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کال یک سوسیس روغنی را از تکه پیتزای پپرونی اش جدا کرد و دستش 
را زیر میز ُبرد. بالفاصله، َهِوک، گرِگ َهرج وَمرج زده ی کال، زبان خیسـش 

را به دست او کشید و سوسیس را بلعید.
پدرش با ُغروُلند گفت: »الزم نکرده به اون جونَِور غذا بدی! یکی از همین 

روزهاست که با گاز، یکی از دست هات رو از جا ِبکنه.«
کال پدرش را نادیده گرفت و سر هوک را نوازش کرد. این اواخر، آالستر 
و کال زیاد باهم کنار نمی آمدند. او اجازه نمی داد کال از مجیستریوم حرف 
بزند و از این موضوع هم خوشش نمی آمد که استاد سابق خودش، روفوس، 
پسـرش را هم به عنوان شـاگرد انتخاب کرده اسـت. از لحظه ای هم که کال 
با یک گرِگ َهرج وَمرج زده، پایش را به خانه گذاشته بود، پدرش آماده بود 

تا موهایش را از دست کال ِبکَند.
کل زندگی کال، صرفًا به وقت گذرانی با پدرش و داسـتان های ترسـناکی 
گذشـته بود که آالسـِتر درباره ی مدرسـه ی قبلی خودش و مدرسـه ی فعلی 
کال تعریـف می کـرد. کال همه ی تالشـش را کرده بود تـا در آزمون ورودی 
مدرسـه رد شـود؛ امـا این طـور نشـد. بعـد از اینکـه کال سـال اول خـود در 

فصل اولفصل اول
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مجیسـتریوم را به پایان رسـاند و به خانه برگشـت، انتظارش را داشـت که 
پدرش عصبانی باشد؛ اما اصالً فکرش را هم نمی کرد که رویارویی با پدری 
عصبانی، چه حالی می تواند داشـته باشـد. قبالً، وقت گذراندن با آالستر برای 

کال مثل آب خوردن بود؛ اما حاال انگار همه چیز... زورکی شده بود.
کال امیـدوار بـود این همـه کج ُخلقـی آالسـتر فقط به خاطر رفتـن کال به 
مجیستریوم باشد. چون در غیر آن صورت، رفتار بد پدرش به این معنا بود 

که او از ذات خبیث کال خبر دارد.
کل ماجرای ذات شرور مخفیانه ی کال، خودش را هم بیش از حد مضطرب 
کرده بود. او یک جدول ذهنی برای خودش ساخته بود و هر مدرکی را که 
ثابت می کرد اربابی شـرور اسـت، در یک سـتون آن قرار می داد و مدارکی 
که خالفش را ثابت می کرد، در ستونی دیگر می گذاشت. کال قبل از انجام 
هر کاری یا گرفتن هر تصمیمی، به فهرسـتش رجوع می کرد. آیا نوشـیدن 
آخرین فنجان قهوه ی داخل قوری، کار ارباب شـرور بود؟ یک ارباب شـرور 
ترجیـح مـی داد چه کتابی را از کتابخانه امانت بگیرد؟ سـر تا پا لباس سـیاه 
به تن کردن چطور؟ از انتخاب های ارباب شرور به حساب می آمد یا تصمیم 
شـخصی یک فرد در روزهای شست وشـو1 بود؟ بدترین قسـمت ماجرا این 
بود که کال تقریبًا اطمینان داشت پدرش هم چنین بازی ذهنی ای را انجام 
می دهـد. آالسـتر هـم مثل کال، هربار بـه او نگاه می کـرد، امتیازهای ارباب 

شروِر درون وجود کال را در ذهنش جمع می زد.
از طرفی، کال یک جورهایی هم مطمئن بود که امکان ندارد آالستر به او شک 
کرده باشد و چیزی بداند. مسائلی وجود داشت که فقط کال از آن ها باخبر بود.
حرف های اسـتاد جوزف یک لحظه از ذهن کال بیرون نمی رفت؛ جوزف 
به کالِم هانت گفته بود که روح دشـمن مرگ در بدن کال اسـت؛ گفته بود 

