
ًَ ثَ آى خبًَ هی رفت تب ػبیذ پظزك فقیزی ثزای گذراى سًذگی ّ تبهیي هخبرج تحصیلغ دطت فزّػی هی مزد. اس ایي خب

 .ثتْاًذ پْلی ثذطت آّرد
طٌتی ثزایغ ثبقیوبًذٍ اطت ّ ایي درحبلی ثْد مَ ػذیذاً احظبص گزطٌگی هی مزد.  01رّسی هتْجَ ػذ مَ تٌِب یل طنَ 

 .تصوین گزفت اس خبًَ ای هقذاری غذا تقبضب مٌذ
ثبس مزد. پظزك ثب دیذى چِزٍ سیجبی دختز دطتپبچَ ػذ ّ ثَ  ثطْر اتفبقی درة خبًَ ای را سد. دختز جْاى ّ سیجبیی در را

 لیوان یك جبی غذا، فقظ یل لیْاى آة درخْاطت مزد. دختز مَ هتْجَ گزطٌگی ػذیذ پظزك ػذٍ ثْد، ثجبی آة ثزایغ

 .آّرد شیر

 پظز ثب طوبًیٌَ ّ آُظتگی ػیز را طز مؼیذ ّ گفت: چقذر ثبیذ ثَ ػوب ثپزداسم؟
 .دختز پبطخ داد: چیشی ًجبیذ ثپزداسی. هبدرم ثَ هي آهْختَ مَ ُویؼَ ثَ دیگزاى ًینی مٌن

طبلِب ثعذ دختز جْاى ثَ ػذت ثیوبر ػذ. پشػنبى هحلی اس درهبى ثیوبری اّ اظِبر عجش ًوْدًذ ّ اّ را ثزای اداهَ هعبلجبت 

 .اّ اقذام مٌٌذثَ ػِز فزطتبدًذ تب در ثیوبرطتبًی هجِش، هتخصصیي ًظجت ثَ درهبى 
 .دمتز ُْارد ملی، جِت ثزرطی ّضعیت ثیوبر ّ ارائَ هؼبّرٍ فزاخْاًذٍ ػذ

درخؼیذ. ثالفبصلَ ثلٌذ ػذ ّ ثظزعت  ٌُگبهی مَ هتْجَ ػذ ثیوبرع اس چَ ػِزی ثَ آًجب آهذٍ ثزق عجیجی در چؼوبًغ

ثطزف اطبق ثیوبر حزمت مزد. لجبص پشػنی اع را ثز تي مزد ّ ثزای دیذى هزیضغ ّارد اطبق ػذ. در اّلیي ًگبٍ اّ را 

 .ػٌبخت
طپض ثَ اطبق هؼبّرٍ ثبسگؼت تب ُز چَ سّد تز ثزای ًجبت جبى ثیوبرع اقذام مٌذ. اس آى رّس ثَ ثعذ سى را هْرد تْجِبت 

 .بؽ خْد قزار داد ّ طز اًجبم پض اس یل تالع طْالًی علیَ ثیوبری، پیزّسی اسآى دمتز ملی گزدیذخ
آخزیي رّس ثظتزی ػذى سى در ثیوبرطتبى ثْد. ثَ درخْاطت دمتز ُشیٌَ درهبى سى جِت تبییذ ًشد اّ ثزدٍ ػذ. گْػَ 

 .صْرتحظبة چیشی ًْػت. آى را درّى پبمتی گذاػت ّ ثزای سى ارطبه ًوْد
سى اس ثبس مزدى پبمت ّ دیذى هجلغ صْرتحظبة ّاُوَ داػت. هطوئي ثْد مَ ثبیذ توبم عوز را ثذُنبر ثبػذ. طزاًجبم تصوین 

 :گزفت ّ پبمت را ثبس مزد. چیشی تْجَ اع را جلت مزد. چٌذ ملوَ ای رّی قجض ًْػتَ ػذٍ ثْد. آُظتَ آى را خْاًذ
 .پزداخت ػذٍ اطت شیر لیوان یك ثِبی ایي صْرتحظبة قجال ثب

 


