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کوهستان مه آلود بزرگ
سال 1900 میالدی

ویال دزدکی به حر دو مرد روزگردی گوش می داد که درباره ی صا یا گرد 
بودن زمین بح می کردند، سرش را به نشانه ی مخالفت تکان  داد. دنیا نه 

صا بود و نه گرد؛ دنیا کوهستان بود. 
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انه ای که با هوای نیمه شـب  فیـ دود دودکـش  ـال بوی  ویـال1 بـه دن
زید. باریکه های نقره ای   ابرهایی که  در آمیخته بود به درون بیشـه ی تاریک 
شـتند حرکاتش را در سـایه فرو می بردند و از قدم هایش  از جلوی ماه می گ
ی و سردی که زیر پاهای برهنه اش ح می کرد، صدایی  روی بر های 
بلند نمی شد. تمام شب از دامنه ی کوه پایین آمده و به دره ی کوچکی رسیده 
انه  بود که مزرعه داران در آن زندگی می کردند. وقتی به سـاح سـنگی رود

رسید، فهمید که به هدفش نزدیک شده  است. 
ر نداشت. برای همین  انه  ویال از شدت جریان آب در این قسمت رود
ر و در  ه های سـت رنا رود فاصله گرفت و از شـا روشـان و  از آب های 
واست.  انه با رفت و از آن ها کمک  تان قدیمی کنار رود ورده ی در هم گره 
ی آب رد می شدند تا  ش می کردند و م دستی از با ش  ه ها در باد  شا
ند، انگار با هم حر می زدند و نگران این بودند که ویال کجا می رود.  دور او بپی
م و راست  ز بافته  شده بود با هر حرکت بدنش به نرمی  پیراهنش که از نی س
تان با مالیمت او را نگه داشـته و دور دسـت ها و م  ه  های در می شـد. شـا

1- Willa
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یده بودند و به ترتیب جابه جا می شدند و به او کمک می کردند تا  پاهایش پی
ش  ، مراق رد. مانند یکی از نوه هایشان، یک نهال نوپا و ظری ی رود بگ از با
روش مه آلود  ی رود پر بودند. دستش را کنار آن یکی دستش قرار داد و از با

ورد و پایین آمد.  تی آن طر رود لیز  شت و از تنه ی در گ
تان زمزمه کرد: »متشـکرم.« با ک دسـتش تنه ی یکی از آن ها  رو به در

اشت.  را لم کرد و آن ها را پشت سر گ
شـت  انه  می گ ه ی آب سـاکنی در میان سـن های رود از کنـار حوض
ـودش را در آن  ـه ای تصویر  کـه نور سـتاره ها روشـنش کـرده بودند و لح
تر جنگ نشـین دوازده سـاله ای م ترکه ی بید باریک، با موهایی  دید: د
زی زمرد. ویال  سـیاه، صورتی گرد و پوسـتی نقش و نگار دار و چشـمانی به س
ادا در  ت و به تن نمی کرد تا م ود نمی اندا هیـ جواهـر یا پارچه ای را به 
یله اش که حرص  ال بیشـتر مـردم ق شـند و بـر بزنند؛ بر تاریکـی بدر
اس های بی روح  شـان و برا دشمنانشـان را داشتند و حتی ل گن های در
اشـت پوسـت و  آن هـا را می پوشـیدند. هـر وقـت کـه دا جنگ پا می گ
ز دور و بـرش را می گرفت. اگر  مـو و چشـمانش رن و شـک بر های سـ
ود  تی می ایسـتاد چنان رن قهوه ای و ظاهری سـخت به  کنار تنه ی در
ه هم که داشـت بـه آب نگاه  ی می شـد. آن  لح ـا نامر می گرفـت کـه تقری
یند و بعد پوستش رن  ودش را ب ه ای صورت  می کرد فق توانست لح
ی شد. ستاره ها م  ی سـرش را گرفت و نامر آب تیره و آسـمان شـب با

شـیدند.  ال روی گونه های آبی تیره اش می در
راهـش را بـه سـوی هدفش پـی گرفت و بی صـدا از میـان بوته های بر 
ش آرام و  انه با رفت. قل شـت و از شـیب مالیم سـاح رود بوی کوهی گ

نه ی مزرعه داران رسیده بود.  ت می تپید. به  یکنوا
یله ی جنگ نشـینانی بود که چروکی 1ها بـه آن ها »قدیمی ترها«  ویـال از ق