1- روز شست و شـو بـه روزهـای مقرر شـده بـرای هر کسـی در آپارتمان هـای آمریکا و کشـورهای اروپایی 
می گویند که در آن، لباس های نشسته اش را به مرکز شست و شوی ساختمان می برد تا توی ماشین بیندازد.
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که کال، خودش دشـمن مرگ اسـت و شرارت، بخشی از وجود و سرنوشت 
اوسـت. حتی در آشـپزخانه ی گرم و نرم و امن و اماِن زرد رنگ خانه هم، این 

حرف ها مدام در سر کال می پیچید.
روح کالم هانت ُمرده. از بدنت خارجش کرده ن، روحت خشـک شـده و 
از بین رفته. به جاش روح کُنستانتین ِمِدن جایگزین شده و توی بدن کالم 
رشد کرده. تازه و دست نخورده و فعاله. از همون موقع پیروانش تالش کردن 
طوری جلوه ِبدن که انگار کنستانتین از دنیای ما نرفته تا امنیت تو حفظ بشه.
پدرش او را صدا زد: »کال؟« آالستر با حالت عجیبی به کال خیره شده بود.
کال دلـش می خواسـت بگویـد به من نـگاه نکن؛ اما هم زمـان هم دلش 

می خواست بپرسد، وقتی بهم نگاه می کنی، چی می بینی؟
او و آالسـتر پیتزای موردِ عالقه ی کال - پپرونی با آناناس - را سـفارش 
داده بودنـد و دو نفـری آن را می خوردنـد. در حالـت عـادی، آن هـا درباره ی 
جدیدتریـن ماجراجویی هـای کال در شـهر یـا پروژه هـای در دسـِت تعمیِر 
آالسـتر در گاراژ حـرف می زدنـد؛ امـا حـاال دیگر نه آالسـتر حرفـی می زد و 
نـه کال چیـزی به ذهنش می رسـید تا سـر حرف را باز کنـد. او دلش برای 
دوسـتان صمیمی اش، آرون و تامارا، تنگ شـده بود؛ اما نمی توانست جلوی 
پـدرش دربـاره ی آن هـا حرفی بزنـد، چون آن ها هم بخشـی از همان دنیای 

جادویی بودند که آالستر از آن متنفر بود.
کال از صندلی اش پایین پرید.

»می شه برم توی حیاط پشتی با هوک بازی کنم؟«
آالستر به گرگ اخم کرد. هوک که زمانی توله گرگی بامزه و کوچک بود، 
حـاال بـه حیوانـی بالغ و بزرگ تبدیل شـده بود که فضای زیـادی را زیر میز 
اشغال می کرد. گرگ با چشم هایی َهرج وَمرج زده و زبان بیرون افتاده به پدر 

کال نگاه می کرد و آرام زوزه می کشید.
آالسـتر بـا نفسـی اندوهنـاک و عمیق گفت: »باشـه... ولی خیلـی بیرون 
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َنمـون. طـرف آدم ها هم نـرو. بهترین راهی که می تونیم از شـّر وراجی های 
همسـایه ها در امان باشـیم، اینه که شرایطی رو خودمون طوری کنترل کنیم 

که هوک رو نبینن.«
هـوک پریـد و به سـمت در دویـد. همان طـور کـه پیش می رفـت، صدای 
برخورد ناخن های پنجه اش با کف اتاق شنیده می شد. کال خندید؛ او خوب 
می دانست همین مورد نادِر سرپرستِی یک حیواِن َهرج وَمرج زده، کافی بود 

تا امتیاز یکی از ستون های شرارتش پر شود!
اما کال واقعًا از داشتن هوک پشیمان نبود.

البته همین که عذاب وجدان نداشت، احتماالً خودش نشان می داد ارباب 
شرور است.

