ًام اثر
ارثیِ ضَم

هشخصات ًَیسٌذُ
ًام ٍ ًام خاًَادگی

اهیز حسیي لطفی

ًَیسٌذُ
سعیذ

ًام پذر
پایِ ی تحصیلی

ششن دبستاى
5

هٌطقِ
ًام دبستاى

جَاًِ ّا

تلفي ثابت

*****

تلفي ّوراُ پذریا هادر

******

هشخصات هعلن راٌّوا
ًام ٍ ًام خا ًَادگی

سرکار خاًن غالهی

آهَزگار
شوارُ ی پرسٌلی
تلفي ّوراُ

آزاد
******

دکوِ ی طثقِ آخز را سدًذ ،اها آساًسَر طثقِ ی آخز را ّن رد کزد ٍ ّویي طَر تاال هی رفت
در ایي ٌّگام ّوگی تعجة کزدًذ کِ آساًسَر چزا هثل ّویطِ کار ًوی کٌذ ٍ تزس ّوِ ی
آًْا را فزا گزفتِ تَد.
ّز کذام چیشی هی گفتٌذ ،آساًسَر ّویي طَر تِ حزکت خَد اداهِ هی داد ٍ آًْا را تِ سهاى ٍ
هکاى ًاضٌاختِ ای هی تزد.
سَاراى آساًسَر کِ دٍ سى ٍ دٍ هزد تَدًذ ٍ صاحة ضزکت تشرگی تَدًذ ّز کذام ًظزی
هیداد.
در ایي هَقع تَد کِ درب آساًسَر ًاگْاى تاس ضذ ٍ آًْا تیزٍى رفتٌذ ٍ تا هٌظزُ ی غیز هٌتظزُ
ای رٍتزٍ ضذًذ .آساًسَر آًْا را تا خَد تِ آیٌذُ تزدُ تَد.
آًْا تاٍر ًوی کزدًذ کِ ایٌجا ضْزضاى است چَى ّوِ جا را دٍد فزا گزفتِ تَد ٍ َّا تِ ضذت
آلَدُ تَد .هزدم ّوِ ًگزاى ٍ تیوار تَدًذ ٍ آب تزای خَردى تِ سحوت پیذا هی ضذ کِ آًْن
کثیف تَد.
ّوچٌیي چیشی تزای خَردى ّن تِ سحوت پیذا هی ضذ .کطاٍرسی اس تیي رفتِ تَد.
در ایي ٌّگام ًَادگاى یکی اس ایي هزداى جذ خَد را اس رٍی عکس ّای قذیوی ضٌاخت ٍ تِ
سَی اٍ آهذ ٍ خَد را هعزفی کزد .آًْا در هَرد ٍضع پیص آهذُ صحثت کزدًذ .آساًسَر
سَاراى ًاراحت تَدًذ ،اس ایٌکِ هی دیذًذ کِ ًسل ّای آیٌذُ در چِ ٍضع سختی ّستٌذ.
ایي چْار ًفز اس ایٌکِ هی دیذًذ کِ ًسل ّای تعذی تِ خاطز کن کاری ٍ سْل اًگاری آًْا تِ
طثیعت ٍ کزُ ی سهیي تا چِ هصیثت ّایی هَاجِ ّستٌذ خیلی ًاراحت ضذًذ.
پسز کِ پیص آًْا تَد اس جذش خیلی گالیِ هی کزد کِ چزا ضوا اس طثیعت ٍ سهیي هَاظثت
ًکزدیذ ٍ ها را دچار ایي هطکالت کزدیذ .جذش کِ خیلی ًاراحت ضذُ تَد گفت :ها فکز هی
کزدین کِ کار درستی هی کٌین ٍ تزای رفاُ ضوا ّوِ کارّا را درست اًجام هی دّین ٍ تزای
ضوا ثزٍت ٍ پَل تِ ارث گذاضتین.

در ایي هَقع تَد کِ پسز تِ گزیِ افتاد ٍ گفتٍ :لی االى هی تیٌیذ کِ پَل ٍ ثزٍت ضوا ّیچ
کاری تزای ها ًوی تَاًذ تکٌذ ،ای کاش تِ جای پَل ٍ ثزٍت کِ تزای ها گذاضتیذ تِ فکز
طثیعت تَدیذ ٍ سهیي ٍ َّای پاک تزای ها تِ ارث هی گذاضتیذ.
در ایي هَقع تَد کِ چْار سزًطیي آساًسَر تصوین گزفتٌذ تزای جثزاى اضتثاّاتطاى تِ
آساًسَر تاسگزدًذ ٍ تعذ اس تاسگطت رٍش خَد را عَض کٌٌذ ٍ تِ فکز سهیي ٍ طثیعت تاضٌذ تا
ًسل ّای تعذی دچار ایي هطکالت ًطًَذ.
پسز کِ اس ایي تصوین خَضحال ضذُ تَد یک یادداضت تزای هزدم ًسل ّای پیطیي تِ ایي
هضوَى ًَضت« :پذراى ٍ هادراى ها اس ضوا پَل ٍ ثزٍت ًوی خَاّین .اگز تچِ ّایتاى را دٍست
داریذ تزای آًْا سهیي پاک ٍ طثیعت سیثا ٍ آب ٍ َّای پاک تِ ارث تگذاریذ».

