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فصل اول

بـرای اولیـن بـار در زندگـی کال خانه ای که در آن بزرگ شـده بـود به نظرش 
کوچک می آمد. 

آالسـِتر ماشـین را متوقـف کـرد و همگـی همـراه َهـِوک کـه پارس کنان در 
حاشیه ی چمن دوید پیاده شدند. آالستر قبل از قفل کردن درِ ماشین، به کال 
نگاهی انداخت؛ نه چمدانی بود که از ماشین پیاده کند و نه ساک یا باروُبنه ای 
که نگرانش باشـند. کال بی آنکه چیزی همراه داشـته باشـد از خانه ی اسـتاد 

جوزف برگشته بود. 
صدای آرون در سرش گفت: البته نه که هیچی نیاورده باشی. من هستم. 
کال سـعی کـرد جلوی لبخنـدش را بگیرد. اگر بابایـش می دید بی خودی 
لبخنـد می زنـد، اوضـاع خیلی عجیـب می شـد؛ مخصوصًا کـه تازگی ها دلیل 
چندانی هم برای لبخند زدن نبود. استاد جوزف و نیروهایش از مجیستریوم 
شکست خورده بودند، اما عده ی زیادی هم جان خود را از دست داده بودند. 
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آرون، بهترین دوست کال، از مرگ برگشته و بعد دوباره مرده بود. 
البته دیگران این طور فکر می کردند. 

آالستر چشم هایش را هم کشید و به کال نگاه کرد. »روبه راهی؟ انگار ناراحتی.«
کال دیگـر سـعی نکـرد جلـوی لبخنـدش را بگیـرد. »فقـط خوشـحالم کـه 

برگشته ا م خونه.«
آالستر با دستپاچگی بغلش کرد. »حق هم داری.«

داخل خانه هم کوچک تر به نظر می رسید. کال به اتاق خودش رفت؛ هوک 
هـم له له زنـان به دنبالش. دیدن هوک با چشـم های سـبزِ گرگ های معمولی 
به جای چشم های چرخاِن هرج ومرج زده ها هنوز هم عجیب بود. کال خم شد 
تا گوش های هوک را بخاراند، گرگ خمیازه کشید و دمش را روی زمین کوبید. 
کال در اتـاق این طـرف و آن طـرف رفـت. بی هدف چیزها را برمی داشـت و 
دوباره سـر جایشـان می گذاشت: یونیفرم قدیمی سـال آهنی اش، سنگ های 
صاِف غارهای مجیسـتریوم، عکسـی از خودش، آرون و تامارا که نیششان تا 

بناگوش باز بود. 
تامارا. دل وروده اش به هم پیچید. 

از وقتی که تامارا در میدان نبرد، بیرون قرارگاه استاد جوزف، کنار جسدش 
زانو زده بود، دیگر با او حرف نزده بود. در آن لحظه امکان داشت تامارا همان 
حسی را به او داشته باشد که کال دلش می خواست، اما سکوتی که از پی آن 
آمد، کامالً روشن کرد که اوضاع از چه قرار است. به هر حال اینکه آدم بخواهد 
یک نفر نمیرد یک چیز است و اینکه بخواهد وقتی زنده است با او حرف هم 

بزند چیز کامالً متفاوتی است. 
تامارا از همان اول هم نمی خواست کال آرون را از دنیای مردگان برگرداند. 
وقتی هم که کال این کار را کرده بود، تامارا فکر می کرد آرون مثل خودش نیست. 
البته آرون واقعًا هم مثل قبل رفتار نمی کرد. این جور که معلوم شد برگرداندن 
 روح بـه بدنی که کمی فاسـد شـده اثرهای عجیب غریبـی روی آن می گذارد. 
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مسـخره بـود، ولـی حـاال که آرون تـوی سـر کال ورجه وورجه می کـرد، خیلی 
بیشـتر شـبیه خودش به نظر می رسید. ولی تامارا خبر نداشت که آرون هنوز 
هسـت و کال براسـاس رفتـار گذشـته اش مطمئـن بـود اگر بفهمد، حسـابی 
مشکوک خواهد شد. تامارا همین حاال هم خیال می کرد کال جادوگری شریر 

است یا دست کم به سوی نیروهای شر تمایل دارد. 
کال واقعًا دلش نمی خواسـت به این موضوع فکر کند، چون تامارا کسـی 

بود که همیشه بیشتر از همه ی آدم های دنیا به او ایمان داشت. 
می دونی که باالخره باید بهش بگیم. 

