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.  کند سخنرانیشان  ستايرو در که کنند می دعوت نصرالدین مال از روستایی اهالی  

 خواهد سخنرانی انجام  برای،  بدهند او به سکه  پنج نفری اگر که دهد می پاسخ نصرالدین مال

.  آمد  

 در بدل که  بگوید آنها به خواهد می ارزشی با چیز چه مال که ی این شدند وکنجکا  روستا اهالی

 می وی دست به کرده فراهم سکه پنج نفری  شده که زحمتیبه هر  بنآ ؛  ، کند می طلب پول آن

.رسانند   

 می منبر باالی  ،میکند  صدا جرینگ جرینگ جیبش در ها سکه حالیکه در مال سخنراني  روز در

.مینمایدرا ایراد  زیبایی بسیار سخنرانی و رود   

:  گوید می اهالی روستا کرده ، به رو آمده پایین منبراینکه مال  از  از سپس  

. بگیرید پس را تانلهای پو ونزدیك  بیایید  

 می سپسو مانند می گیجو گنگ ای لحظه نصرالدین مال حرف این از واج و هاج روستا اهالی

!  استگپ  چه دیگر اینصاحب ؛   مال :  گویند  

؟دارد معنی چه دادن پس این و بود چه کردنت درخواست پول آن  

:  گوید می و زند میبانش به لنرم  لبخند نصرالدین مال  

: استهفته ن مسئله این در نکته دو    

 ازبهتر  ه نحو بهتا   کند می سعی؛  ذا ، فله پردازد می پول چیزیخاطري ب وقتی آدم :  اینکه اول

. کردید گوش حرفهایم به دقت به شما که همانطور.  کند استفاده آن  

. کند می صحبت ارتی و مهئزیبابا   خیلی،  باشد جیبهاشدر  پول ادم وقتی:   اینکه دوم  

: امروز یایدن درافسوس ؛      

! پوشاند یرا م هایکه بد؛  ستیثروت پرده ا و سوزاند یرا م هایکه خوب؛ است  یآتش فقر  

:هایکه ند آنهست انصاف یچه ب و  

! شینداشته ها به جرم ؛ سوزانند  یرا م یگرید و شیداشته هابه احترام ؛ پوشانند   یرا م یکی  
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