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 برنامه درسی

شد. کللس در اتلا    می تشکیلاش یکبار در خانهای آخرین کلس استاد پیرم هفته

ی صلورتی رنلر را   های شیپورتوانست از پنجره گلمی جایی که شدمی مطالعه برگزار

شلد. موولوک کللس    ملی  ببیند. کلس روزهای سه شنبه بعد از خوردن صبحانه برگزار

 داد.می معنای زندگی بود. او کلس را براساس تجربیات بدست آمده درس

انتظلار داشلت تلا     در کار نبود اما هر هفته یکبار امتحان شفاهی داشتیم. استادای نمره

رفت تا پرسشهای خود را مطرح کنیلد. بعضلی   می به پرسشها پاسخ دهیم و از شما انتظار

باید کارهایی همچون جابه جا کردن بالش زیر سر اسلتاد یلا بلا  و پلایین بلردن      ها وقت

دادیم. رو بوسی و خداحافظی با اسلتاد ارزشلتان را   می عینک بر روی چشمانش را انجام

بلرد. کتلابی در کلار نبلود، املا بسلیاری از موولوعات ماننلد عشل ، کلار،           می ا نزد او ب

دادیلم. آخلرین   می اجتماک، خانواده، پیری، بخشش و در پایان مرگ را مورد بحث قرار

 خلصه شد. جملهرانی تنها در چند نسخ

 به جای مراسم فارغ التحصیلی مراسم خاکسپاری او برگزار شد.

مفصلل دربلاره آنچله آموختله بلودیم،      ای نبود اما باید مقالله  هرچند امتحانی در کار

خوانید حاصل کار این مقاله است. آخرین کلس درس اسلتاد  می کردیم. آنچهمی ارائه

 یک دانشجو داشت و آن یکی من بودم.
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گرم و مرطوب بود. صدها دانشلجو درکنلار هلم بلر     ای شنبه 8676آخرین روز بهار 

چوبی تاشو در چمنزار دانشگاه نشسته بودند. یونیفورم فارغ التحصیلی های روی صندلی

دادیلم. وقتلی کله    ملی  طو نی گوشهای آبی رنر برتن داشتیم. بی صبرانه به سخرانی

مراسم تمام شد، کله هایمان را به هوا پرتاب کردیم و به طور رسمی از دانشگاه برندیز 

دیم. برای بسیاری از ما پرده نملایش دوران  در شهر والتهم ماساچوست فارغ التحصیل ش

 کودکی به پایان رسیده بود.

ملوری شلوارتز را دیلدم و او را بله پلدر و ملادرم       ام بعد از مراسم استاد ملورد علقله  

 معرفی کردم. مرد قدکوتاهی بلود کله قلدمهای کوتلاهی برملی داشلت و اگلر تنلدبادی        

ببرد. در روز فارغ التحصیلی با ردایی کله   توانست او را باخود به میان ابرهامی ورزیدمی

شلب کریسلم    هلای  تولله وپوشیده بود بیشتر شبیه پدر روحانی باصلیبی در دست یلا ک 

پیشلانیش را پوشلانده بلود.    ای سلبز روشلنی داشلت، موهلای نقلره     _آبلی های بود. چشم

گوشهایش بزرگ، دماغی مثلثی شکل و ابروهلای خاکسلتری پرپشلتی داشلت. هرچنلد      

گویلا کسلی بلا مشلت     -بله سلمت عقلب بلود    اش داشت و چانهای ای کج و کولهدندانه

د شیرین تلرین جلو    دیکرمی خندید فکرمی اما زمانیکه -دهانش را نوازش کرده بود

 کنید.می جهان را برایش تعریف

آنهللا بلله کللردم. مللی بلله پللدر و مللادرم گفللتم کلله چگونلله در کلسللهایش شللرکت 
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از خجالت صورتم سرخ شد و به پاهلایم خیلره شلدم.     "پسرتان فو  العاده است."گفت

دادم. کیف چرمی بلود بلا رنلر    ای پیش از آنکه با استادم خداحافظی کنیم، به او هدیه

، حرف اول اسمش بروی آن حک شده بود. کیف را یلک روز پلیش از   روشنای قهوه

او ملرا  خواسلتم  نملی  خواستم فراموشش کنم. شاید هلم نمی فروشگاه شهر خریده بودم.

