
تاسٍ کار ّ ُوظزع تزای ًخظتیي هاهْریت ّ خذهت خْد کـَ تاسگؼایی کلیظایی درحْهَ تزّکلیي ) ػِز ًیْیْرک  کؼیغ

( تْد در اّایل هاٍ اکتثز ّارد ػِز ػذًذ. سهاًی کَ کلیظا را دیذًذ، دلؼاى اس ػْر ّ ػْق آکٌذٍ تْد. کلیظا کٌَِ ّ قذیوی 

 .تْد ّ تَ تعویزات سیادی ًیاس داػت
دطاهثز آهادٍ ػْد. کوی تیغ اس دّ هاٍ  46ؼظتٌذ ّ تزًاهَ ریشی کزدًذ تا ُوَ چیش تزای ػة کزیظوض یعـٌـی دّ ًفزی ً

تزای اًجام کار ُا ّقت داػتٌذ. کؼیغ ّ ُوظزع طخت هؼغْل کار ػذًذ. دیْار ُا را تا کاغذ دیْاری پْػاًذًذ. جاُایی 

 .تایذ هی کزدًذ، اًجام دادًذ را کَ رًگ السم داػت، رًگ سدًذ ّ کار ُای دیگزی را کَ
دطاهثز تاراى تٌذی گزفت کَ دّ  81دطاهثز آًِا اس تزًاهَ ػاى جلْ تْدًذ ّ کـارُا تقزیثاً رّ تَ پایاى تْد. رّس  81رّس 

دطاهثز پض اس پایاى تارًذگی، کؼیغ طزی تَ کلیظا سد، ّقتی ّارد تـاالر کلیظا ػذ، ًشدیک تْد  48رّس اداهَ داػت. رّس 

هتز در  8کؼیغ اس کار تیافتذ. طقف کلیظا چکَ کـزدٍ تْد ّ در ًتیجَ تخغ تشرگی اس کاغذ دیْاری تَ اًذاسٍ ای حذّد قلة 

 .هتز اس رّی دیْار جلْیی ّ پؼت هیش هْعظَ کٌذٍ ػذٍ ّ طْراخ ػذٍ تْد 7/4
کؼیغ در حالیکَ ُوَ خاکزّتَ ُای کف سهیي را پاک هی کزد، تا خْد اًذیؼیذ کَ چارٍ ای جش تَ عقة اًذاختي تزًاهَ 

ػة کزیظوض ًذارد. در راٍ تاسگؼت تَ خاًَ دیذ کَ یکی اس فزّػگاٍ ُای هحلَّ، یک حـزاج خیزیَ تزگشار کزدٍ اطت. 

 .رفت کؼیغ اس اتْهثیلغ پیادٍ ػذ ّ تَ طزاغ حـزاج
در تیي اجٌاص حزاجی، یک رّهیشی تظیار سیثای ػیزی رًگ دطتثافت دیذ کَ تَ طزس ٌُزهٌذاًَ ای رّی آى کار ػذٍ تْد. 

رًگ آهیشی اع عالی تْد. در هیاًَ رّ هیشی یک صلیة گلذّسی ػذٍ تَ چؼن هی خْرد. رّهیشی درطت تَ اًذاسٍ طْراخ 

 کلیظا تزگؼترّی دیْار تـْد. کؼیغ رّهیشی را خزیذ ّ تَ 
. 

حاال دیگز تارع تزف آغاس ػذٍ تْد. سى طالوٌذی کَ اس جِت رّ تَ رّی کؼیغ هی آهذ دّاى دّاى کْػیذ تا تَ اتْتْطی 

دقیقَ دیگز هی رطیذ.  67کَ تقزیثاً در حال حزکت تْد تزطذ، ّلی تالػغ تی فایذٍ تْد ّ اتْتْص راٍ افتاد. اتْتْص تعـذی 

 .َ تَ جای ایظتادى در ُْای طـزد تَ درّى کلیظا تیایذ ّ آًجا هٌتظز ػْدکؼیغ تَ سى پیؼٌِاد کزد ک
سى دعْت کؼیغ را پذیزفت ّ تَ کلیظـا آهـذ ّ رّی یکی اس ًیوکت ُای تاالر ًیایغ ًؼظت. کؼیغ رفت ًزدتاى را آّرد 

تـَ ػـذٍ کزد، تاّرع ًوی تا رّهیـشی را رّی دیْار ًصة کٌذ. پض اس ًصة، کؼیغ ًگاٍ رضایت هٌذاًَ ای تَ پزدٍ آّیخـ

 .ػذ کَ ایي قذر سیثا تاػذ. کؼیغ هتْجَ ػذ کَ سى تَ طْی اّ هی آیذ
سى پزطیذ: ایي رّهیشی را اس کـجا گزفتَ ایذ؟ ّ تعذ گْػَ رّهیشی را تَ دقت ًگاٍ کزد. در گْػَ آى طَ حـزف گلذّسی 