کال از خانه بیرون زد و سـعی کرد دیگر به این موضوع فکر نکند. یکی از 
بعدازظهرهای گرم تابسـتان بود. چمن ضخیمی حیاط پشـتی را پوشانده بود. 
آالستر خیلی روی چمن زنی حساس نبود و از آن دست آدم هایی بود که ترجیح 
می داد همسایه ها را دور نگه دارد تا اینکه بایستد و به توصیه های چمن زنِی آن ها 
گوش کند. سـرگرمی کال این شـده بود که برای هوک چوب پرت کند و او را 
تماشا کند که ُدم تکان می دهد و با چشم های بّراقش، چوب را می گیرد و پس 
مـی آورد. اگر توانش را داشـت، پا به پـای هوک می دوید؛ اما پای لنگش جلوی 
سرعتش را می گرفت. انگار هوک هم این مشکل را درک می کرد، چون کمتر 

پیش می آمد با سرعت از دست کال فرار کند.
بعـد از اینکـه هـوک چنـد مرتبه چـوب را گرفت، هـر دو به طـرف پایین 
پـارک راه افتادنـد، از خیابـان گذشـتند و هوک به سـمت بوته هـا دوید. کال 
جیب هایش را دنبال کیسـه زباله گشـت. تمیز کردن کثافت حیواِن خانگی، 
قطعًا در فهرسـت کارهای شـرورانه جای نمی گرفت. در نتیجه، هر قدمی که 
کال به طرف بوته ها برمی داشـت تا پشـت سر هوک، مدفوعش را تمیز کند، 

یک امتیاز مثبت به حساب می آمد.



فصل اول  13

-»کال؟«
کال با تعجب سـرش را برگرداند و وقتی فهمید صاحب صدا چه کسـی 
اسـت، بیشـتر متعجب شـد. کایلی مایلز موهای بلوندش را با دو سـنجاق، 
به شـکل اسـب تک شاخ پشت سـرش بسـته بود و یک قالده ی صورتی هم 
در دست داشت. در انتهای قالده، کاله گیس سفید کوچکی دیده می شد که 

ظاهرًا یک سگ بود.
کال گفت: »تو... ُاه! تو اسم من رو بلدی؟«

کایلی که سعی می کرد سردرگمِی کال را نادیده بگیرد، صدایش را پایین 
آورد و جـواب داد: »حـس می کنـم ایـن اواخر این اطـراف ندیده مت. رفتی 

مدرسه ی جدیدت؟ مدرسه ی ژیمناستیک؟«
کال نمی دانسـت چـه جوابـی بدهـد. کایلـی هم همـراه او در آزمـوِن آهنی 
-آزمون ورودی مجیسـتریوم- شـرکت کرده بود؛ اما کال انتخاب شـده بود و 
کایلی مردود. جادوگران او را به اتاق دیگری ُبرده بودند و کال دیگر او را ندیده 
بود. کایلی او را به یاد داشت، چون با نگاهی مبهوت به او چشم دوخته بود. کال 
نمی دانست کایلی درباره ی او چه فکری می کند. یقینًا پیش از اینکه کایلی را به 

جامعه ی افراد عادی برگردانند، خاطراتش را جایگزین کرده بودند.
در یـک لحظـه ی جنـون آور، نزدیک بود کال همه چیز را بـه کایلی بگوید. 
دلش می خواسـت به او بگوید که خودش و کایلی برای ورود به مدرسـه ی 
جادوگری آزمون داده بودند، نه مدرسه ی ژیمناستیک؛ دلش می خواست به 
او بگوید که اسـتاد روفوس علی رغم نمره های بدتِر کال در قیاس با کایلی، 
کال را انتخـاب کـرده بود. اگر به او می گفت که مدرسـه چه شـکلی بود، که 
آتش درست کردن کِف دست چه حالی داشت یا اینکه پرواز کردن و به هوا 
رفتن چه ِکیفی می داد، کایلی حرفش را باور می کرد؟ او به فکرش رسـید 
به کایلی بگوید که آرون، بهترین دوسـت کال، یک سازاناسـت؛ به او بگوید 
که این سازانا بودن خیلی اهمیت دارد، چون فرد را تبدیل به یکی از معدود 



14  مجیستریوم

جادوگران زنده ای می کند که قدرت جادوگری با عنصر َهرج وَمرج را دارند.
کال زیر لب گفت: »آره، مدرسـه خوبه،« و شـانه باال انداخت. مطمئن نبود 

چه چیز دیگری باید بگوید.
کایلـی نگاهـی به پـای او انداخت و گفت: »برام عجیبه که قبول شـدی.« 