توی یکی از بهتلرین دانشلجویان   "فراموش کند. با احترام هدیه را از من گرفت و گفت:

تر از او به دور کمرم انداخت. من قد بلنلد  مرا در آغوش گرفت. دستانش را "من بودی.

بودم، زمانی که مرا در آغوش گرفت، به طور ناخوشایند احساس بزرگی کردم گویلا او  

شود با هم در ارتبلا  باشلیم، بلدون    می ودم. از من پرسید کهکودکی بود و من پدرش ب

 ."بله حتما"هیچ تاملی جواب دادم

 وقتی به عقب رفتم اشکهایش جاری شد.
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 برنامه درس
خبر مرگش را اعلن کردند. با نگاهی به گذشته، موری خیللی وقلت    8663در سال 

نی کله رقصلیدن را کنلار گذاشلته     دانست که اتفا  بدی رخ خواهد داد. از زمامی پیش

 دانست.می بود این موووک را

رقصید. مهم نبود را  اند رول، بیلر بنلد و یلا بللوز نواختله      می استاد پیرم، همیشه

بست و بلا لبخنلدی شلاد و بلا     می بشود. همه نوک موسیقی را دوست داشت. چشمانش را

نداشلت. ایلن موولوک     کرد. رقص جالبیمی قی به این سو  و آن سو حرکتیریتم موس

 رقصید. می برایش مهم نبود. موری همواره تنها

گفتند به کلیسایی در می چهارشنبه برای چیزی که به آن رقص آزادهای اغلب شب

و صدای بلند اسپیکرها ملوری در انبلوه   ها نور افکن رفت. در میان نورِمی میدان هاروارد

پوشلید،  ملی  فید و شللواری مشلکی  شلد. تلی شلرتی سل    ملی  دانشجویان از خود بی خلود 

شلد شلروک بله    ملی  انداخت و بدون توجه به موسیقی که نواختهمی هم به گردنای ولهح

 رفلت. خلم و راسلت   ملی  کرد. از رقص لیندی بله رقلص جیملی هنلدریک    می رقصیدن

چرخواند، تا زمانی که عر  از سلر و  می شد. دستانش را همانند رهبر ارکستر در هوامی
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دانست موری استاد برجسته جامعه شناسی است کله  نمی شد. هیچک می رویش جاری

را داشلته و چنلدین کتلاب معلروف را منتشلر کلرده       هلا  سالها تجربه تدری  در دانشگاه

 است. کردن او یک آدم دیوانهمی است. همه فکر

خواسلت از بانلدهای سلالن پخلش     می یکبار نواری آورده بود که رقص تانگو بود و

  به زور بر روی صحنه رفت. پاهایش را همانند یک اسپانیایی عاش  بله جللو   شود. سپ

 شلد حضلار بلا گرملی او را تشلوی  کردنلد.       مکوبید. زملانی کله رقلص تملا    می و عقب

 توانست در آن لحظه برای همیشه باقی بماند.می

شلد. بله   تر اما ناگهان از رقصیدن باز ایستاد. در شصت سالگی بیماری آسمش وخیم

زد کله بلاد سلرد باعلث     ملی  کشید. روزی در کنار رودخانه چلارلز قلدم  می تی نف سخ

تنگی نف  او شد. به سرعت موری را به بیمارستان رسانند و با تزریل  آدرنلالین جلانش    

 را نجات دادند.

رفت. در جشن توللد یکلی از دوسلتان بله طلور غیلر       می چند سال بعد، به سختی راه

سالن تئاتر افتاد و باعث نگران جمعلی از  های یک شب نیز از پلهبه زمین افتاد. ای منتظره

 دوستانش که در آنجا بودند، شد.

 "بکشد.  بگذارید نف"در آن میان یکی فریاد زد

و به او کملک کردنلد تلا     "پیریه دیگه"گفتندمی هفتاد سالش بود، جمعیت زیر لب

دانسلت کله در   ملی  دیگلران،  بایستد. اما موری که بیشتر با خودش در ارتبلا  بلود تلا بلا    

خسلته بلود. بله    هلا  جایی مشکلی وجود دارد. مشکل فراتر از پیلری او بلود. بیشلتر وقلت    

 دید که مرده است.می رفت. خوابمی سختی به خواب

را هلایش  سروکارش با دکترها شروک شد. آزمایش خون و ادرار از او گرفتند. روده

وانستند مشکلش را بیابند، دکتری دسلتور داد  اندروسکوپی کردند. در پایان زمانی که نت
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تا از او نمونه برداری عضلنی بکنند. در نتیجله قطعله کلوچکی از سلا  پلایش را بلرای       

داد که او مشلکل عصلبی دارد، درنتیجله او را    می آزمایش بریدند. جواب آزمایش نشان

صلندلی مثلل   بله بیمارسلتان بردنلد. ملوری را بلر روی       هلای کلاملتر  برای انجام آزمایش

صندلی برقی نشاندند و بر  را به او وصل کردند تا واکنش عصبی او را مورد آزملایش  

 قرار بدهند.