طال پیغ ایي رّهیشی را در کؼْر اتزیغ درطت  57ػذٍ تْد. ایي ُا طَ حزف ًخظت ًام ّ ًام خاًْادگی اّ تْدًذ. اّ 

 .کزدٍ تْد. ّقتی کؼیغ تزای سى ػزح داد کـَ اس کجا رّهیشی را خزیذٍ اطت. تاّرکزدًغ تزای سى طخت تْد
طپض سى تزای کؼیغ تعزیف کزد کَ چگًَْ پیغ اس جٌگ جِاًی دّم، اّ ّ ػُْزع دراتزیغ سًذگی خْتی داػتٌذ، ّلی 

اسی ُا طز کار آهذًذ، اّ ًاچار ػذ اتزیغ را تزک کٌذ. ػُْزع قزار تْد کَ یک ُفتَ پض اس اّ، تَ ٌُگاهی کَ ُیتلز ّ ً

ّی تپیًْذد ّلی ػُْزع تْطط ًاسی ُا دطتگیز ّ سًذاًی ػذ ّ سى دیگز ُزگش ػُْزع را ًذیذ ّ ُزگش ُن تَ هیٌِغ 

 .تزًگؼت
آى را تزای کلیظا ًگَ داریذ. کؼیغ اصزار کزد کَ کؼیغ هی خْاطت رّهیشی را تَ سى تذُذ، ّلی سى گفت: تِتز اطت 

 .اقالً تگذارد اّ را تا اتْهثیل تَ خاًَ اع تزطاًذ ّ گفت ایي کوتزیي کاری اطت کَ هی تْاًن تزایتاى اًجام دُن. سى پذیزفت
طْی ػِز سى در طْی دیگز ػِز، یعٌی جشیزٍ اطتاتي سًذگی هی کزد ّ آى رّس تزای تویش کزدى خاًَ یک ًفز تَ ایي 

 .آهذٍ تْد
ػة کزیظوض تزًاهَ عالی تزگشار ػذ. تاالر کلیظا تقزیثاً پـز تْد. هْطیقی ّ رّح حکوفزها تز کلیظا فْق العادٍ تْد. در 

پایاى تزًاهَ ّ ٌُگام خذاحافظی، کؼیغ ّ ُوظزع تا یکایک هیِواًاى دطت دادٍ ّ خذا ًگِذار گفتٌذ، تظیاری اس آًِا 

 .کلیظا خْاٌُذ آهذگفتٌذ کَ تاس ُـن تـَ 
ّقتی کؼیغ تَ درّى تاالر ًیایغ تزگؼت هزد طالوٌذی را کَ در ًشدیکی کلیظا سًذگی هی کزد، دیذ کَ ٌُْس رّی ًیوکت 

ًؼظتَ اطت. هزد اس کؼیغ پزطیذ کـَ ایي رّهیشی را اس کجا گزفتَ ایذ؟ ّ طپض تزای کؼیغ ػزح داد کَ ُوظزع طال 

ػثیَ تَ ایي درطت کزدٍ تْد ّ ػگفت سدٍ تْد کَ چگًَْ هوکي اطت دّ رّهیشی  ُا پیغ در اتزیغ کَ رّهیشی درطت

 .عیٌاً ػکل ُن تاػٌذ
 .هزد تَ کؼیغ گفت کَ چگًَْ تْطط ًاسی ُا دطتگیز ّ سًذاًی ػذٍ ّ ُزگش ًتْاًظتَ ُوظز گن ػذٍ اع پیذا کٌذ

ّ تَ هزد گفت: اجاسٍ تذُیذ تا  نیست دلیل بی رویدادی هیچ پض اس ػٌیذى ایي طخٌاى، کؼیغ تَ اّ یاد آّر ػذ کَ

هاػیي دّری تشًین ّ تا ُن گفت ّ گْیی داػتَ تاػین. طپض اّ را طْار اتْهثیل کزد ّ تَ جشیزٍ اطتاتي ّ خاًَ سًی کَ طَ 

 .رّس پیغ اّ را دیذٍ تْد، تزد
ّقتی جلْی درآپارتواى سى رطیذ، سًگ در را تَ صذا کؼیغ تَ هزد کوک کزد تا اس پلَ ُای طاختواى طَ طثقَ تاال تزّد ّ 

 .درآّرد. ّقتی سى در را تاس کزد، صحٌَ دیذار دّتارٍ سى ّ ػُْز پض اس طال ُا ّصف ًاػذًی تْد
 .گشارع ػذٍ اطت ریذ راب آًچَ خْاًذیذ یک داطتاى ّاقعی تْد کَ تْطط کؼیغ


