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 فضول خرچي نو اجنام

 
 

عيد نا دن گهين خوش هيت كيم هك اهنسس اهنا والدين انسس قرابةدارو رشيده 
 سي گهين عيدي ملي هيت، 

 
� امي دل ما سوچي نسس راكهو هتو هك اْ عيدي ين رقم ميطط برابر رشيده 

 سنهبايل نسس راكهيس انسس ضرورة نا وقت ما} خرچيس 

 
� اهين عيدي سنهبايل نسس راكهي انسس ديكهي نسس گهين  ورا وقت رشيده

 خوش ايت، 
  



 
  



گـئي، ديكهو سوطط؟ هك  Candy Landساسس دوستو اهنا  ايك دن رشيده 
 ؛. candyچو طرف جدا جدا سواد انسس رنگو ين 

 
رنگ برنگي، كهيت ميتهي 

candy   ديكهي نسس رشيدة نا منهـ
ما پاين اْوي گيو، انسس � امي سوچو 

هك مارا پاسسس تو گهين عيدي ؛ تو 
لئيس تو  candyميطط وري 

 سوطط حرج ؛؟

 
خريدي انسس عيدي ما سي  candyرشيده  � الل پيال رنگ ين وري 

چاكهي تو اهنسس گهين مزه اْوي، انسس � امي سوچو هك اْ  candyرقم اْپي، ايك 
candy  ْتو گهين} لذيذ ؛، اcandy  وري هجي زيادة خريدي

 candyلؤطط، أْ مثل وري وري كرتا كرتا متام عيدي ين رقم سي 
 ريدي انسس خوش ايت هوي گهرسس اْوي،خ

 



خوش  ناگهرسس اهنا والد � اهنسس اتنا خوش ديكهي نسس پوچهو هك ساواسطسس ات
نكايل نسس خوش اتا هوا كظظيو هك " ابا!   �candyيلي ما سي چهو؟  رشيده 

ديكهو ميطط � مار ي عيدي ين 
 candyرقم سي كتين زيادة 

ة نا ابا خريدي ليدي." رشيد
� عجب ئي نسس پوچهو "متيطط � 

واسطسس  candyمتام عيدي 
خرچي ديدي! متيطط تو اهنسس 

سنهبايل نسس راكهوا نا هتا! انسس اْ اتين 
candy يت"كـئي متنسس ضرورة نو ين 

 
ورا دن بعد رشيده نا دوستو � پوتاين عيدي ين رقم سي ايك تفريـح نو 

� اهنا والد نسس كظظيو هك منسس ي تفريـح واسطسس  جاؤو  پروگرام بنايو، رشيده
ما  خرچائي  گئي،  اْپ  منسس    candy؛  ، پن ماري عيدي ين رقم تو   

 رقم   اْپسو؟

  



نسس سكهامن ملوو جوئيسس هت سي امي كظظيو هك  والد � امي اراده كيدو هك رشيده 
نا پاسسس ايك  انتـظام كرو، رشيدهقم واسطسس خود  رمتيطط متاري تفريـح ين

گهين ناياب كـتاب هيت هج اهنا والدين اهنسس هدية ما  اْپي هيت، انسس � اهنسس 
ا سي � كـتاب مانگـتاهتا، اهنگهين} پسند هيت، اهنا دوستو گهين وار 

� دوستو نسس كظظيو هك مارا پاسسس ماري عيدي ين رقم نتهي هت سي  رشيده
 ـح واسطسس نظظيطط اْوي سكوطط، ميطط تفري

 
كـتاب منسس اْپتا   متيطط متاري ايك دوست � كظظيو هك

تفريـح واسطسس رقم  هوئي تو اهنا بدل ميطط متنسس
� وه كـتاب اهنسس اْپي ديدي، انسس  اْپيس، رشيده

رقم لئي نسس تفريـح پر گـئي، تفريـح سي ويل نسس 
اهنا والدين اداس بيتهي هيت،  رشيدهاْوي تو 

پوچهو "كيم دكرا تفريـح ما مزه � اْوي؟ كيم اداس 
رشيدة � كظظيو هك تفريـح ما تو گهين مزه چهو؟" 

 اْوي پن ماري پسنديده كـتاب هوسس مارا پاسسس نتهي انسس والد نسس پورو قصه
� خريديت تو ماري  candyانسس كظظيو هك جوميطط عيدي ين رقم سي بتايو، 



كـتاب مارا پاسسس} رهتسس، اهنا والد � كظظيو هك متيطط � اْ مثل سي سبق ليدو تو 
� هدية كهولو  هوطط" انسس ايك هدية اْپو، رشيده متنسس ايك هدية اْپوطط چميطط

وه}  اهنا والد � اهنسس اهين پسنديده تو ديكهي نسس گهين خوش ئي گـئي، 
 يت. والد � كهيو هك  كـتاب اهنسس هدية ما اْپي ه

 
  



 
 
 

 فرماوسس ؛ :   ع مامري املؤمنني 
 
 

لَيـها اجحتا يم اعب لَيـها اجحتا الَ يى مرنِ اشتم 
 
 

 
تو اهنسس اهوي  –هج شخص اهوي چيز خريد سسس هج ين اهنسس ضرورة نتهي 

 چيز ويچوي پرسسس هج ين اهنسس ضرورة ؛. 
  

  ١٥٦ ،    صفحة ٣روضـةُ هدايات  
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