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ُنری هورِس1 داشت تالش می کرد خودش را به شکل یک بچه گربه دربیاورد.

بچه گربه باید بچه گربه ای سیاه از آب درمی آمد و کامالً هم مثل خوِد بچه گربه.
وسط تابستان بود. ُنری توی گاراژ خانه شان قایم شده بود. او فقط و فقط 

و فقط به بچه گربه فکر می کرد.
برای این قایم می شد که اگر اتفاق بدی افتاد،  کسی نبیندش. البته، اگر 
واقعًا قرار بود اتفاق بدی بیفتد، باید آن قدر به خواهر و برادرش نزدیک باشد 

که اگر داد زد، بتوانند بشنوند.
یا اگر میو کرد.

یا غرید.
ُنری تصمیم گرفت بهش فکر نکند. اگر شانس می آورد، به کمک نیازی نداشت.

بچه گربه، بچه گربه، بچه گربه.
او باید بچه گربه را خوب یاد می گرفت، چون فردا روز امتحان بزرگ بود. 
بعد از این همه سال انتظار، فردا باالخره روز امتحان ورودِی مدرسه ی  دانا بود.

Nory Horace -1

1
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رفتن به آن مدرسه خیلی سخت بود. کسی را قبول نمی کردند، مگر اینکه 
به خودشان زحمت  ُنری حتی  استعدادهای شگفت آوری داشت. دوستان 
هم ندادند که برای ورود به آنجا امتحان بدهند؛ همه شان برای مدرسه های 

راحت تر امتحان دادند.
اگر ُنری توی این امتحان بزرگ قبول می شد، می توانست از پاییز کالس 

پنجمش را توی مدرسه ی دانا شروع کند.
اگر هم در امتحان رد می شد...

نه. نباید رد می شد. او برای هیچ مدرسه ی دیگری امتحان  نداد. نه فقط 
به  خاطر اینکه مدرسه ی دانا مدرسه ی جادوی خیلی مهم و خیلی باکالسی 

بود، بلکه چون برادرش، هاوتورن ،1 هم آنجا درس می خواند.
و همین طور خواهرش دالیا2.

غیر از این، پدر ُنری هم یک جورهایی مدیر آنجا بود.
خب البته، یک جورهایی که نه، او واقعًا مدیر بود.

فکر امتحان بزرگ حال ُنری را به  هم می ریخت. جادوی او قوی بود. هیچ 
شکی در آن نبود. ولی بعضی وقت ها َچَپکی عمل می کرد.

و مدرسه ی دانا، جادوی چپکی نمی خواست.
احتماالً توی امتحان بزرگ فردا، یک بچه گربه ی سیاه هم باشد، حیوانی 
آسان. ُنری قبالً هزار بار خودش را به شکل بچه گربه ی سیاه درآورده بود. 

مشکل، اتفاق هایی بود که بعدش می افتاد.
ولی ُنری نباید به این فکر می کرد. به جایش باید نفسی عمیق می کشید 

و سرش را باال می گرفت.
بچه گربه! بچه گربه! بچه گربه!

دنیا تیره وتار شد و قلب ُنری تندتر  زد. بدنش کش آمد و بعد جمع شد. 

 Hawthorn -1
 Dalia -2
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صدایی مثل ترکیدن به گوش رسید.
هورا! بچه گربه!

اما صبر کن ببینم.
دهانش انگار یک جوری شده. ُنری دندان هایش را تق تق به هم زد. تق، 

تق، تق. وای!
دندان ها معمولی نبودند؛ بلند بودند و تیز و قوی، آن قدر تیز و قوی و بلند 

که می توانست چوب را بجود!
ُنری احساسی عجیب غریب داشت؛ فکر کرد: هوممم! یه گربه چه نیازی 

داره چوب بجوه؟
از روی شانه پشتش را نگاه کرد؛ یک ُدم بی نقص دید که ِفش ِفش توی 
هوا تکان می خورد: ُدم بچه گربه ی سیاه. ادامه ی ُدم به پاهای بچه گربه ی 

سیاه می رسید: پاهایی نرم و بالشتی با پنجه هایی تیز.
پایین را نگاه کرد تا پاهای جلویی اش را که قبالً دست هایش بودند ببیند، 

ولی...
پاهای جلویی اش پای بچه گربه نبودند؛ خزش قهوه ای و صاف بود. انگار 

یک شکم گرد و چاق هم داشت. اما این دماغ دیگر چه بود؟
نتوانست خوب ببیندش، ولی هیچ چیزش به بچه گربه نرفته بود. بیشتر 

شبیه پوزه ای دراز بود.
دماغ سگ آبی.