بعد به طرز آزاردهنده ای ساکت شد.
حس خشم آشنایی وجود کال را فرا گرفت و ناگهان خاطرات مدرسه ی 
قدیمـی اش را بـه یـاد آورد؛ به یـاد آورد چه حس بدی به او دسـت می داد، 
وقتـی هیچ کـس باور نمی کرد که کال بتوانـد در فعالیت های فیزیکی خوب 
عمل کند. تا جایی که خودش یادش می آمد، پای چپش ضعیف تر و کوتاه تر 
از پای راستش بود. راه رفتن روی آن هنوز هم دردناک بود و بارها جراحی 
روی آن هم، مؤثر واقع نشـده بود. پدرش همیشـه به او می گفت مشـکلش 

مادرزادی است؛ در صورتی که استاد جوزف، نظر کامالً متفاوتی داشت.
کال به آرامـی گفـت: »بیشـتِر تمرکزمـون روی قـدرت باالتنه سـت.« امـا 

خودش هم دقیقًا نمی دانست حرفش چه معنایی دارد.
با اینکه کایلی سـرش را به نشـانه ی تأییِد کال تکان داد، چشـم هایش از 

تعجب گرد شده بود. »مدرسه ی ژیمناستیک چه جوریه؟«
کال گفت: »سخته! همه اون قدر تمرین می کنن تا غش کنن و بیفتن! ما 
اون جا فقط اسـموتِی تخم مرغ و پـودر پروتئین می خوریم. هر جمعه رقابت 
حرکتی داریم و این قدر تمرین می کنیم که اگه کسی بتونه تا آخرش سرپا 
بمونـه، یـه شـکالت تخته ای جایـزه می گیره. تازه همه شـم بایـد فیلم هایی 

ببینیم که به تمرین هامون ربط داشته باشه.«
کایلی می خواست در جواِب او چیزی بگوید که ناگهان با دیدن هوک که 
از بین بوته ها بیرون می آمد، حرفش را ناتمام گذاشت. هوک یک تکه چوب 
بین دندان هایش داشـت و چشـم هایش گشاد شـده اش، با سایه های زرد و 
نارنجی و قرمِز جهنمی، در حدقه می چرخید. کال با دیدن چشم های کایلی 
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که کم مانده بود از کاسـه بیرون بزند، فهمید که هوک باید به چشـم کایلی 
خیلی خیلی بزرگ بیاید. قطعًا از نظر کایلی، هوک اصالً سگ نبود و کالً به 

هیچ حیوان خانگی معمولی دیگری هم شباهت نداشت.
کایلـی جیـغ زد. پیـش از اینکـه کال بتواند کلمه ای به زبـان بیاورد، او از 
محوطـه بیرون پرید و به سـمت پایین خیابان دوید. سـگ هـم کناِر پایش، 

شبیِه یک گلوله ی کاموایی، به سرعت می دوید تا از او جا نماند.
این هم از خوب تا کردن با همسایه ها!

وقتی کال به خانه برگشـت، توی ذهنش حسـاب کرد که با وجود دروغ 
گفتن به کایلی و ترساندن او، امتیازهای منفی اش، همه ی امتیازهای مثبت 

تمیز کردن کثافت هوک را پاک می کرد.
آن روز ستون امتیازهای ارباب شرور، در حاِل جلو افتادن بود.

پدرش که متوجه حالت صورت کال، موقع بسـتن در شـده بود پرسـید: 
»همه چی مرتبه؟«

 کال با حالت غمگینی گفت: »آره... خوبه.«
آالسـتر گلویش را صاف کرد و گفت: »خوبه... فکر کنم بد نباشـه عصری 

بریم بیرون. بریم سینما؟«
کال کمـی ترسـید. آن هـا از وقتی کـه او برای تعطیالت تابسـتانی به خانه 
برگشـته بـود، هیـچ کاری نکرده بودند. آالسـتر کـه انگار روز به روز بیشـتر در 
غم و اندوه فرو می رفت، کارش شـده بود اینکه از پای تلویزیون به گاراژش 
برود، خودروهای قدیمی را تعمیر و نوَنوار کند و بعد، آن ها را به مجموعه داران 
بفروشـد. گاهی پیش می آمد که کال تخته اسـکیتش را برمی داشـت و بدون 
اینکه عالقه ای به این کار داشته باشد، دور شهر اسکیت بازی می کرد؛ اما در 

مقایسه با مجیستریوم، اصالً خوش نمی گذشت.
کال کم کم دلش برای گل سنگ هم تنگ شده بود.

