
تْد کَ اّ را ضعف ّ سستٔ تز آهذٍ تْد ّ چٌاى قْت اس اّ ساقط ضذٍ کَ اس حزکت تاس هاًذ ّ ًطاط ضکار ًذاضت، ّ  شیرى

 .تْد روباهى در خذهت اّ

 اّ را گفت: سلطاى جٌگل، چزا چٌیي ضعیف افتادٍ است؟ آیا در اًذیطَ هعالجَ خْیص ًیست؟ روباه رّسٓ

، عالج ایي ضعف است ّ آى، اکٌْى هزا خر ضیز گفت: اگز دارّ دست دُذ، تَ ُیچ ّجَ، تأخیز جایش ًطوزم. گْیٌذ دل ّ گْش

 .هیسز ًیست

 .رّتاٍ گفت: اگز جٌاب ضیز، رخصت فزهایٌذ ّ اجاست دٌُذ خزٓ تَ ًشدضاى خْاُن آّرد

 ضیز گفت: چگًَْ؟

است کَ تا  خرى آیذ ّ تا اّ ُا تذاى جا هٔ آ است کَ رختطْیٔ ُز رّس تزآ ضستي رخت  رّتاٍ گفت: در ایي ًشدیکٔ، چطوَ

 .کٌذ تا در اطزاف چطوَ تچزد. اّ را تفزیثن ّ ًشد سلطاى آّرم رسذ، خز را رُا هٔ ُا تز پطت اّ است. چْى تَ چطوَ هٔ رخت

 .ي جا آّرٓ، دل ّ گْش اّ را هي خْرم ّ تاقٔ تَ تْ دُنتذی خر ، پذیزفت ّ گفت: چٌاًچَشیر

ُا کزد ّ سخي اس دّستٔ ّ رفاقت گفت. آى گاٍ پزسیذ کَ سثة چیست کَ تْ را رًجْر   رفت ّ تا اّ هِزتأً خر تَ ًشد روباه

 تیٌن؟ ّ ًشار هٔ

 .خز گفت: صاحثن پٔ در پٔ اس هي کار کطذ ّ علف چٌذاى کَ هي خْاُن، فزاُن ًیاّرد

 آ؟  رّتاٍ گفت: ًذاًن چزا ایي هحٌت ّ رًج را اختیار کزدٍ

 .خز گفت: ُز جا کَ رّم، ُویي است

تز ّ تاسٍ پْضاًذٍ است ّ ُْآ آى ُوچْى تْٓ عطز،  ُآ  تزم کَ سهیي آى را علف رّتاٍ گفت: اگز خْأُ تْ را تَ جایٔ هٔ

خزاهذ ّ تَ عیص ّ هسزت،  تزدم ّ اکٌْى در آى جآ خزم هٔ اًگیش است. پیص اس تْ خزٓ دیگز را ًصیحت کزدم ّ تذاى جا دل

 .گذراًذ رّسگار هٔ

خز گفت: اهزّس چَ رّس خْتٔ است کَ تْ را دیذم. داًن کَ ضزط دّستٔ تَ جآ هٔ آّرٓ. تاضذ کَ هي ًیش، خذهتٔ تَ تْ 

 .کٌن

قْتٔ در تاسّ ًذاضت، خز اس دست اّ  آّرد. ضیز قصذ خز کزد تا اّ را ضکار کٌذ. ها چْى شیر را تَ ًشدیک خر روباه،

 .گزیخت

 .رّتاٍ در حیزت ضذ اس سستٔ ضیز. خْاست کَ تزک اّ گْیذ

ضیز گفت: در ایي ًاکاهٔ، حکوتٔ تْد کَ پس اس ایي تْ را خثز خْاُن داد. اکٌْى دّتارٍ تزّ. ضایذ کَ اّ را تاس فزیة دُٔ ّ 

 .تَ ایي جا آّری

 کزد ّ گفت: هزا کجا تزدٓ؟ ایي است ضزط دّستٔ ّ طزیق جْاًوزدٓ؟رّتاٍ دّتارٍ رفت. خز تَ اّ عتاب 

خْاست کَ تْ را استقثال کٌذ   رّتاٍ گفت: ًذاًن چزا گزیختٔ؟ آى کَ قصذ تْ کزد ّ تَ سْٓ تْ آهذ، خزٓ اس جٌس تْ تْد. هٔ

 .ّ ُوزاٍ تْ ضْد

 .تاد. ُوزاٍ رّتاٍ ضذ ّ ًشد ضیز آهذ، تاس در اّ کارگز افروباه ُآ  ًذیذٍ تْد ّ ّسْسَ شیر ، تا آى سهاىخر

 .ایي تار در یک قذهٔ ضیز ایستاد ّ ضیز چْى اّ را در ًشدیکٔ خْد دیذ، جستٔ سد ّ تز سز ّ رّٓ اّ پٌجَ سد

خز تز سهیي افتاد. ضیز تَ رّتاٍ گفت: ُویي جا تاش تا هي دست ّ رّٓ خْد تطْین ّ تاسگزدم تا اس دل ّ گْش خز طعام 

 .ساسم

 .فت، رّتاٍ دل ّ گْش خز تخْردچْى ضیز ر

 ضیز تاس آهذ. پزسیذ کَ دل ّ گْش کجا ضذ؟

رّتاٍ گفت: عوز سلطاى دراس تاد، اگز ایي خز را دل ّ گْش تْد، دّتار تَ پآ خْد تَ هسلخ ًؤ آهذ ّ فزیة خذعَ ُآ هي 

 .خْرد. اّ را ًَ گْش تْد ّ ًَ چطن ّ ًَ دل  ًؤ

 