ُنری متوجه شد: »لعنتی! نصفم بچه گربه  است، نصفم سگ آبی.«
جادویش،

واقعًا،
چپکی عمل کرده.

فکر کرد: نه دیگه! چرا همه اش اشتباه می کنم؟ اگه فردا این جوری بشه، 
توی امتحان مردود می شم! باید فوری برگردم و دوباره امتحان کنم تا یه 
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گربه ی بی نقص بشم. آره، دقیقًا باید همین  کار رو بکنم.
اما سگ گربه اِی درون ُنری گوش نمی داد؛ سگ گربه ای سرش برای امتحان 
دندان های  آن  با  می خواست  دلش  فقط  سگ گربه ای  نمی کرد.  درد  بزرگ 

وحشتناکش چیزها را بجود.
توی گاراژ گشت  زد. چوب! این دور و برها چوب هست؟

ُنری سگ گربه ای فکر می کرد: باید چوب ها رو بجوم. باید سد درست کنم.
صدای ضعیف ُنری دختر می گفت: »نه! نه!«

ُنری سگ گربه  ای، کج وکوله و هن وهون کنان، از گاراژ رفت بیرون، به سمت 
خانه، و بعد هم رفت طبقه ی باال، داخل اتاق کار پدرش. دلش می خواست 

کُنده ی درخت بجود، یا چند تا شاخه، یا هر چیزی، واقعی و چوبی.
چشم ُنری به قفسه ی کتاب پدرش افتاد.

قفسه خیلی زیبا بود؛ بیشتر از دویست سال پیش ساخته شده و کار 
دست هنرمندان اروپایی بود.

قفسه، توی اثاثیه ی منزل، خیلی مهم و گران بود.
به  نظر خوش مزه می آمد.

دراز  چیز  یه   ببین!  رو  اون  »اووووه،  خودش گفت:  با  ُنری سگ گربه ای 
چوبی! چیزهای جویدنی مستطیلی!«

بعد به یکی از کتاب ها ُسقلمه زد و انداختش روی زمین و بعد ریزریز 
آن را گاز زد.

بیرونش مثل پوست درخت، کلفت و داخلش مثل برگ، ُترد بود. اومممم. 
خرچ، خرچ، خرچ. ُنری سگ گربه ای چهار تا از کتاب های پدرش را کامل جوید.

و بعد هم رفت سراغ پایه ها ی محکم میز پدرش که از چوب بلوط بود.
بعد هم قسمتی از صندلی راحتی پدرش را جوید؛ صندلی ای که پدرش به 
آن عالقه داشت. بعد هم کُرک و چوب ها را تا توی دست شویی مهمان کشاند 
و یک النه ی کوچک سگ آبی زیر روشویی درست کرد. بعد هم چند دقیقه 
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با ُدمش دنبال بازی کرد و کُپه ای کاغذ پاره پاره شده را برداشت و از آن برای 
جعبه ی توالتش1 استفاده کرد.

 معرکه بود. ُنری معرکه بود. او، یعنی ُنری سگ گربه ای احساسش از تمام 
هفته های گذشته بهتر بود!

دست کم تا وقتی که برادرش هاوتورن او را پیدا نکرده بود.

Litter box -1: جعبه ای است برای گربه های خانگی که تویش شن می ریزند تا گربه توی آن دست شویی کند.
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هاوتورن شانزده ساله بود. بیشتر کارهای خانه را او انجام می داد، چون 
پدرش، دکتر هورِس، آن قدر پست مهمی داشت و سرش شلوغ بود که دیگر 

فرصت شام درست  کردن و بافتن موها را نداشت.
چون مادرشان پیش آن ها نبود.
او سال ها پیش فوت کرده بود.

دادن  دستور  همین طور  و  داشت،  دوست  را  آشپزی  و  ورزش  هاوتورن 
به دیگران را. از وقتی هم که یک شعله  شده بود، آتش زدن چیزها را هم 

دوست داشت. یک شعله ی واقعًا خوب. جادوی او هیچ وقت چپکی نبود.
هاوتورن به النه ی سگ آبی خیره شد و داد زد: »ُنری! داری چیکار می کنی؟«

ُنری سگ گربه ای می خواست صورتش را به شلوار هاوتورن بمالد. 
هاوتورن ادامه داد: »حتی نمی دونم االن چی هستی. ولی بهتره برگردی 
و بیایی به من کمک کنی خونه رو تمیز کنم. جدی می گم، چیکار کردی؟ 

چه بوی بدی اینجا میاد!«
صدای هاوتورن باعث شد ُنری سگ گربه ای کمی بلرزد.

