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  زرويت و تندرو
  يختائ مائده

  mco.lmaedekhatai@gmai ه:سندينو ليميا

  14/02/1401ش: ريپذ خيتار – 17/01/1401ت: افيدر خيتار

  

  د. نبو كسچيه مهربان يخدا از ريغ د،نبو يكي بود يكي

 و يميصم دوستان گريهمد يبرا كه موش بچه دو
   .دكردنمي يزندگ يجنگل در بودند يخوب

 يالنه به و گرفتندمي اجازه مادرشان از يگاه دو نيا
 يگريد و تندرو يكي .دكردنمي يباز ندرفتمي هم
   ت.داش نام زرويت

 برگزار دو يمسابقه شد قرار هاموش شهر در يروز
   د.شو

 مسابقه در خود يخانواده ياجازه با هم دوست دو نيا
   د.كردن يسينونام

 زرويت دنبالِ تا شد آماده تندرو ديفرارس كه مسابقه روز
 رفتن از قبل پسرم« ت:گف آورد ريپن ادرشم د.برو

  »! بخور را اتصبحانه

 افتاد راه به عدب د،خور و َكند كوچك يتكه كي تندرو
 كه دوست يخانه هب ت.رف دوستش خانه سمت به و

 ايب« ت:گف كرد باز را در زرويت ادرم د،ز در و ديرس
 هم تو ينخورد گرا د،خورمي صبحانه دارد زرويت ل،داخ
  »! بخور او با

 م،ندار ميل م،اخورده يكم من سپاس« ت:گف تندرو
  » .ممانمي منتظر جانيمه

 به هم با و شد مادهآ د،خور كامل را اشصبحانه زرويت
   د.رفتن مسابقه محل

 آغاز اول هانآ د.ش شروع شده نييتع ساعت سر مسابقه
 يلو د،كردن شروع باال سرعت با و تند يليخ را دنيدو

 تا برگشت و ستاديا زرويت د.مان عقب تندرو ناگهان
   ؟است مانده عقب چرا دوستش نديبب

  » ؟يستاديا چرا تندرو« :ديپرس

 درد دلم« د:دا جواب گرفت شكمش به را دستش تندرو
  »...گرفت

   د.بو درآمده شكمش قور و قار يصدا

 گريد من بده ادامه مسابقه به تو خوبم دوست« :تگف
  » .متواننمي

 گريد يطرف از اما بگذارد تنها را او خواستنمي زرويت
 به سپ د،شو برنده مسابقه در داشت دوست يليخ
   د.دا ادامه دنيدو
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 ادي هب ت،نشس گرفت دلش يرو دست جاهمان تندرو
 د،اافت بود نخورده كامل او و داده مادرش كه يريپن تكه
   .دكرمي قيتشو را دوستش و خوردمي سرتح

 نوچ د.ش برنده مسابقه در و ديدو قدرت تمام با زرويت
 خورده كامل ياصبحانه و كرده گوش مادرش حرف به
   د.بو

 به نتوانست يگرسنگ و درد دل يرو از تندرو يول
  د.ده ادامه مسابقه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  