پوستان آمریکا یله ای از سر : ق hero ee -1
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می گفتنـد و شـب ها دور آتـش جمـ می شـدند و قصه هایشـان را تعریـ 
می کردنـد، اما سفیدپوسـتان مزرعـه دار نام آن ها را دزدان شـب گرد یا پری 
ـود و مانند آهـو، روباه یا هـر موجود  اشـته بودنـد. ویـال پری ن شـب گرد گ
ته شده  ون سا دیگری که در جنگ زندگی می کرد، از گوشت و پوست و 
بـود. به ندرت می شـنید که مردمش را به نام اصلی شـان صـدا کنند. در زبان 
ت می کردندـ   قدیمـیـ  کـه دیگـر فق ویال و مادربزرگش بـه آن زبان صح

واندند.  مردمش را فران1 می 
ز دوروبرش درآورد.  ه ی بیشـه ایسـتاد و بدنش را به رن بافت سـ ویال ل

ی شد.  یدند و او کامال نامر ک ها دورش پی پی
صـدای آرام حشـره های شـب زی و قورباغه هـا او را دربرگرفـت، امـا ویـال 
، مراقب هر جنب و جوش و صدایی از سـ های وحشـی و  هوشـیار و محتا

ر دیگری بود.  ان های مخفی و هر  تیزبین، نگه
تان  شـه  ی در نه هایشـان را با  نـه ی مزرعـه داران نگاه کـرد. آن ها  بـه 
ته بودند. آن ها را بریده و تکه های بلندشان را به هم می  به قت رسـیده سـا
ت که  تان مرده دیوارهای صا و گوشـه داری می سـا کرده بودند. بدن در

ود.  یه هی چیز دیگری در جنگ ن ش
وای بردار و برو.  ودش گفت، فق چیزهایی رو که می  ویال با 

دار بود و جلویش ایوانی نرده دار داشـت و دودکشـش  نه بلند و شـی بام 
ته بودنـد کـه مزرعـه داران از شکسـتن  را از سـن های نتراشـیده ای سـا
انـه به دسـت آورده بودند. از پنجره ها نـور چرا نفتی یا  اسـتخوان های رود
اکسـتری رنگی که از  روشـنایی شـمعی نمی دید، اما از روی باریکه ی دود 
دودکـش بلند می شـد، فهمیـد مزرعه داران ـ که آن هـا را روزگرد صدا می کرد 
نه هایشـان می رفتند ـ احتما در تخت های  ورشـید دا  چون با غروب 

وابیده اند.  دراز و صا و تشک  دارشـان 

1- aeran
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قـه شـب ها در  ویـال از روی تجربـه می دانسـت کـه مرزعـه داران ایـن من
نه هایشـان را قف می کنند. باید هوشـش را به کار می گرفت. شـاید بتواند 
از یـک پنجـره ی بـاز دا شـود یا از دودکـش پایین برود مـدت زیادی 
نـه را بررسـی کـرد تـا راهـی به دا پیـدا کند. بعـد آن را دید؛ در قسـمت 
نه در کوچک تری برای رفت و آمد دوسـت  انـه، صاحب  پاییـن در جلـوی 

نیش سفیدش، درست کرده بود. 
اه مزرعه دار همین جا بود.  اشت

ر  قلـب ویـال تندتنـد در سـینه می تپید، بدنـش فهمیده بود کـه وقت 
رسیده و بر ها از دور بدنش باز شدند و کنار کشیدند. از پوشش جنگ جدا 
نه  را گرفته  تی دوید که دور  شد و م تیر به سمت محوطه ی چمن بی در
وشـش نمی آمد. دویدن روی چنین  ت اصال  اهـای باز و بی در بـود. از ف
یعی و صافی به پاهایش ح عجیب و نامتعادلی می داد. از  سـ غیرط
پله های ایوان چوبی با دوید و سـری چهاردسـت وپا شـد، در کوچک را ه 

رد آن شـب را شروع کند.  زید تا دسـت نه ی تاریک  داد و به دا 
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نه شد، با دستپاچگی از زیر نور مهتابی که از پنجره  همین  که ویال دا 
نان  وری دو شد. هم ا به دا تابید، کنار رفت. در گوشه ی تاریک مح غ
ـری می کاوید، پرهای  کـه با چشـم هایش تاریکـی را برای پیدا کردن هر 

راب راست ایستادند.  کوچک پشت گردنش از ترس و اض
قه ی  ودش گفت، پ نیش سفید کجاست یعنی  همه ی روزگردها ط با 