2
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هاوتورن داد زد: »ُنری! همین االن برگرد!«
پلوف. او ُنری را ترساند و مجبورش کرد به حالت قبل برگردد: دختری با 
موهای پرپشت، بدن کوچک، پوست قهوه ای و پیراهن بنفش. تکه ای از پارچه ی 

صندلی راحتی هنوز به دندان هایش چسبیده بود. َاه! آن را ُتف کرد بیرون.
چه فاجعه ای.

اتاق کار و دست شویی را گند گرفته بود؛ صندلی راحتی پدر انگار منفجر 
و  داشت  پایه  سه  وحشتناکی،  خیلی  شکل  به  عتیقه اش،  میز  بود،  شده 

کتاب های ارزشمندش حاال مثل ساالد کلم شده بودند.
حتمًا خیلی خیلی عصبانی می شود.

ُنری زیر لب گفت: »متأسفم.«
به نظر می رسید هاوتورن عصبانی و نگران است.

به خواهرش گفت: »فقط کمک کن تمیزش کنیم. وقت زیادی نداریم.«
درست کردند. کیسه زباله  را  جایی که می شد، خرابی ها  تا  هم،  با  آن ها 
اسپری  با  و  دستمال کشیدند  را  خانه  می کردند. کف  پر  پشت کیسه زباله 
تمیزکننده تمیزش کردند. وقتی دست شویی دوباره شکل دست شویی شد، 
هاوتورن به یک نجار زنگ زد تا بیاید میز و صندلی راحتی را تعمیر کند. ُنری 
را مجبور کرد خاک اره های کف اتاق را جاروبرقی بکشد. سایت کتاب فروشی 
کاپ اند چاسر1 را هم پیدا کرد و نسخه های جدید همه ی کتاب هایی را که 

ُنری داغان کرده بود سفارش داد.
وقتی همه ی این کارها را انجام دادند، ُنری گلویش را صاف کرد و گفت: 

»هاوتورن، تو هنوز از دست من عصبانی ای؟«
باید روی ذهنت کنترل  »تو  داد:  تکان  َنه  به عالمت  را  هاوتورن سرش 

داشته باشی ُنری. فقط همین.«
»می دونم.«

Cup & Chaucer bookshop -1
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ُتن صدایش را باالتر برد: »و وقتی هم می خواهی به یه حیوون تبدیل 
بردار. واقعًا  از قاتی پاتی شدن دست  بشی، یه حیوون طبیعی بشو. دیگه 

ضعیف می شی و هیچ کس هم خوشش نمیاد.«
»داشتم تمرین می کردم بچه گربه بشم، مثل  داد:  برایش توضیح  ُنری 
همون که خودت بهم گفتی. بعد یه دفعه یه قسمتم سگ آبی شد و همه چیز 

وارونه شد.«
هاوتورن پرسید: »یعنی اون بودی؟ یه گربه سگی؟«

ُنری گفت: »دراصل سگ گربه ای.« لحظه ای فکر کرد و بعد لبخند پهنی 
زد: »َسگُربه!«

هاوتورن گفت: »هر چی که بود، چندش بود.« لبخند ُنری محو شد.
هاوتورن ادامه داد: »بعدش هم تو کنترلت رو از دست دادی، مثل همیشه. 

فکر کنم باید بندازیم گردن خرگوش های دالیا.«
و  بود  کُرکی  او  بود.  و سیزده ساله  فرزند وسط خانواده ی هورِس  دالیا، 
یک عالمه حیوان خانگی داشت: دو خفاش، سه وزغ، یک موش خرما، یک 
توکان، یک جفت موش و دوازده  تا خرگوش. حیوان ها مؤدب نبودند؛ موش 
خرما روی فرش خراب کاری می کرد؛ وزغ ها هم همین طور؛ خفاش ها هم 
اگر خراب کاری  نبود  آن قدرها ضایع  توی موهای مردم.  همه اش می رفتند 

ُنری را گردن خرگوشک ها می انداختند.
البته ُنری احساس گناه می کرد. خرگوش ها نباید به  خاطر اشتباه او توی 

دردسر می افتادند، دالیا هم همین طور.
او دست هایش را درهم گره زد و گفت: »بهتر نیست راستش رو به پدر بگیم؟«

