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فصل اول

زندان اصالً آن طور نبود که کال1 انتظار داشت. 
او با سـریال های کارآگاهِی تلویزیون بزرگ شـده بود و توقع داشـت اینجا 
هم یک هم اتاقِی بداخالق داشـته باشـد که راه ورسـم زندان را به او بیاموزد و 
نشانش بدهد چه طور می تواند با وزنه زدن، ورزیده شود. قرار بود از غذای زندان 
حالش به هم بخورد و سعی کند با کسی سرشاخ نشود، تا مبادا با مسواکی که 

هوشمندانه تراشیده و به یک چاقو تبدیل شده است، کارش را بسازند. 
اما متوجه شد تنها نکته ی مشترک میان زندان های جادویی و زندان های 
تلویزیونی، متهم شدِن شخصیت اصلی، به ُجرمی است که مرتکب آن نشده!
صبح ها وقتی شدِت نورِ چراغ های زنداِن سراَسربین از کم به درخشندگِی 
کورکننـده تغییـر می کـرد، بیـدار می شـد. پلک مـی زد و خمیازه می کشـید و 
زندانی های دیگر را )که به نظر می رسید حدود پنجاه نفر باشند( نگاه می کرد 
که از سلول هایشان خارج می شوند. آن ها پاهایشان را روی زمین می کشیدند 

1. Call
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و احتمـاالً می رفتنـد که صبحانه بخورنـد؛ اما دو نگهبان که یکی از آن ها اخمو 
بود، سـینِی صبحانه ی کال را به سـلولش می آوردند. نگهباِن دیگر وحشت زده 

به نظر می رسید. 
کال که در شـش ماِه گذشـته حسـابی حوصله اش سـر رفته بود، شـکلکی 

درمی آورد تا نگهباِن وحشت زده را بیشتر بترساند. 
هیچ کدامشان او را به چشم یک بچه ی پانزده ساله نمی دیدند؛ همه ی آن ها 

او را دشمِن مرگ می دانستند. 
در کِل مدتـی کـه اینجـا بود، حتی یـک نفر هم به مالقاتش نیامـده بود؛ نه 
پـدرش آمـده بود و نه دوسـتانش. کال سـعی کرده بود به خـودش بقبوالند که 
حتمـًا اجـازه ندارند؛ امـا این فکر هم چندان آرامش بخش نبود. حتمًا آن ها هم 
حسابی توی دردسر افتاده بودند. الُبد دلشان می خواست هیچ وقت حتی اسم 

کالِم هانت1 هم به گوششان نخورده باشد. 
کمی از غذای حال به هم زِن زندان را خورد و بعد مسواک زد که مزه ی غذا از 

دهانش برود. نگهبان ها برگشتند؛ وقت بازجویی بود. 
هـر روز او را بـه اتاق بی پنجره ای با دیوارهای سـفید می بردند و سـه عضو 
شورا درباره ی زندگی اش از او سؤال می کردند. این تنها چیزی بود که در روند 

یکنواخِت روزهایش وقفه می انداخت. 
اولین خاطره ت چیه؟

ِکی فهمیدی ذاِتت شروره؟
من می دونم می گی از دورانی که کُنستانتین َمِدن2 بودی، چیزی یادت نمی آد؛ 

ولی می شه یه کم بیشتر تالش کنی؟
چند بار با استاد جوزِف3 مالقات کردی؟ ِبِهت چی گفت؟ قرارگاهش کجاست؟ 

چه نقشه هایی داره؟

1. Callum Hunt 2. Constantine Madden
3. Master Joseph
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هـر جوابـی که می داد، آن قدر درباره ی ریزبه ریزِ جزئیات ماجرا از او سـؤال 
می کردنـد کـه حتـی خودش هم گیج می شـد. دائمًا هـم او را به دروغ گفتن 

متهم می کردند. 
گاهی که خسـته می شـد و حوصله اش سـر می رفت، وسوسه می شد دروغ 
بگویـد، چـون کامـالً واضح بود که دوسـت دارند چه چیزهایی بشـنوند و حس 
می کـرد گفتـِن همان چیزهـا خیلی راحت تر اسـت! امـا دروغ نمی گفت، چون 
دوبـاره فهرسـت کارهـای اربـاِب شـرورش را راه انداخته بود و بـرای هر کدام از 
کارهای ارباب شرورانه، به خودش امتیاز می داد. بدون شک، دروغ گفتن یکی 

از این کارها بود. 
اضافه کردن به امتیازهای ارباِب شرور در زندان، کار آسانی بود. 