کال از جـا پریـد. گرچـه در تمام مدتی که به دلیل اسـتفاده ی بیش  از حد از 
جادوی هرج ومرج در نبرد با الکس در بهداری مجیستریوم بستری بود، آرون 
هـم همراهـش بـود، اما اینکه یـک نفر دیگر فکرهای آدم را بشـنود و به آن ها 

جواب هم بدهد همیشه آزاردهنده باقی می ماند. 
صدای َتّقه ای به در آمد و بعد آالسـتر در را باز کرد. »حوصله ی شـام  خوردن 
داری؟ می تونم ساندویچ پنیر سوخاری با پیِمنتو1 درست کنم. پیتزا هم می تونیم 

سفارش بدیم.«
کال گفت: »همون ساندویچ عالیه.«

آالسـتر سـاندویچ ها را با دقت بسـیاری درسـت کرد؛ ماهی تابه را حسابی 
بـا کـره چـرب کرد تا نان قشـنگ ُتسـت شـود و بعـد هم یک قوطی سـوپ 
گوجه فرنگی باز کرد. آشپزی بابای کال زیاد خوب نبود، اما شام  خوردن کنار 
او پشـت یـک میـزـ  و یواشـکی نان خشـک دادن  به هوک که زیـر میز بود ـ 
خیلی لذت بخش تر از ضیافت های لذیذی بود که اسـتاد جوزف می توانسـت 

ظاهر کند. 
آالسـتر نشسـت و هر دو مشـغول غذا خوردن شدند؛ سـوپ گوجه فرنگی، 
درسـت همان طور که باید باشـد، شـور و شـیرین بود و تندی سـاندویچ پنیر 

Pimento .1؛ نوعی فلفل قرمز تند و کوچک
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و پیمنتـو هـم کامـالً انـدازه بـود. آالسـتر گفـت: »خـب. بایـد دربـاره ی آینده 
حـرف بزنیم.«

کال گیج سرش را از روی سوپ باال آورد. »آینده؟«
»داری می ری سـال طالیِی مجیسـتریوم. همه معتقدن، اوممم... اون قدر 
جـادو یـاد گرفتـی که سـال نقره ای ت کامل حسـاب بشـه. پاییز کـه برگردی 

مدرسه، از دروازه می گذری.«
کال گفت: »من که نمی تونم برگردم مجیستریوم! همه ازم متنفرن.«

آالسـتر موهای تیـره اش را بی توجه کنار زد. »احتمـاالً االن دیگه اون قدرها 
ازت متنفـر نیسـتن. دوباره قهرمان شـدی.« بابـای کال از خیلی نظرها بابای 
بی نظیری بود، اما باید کمی روی شـیوه ی برخوردش کار می کرد. »به هر حال 
فقـط بایـد به انـدازه ی یه سـال تحصیلـی دیگـه دووم بیاری. حاال که اسـتاد 

جوزف مرده، حتمًا دیگه اوضاع آروم می شه.«
»کالِجیوم...«

آالسـتر گفت: »مجبور نیسـتی بری کالجیوم، کال. به نظر من هم اگه نری، 
بهتره. حاال که آرون نیست، تو تنها سازانای باقی مونده ای. اون ها سعی می کنن 
ازت اسـتفاده کنـن و هیچ وقـت هم بهـت اعتماد نمی کنـن. نمی تونی مثل یه 

جادوگر معمولی زندگی کنی.«
کال بـا خـودش گفـت به نظـرش هیچ جادوگـری زندگی معمولـی ندارد. 

