکت رئیض دفتز ّارد ژّلیذٍ هزد ّقتی رّس آى فزدای

  .ػْد اطتخذام تشرگ ػزکت