بایلد ایلن آزملایش را    " کرد گفلت: می هحالی که نتیجه آزمایش را مشاهد دکتر در

 "بیشتر انجام بدهیم.

 "چرا؟ مشکل چیست؟"گفتموری 

   "؟نمی دانیم، زمانش کند است"

ت، منظور دکتر چیست. در آخلر در یلک روز گلرم و مرطلوب ملاه      زمانش کند اس

موری و همسرش شارلوت به مطب یک عصلب شلناس رفتنلد، پلیش از      8663گوستآ

آنکه آنها را از نتایج آزمایش باخبر کند از ملوری و همسلرش خواسلت تلا در مقلابلش      

حرکلت  بنشینند. موری دچار بیماریی به نام تبلاهی سللولهای عصلبی اسلت کله مسلئول       

 برد.می باشد. بیماری وحشتنا  و بی رحمی که سیستم عصبی را از بینمی عضلت

 ندارد.ای درمان شناخته شده

 "چطوری به این بیماری مبتل شدم."موری پرسید:

 "نمی دانم."

 "علج ناپذیر هست؟"

 "بله"

 "پ  باعث مرگم میشه؟"

 "بله متاسفم."
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خصوص بیملاری صلحبت کلرد و بله      حدود دوساعت دکتر با موری و شارلوت در

آنها جواب داد. قبل از آنکه از اتا  دکتر خلارج شلوند دکتلر اطلعلاتی     های همه سوال

به آنها داد تا برای شناخت بهتلر ایلن بیملاری آن    ای ال اس داد، جزوهای  درباره بیماری

. خلانمی  هوا آفتابی بود. در خیابان هرک  به کلاری مشللول بلود   بیرون را مطالعه کنند. 

در آن بینللدازد. خللانمی دیگللر از ای دویللد تللا سللکهمللی دوان دوان بلله سللمت پللارکومتر

سنگین خریلد را در بللل خلود گرفتله بلود.      های فروشگاه بیرون آمد درحالی که پاکت

شلود بلا ایلن    ملی  داریلم؟  یدیگر آیا فرصت"ز فکر و خیال شده بود: ذهن شارلوت پر ا

 "بانکی را چگونه پرداخت کنیم؟های بیماری کنار بیاییم؟ قسط

موری پیر از اینکه همه چیز بلرایش یکنواخلت شلده مبهلوت مانلده بلود. آیلا نبایلد         

 روزی دنیا از حرکت بایستد؟ چرا دیگران از اوواک من خبر ندارند؟

کرد. هملین کله ملوری    نمی ماند. هیچک  به او توجهینمی اما دنیا منتظر هیچک 

ش را بر زمین گذاشت احساس کلرد در چلاهی عمیل  سلقو      در ماشین را بازکرد و پای

 کرده است.

 "خب، حا  چه؟ چه باید کرد؟"سوالی در ذهنش ایجاد شد: 

درحالی که استاد پیر به دنبال پاسخ سوالهای خلودش بلود بیملاری املانش را گرفتله      

را شد. یک روز خواسلت ماشلین   تر میو وعیفتر بود. روز به روز، هفته به هفته نحیف

با دنده عقب از پارکینر بیرون بیاورد، اما نتوانست ترملز کنلد. ایلن موولوک بله معنلی       

 پایان رانندگیش بود.

توانست آزادانله و  نمی ش یعنی دیگرنکرد. عصا خریدمی عصایی خرید. باید کاری

 بدون کمک راه برود.

