
یل تاجز آهزینایٔ ًشدیل یل رّطتآ هنشینٔ ایظتادٍ تْد مَ یل قایق مْچل هاُیگیزٓ اس تغلغ رد 

 !ػذ مَ چٌذ تا هأُ در آى تْد

 اس هنشینٔ پزطیذ: چقذر طْه مؼیذ مَ ایي چٌذ تا هاُی را تگیزٓ؟

 !هنشینٔ: هذت خیلٔ مؤ

 آهزینایٔ: پض چزا تیؼتز صثز ًنزدٓ تا تیؼتز هأُ تگیزی؟

 !ام مافی اطت ینٔ: چْى ُویي تؼذاد ُن تزآ طیز مزدى خاًْادٍهنش

 آهزینایٔ: اها تقیَ ّقتت را چنار هی مٌٔ؟

ُام تاسٓ هی مٌن! تا سًن خْع هی  هنشینٔ: تا دیزّقت هی خْاتن! یل من هاُیگیزٓ هی مٌن! تا تچَ

هؼغْلن تا ایي ًْع گذراًن! تؼذ تا دّطتاًن ػزّع هی مٌین تَ گیتار سدى ّ خْع گذرأً! خالصَ 

 !سًذگی

 !آهزینایٔ: هي تْی ُارّارد درص خْاًذم ّ هی تْاًن مونت مٌن! تْ تایذ تیؼتز هاُیگیزٓ تنٌٔ

آى ّقت هی تْأً تا پْلغ یل قایق تشرگتز تخزٓ! ّ تا درآهذ آى چٌذ تا قایق دیگَ ُن تؼذا اضافَ هی 

 !مٌٔ! آى ّقت یل ػالوَ قایق تزآ هاُیگیزٓ دارٓ

 هنشینٔ: خْب! تؼذع چٔ؟

ُا را تَ ّاططَ تفزّػٔ آًِا را هظتقیوا تَ هؼتزیِا هی دُٔ ّ تزآ  آهزینایٔ: تجآ ایٌنَ هأُ

 ...خْدت مار ّ تار درطت هی مٌٔ

 ...تؼذع مارخاًَ راٍ هی ًذاسٓ ّ تَ تْلیذاتغ ًظارت هی مٌٔ

ص آًجلض! ّ اس آًجا ُن ایي دُنذٍ مْچل را ُن تزك هی مٌٔ ّ هیزٓ هنشینْ طیتٔ! تؼذع لْ

 ... ُن هیشًٔ مهمتر كارهاى ًیْیْرك... آًجاطت مَ دطت تَ

 هنشینٔ: اها آقا! ایي مار چقذر طْه هینؼذ؟

 !آهزینایٔ: پاًشدٍ تا تیظت طاه

 هنشینٔ: اها تؼذع چٔ آقا؟

آهزینایٔ: هْقغ هٌاطة هی رّٓ ّ طِام ػزمتت را تَ قیوت خیلٔ تاال هی فزّػٔ! ایي مار هیلیْى 

 !ُا دالر تزایت ػایذٓ دارد

 هنشینٔ: هیلیًِْا دالر؟؟؟ خْب تؼذع چٔ؟

آهزینایٔ: آى ّقت تاسًؼظتَ هی ػْٓ! هی رّٓ تَ یل دُنذٍ طاحلٔ مْچل! جایٔ مَ هی تْأً 

ن هاُیگیزٓ مٌٔ! تا تچَ ُات تاسٓ مٌٔ! تا سًت خْع تاػٔ! تزٓ دُنذٍ ّ تا تا دیز ّقت تخْاتٔ! یل م

 !!!دیز ّقت تا دّطتاًت گیتار تشًٔ ّ خْع تگذرأً


