
 

 

 قلمبه خشم قصه

 میری دالنسه

تا عصثاًیت ٍاسد خاًِ ضذ. هادس تا دیذى پسش تِ آساهی گفت:   .تَد ًذُگزسا سا تذی خیلی سٍص کَچَلَ پسش

 .اٍهذ کِ تگیشپسش تا عصثاًیت کفص ّاسا پشت کشد:  . تیاٍس دس سا ّایت کفصعضیضم 

 ًذاسم؟ دٍست سفٌاجا هي کِ دًٍی ًوی هگِ :صد فشیاد کَچَلَ پسش. تَد اسفٌاج ضام

 .پاییي تشگشد ضذی آسٍم ّشٍلت. اتالت تَی تاال تشٍهادس ًگاّی تِ پسش کشد ٍگفت: 

 .گشدم تشًوی ّن اصال -

 پسش کَچَلَ هحکن دساتاق سا کَتیذ.

 .آیذ هی تاال ٍحطتٌاک چیض کی ٍجَدش اعواق اص کِ کشد احساس کَچَلَ پسش اتاق دس

 .صضت لشهض ٍحطتٌاک هَجَد یِ .ضذ خاسج دفعِ یک ٍ. . . ایٌکِ تا. آیذ هی تاال ٍ تاال تاال

 کٌین؟ چکاس حاال:گفت تَد للوثِ اسوص کِ ٍحطتٌاک هَجَد اٍى

 .تکي داسی دٍست کِ کاسی ّش :گفت ٍ کشد ًگاّی تعجة تا تچِ پسش

 .کٌین هی ضشٍع اًٍجا اص خة. آّاى:گفت لوثِل

 .کشدًذ هی پشٍاص َّا دس ّا تالطت ٍ تطک تعذ لحظاتی. کشد ًگاُ تخت سوت تِ ٍ

 .ضذًذ پشت ٍس اٍى ٍ ٍس ایي تِ خَاب چشاغ ......تَق ٍ هیض ....تك اٍى اص تعذ

 .سفت هی طشف اٍى ٍ طشف ایي تِ صیّا کتاب ماتو تا کتاب ی لفسِ

 . . . صٍسی عجة

 .تَد هاًذُ تاص تعجة اص دٌّص پسشتچِ

 .ضذ ًضدیک ّا تاصی اسثاب جعثِ تِ للوثِ تعذ

 .تاش ًذاضتِ کاسی ْااًٍ تِ کي صثش کي صثشپسش گفت : 

 . . . کي صثش للوثِ؟ ضٌَی هی ّستن تَ تا آّای



 

 

 . . . ًاصًین کاهیَى. . .  ًِ ٍای

 .کاست پی تشٍ للوثِ تَ ٍ کٌن هی تعویشت. کٌن هی تعویشت

 کٌن؟ کَچَلَت دٍتاسُ داسی دٍست

 .راسهت هی لثلی جای کٌی صثش کن یِ ًاصًیٌن خَاب چشاغ آخ

 .ضذُ هچالِ تالطتکن ًاصی آخی

 .کشدُ کَلِ ٍ کج سٍ ّات ٍسق توَم للوثِ عضیضکن خَضگلن کتاب

 .ضذ تْتش ایٌجَسی. آّاى

 ٍ دسًیای خطن جعثِ تَی اص دیگِ تاضِ یادت ٍ جعثِ ایي تَی تشٍ یاال. گشفتوت تیا للوثِ؟ ایٌجایی تَ

 .ًکٌی ضیطٌت

 .تذیِ کاس خیلی ضذى خطوگیيللوثِ،  

 .تاتایی پیص تشم ٍ جاش سش تزاسم سٍ ٍسایلن تْتشُ :کشد فکش خَدش تا کَچَلَ پسش تعذ

 داسین؟ غزا ٌَّص تاتایی

 .جعثِ تَی تَد سفتِ دیگِ للوثِ

 .ًطِ عصثاًی دیگِ کِ تَد گشفتِ تصوین کَچَلَ پسش

 

 


