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 افتاد . روی زمین اگهان از باال چشم آنها به مقداری دانهوزی چند کبوتر با هم پرواز می کردند. نر  ـ11

خوشحال شدند و کنار دانه ها نشستند و مشغول خوردن شدند. ناگهان توری روی آنها افتاد و آنها را زندانی 

کرد. هرچه تالش کردند نتوانستند پرواز کنند. ناامید شدند و بی حرکت ماندند. یکی از انها گفت: چرا 

طور دست روی دست بگذاریم شکار چی میرسد و همه ما را از بین می برد .  کنیم؛ اگر همینتالش نمی 

تو از همه ی ما دانا تری . او گفت با فرمان من همه با  بقیه حرف او را قبول کردند و گفتند چه کار کنیم؟

 ..............................هم پرواز می کنیم. همه این کار را کردند و همراه تور پرواز کردند و............

........................................................................................................................ 
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