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بر سر ددااشت٬، ددووباررهه ددااخل آآپاررتمانن خودد رراا  پاررچهھ اایی برجستهھ فيیتهھحرکت کردد. مستاجر٬، مرددیی کهھ کالهھھھی با  موتر حمل باررآآخريین 
کهھ چيیزیی جا نماندهه ااست.  يیقيین حاصل کندبرررسی کردد تا   

نکند.  اانديیشهھاايین آآپاررتمانن  ووقايیعشد تا دديیگر ددررباررهه نهھ٬، چيیزیی رراا فرااموشش نکرددهه بودد٬، هھھھيیچ چيیز رراا. ااوو وواارردد ااتاقق بزررگگ جلويیی شد. مصمم  -
هھھھايیی با سبکهھایی مختلف بهھ چشم  نن با سوززنن بهھ دديیواارر ززددهه شدهه بودد. رروویی کاغذ نوشتهھوچشمش بهھ تکهھ کاغذیی اافتادد کهھ ددرر نزدديیکی تلف

شتهھ شدهه بودد. ااتفاقاتی کهھ فقط ططی ددوو نو سرخخ ماررکريیا  پنسلچيیزهھھھايیی نيیز با خط بد با  وو قلمخورردد. رروویی آآنن چيیزهھھھايیی بهھ ططورر خواانا با  می
شانن رراا ددااشت٬، يیاددددااشت شدهه  سالل ااخيیر براایی ااوو ررخخ ددااددهه بودد بهھ خوددیی خودد ددااستانی جذاابب بودد. هھھھمهھ چيیزهھھھايیی رراا کهھ قصد فرااموشش کرددنن

بوددند. بخشی اازز ززندگی يیک اانسانن رروویی يیک تکهھ کاغذ.  
 

گذااشت وو شرووعع بهھ خوااندنن کردد. نامی ددرر باالیی کاغذ نوشتهھ  ارریی دديیوااررییبخکاغذ ززرردد ررنگ وو برااقق رراا برددااشت. آآنن رراا رروویی تاقچهھ باالیی 
شد. شبيیهھ شماررهه يیکی  نيیز رروویی کاغذ دديیدهه می 1511نامزددشش بودد. عددد  ناممکهھ تا بهھ حالل شنيیدهه بودد٬، ززيیراا آآليیس  نامیشدهه بودد: آآليیس٬، ززيیباتريین 

اازز سرووددهھھھایی کليیسا بودد.  
رر ااوو بودد. کارر مقدسی کهھ براايیش نانن٬، خانهھ وو هھھھمسر٬، يیعنی بنيیانن ززندگی رراا بهھ هھھھمرااهه آآووررددهه ززيیر شماررهه نوشتهھ شدهه بودد: بانک. بانک محل کا

خوااست ددرر بانک دديیگریی کارر پيیداا کند٬، بايید ددووررهه کوتاهه مدتت  شدهه بودد وو حتی ااگر می هھبودد. وولی رروویی آآنن خط کشيیدهه شدهه بودد! بانک ووررشکست
گذااشت. ناررااحتی وو نگراانی رراا پشت سر می  

 
ااشتغالل ددااشت. ووظظيیفهھوو خدمتکارر نيیز رروویی کاغذ نوشتهھ شدهه بودد. ززمانی کهھ ااوو بسيیارر پولداارر بودد بهھ آآنن  کلماتت گل فرووشی  

 
بوددند. صندووقق پستی  خانهھ٬، خيیاطط پرددهه٬، آآمد: ااوو ددرر حالل ساختن خانهھ خوددشش بودد. کاررگراانن حمل وو نقل: ددرر حالل وورروودد بهھ اايیجنت ااسباببسپس 
شد٬، ووقتی ساکت  ررفتند. بهھتريین لحظاتت آآنهھا ددرر آآنجا سپریی می ددند وو ررووززهھھھایی يیکشنبهھ بهھ ااپراا می. آآنهھا بهھ تاززگی ااززددووااجج کرددهه بو50,50ااپراا: 
آآنن نامم هھھھم خط  کرددند. پس اازز آآنن نامم مرددیی نوشتهھ شدهه بودد٬، وولی نشستند وو ززيیبايیی وو هھھھماهھھھنگی سرززميین پريیانن رراا بر رروویی پرددهه تماشا می می

خوررددهه بودد. يیکی اازز ددووستانش بودد کهھ اازز موقعيیت ااجتماعی مناسبی برخورردداارر بودد وولی بهھ ططورر جبراانن ناپذيیریی شکست خورردد وو با اازز ددست 
چقدرر حساسس!ددااددنن ززندگی خوشش خودد٬، ررااهه اانزوواا رراا ددرر پيیش گرفت.   

