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این کتاب تقدیم به راد، کسی که مرا به دره ی اژدها برد
وقتی که بیشتر از همیشه نیاز داشتم به آن جا بروم، 
و تقدیم به راجر، کسی که

راه خروج از قلعه ی افسون شده را نشانم داد. 
همچنین تقدیم به مالی، اولین خواننده ی فوق العاده ام که 
به من یادآوری کرد چرا همیشه می خواستم نویسنده شوم. 
ا.ت

تقدیم به ویراستار مهربان و صبورم
و پدر و مادر عزیزم که به جای بیرون کردن من از خانه، حمایتم کردند.

تقدیم به همه ی بچه هایی که در این دنیا به دنبال جادو می گردند و آدم بزرگ هایی 
که در این راه یار ی شان می کنند.
ف.ف
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»ما خودمان عبارتی در معادله هستیم، یک نت از آکورد، 
و تقریبًا به خواست خودمان است که بنای ناسازگاری 

یا هماهنگی می گذاریم.«
 ـ رابرت لوئی استیونسون

»قدرت هایت را با هم یکی کن، با روحیه ی ذهنت...«
 ـ تی. اچ. وایت
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1

خانم بیت هگ هاید1 از آن معلم های ترسناک بود که شب ها به خواب بچه ها 
می آمد. قدبلند و الغر بود و انگشـتان بیش از حد درازش، شـبیه شـاخه های 
تیـز درختی سـمی بودنـد. پلیورهای یقه اسـکی سـیاهی که می پوشـید مانند 
سـیاهی فضایی بود که انگار داشـت به زور کله اش را مثل سـیاره ای به بیرون 
پرتـاب می کـرد و کت و شـلوار و جلیقه ی چهارخانـه ی ضخیمش با رنگ های 
صورتـی و قرمـز عجیبی که انگار مال این دنیا نبودند، باعث می شـد چهره اش 
به رنگ پریدگی ماه کامل اول زمسـتان باشـد. موهایش را آن قدر محکم باالی 
سرش جمع می کرد که غیرممکن بود آدم بتواند اندازه ی حقیقی اش را حدس 
بزند. ولی رنگ تیره شـان انگار ترکیبی از سـهـ  شـاید هم چهارـ  سـیاه چاله با 
هم بود. عطری که استفاده می کرد مانند عطر گل هایی بود که هرگز در حالت 
عادی بهشان برنمی خوری؛ گل های آبی خیلی خیلی تیره که فقط بر فراز قله ی 
کوه های دوردست می رویند، یا شاید هم در همان بیابان بی آب و علفی دربیایند 

که آن درخت با شاخه های شبیه انگشت روییده است. 
حداقـل در آن دوشـنبه ی پاییـزی با آسـمان مایل به صورتـی و برگ های 

خشک شده ی اواخر اکتبر، ماکسیمیلیان آندروود2 او را این گونه می دید. 

1- Beathag Hide
2- Maximilian Underwood
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صدایش به تنهایی کافی بود تا بچه هایی که روحیه ی حساس تری داشتند 
بـه گریـه بیفتنـد. گاهـی حتی فکر کـردن به صدایـش در نیمه های شـب یا 
وقتـی در یـک روز بارانـی تنهـا در اتوبوس قراضه ی مدرسـه نشسـته بودند، 
باعث می شـد اشکشان سـرازیر شود. خانم بیت هگ هاید به قدری ترسناک 
بـود کـه معمواًل فقط در مـدارس راهنمایی اجازه ی تدریس داشـت. این طور 
کـه معلـوم بود، از هر چیزی که شـامل مرگ خشـونت بار و نا به هنگام باشـد 
خیلی لذت می برد. اسـطوره ی یونانی کرونوس1 داسـتان موردعالقه اش بود؛ 
اسـطوره ی تایتانـی که نـوزادان خـودش را می خورد. همیـن دو هفته پیش، 
بچه های کالِس ماکسـیمیلیان درباره ی این داستان کاردستی ساخته بودند. 

یک عالمه کودک بخت برگشته از خمیر کاغذ درست کرده بودند. 
خانم بیت هگ هاید در واقع جایگزین معلم اصلی شـان، خانم دورا رایت2، 
بود. خانم دورا رایت بعد از این که در مسابقه ی داستان کوتاه برنده شد، ناپدید 
شـده بود. بعضی ها می گفتند او به جنوب فرار اسـت تا نویسـنده ای حرفه ای 
شود. دیگران معتقد بودند در واقع ربوده شده و ربوده شدنش به داستانی که 
نوشته ربط دارد. از آن جایی که داستان او در قلعه ای در دنیایی کاماًل متفاوت 
از این دنیا رخ می داد، احتمالش کم بود که قضیه این باشد. در هر صورت او 

رفته بود و حاال جایگزین قدبلند و ترسناکش آن جا حضور داشت. 
تازه یوفیمیا تروالو3 که همه او را افی صدا می زدند هم غایب بود. 