خودش  هایتواند لباسنمی رفت اما روزی احساس کرد دیگرمی همچنان به استخر
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آملد.  ملی  را عوض کند. ناگزیر یکی از دانشجویان اخل  برای این منظور بله کمکلش  

 کردنللد، امللا وانمللودمللی اسللمش تللونی بللود. در رخللتکن دیگللران زیرچشللمی نگللاهش

 توانست کار بکند.  نمی کردند متوجه موووک نیستند. دیگر در خلوت هممی

 ترم به دانشلگاه رانلدی  رفلت.    برای برگزاری آخرین تدری  آخرین 8663در پاییز 

توانست از این موووک صرف نظر کند. دانشگاه از بیماری او خبر داشت. چلرا بایلد در   می

 مانلد و بله کارهلایش   نملی اش حضور این همه آدم درد و رنج را تحمل کند؟ چرا درخانه

 کرد.نمی رسید. اما هیچگاه فکر دست کشیدن از زندگی به ذهنش خطورنمی

بود. سی سال شاید هم بیشلتر در آن زنلدگی   اش نگان وارد کلس شد. خانهلنگان ل

طول کشلید تلا توانسلت بنشلیند.     ای کرده بود. با عصا به سمت صندلی رفت. چند دقیقه

عینکش را به چشم زد. چشمانش را به چهره دانشجویان جوانی دوخت کله در سلکوت   

 گر او بودند.  ه نظار

اینجلا آملده ایلد تلا درس روانشناسلی اجتملاعی       کلنم کله   ملی  خب دوستان، فکلر "

دهم. اما ایلن نخسلتین بلار    می سبخوانیم. بیش از بیست سال است که این موووک را در

تواند خطری به هملراه داشلته باشلد.     می گویم، این درسمی است که به شما دانشجویان

 ن درس را نکند.بیماری مهلکی امانم را بریده است، شاید عمرم تا پایان ترم کفاف ای

کنید که بهتر است ایلن درس را حلذف کنیلد، اشلکالی نلدارد. حتملا       می اگر فکر"

 "همین کار را هم بکنید.

 لبخندی در چهره استاد پیرم نشست. این پایان راز زندگی او بود.
 

کلرد.  می همانند موم ذوبرا ال اس مثل یک شمع روشن، تمام اعصابتان ای بیماری

گذاشلت. بیشلتر کلارش را از سلا      نملی  از جن  موم باقیای ز تودهدر نهایت چیزی ج

کنلد. پاهلا دیگلر تلوانی بلرای      ملی  کند، سپ  به سمت بلا  حرکلت  می پاهایتان شروک
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هلای  حرکت ندارند به طوری که دیگر اختیار خودتلان دسلت خودتلان نیسلت. ماهیچله     

زنلده بمانیلد، یلک     شود.  عاقبت اگرمی شوند و راست نشستن غیر ممکنمی کمر کرخ

 کنیلد ملی  کنند تا به وسیله آن بتوانید نفل  بکشلید. احسلاس   می لوله را در گلویتان فرو

 دهیلد. حل   ملی  توانید پلک بزنید. برای صحبت کردن بله سلختی زبانتلان را تکلان    می

علمی تخیلی بدنتان منجمد شده است. ایلن علیلم کمتلر از    های کنید همانند داستانمی

 دهند.می شان را در بیمار نشانپنج سال خود

مانلد.  نملی  دکترهای متخصص بر این باور بودند که موری بیش از دوسال زنده باقی

 دانست از این هم کمتر زنده خواهد ماند.می اما خودش

موری همان لحظه که از مطب دکتر بیرون آمد تصمیمش را گرفتله بلود. فکلری بله     

است؟ نیست و نابود بشوم، یا بیشلترین اسلتفاده   بهترین گزینه کدام " ذهنش خطور کرد:

 "را از روزهای باقیمانده عمرم بکنم؟

 کشید.نمی خواست فراموش بشود، از مردم نیز خجالتنمی

مگر مرگ برای همه نیست، همه یک روز خواهند مرد. او هلم روزی خواهلد ملرد.    

؟ چلرا کسلی   چرا او در آخرین روزهای عمرش نباید همچنان مردی بزرگ ظلاهر شلود  

نویسد؟ بدقت نگاه کنید، چله رخ  نمی کند؟ چرا کسی زندگینامه او رانمی با او مصاحبه

 خواهد داد. از من بیاموزید.

ترم پاییز در یک چشم به هم زدن به پایلان رسلید. مصلرف داروهلایش بیشلتر شلد.       

