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آرشیبالد به پرستوهای در آسمان نگاه می  کند. پدرش توضیح می  دهد 

که آن  ها از سمت دیگری از کره  ی زمین می  آیند.

آرشیبالد از پدرش پرسید: »من هم می  توانم وقتی بزرگ شدم به 

دوردست  ها سفر کنم؟«

پدرش به او گفت:  »بله. حتی دورتر از این  ها.«





آرشیبالد گفت:  »اگر باد بوزد چی؟«



پدرش جواب داد:  »اگر باد بوزد باالخره تمام می  شود و بارش را 

می  گذارد روی کولش و می  رود.«



آرشیبالد گفت:  »اگر با امواج روبه رو شوم چی؟«