او کـه می دانسـت یـک اربـاب شـرور اهمیتی به پرسـیدن نظـر دیگران 
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نمی دهد، از پدرش پرسید: »ُخب، دوست داری چه فیلمی ببینیم؟« امیدوار 
بود چنین کاری امتیازهای مثبتش را باال ببرد.

پـدرش گفـت: »یه فیلـم جدیدی اومده. دربـاره ی سـفینه های فضایی.« 
کال از انتخاب پدرش متعجب شـد. »شـایدم بتونیم هیوالی تو رو سـِر راه 
ببریم مرکز نگه داری از حیوانات بی خانمان و با یه سگ پشمالویی، گاِو نری 

چیزی عوضش کنیم... با هرچی که هار نباشه!«
هوک نگاه ُمصیبت زده ای به آالستر انداخت و چشم های عجیب و غریبش 
برق رنگارنگی زد. کال با دیدن حالت او، به یاد سگ پشمالوی کایلی افتاد.
همان طـور کـه گردن هوک را نوازش می کرد، گفت: »هوک هار نیسـت!« 
حیوان روی زمین نشست و به پشت خوابید و زبانش را بیرون آورد تا کال 
شکمش را قلقلک بدهد. »می شه اونم بیاد؟ می تونه توی ماشین منتظرمون 

بمونه. پنجره رو هم باز می ذاریم.«
آالستر با اخم سر تکان داد. »معلومه که نه! اون جونَِور رو ببندش توی گاراژ.«
کال گفت: »اون جونَِور نیست! تازه من شرط می بندم عاشق ذرت بوداده 

و پاستیِل ِکرمی می شه.«
آالسـتر نگاهی به سـاعتش انداخت و به گاراژ اشـاره کرد. »باشه... واسه 

اون جونَِور هم یه کم خوراکی میاریم اینجا بخوره.«
کال آهی کشید و گفت: »هوک، جونَِور نیست!«

بعد، هوک را به سـمت کارگاه آالسـتر در گاراژ برد. گاراژ آن ها خیلی بزرگ 
بـود؛ حتـی بزرگ تـر از بزرگ تریـن اتاِق خانه. آنجا بوی نفـت و بنزین و چوِب 
کهنه می داد. شاسـی یک پژوی سـیتروئن روی آجر سـوار شـده بود و آالستر 
السـتیک ها و صندلی هایـش را از جـا کنده بود. انبوهـی از دفترچه راهنماهای 
زرد شـده، روی میزهـای قدیمـی تلنبار شـده بـود. چراغ های جلوی خـودرو از 
الوارهای سـقف آویزان بود. یک حلقه طناب هم باالی یک طبقه آچارفرانسـه 
قرار داشت. کال از طناب استفاده کرد و آن را محکم به قالده ی گرگ گره زد.
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بعـد هـم جلـوی هوک زانـو زد و آرام بـه او گفت: »بـه زودی برمی گردیم 
مدرسه، پیش آرون و تامارا. اون جا دوباره همه چی به روال عادی برمی گرده.«
 گرگ ناله کرد؛ انگار حرف کال را فهمیده بود. انگار او هم به اندازه ی کال 

دلش برای مجیستریوم تنگ شده بود.

بـا وجـود اینکـه فیلم پـر از سـفینه های فضایـی، بیگانگان و انفجـار بود، 
باز هم تمرکز کردن روی آن برای کال سـخت بود. او مدام به تماشـای فیلم 
در مجیسـتریوم فکـر می کـرد. توی مدرسـه، یـک جادوگر هوایـی، تصاویر 
ذهنـی اش را روی یـک دیـوار نمایـش مـی داد. چـون جادوگرهـا فیلم ها را 
کنتـرل می کردنـد، ممکـن بود هـر اتفاقـی در آن ها بیفتـد. کال فیلم جنگ 
سـتارگان را با شـش پایان مختلف تماشا کرده بود. فیلم هایی دیده بود که 
شـاگردان مجیسـتریوم در صحنه های آن ظاهر می شدند و با هیوالها مبارزه 
می کردند، خودروها را به پرواز در می آوردند و به َاَبرقهرمان تبدیل می شدند.

