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پاکت  آمده!«  نامه  یک  »برایم  زد:  فریاد  گیلبرت 

نامه ی آبی را باالی سرش تکان داد و گفت: »می بینی؟ 

اسم من رویش است!«

گذاشت روی میز. نگاهی  را  پدر فهرست خریدش 

خواند:  به حرف  را حرف  پاکت  روی  نوشته ی  و  کرد 

گیلبرت. برای توست.  »گ، ی، ل، ب، ر، ت. درسته 

چه کسی آن را برایت فرستاده؟«

گیلبرت کارتی را از پاکت کشید بیرون. عکس یک 

کیک و چند شمع روی کارت بود. توی کارت نوشته 

شده بود:

بیا به جشن تولد

از طرف

روز

ساعت






