
 تاسوِ تعالی

                                                 دسس ضطن آسش کواى گیش                       : اهال آهَصضی 

 کالس چْاسم               :                                                       ًام ٍ ًام خاًَادگی

 

سپس کتاب سا تثٌذ ٍ حشٍف افتادُ سا تا تَجِ تِ هتي دسس ٍتخَاى  اص سٍی دسس دختش گلن )

 (تٌَیس

 فشهاًذّی تِ ، تَساى پاُ. ....تَدًذ ًگشاى ، ٍّوِ تَد ضذُ کٌٌذُ خستِ ٍ ٍالًی.... ، ًثشد

 اهّا کشدًذ هی پایذاسی ٍساًیاى.... تشاتش دس ایشاًیاى. تَد گزضتِ جیحَى سٍد اص ، یاب....افشا

 ضذُ گیي....اًذٍ ضکست اص ٍ ًااهیذ پیشٍصی اص ایشاًیاى. تَد هطکل تسیاس ، آًاى تش ی....پیشٍ

 صوین.... سپاُ دٍ ، ساًجام. ....ًثَد تشدتاسی جض ای چاسُ ٍ گزضت هی سختی تِ سٍصگاس. تَدًذ

 اب....پش خاٍس سَی تِ یشی.... ایشاًی پْلَاًی کِ کشدًذ پیطٌْاد تَساًیاى. کٌٌذ آضتی کِ گشفتٌذ

. هش آًجا ، آیذ فشٍد تیش کِ جا ّش. کٌذ . کَ اص تلٌذ ّای گام تا آسش. تاضذ تَساى ٍ ایشاى...  تاال...

 خذای ای»:کشد هضهِ.... خَد خذای تا ٍ تشداضت دعا تِ دست دسآًجا ، یذ....س لِّ.... تِ ٍقتی. سفت

 تا کي یاسی هشا! تخطیذی تَاًایی ها تِ کِ ٍاًایی.... ای! دسیاّا ٍ ّا آفشیذگاسکَُ ای! ّا هاى....آ

 سٍدّای ٍ سثض ّای دضت تِ قلِّ تاالی اص ، گاُ آى« .کٌن ا....س دضوٌاى دست اص سا ایشاى هیي....سش

 تا ٍ آٍسد تاى.... تش سا خذا ًام آسش.  سسیذ هی گَش تِ جا ّوِ اص هشدم دای. ....ًگشیست آتی

. پشٍا ، تیضتال ای پشًذُ ّوچَى تیش. کطیذ سا کواى ، تَاى ی ّوِ  دس سٍص ًین تا تاهذاد اص. کشد...

  دس کِ گشدٍیی دسخت ی ًِ....تش ، جیحَى سٍد کٌاس دس ٍ گزضت دضت ٍ دسُّ ٍ کَُ اص ؛ تَد پشٍاص

 .ضذ تَساى ٍ ایشاى هشص آًجا ٍ ًطست ، ًثَد تلٌذتش ٍ ًاٍستش.... آى اص جْاى

 



 تعالی تاسوِ

                                                                                  سّایی اص قفس پٌجن دسس:  آهَصضی اهال

  چْاسم کالس                       :                                                      خاًَادگی ًام ٍ ًام

 

 (تٌَیس دسس هتي تِ تَجِ تا سا خالی جاّای ٍ تثٌذ سا کتاب سپس تخَاى سا دسس گلن ختشد)

.  تاصسگاًاى ، ضْشی دس.  سٍصگاسی ٍ تَد سٍصی .  یک کِ تَد........................  داضت......................

.  ، عَعی تا سٍص ّش اٍ.  تَد صتاى ضیشیي ٍ صیثا عَعی.   ٍ گفت هی.......................

. سٍصی ، تاصسگاى.  تشد هی لزّت.................................اص . تِ گشفت...............  سفش.......................

. ٍ دٍستاى تشای ، سفت هی سفشی تِ کِ تاس ّش اٍ. کٌذ .  آٍسد هی ای ّذیِ..............................

. تسیاس سا خَد عَعی ، تاصسگاى  اٍ تشای کِ تَد فکش ایي دس ٍ داضت هی..............

. ّن  اٍ. کٌذ خَضحال سا عَعی کِ تخشد چِ داًست ًوی اها تیاٍسد؛ تْایی گشاى.......................

. ّن . ٍ سالم کِ داد.......................  اص پس ، تاصسگاى. تشساًذ ٌّذٍستاى عَعیاى تِ سا...................

 ٍ سالم. افتاد عَعیاى اص.................... تِ چطوص ، آًجا دس. سسیذ ٌّذٍستاى تِ سٍص ضثاًِ چٌذ

 تا ، کشدًذ هی ضادی ٍ صدًذ هی حشف دسپی پی کِ ّا عَعی. داد ّا آى تِ سا اش عَعی پیغام

. تاصسگاى ّای حشف ضٌیذى  کِ تَد ّا عَعی تِ چطوص ، تاصسگاى. هاًذًذ ساکت.......................

. هشد ٍ افتاد دسخت تاالی اص ٍ لشصیذ خَد تِ ّا آى اص یکی دیذ ًاگْاى

 



 تعالی تاسوِ

                                                                                    هْواىِ ضْش ها ّفتن دسس:  آهَصضی اهال

  چْاسم کالس:                                                                             خاًَادگی ًام ٍ ًام

 

 (تٌَیس سا غلظ کلوات صحیح اهالی ٍ تثٌذ سا کتاب سپس تخَاى سا دسس گلن دختش)

 ٍ خَضحال تسیاس تشّا جَاى ٍ ّا تچِّ. ضذ هی ضْشدیذُ هشدم ی ّوِ ی چْشُ دس ًطات ٍ ضادی

 ، ضذین هی ًزدیک هْشتاى هْواى آى ٍسٍد سٍص تِ ّشچِ ، خالسِ. آهذًذ هی ًظش تِ پشّیجاى

. تَدًذ ضذُ جاسٍ ٍ آب ٍ پاکیضُ ، ضْش ّای خیاتاى ٍ ّا کَچِ توام. ضذ هی تش تٌذ ّا قلة عپص

 ٍ ضَس. تَدًذ ایطاى سخثاس تواضای ٍ هْواى ایي سسیذى اًتضاس تِ کس ّوِ ٍ چیض ّوِ ٍ جا ّوِ

 اًذک. کطیذم پش ، هذسسِ سَی تِ تَاى پش ٍ هطغاق ٍ کشدم سحا سا ّا گٌجطک ی ّوْوِ ٍ ًطاط

 ساُ تِ آغا حضَس هحلّ عشف تِ هٌظن ّای صف دس هذسسِ ّواٌّگ پَضص تا ٍ آهذى ّوِ ، اًذک

 کشدُ علَع جوعیت ایي خَسضیذ کِ تَد ایي هثل. پیَستین جوعیت خشٍضاى سیل تِ ٍ افتادین

. است
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