»پس به جاش چی کار کنم؟ برم دانشگاه معمولی؟«
آالسـتر گفت: »من که هیچ وقت نرفتم دانشـگاه. می تونیم یه کم استراحت 
کنیـم، یه کـم بریم سـفر. می تونـم کار خـودم رو بهت یاد بـدم... می تونیم یه 
جایـی یـه تجارت پدر و پسـری راه بندازیم؛ مثالً توی کالیفرنیا.« قاشـقش را 
توی سوپش زد. »منظورم اینه که مجبور می شیم اسم هامون رو عوض کنیم و 

از مجیستریوم و شورا هم دوری کنیم، ولی ارزشش رو داره.«
کال نمی دانسـت چه بگوید. در حال حاضر تصور اینکه دیگر مجبور نباشـد 
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با شورا و دیدگاه هایش درباره ی سازاناها و نفرت مردم از کنستانتین َمِدن، یا 
همان دشمن مرگ، روبه رو شود که روحش در تن کال زندگی می کرد، خیلی 

ایدئال به نظر می رسید، اما... 
کال گفت: »چیزه، باید یه  چیزی بگم. آرون واقعًا نرفته.«

ابروهای آالستر از نگرانی در هم رفت. 
آرون فکر کرد:  ای داد بیداد! امیدوارم قاتی نکنه. 

آالستر با دقت گفت: »منظورت چیه؟«
کال بی هوا گفت: »منظورم اینه که هنوز توی سـرمه. انگار داره توی وجود 

من به زندگی ادامه می ده.«
آرون گفت: واقعًا الزم نیست همچین چیزی رو بهش بگی ها. شنیدن چنین 
حرفی از او خیلی بعید بود، مخصوصًا که همین حاال داشت می گفت باید ماجرا 

را به تامارا بگویند. 
آالستر آرام آرام سر تکان داد و شانه های کال از آسودگی فروافتاد. بابایش 

با این ماجرا خوب کنار آمده بود. شاید کاری به ذهنش می رسید. 
باالخره آالستر گفت: »این هم شیوه ی خوبی برای مواجهه با این مسئله ست. 
خیلی خوب داری با همه ی این ماجراها کنار می آی. من هم می دونم که اندوه 
از دسـت  دادن عزیزان خیلی سـخته. ولی بهترین کار اینه که کسـی رو که از 

دست دادی به یاد داشته باشی و...«
کال حرفش را برید. »متوجه نیستی. آرون با من حرف می زنه. صداش رو 

می شنوم.«
آالسـتر همچنان سـر تکان داد. »من هم وقتی مادرت رو از دسـت دادیم، 
گاهی همچین حسـی داشـتم. انگار می تونسـتم صدای سـارا رو بشـنوم که 
توبیخم می کنه. مخصوصًا یه بار که گذاشـتم تو چهاردسـت وپا بری بیرون و 

وقتی حواسم نبود، خاک خوردی.«
کال پرسید: »خاک خوردم؟«
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آالستر که کمی حالت دفاعی پیدا کرده بود گفت: »واسه دستگاه ایمنی بدنت 
خوبه. روبه راهی.«

کال گفت: »شـاید باشـم. ولی موضوع این نیسـت. موضوع اینه که آرون 
واقعًا و حقیقتًا با منه.«

آالسـتر دسـتش را با مهربانی روی شانه ی کال گذاشت و گفت: »می دونم 
که هست.«

بعد از این، کال دلش نیامد چیز دیگری بگوید. 

شـِب قبل از اینکه کال برای سـال آخرش راهی مجیسـتریوم شـود، بیدار در 
رختخوابـش دراز کشـیده بود و باریکه ی سـفیدی از نور مـاه روی رختخوابش 
افتاده بود. ساک سفر روز بعدش به مجیستریوم ـ جایی که قرار بود یونیفرم 
زرشـکی سـال طالیی را به تن کند ـ را هم بسـته بود. یاد وقتی افتاد که الکس 
استرایک را در یونیفرم سال طالیی اش دیده بود؛ الکس کنار دوستانش حسابی 
باحال و بااعتمادبه نفس به نظر می رسید. حاال الکس مرده بود. کال خیلی هم 
از این اتفاق راضی بود. الکس آرون را کشته بود و هر بالیی که به سرش آمده 

بود حقش بود. 
آرون نجواکنـان گفـت: بـه ایـن چیزهـا فکر نکـن، کال. فقط بایـد فردا رو 