خانـم بیت هـگ هاید برای سـومین بـار او را صدا زد: »یوفیمیـا تروالو، باز 
هم نیومده؟«

بیشـتر بچه های کالس، که جزء دسـته ی برتر درس انگلیسـی در دوره ی 
اول مدرسـه ی »مخصوص بچه های مسـتعد، پردردسـر و عجیب توسـیتاال4« 
بودند )البته برج های خاکستری پیچ  خورده ، بام نشت کرده و تاریخچه ی بلند 

1- Cronus 2- Dora Wright
3- Euphemia Truelove 4- Tusitala
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و باشـکوه مدرسـه دلیـل این نام گـذاری نبودند، ولی هرچه بـود، در نهایت به 
دالیـل مختلـف این اسـم رویش مانده بـود(، دیگر فهمیده بودند بهتر اسـت 
اصـاًل بـه خانم بیت هگ هاید چیزی نگویند. چون گویا هرچه می گفتند حرف 
اشـتباهی از آب درمی آمـد. بهتریـن راهـی که کالس های او را به سـالمت به 
پایان می رسـاندند این بود که خیلی بی حرکت و سـاکت می نشستند و دست 
به دعا می شدند که یک موقع توجهش به آن ها جلب نشود. انگار موش هایی 

هستند که در اتاق با گربه ای گیر افتاده اند. 
حتـی اعضـای »پردردسـر«تر دوره ی اول کـه بـا تقلب، نبوغ پنهـان، یا فقط 
به طور تصادفی به دسـته ی برتر راه پیدا کرده بودند هم می دانسـتند در کالس 
بیت هگ هاید باید دهانشـان را ببندند. در عوض به تالفی اش در زنگ تفریح 
یکدیگـر را محکم تـر می زدند. بچه های »عجیب«تر هـم برای کنار آمدن با این 
وضعیت، راه و روش خودشان را داشتند. ریون وایلد1، که مادرش نویسنده ای 
مشـهور بود، در آن لحظه داشـت تالش می کرد طلسـم نامرئی کننده اجرا کند؛ 
در کتابی که در زیرشیروانی خانه شان پیدا کرده بود درباره اش خوانده بود. تا 
آن لحظه طلسم فقط روی مدادش جواب داده و آن را غیب کرده بود. دختری 
دیگر به نام الکسا باتل2، که لکسی صدایش می زدند و پدرش معلم یوگا بود، 

در مراقبه ای عمیق فرو رفته بود. همه کاماًل بی حرکت و ساکت بودند. 
ولی ماکسیمیلیان آندروود، به قول معروف، در باغ نبود. 

او گفت: »به خاطر پدربزرگشه، خانم. مریض شده، بیمارستانه.«
خانـم بیت هـگ هایـد گفـت: »خـب کـه چـی؟« چشـمانش را طـوری به 
ماکسـیمیلیان دوخـت کـه انگار اشـعه هایی برای کشـتن موجـودات کوچک 
و بی دفـاع از آن ها سـاطع می شـد؛ موجوداتی مثل ماکسـیمیلیان بیچاره که 
زندگی شـان در مدرسـه جهنـم بود، آن هـم به خاطر چیزهایی مثل اسـمش، 

1- Raven Wilde
2- Alexa Bottle
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عینکـش، یونیفـرم جدید اتوکشـیده اش که طبق مقررات دوخته شـده بود و 
عالقه ی عمیق و بی پایانش به تئوری های مربوط به جهان لرزه ای که پنج سال 

پیش اتفاق افتاده بود. 
خانم بیت هگ هاید با عصبانیت گفت: »تو این کالس از این خبرها نیست 
که بهونه بیارین پدربزرگم مریضه، مادربزرگم مریضه. از این بهونه ها برای من 
نیاریـن کـه قوم و خویشـتون ُمرده، مامان و باباتون دسـِت بـزن دارن، حیوون 
خونگی تون مشـقاتون رو خورده، یونیفرم مدرسـه رو شسـتین کوچیک شـده، 
ناهارتون گم وگور شـده، آلرژی و بیش فعالی و افسـردگی و فسـق و فسـاد و 
قلدرای مدرسه  و کامپیوتر خراب... این ها هیچ برام مهم نیستن، در واقع اصاًل 

