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اػک دیذّ
برای حمایت از جانداران واداره WSPA

درکْچَ کْدکاى سیادی در رفت ّ آهذ تْدًذ .اکثزیت آًِا داری هصزّفیت چْى فزاگیزی تعلین  ،ػاکزدی
ّ آتزطاًی داػتٌذ .هگز گزٍّ کْچک تْد کَ ًَ دًثال ػغل رفتَ تْدًذ ًَّ هکتة  .درهیاى ایي تچَ ُا
پظزی تٌام جثار فتٌَ ًام داػت .هزدم اّرا فتٌَ هی گفتٌذ سیزا اّ ُویؼَ فتٌگی خلق هی ًوْد .رّساًَ پض
اس رّػٌی آفتاب هحیط کْچَ را طزّصذا ی هزدم هی پیچاًذ .گاٍ گاٍ طزّ صذا تچَ ُا تا چیغ ّفزیاد
کْدکاًَ تلٌذ هیؼذ در هیاى صذاُا فزیاد طگی تلٌذ هیؼذ کَ طٌگثاراى هیؼذ .طگاى ضیف ّ تیچارٍ کْچَ
ًویذاًظتٌذ چزا تا طٌگ سدٍ هیؼًْذ  .آیا تَ جزم حیْاى تْدى یا تی صاحة تْدى ؟ایي جاًذاراى توؼکل
رّساًَ لقوَ را دریافت هیٌوْدًذ .در ًشدیکی ًاى تائی طگ ضیف دیذٍ هیؼذ ،پظزاى اّرا تْلَ ًام ًِادٍ
تْدًذ .تْلَ تَ رُگذرا ى خیزٍ خیزٍ هیذیذ تا کظی حاضز ػْد تزای اّ لقوَ ًاى دُذُ .یچ کض حاضز
ًثْد تَ اّ ًاى گزم ًاى تائی را دُذ .تزخالف رّس چٌذ تار هشٍ کتک ّ طٌگثاراى کْدکاى را هی چؼیذ.
گاٍ گاُی هْطفیذاى غزض ایٌکَ صْاب حاصل کٌٌذ تچَ ُا را هی گفت ًَ سًیي تی ستاى اطت گٌاٍ دارد.
ّتض ! خْاطتن رّی احظاص تَ تْلَ گزطٌَ تْتَ ًاى را دُن ٌُْس اس درب ًَ تزآهذٍ تْدم کَ صذا فزیا د
خفک ػذٍ تْلَ تاال ػذ .ایٌثار فتٌَ تا گزٍّ تشرگ اس تچَ ُا تْلَ را تا ریظواى تظتَ ّ کؼاى کؼاى طزف
هیذاًی تزدًذ .فتٌَ ُّوقطاراى اّ تاالی تْلَ تیل اًذاختَ آتغ سدًذ طپض اّرا رُا کزدًذ تْلَ اس درد
ػعلَ آتغ ًالَ هی کؼیذ تچَ ُاچیغ هی سدًذ ّ هیخٌذیذًذ درهیاى ایي صذا ُا آّاس فتٌَ تاال ػذ کَ تچا
تشًٌیغ  .طپض ُوَ تْلَ را طٌگثاراى ًوْدًذ ّلحظَ تعذ عوز کْتاٍ پز درد رًج تْلَ تپایاى رطیذ آرام
در کْػَ افتاد .خْدرا تَ اّ ًشدیک طاختن تا در آخزیي رهق حیاتغ هحثتی را ًثارع کٌن ،کْع خْدرا
ًشدیک کزدم تا اس اّ چیشی ػٌْم گفت تَ تؼزیت گْیذ تَ عْض ثْاب احظاص را پیؼَ کٌٌذ طپض آرام
اسیي دًیا رفت اّ دیگز درد ًوی کؼیذ ّ گزطٌَ ُن ًثْد.

