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سرآغاز

مردی که تقال می کرد از سـطح سـفید یک کوه یخی باال برود، از دور، تا 
حـدودی، شـبیه مورچـه ای بود که با مشـقت لبه ی یک بشـقاب غذا حرکت 
می کند. از آن ارتفاع، خرابه های اطراف شهر الرینکونادا1 در زیر پاهایش شبیه 
لکه هایی پراکنده بود. هرچه بیشتر ارتفاع می گرفت، باد هم شدیدتر می شد 
و گَـرِد پـودرِی برف را به َسـر و صورتش می پاشـید و تارهای خیس موهای 
سـیاهش را منجمـد می کرد. با وجود عینک کوه نـوردِی کهُربایی رنگی که به 
چشم داشت، بازهم از شدت انعکاس نور غروب خورشید، ُمدام پلک می زد. 
با اینکـه تنهـا تجهیـزات مرد، قالب و یک تبر یخ شـکن بـود و نه از طنابی 
استفاده می کرد، نه از قرقره ی جادستی، بازهم از سقوط کردن نمی ترسید. 
او، آالسـتر هانت2، یک جادوگر بود. در مسـیرش به سـمت باالی کوه، مواد 
منجمد کوه یخی را زیر دسـتش شـکل و حجم می داد. با هر اینچی که از 

دیوار باال می رفت، دستگیره و قالب های جای پا در کوه ظاهر می شدند. 
در میانه هـای کـوه یخـی، وقتی باالخره به غار رسـید، نیمی از بدنش یخ 
زده بـود و آن قـدر برای رام کردن سـرکش ترین عنصری ها قدرتش را به کار 
گرفتـه بـود کـه دیگر نفس نداشـت.  به کارگیری جادوی شـخصی - آن هم 
به شـکل مسـتمر - شیره ی جان آدم را می کشید؛ اما آالستر جرئت نداشت 

حتی سرعتش را کم کند. 

La Rinconada -1
Alastair Hunt -2
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غار شبیِه دهانی باز در پهلوی کوه بود؛ به همین دلیل امکان نداشت بشود 
آن را از بـاال یـا پاییـن تشـخیص داد. او خودش را روی لبـه ی غار انداخت، 
نفس نفس زد و به دلیل اینکه نتوانسـته بود زودتر به آنجا برسـد و گذاشـته 
بـود فریـب بخورد، خودش را نفرین کرد. مردم الرینوکوندا انفجاری را دیده 
بودند و ُمدام بین خودشان ِپچ ِپچ می کردند که آتش درون یخ چه مفهومی 

می تواند داشته باشد. 
آتِش دروِن یخ! احتماالً عالمت درخواسـت کمک یا... نشـانه ی حمله بوده. 
غار پر از افرادی بود که برای جنگیدن یا خیلی پیر بودند و یا خیلی جوان؛ پر 
از مجروح و مریض  و مادرهایی که بچه های خیلی کوچک داشتند و نمی شد 
تنهایشان بگذارند؛ مثل زن و پسر خوِد آالستر. آن ها هم در این غار پنهان شده 

بودند، در یکی از دورافتاده ترین نقاط روی کره ی زمین. 
استاد روفوس گفته بود اگر این کار را نکنند، آسیب پذیر می شوند و تبعات 
بعدی آن بدتر است؛ آالستر هم به او اعتماد کرده بود، اما بعد وقتی َسر و کله ی 
دشـمِن مرگ در میدان نبرد پیدا نشـد تا با قهرمان جادوگران، همان دختر 
سازانایی که تنها امید همه ی آن ها بود، رو به رو شود، آالستر متوجه اشتباهش 
شـد. او با بیشـترین سرعتی که می توانست، خودش را به الرینوکوندا رسانده 
و بیشـتر مسـیر را پشـت یک عنصری هوایی پرواز کرده بود. از آنجا هم، از 
ترس کنترل غیرقابل پیش بینی و قدرتمند دشمن روی عنصری ها، پیاده راه 