بازجوهایش از جذابیِت خانمان سـوزِ دشـمِن مرگ حرف می زدند؛ از اینکه 
کال نباید اجازه داشته باشد با زندانیان دیگر حرف بزند؛ که مبادا آن ها را هم 

فریب بدهد و جذِب توطئه های شرورانه ی خود کند. 
معلوم بود که آن ها خیال می کنند کال این بخِش شـخصیتش را عمدًا از 
آن ها پنهان می کند؛ وگرنه ممکن بود حسابی از این فکرشان خوشش بیاید. 
اگر کُنستانتین َمِدن جذابیت زیادی داشته، حتمًا آن ها حس می کردند کال 
دقیقًا نقِش نقطه ی مقابل او را بازی می کند. آن ها مشتاق دیدن او نبودند و 

او هم خیلی دلش نمی خواست آن ها را ببیند. 
اما آن  روز قرار بود کال حسابی غافلگیر شود. 

وقتی برای بازجویی وارد شد، بازجوهای همیشگی اش آن جا نبودند. به جای 
آن ها، معلم قدیمی اش، اسـتاد روفوس1 پشـت میز سفید نشسته بود؛ لباس 
سیاه به تن داشت و پوسِت قهوه ای رنِگ سرِ طاسش زیر چراغ هایی که زیادی 

ُپرنور بودند، می درخشید. 
کال مدت ها بود که هیچ آشـنایی ندیده بود. با اینکه اسـتاد روفوس به او 

1. Master Rufus
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چشم ُغّره می رفت و اصالً هم اهل بغل کردن نبود، دلش می خواست به طرف 
دیگر میز بپرد و او را بغل کند. 

کال روی صندلی مقابل معلمش نشسـت. حتی نمی توانست برای استاد 
روفوس دست تکان دهد یا با او دست بدهد؛ چون ُمِچ دست هایش با زنجیر 

درخشانی از جنس فلزی بسیار سخت، بسته شده بود. 
گلویش را صاف کرد و گفت: »تامارا چطوره؟ حالش خوبه؟«

استاد روفوس مدت زیادی نگاهش کرد. بعد باالخره گفت: »گمون کنم نباید 
ِبِهت بگم... من اصالً نمی دونم تو کی هستی، کال!«

دردی در سـینه ی کال پیچید. »تامارا بهترین دوسـِت منه! می خوام بدونم 
حالش چطوره. َهِوک1 هم همین طور؛ حتی جاسِپر2.«

از اینکه اسـم آرون3 را به زبان نیاورده بود، حس عجیبی داشـت. با اینکه 
می دانسـت آرون ُمـرده و با اینکـه ماجرای مرگـش را بارها توی ذهنش مرور 
کرده بود، هنوز چنان دلتنگ او می شـد که حضورش را ُپررنگ تر از همیشـه 

حس می کرد. 
اسـتاد روفوس دسـت هایش را زیر چانه اش آورد و نوک انگشـت هایش را 
روی هم گذاشت. گفت: »من می خوام حرفت رو باور کنم... ولی مدت زیادی 

ِبِهم دروغ گفتی.«
کال اعتراض کرد: »چاره ی دیگه ای نداشتم!«

»داشـتی! هر موقع که می خواسـتی، می تونستی ِبِهم بگی کُنستانتین َمِدن 
داره توی بدنت زندگی می کنه. چند وقت بود می دونستی؟ فریبم دادی که تو 

رو به عنوان یکی از شاگردهام قبول کنم؟«
کال نمی توانست باور کند. »توی آزمون آهنی؟! اون موقع هیچی نمی دونستم! 

سعی کردم رد شم... اصالً نمی خواستم بیام مجیستریوم.«

1. Havoc 2. Jasper
3. Aaron
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اسـتاد روفـوس همچنـان مشـکوک بـه نظـر می رسـید. »اتفاقـًا همیـن که 
می خواسـتی رد شـی، نظر من رو جلب کرد! کُنسـتانتین این رو می دونست... 