یه جوری بگذرونی. 
کال گفت: »ولی همه ازم متنفرن.« می دانست پدرش با این حرف مخالف 
اسـت، اما شـک نداشـت در این مورد حق با خودش اسـت. درست است که 
در نبرد آخر جبهه ی درست را انتخاب کرده و مجیستریوم را نجات داده بود، 

هنوز هم کسی بود که روح فاسد کنستانتین مدن را در بدن داشت. 
هوک زوزه ای کشید، دماغش را به دست کال مالید و تالش کرد بخزد زیر 
پتو. وقتی توله بود، این کارش بانمک بود، اما حاال که یک گرگ بالغ شده بود 
ـ حتی با اینکه دیگر هرج ومرج زده نبود ـ چنین کاری حسابی خطرناک بود. 
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آرون فکر کرد: نکن دیگه، هوک؛ و هوک سرش را باال آورد و پلک زد. آرون 
با خوشحالی گفت: می تونه صدام رو بشنوه!

کال گفت: »خیاالتی شدی بابا!«
کسی به در تّقه زد. آالستر پرسید: »کال؟ داری با تلفن حرف می زنی؟«

کال در جواب فریاد کشید: »نه! فقط... دارم با هوک حرف می زنم.«
»خیلی خب.« از صدای آالسـتر پیدا بود که البد مشـکوک است، اما صدای 

پایش که دور می شد به گوش رسید. 
آرون گفت: هم من رو داری، هم تامارا و هم هوک رو. تا وقتی که کنار هم 

بمونیم، اوضاع روبه راهه. 
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فصل دوم

کال سـوار رولزرویس فانتوم مدل 1937 کنار آالسـتر نشسـته بود و بار دیگر 
به سـوی مجیسـتریوم می رفت. در راه به چهار سـال پیش و به سفرش برای 
شرکت در آزمون آهنی فکر کرد. یادش آمد بابایش گفته بود اگر در این آزمون 
رد شود، دیگر الزم نیست به مدرسه ی جادو برود و نرفتن به مدرسه ی جادو 
اتفـاق خوبی اسـت، چـون اگر برود، ممکن اسـت در آن داالن های زیرزمینی 

جانش را از دست بدهد. 
حاال دلیل حقیقی نگرانی بابایش را می دانست: فاش  شدن اینکه کال روِح 
کنستانتین را در بدن دارد. همه ی اتفاق هایی که بابایش را نگران می کردند رخ 

داده بودند؛ البته جز مردن توی داالن ها. 
برای آن هنوز هم زیاد دیر نشده بود. 

آرون پرسید: تو فقط درباره ی بدترین اتفاق های ممکن فکر می کنی؟ مثالً 
این شیوه ی امتیازدهی ارباب شرورت؛ واقعًا باید درباره ش با هم حرف بزنیم. 
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کال گفت: »پیش داوری نکن.«
آالسـتر طور عجیبـی نگاهش کرد. »من پیش داوری نمی کنـم، کالِم. البته 

تموم طول راه خیلی ساکت بودی.«
کال جدی جدی باید عادت می کرد با صدای بلند جواب آرون را ندهد. 

آرون هم باید از سرک  کشیدن به  خاطره هایش دست برمی داشت. 
کال به بابایش گفت: »خوبم. فقط یه کم اضطراب دارم.«

آالستر پیچید به جاده ای که به غارهای مدرسه می رسید و گفت: »فقط یه 
سـال دیگـه مونده. اون وقت دیگه جادوگرها نمی تونـن ادعا کنن چون تعلیم 
ندیـدی خطرناکـی و از این جور مزخرفات بگن. این یه سـال هم بگذره دیگه 

برای همیشه از دست جادوگرها خالص می شی.«
چنـد دقیقـه بعد کال داشـت از ماشـین پیاده می شـد و سـاکش را روی 
شـانه اش می انداخت. هوک هم پشت سـرش بیرون پرید و باد را بو کشـید. 
دسـته ی دیگـری از دانش آمـوزان کـه تازه آزمون آهنی را پشت سـر گذاشـته 
بودند از اتوبوسی پیاده می شدند. به نظر کال خیلی کوچک بودند و برایشان 
نگران شد. چند نفرشان با اضطراب زیرچشمی نگاهش کردند و پچ پچ کنان با 