ها شلده  و آملد پرسلتار  او شده بود. خانه موری محل رفت  فیزیوتراپی جزء برنامه روزانه

آمدنلد تلا عضللتش کله     ملی  سا  پلایش های بود. آنها برای کاردرمانی برروی ماهیچه

تحلیل رفته بود را زنده نگه دارند. پرستارها سا  پای موری را آنچنان به چپ و راست، 

کشیدند. متخصصلان ماسلا    می کردند که گویی از چاه آب بیرونمی و با  و پایین خم
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آمدند تا از شدت گرفتگی بلدن ملوری بکاهنلد. بلا     میاش به خانه یکبارای درمانی هفته

 بست افکلارش را متمرکلز  می گذاشت، درحالی که چشمانش رامی اساتید قرار ملقات

 شد.می کرد گویی که دنیا تنها در یک دم و بازدم او خلصهمی

عصلایش  حالی که عصا بدست بود در گوشه از خیابان افتاد.  از این روزها در ییک 

وعف بدنش، رفلت و آملد بله دستشلویی      رعوض کردند. با استمرا)گام یار( را با واکِر 

کرد. هنگام ادرار کلردن  می شد. حال به ناچار در بِشِر بزرگی ادرارمی هر روز دشوارتر

 داشت.می را برایش نگهای آمد و ظرف شیشهمی یکی

 ه بله شلدت خجاللت زده   شاید اگر ما به جای ملوری بلودیم از وولعیت ایجلاد شلد     

ببینیلد  "گفلت: ملی  آملد ملی  کرد. وقتی کسلی بله ملقلاتش   می شدیم. اما موری فر می

 "دوستان، باید ادرار کنم، حاورید به من کمک کنید؟

 جای تعجب بود این کار برایش خیلی جالب بود.

شد افراد زیادی برای دیدنش بیاینلد. گروهلای بحلث و    می انجام چنین کاری باعث

 کردنلد. از خلود  ملی  داد. اغللب دربلاره ملرگ و معنلی آن صلحبت     ملی  و تشکیلگفتگ

ترسلند.  ملی  پرسیدند چرا جوامع بشری بی آنکه معنی دقی  مرگ را بدانند، از مرگمی

گفت اگر دوست دارند به او کمک کنند باید تلرحم و دلسلوزی   می موری به دوستانش

پرسشهایشللان را بللا او درمیللان  را کنلار بگذارنللد. دوسللت داشللت مثللل همیشله مسللائل و  

 بی نظیر بود.ای دانم موری شنوندهمی بگذارند. تاجایی که

از هلا  با وجود تمام مشکلتی که داشلت صلدایش قدرتمنلد و جلذاب بلود. اندیشله      

خواست این موولوک را اببلات کنلد کله ملردن بله معنلی بلی         می کرد.می ذهنش فوران

 استفاده ماندن نیست. 

 بلاره دانست این سال آخرین سال زندگی اوست اما درمی . هرچندسال نو سپری شد
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نشست. زمان بزرگتلرین رقیلب   می این موووک با کسی صحبت نکرد. اکنون بر صندلی

دانلد بلا دیگلران در میلان     ملی  خواهلد و می او شده بود. هدفش آن بود تا هرآنچه را که

در دانشلگاه ایسلت قلبلی    بگذارد. یک روز خبر مرگ یکی از همکارانش را دادند کله  

 کرده بود. در مراسم تدفینش شرکت کرد، اما افسرده به خانه آمد.

 "خیلی غم انگیز است. این همه حرف زیبا زده شد و ایرو هیچ کدام را نشنید."

موری پیشنهادی به ذهن رسید. با چند نفر تماس گرفت. روزی را تعیین کرد. بعد از 

 بسللتگان و دوسللتانش در خانلله قللرار گذاشللت.   ظهللر سللرد روز یکشللنبه بللا جمعللی از  

ار کنند. همه در وصف نده است، مراسم خاکسپاریش را برگزخواست درحالی که زمی

استاد پیر سخنی گفتند. برخی اشکشان جاری شده بود و برخی لبخندی بر لبشان نشسلته  

 بود.

یلزان و  کله از عز  حلرف هلایی  گریست. اسلتاد پیلر   می خندید ومی موری نیز با آنها

کنیم را با همه در میلان گذاشلت. مراسلم خاکسلپاری او در آن روز     می دوستانمان دریغ

 موفقیتی تابنا  بود.  

 تنها اینکه موری در این مراسم زنده بود.  

