ًام اثر
کشفی بشرگ!

هشخصات ًَیسٌذُ
ًام ٍ ًام خاًَادگی

رّام حسیٌی

ًَیسٌذُ
ًام پذر
پایِ ی تحصیلی
هٌطقِ

سعیذ
پٌجن دبستاى
5

ًام دبستاى

جَاًِ ّا

تلفي ثابت

*****

تلفي ّوراُ پذریا هادر

*****

هشخصات هعلن راٌّوا
ًام ٍ ًام خا ًَادگی

سرکار خاًوغالهی

آهَزگار
شوارُ ی پرسٌلی
تلفي ّوراُ

آزاد
*****

بِ ًام خذا

یکی بَد یکی ًبَد غیز اس خذا ّیچ کس ًبَد

هحوذ ٍسیٌا دٍست ّای بسیار صویوی ّستٌذ .پذر هحوذ ٍسیٌا باّن ّوکار بَدًذ .پذر
هحوذ ٍسیٌا در باغ ٍحش کار هی کزدًذ | ،کِ اگز حیَاًی بیوار شذ،آى را هعایٌِ کٌٌذ.
آى ّا تبذیل بِ
رٍسی آى ّا ،هادُ ای کشف کزدًذ کِ اگز بِ حیَاًات تشیك کٌین،
هَجَدات لبل اس تاریخ هی شًَذ ٍ ،ایي یعٌی یک کشف بشرگ! پذر هحوذ ٍسیٌا
ٍهسعَالى درب لفس ّا را باس کزدًذ ٍ بِ ّوِ ی حیَاًات داخل باغ ٍحش ،ایي هادُ را
تشیك کزدًذ .رٍس بعذ هحوذ ٍسیٌا ٍ هشاٍراى ٍهتخصّصاى ارٍپایی ٍ خبز ًگاراى اس جْاى
بِ ایي باغ ٍحش آهذًذ تا ایي پذیذُ را تواشا کٌٌذ؛ ّوِ ی هتخصّصاى ٍ هشاٍراى
ارٍپایی بِ پذر هحوذ ٍ سیٌا آفزیي گفتٌذ ٍ تمذیزی بِ پذر هحوذ ٍسیٌا دادًذ .هتخصّصاى
<< آلای << پَرسِل >>
بِ سباى اًگلیسی هتٌی را گفتٌذ؛هتزجوی کِ در آًجا بَد گفت:
گفتٌذ کِ ها بایذ تا ًتیجِ ی ًْایی صبز کٌین ٍ ،ببیٌین کِ ایي اتفاق هی افتذ یا ًِ! .
ساعتی بعذ شیز غزّشی کزد ٍ بِ راحتی لفل لفس را باس کزدٍ ،سزیع بِ لفس هیوَى ّا
رفت تا لفل آى لفس راباس کٌذ .چٌذ ثاًیِ بعذ حیَاًات باغ ٍحش ،اًساى ّایی کِ جوع
شذُ بَدًذ را هحاصزُ کزدًذً .گْباى ،تفٌگ خَد را بزداشت ٍ هاشِ را کشیذ؛ ّوِ حیزت
سدُ شذًذ کِ تفٌگ عول ًکزد!؛ ًاگْاى دیذًذ کِ تیز ّای داخل تفٌگ در دست بچِ
هیوَى است .حیَاًات باّن هشَرت کزدًذ ٍ بِ ایي ًتیجِ رسیذًذ کِ ّ ،وِ ی کساًی کِ
در آًجا بَدًذ را در لفس بیٌذاسًذ .رٍس بعذ ّوِ ی حیَاًات اس آلا جغذُ بلیط هی گزفتٌذ،
ٍ اس تواشای اًساى ّای داخل لفس لذت هی بزدًذّ .وِ ی حیَاًات در لفس ّا سبالِ هی
اًذاختٌذ ٍ اًساى ّا ٍ کساًی کِ در آًجا بَدًذ ًاراحت هی شذًذّ .وِ ی آدم ّایی کِ در
لفس بَدًذ ،خجالت هی کشیذًذ کِ کسی بِ آًْا سُل بشًٌذّ .وِ ی حیَاًات سز ٍ صذا
هی کزدًذ ٍ ّیچ ٍلتی باغ ٍحش سکَت ًذاشتّ .وِ ی حیَاًات آدم ّای داخل لفس را
هسخزُ هی کزدًذ ٍ اًساى ّا ًاراحت هی شذًذ .رٍسی ّوِ ی آدم ّای داخل لفس بِ
فکز فزٍ رفتٌذ کِ ها ًوی تَاًین با ایي ٍضع سًذگی خَد را بکٌین؛هحوذ بِ سیٌا گفت<< :

ها دارین سًذگی حیْاًات را اس بیي هی بزین ّ ًوی گذارین کَ آًِا سًذگی خْد را
بکٌٌذ>>؛ سیٌا گفت <<:هي با تْ هْافقن؛بِتز است آًِا را بَ جٌگل ُا ببزین>> .پذر
هحوذ ّسیٌا بَ اشتباٍ خْد هی اًذیشیذًذ کَ چزا،چزا بایذ ایي اتفّاق هی افتادُ .وَ ی
خبز ًگاراى ،هتخصّصاى ّکساًی کَ در آًجا بْدًذ  ،آًِا را هسخزٍ هی کزدًذ ّ هی
گفتٌذ <<:شوا ُن با اّى اختزاعتْى!>> .هحوذ بَ پذر خْد گفت کَ ایي اشتباٍ ُا ّ
ایي اتفّاق ُا بزای ُوَ پیش هی آیذّ ،هي بَ تْ افتخار هی کٌنُ .وَ ی آدم ُای داخل
قفس با حیْاًات صحبت کزدًذ ّ ،بَ ایي ًتیجَ رسیذى کَ آًِا را بَ جٌگل ببزًذ ّ
حیْاًات ُن آًِا را آساد کٌٌذ .حیْاًات باُن هشْرت کزدًذ ّ بَ ایي ًتیجَ رسیذى کَ
هعاهلَ ی آًِا راقبْل کزدًذ ّ آدم ُای داخل قفس را آساد کزدًذ .صبح رّس بعذ یک
ُْا پیوای بسیار بشرگی در فزّدگاٍ شِز بْد ّ توام حیْاًات را بَ جٌگل
<<آهاسّى>> بزدًذ ّ ،حیْاًات اس آدم ُا تشکز کزدًذ؛ ّلی باس پذر هحوذ ّ سیٌا
دلخْر بْدًذ کَ چزا هادٍّ ای کَ کشف کزدٍ بْدًذ عول ًکزد ّ باعث دردسز بعضی
اس افزاد شذ؛ّلی باس بَ خْد گفتٌذ کَ ُز اًساًی یک اشتباٍ کْچکی دارد.

قصَّ ی ها بَ سز رسیذ کالغَ بَ خًْش ًزسیذ.