را پیموده بود. هرچه باالتر آمده بود، ترسش هم بیشتر شده بود. 
او همان طور که وارد غار می شـد، با خودش فکر می کرد: لطفًا حالشـون 

خوب باشه. خواهش می کنم یه کاری کن حالشون خوب باشه.
اگـر خبـری بـود، باید صـدای ضجه و ناله ی بچه ها شـنیده می شـد؛ باید 
صدای ِوزِوِز آهسـته ی ِپچ ِپچ های مضطربانه و همهمه ی جادوی ضعیف شده 
به گوش می خورد؛ اما در عوض، فقط صدای زوزه ی باد به گوش می خورد که 
بر قله ی متروک کوه می وزید. دیوارهای غار سفید یخی بود، اما در جاهایی 
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که خون پاشـیده و به زمین ریخته  بود، جای لک های قرمز و قهوه ای روی 
آن ها مشـخص بود. آالسـتر عینکش را از سـرش بیرون کشید و آن را روی 
زمیـن انداخـت. او جلوتـر می رفـت و به خودش فشـار می آورد تـا با اندک 

قدرِت باقی مانده اش، بتواند صاف بایستد. 
دیوارهای غار درخشـش شـبرنگ عجیب و غریبی داشـت. هرچه آالسـتر 
از ورودی دورتـر می شـد، ایـن درخشـش بـه تنهـا منبـع نور او بـرای دیدن 
تبدیـل می شـد؛ همیـن تقریبًا توضیـح می داد چرا پایش روی اولین جسـد 
ُسر خورد و نزدیک بود دو زانو به زمین بیفتد. آالستر فریاد زد و خودش را 
عقب کشـید؛ با شـنیدن انعکاس صدای خودش در غار، لرزید و عقب رفت. 
جادوگـِر زیـر پایش طوری سـوزانده شـده بود کـه قابل تشـخیص نبود؛ اما 
دستبند چرمی ای که به ُمچ داشت و قطعه مس چکش خورده ی بزرگ روی 
آن، نشـان می داد او یک دانش آموز سـال دومی در مجیستریوم بوده است؛ 

یعنی بیشتر از سیزده سالش نبوده. 
آالسـتر به خودش نهیب زد: دیگه تا االن باید به مرگ عادت کرده باشـی. 
جادوگرها در طول یک دهه ی گذشته - که گاهی انگار یک قرن طول کشیده 
بود - با دشمن در جنگ بودند. اولش به نظر غیرممکن می آمد که یک مرد 
جـوان، حتـی اگر سـازانا هم باشـد، بخواهد خـود مرگ را شکسـت دهد؛ اما 
هرچه دشـمن قدرتش را افزایش و ارتش َهرج وَمرج زده هایش را گسترش 
داد، تهدید، ناگزیر جدی تر... و ُمنتهی به سـالخی بی رحمانه ی بی پناه ترین و 

بی گناه ترین افراد شد. 
آالستر سرپا ایستاد و به زور در غار جلوتر رفت و ناامیدانه دنبال یک چهره 
بین سـایرین گشـت. او به اجبار راهش را از کنار جسد اساتید سالخورده ی 
مجیسـتریوم و کالجیوم، بچه های دوسـتان و آشـنایان و جادوگرانی که در 
جنگ هـای پیشـین مجـروح شـده بودند، بـاز کـرد. در میان آن ها، اجسـاد 
متالشی شـده ی َهرج و َمرج زده ها هم قرار داشـت که چشـم های چرخانشان 
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برای همیشـه خاموش شـده بود. با اینکه جادوگران اصالً خودشـان را برای 
چنیـن چیـزی آمـاده  نکرده بودند، بـا این تعداد تلفات از نیروهای دشـمن، 
باید خیلی خوب جنگیده بوده باشـند. آالسـتر با ترسـی که دل و روده اش را 
به هم ریخته بود - و با دسـت و پاهایی ِکِرخ - از بین همه ی آن ها لنگید و 

رد شد... تا اینکه او را دید. 
سارا.