اون می دونست چه جور من رو فریب بده.«
کال گفت: »من کُنسـتانتین نیسـتم! شـاید روحش توی بدن من باشـه، 

ولی من کُنستانتین نیستم.«
روفوس گفت: »به خاطر خودت هم که شده... امیدوارم نباشی.«

ناگهان کال حس کرد هیچ نیرویی در بدنش باقی نمانده است. از معلمش 
پرسید: »چرا اومدین؟ چون ازم متنفرین؟«

استاد روفوس انگار یک لحظه از این حرفش غافلگیر شد. گفت: »ازت متنفر 
نیسـتم.« و بیشـتر غمگین بود تا عصبانی. »من از کالِم هانت خیلی خوشـم 
اومـده بـود... ولـی یه زمانی از کُنسـتانتین َمِدن هم خیلی خوشـم می اومد... 
و چیـزی نمونـده بـود اون همه مـون رو نابـود کنه! شـاید به همین خاطر بود که 
اومدم... که ببینم می تونم به قضاوت خودم درباره ی شخصیت دیگران اعتماد 

کنم یا نه... و اینکه آیا اشتباهم رو دوباره تکرار کرده م؟«
از ظاهرش به نظر می رسید به اندازه ی کال خسته است. 

روفوس ادامه داد: »کارِ بازجویی از تو تموم شده. حاال باید تصمیم بگیرن 
کـه باهـات چی کار کنن. من می خواسـتم توی جلسـه ی دادگاه شـرکت کنم 
و همیـن چیـزی رو بگـم کـه تـو االن به مـن گفتـی... اینکه درسـته تو روح 
کُنسـتانتین رو داری... ولی کُنسـتانتین نیسـتی. بااین حال، باید می دیدمت 

تا باور کنم.«
»حاال نظرتون چیه؟«

»اون خیلی جذاب تر از تو بود.«
کال زیر لب گفت: »همه همین رو می گن.«

استاد روفوس تردید کرد. گفت: »می خوای از زندان بیای بیرون؟«
اولین بار بود که کسی این سؤال را از کال می پرسید. 
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کمی فکر کرد و گفت: »نمی دونم. من... من گذاشـتم آرون بمیره. شـاید 
حّقمه اینجا باشم. شاید باید همین جا بمونم.«

بعد از این اعتراف، سـکوتی طوالنی برقرار شـد. اسـتاد روفوس ایسـتاد. 
گفت: »کُنسـتانتین برادرش رو دوسـت داشت... ولی اگه اون بود، هیچ وقت 
نمی گفت حّقشـه به خاطر مرگ برادرش مجازات بشـه. همیشه کس دیگه ای 

رو مقصر می دونست.«
کال چیزی نگفت. 

»رازها بیشتر از اون چیزی که فکرش رو می کنی، آدم رو آزار می دن. من 
همیشـه می دونسـتم تـو رازهایی داری، کالِم... و امیدوار بـودم رازت رو برای 

من فاش کنی. اگه این کار رو کرده بودی، ممکن بود اوضاع فرق کنه.«
کال چشـم هایش را بسـت؛ می ترسـید حـق بـا اسـتاد روفوس باشـد. او 
رازهایش را پیش خودش نگه داشته بود و بعد هم، تامارا، آرون و جاسپر را 
وادار کرده بود همین کار را بکنند. اگر به استاد روفوس گفته بود... اگر به هر 

کس دیگری گفته بود، شاید اوضاع طور دیگری رقم می خورد. 
استاد روفوس ادامه داد: »می دونم هنوز هم رازهایی داری.«

کال از این حرف جا خورد و سـرش را باال آورد. پرسـید: »پس شـما هم 
خیال می کنین دارم دروغ می گم؟«

استاد روفوس گفت: »نه... ولی شاید این آخرین فرصت باشه که این بار 
رو از روی دوِشـت برداری. شـاید برای من هم آخرین فرصت باشـه که بتونم 