انگشت به یکدیگر نشانش دادند. 
نگرانی را کنار گذاشت و آرزو کرد واِرن، مارمولک عجیب غریبی که در غارها 

زندگی می کرد، همه شان را به سوی پرتگاهی راهنمایی کند. 
آرون گفـت: این جـوری کـه حتمًا چند تـا از اون امتیازهای ارباب شـروری 

می گیری. 
کال زیر لب گفت: »این قدر توی مغز من فضولی نکن.«

آالسـتر آمـد و بـرای خداحافظی بغلش کرد و ضربه ای روی شـانه اش زد. 
کال متوجه شد حاال دیگر تقریبًا هم قد شده اند و جا خورد. 

صدای پچ پچ ها را از همه سو می شنید و سنگینی نگاه هایی را که به او و پدرش 
خیره شده بودند احساس می کرد. آالستر کمی عقب رفت. دندان هایش را روی 
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هـم فشـار داد و گفـت: »تـو بچه ی خوبی هسـتی. این ها لیاقت تـو رو ندارن.«
کال آهـی کشـید و دور شـدن ماشـین را نـگاه کـرد. بعـد راه افتاد سـمت 

غارهای مجیستریوم و هوک هم پشت سرش رفت. 
همه چیز به نظرش آشنا و غریبه بود. بوی سنگ ها که با پیش رفتِن بیشتر در 
هزارتوی غارها شدیدتر می شد برایش آشنا بود. صدای قدم های کوتاه و شتابان 
مارمولک های کوچک و درخشـش خزه ها برایش آشـنا بود. بچه هایی که به او 
خیره می شدند، دستشان را جلوی دهانشان می گرفتند و پچ پچ می کردند هم 
آشـنا اما ناخوشـایند بودند. حتی بعضی از اسـتادها هم همین کار را می کردند. 
وقتی کال به طرف درِ اتاقش می رفت، مچ استاد راک ِمیِپل را در حالی گرفت که 

با دهان باز به او زل زده بود و کال هم در جواب شکلکی برایش درآورد. 
مچ بندش را به در زد و در با صدای بلند باز شد. وقتی وارد شد، انتظار داشت 

اتاق خالی باشد. 
اما این طور نبود. تامارا از حاال یونیفرم سـال طالیی اش را پوشـیده و روی 

مبل نشسته بود. 
آرون پرسید: چرا خیال کردی ممکنه اینجا نباشه؟ اتاق اون هم همین جاست. 
بـرای یـک بـار هم که شـده، کال با صدای بلند جـواب آرون را نـداد. البته 
دلیلش فقط این بود که صدایی در گوش هایش می خروشـید و به هیچ چیز 
جز تامارا نمی توانست فکر کند؛ به اینکه چقدر قشنگ است و گیس باف تکی 
و پرپشـتش چقـدر درخشـان اسـت و همه چیـزشـ  از ابروهـای زاویه دارش 

گرفته تا یونیفرم بی عیب ونقصش ـ چقدر منظم است. 
آرون گفت: چه عجیب. انگار یهویی همه ی ذهنت دود شد و رفت هوا. کال؟ 

از زمین به کال، صدای من رو داری؟
بایـد چیـزی می گفت. می دانسـت باید چیزی بگویـد، مخصوصًا که تامارا 

هنوز داشت نگاهش می کرد و انگار او هم منتظر بود کال حرفی بزند. 
اما کال احساس می کرد ژولیده و عجیب غریب و کامالً احمق است. اصالً 
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نمی دانسـت چطور باید برایش توضیح بدهد که گرچه همه ی انتخاب هایش 
درست نبوده اند، آخر کار اوضاع روبه راه شده و کال اصالً از اینکه تامارا با جاسپر 
فرار کرده و او را با اسـتاد جوزف و الکس در مقّر فرماندهی ارباب شـرور رها 
کـرده از دسـتش عصبانی نیسـت، پـس او هم نباید از اینکـه کال آرون را به 

زندگی برگرداند از دستش عصبانی باشد... 
آرون با لحن محکمی گفت: نه خیر، هیچ کدوم از این ها رو نباید بگی. 