 .کردمی ترین روز زندگیش که در پیش بود، آماده این مراسم او را برای مهم
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 دانشجو

وز تابستان در دانشگاه کنم و بگویم بعد از آن رمی حال کمی درباره خودم صحبت

عزیزم را برای آخرین بار در آغوش گلرفتم و قلول ارتبلا  بلا او را دادم، چله      که استاد 

 کردم و روزها برایم چگونه گذشت.

 با استادم در تماس نبودم.

شناختم قطع شد. حتی ارتباطم می در حقیقت تماسم با بیشتر کسانی که در دانشکده

رفتلیم، قطلع شلد.    ملی  نزدیک ترین دوستانی که گهگاهی به کافی شاپ یلا رسلتوران   با

 را تلییر داد.  ام سالها بعد به نیویور  رفتم. این جابجایی روحیه

بیسلت سلالگی را بله گشلت و     هلای  روزگار در آنجا برایم جالب نبود. نخستین سال

خوانلدم املا در   ملی  هلایی را پرداختم. محلی برای سکونت داشتم، کتابمی گذار و تفریح

کنلد. آرزو داشلتم موسلیقیدان مشلهوری بشلوم.      نملی  تعجب بودم که چرا دنیا به من رو

پیانو را بسیار دوست داشتم. اما بعد گذشت سالهای واهی، بعد از پرسله زدن در   ننواخت

شبانه بی محتوا، بعلد از فراملوش کلردن و زیرپلا قلرار دادن قلول وقرارهلای        های باشگاه

موسیقی که طرفدار پروپلاقرص آنهلا بلودم،    های ذشته، بعد از به شهرت رسیدن گروهگ
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 آرزوهایم برباد رفت. برای نخستین بار طعم تلخ شکست را در زندگی چشیدم.

ناگهان اولین رویارویی جدی با مرگ را تجربه کردم. دایی ملورد علقله ام، کسلی    

 ه بله خلاطر دخترهلا سلربه سلرم     که به من راننلدگی و موسلیقی آموختله بلود، کسلی کل      

سالگی به دلیل سلرطان لوزالمعلده از دنیلا رفلت. ملردی کوتلاه        33گذاشت. در سن می

پرپشتی داشلت. بسلیار جلذاب بلود. آخلرین سلال عملرش را در        های قدی بود که سبیل

دیدم که چگونله روز بله روز   می کنارش بودم. آپارتمانش دقیقا با ی آپارتمان من بود.

د. درد کشیدنش را شکمی دیدم چگونه در مقابلم رنجمی شود.تر میو نحیفتر وعیف

و دو پسلر جلوانش   ام ید. ملن، خالله  شکمی رد و از درد فریادکای میکردم. نالهمی ح 

کردیم. از دست هلیچ کلدام از   می در کنارش بودیم و تنها مرگ تدریجی او را مشاهده

 آمد.نمی ما کاری بر

در بلالکن نشسلته بلودیم. نسلیم     ام ملن و دایلی   ملی   ی از شبهای ملاه بیاد دارم در یک

نلد. از  وزید. نگاهش را به اف  انداخت و گفت تا سال دیگلر زنلده نخواهلد ما   می گرمی

گوید. چشلمان  می ندانش باشم. به او گفتم چرا این طوری سخنمن خواست مراقب فرز

 این دنیا خداحافظی کرد.غمگینش را به من دوخت. چند هفته طول نکشید که با 

گی بلرایم تلییلر کلرده بلود. احسلاس کلردم زملان        دمراسم تدفین که تمام شلد، زنل  

تلوانم آن را جبلران کلنم. از    نملی  رود وملی  موجودی بسیار گران بهاست کله از دسلت  

تقریبللا خللالی، از آواز خوانللدن در خانلله، از نللواختن    هللای نللواختن پیللانو در باشللگاه 

داد دسلت کشلیدم. دوبلاره بله دانشلگاه      نملی    بله آنهلا گلوش   که هیچ کهایی آهنر

برگشتم. مدر  کارشناسی ارشد در رشته روزنامه نگاری گرفتم. اولین پیشلنهاد شلللی   

ه و گزارشگر رخدادهای ورزشی شدم. اکنون به جای اینکه بله فکلر   یسندرا پذیرفتم. نو

کلردم.  بلرای   یمل  شهرت برای خودم باشم، به مشهور شدن ورزشکاران بلزرگ کملک  


