
 

 

 عصبانی خیلی بود عصبانی که گوسفندی

 تئوبالد ژوزف

 . آتذار ٍ سزخ ّای سیة اس پز کزدًذ؛ پیذا سیة درخت یک پطوی ٍ تزفی ، قطٌگ صثح یک در

 دٍست کِ را سیثی ًتَاًست پزیذ، تاال ّزچِ اها. خَاست را ىآ دل تِ اس ٍ افتاد سیة یک تِ تزفی چطن

 .تچیٌذ داضت

 کوی. ًیفتاد کِ ًیفتاد سیة اها. ضذ هٌتظز ٍ ًطست درخت سیز ٍ تیفتذ َدشخ سیة ضایذ کزد فکز تزفی

:  سد فزیاد تزفی .تَد خَردُ را ىآ پطوی ًثَد، سزجایص سیة ضذ، تیذار ٍقتی. تزد خَاتص تزفی گذضت، کِ

 هي دست اس» :گفت پطوی. تَد ًاراحت تزفی .داًستن ًوی !تثخطیذ:»گفت پطوی!«تَد هي هال سیة آى»

 .«است درخت رٍی سیة ّوِ ایي! تثیي. ًثاش تًاراح

 !« ای خَردُ را آى تَ! خَاّن هی را خَدم سیة هي ًِ،:» سد فزیاد تزفی

 .ضذ هی تز ػصثاًی ّی ٍ تَد ػصثاًی تزفی

 ّن غزیة ٍ ػجیة دم یک ٍ ضذ گٌذُ سد؛پاّایص تیزٍى صدّاً اس ّایص درآٍرد؛دًذاى ضاخ ػصثاًیت اس اٍ

 .آٍرد در

 «خَاّن هی ار سیثن هي»

 !«تاش آرام:»گفت پطوی

 تزفی .سد گاس را گاٍ دم ٍ تزساًذ را ّا اردک. سد ضاخ ّا هزغ الًِ تِ. کزد لگذ را ّا گل ٍ!« ًِ:»سد فزیاد تزفی

 .کٌذ هی کار چِ داًست ًوی ّن خَدش دیگز کِ تَد ػصثاًی آًقذر

 « ع ع ع ع تغ»

 ٍلزسیذ  ٍ لزسیذ پایص سیز سهیي کَتیذ؛ هی سهیي تِ تز هحکن ٍ تز هحکن را پاّایص کِ طَر ّواى تزفی

 رق ت ت...  ًاگْاى

 حاال. افتاد تاریک گَدال یک داخل تاالپی ٍ رفت تز پاییي ٍ پاییي تزفی. داد قَرت اٍرا ٍ کزد تاس دّاى سهیي

 .ضٌیذ ًوی را اٍ صذای کسی اها«  ع ع ع تغ: »سد فزیاد تزفی. تَد تٌْا تٌْای

 .تَد تٌْا خیلی تزفی. گزفت درد سزش فقط اها. کٌذ سَراخ را گَدال دیَار خَاست تزفی



 

 

 کاش:» گفت دلص تَی. افتاد سار چوي قطٌگ رٍس یاد ٍ تست را چطوْایص تزفی

 .ضذ کوتز ٍ کوتز ػصثاًیتص آرام آرام ٍ.«تَد ایٌجا پطوی

 !تَد جا آى پطوی کزد، تاس را ّایص چطن تزفی ٍقتی

 .«تَدم ػصثاًی خیلی هي!تثخطیذ:» گفت تزفی

 درضت سزخ سیة یک. کٌن پیذات تَدم هذُآ. ای ضذُ گن کزدم فگز! جایی ایي تَ خَب، چِ: »گفت پطوی

 ّوِ دٍتارُ. داد ًطاى تزفی تِ را سار چوي راُ پطوی «هتطکزم:» گفت تزفی.« تَ هال تیا ، ام کزدُ پیذا آتذار

 .ضذ راُ رٍتِ چیش

 