اهمیت نمی دم دوران بچگی بی اهمیتتون چه قدر بی خاصیت و رقت انگیزه!«
صدایـش از زمزمـه ای ترسـناک به غرشـی بلنـد تبدیل شـد: »هرچی هم 
مصیبت داشـته باشـیم، کارمون رو بی هیچ حرفی انجـام می دیم و بهونه هم 

نمی آریم.«
بچه های کالس ـ حتی ولف رید1 که بازیکن خط دفاعی بود و از هیچ چیز 

نمی ترسید ـ به خود لرزیدند. 
خانم بیت هگ هاید پرسید: »چی کار می کنیم؟«

بچه هـای کالس یک صـدا و بـا لحنـی آهنگین جـواب دادنـد: »هرچی هم 
مصیبت داشـته باشـیم، کارمون رو بی هیچ حرفی انجام می دیم و بهونه هم 

نمی آریم.«
»و کارتون چه قدر خوبه؟«

»کارمون عالیه.«
»و چه موقع سر کالس انگلیسی حاضر می شین؟«

بچه های کالس که تقریبًا داشـتند آرام می شـدند، با لحنی آهنگین گفتند: 
»سر وقت.«

1- Wolf Reed
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»نه! چه موقع باید سر کالس انگلیسی حاضر بشین؟«
این بار با لحن آهنگین گفتند: »پنج دقیقه زودتر؟« و اگر فکر کنید امکان 
نـدارد جملـه ی سـؤالی را با لحـن آهنگین گفت، فقـط می توانـم بگویم تمام 

تالششان را کردند که چنین چیزی را ممکن کنند. 
»خوبه. اگه کم آوردیم چی می شه؟«

»باید قوی تر باشیم.«
»و چه بالیی سر آدم های ضعیف می آد؟«

»تنبیه می شن.«
»چه طوری؟«

»به دسته ی دو فرستاده می شن.«
»و به دسته ی دو رفتن یعنی چی؟«

»شکست.«
»و چه چیزی بدتر از شکسته؟«

کالس ساکت شد. تمام هفته ی گذشته درسشان در مورد شکست بود و به 
دسته ی دو تنزل پیدا کردن و این که هرگز شکایت نکنند و هرگز بهانه نیاورند 
و این که چگونه می توانند به ذخایر مخفی و عمیق قدرت درونی شـان دسـت 
یابند. این موضوع همان قدر که برای بعضی بچه های پردردسر ترسناک بود، 
به دردشـان هـم می خورد. همین طور یاد گرفتند نه تنها وقت شـناس باشـند، 
بلکه همیشـه پنج دقیقه زودتر برسـند. البته اگر کسـی از کالس دوجلسه ای 
ریاضیاتش پنج دقیقه دیرتر مرخص می شـد، یا تربیت بدنی داشـت و ولف و 
دوستانش از تیم راگبی زیر سیزده ساله ها، شلوارش را در لوله ی آب قدیمی 

قایم کرده بود، پنج دقیقه زودتر رسیدن غیرممکن می شد. 
یک نفر شجاعت به خرج داد و گفت: »مرگ؟«

»جوابت غلطه.«
همه سـاکت شـدند. مگسـی اطراف اتاق وزوز کرد، روی میز لکسی فرود 
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آمد و سپس روی دستش نشست. در کالس خانم بیت هگ هاید باید دست 
به دعا می  شـدند که مگس ها رویشان ننشینند، پرتوهای آفتاب به طور موقت 
میزشـان را روشـن نکند، پیجر جدیدشـانـ  این یکی بیشتر از همه برایشان 
وحشـتناک بـودـ  بـا پیغامـی از سـوی مادرشـان دربـاره ی ناهـار یا سـواری 
برگشتشـان بـه خانـه بوق نزند. دعا می کردند میز یا پیجر متعلق به شـخص 

دیگری باشد؛ هر کس دیگری، به جز خودشان. 
خانم بیت هگ هاید گفت: »تو، دختر! جواب بده!«

لکسـی، مثل اکثر آدم هایی که تازه از مراقبه ای عمیق خارج شـده اند، تنها 
کاری که می توانسـت بکند این بود که پلک بزند و خیره نگاه کند. او متوجه 