او سـارا را در انتهـای غـار، جلوی یک توده ی یخی پیدا کرد. چشـم های 
او باز و بی روح بود. حدقه ی چشـم هایش تیره شـده و مژه هایش یخ زده و 
جمع شـده بود. آالسـتر روی او خم شد و با انگشت هایش گونه های سرد او 
را نوازش کرد. آالستر نفسش را به شدت تو داد و صدای ِهق ِهقش، سکوت 

را شکست. 
اما پسرش کجا بود؟ کالِم کجا بود؟

دست سارا دور یک خنجر محکم شده بود. او در شکل دادن به سنگ های 
معدنی که از اعماق زمین استخراج می کرد، تبحر پیدا کرده بود. در آخرین 
سال تحصیلی شان در مجیستریوم؛ خودش با دست های خودش این خنجر 
را ساخته بود. خنجرش اسم هم داشت: سمیرامیس. آالستر می دانست که 
این خنجر چقدر برای سارا ارزش داشت. او همیشه به آالستر می گفت: اگه 
مجبور باشم بمیرم، دلم می خواد اون لحظه سالح خودم توی دستم باشه... 

اما آالستر اصالً نمی خواست سارا بمیرد. 
انگشت های او گونه ی یخ زده ی سارا را خراش داد. 

صدای گریه ای باعث شـد او به سـرعت برگردد. در این غاِر پر از مرگ و 
سکوت، صدای یک گریه عجیب بود! 

یک بچه!
او برگشـت و مثل دیوانه ها دنبال منبع صدای نازک گریه گشـت. به نظر 
می رسید صدا از جایی نزدیکِ  ورودی غار بیاید. آالستر راِه رفته را به سرعت 
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برگشت. او از روی اجساد ُسر می خورد - که بعضی یخ زده و مثل مجسمه 
خشک شده بودند - تا اینکه ناگهان صورت آشنای دیگری را پیدا کرد که از 

محل کُشتار به او ُزل زده بود. 
ِدکالن1؛ برادر سارا که در آخرین نبرد مجروح شده بود. به نظر می رسید 
با استفاده ی خصمانه از جادوی هوایی او را خفه کرده باشند. صورتش کبود 
بود و همه ی مویرگ های چشـم هایش پاره شـده بود! یکی از بازوهایش از 
جا درآمده بود. درست زیر همان دستش، پسِر آالستر را روی پتوی بافتنی 
گذاشـته بـود تـا سـرمای کف یخ غار اذیتـش نکند. همان طور که آالسـتر با 
شگفتی به او خیره مانده بود، پسرکوچولو دهانش را باز کرد و ناله ی نازک 

دیگری سر داد. 
آالسـتر کـه انگار از خود بیخود شـده بود و از آسـودگِی خاطـر می لرزید، 
خم شد و فرزندش را بلند کرد. پسرش با چشم های درشت خاکستری به 
او خیره شـد و دهانش را باز کرد تا دوباره جیغ بزند. وقتی پتو کنار رفت، 
آالسـتر دلیل ضجه های او را فهمید. پای پسـرش مثل شـاخه ی شکسته ی 

یک درخت، از جا درآمده و در زاویه ی ترسناکی آویزان شده بود. 
آالستر سعی کرد جادوی زمین را احضار و پسرش را درمان کند، اما فقط 
به اندازه ای نیرو برایش باقی مانده بود که بتواند بخشـی از درد او را سـاکت 
کند. قلبش به شدت ضربان می زد؛ مجددًا پتو را محکم دور پسرش بست و 
دوباره غار را دور زد و برگشت به جایی که سارا افتاده بود. او که بچه را طوری 

گرفته بود که انگار سارا می توانست آن را ببیند، کنار بدن سارا زانو زد. 
آالسـتر بـا ُبغض سـنگین تـوی گلویش گفت: »سـارا... من به پسـرمون 
می گـم کـه تـو جونـت رو بـرای محافظـت از اون دادی. یه طـوری بزرگش 

