
 تَ تزای چی تَی سفزُ ّفت سیي ّستی ؟

 

هاهاى ٍ تاتا تِ آًْا گفتِ تَدًذ . آریا ٍ دًا سفزُ ّفت سیي را چیذُ تَدًذ ٍ هٌتظز تَدًذ کِ سال تحَیل ضَد 

تخَاتٌذ تا ٍقتی سال تحَیل ضذ خَدضاى آًْا را تیذار کٌٌذ اها آریا ٍ دًا اجاسُ گزفتٌذ تیذار تواًٌذ تا لحظِ سال 

آریا ٍ دًا کٌار سفزُ تخن هزغ رًگ هی کزدًذ کِ یک دفعِ خَاتطاى تزد ٍ . دقیقِ تَد 2ٍ15تحَیل کِ ساعت 

 . دٍتایی یک خَاب عجیة دیذًذ

 . آًْا خَاب دیذًذ کِ ّز چیشی کِ در سفزُ ّفت سیي گذاضتٌذ تا ّن حزف هی سًٌذ

تَ را چزا هی گذارًذ تَی سفزُ ّفت سیي ؟تَ کِ ًِ پَست سزخ داری ٍ ًِ هشُ !  سیز : سیة تِ سیز هی گفت 

 خَب هثل سٌجذ ؟؟

هي تا ٍیزٍس ّا هی جٌگن ٍ هی تَاًن آًْا را اس تیي تثزم تاسُ ًطاًِ ایي : سیز دستی تِ ضکوص کطیذ ٍ گفت 

 ! ّستن کِ تایذ چطن ٍ دل آدم سیز تاضذ

 یعٌی چی سیز تاضذ ؟: سیة خٌذیذ ٍ گفت 

 . دٍست داضتِ تاضذ یعٌی ایٌکِ ّوِ اش چیش ّای سیاد ًخَاّذ ٍ چیشّایی کِ خَدش دارد ،: سیز گفت 

 سیة تَرا چزا تَی سفزُ ّفت سیي هی گذارًذ ؟: سثشُ هَّایص را هزتة کزد ٍ گفت 

تَرا تزای  !هي ًطاًِ سالهتن ٍ اس قذین گفتٌذ ّز کسی رٍسی یِ سیة تخَرد دیگِ هزیض ًوی ضَد : سیة گفت 

 چی تَی سفزُ هی گذارًذ ؟

 ! هي ًطاًِ سز سثشی ٍ ضادی ام: سثشُ گفت 



سثشُ خیلی خَش اخالقِ ٍ ٍ قتی هی تیٌیوص دلواى  !راست هیگِ : سٌجذ ّای ّن خٌذیذًذ ٍ گفتٌذ  ٍ خٌذیذ ،

 .ضاد هی ضَد

 خیلی هوٌَى دٍستن کِ اس هي تعزیف کزدی ٍلی ضوا خَدتاى در ایي سفزُ چِ کار هی کٌیذ ؟: سثشُ گفت 

. ها تزای َّش ٍ حَاس خَب ّستین ٍ ّز کسی تا را تخَرد َّضص سیاد هی ضَد  هی داًی ،: سٌجذ ّا گفتٌذ 

 . هاتَی سفزُ هی ًطیٌین تا تِ آدهْا تگَیین قثل اس ّز کاری تایذ فکز کزد

هي را تَی سفزُ هی . هٌن ّن تزای قَت ٍ ًیزٍ گزفتي خَب ّستن :سوٌَ ّن تِ خَدش تکاًی داد ٍ گفت 

 گذارًذ تا ّوِ یادضاى تاضذ تایذ غذای پز قَت تخَرًذ اها ًوی داًن چزا سواق را در سفزُ هی گذارًذ ؟

 ًطاًِ ایي کِ ًثایذ عجَل تَد اها سزکِ چی ؟ !هي ًواد صثزٍ تحولن : سواق گفت 

تایذ . ای تاتا هي ًطاًِ ایي ّستن کِ ّن در سًذگی ضادی است ٍ ّن غن : سزکِ تادی تِ غثغة اًذاخت ٍ گفت 

 .ّن هٌتظزُ خَش ّا تَد ٍ ّن غن ّا

دًا ٍ آریا کِ تا تعجة داضتٌذ تِ سفِ ّفت سیي ًگاُ هی کزدًذ آهذًذ چیشی تگَیٌذ کِ اس خَاب پزیذًذ ٍ 

تچِ ّا سال دارد تححَیل : هاهاى ٍ تاتا تِ آًْا خٌذیذًذ ٍ گفتٌذ . دیذًذ هاهاى ٍ تاتا هٌتظز سال تحَیل ًطستٌذ 

 تایذ در دلْا یتاى آرسٍی خَب کٌیذ . هی ضَد 

 . آریا ٍ دًا تِ ّن ًگاُ کزدًذ صذای تیک تیک ساعت آهذ ٍ سال تحَیل ضذ

 