 
االبتهھ٬، ززنی  - يیداارر". کداامم سراايیداارر؟اانوشتهھ شدهه بودد: "سر پنسلبعدهھھھا٬، چيیزیی جديید وواارردد ززندگی آآنن ززووجج شد. آآنن چيیز با ددستخط يیک ززنن وو با 

کردد بلکهھ براایی وورروودد مستقيیم بهھ ااتاقق  ررفت وو هھھھرگز اازز سالن عبورر نمی ددااشتنی کهھ آآرراامم ررااهه می با رردداایی بلند وو صوررتی خوشايیند وو ددووست
کردد. ااستفاددهه می ددهھھھليیزخواابب اازز   

کتر االل.اانامم سراايیداارر نوشتهھ شدهه بودد: دد ذذيیل  
 

بودد کهھ هھھھشيیارراانهھ آآنهھا رراا ترکک کرددهه بودد تا مزااحم ززندگی ززووجج  ماددرر ااندررششددرر فهھرست دديیدهه شد: "ماددرر".  ااقوااممووليین بارر٬، نامم يیکی اازز براایی اا
شد٬، برگردددد. بهھ حضوررشش بيیش اازز هھھھميیشهھ ااحساسس می ضرووررتتتواانست ددرر ززمانن سختی٬، کهھ  جواانن نباشد وولی خوشحالل بودد کهھ می  

 
خددمتکارر ررفتهھ ااستت وو ما بايیدد کسس دديیگرریی رراا جايیگززيینن ااوو :  	ددفتر نمايیندگاننبهھ ددنبالل آآنن نوشتهھ شدهه بودد. ررنگ ززيیاددیی  سرخخهھھھایی آآبی وو  نوشتهھ
.ددهھھھيیمم سفاررشش می! لبنيیاتی. ما شيیرر ااسترريیليیززهه رراا اازز اايینجا شوودد تارريیکی نززدديیک می مم!  مم . ااممددووااخانهھ کنيیمم.  

 
خانمم خانهھ سرر جایی خووددشش نيیستت. نهھ٬، چوونن ددرر بسترر ااستت.ی . يیعنسدد نن اانجامم میووخووااررووبارر فررووشی٬، قصابی وو... . ااموورر خانهھ با تلف  

 
هھھھایی بعددیی پيیشش چشمانشش شررووعع کررددندد بهھ تارر شددنن وو ااوو نتوواانستت آآنهھا رراا بخووااندد. حالتی شبيیهھ بهھ کسانی کهھ ددرر حالل غررقق شددنن ددرر  نووشتهھ
. هھھھميینن کلمهھ گوويیایی هھھھمهھ چيیزز ااستت! شوویی خانهھ هھھھنووزز قابلل تشخيیصص بوودد شوودد. وولی عباررتت مررددهه شانن با آآبب شوورر پرر می هھھھستندد وو چشمانن بحرر

يیک تابووتت بززررگگ وو يیک تابووتت کووچک. ددااخلل پرراانتزز ااضافهھ شددهه بوودد: با خاکک.  
 

يیافتندد وو خاکک سرراانجامم هھھھمهھ چيیزز ااستت. وولی ااوو کاغذذ ززرردد  هھھھا با کلمهھ "خاکک" پايیانن می اايینن آآخرريینن کلمهھ نووشتهھ شددهه رروویی کاغذذ بوودد! نووشتهھ
ااشش گذذااشتت. بب پيیررااهھھھننررنگ رراا بررددااشتت٬، آآنن رراا بووسيیدد وو رراا ددرر جيی  

 
ااشش رراا ززنددهه کررددهه بوودد. ددرر هھھھنگامم خررووجج اازز آآپاررتمانن غمگيینن نبوودد٬، بلکهھ سررشش رراا مانندد مرردداانن  ااوو ظظررفف ددوو ددقيیقهھ ددوو سالل اازز ززنددگی

چهھ بددبختت ااستت کسی کهھ اايینن بهھررهه رراا اازز دداانستت کهھ ززيیباترريینن چيیززهھھھا رراا اازز ززنددگی گررفتهھ ااستت.  خووشحالل وو مغرروورر باال گررفتهھ بوودد ززيیرراا می
!نددگی نبررددهه ااستتزز  


