
ر ثرادر، خبًَ اشبى را ثَ قصذ تحصیل ترک کردًذ ّ دکتر، قبضی ّ آدم ُبی هْفقی شذًذ. چٌذ ضبل ثعذ، آى ُب ثعذ از چِب

پیرشْى کَ دّر از اًِّب در شِر دیگَ ای  مادر به کَ تًْطتي هدایایی شبهی کَ ثبُن داشتٌذ حرف زدًذ. اًّب درهْرد

 .زًذگی هی کرد، صحجت کردى
سرگی ثرای هبدرم ضبختن. دّهی گفت: هي توبشبخبًَ)ضبلي تئبتر( یکصذ ُسار دالری در خبًَ اّلی گفت: هي خًَْ ث

 .ضبختن. ضْهی گفت : هي هبشیي هرضذضی ثب راًٌذٍ کرایَ کردم کَ هبدرم ثَ ضفر ثرٍ
هبدر چِبرهی گفت: گْظ کٌیذ، ُوتْى هی دًّیذ کَ هبدر چقذر خًْذى کتبة هقذش رّ دّضت دارٍ، شوبُب هی دًّیذ کَ 

 .چقذر خًْذى کتبة هقذش را دّضت داشت ّ هی دًّیي ُیچْقت ًوی تًَْ ثخًَْ، چْى چشوبظ خْة ًوی ثیٌَ
هي، راُجی رّ دیذم کَ ثَ هي گفت یَ طْطی ُطت کَ هی تًَْ توبم کتبة هقذش رّ حفظ ثخًَْ. ایي طْطی ثب کوک 

کردم ثَ هذت ثیطت ضبل ّ ُر ضبل صذ ُسار دالر ثَ ثیطت راُت ّ در طْل دّازدٍ ضبل ایٌْ یبد گرفت. هي ًبچبرا تعِذ 

کلیطب ثپردازم. هبدر فقط ثبیذ اضن فصل ُب ّ آیَ ُب رّ ثگَ ّ طْطی از حفظ ثراظ هی خًَْ. ثرادرای دیگَ تحت تبثیر 

 .قرار گرفتي
پص از ایبم تعطیل، هبدر یبدداشت تشکری فرضتبد. اّى ًْشت: هیلتْى عسیس، خًَْ ای کَ ثرام ضبختی خیلی ثسرگَ.هي 

 .فقط تْ یک اتبق زًذگی هی کٌن ّلی هججْرم توبم خًَْ رّ توییس کٌن.ثَ ُر حبل هوًٌْن
هبیک عسیس، تْ ثَ هي توبشبخبًَ ای گرًّقیوت ثب صذای دالجی دادی. اّى،هی تًَْ پٌجبٍ ًفرّ جب ثذٍ ّلی هي ُوَ 

دّضتبهْ از دضت دادم، هي شٌْاییین رّ از دضت دادم ّ تقریجب ًبشٌْام. ُیچ ّقت از اّى اضتفبدٍ ًوی کٌن ّلی از ایي 

 .کبرت هوًٌْن
ضفر ثرم. هي تْ خًَْ هی هًْن، هغبزٍ ثقبلی ام رّ دارم پص ُیچ ّقت از هرضذش هبرّیي عسیس، هي خیلی پیرم کَ ثَ 

 .اضتفبدٍ ًوی کٌن. ایي هبشیي خیلی تٌذ تکْى هی خْرٍ. اهب فکرت خْة ثْد هوًٌْن
هلْیي عسیستریٌن، تْ تٌِب پطری ُطتی کَ ثب فکر کْچیکت ثعٌْاى ُذیَ ات هٌْ خْشحبل کردی. جْجَ، خیلی خْشوسٍ 

 .وًٌْنثْد!! ه
 