ِبِهت کمک کنم.«
کال بـه آناسـتازیا تارکیـن1 فکـر کـرد کـه هویـت خـودش را به عنـوان مادر 
کُنستانتین فاش کرده بود. در آن زمان نمی دانست چه فکری بکند. از غِم مرگ 

آرون و فکرِ خائن بودِن همه ی کسانی که مورِداعتمادش بودند، گیج بود. 
اما گفتن این موضوع به استاد روفوس چه فایده ای داشت؟ به کال که کمکی 

1. Anastasia Tarquin
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نمی کرد. فقط به یک نفر دیگر آسیب می رساند؛ کسی که به او اعتماد کرده بود. 
اسـتاد روفوس گفت: »می خوام برات یه داسـتانی بگم... روزی جادوگری 
بود که خیلی به آموزش و انتقال دانش جادوش به دیگران عالقه داشت. به 
خودش و دانش آموزهاش باور داشـت. وقتی اتفاق غم انگیزِ بزرگی این باور 
رو به لرزه انداخت، متوجه شـد که تنهاسـت... متوجه شـد که زندگی ش رو 

وقف مجیستریوم کرده و غیر از اون چیزی توی زندگی ش نداره.«
کال پلک زد. تقریبًا مطمئن بود این داسـتان درباره ی خوِد اسـتاد روفوس 
است و باید اعتراف می کرد که هیچ وقت خیال نمی کرده استاد روفوس بیرون 
از مجیستریوم هم زندگی داشته باشد. هیچ وقت فکر نمی کرد روفوس دوست، 
خانـواده یا کسـی را داشـته باشـد کـه در تعطیالت به دیدنش بـرود یا با تلفن 

ِگردبادی اش با او تماس بگیرد. 
کال بـه معلمـش گفت: »می تونین بگین این داسـتان دربـاره ی خودتونه. 

اون جوری هم همچنان اثر خودش رو می ذاره.«
استاد روفوس چپ چپ نگاهش کرد. گفت: »بسیارُخب! بعد از سومین جنگ 
جادوگری بود که من تنهایی رو توی زندگِی انتخابی م حس کردم. دسِت بر قضا 
طولی نکشید که دلبسته ی کسی شدم... توی یه کتابخونه، در حاِل تحقیق روی 
مدارِک باسـتانی.« لبخند کوچکی به لبش نشسـت. »ولی اون جادوگر نبود. از 
دنیای پنهاِن جادو چیزی نمی دونست. من هم نمی تونستم چیزی ِبِهش بگم. 
اگه طرز کارِ دنیامون رو براش می گفتم، همه ی قانون ها رو زیر پا می ذاشـتم و 
اونـم فکـر می کرد دیوونه م. پس ِبِهش گفتم خارج از کشـور کار می کنم و برای 
تعطیـالت برمی گـردم. زیاد با هم حرف می زدیم، ولی در کل، من داشـتم ِبِهش 

دروغ می گفتم... نمی خواستم این کار رو بکنم، ولی... می کردم.«
کال پرسید: »نکته ی اخالقِی این داستان، این نیست که بهتره آدم رازهاش 

رو پنهون نگه داره؟«
ابروهـای اسـتاد روفـوس دوبـاره یکـی از آن حرکت های عجیب غریبشـان 
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را کردنـد: پاییـن آمدند و چشـم ُغّره ی بسـیار تأثیرگذاری را سـاختند. »نکته ی 
اخالقـی ش اینـه کـه ِبِهـت بگم من پنهـان کـردن رازهـا رو درک می کنم. درک 
می کنـم کـه رازهـا چطوری از آدم هـا محافظت می کنن و چطوری به کسـی که 
پنهانشون کرده، آسیب می رسونن... کال! اگه چیزی وجود داره که بخوای به من 

بگی، بگو و من هم هر کاری از دستم بربیاد، برای کمک ِبِهت انجام می دم.«
کال گفت: »من دیگه هیچ رازی ندارم.«

استاد روفوس سرش را تکان داد و بعد آهی کشید. 
بـه کال گفـت: »تامـارا خوبه. کالس هامـون بدون تـو و آرون، خیلی خالی 
شـده... ولی داره باهاش کنار می آد. َهِوک هم خیلی دلش برات تنگ شـده. 
جاسـپر رو نمی دونـم. تازگی ها یـه کار عجیب غریبی با موهـاش کرده... ولی 

