
ّقتی پیزهزد طوعکار هتْجَ شذ کشاّرس ًوی تْاًذ پْل اّ را پس بذُذ، پیشٌِاد یک هعاهلَ کزد ّ گفت: اگز با دختز کشاّرس 

 .اسدّاج کٌذ بذُی اّ را هی بخشذ

دختزک اس شٌیذى ایي حزف بَ ّحشت افتاد ّ پیزهزد کالُبزدار بزای ایٌکَ حسي ًیت خْد را ًشاى بذُذ گفت: اصال یک کاری هی 

در کیسَ ای خالی هی اًذاسم، دختز تْ بایذ با چشواى بستَ یکی اس ایي دّ را  سیاه سنگریزه کٌین، هي یک سٌگزیشٍ سفیذ ّ یک

 .بیزّى بیاّرد

را بیزّى آّرد، بایذ ُوسز هي بشْد ّ بذُی بخشیذٍ هی شْد ّ اگز سٌگزیشٍ سفیذ را بیزّى آّرد السم ًیست  سیاه سنگریزه اگز

 .کَ با هي اسدّاج کٌذ ّ بذُی ًیش بخشیذٍ هی شْد، اها اگز اّ حاضز بَ اًجام ایي کار ًشْد بایذ پذر بَ سًذاى بزّد

جا پز اس سٌگزیشٍ بْد. در ُویي حیي پیزهزد خن شذ ّ دّ سٌگزیشٍ ایي گفت ّ گْ در جلْی خاًَ کشاّرس اًجام شذ ّ سهیي آً

 .اس سهیي بزداشت ّ داخل کیسَ اًذاخت. ّلی چیشی ًگفت سیاه سنگریزه بزداشت. دختز کَ چشواى تیشبیٌی داشت هتْجَ شذ اّ دّ

 .سپس پیزهزد اس دختزک خْاست کَ یکی اس آًِا را اس کیسَ بیزّى بیاّرد

بَ داخل کیسَ بزد ّ یکی اس آى دّ سٌگزیشٍ را بزداشت ّ بَ سزعت ّ با ًاشی باسی، بذّى ایٌکَ سٌگزیشٍ دختزک دست خْد را 

 .دیذٍ بشْد، ّاًوْد کزد کَ اس دستش لغشیذٍ ّ بَ سهیي افتادٍ

 .پیذا کزدى آى سٌگزیشٍ در بیي اًبٍْ سٌگزیشٍ ُای دیگز غیز هوکي بْد

ّ پا چلفتی ُستن. اها هِن ًیست. اگز سٌگزیشٍ ای را کَ داخل کیسَ است در بیاّرین  در ُویي لحظَ دختزک گفت: آٍ چقذر هي دست

هعلْم هی شْد سٌگزیشٍ ای کَ اس دست هي افتاد چَ رًگی بْدٍ است ّ چْى سٌگزیشٍ ای کَ در کیسَ بْد سیاٍ بْد، پس بایذ طبق 

 .قزار، آى سٌگزیشٍ سفیذ باشذ

اعتزاف کٌذ ّ شزطی را کَ گذاشتَ بْد بَ اجبار پذیزفت ّ دختز ًیش تظاُز کزد کَ اس ایي  آى پیزهزد ُن ًتْاًست بَ حیلَ گزی خْد

 .ًتیجَ حیزت کزدٍ است


