
هزدی پسز تٌثلی داضت کَ اس سیز کار در هی رفت ّ ُوَ چیش را تَ ضْخی هی گزفت. رّسی اّ را ًشد 

ضیْاًا آّرد ّ گفت: اس ضوا هی خْاُن تَ ایي پسز هي چیشی تگْییذ کَ دست اس ایي تٌثلی ّ تی 

 .تفاّتی اش تزدارد ّ هثل تقیَ تچَ ُای ایي هذرسَ تَ دًیای ّاقؼیت ّ کار ّ تالش تزگزدد

ضیْاًا تا لثخٌذ تَ پسز ًگاٍ کزد ّ گفت: پسزم اگز تْ ُویي تاضی کَ پذرت هی گْیذ سًذگیسخت ّ 

 دضْاری هقاتلت ُست. آیا ایي را هی داًی؟

 ؟نیست مهم :پسز تٌثل ضاًَ ُایص را تاال اًذاخت ّ گفت

ضیْاًا تا تثسن گفت: آفزیي تَ تْ کَ چیشی تزای گفتي داری. لطفا ُویٌی کَ هی گْیی را درضت رّی 

 .ایي تختَ تٌْیس ّ تزای استزاحت تا پذرت چٌذ رّسی هیِواى ها تاش

صثح رّس تؼذ ّقتی ُوَ ضاگزداى تزای خْردى صثحاًَ دّر ُن جوغ ضذًذ، ضیْاًا تَ آضپش گفت کَ 

 .تسیار کوی تزیشد. طْری کَ فقط سز پایص ًگَ دارد تزای پسز تٌثل غذای

پسز کَ اس غذای کن خْد تَ ضذت ضاکی ضذٍ تْد ًشد ضیْاًا آهذ ّ تَ اػتزاض گفت: ایي آضپش هذرسَ 

 .ضوا تزای هي غذای تسیار کوی ریخت

: ضیْاًا تی آى کَ حزفی تشًذ تَ ًْضتَ ای کَ ضة قثل پسز رّی تختَ ًْضتَ تْد اضارٍ کزد ّ گفت

 .ایي ًْضتَ را تا صذای تلٌذ تخْاى! حزفی است کَ خْدت ًْضتَ ای

 .ّ ایي تزای پسز تٌثل تسیار گزاى توام ضذ .نیست مهم :رّی تختَ ًْضتَ ضذٍ تْد

ا اػتزاض ُوزاٍ پذرش ظِز کَ ضذ دّتارٍ هْقغ ًاُار غذای کوی تحْیل پسز تٌثل ضذ. ایي تار پسز ت

 .ًشد ضیْاًا آهذ ّ گفت: هي اگز ُویي طْری کن غذا تخْرم کَ خْاُن هزد

 .ضیْاًا دّتارٍ تَ تختَ اضارٍ کزد ّ گفت: جْاب تْ ُویي است کَ خْدت ُویطَ هی گْیی

 رّس سْم پسز تٌثل سار ّ ًحیف ًشد ضیْاًا آهذ ّ گفت: لطفا تَ هي تگْییذ اگز تخْاُن غذای کافی تَ

 دست آّرم چَ کار کٌن؟

 .ضیْاًا تَ آضپشخاًَ رفت ّ گفت: ُز چَ را آضپش هی گْیذ تا ظِز اًجام تذٍ

پسز تٌثل تا ظِز در آضپشخاًَ کار کزد ّ ظِز تَ اًذاسٍ کافی غذا خْرد. اّ خْضحال ّ خٌذاى ًشد 

ّ خٌذاى تزای  ضیْاًا آهذ ّ گفت: چَ خْب ضذ راُی تزای ًجات اس گزسٌگی پیذا کزدم ّ تؼذ خْضحال

 .تاهیي ضام خْد تَ آضپشخاًَ تزگطت

 پذر پسز تٌثل تا تؼجة تَ ضیْاًا ًگاٍ کزد ّ اس اّ پزسیذ: راس ایي تَ کار افتادى فزسًذم چَ تْد؟

چْى چیشی کَ تزای ضوا هِن تْد ّ تزای حفع  !نیست مهم ضیْاًا تا خٌذٍ گفت: اّ حق داضت تگْیذ

اُویتص حاضز تْدیذ تالش کٌیذ، اّ تَ خاطز تٌثلی اش ّ ایي کَ ُویطَ ضوا تار کار اّ را تز دّش 

هی گزفتیذ، دلیلی تزای ًا هِن ضوزدًص پیذا هی کزد. اها ّقتی هْضْع تَ گزسٌگی خْدش تزگطت 

 .تاسی ًیست فِویذ کَ اّضاع جذی است ّ ایي جا دیگز جای

هؼٌی هِن تْدى را فِویذ ّ تَ خْد تکاًی داد. ضوا ُن اس ایي تَ تؼذ ػْاقة کار ّ ًظز اّ را هستقین 

تَ خْدش تزگزداًیذ ّ تی جِت تار تٌثلی اّ را خْدتاى تَ تٌِایی تَ دّش ًکطیذ. خْاُیذ دیذ کَ 

رست تزای اّ هِن هی ضًْذ ّقتی تثیٌذ ًتیجَ اػوال ًاپسٌذش هستقین هتْجَ خْدش هی ضْد اػوال د

 .ّ دیگز ُوَ چیش ػالن تزایص ًاهِن ًوی ضًْذ