کال پرسـید: »چرا؟« و بعد متوجه شـد دوباره بلند حرف زده. می خواسـت 
دسـتش را بکوبـد روی دهانـش، اما جلـوی خودش را گرفت، چـون این کار 

اوضاع را خراب تر می کرد. 
تامارا از روی مبل بلند شد. »چرا؟ جز این، حرف دیگه ای نداری به من بزنی؟«

کال گفت: »نه!« اما متوجه شد هنوز نمی داند باید چه بگوید. 
آرون گفـت: هرچـی من می گم تکرار کن. »تامارا، من می دونم که بی دلیل 
عصبانی نیستی و باید دوباره اعتمادت رو جلب کنم، ولی امیدوارم یه روزی 

بتونیم دوباره با هم دوست باشیم.«
کال نفس عمیقی کشـید. گرچه ناممکن به نظر می رسـید، حتی بیشـتر از 
قبل احساس حماقت می کرد. گفت: »من می دونم که بی دلیل عصبانی نیستی 
و بایـد دوبـاره اعتمـادت رو جلب کنم، ولی امیدوارم یـه روزی بتونیم دوباره با 

هم دوست باشیم.«
چهره ی تامارا مهربان تر شد. »می تونیم دوسِت هم باشیم، کال.«

کال باورش نمی شـد حرفش اثر کرده باشـد. آرون همیشـه می دانست چه 
بگوید و حاال که آرون توی سرش بود، کال هم می دانست چه بگوید! عالی شد. 

اما چون راهنمایی دیگری دریافت نکرد، گفت: »باشه، خوبه.«
تامـارا خم شـد و دسـتی بـه موهای دور گلوی هوک کشـید. زبـان گرگ از 
خوشحالی از دهانش بیرون افتاد. »حاال که دیگه هرج ومرج زده نیست، حالش 

خوب به نظر می رسه. اصالً اون قدرها هم فرق نکرده.«
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آرون بـه کال گفـت: حـاال بهـش بگو بـرات مهمـه و به خاطـر انتخاب های 
اشتباهت متأسفی. 

کال در جوابـش فکـر کـرد: همچین حرفی نمی زنم! اگـه این رو بگم، بهم 
می خنده. اما اگه حرف دیگه ای نزنم، ممکنه همه چی خودبه خود درست بشه. 

تنها جوابی که از آرون نصیبش شد سکوت بود؛ سکوتی پر از دلخوری. 
کال گفـت: »تـو برام خیلی مهمی.« و تامارا ناگهان راسـت ایسـتاد. هم او 
و هـم هـوک حیرت زده به کال نگاه کردند. »من انتخاب های اشـتباهی کردم؛ 

انتخاب هایی که خیلی بد بودن. اصالً بدترین انتخاب های ممکن بودن.«
آرون که انگار هول کرده بود گفت: زیادی داغش نکن! داداش. 

کال گفت: »من می خواستم آرون رو برگردونم.« و آرون در ذهنش ساکت 
شـد. »تو و آرون... شـما بهترین دوسـت هایی هسـتین که توی تموم عمرم 

داشته ا م. هوک هم همین طور، ولی اون پیش داوری نمی کنه.«
هـوک َوقـی زد. لب تامارا تکان کوچکی خورد، انگار داشـت سـعی می کرد 

جلوی لبخندش را بگیرد. 
کال گفـت: »من نمی خوام بهت فشـار بیـارم. هر قدر بخوای فرصت داری تا 
درباره ی احساست تصمیم بگیری. من فقط می خواستم بهت بگم که متأسفم.«

تامارا مدت زیادی سکوت کرد. بعد کال را نگاه کرد و لبخند زد. تمام وجود 
کال از شادی لبریز شد. 