با روی تختخواب هاشونن
زید و توی اتا اصلی  نفسش را در سینه ح کرد و به طر دیگری 

ادا مهاجمانی آن جا باشند.  نه را نگاه کرد تا م
وب گوش داد.  ر کرد، همه جا را پایید و  ص

لش  نه شانـ  حتما د اگر این جا پیدایش می کردندـ  یعنی دقیقا دا 
تـان جنگ را بریده و حیوان ها را شـکار کرده بودند.  را می آوردنـد. آن هـا در
نه ی  واهر دوقلویش و بسـیاری دیگر از سـاکنان  آن هـا مـادرش، پدرش، 
ه ای  دره ی  فراموش  شدگان1 را کشته بودند. روزگردها فکر نمی کردند. آن ها لح
دودل نمی شـدند. هر چیزی را که نمی فهمیدند می کشـتند؛ از گر هایی که 

1- ead ollo

2
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یمی که دستانشان  ت های ع شب ها برای عزیزانشان زوزه می کشیدند تا در
ورشید دراز می کردند. آن ها از جنگلی که به آن آمده بودند چیز  را به سوی 

زیادی نمی دانستند. 
نف عمی و بی صدایی کشید و هم زمان صدای تیک تا دستگاه کوکی 
اموشـی  ته و رو به  ی شـومینه و تر  وترو هیزم گدا ـه ی بـا روی طاق
ورد. دودی که از آن بلند می شـد همان راهنمای  دا شـومینه به گوشـش 

نه بود.  ویال برای پیدا کردن 
ـورد. سـعی کـرد به آن  بـوی هوس انگیـز چیـز شـیرینی بـه مشـامش 
اعتنایـی نکنـد اما صدای قار و قور شـکمش بلند شـد. برگشـت و ظر گرد و 
اشـته  ی سـرش گ ه ی تخت و چوبی با سـن مانندی را دید که روی طاق
اشـت آن بو حواسش را پرت کند اما دیروز  اید می گ بودند. می دانسـت که ن

و امشب را با گرسنگی سر کرده بود. 
ویال تندی بلند شد، در ظر را برداشت و م یک راکون طماع و گرسنه 
مشـتی از آن چیز شـیرین کوچک و گرد و ترد را در دهانش ریخت. دهانش 
خندش  وراکی ها آب افتاده بود و نمی توانسـت جلوی ل از طعم شـیرین آن 
ـرده ای به زمین نریزد تا  را بگیـرد امـا بـا این حال باز هم حواسـش بود که 
واسـت باز هم از آن  ورش نشـوند. با این که دلش می  روزگردها متوجه ح
وراکی بخورد اما بقیه ی آن را ریخت توی کیفش که از نی بافته شده بود و 

با عجله پی کارش را گرفت. 
پاورچین پاورچیـن بـه اتـا اصلـی رفـت و چشـمش بـه قوطـی فلـزی 
یلی شـکلی افتـاد کـه تصویر بی رن  چنـد روزگرد درونـش افتاده بود؛  مست
ه ی کوچک کنار رود نـگاه کرده و همان جا گیر  انـگار بـه تصویرشـان در حوض
لش  افتـاده بودنـد: مردی بدون ریش، زنی با موی سـیاه کـه نوزادی توی ب
بود و دو کوچولوی پن یا شش سـاله. ویال زیاد به آن  نگاه نکرد چون دلش 

واست به ارواح گیر افتاده ی آن ها توی آن قوطی فلزی فکر کند.  نمی 
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وای بردار و  ودش تکرار کرد، فقـ چیزهایی رو که می  تـر دوبـاره با  د
برو و مصمم به راهش ادامه داد. 

ت و کارش را شـروع کرد. اتا اصلی را  با دلواپسـی نگاهی به راه پله  اندا
ه ی چوبی کوچکی پر از  برای پیدا کردن هر وسـیله ی ارزشـمندی گشت. جع
اکوی جویدنی است  ن بود تن م ماده ی مرطوب و قهوه ای رنگی پیدا کرد که م
و نیمی از آن را در کیفش چپاند. معمو از این جور چیزها برنمی داشـت اما 
ه ای  وشـش می آید. لح یله، از آن هدیه  ی ق می دانسـت که پاداران1، ر
ـت بلندقامـت او تصـور کـرد که محتویـات کیفش را  ـودش را در برابـر هی