می کنم که یادش بمونه تو چقدر شجاع بودی.«
چشم های سرد و بی روح سارا به او خیره مانده بود. او بچه را محکم تر در 

Declan -1
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آغوش گرفت و خم شـد تا ِسـمیرامیس1 را از دست او بردارد. وقتی خنجر 
را برداشـت، متوجـِه عالمـت عجیبـی روی یخ کنـار تیغه ی چاقو شـد. انگار 
سـارا وقتـی در حـاِل جان دادن بوده، به آن چنگ زده بـود؛ اما جای خطوط، 
حساب  شده تر از این  حرف ها بود... وقتی آالستر نزدیک تر رفت، متوجه شد 
چند کلمه است؛ کلمه هایی که همسرش با آخرین جانی که در بدن داشته، 

روی یخ حک کرده بود. 
وقتی آن ها را می خواند، حس کرد سه ضربه ی ُمهلک به قلبش خورده است:

بچه رو بکُشین! 

1- ِسـمیرامیس Semiramis، ملکه ی افسـانه ای سـرزمین بابل اسـت که از او و زندگی اش داستان های 
بسیاری نقل شده است.
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کالِم هانت بچه معروِف شهر کوچکشان، کارولینای شمالی بود؛ البته معروف 
به دردسرسازی! معلم های میهمان کامالً با کنایه های نیشدار او آشنا بودند. البته 
شیرین کاری های او به اینجا ختم نمی شد؛ کال در زمینه ی آزار و اذیت مدیران، 
ناظم ها و بانواِن مسئول ناهارخوری هم استاد بود. مشاوران بینوای مدرسه که 
می دانستند بچه ی بیچاره مادر ندارد، اولش به قصد کمک به او جلو می آمدند؛ 
اما حاال کارشان به جایی رسیده بود که از خدا می خواستند دیگر کال را نزدیک 
دِر دفترشان هم نبینند. هیچ چیز خجالت آورتر از این نبود که آن ها حریف یک 

الف بچه ی دوازده ساله ی یاغی نمی شدند.
همسایه های کال اخم وَتخِم همیشگی او، موهای سیاه و چشم های مرموز 
و خاکسـتری اش را خوب می شـناختند. تخته اسکیت عشق زندگی کال بود. 
البته خیلی طول کشـید تا او در اسـکیت بازی مهارت پیدا کند؛ و تاوان این 
کار را ماشـین هایی دادند که جای خراشـیدگی و سـاییدگِی روی بدنه شان، 
هنوز هم پابرجا بود. پاتوق او بیشـتر پشـت ویترین مغازه ی مجالت بازی و 
فکاهی، مغازه های بازی های رایانه ای یا ماشـین های بازی آرِکید بود. حتی 
شـهردار هم او را می شـناخت. بعد از دسـته گلی که او در رژه ی روز اول ماه 

فصل اولفصل اول
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مه۱ به آب داد، به سختی می شد چهره اش را فراموش کرد. کال در مغازه ی 
محلـِی حیوانـات خانگـی، بـدون اجـازه از کنـار میز منشـی دویـده و موش 
صحرایی برهنه ای را که قرار بود غذای یک مار بوآ باشد، دزدیده بود. ظاهرًا 
بـرای موجـود کوچـک، کور و چروکیده ای که نتوانسـته بـود از پِس خودش 
بربیایـد، دلـش سـوخته بـود؛ و البتـه به نام عدالـت، کال همـه ی موش های 
سفیدی را هم که در منوی غذایی مار بوآ قرار داده شده بودند، آزاد کرده بود.
او هیچ وقت فکرش را هم نمی کرد که موش ها مثل دیوانه ها، زیر دست و پای 
آدم هـا برونـد و رژه را به هم بریزند. اینکه موش ها حیوان های باهوشـی نیسـتند، 
یک طرف؛ اما کال حداقل از مردم و تماشاچی ها توقع نداشت آن طور از موش ها 
بترسند و پا به فرار بگذارند. بعد از تمام شدن این قیل و قال، پدر کال به او توضیح داد 
آدم ها آن قدرها هم که کال فکر می کند، باهوش نیستند. نابود شدن برنامه ی رژه ی 
آن روز تقصیر کال نبود؛ اما همه - مخصوصًا شهردار - کال را مقصر اصلی ماجرا 
می دانستند. بدتر از همه، پدر کال او را مجبور کرد موش صحرایی را به آن ها پس بدهد.