آرون با لحن آرامی گفت: ایششش. 
تامارا گفت: »البته خیال نکنی تو رو کامالً بخشیده ا م ها یا دوباره مثل قبل 

شدیم.«
کال گفت: »می دونم.« انتظار برخوردی جز این را هم نداشت اما احساس 

می کرد ضربه ی آرامی به سینه اش کوبیده شده. 
تامارا با چشم هایی درخشان گفت: »ولی هنوز با هم دوستیم. ببین، حاال 
اینجـا هر کسـی درباره ت یه فکری می کنـه. اون ها درباره ی اینکه تو چطور... 
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درباره ی زنده  شدن آرون هیچی نمی دونن. این رو می دونن که استاد جوزف 
تو رو دزدید و تو هم به شکست  دادن اون و الکس کمک کردی.«

کال با احتیاط گفت: »خوبه؟ به نظرت این... خوبه؟«
»ولـی حاال همه شـون می دونن روح دشـمن مرگ توی بـدن توئه. همه از 
ایـن موضـوع خبر دارن، کال. مـن نمی دونم تا چه حد می تونن درک کنن که 

تو با اون یکی نیستی.«
کال بـه اطرافـش نگاه کرد. »می تونم تا آخر سـال توی همین اتاق بمونم. 
می تونـم مثـل وقتـی کـه تـازه اومـده بودیـم اینجا بـا روش اسـتاد روفوس 

سوسیس ها رو جادو کنم.«
تامـارا سـرش را تکان تـکان داد. »اصـالً حرفشـم نـزن. اول از همـه اینکه 
سوسـیس نداریم. دوم هم اینکه می ریم بیرون و باهاشـون روبه رو می شیم. 
کال، تو باید بتونی به عنوان یه جادوگر یه زندگی عادی  داشته باشی. باید به 

همه نشون بدی که فقط خودتی، نه یه هیوال.«
کال با خودش گفت: اصالً من شاید هیچ وقت نتونم مثل یه جادوگر زندگی 

کنم. شاید همین جا به آخر برسه. 
آرون در سـرش سـاکت ماند. کال تقریبًا مطمئن بود نباید به تامارا بگوید 
کـه پدرش پیشـنهاد کـرده به کالجیوم نـرود و کالً از دنیـای جادوگری خارج 

شود. خودش هم هنوز درست نمی دانست چه می خواهد. 
گفت: »باشه، قبوله. می خوای اول چی کار کنیم؟ بریم گالری؟«

تامـارا گفـت: »اول باید یـه چیزی بهت بـدم.« کال از حرفش تعجب کرد. 
تامـارا بـه اتاقش رفـت، گیس بافش پشت سـرش تاب تاب می خـورد. وقتی 
برگشـت چاقویی در دسـتش بود. چاقوی کال بود که مادرش سـاخته بود و 

قبضه و غالفش با طرح های پیچ وتاب داری تزیین شده بود. 
اسلحه را از تامارا گرفت و گفت: »میری1. تامارا... ازت ممنونم.«

1. Miri
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آرون سرخوشـانه فکـر کـرد: حـاال اگه کسـی توی سـالن غذاخـوری چپ 
نگاهتون کنه، می تونی کله ش  رو  بکَنی. 

کال خنده اش گرفت و نزدیک بود خفه شود، اما بخت یارش بود و تامارا 
آن را گذاشت به حساب احساسات و زد پشتش تا آرام شد. 
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فصل سوم

وارد شدن به سالن غذاخوری باعث شد کال احساسی شبیه دژاوو1 پیدا کند. 
احسـاس می کـرد در مکانـی آشناسـت، اما انگار هیچ چیز سـر جای خودش 
نبود. فهمید دلیلش این اسـت که تعداد کمی از دانش آموزان را می شـناخت. 
همه ی بچه های بزرگ تری که می شـناخت رفته بودند. هیچ کدام از بچه های 
سال آهنی را نمی شناخت، تعداد انگشت شماری از بچه های سال های مسی و 
برنزی برایش آشنا بودند و حتی آن دانش آموزان سال های طالیی و نقره ای 
هم که می شناخت خیلی فرق کرده بودند. انگار چند نفری تازه داشتند ریش 

کم پشتی درمی آوردند. 
کال دسـتی بـه صـورت خودش کشـید. بایـد امروز صبح اصـالح می کرد. 

احتماالً تامارا خوشش می آمد. 

dé jà vu .1؛ یا آشناپنداری اصطالحی فرانسوی است به معنای »قبالً دیده شده«. حالتی ذهنی است که در 
آن فرد پس از دیدن صحنه ای احساس می کند آن را قبالً دیده  و در گذشته با آن روبه رو شده.