شاید اصالً ربطی به تو نداشته باشه.«
کال که کمی گیج شده بود، گفت: »ُخب، ممنونم.«

استاد روفوس گفت: »آرون هم با نهایت احتراِم شایسته ی یه سازانا دفن شد. 
همه ی اعضای شورا و مجیستریوم توی مراسم خاکسپاری ش شرکت کردن.«

کال سـرش را تـکان داد و بـه زمین نگاه کرد. مراسـم خاکسـپاری آرون. 
شنیدن این کلمه ها از زبان استاد روفوس... شنیدن رنجی که توی صدایش 
بود... باعث می شـد این اتفاق به نظرِ کال واقعی تر شـود. این حقیقت تا ابد 
به عنـوان کانونی تریـن اتفـاق زندگـی اش باقـی می ماند: اگر به خاطـر او نبود، 

بهترین دوستش هنوز زنده بود. 
استاد روفوس راه افتاد که به طرف در برود، اما لحظه ای  میان راه ایستاد و 
دسـتش را روی سـر کال گذاشـت. با این کار، چنان ُبغضی گلوی کال را گرفت 

که خودش هم تعجب کرد. 
وقتی کال را به سلولش برگرداندند، با دومین غافلگیرِی آن روزش مواجه 

شد: پدرش، آالسِتر1، بیروِن سلول منتظرش بود. 

1. Alastair



17

آالسـتر برایش دسـت تکان داد و کال هم با تکان تکان دادن دست هایش 
که توی دستبند گرفتار بود، جوابش را داد. ناچار بود ُتندُتند پلک بزند، وگرنه 

دشمِن مرگ با آن جذابیِت شرورانه ی خانمان سوزش، به گریه می افتاد. 
نگهبان هـای کال او را داخـل سـلولش بردند و دسـت هایش را باز کردند. 
آن هـا جادوگـران ُمِسـن تری بودنـد و یونیفرم هـای قهـوه اِی تیـره ی زنـداِن 
سراسـربین را به تن داشـتند. بعد از باز کردن دسـت هایش، حلقه ای فلزی 
دورِ پایـش انداختنـد که بـه قالبی در دیوار متصل می شـد. زنجیرش آن قدر 
بلنـد بـود که کال بتواند توی سـلول قدم بزند؛ اما نـه به اندازه ای که بتواند به 

میله ها یا در برسد. 
نگهبان ها از سلول خارج شدند. در را قفل کردند و به میان سایه ها برگشتند؛ 
اما کال می دانسـت که آن ها همان جا هسـتند. اصالً زندان سراسـربین را برای 

همین ساخته بودند که یک نفر همیشه آدم را زیر نظر داشته باشد. 
وقتـی نگهبان هـا رفتنـد، آالسـتر با صدای گرفتـه ای گفـت: »حالت خوبه؟ 

اذیتت نکردن؟«
به نظر می رسید می خواهد کال را بگیرد و دست هایش را روی تن او بکشد 
و مثـل وقت هایـی کـه کال از روی تـاب می افتـاد یا با اسـکیتش بـه درختی 

می خورد، دنبال زخم و جراحت بگردد. 
کال سرش را تکان داد و گفت: »اصالً سعی نکردن ِبِهم آسیب جسمی بزنن.«

آالسـتر سـر تکان داد. چشم هایش از پشت شیشـه های عینک، خسته و 
گرفته به نظر می رسـیدند. روی صندلی آهنینی که راحت به نظر نمی رسـید و 
نگهبان ها آن را طرِف دیگر میله ها گذاشته بودند، نشست و گفت: »می خواستم 

زودتر بیام... ولی نمی ذاشتن مالقاتی داشته باشی.«
وجود کال چنان سرشـار از آسـودگی شد که باورنکردنی بود. او به خودش 
قبوالنده بود پدرش از اینکه او را زندانی کرده اند، خوشحال است. البته شاید 

خوشحال نباشد، اما ُخب اوضاعش بدون او بهتر است. 
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خیلی خوشحال بود که چنین چیزی حقیقت نداشت. 
آالستر به پسرش گفت: »هر کاری بگی، کردم.«

کال نمی دانست چه جوابی بدهد. هیچ راهی وجود نداشت که بتواند بگوید 
چقدر شرمنده است. این را هم نمی دانست چرا ناگهان اجازه داده اند مالقاتی 

داشته باشد؛ مگر اینکه دیگر فایده ای به حال شورا نداشته باشد. 
شاید این ها آخرین مالقات هایش باشند. 