هاوتورن گفت: »نه. نمی خواهیم از دستت عصبانی بشه، اون هم روز قبل 
از امتحان بزرگ.«

ُنری سرش را پایین انداخت. شاید حق با هاوتورن بود.
بعضی دروغ ها از حقیقت هم بهترند.
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ُنری هم مثل بقیه ی هم سن و سال هایش تا تعطیالت تابستانی به مدرسه ای 
معمولی  رفته بود. اسم مدرسه ی معمولی  ُنری، وودی ِدیل1 بود. درست مثل 

بقیه ی مدرسه های معمولی، از پیش دبستانی داشتند تا کالس چهارم.
البته هنر، ورزش،  بود، و  یاد گرفته  ُنری توی مدرسه خواندن و نوشتن 
علوم، ریاضی و موسیقی. چیزی که توی مدرسه یادشان نداده بودند، جادو 
بود؛ چون قدرت های آدم تا زمانی که به سن ده سالگی نمی رسید، رو نمی شد. 
به  محض اینکه دختر یا پسر، ده ساله و آماده ی رفتن به کالس پنجم می شد، 
توی مدرسه ی دیگری ثبت نام می کرد. آنجا باز هم باید می خواند، بسکتبال 
بازی می کرد و تمرین ریاضی حل می کرد؛ اما در کنارش جادو هم تمرین 
می کرد. نوع جادویی که هر فرد تمرین می کرد، به استعدادش بستگی داشت.
بعضی بچه ها شعله  بودند: آن ها استعدادهای آتشی داشتند، مثل هاوتورن.

بعضی ها کُرکی بودند: آن ها استعدادهای حیوانی داشتند، مثل دالیا.
بقیه هم چشمکی، پروازی یا تبدیلی بودند. ُنری یک تبدیلی بود، البته 

نه یک تبدیلی معمولی.
او  تبدیلی ها،  بقیه ی  برخالف  بود.  قوی  عجیبی  شکل  به  او  جادوی 
می توانست به حیوان های زیادی تبدیل شود. اما ُنری جادویش را از پدر 

مخفی می کرد؛ چون همیشه چپکی بود.
مثالً، او خیلی قشنگ یک راسو می شد، بعد ناگهان باد می کرد، اندازه ی 

یک فیل می شد و بعد هم خرطوم درمی آورد.
یا مثالً خیلی قشنگ یک پاپی2 می شد و بعد پاهایی مثل پاهای ماهی 

مرکب3 درمی آورد.
ُنری می دانست پدرش یک پاپی با پاهای هشت پایی را قبول ندارد. او 

خیلی چیزها را قبول ندارد.
Woody Dale -1

Puppy -2: توله سگ
3- نوعی ماهی که موقع احساس خطر، چیزی مثل جوهر توی آب پخش می کند و پاهایی مثل هشت پا دارد.
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مشکل دیگر این بود که ُنری دختر، تقریبًا همیشه موقع تبدیل، کنترل ذهن 
انسانی اش را از دست می داد و دست آخر فاجعه ای بزرگ به بار می آورد.

ُنری راسوفیلی همه جا را دنبال بادام زمینی گشت و بوی بسیار بدی توی 
را  همه جا  شدند  مجبور  آن ها  انداخت.  راه  هورِس  خانواده ی  آشپزخانه ی 
پنجره ی  از  بدبویی  راسوی  متقاعد کنند که  را  پدر  و  بسابند  سفیدکننده  با 
را  دالیا  همه ی کفش های  هم  ُنری پاپی هشت پایی  داخل.  آمده  آشپزخانه 
جوید و بعد هم جوهر سیاه زننده اش را پاشید به هاوتورن. هاوتورن به پدر 

گفته بود جوهر خودکارش باال زده.
حتی توی بچه گربه ی سیاه هم چهار بار مختلف اشتباه کرد. ترسناک ترین شان 
وقتی بود که ُنری کمی شبیه اژدها شد و با آتش دهانش مبل را سوزاند. 
پروژه ی  توی  گفت  پدر  به  را گردن گرفت؛  همه چیز  هاوتورن  هم  آن دفعه 
شعله ی صندلی گرم اشتباه کرده. پدر هم مبل جدیدی خرید و هاوتورن را 
مجبور کرد مقداری از پولش را بدهد. ولی ُنری شک داشت که پدرش واقعًا 
گول خورده باشد. هاوتورن توی مدرسه ی دانا به خاطر درس شعله نمره های 

باالیی می گرفت و هیچ وقت چنین اشتباهاتی ازش سر نمی زد.
پدر حتمًا فهمیده که قدرت تبدیل ُنری از کنترل خارج شده.

