
قصبثی ثْد کَ ٌُگبم کبر ثب سبتْر دستص را ثزیذٍ ثْد ّ خْى سیبدی اس سخوص هی چکیذ. ُوسبیَ ُب جوع ضذًذ ّ اّ را ًشد حکین 

 .ثبضی کَ دکتز ضِزضبى ثْد ثزدًذ
 .حکین ثعذ اس ضذ عفًْی سخن هی خْاست آى را ثجٌذد کَ هتْجَ ضذ الی سخن قصبة استخْاى کْچکی هبًذٍ است

را ثیزّى ثکطذ اهب پطیوبى ضذ ّ ثب ُوبى حبلت سخن دست قصبة را ثست ّ ثَ اّ گفت: سخوت خیلی عویق است ّ  هی خْاست آى

 .ثبیذ یک رّس در هیبى ًشد هي ثیبیی تب سخوت را پبًسوبى کٌن
کین ُن ُوبى کبر اس آى رّس ثَ ثعذ، کبر قصبة درآهذ. ُز رّس هقذاری گْضت ثب خْد هی ثزد ّ ثب هجلغی ثَ حکین ثبضی هی داد ّ ح

 .ُویطگی را هی کزد، اهب سخن قصبة خْة ًطذ کَ ًطذ
هذتی ثَ ُویي هٌْال گذضت تب ایٌکَ رّسی حکین ثزای هذاّای ثیوبری اس ضِز خبرج ضذ ّ چٌذ رّسی ثَ سفز رفت ّ اس آًجبیی کَ 

 .پسزش طجبثت را اس اّ یبد گزفتَ ثْد، ثَ جبی اّ ثیوبراى را هذاّا هی کزد
طجق هعوْل ُویطَ، قصبة ًشد حکین رفت ّ حکین ثبضی دست اّ را هذاّا کزد ّ پس اس ضذ عفًْی هی خْاست  آى رّس ُن

پبًسوبى کٌذ کَ هتْجَ استخْاى الی سخن ضذ ّ آى را ثیزّى کطیذ ّ سخن را ثست ّ ثَ قصبة گفت: ثَ سّدی سخوت ثِجْد پیذا هی 

 .کٌذ
دّ رّس ثعذ قصبة خْضحبل ًشد پسز حکین آهذ ّ ثَ اّ گفت: تْ ثِتز اس پذرت هذاّا هی کٌی. سخن هي اهزّس خیلی ثِتز است. پسز 

 .حکین ُن ثبر دیگز سخن را ضذعفًْی کزد ّ ثست ّ ثَ قصبة گفت: اس فزدا ًیبسی ًیست کَ ًشد هي ثیبیی
 .چٌذ رّسی گذضت ّ حکین اس سفز ثزگطت

زٍ را پِي کزد، هتْجَ ضذ کَ غذایص گْضت ًذارد ّ فقط ثبدهجبى ّ کذّ در آى است. ثب تعجت گفت: ایي غذا چزا ّقتی ُوسزش سف

 گْضت ًذارد؟
 .ُوسزش گفت تْ کَ رفتی، پسزهبى ُن گْضتی ًخزیذٍ

 حکین ثب تعجت اس پسز سْال کزد: هگز قصبة ًشد تْ ًیبهذ؟
ص را ثستن ّ استخْاًی کَ الی آى هبًذٍ ثْد را ثیزّى کطیذم. هطوئي ثبضیذ پسز حکین ثب خْضحبلی گفت: چزا پذر آهذ ّ هي سخو

 .ام کبرم را خْة اًجبم دادٍ
 .حکین آُی کطیذ ّ رّی دستص سد ّ گفت: اس قذین گفتَ ثْدًذ" ًکزدٍ کبر، ًجز ثَ کبر". پس ثگْ اس اهطت غذای هب گْضت ًذارد

 .ُز رّس ًشد هي آهذٍ ّ هقذاری گْضت ثزایوبى ثیبّرد هي خْدم استخْاى را الی سخن گذاضتَ ثْدم تب قصبة
 می زخم الی استخوان :اس آى رّس ثَ ثعذ درثبرٍ ی کسی کَ جلْی پیطزفت کبرُب را ثگیزد یب داین اضکبل تزاضی کٌذ، هی گْیٌذ

 .گذارد


