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ش داشتيم.نگ اول ورزآن روز، ز
سيد، اما او جوابى نداد!معلم هنگام حضور و غياب به نام وحيد ر

محسن، دوست صميمى و همسايه�ى وحيد گفت:
سه بيايد.وحيد مريض است و نمى�تواند به مدر
* * *

فتيم تا به عيادت وحيد برويم.همگى تصميم گر
ا با خانم معلم در�ميان گذاشتيم.تصميم خود ر

او گفت: چه فكر خوبى! من هم مى�آيم؛ اما آيا مى�خواهيد هديه�اى
ايش تهيه كنيم؟بر

اى چه؟!گفتيم: نه! بر
گفت: وقتى كسى مى�خواهد به ديدن كسى، بخصوص بيمار برود،

د.اى او ببرخوب است هديه�اى هم بر

ايت چه كنند و با توان برى ديگراگر يك وقت مريض شوى، دوست دار
ى داشته�باشند؟فتارچه ر
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اه است.پدر در ر
ا به رويم باز مى�كند و به من سالم مى�كند. حالمم در رسم، پسراو با خود مى�گويد: به خانه كه بر

احتد و به من خسته�نباشيد مى�گويد. آن وقت، كمى استرا از دستم مى�گيرسد. اين كيسه را مى�پرر
سه و دوستانش مى�گويد. بعد با هم به گلدان�ها آب مى�دهيم. شايد هم بام از مدرمى�كنم. پسر
دش برويم.ى كنيم يا به گريك�ديگر باز

د خانه شده است.ه وارپدر تاز
دنى است ياسد: «بابا، توى كيسه�ات چيست؟ ميوه است يا شيرينى؟ خورده مى�پرپسر سالم نكر

ا در هم مى�كند و مى�گويد:فته است كه اخم�هايش رش در نرى؟» هنوز خستگى پدراسباب باز
دش نمى�رويم؟ا ما به گرد. چردش مى�برا با خود به گر مسعود هر روز او رِ«پدر
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خه�ى نو خريدهاى او يك دوچر مجيد برِپدر
خه�ى من كهنه است … »ا دوچرّاست ام

پدر فقط به او نگاه مى�كند.
پسر، از نگاه پدر مى�فهمد كه …

اگر دوست داشته باشى، مى�توانى خودت يك داستان بنويسى…
 تو خوش�حال شود؟ِ داستانِاستى چه�كار مى�كنى كه پدرر

ه�ى پسر چيست؟نظر تو دربار
ى به او بفهماند؟فكر مى�كنى پدر مى�خواهد با نگاهش چه چيز
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حمت مى�كشند و خسته مى�شـونـد،اى من خيلى زم كه براى خداى مهربان، به پدرو مـادر
كمك كن تا سالمت بمانند و مريض نشوند. اگر هم مريض شدند، خيلى زود خوب بشوند.

اضى باشند.اى آن�ها بچه�ى خوبى باشم و همه از من رخدايا، به من كمك كن كه بر
خدايا …

اى تو چه دعايى مى�كنند؟ت برفكر مى�كنى مادر و پدر
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طورا، هره�ى اين دعا رّاگر بخواهى مى�توانى بقي
ى، بنويسى.كه دوست دار
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ا اوّفت اماحت شدم و گريه�ام گردم. نارا گم كرل بودم، يك روز مدادم رّوقتى كالس او
د و به من يك مداد ديگر داد.شم كرنواز

د وى مى�كرم تنگ مى�شد. او با من و دوستانم بازاى مادرسه دلم برها، گاهى در مدرآن روز
م مى�شديم.گرما سر

امروز مى�توانم بخوانم، بنويسم، حسابا ّامسه شدم، چيز زيادى نمى�دانستم د مدروقتى وار
كنم و …

حمت مى�كشد.او خيلى ز
او خيلى داناست.

د.ا خيلى دوست داراو هنوز هم مر
او ……………………………………………

مت يك نامه بنويسىّر از معلّاى تشكاگر دوست داشته باشى، مى�توانى بر
اشى بكشى.ّايش يك نقيا مى�توانى بر

ا به او هديه كنى يا …دستى�هايت رى مى�توانى يكى از كارّحت

ى؟ا دوست دارمت رّا معلچر
ى كنى؟ارچگونه مى�توانى از او سپاس�گز
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