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 سالم بز دّستبى داًطجْ

یکی بْد یکی ًبْد. غیز اس خذا ُیچ کس ًبْد. چْپبًی هِزببى بْد کَ در ًشدیکی دُی، گْسفٌذاى را بَ 

گزفتٌذ کَ گْسفٌذاًطبى را چزا هی بزد. هزدم دٍ کَ اس هِزببًی ّ خْش اخالقی اّ خزسٌذ بْدًذ، تصوین 

بَ اّ بسپبرًذ تب ُز رّس آًِب را بَ چزا ببزد. اّ ُز رّس هطغْل هزاقبت اس گْسفٌذاى بْد ّ هزدم ًیش اس 

 ایي کبر راضی بْدًذ. بزای هذتِب ایي ّضعیت اداهَ داضت ّ کسی ضکٍْ ای ًذاضت .

م خْد را بَ چْپبى رسبًذًذ اهب یک رّس چْپبى ضزّع کزد بَ فزیبد: آی گزگ آی گزگ. ّقتی هزد

دریبفتٌذ کَ گزگی آهذٍ است ّ یک گْسفٌذ را خْردٍ است. آًبى چْپبى را دلذاری دادًذ ّ گفتٌذ ًگزاى 

ًببضذ ّ خذا را ضکز کَ بقیَ گلَ سبلن است. اهب اس آى پس، ُز چٌذ رّس یک ببر چْپبى فزیبد هیشد: 

َ خْد را بَ چْپبى هی رسبًذًذ هی دیذًذ کوی ّقتی هزدم دٍ، سزآسیو«. گزگ. گزگ. آی هزدم، گزگ»

دیز ضذٍ ّ دّببرٍ گزگ، گْسفٌذی را خْردٍ است. ایي ّضعیت هذتِب اداهَ داضت ّ ُویطَ هزدم دیز هی 

رسیذًذ ّ گزگ، گْسفٌذی را خْردٍ بْد. هزدم دٍ تصوین گزفتٌذ پْلِبی خْد را رّی ُن بگذارًذ ّ چٌذ 

قْی تزیي ُب. چْپبى ًیش بَ آًِب اطویٌبى داد کَ بب خزیذ ایي سگِب،  سگ گلَ بخزًذ. اس ّحطی تزیي ُب ّ

 دیگز ُیچگبٍ، گْسفٌذی خْردٍ ًخْاُذ ضذ.

« آی گزگ، آی گزگ»اهب پس اس خزیذ سگ ُب، ٌُْس هذت سیبدی ًگذضتَ بْد کَ دّببرٍ، صذای فزیبد 

برٍ گْسفٌذی خْردٍ ضذٍ است. چْپبى بَ گْش رسیذ. هزدم دّیذًذ ّ خْد را بَ گلَ رسبًذًذ ّ دیذًذ دّب

ًبگِبى یکی اس هزدم، کَ اس دیگزاى ببُْش تز بْد، بَ بقیَ گفت: ببیٌیذ، ببیٌیذ. ٌُْس اجبق چْپبى داغ 

است ّ استخْاًِبی گْضت سزخ ضذٍ ّ خْردٍ ضذٍ گْسفٌذاًوبى در اطزاف پزاکٌذٍ است. هزدم کَ تبسٍ 

رّغ هی گفتَ است، فزیبد بزآّردًذ: آی دسد. آی دسد. هتْجَ ضذٍ بْدًذ کَ در توبم ایي هذت، چْپبى، د

 چْپبى درّغگْ را بگیزیذ تب ادبص کٌین.

اهب ًبگِبى چِزٍ هِزببى ّ هظلْم چْپبى تغییز کزد. چِزٍ ای خطي بَ خْد گزفت. چوبق چْپبًی را 

را جش اّ  بزداضت ّ بَ سوت هزدم حولَ ّر ضذ. سگِب ُن کَ فقط اس دست چْپبى غذا خْردٍ بْدًذ ّ کسی

صبحب خْد ًوی داًستٌذ اّ را ُوزاُی کزدًذ. بسیبری اس هزدم اس چوبق چْپبى ّ بسیبری اس آًِب اس 

 سگ ُب سخوی ضذًذ. دیگزاى ًیش ّقتی ایي ّضعیت را دیذًذ، گزیختٌذ.« گبس»



 خْد کزدٍ را»در رّسُبی بعذ کَ هزدم بزای عیبدت اس سخوی ضذگبى هی رفتٌذ بَ یکذیگز هی گفتٌذ: 

را بزای کْدکبًوبى « چْپبى درّغگْ»یکی اس آًِب پیطٌِبد داد کَ اس ایي پس ّقتی داستبى «. تذبیز ًیست

ًقل هی کٌین ببیذ بزای آًِب تْضیح دُین کَ ُز گبٍ خْاستیذ گْسفٌذاى، چوبق، ّ سگ ُبی خْد را بَ کسی 

 ذ کَ اّ درّغگْ ًیست.بسپبریذ، پیص اسُز کبری در هْرد درستکبری اّ بزرسی کٌیذ ّ هطوئي ضْی

اهب هعلن هذرسَ کَ آى جب بْد ّ حزفِبی هزدم را هی ضٌیذ گفت: دّستبى تْجَ کٌیذ کَ هوکي است کسی 

ًخست راستگْ ببضذ ّلی ّقتی گْسفٌذاى، چوبق ّ سگ ُبی هب را گزفت ّسْسَ ضْد ّ درّغگْ ضْد. 

 را بَ یک ًفز ًسپبرین. بٌببزایي بِتز است ُیچگبٍ گْسفٌذاى، چوبق ّ سگ ُبی ًگِببى خْد

 

 

 