پدر کال از دزدی بدش می آمد.
تا جایی که به پدرش مربوط بود، دزدی و جادو به یک اندازه بد بودند.

کال روی صندلـی چوبـی جلوی دفتر مدیر نشسـته بـود و ُمدام به خودش 
می پیچید. با خودش فکر می کرد آیا فردا باز هم او را به مدرسه راه می دهند یا 
نه؟ اگر راهش نمی دادند، دل کسی برای او تنگ می شد؟ کال بارها شیوه های 
مختلـف گنـد زدن در امتحـان جادوگـری را با خودش مرور کـرده بود. باید به 
بهترین و متفاوت ترین شـکل ممکن گند می زد! پدرش چندین بار روش های 

۱- روزی در فصل بهار در کشورهای نیم کره ی شمالی که به «روز کارگر» هم معروف است. این روز تعطیل 
رسمی است و مردم در آن به جشن و پایکوبی می پردازند.
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رد شـدن در امتحان را به او گوشـزد کرده بود: »یا کالً به هیچی فکر نکن؛ یا 
روی چیزی تمرکز کن که دقیقًا خالف خواسته ی اون هیوالها باشه...  یا اینکه 
همـه ی تمرکـز ذهنیت رو بذار روی خوندن ذهن یه نفر دیگه.« کال ماهیچه ی 
پشت پایش را مالید. آن روز سر کالس، باز هم پایش گرفته بود و تیر می کشید؛ 
بعضی وقت هـا این طـوری می شـد. هرچقدر بیشـتر قد می کشـید، دردش هم 
بیشـتر می شـد. حداقل می توانست مطمئن باشـد که با این وضعیت جسمی، 

مثل آب خوردن، در هرجور آزمون آمادگی جسمانِی جادوگری رد می شود!
َسـر و صدای بچه ها از سـالن ورزش انتهای راهرو، به وضوح شنیده می شد؛ 
کتانی هـای آن هـا روی کـف چوبی و بّراق سـالن غیژ غیژ صـدا می کرد. آن ها 
جیـغ و داد می کردنـد و بـه هم تیکه و متلک می انداختند. این اولین بار بود که 
کال آرزو می کرد ای کاش می توانست با آن ها بازی کند. او به اندازه ی بچه های 
دیگر سریع نبود و ممکن بود تعادلش را از دست بدهد؛ اما ُپرانرژی و مشتاِق 
بازی با آن ها بود. به دلیل وضعیت پایش، شرایط الزم برای حضور در کالس 
ورزش را نداشت. حتی در دوران ابتدایی هم، وقتی سعی می کرد بدود، بپرد 
یـا از موانـع بـاال برود، یکی از داوران بازی جلو می آمد و به او تذکر می داد که 
باید سرعتش را کم کند، وگرنه آسیب می بیند. کال مجبور بود به حرف آن ها 

گوش کند؛ در غیر این صورت، او را از زمین بازی بیرون می کردند.
آن هـا طـوری برخـورد می کردند که انـگار چند جای کبودی می توانسـت 

کسی را بکشد. پای او که دیگر بدتر از این نمی شد!
کال آه عمیـق و سـوزناکی کشـید و بـه بیرون درهای شیشـه ای مدرسـه 
خیـره شـد؛ هـر لحظه ممکن بود َسـر و کله ی پـدرش آن اطراف پیدا شـود. 
اتومبیل پدرش چشـم گیر بود؛ او یک رولز رویس فانتوم مدل 1937 به رنگ 
نقره ای متالیک داشت. هیچ کس در شهر لنگه ی آن را نداشت. پدر کال در 
خیابان ِمین اسـتریت1، یک مغازه ی سمسـاری به اسم هرچند وقت یک بار 

