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تقدیم به نورم طبیعت گرد درجه یک

د.د 

تقدیم به مهربانی های 

فریدون عموزاده خلیلی 

ر. ج



تفریحی  های دی هو  اردوگاه  به  گروهی  بود  قرار  بود.  گیلبرت حسابی هیجان زده 

بروند و شب آنجا بخوابند. 

مادر کمکش کرد تا لباس خواب مورد عالقه اش، اسپری ضدحشره و چراغ قوه اش را 

جمع کند. بعد عروسک گیلبرت را برداشت و گفت: »ِتدی را یادت نرود.« 

گیلبرت گفت: »تدی را نمی برم. این اردو مال بچه های بزرگ است.«


