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 The Hungry Seal     آتی گزسٌِ فَک         
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تچِ کَچکی تِ ًام کیوَ ، پسز ، جایی کِ تاز هی ٍسز ٍ سهیي پَضیسُ اس ید استزٍر زست ّا زر قطة ضوال

کِ اس تلَک ّای کٌسُ کاری ضسُ اس تزف ( ذاًِ اسکیوَیی)اٍ ٍ ذاًَازُ اش زر یک کلثِ تزفی. سًسگی هی کزز

آًْا لثاس گزم هی پَضیسًس ٍ ّز ٍقت کِ تِ تیزٍى اس کلثِ هی .  ، سًسگی هی کززًسهٌجوس ساذتِ ضسُ تَز

.ای کلفت هی پَضیسًس، چکوِ ٍ پلیَر ّ، ّویطِ زستکصرفتٌس  
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، تزای گزفتي هاّی صَرت هٌجوس تَزِ چَى ّوِ چیش ت.  ّز رٍس صثح کین ٍ پسرش تِ هاّیگیزی هی رفتٌس 

گاّی آًْا پٌگَئي ّایی را کِ ارزک ٍار راُ هی رفتٌس هی زیسًس ٍ . تایس سَراخ ّایی زر ید ایجاز هی کززًس

. ر طَل ید ّا هی زٍیسًس را هطاّسُ هی کززًسیک ذزس قطثی تا تَلِ ذزس ّایص کِ ز گاّی  

:اٍ تِ پسزش گفت. سَراذی زر ید ایجاز کزز رٍس اًجام هی زاز،ّز  ی کِیک رٍس صثح پسر کیوَ طثق کار  

آى چَب پٌثِ را هی . تِ زست کیوَ زاز طٌاباٍ یک چَب هتصل تِ یک    . "ایٌجا تٌطیي ٍ تِ ایي ًگاُ کي  " 

آى ٍقت چَب را . ، چَب پٌثِ تِ ایي ٍر ٍ آى ٍر تکاى هی ذَرزتشًستیٌی ؟ اگز یک هاّی سیز آب تِ طعوِ ًَک 

کیوَ رٍی ید . هي ّن هَاظثت ّستن ٍ اگز السم ضس تِ کوکت هی آین. تاال تکص ٍ هاّی را اس تَی ید تگیز

اٍ پطت سز ّن . ، ٍلی چَب پٌثِ تکاى ًرَرزاٍ هٌتظز ضس ٍ هٌتظز ضس. هاّیگیزی را گزفت قالبًطست ٍ 

تِ جای . کیوَ تا سحوت چَب را کطیس. زر آى هَقع چَب پٌثِ آّستِ تِ زاذل آب افتاز. ویاسُ هی کطیسذ

کیوَ چَب را اًساذت ٍ تِ طزف . سزش را تیزٍى آٍرز آتی قَُْ ای تشرگ اس آب تاریک فَک، یک گزفتي هاّی

اٍ زست کیوَ را گزفت .   "آتیِ فَکفقط یک  آىچی ضسُ کیوَ ؟  "پسرش اٍ را تغل کزز ٍ گفت. پسرش زٍیس

.  ی ید زراس کطیسُ تَزآتی اس آب تیزٍى پزیسُ تَز ٍ رٍ فَک. هاّیگیزی رفت ایجاز ضسُ تزای ٍ سزاغ سَراخ

.آتی یک هاّی را زر زّاًص گزفتِ تَز  فَک  

.  "حاال ضوا تالش کي  . آتی یک هاّی گزفت فَک. ًگاُ کي . کین  "   

چٌس زقیقِ تعس طٌاب تِ تاال ٍ پاییي . گیزی را زاذل آب اًساذتآتی ًطست ٍ طٌاب هاّی فَک زر کٌارکیوَ  

آتی ّن هاّی را زیس ٍ تِ طزف هاّی  فَک. کیوَ طٌاب را کطیس ٍ یک هاّی تشرگ رٍی ید افتاز. حزکت کزز

.ّجَم آٍرز ٍ آى را ذَرز  

. "اهزٍس تاهیي کٌس آى هاّی تشرگ تَز ٍ هی تَاًست غذای ّوِ ها را. آتی هاّی هي را ذَرز فَک! پسر "  
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. آتی اس ید تِ زاذل آب سز ذَرز ٍ سیز ید ًاپسیس ضس  فَک   

 

. اٍ رٍی ید ًطست. پسر تِ طزف کیوَ زٍیس  

.  "هي تِ ضوا ًطاى هی زّن کِ چطَری هاّی تگیزی "  

.ذیلی سٍز پسر کیوَ پٌج تا هاّی گزفت   

. "تیا تزٍین ذاًِ کیوَ  "   

. "آتی آى را ذَرز  فَکٍلی پسر هي یک هاّی گزفتن ٍلی  "کیوَ تالش کزز تِ پسرش تگَیس   

، کیوَ زر هَرز هاّی ٍ ٍقتی آًْا تِ ذاًِ رسیسًس. اٍ حزف ّای کیوَ را تاٍر ًکزز. پسر کیوَ سزش را تکاى زاز

، هازر تِ پسر کِ سزش را تکاى زاز ٍ تِ اٍ چطوک سز. تِ هازرش گفت ،آتی آى را زسزیس فَکایٌکِ چطَری 

.  ًگاُ کزز  

کیوَ غذایص را تٌس ٍ حزیصاًِ ذَرز ٍ سپس رٍی پتَ . آًْا هاّی را تزای صثحاًِ آهازُ کززًس ٍ جطي گزفتٌس

  .، لثرٌس رٍی صَرتص هی ًطستآتی ٍ ید را هی زیس فَک، ٍقتی کِ ذَاب هاّی. زراس کطیس تا یک چزتی تشًس
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