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 :خالصه ي داستان

 . یک ضب کِ هاُ اس توام ضبْای دیگز قطٌگتز بَد ٍبِ سهیي ًشدیکتز

 . رٍباُ کَچک اس کَُ باال رفت ٍ هاُ را بزداضت ٍ بِ الًِ خَد بزد

ِ اش خَضحال بَد  . آى ضب رٍباُ اس بَدى هاُ در الً

 . گاّی هی خٌذیذ، گاّی دٍر اٍ هی چزخیذ، هاُ فقط هی تابیذ

 . رٍباُ بِ علفشار رفت تا بزای هاُ غذایی دست ٍ پا کٌذ

اٍ سفزُ ضام . رٍباُ خَضحال ضذ ٍ ضزٍع بِ پختي غذای لذیذی کزد. ٍقتی بزگطت هاُ کوی بشرگتز ضذُ بَد

تاسُ یادش افتاد هاُ کِ غذا ًوی خَرد، هاُ فقط هی . را قطٌگ چیذ ٍ رٍ بِ هاُ کزد تا اٍ را سز سفزُ دعَت کٌذ

 . تابذ

رٍباُ یک ًقاضی قطٌگ اس اٍ کطیذ، خَاست آى را بِ هاُ ًطاى دّذ، . فزدای آى ضب هاُ کوی بشرگتز ضذُ بَد

 . تاسُ یادش افتاد، هاُ کِ چطن ًذارد

خَضحال . رٍس بعذ رٍباُ تَی جٌگل توزیي آٍاس کزد ٍ بِ الًِ بزگطت، هاُ را دیذ کِ باس ّن بشرگتز ضذُ است

هاُ فقط . ضذ ٍ ضزٍع بِ خَاًذى کزد، اها ٌَّس چٌذ کلوِ بیطتز ًخَاًذُ بَد کِ یادش افتاد، هاُ کِ گَش ًذارد

 . هی تابذ

سیشدُ ضب گذضت . اها هاُ فقط بشرگ هی ضذ ٍ فقط هی تابیذ. ضبْا هی گذضت ٍ هاُ بشرگ ٍ بشرگتز هی ضذ

فزدای آى ضب رٍباُ تصوین خَد را گزفت کِ چطَر هاُ . ٍ ضبی رسیذ کِ هاُ بشرگ بشرگ ضذ، یک هاُ کاهل

 . عشیشش را خَضحال کٌذ

آى را بزداضت ٍ اس کَُ باال رفت ٍ دٍبارُ . هٌتظز هاًذ ٍ بعذ اس چْاردُ ضب، ٍقتی هاُ دٍبارُ کَچک ضذ

 .سزجایص گذاضت