فقط نمی خواست درباره اش حرف بزند.
او درباره ی خیلی چیزها حرف نمی زد.

آن روز عصر وقتی پدر از مدرسه ی دانا برگشت خانه، هاوتورن درباره ی 
اتفاق آن روز با او حرف زد. پدر فوری به اتاق کارش رفت تا با چشم های 

خودش ببیند. هاوتورن، دالیا و ُنری هم دنبالش رفتند.
نگاه می کرد،  روی میزش  به َخش های  اخم  با  داشت  که  او همان طور 
گفت: »دالیا، تو باید بیشتر حواست به اون خرگوش ها باشه. اون ها فقط به 

انضباط نیاز دارن. انضباط و یه قفل محکم تر برای لونه شون. باشه؟«
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دالیا گفت: »باشه پدر.« و به ُنری چشم غره  رفت.
و  کردی  خبر  نجار  ممنون که  هاوتورن  »خب،  و گفت:  مکثی کرد  پدر 

کتاب هام رو دوباره سفارش دادی.«
هاوتورن سرش را تکان داد؛ یعنی خواهش می کنم. پدر برای یک ثانیه 

نیم نگاهی به ُنری انداخت؛ ُنری فکر کرد می خواهد چیزی بهش بگوید.
شاید می خواست بپرسد واقعًا چه شده.

شاید هم می خواست بگوید کمک می خواهد یا نه.
به جایش، پدر سه  بار انگشتانش را جمع کرد و باز کرد؛ اتاق کارِ به هم ریخته 

غیب شد.
بیشتر چشمکی ها می توانستند چیزها را غیب کنند؛ اما فقط چشمکی های 
فوق العاده قوی می توانستند کل یک اتاق را که چند نفر آدم توی آن بودند، 
ناپدید کنند و همه چیز هم صاف و مرتب بماند. به نظر می رسید خانواده ی 

هورس باالی اتاق غذاخوری توی هوا معلق مانده باشند.
پدر گفت: »بچه ها برید پایین. می خوام بقیه ی روز دیگه کسی مزاحمم 

نشه.«
خودش هم غیب و صحبت  ها تمام شد.

 صبح روز بعد، پدر زود رفت سر کار.
ُنری با دالیا، هاوتورن و چند تا از خرگوش های دالیا صبحانه خورد.

هاوتورن یک تخم مرغ خام از یخچال برداشت و پرسید: »عسلی می خوری 
یا سفت؟«

ُنری جواب داد: »عسلی لطفًا.«
را  آن  می پزند،  تخم مرغ  شعله ها  همه ی  روشی که  همان  با  هاوتورن، 
با نوک  بعد  تا خوب عسلی شد،  به آن حرارت داد  با دست هایش  پخت: 
که  همان طور  برشته کرد.  را  نان  تکه ای  و  پرتاب کرد  انگشت هایش شعله 
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انرژی  باید  »همه ا ش رو بخور...  ُنری را جلویش می گذاشت، گفت:  غذای 
داشته باشی. برای امتحان بزرگ آماده ای؟«

ُنری اول سرش را باال پایین کرد؛ یعنی بله، ولی بعد سرش را به اطراف 
تکان داد؛ یعنی نه. بعد هم گاز کوچکی به نانش زد.

هاوتورن توصیه کرد: »فقط چیزی رو که معلم ها ازت می خوان انجام بده. 
نه بیشتر، نه کمتر. گیج هم نشو.«

ُنری گفت: »می دونم.« تالش کرد لقمه اش را قورت بدهد، ولی تکه های 
نان توی گلویش گیر کرد.

