
ُایطاى را فزدا  خْاُن تؼذ اس چٌذیي سال پذر ّ هادرم ّ تزادراًن ّ تچَ سى ّ ضُْزی ًطستَ تْدًذ ّ یک لحظَ ضُْز تَ ُوسزش گفت: هی

 .دّر ُن جوغ کٌن ّ سحوت غذا درست کزدى را تزایت هی دُن شام صرف به ضة

 .ضاءهللا خیز هیطَ ت گفت: اىسى تا کزاُ

 .ام اطالع تذُن هزد گفت پس هي هیزم تَ خاًْادٍ

 رسي ضام آهادٍ کزدی یا ًَ ٌُْس؟ ام حاال هی رّس تؼذ هزد سز کار رفت ّ تؼذ اس تزگطتي تَ هٌشل تَ ُوسزش گفت: خاًْادٍ

 .کٌین سى گفت: ًَ خستَ تْدم، حْصلَ ًذاضتن ضام درست کٌن. آخَ خاًْادٍ تْ کَ غزیثَ ًیستٌذ؛ یَ چیش حاضزی درست هی

 !رسي هي چیکار کٌن؟ تْاًن غذا درست کٌن؟ آخَ االى هی هزد گفت خذا تْ را تثخطَ. چزا اس دیزّس تَ هي ًگفتی ًوی

 .کي اًِّا کَ غزیثَ ًیستٌذ سى گفت: تَ آًِا سًگ تشى ّ اس آًِا ػذر خْاُی

ًص را هزد تا ًاراحتی اس هٌشل خارج ضذ ّ تؼذ اس چٌذ دقیقَ درب خاًَ تَ صذا در آهذ ّ سى رفت در را تاس کزد ّ پذر ّ هادر ّ خْاُز ّ تزادرا

 .دیذ کَ ّارد خاًَ ضذًذ

 پذرش اس اّ پزسیذ: پس ضُْزت کجا رفتَ؟

 .سى گفت: تاسٍ اس خاًَ خارج ضذ

 دیزّس ضُْزت آهذ خاًَ ها ّ ها را تزای ضام اهطة دػْت کزد هگز هی ضْد خاًَ ًثاضَ؟ پذر گفت:

 !..کزد تزای خاًْادٍ خْدش تْد ًَ خاًْادٍ ضُْز ّ سى هتحیز ّ پزیطاى ضذ ّ فِویذ کَ غذایی کَ تایذ پخت هی

 زای ضام دػْت کزدٍ تْدی؟سزیغ تَ ضُْز خْد سًگ سد ّ تَ اّ گفت کَ چزا سّدتز تَ هي ًگفتی کَ خاًْادٍ هزا ت

 .هزد گفت: خاًْادٍ هي تا خاًْادٍ تْ فزقی تا ُن ًذارًذ

 .کٌن غذا ُیچی در خاًَ ًذارین سّد تیا خزیذ کي سى گفت: خْاُص هی

ر کَ کٌَ یک چیشی حاضزی درست کي تزایطاى تذٍ ُواًطْ هزد گفت: جایی کار دارم دیز هیاین خاًَ ایٌِا ُن خاًْادٍ تْ ُستٌذ فزقی ًوی

 .ام تذی خْاستی حاضزی تَ خاًْادٍ

 !...ام احتزام تگذاری، پس تا هزدم ُواًطْری هؼاهلَ کي کَ تزای خْدت دّست داری ّ ایي درسی تزای تْ تاضَ کَ تَ خاًْادٍ