بـه پـدرش گفت: »امروز اسـتاد روفـوس رو دیدم. گفـت بازجویی م دیگه 
تموم شده. این یعنی می خوان من رو بکُشن؟«

آالسـتر حیرت زده به نظر می رسـید. »کال! نمی تونن همچین کاری بکنن. 
تو ُجرمی مرتکب نشده ی.«

کال گفت: »خیال می کنن من آرون رو کُشـته م! زندانی م کرده ن! معلومه 
کـه فکر می کنن یه ُجرمی مرتکب شـده م!« و تـوی ذهنش اضافه کرد: البته 
ُجرمی هم مرتکب شده م. با اینکه َالِکس اِسترایک1 آرون را کُشته بود، راز کال 

دلیل مرگ او بود. 
آالسـتر سـرش را تکان داد و حرف های کال را رد کرد. »اون ها می ترسـن... 
از کُنسـتانتین می ترسـن، از تو می ترسـن... واسـه همین هم دنبال یه بهونه 
می گردن که تو رو اینجا نگه دارن. واقعًا فکر نمی کنن تو مسـئول مرگ آرون 
باشـی.« آالسـتر آهی کشـید. »اگه این خیالت رو راحت نمی کنه، به این فکر 
کن: اون ها نمی دونن کُنستانتین چه جوری روحش رو به بدن تو منتقل کرده. 
بـرای همیـن، مطمئنـم نمی خوان خطر این رو که تو روِحت رو به یه نفر دیگه 

منتقل کنی، بپذیرن.«
پدرِ کال از دنیای جادوگران نفرت داشـت و ذاتًا هم آدم خوش بینی نبود؛ 
امـا حـاال ایـن بدگمانِی آالسـتر باعث شـده بـود کال حس بهتری پیـدا کند. 
حرفش اصالً بیراه نبود. اصالً به فکر کال نرسـیده بود که می تواند روحش را 

1. Alex Strike
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به بدن کس دیگری منتقل کند یا اینکه ممکن است جادوگران نگران چنین 
کاری باشند. 

کال گفت: »پس می خوان من رو همین جا زندونی نگه دارن، بعدش هم 
کلیدش رو بندازن دور و فراموشم کنن.«

بعد از این حرفش، آالستر مدت زیادی سکوت کرد؛ که این اصالً دلگرم کننده 
نبود. 

کال که می ترسید سکوت طوالنی تر شود، بی هوا پرسید: »ِکی فهمیدی؟«
آالستر پرسید: »چی رو فهمیدم؟«

»که من پسر واقعی ت نیستم.«
آالستر اخم کرد. »تو پسر واقعی من هستی، کالِم!«

کال آهی کشید و گفت: »خودت می دونی منظورم چیه.« اما نمی توانست 
انکار کند که حرف آالسـتر باعث شـده بود حالش بهتر شـود. »ِکی فهمیدی 

روح اون توی بدنمه؟«
آالستر گفت: »همون اول.« و کال کمی از حرفش غافلگیر شد. »حدس زده 
بودم. من می دونسـتم کُنسـتانتین روی چی تحقیق می کرد. امکانش بود که 

موفق شده باشه روحش رو به بدن تو منتقل کنه.«
کالِم پیام مرگباری را که مادرش برای آالستر گذاشته بود، به یاد آورد. همان 
پیامی که اسـتاد جوزف، سرسـپرده ترین خدمتگزارِ دشـمِن مرگ، به او نشان 

داده بود، اما پدرش آن را از روایت خودش حذف کرده بود: 
بچه رو بکُش!

هنـوز هـم تصـور اینکه مادرش این جمله را قبـل از مرگ، با آخرین ذره ی 
توانش نوشـته باشـد و پدرش که نوزادی گریان ـ کال ـ را در آغوش داشـته، 

آن را خوانده باشد، لرزه به تنش می انداخت. 
اگر آالستر مفهوم نوشته را حدس زده بود، می توانست از غار خارج شود. 

