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به مهربان دوست دیرین گرامی،

دکتر ابراهیم کاظمی

و نوه ی نازنینش،

آناهیتا

غ.ا



این مرد در فیالدلفیا زندگی می کند. 

وقتـی کـه پسـرکی فقیـر بود بـه داخل 

بانکی رفت و گفت: »ببخشـید آقا! شما 

برای یک نوجوان کاری ندارید؟«

مرد موقری جواب داد: »نه پسـرکوچولو، 

احتیاجی نداریم.«

۱





پسـرک خیلی دلـش گرفت و مشـغول 

جویـدن یک تکـه آب نبات شـیرین بیان 

شـد. آب نباتی که یک ِسنت خریده بود. 

پـول را از عمـه ی خـوب و پرهیـزکارش 

ِکش رفته بود. پسـرک به گریه افتاد. با 

هق هق بلندی سـیل قطرات اشـک روی 

گونه هایـش جاری شـد. بی سـروصدا از 

پله های مرمری بانک ُسـر خورد و پایین 

آمـد. مدیر بانـک مثل اشـراف زاده های 

قدیم خم شـد و پشـت در جاخالی داد، 

چون خیال کرد پسرک می خواهد سنگی 

به سویش پرتاب کند. 





اما پسـرک خم شد، چیزی از روی زمین 

برداشت و به لباس چروکیده و کهنه اش 

چسباند. 

مدیر بانک پرسید: »پسرکوچولو، بیا اینجا، 

چه چیزی از روی زمین برداشتی؟«

پسرک جلو آمد و جواب داد: »یک میخ.«