در مقایسـه بـا آن فیلم هـا، ایـن فیلم کمی بی مزه به نظر می رسـید. کال 
تمرکز کرده بود که ببیند دلش می خواهد چه قسمت هایی از فیلم را تغییر 
دهـد. او دهانـش را تـا جـای ممکن از سـه خوراکـی مختلف پر کـرده بود؛ 
کال دو تکه ذرت بوداده کره ای و یک ُقُلپ یخ دربهشـِت سـیب ُترش را توی 
دهانش نگه داشـته بود. آالسـتر با چنان چهره ی وحشـت زده ای به پرده ی 
سینما خیره شده بود که وقتی کال به او یک ُمشت بادام زمینی تعارف کرد، 
سـرش را هم برنگرداند. کال که اجبارًا همه ی تنقالت را تنهایی خورده بود، 
وقتی به خودروی آالستر رسید، در آستانه ی باال آوردن شکر و شیرینی بود.

آالستر پرسید: »خوشت اومد؟«
کال گفت: »آره، نسبتًا خوب بود.« نمی خواست آالستر حس کند پسرش 
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نمی فهمـد او چـه تالشـی کرده تا فیلمـی را ببیند که اگـر به خاطر کال نبود، 
هرگز برای تماشای آن به سینما نمی رفت. »مخصوصًا اون جایی که ایستگاه 

فضایی ترکید، خدا بود.«
سکوتی برقرار شد؛ اما پیش از اینکه سکوِت بینشان طوالنی و عذاب آور 

شود، آالستر به حرف آمد.
»می دونـی... دیگـه دلیلی وجود نـداره که بخوای برگردی مجیسـتریوم. 
تـو که دیگه اصول جادوگـری رو یاد گرفتی. می تونی همین جا پیش خودم 

تمرین کنی.«
کال حس کرد دلش ُهّری ریخت. آن ها تقریبًا صدها بار سر این مسئله 
یا مسـائلی شـبیِه آن بحث کرده بودند که هیچ کدام ختِم به خیر نشده بود. 
کال تا جایی که می توانست، لحنش را غیرُمتعصب نگه داشت و گفت: »فکر 
کنم بهتره برگردم مدرسـه... من که دیگه از زیر دروازه ی اول گذشـته م. به 

نظرم بهتره راهی رو که شروع کردم، تا َتهش برم.«
اخم های آالستر در هم رفت. »برای بچه ها خوب نیست زیِر زمین بمونن. 
مثـل کـرم تـوی تاریکی نگهتـون می دارن. پوسـتت داره رنگ پریـده و کبود 

می شه. ویتامین دِی بدنت کم شده. جون داره از بدنت می زنه بیرون...«
»واقعًا رنگم کبود شده؟« کال به جز همان اصول اولیه ی نظافت و مرتب بودن 
- مثل مطمئن شدن از اینکه شلوارش را برعکس نپوشیده یا موهایش مرتب 
باشد - به ظاهرش توجه خاص دیگری نشان نمی داد؛ اما به نظر نمی رسید 
کبودی رنگ پوسـت چیز خوبی باشـد. زیرچشـمی به پوست دستش نگاهی 
انداخت که هنوز هم همان رنگ صورتی و گُل ِبهِی معمول خودش را داشـت.
آالسـتر که با خسـتگی به فرمان چسـبیده بود، داخل خیابان پیچید. »از 

چِی این مدرسه این قدر خوشت میاد؟«
کال پرسید: »خودت از چیش خوشت می اومد؟ خودتم اون جا می رفتی. 

همیشه که ازش متنفر نبودی. اون جا با مامان آشنا شدی...«
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آالستر گفت: »آره. من اون جا دوست هایی داشتم. از این بخشش خیلی 
خوشم می اومد.«

ایـن اولین بـار بـود کـه کال می شـنید پـدرش از خوبی هـای مدرسـه ی 
مشترکشـان چیزی بگوید. گفت: »منم توی مدرسـه چند تا دوسـت دارم... 