سرمای هوا کار را تمام می کرد. 
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کالِم پرسید: »چرا این کار رو کردی؟ چرا نجاتم دادی؟« نمی خواست لحنش 
آن قدر خشـمگین باشـد؛ اما بود. با اینکه می دانسـت حالِت دیگرِ ماجرا، مرِگ 

خودش بوده است. 
آالستر دوباره با درماندگی گفت: »تو پسرِ منی. هر چیزِ دیگه ای هم که باشی، 
همیشـه بچه ی من هم هسـتی. ارواح انعطاف پذیرن، کال. از سنگ تراشیده 
نشده ن. فکر می کردم اگه درست تربیتت کنم... اگه درست راهنمایی ت کنم... 

اگه به اندازه ی کافی ِبِهت محبت کنم... مشکلی پیدا نمی کنی.«
کال گفت: »اینم نتیجه ش!«

قبل از اینکه پدرش بتواند جواب بدهد، َسر و کله ی یکی از نگهبان ها مقابل 
سلول پیدا شد که اعالم کند وقت مالقات به پایان رسیده است. 

آالسـتر ایسـتاد و بعد صدایش را پایین آورد و گفت: »من نمی دونم کارم 
رو درسـت انجـام داده م یـا نه، کال... ولی باید بدونـی که فکر می کنم بچه ی 

خیلی خوبی از آب دراومده ی.«
این را گفت و همراه نگهبان دیگری رفت. 

آن شب کال برای اولین بار از وقتی که به زنداِن سراسربین آمده بود، خوب 
خوابید. تختش باریک، ُتشـکش صاف و هوای سـلولش سـرد بود. هر شـب 
که چشـم هایش را می بسـت، رؤیای ثابتی می دید: جادویی که صاعقه وار به 
آرون برخورد کرد؛ بدن آرون که توی هوا به پرواز درآمد و به زمین کوبیده شد؛ 
تامارا که گریان روی جسد آرون خم شده بود؛ صدایی که می گفت: تقصیر تو 

بود؛ تقصیر تو بود. 
اما آن شب خوابی ندید و وقتی بیدار شد، نگهبانی با سینِی صبحانه بیرون 
سلولش ایستاده بود. نگهبان چپ چپ به کال نگاه کرد و گفت: »بازهم مالقاتی 
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داری.« مطمئـن بود همـه ی نگهبان ها هنوز منتظرند جذابیتش را به کار بگیرد 
و تکه پاره شان کند. 

کال نشست. »کیه؟«
نگهبان شانه باال انداخت. »یکی از بچه های مدرسه ت.«

قلـب کال بـه تپش افتاد. تامارا بود؛ حتمـًا تامارا بود. چه کس دیگری به 
مالقاتش می آمد؟

اصـالً حواسـش بـه نگهبان نبود که سـینی صبحانـه را از شـکاف پایین دِر 
سلول به داخل ُهل می داد. حسابی درگیرِ صاف نشستن و شانه کردن موهای 
گره خورده با انگشـت هایش بود و سـعی می کرد آرام باشـد و فکر کند وقتی 

تامارا وارد می شود، به او چه بگوید. 
سالم! چطوری؟ ببخشید که گذاشتم بهترین دوستمون کُشته بشه... 

در بـاز شـد و مالقاتـی اش بین دو نگهبان وارد شـد. یکـی از دانش آموزان 
مجیستریوم بود... این بخشش حقیقت داشت. 

