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نام داﺳﺘان :دخﺘرك و مردم
روزي روزگاري در كشوري بسيار دور افتاده مردمي زندگي مي كردند ،آن كشور چون هيچ علمي نداشت دكتر هﻢ نداشت و همﻪ
مراقب خودشان بودند و باگياهان بايد خود را درمان ميكردند دختر جوان كﻪ عﻼقﻪ زيادي بﻪ گردش داشت با هواپيمايي كﻪ خودش

ﺳاختﻪ بود در آﺳمان پرواز كرد ،پرواز كرد و پرواز كرد و دور شدن ناگهاني در يك چشﻢ بﻪ هﻢ زدن هواپيما كنترل خود را از دﺳت
داد و هواپيما منحرف شد دخترك نمي دانست در كدام قسمت از نﻘشﻪ قرار دارد و كامﻼ گيج شده بود كﻪ ناگهان ﺳوخت هواپيما

تمام شد،هواپيما ﺳﻘوط كرد بر روي درخت دخترك باصورتي زخمي از هواپيما بيرون آمد و از درخت پايين رفت ناگهان يك كلبﻪ
در دوردﺳت ديد،بﻪ ﺳمت كلبﻪ حركت كرد و وقتي رﺳيد بﻪ كلبﻪ شب شده بود و هوا بسيار ﺳرد بود و هيچ غذايي در كلبﻪ وجود
نداشت پﺲ لباسهايي كﻪ در يك پارچﻪ پيچيده شده بود رابازكرد لباس هاي گرم از جنﺲ پوﺳت گاو بود آنها را بﻪ تن كرد و بيرون
رفت اطﻼعات زيادي درباره گياهان خوراكي نداشت اما ﺳعي ميكرد گياهاني كﻪ ميشناﺳد و خوردني هستند را براي شام جمﻊآوري

كند هر چﻘدر گشت گياهي كﻪ خوردني باشد پيدا نكرد و پﺲ ازﺳاعت ها قارچ ﺳفيد بزرگ پيدا كرد بدون فكر بدون فكر و فوراً قارچ
ﺳفيد را برداشت و خورد و بﻼفاصلﻪ بيهوش روي زمين افتاد وقتي مردم محلي براي پيدا كردن غذا بﻪ آن محﻞ آمدند دختر بيچاره

را كﻪ بيهوش روي زمين افتاده بود را ديدند آنها دخترك را پيش عالﻢ ترين فردكشور بودند اما او هﻢ نمي دانست دخترك بﻪ چﻪ

بيماري مبتﻼ شده چشمتان روز بد نبيند كﻪ دختر از نشستن آن قارچ بﻪ يك بيماري واگيردارمبتﻼ شده بود و تمامي افرادي كﻪ در

كنار دختر بودن آن بيماري را گرفتﻪ بودند دختر كﻪ پﺲ از دو روز بﻪ هوش آمد ولي در طي اين دو روز تمام مردم آن كشور بﻪ اين
بيماري ناشناختﻪ مبتﻼ شده بودند و دخترك كﻪ دختر كﻪ پﺲ از دو روز بﻪ هوش آمد ولي در طي اين دو روز تمام مردم آن كشور
بﻪ اين بيماري ناشناختﻪ مبتﻼ شده بودند و دخترك كﻪ تمامي اين اتفاقات را تﻘصير خود مي دانست شروع كرد بﻪ پيدا كردن داروي
اين بيماري او بر روي تمام موجودات مختلفي كﻪ در كشور وجود داشت امتحان كرد واكنش تمام آنها مﺜﻞ انسان بود يك روز كﻪ

دختر در پي كشف داروي اين بيماري بود متوجﻪ شدكفشدوزك ها بﻪ اين بيماري هيچ واكنشي نشان ميدهند دخترك با كمك
اهالي كشور متوجﻪ شدند كفشدوزك ها از خود امواجي بﻪ گياهان مي گذارند كﻪ اگر كسي از آن گياهان تغذيﻪ كند دچار بيماري

واگيردارمي شود اما از آنجايي كﻪ دخترك ميدانست نميتواند تمام كفشدوزك ها را از بين ببرد ،زيرا كفشدوزك ها شتﻪ ها كنﻪ ها

و آفات مكنده را مي خورند اگر آنها نباشند كنﻪ ها و شتﻪ ها كﻞ كشور را پر مي كند بنابراين بﻪ اين كشف رﺳيد اگر مردم تمام

گياهان را قبﻞ از خوردن بشويند آن امواج از بين خواهد رفت و اين كار راكرد و تمام مردم خوب شدن مردم بﻪ افتخار اينكﻪ دخترك
جان آنها را نجات داده آن را ملكﻪ كشور كردند.

