
 .رّسی یکی اس خاًَ ُای دُکذٍ آتغ گزفتَ تْد

 .سى جْاًی ُوزاٍ ػُْز ّ دّ فزسًذع در آتغ گزفتار ػذٍ تْدًذ

 .ػیْاًا ّ تمیَ اُالی تزای کوک ّ خاهْع کزدى آتغ تَ طْی خاًَ ػتافتٌذ

ّلتی تَ کلثَ در حال طْختي رطیذًذ ّ جوعیت تزای خاهْع کزدى آتغ در جظتجْی آب ّ خاک تْدًذ، ػیْاًا هتْجَ جْاًی ػذ کَ 

 .تی تفاّت هماتل کلثَ ًؼظتَ اطت ّ تا لثخٌذ تَ ػعلَ ُای آتغ ًگاٍ هی کٌذ

 طاکٌیي کلثَ ًزفتَ ای!؟ػیْاًا تا تعجة تَ طوت جْاى رفت ّ اس اّ پزطیذ: چزا تیکار ًؼظتَ ای ّ تَ کوک 

جْاى لثخٌذی سد ّ گفت: هي اّلیي خْاطتگار ایي سًی ُظتن کَ در آتغ گیز افتادٍ اطت. اّ ّ خاًْادٍ اع هزا تَ خاطز ایٌکَ فمیز 

 .تْدم ًپذیزفتٌذ ّ عؼك پاک ّ صادلن را لثْل ًکزدًذ

 .اًْادٍ ّ اس ایي سى تگیزد ّ اکٌْى آى سهاى فزا رطیذٍ اطتدر توام ایي طال ُا آرسّ هی کزدم کَ کائٌات تماؽ آتغ دلن را اس ایي خ

ػیْاًا پْسخٌذی سد ّ گفت: عؼك تْ عؼك پاک ّ صادق ًثْدٍ اطت. عؼك پاک ُویؼَ پاک هی هاًذ! حتی اگز هعؼْق چِزٍ 

 .عاػك را تَ لجي توالذ ّ ُشاراى تی هِزی در حك اّ رّا طاسد

رطَ هي تزای خاهْع کزدى آتغ هٌشل یک غزیثَ تَ خزج هی دٌُذ. آى ُا طاکٌیي عؼك ّالعی یعٌی ُویي تالػی کَ ػاگزداى هذ

هٌشل را ًوی ػٌاطٌذ اها تا ّجْد ایي در اثثات ّ پایوزدی عؼك ًظثت تَ تْ فزطٌگ ُا جلْتزًذ. تزخیش ّ یا تَ آى ُا کوک کي ّ یا 

 .چؼواى جْاى طزاسیز ػذ. اس جا تزخاطتدطت اس ایي ادعای عؼك درّغیي ات تزدار ّ اس ایي هٌطمَ دّر ػْ. اػک تز 

لثاص ُای خْد را خیض کزد ّ ػجاعاًَ خْد را تَ داخل کلثَ طْساى اًذاخت. تذًثال اّ تمیَ ػاگزداى ػیْاًا ًیش جزات یافتٌذ ّ خْد 

ل آتغ پزیذًذ ّ طاکٌیي کلثَ را ًجات دادًذ. در جزیاى ًجات تخؼی اس تاسّی دطت راطت جْاى طْخت ّ را خیض کزدًذ ّ تَ داخ

 .آطیة دیذ. اها ُیچ کض اس تیي ًزفت

رّس تعذ جْاى تَ در هذرطَ ػیْاًا آهذ ّ اس ػیْاًا خْاطت تا اّ را تَ ػاگزدی تپذیزد ّ تَ اّ تصیزت ّ هعزفت درص دُذ. ػیْاًا 

 :آطیة دیذٍ جْاى اًذاخت ّ تثظوی کزد ّ خطاب تَ تمیَ ػاگزداى گفتًگاُی تَ دطت 

 .اطت عشق دوم معنی ًام ایي ػاگزد جذیذ

 .حزهت اّ را حفظ کٌیذ کَ اس ایي تَ تعذ تزکت ایي هذرطَ اّطت