شد.  الی می کند و چشمان پاداران با رضایت می در جلویش 
یلی  ول کار شد. توی اتاقی که  ودش، مش شنودی از  ویال با احساس 
یه سرشـانه ی  ی شـ اس ها را در آن از چیزهای عجی کوچک و تن بود و ل
انسـان آویزان کرده بودند، پالتوی بلندی پیدا کرد که دا جیب هایش یک 
خندی زد و نیمی از اسکناس ها و سکه ها  کی پول چرمی و چند سکه بود. ل
را برداشت. این  درست همان چیزی بود که پاداران، ویال را برای پیدا کردنش 

آموزش داده بود. 
یله بودند، هر  پاداران او و بقیه ی جیتر2ها را که دزد ـ شکارچیان جوان ق
ار آن هایی می کرد که با  تش را فق ن شـب بیرون می فرسـتاد و مهر و مح

کی های سنگینی از پول و اجناس قیمتی برمی گشتند. 
ی آن پله ها  ر از با ت. می دانست که  ویال دوباره نگاهی به راه پله اندا
ش شـده بود  وبی نصی بـه سـراغش می آید. تا همین جا هـم غنیمت های 
ـوب می دانسـت کـه یک جیتر عاقـ باید به همان اندازه قان می شـد و  و 

واست.  برمی گشت، اما ویال غنیمت بیشتری می 
الی  ک و  شـب ق که به دره  ی فراموش  شـدگان برگشته بود کیفش س

1- Padaran
2- aetter
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بـود و پاداران با پشـت دسـت چنان سـیلی محکمی بر گونـه اش زد که روی 
ون  زمین پرت شد و آن چنان در بهت و حیرت فرو رفت که حتی نتوانست 
وب ترین  ودش مح ر  ش را پا کند. چند ماهی بود که ویال از ن گوشه ی ل
دزدـ  شکارچی پاداران بود ولی دیشب او را هم م بقیه ی جیترها کتک زده 
بود. هنوز می توانسـت داغی جای سـیلی را روی گونه اش ح کند. امشـب 
واست، بیشتر از همیشه. با این کار می توانست به  ویال غنیمت بیشتری می 

ابت کند که بهترین است.  یله  پاداران و تمام ق
اشـت،  ـره رفـت پـای پله هـا و دسـتانش را پشـت گوش هایـش گ با
قه ی بـا می آمد.  چشـم هایش را بسـت و بـه صداهایـی گوش داد کـه از ط
ر وپ مردی را شنید. احتما بقیه ی روزگردها هم آن با بودند؛ گروه  صدای 

وابی عمی رفته بودند.  کوچکی که به 
. او  ویال دوباره فکر کرد، پ نیش سفید کجاست نیش سفید یعنی مر
ـال بـا آن موجودات درنده رو به رو شـده بود و بـا پارس های بلند و حمله های  ق
ودش گفت،  وحشیانه و گاز گرفتن و پنجه کشیدنشان به دردسر افتاده بود. با 
بوی اون موجود نفرت انگیز رو همین دوروبر ح می کنم. از در مخصوصش 

اومدم تو. پ کجا رفته چرا با اون دندون های تیزش هنوز سراغم نیومده
ورشـید، بـه ارابه های  بیشـتر رفقـای جیترش نیمه شـب ها و ق از طلوع 
رد می زدنـد؛ یعنی وقتی  ارهای تاریک دسـت الـی و ان رها شـده، حیا هـای 
ـت  ودشـان جر ودنـد. تعـداد انگشت شـماری بـه  روزگردهـا آن دوروبرهـا ن
نه بودند هی ک  نه ی آن ها شوند و وقتی روزگردها دا  می دادند که وارد 
ایـن کار را نمی کـرد. به جیترها آمـوزش داده بودند که در گروه های کوچک کار 
رناکـی نزنند. با وجود همه ی این ها  کننـد و هی وقت دسـت به چنین کار 
اشـت و آرام آرام از راه پله  ی چوبی کهنه ای با  ویـال پایـش را روی پله ی اول گ
وح  غی صدا می داد. تا جایی که می توانست با احتیا روی آن س رفت  که غی
تخت و عجیب قدم برمی داشت. مشابه آن  را هی جایی در جنگ ندیده بود. 
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ـ تون باریک و غارمانندی به طر  ی پلکان رسـید و از دا وقتـی به با
در باز اولین اتا رفت، پاهایش از ترس می لرزیدند. در جنگ می توانست از 
اسـتتار و قدرت های دیگرش اسـتفاده کند، اما این جا، درون دنیای روزگردها 

