
پیزمزدی ضعیف َ روجُر تصمیم گزفت تا پظز َ عزَص َ وُي ی چٍارطالً اع سوذگی کىذ. دطتان پیزمزد می لزسیذ چؼماوغ تار 

 .ػذي تُد َ گام ٌایغ مزدد َ لزسان تُد
اعضای خاوُادي ٌز ػة تزای خُردن ػام دَر ٌم جمع می ػذوذ اما دطتان لزسان پذرتشرگ َ ضعف چؼماوغ خُردن غذا را تزایغ 

مؼکل می طاخت. وخُد فزوگی ٌا اس تُی قاػقغ قل می خُردوذ َ رَی سمیه می ریختىذ. یا َقتی لیُان را می گزفت ػیز اس داخل آن 

 .تً رَی میش می ریخت
غ اس آن ٌمً ریخت َ پاع کالفً ػذوذ. پظز گفت: تایذ فکزی تزای پذرتشرگ کزد. تً قذر کافی ریخته ػیز َ غذا پظز َ عزَط

 .خُردن پز طزَصذا َ ریخته غذا تز رَی سمیه را تحمل کزدي ام
پض سن َ ػٌُز تزای پیز مزد در گُػً ای اس اتاق میش کُچکی قزار دادوذ. در آوجا پیز مزد تً تىٍایی غذایغ را می خُرد. در حالی 

 ای کاسه یز اعضای خاوُادي طز میش اس غذایؼان لذت می تزدوذ َ اس آوجا کً پیزمزد یکی دَ ظزف را ػکظتً تُد حاال درکً طا

 .تً اَ غذا می دادوذ چوبی

 .گٍگاي آوٍا کً چؼمؼان تً پیزمزد می افتاد َ متُجً می ػذوذ ٌمچىان کً در تىٍایی غذا می خُرد چؼماوغ پز اس اػک اطت
 .اما تىٍا چیشی کً ایه پظز َ عزَص تً ستان می آَردوذ تذکزٌای تىذ َ گشوذي تُد کً مُقع افتادن چىگال یا ریخته غذا تً اَ می دادوذ

 .طالً ػان در طکُت ػاٌذ تمام آن رفتارٌا تُد4اما کُدک 
ختً تُد. پض تا مٍزتاوی اس اَپزطیذ: یک ػة قثل اس ػام مزد جُان پظزع را طزگزم تاسی تا تکً ٌای چُتی دیذ کً رَی سمیه ری

 پظزم داری چی می طاسی؟
 .کُچک چوبی ی کاسه یک :پظزک ٌم تا مالیمت جُاب داد

 .تا َقتی تشرگ ػذم تا اَن تً تُ َ مامان غذا تذم. َ تعذ لثخىذی سد َ تً کارع ادامً داد
طپض اػک اس چؼماوؼان جاری ػذ. اگزچً حزفی وشدوذ تا ایه طخه کُدک آن چىان پذر َ مادرع را تکان داد کً ستاوؼان تىذ آمذ َ 

 .ایه حال پی تزدوذ کً چً تایذ تکىىذ
 .آن ػة مزد جُان دطت پذر را گزفت َ تا مٍزتاوی اَ را تً طمت میش ػام تزد

خته غذا تز رَی پیزمزد رَسٌای تاقی ماوذي ی عمزع را تً ٌمزاي خاوُادي غذا خُرد. اما سن َ ػٌُز دیگز تً افتادن چىگال یا ری

 .سمیه اٌمیتی ومی دادوذ
 