Main Street -1
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داشـت. کار موردِ عالقـه ی ا  ـو جمـع آوری و ترمیم اجناس کهنـه و خراب بود 
تـا بتوانـد دوبـاره آن ها را نونوار کنـد. پدرش برای اینکه اتومبیلش را سـرپا 
نگه دارد، مجبور بود تقریبًا هر هفته دسـتی به َسـر و روی آن بکشـد. او حتی 
کال را هـم بـه کار می گرفـت و از او می خواسـت اتومبیلـش را بشـوید یا آن 
را بـا یک جـور واکس عجیب مخصوص ماشـین های قدیمی، برق بیندازد تا 
ماشین زنگ نزند. برعکِس کال، رولز رویِس پدرش خیلی خوب کار می کرد. 
کال قدم می زد و به کتانی هایش خیره شده بود. تا وقتی شلوار جین پایش 
بود، هیچ کس متوجه پاهای معیوبش نمی شد؛ اما به محض اینکه می ایستاد و 
می خواسـت راه برود، همه می فهمیدند لنگ می زند. کال از زمان نوزادی بارها 
مـورد عمـل جراحی و تحت فیزیوتراپی و درمان های مختلفی قرار گرفته بود؛ 
اما هیچ کدام تأثیری در بهبود وضعیت او نداشتند. کال هنوز هم به یک سمت 
می لنگیـد و موقـع راه رفتـن، یـک پایـش را دنبـال خـودش می کشـید؛ انگار 
می خواسـت با یک پا سـوار قایقی شـود که به این طرف و آن طرف می رفت و 

مجبور بود آن یکی پایش را روی زمین بکشد تا بتواند وارد قایق شود.
وقتی کال کوچک تر بود، معموالً توی بازی ها دزد دریایی می شد و گاهی 
هـم ملوان شـجاعی با یـک پای چوبی که بعد از جنـگ دریایی تمام عیاری، 
کشتی اش غرق می شد و در آب فرو می رفت. او نقش نینجا، دزدان دریایی، 

کابوی ها و حتی آدم فضایی ها را هم بازی کرده بود.
اما بازی های او هیچ وقت به جادو ربطی نداشت.

 هیچ وقِت هیچ وقت!
 صدای ُغرش موتور اتومبیلی به گوش رسید و کال از جایش بلند شد تا 
نگاهی بیندازد؛ اما ناامیدانه دوباره سر جایش نشست. ماشین پدرش نبود؛ 
بلکـه یـک تویوتای قرمز معمولی بود. لحظه ای بعد، یکی از هم کالسـی های 
هم سن و سالش به اسم کایلی مایلز همراِه یکی از معلم ها از کنار کال عبور کردند.
خانـم ِکمـال بـه مایلی گفت: »امیـدوارم تـوی آزمون موفق باشـی.« بعد 
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برگشت و به طرف کالسش رفت.
کایلـی جـواب داد: »بلـه. ممنونـم.« بعد طـوری به کال نگاه کـرد که انگار 
در حاِل ارزیابِی اوست. خیلی عجیب بود، چون کایلی هیچ وقت به کال نگاه 
نمی کـرد. به جـز موهای طالیی بّراق و کوله پشـتِی اسـِب تک شـاخش، نگاه 
نکـردن بـه کال هـم از ویژگی های شـخصیتی او به حسـاب می آمـد. معموالً 
وقتـی تـوی راهرو کنار هم قرار می گرفتنـد، او طوری رفتار می کرد که انگار 

کال نامرئی است.
عجیب تـر از نـگاه کـردن به کال، دسـت تـکان دادن برای او بـود. کایلی 
نصفه و نیمه دسـتش را حرکت داد و به سـمت تویوتا دوید. کال می توانسـت 

حتی از آن فاصله، اضطراب را در چهره ی والدین کایلی تشخیص دهد.
شـاید کایلـی هـم به همان جایـی می رفت که کال می خواسـت برود. نه، 