ینند، بگیرند و بکشند.  جادویش کار نمی کرد. این جا می توانستند او را ب
ـراب عـر کـرده بود. دزدکـی نگاهی بـه اتاقی  کـ دسـت هایش از اض

وابیده بود.  ت که مرد در آن  اندا
ردهای دیگـرش فهمیده  بود که روزگردهـا دو نفری روی تخت  ویـال از دسـت
وابیده بود، انگار آن نفر  وابند، اما این مرد تنها بود و یک طر تخت بزر  می 
وابید جایی رفته بود و به جایش همان نیش سفیدی  دیگری که باید آن جا می 
الش می گشت. موجودی با پشم ژولیده و سیاه و سفید که  وابیده بود که دن

نیش های سفید و پنجه های تیزش در نور مهتاب بر می زدند. 
وابش برده بود؛  اسـی پاره و چرو  روی پتو  مرد ته ریش داشـت و با ل
سـتگی همان جا از حال رفته باشـد. یک صندلی و یک میز و  انگار از فر 
بقیه ی وسای روزگرد روی زمین پخش و پال بود؛ انگار آن جا دعوایی ر داده 
شکیده و  ونی  م برداشته بود و روی شانه ی نیش سفید  باشد. سر مرد ز

روی پشمش ماسیده بود. 
ون، قلب ویال تند تند زد و آب دهانش را به زور قورت داد. نکند  با دیدن 

آن ها به یکی از حیوان های جنگ حمله کرده و با او درگیر شده باشند
م کرد. اگر با موجودی در جنگ درگیر شـده  اما بعد از روی سـردرگمی ا

یه ی اتا به هم ریخته بود ا اب و ا بودند، پ چرا اس
عـه  فلز بلندی با  بعـد چشـمش به آن چیز افتـاد؛ روی تخت کنار مرد، ق

یده به هم افتاده بود.  قنداقی چوبی و دو لوله ی آهنی چس
ویـال یـک آن فکـر کـرد، چـوب کشـنده درسـت کنارشـونه از تـرس نف 
ارد.  ه پا به فرار نگ ودش را گرفت تا همان  لح بریده بریده ای فرو داد و جلوی 
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ال آن را از فاصله ای به این  یره شـد. ق ویال با وحشـت به چوب کشـنده 
نزدیکـی ندیـده بـود. از طرز کارش چیزی نمی دانسـت، اما آن قدر شـکارچی 
در بیشـه اش دیـده بـود که بداند آن وسـیله چـه قدرت هراس انگیـزی دارد. 
دیده بود که با آن آهویی را از فاصله ی زیاد کشـته و شـاهینی را از آسـمان به 
می را وس جنگ  زمین کشـیده بودند. زمسـتان سال ق یک ماده گر ز
م هایش را با بر های شـفا دهنده  بسـته بـود تا بتواند پیش  پیـدا کرده و ز

توله های گرسنه اش برگردد. 
ـواب زیـر لب  مـرد بـا چشـمان بسـته روی تخـت دراز کشـیده بـود. در 
ید و به چوب کشنده  چیزی زمزمه می کرد و دستانش بی قرار کنارش می جن

ورد.  می 
ی از  رش بع ویال می دانست که باید هر چه زودتر از آن جا برود اما به ن

نه در این اتا بود.  با ارزش ترین وسای 
ی میز  دزدکی دا اتا رفت و م سـایه جا به جا شـد. بی سـر و صدا با
ه ی جواهرات را برداشـت. هر  ندها و گوشـواره های جع پرید و نیمی از گردن

وشحال تر می شد.  ه از سنگینی کیفش  لح

3
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ودند یا اصال دزدی نمی کردند،  وبی ن یله ی ویال کوچولوهایی که دزدان  در ق
یله را به همین  ایی گیرشان نمی آمد. ق از به دنیا آمدن ویال هم پاداران ق غ
ری  ا  نه برنمی گشتند از غ شک اداره می کرد. اگر با کی سنگین و پر به 
ود و اگر این کار را دو شـب پشـت هم تکرار می کردند، بالیی از آن بدتر به  ن
روتمندند و به پول ها  سرشان می آمد. پاداران بارها به او گفته بود که روزگردها 
و وسایلشـان احتیا ندارند و وقتی ویال به همه ی آن وسـای نگاه می کرد، 
ودش می گفت  نتیجه می گرفت که ح با پاداران است. با این حال پیش 
ادا روزگردها و  که بهتر اسـت نص آن چیزهایی را بردارد که پیدا می کند؛ م