اما تامارا نبود. 
کال ناباورانه گفت: »جاسپر؟!«

جاسـپر طوری دسـت هایش را باال گرفت که انگار می خواسـت قدردانی او 
را از خـودش دور کنـد. »می دونم. معلومه حسـابی تحت تأثیرِ محبت و اینجا 

اومدنم قرار گرفته ی!«
کال گفـت: »امممـم...« اسـتاد روفوس درباره ی جاسـپر راسـت گفته بود؛ 
به نظر می رسـید سال هاسـت موهایش را شانه نکرده. موهایش دسته دسته 
از همه طرف سـیخ ایسـتاده بودند. کال حیرت زده نگاهش کرد. یعنی جاسپر 
واقعـًا بـرای اینکـه موهایـش این حالت را به خـود بگیرنـد، کاری کرده بود؟ 
عمدًا این کار را کرده بود؟ »گمونم اومده ی ِبِهم بگی چقدر همه توی مدرسـه 

ازم متنفرن.«
جاسـپر کـه معلـوم بـود دروغ می گویـد، گفـت: »زیـاد بهت فکـر نمی کنن. 
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راستش اون قدرها روشون تأثیر نذاشته ی. همه بیشتر به خاطر آرون ناراحتن. 
می دونـی، تو رو بیشـتر به عنوان َورَدسـِت اون می شـناختن. تو همیشـه توی 

پس زمینه بودی.«
منظور جاسپر این بود که: تو رو به عنوان قاتلش می شناسن؛ حتی اگر این 

جمله را به زبان نمی آورد. 
بعـد از ایـن حرف ها، کال نتوانسـت خودش را راضی کنـد که حال تامارا را 
بپرسد. در عوض پرسید: »خیلی توی دردسر افتادین؟ منظورم اینه که به خاطر 

من...«
جاسـپر دسـت هایش را روی شـلوار جین گران قیمتـش کشـید و گفـت: 
»بیشـتر می خواسـتن بدونن که طلسـممون کردی تا برای کارهای خبیثانه ت 
ازمون اسـتفاده کنی یا نه! من ِبِهشـون گفتم تو اون قدرها هم جادوگر خوبی 

نیستی که همچین کاری ازت بربیاد.«
کال گفت: »ممنونم، جاسپر.« اما مطمئن نبود که واقعًا قدردان او هست یا نه. 
جاسپر به اطرافش نگاه کرد و گفت: »حاال بگو ببینم... سراسربین چه جور 
جاییـه؟ ظاهـرش که خیلی َتر و تمیز به نظر می رسـه. بـا خالف کارهای واقعی 

آشنا نشده ی؟ روی بدنت، نقش و نگاری چیزی نکشیده ی؟«
کال گفت: »جدی؟! اومده ی اینجا ازم بپرسـی چیزی روی بدنم کشـیده م 

یا نه؟«
جاسـپر تظاهـر را کنار گذاشـت و گفت: »نه! راسـتش اومـده م اینجا که... 

ُخب... ِسلیا1 باهام قهر کرد.«
کال ناباورانه پرسید: »چی؟! باورم نمی شه!«

جاسپر گفت: »من هم همین طور! من هم باورم نمی شه!« روی صندلِی ناراحِت 
مالقات لم داد و گفت: »خیلی با هم خوب بودیم!«

کال آرزو کرد ای کاش دستش به جاسپر می رسید تا بتواند خفه اش کند. 

1. Celia
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»نه، منظورم اینه که باورم نمی شـه از شـش تا ایسـتگاه بازرسی رد شدی و از 
بازرسـِی کامـِل بدنـی که احتماالً خیلی هم خجالت آور بوده، گذشـتی تا بیای 

اینجا و ُغرِ زندگِی شخصی ت رو بزنی!«
جاسپر گفت: »تو تنها کسی هستی که می تونم باهاش حرف بزنم، کال.«
»چون پام رو با زنجیر به زمین بسته ن و نمی تونم از دستت فرار کنم؟«

جاسپر راضی به نظر می رسید. »دقیقًا! دیگران تا چشمشون به من می افته، 
فرار می کنن... ولی اون ها درک نمی کنن. باید دل سلیا رو به دست بیارم.«
کال گفت: »یه چیزی رو ِبِهم بگو، جاسپر... لطفًا راستش رو هم بگو!«

جاسپر سر تکان داد. 
»این َروش جدید شورا واسه شکنجه کردن منه تا ِبِهشون اطالعات بدم؟«

وقتی حرف می زد، باریکه ای از دود از کف زمیِن طبقه ی همکف بلند شد و 
شعله ها هم در پِی آن زبانه کشیدند. در دوردست ها، صدای آژیری بلند شد. 

زندان سراسربین آتش گرفته بود. 