امکان نداشت! یعنی او هم به آزموِن آهنی می رفت؟ اگر می رفت، چی؟
کال از روی صندلـی بلنـد شـد. اگر کایلی هم بـه آنجا می رفت، یکی باید 

به او ُهشدار می داد.
پـدرش بـا انزجـار گفته بود: »خیلـی از بچه ها فکر می کنـن رفتن به اون 
مدرسه یه ویژگِی خاصه. والدینشونم همین فکر رو می کنن. مخصوصًا توی 
خانواده هایی که استعداد جادوگری ارثیه و نسل به نسل توی خانواده گشته. 
تـوی بعضـی از خانواده ها هم که تقریبًا جادوگری باقی نمونده؛ برای همینم 
یـه بچه، یعنی امید بازگشـت به قدرت! ولـی بین این بچه ها، اون بچه هایی 
کـه هیچ کـدوم از اعضای خانواده شـون جادوگر نبـوده ن، از همه بیچاره ترن. 
خیلی ها فکر می کنن یه چیزی شبیه داستان فیلم ها در انتظارشونه...  ولی 

واقعیت هیچ شباهتی به اون فیلم ها نداره.«
در همان لحظه، پدر کال وارد حیاط مدرسه شد. او ترمز شدیدی کرد و 
کامالً جلوی دید کال را گرفت. کایلی ناپدید شـد. کال لنگان لنگان به سـمت 
در رفـت، امـا وقتی باالخره به رولزرویس پدرش رسـید، تویوتای خانواده ی 
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مایلز در گوشه ای از خیابان پیچید و از دید خارج شد.
دیگر برای ُهشدار دادن به او خیلی دیر شده بود.

پدرش که از ماشـین پیاده شـده بود و به دِر سـمِت مسافر تکیه می داد، 
صدا زد: »کال... «

موهای سـیاه و آشـفته ی پدر درسـت مثـل موهای کالف ماننـِد کال بود؛ 
با این تفاوت که موهای پدر از شـقیقه ها درحاِل سـفید  شـدن بود. با وجود 
گرمـای هـوا، او یک کت پشـمی نخی به تن کرده بود کـه در ناحیه ی آرنج، 
وصله هـای چرمـی داشـت. کال گاهی با خودش فکر می کرد پدرش شـبیه 
شـرلوک هولمز1 در نسـخه ی سـریال تلویزیونی قدیمی شـبکه ی بی بی سی 
اسـت. او آن قدر شـبیه انگلیسـی ها رفتار می کرد که مردم تعجب می کردند 

چرا لهجه ی بریتانیایی ندارد.
پدر گفت: »حاضری؟«

کال شـانه بـاال انداخـت. چطور ممکن بود او آماده ی اتفاقی باشـد که اگر 
درست انجامش نمی داد - یا در این مورد، درست انجامش می داد - همه ی 

زندگی اش را به هم می ریخت؟
جواب داد: »فکر کنم آماده م.«

پدرش دِر ماشین را برای او باز کرد و گفت: »خوبه...  پس بشین تو.«
داخـل رولز رویـس هـم مثـل بیرونـش تمیز و مرتـب بـود. کال از دیدن 
چوب دسـتی هایش روی صندلی عقب خیلی تعجب کرد. سـال ها بود که به 
آن ها نیازی نداشـت. آخرین بار به این خاطر از آن ها اسـتفاده کرده بود که 
ُمـچ پای سـالمش در اثر افتـادن از میله های بازی پارک آسـیب دیده بود. 
همین که پدر پشـت فرمان نشسـت و سـوئیچ را چرخاند، کال پرسید: »اونا 

رو چرا آوردی؟«
»هرچی اوضاعت بدتر به نظر برسـه، احتمال اینکه ردت کنن، بیشـتره.« 

1- کارگاِه خصوصِی داستان هایی به همین نام، نوشته ی »ِسر آرتور کانن دویل« و مربوط به قرن 19 انگلستان.