ه هایشان هم گرسنه باشند.  ب
انـه زندگی  رد زده بود که اطـرا رود ویـال بـه مزرعـه داران زیـادی دسـت
می کردنـد. برداشـتن نصـ چیـزی کـه پیـدا می کـرد باع می شـد کمتر به 
رند. برو بی هی صدایی، بدزد بی هی رد پایی؛ شـعارش بود  ورش پی ب ح
ـودش ایـن را یـاد گرفته بود. اگر روزگردها واقعـا پولدار بودند، پ ص  و 
ته او  کـه می شـد اصـال متوجه گم شـدن یکـی دو چیز کوچک نمی شـدند. ال
نمی توانسـت قانـون نیمـی از هر چیزی برداشـتن را به پـاداران بگوید؛ اگر از 
اری که از زیر  ر می شـد آن قدر ویال را کتک مـی زد تا جوی چنیـن چیـزی با 
وبی بود و پـاداران از  ون بگیـرد. اما ویـال دزد  شـت رنـ  نه شـان می گ
وب  غنیمت هایی که می آورد راضی بود. ویال می دانست که یکی از دزدهای مح

یال داشت همه چیز را به همین ترتیب نگه دارد.  پاداران است و 
مادربزرگـش، مامانی، که ویال عاشـقانه دوسـتش  داشـت برایش تعری 
اشت،  تیارشان می گ کرده بود که زمانی فران ها به هر چیزی که جنگ در ا
رهایشـان  واسـتند. اما وقتی مزرعه داران با ت قان بودند و چیز دیگری نمی 
تند، فران ها  انه های پر نورشـان را سـا ـ کردنـد و  تـان را ق آمدنـد و در
واسته هایشـان و روش هایشـان عو  ییـر کردنـد؛ حر زدنشـان،  هـم ت
یله در اعمـا جنگ قدم  ـی وقت هـا که ویـال تک و تنهـا و دور از ق شـد. بع
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مـی زد، قـدرت جنـگ و تمام موجوداتش را در عمـ وجودش ح می کرد 
ال اوضاع فر می کرد.  و می دانست که مادربزرگش حقیقت را می گوید. ق

ری کرد و آه بلندی کشید. ویال با وحشت به  ر ورد،  واب تکان  مرد در 
ی در تاریکی  عقب پرید. دست و پاهایش از ترس ی کرده بود. اما مرد زیر ل
واب رفت.  وابش با کسی دعوا می کند و دوباره به  چیزی گفت، انگار در 

وقتی نف ویال با آمد، سرش را با ناباوری تکان داد. این نیش سفید به 
وره بوی هی چیزی رو ح نمی کنه ویال درست کنارشان  هی دردی نمی 

ر نداشت.  ایستاده بود و او حتی از وجودش هم 
ال غنیمت های  اس دن ی گنجه ی ل ت پیدا کرده بود، با ویال که دیگر جر
بیشتری گشت. کتابی با جلد سیاه پیدا کرد که بند قرمز و بلندی از میانش 
آویـزان بـود و عنوانـی کوتاه و یک کلمه ای داشـت که ویال نمی توانسـت آن را 
اشـته بودند. آن را برداشـت و رو به  بخواند. روی کتاب یک حلقه ی طالیی گ
اترین چیزهایی بود که در  نـور مهتـاب گرفت که از پنجره می تابید. یکی از زی
ودش فکر کرد، این وسیله ی  میان وسای روزگردها دیده بود. حیرت زده با 

شان چیه یعنی چه جادویی همراهش داره در
وابیده روی تخت  از گوشـه ی چشـم نوری دید و به تخت نگاه کرد. مرد 

حلقه ی طالیی مشابهی در انگشت سوم دست چپش داشت. 
ویال می دانست که باید حلقه ی طالیی روی گنجه را بردارد و سری از آن جا 
ودش گفت برش دار و فرار کن آن حلقه احتما با ارزش ترین  فرار کند. با 
نه و با ارزش ترین چیزی بود که ویال تا آن روز دزدیده بود. می توانست  شی 
ر پاداران  شـان را در دسـتان منت ودش را تصور کند که حلقه ی طالیی در
وبی آوردی.«  تر، غنیمت  ند می گفت: »آفریـن د اشـت و او بـا زهر می گ
م می شدند و  رناس می کشید و بقیه ی جیترها کنارش  وشحالی  بعد از 
ید، هی می کشیدند  همین طور که حسادت م سم در وجودشان می پی

و به او تشر می زدند. 