ولی اینجا ندارم. اون جا دارم.«
»کال! همه ی دوسـت های دوران مدرسـه ی من االن ُمرده ن.« آالستر این 
را گفت و کال حس کرد موهای پشـت گردنش سـیخ شـده است. او به یاِد 
آرون، تامارا و سلیا افتاد... اما دیگر نتوانست ادامه دهد. چنین فکری خیلی 

دردناک بود.
ایـن درد فقـط به خاطر تصور مرگ آن ها نبود؛ بلکه درِد تصور مرگ آن ها 

به خاطر خودش بود.
به خاطِر رازش.

شیطاِن درونش!
کال به خودش نهیب زد: بّسه دیگه. آن ها به خانه رسیده بودند، اما کال 
حس می کرد یک چیزی مثل همیشـه نیسـت. از ماشـین پیاده شـد. یک 
دقیقه به خانه ُزل زد تا اینکه ناگهان فهمید چه اتفاقی افتاده است. او هوک 
را تـوی گاراژ بسـته بـود و در را هـم روی او قفل کـرده بود؛ اما حاال در باز و 

مستطیل تاریک پشت دِر اتاق، خالی بود.
»هوک!« کال دستگیره ی در را گرفت، اما تقریبًا روی پیاده رو افتاد. پای 
لنگـش زیـرش پیـچ می خورد. او صدای پدرش را می شـنید که اسـمش را 

صدا می زد، اما برایش مهم نبود.
او نیمی از راه را لنگید و نیمی از راه را دوید تا خودش را به گاراژ رساند. 
طناب هوک هنوز هم توی گاراژ بود، اما انتهایش طوری ساییده شده بود که 
انـگار یـا با چاقو آن را ُبریـده بودند یا گرگی دندان تیز آن را جویده بود. کال 
یک لحظه هوک را تصور کرد که توی گاراژ تاریک تنها مانده بود و َسر و صدا 
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می کـرد و منتظـر بود کال جوابش را بدهـد. کال حس کرد قلبش از ترس 
یخ زده اسـت. او هیچ وقت هوک را طوالنی مدت در خانه ی آالسـتر نبسـته 
بود و احتماالً همین کار گرگ را حسابی ترسانده بود. شاید خودش انتهای 

طنابش را جویده و چنان روی در پریده بود که در باز شود.
کال این بـار بـا صـدای بلندتر فریاد زد: »هوک! هوک ما برگشـتیم خونه! 

دیگه می تونی بیای باال!«
او اطراف خانه را هم گشـت، اما هوک نه از میان بوته ها بیرون آمد و نه 

در بین توده ی سایه های میان درخت ها بود.
دیگر دیر شده بود.

پدر کال پشـت سـرش ایسـتاد. او به طناب پاره و دِر باز نگاهی انداخت؛ 
نفسـش را بیـرون داد، دسـتش را تـوی موهـای جوگندمی اش کـرد و آرام 

گفت: »کال... کال، اون رفته. گرگت رفته.«
کال فریاد زد: »تو که نمی دونی!« و بعد برگشت تا رو در روی پدرش بایستد.

-»کال...«
کال با تشـر گفت: »تو همیشـه از هوک متنفر بودی. احتماالً از رفتنش 

خیلی خوش حالی.«
صورت آالستر در هم رفت. »کال! من از اینکه تو این قدر ناراحتی، خوش حال 
نیستم! ولی آره! اون گرگه نمی تونست حیووِن دست آموز تو بشه. ممکن بود 
به کسـی آسـیب جدی بزنه یا حتی کسـی رو بکُشـه. یکی از دوسـت هات یا 
خدای نکرده خودت رو! فقط امیدوارم بره سمت جنگل و نره سمت شهر که 

بخواد همسایه ها رو بخوره.«
کال فریاد زد: »سـاکت شـو!« اما حس آرامش بخشـی در این فکر برای 
کال وجـود داشـت: اگـر هـوک کسـی را می خورد، امـکان پیدا کـردن او در 
هیاهـوی بـه وجود آمده، باال می رفت. کال سـعی کرد این فکر را از سـرش 

بیرون کند و به ستون امتیازات ارباب شرور بفرستد.