»اون ها ازت می خوان قابل پیش بینی باشی.«
»می دونم.«

»و خیلی دقیق.«
»می دونم.«

»پس جزئیات رو تا تک تک موهای سبیل گربه ت، درست انجام بده.«
»باشه.«

»کنترل بدن حیوون رو داشته باش.«
»باشه.«

»و موهات رو هم بباف. محکم! درضمن، این شلوار رو نمی تونی بپوشی.«
ُنری به لباس هایش نگاه کرد. گفت: »ولی این شلوار بنفش شانسمه!«

هاورتون سرش را تکان داد. »برو عوضش کن؛ اون پیرهن دخترونه ا ت رو 
که یقه ی قشنگی داره بپوش.«

ُنری بلند شد.
»نه االن! بعد از صبحانه!«

ُنری نشست و هاوتورن باز هم بهش توصیه هایی کرد. دالیا هم آمد پیش 
آن ها. همان طور که ُنری داشت تالش می کرد غذایش را بخورد، آن ها با او 
حرف می زدند. وقتی داشت لباسش را عوض می کرد، از الی در با او حرف 



فصل دوم  19

می زدند. تمام ده دقیقه راه تا مدرسه ی دانا را هم با او حرف می زدند.
آن ها او را از دروازه های مدرسه به داخل راهنمایی کردند و ساکت شدند. 
هاوتورن دست هایش را روی شانه های ُنری گذاشت و گفت: »هرچی بشه، 

هرچی بشی، به هیچ چیزی لیس نمی زنی.«
دالیا گفت: »یا هیچ چیزی رو نمی خوری.«

هاوتورن ُنری را بغل کرد: »تمام تالشت رو بکن.«
دالیا اضافه کرد: »و موفق شو.«

با هم گفتند: »نه اینکه نگران باشیم! همین طوری می گیم.«
بعد رفتند. هاوتورن رفت سر کار تابستانه اش و دالیا هم با معلم خصوصی  

ریاضی اش کالس داشت.
ُنری تنهای تنها ماند.

ساختمانی که سالن اجتماعات جادو و نمایش مدرسه ی دانا در آن قرار 
داشت، بلند و سنگی بود. گارگویل ها 1 هم از باال داشتند پایین را نگاه می کردند.

داخل سالن، ُنری صفی از بچه ها را دید که با پدرها و مادرهایشان آمده 
بودند. همه برای امتحان بزرگ آمده بودند.

روی  دست  پدرها  و  می کشیدند  دست  بچه هایشان  موهای  به  مادرها 
شانه ی آن ها می گذاشتند و دکمه های ژاکت هایشان را می بستند.

لباس ُنری بدنش را می خورد.
جلوی او دختری با پوست روشن و موهای کوتاه و زاویه دار ایستاده بود؛ 
جثه اش کوچک بود، دست هایش کوچک بود، پاهایش هم کوچک بود. تنها 
از شیشه هایش  کدام  و هر  بود  قابش مشکی  بود.  عینکش  بزرگش  چیز 

اندازه ی یک کلوچه ی بزرگ بود.

Gargoyle -1: ناودانی که معموالً در بناها و کلیساهای قدیم با سنگ یا فلز به شکل صورت انسان یا 
حیوانات عجیب حجاری می شد.
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بابای دختر با صدایی آهسته با او حرف می زد: »تو کبریت رو می تونی 
روشن کنی لِیسی1. می دونیم. ولی بیا مارشمالو رو امتحان کنیم.«

دختر، همان لِیسی، گفت: »قهوه ای طالیی چهار ثانیه ا ست، کمی سوخته 
شش ثانیه.« لبش می لرزید.

باباش بهش هشدار داد: »اگه کم بپزیش، نمی تونی بری مدرسه ی دانا. 
اگه زیاد هم بپزیش که بدتر.«

لِیسی سرش را به عالمت تأیید تکان داد.
بابا گفت: »گند نزنی.«

دست های لِیسی شروع کردند به لرزیدن.
او  به  واقعًا کمکی  لِیسی  بابای  نظرش  به  او سوخت.  برای  ُنری دلش 

نمی کرد. ُنری دستی روی شانه ی او زد و لبخند زد.
ُنری گفت: »ترسناکه، نه؟ توی دل من که انگار دارن لباس می شورن.«

لِیسی سریع به طرفش برگشت: »هیسسس! نمی بینی همه دارن تمرکز 
می کنن؟ دارن تکنیک های جادوشون رو مرور می کنن!«

ُنری سرخ شد، داخل لپش را گاز  گرفت و منتظر ماند.
صف جلوتر رفت.

حاال ده بچه جلوی او توی صف بودند.
بعد هشت. بعد پنج.

بعد هم یکی. اسم لِیسی را صدا زدند و احساس نگرانی زیادی صورتش 
را پر کرد.

ُنری بهش گفت: »موفق باشی.«
لِیسی دوباره گفت: »هیسسسس!« حالت صورتش آرام تر شد. خودش 
را از بغل پدرش بیرون کشید و بعد رفت توی سالن جادو و نمایش؛ برای 

امتحان بزرگ.

 Lacey -1