شده بود این شخِص بسیار قدبلند از او سؤالی پرسیده است و... 
هیـچ نمی دانسـت جوابـش چیسـت، یا حتی اصاًل سـؤال چه بوده اسـت. 
شـاید از او پرسـیده بود دارد چه کار می کند؟ دوباره پلک زد و اولین چیزی ـ 

تنها چیزی ـ را که به ذهنش رسید گفت. 
»هیچی، خانم.«

»آفرین. جوابت درسته. هیچی بدتر از شکست نیست. برو جلوی کالس.«
و به این ترتیب لکسی که فقط می خواست دست از سرش بردارند، مجبور 
بود بقیه ی ساعت کالس را ستاره ای طالیی به ژاکت سبز مدرسه اش بزند تا 
نشان دهد نفر اول کالس است و ماکسیمیلیان بیچاره که حتی نمی توانست 
به خاطر بیاورد دقیقًا چه کار اشـتباهی انجام داده اسـت، مجبور بود گوشـه ی 
کالس بنشـیند و کاله بوقی ای بر سـرش بگذارد که بوی کپک و موش ُمرده 
می داد؛ این کاله بوقی واقعی و عتیقه بود و مربوط به دورانی می شد که هنوز 
معلم ها اجازه داشـتند بچه ها را مجبور کنند یک گوشـه بنشـینند و کاله بوقی 

بر سر بگذارند. 
حاال معلم ها اجازه داشـتند چنین کاری بکنند؟ احتمااًل نه، ولی شـاگردان 
خانم بیت هگ هاید چندان مشـتاق نبودند گزارش کار او را به کسـی بدهند. 
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ماکسـیمیلیان، بـا این کـه یکی از بچه های »مسـتعد« بود، معمـواًل جایش ته 
کالس بود و حاال در آستانه ی فرستاده شدن به دسته ی دو قرار داشت. تنها 
کسی که اوضاعش حتی از ماکسیمیلیان هم بدتر بود، افی بود و او حتی سر 

کالس حاضر هم نبود. 
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یوفیمیـا تـروالو، که نام کاملش یوفیمیا سیکسـتن بوکند تـروالو1 بود ولی 
همـه او را افـی صـدا می زدنـد، نمی توانسـت مـادرش را خیلی خـوب به یاد 
بیاورد. اورلیا2 تروالو پنج سـال پیش، وقتی افی فقط شـش سـالش بود، در 

شبی که هم به خاطر جهان لرزه به یادشان مانده بود، ناپدید شده بود. 
در کشـوری که افی زندگی می کرد وقتی جهان لرزه در سـاعت سـه بامداد 
اتفـاق افتـاد، اکثر مـردم خواب بودند. ولی در کشـورهای دورتـر، مدارس را 
تعطیـل کردند و پروازها لغو شـدند. لـرزش به مدت هفت و نیم دقیقه ادامه 
داشـت کـه با توجـه به مدت زمین لرزه های معمولی کـه فقط چند ثانیه طول 
می کشند، زمان زیادی است. ماهی ها از دریاها به پرواز درآمدند، درختان به 
همـان آسـانی که گیاهان از گلدان های کوچکشـان درمی آینـد، از زمین کنده 
شده بودند و چند جا هم باران قورباغه آمده بود. به دالیلی نامعلوم هیچ کس 

در دنیا کشته نشده بود. 
به غیر از مادر افی. 

احتمااًل. 
یعنی واقعًا کشـته شـده بـود؟ یا فقط به دلیلی فرار کـرده بود؟ هیچ کس 

1- Euphemia Sixten Bookend Truelove
2- Aurelia
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نمی دانسـت. پس از جهان لرزه بیشـتِر تلفن ها کار نمی کردند و اینترنت هم 
از کار افتـاده بـود. همـه چیز به مدت چند هفتـه هرج و مرج کامل بود. با این 
وضعیت اگر اورلیا تروالو می خواست پیامی برای همسر یا دخترش بفرستد 
هم موفق نمی شـد، یا شـاید هم سعی خودش را کرده بود ولی پیغامش گم 
شـده بود. از نظر تکنولوژی، انگار که دنیا به گذشـته مثاًل سـال 1992 برگشته 
بود؛ دنیای آنالین به طور کامل از بین رفته بود. خیلی زود سیستم های تابلوی 
اعالنات1 چشمک زن )که از طریق خطوط تلفن قدیمی قابل دسترسی بودند( 
جایگزینـش شـدند و مردم در تالش بودند سـر در بیاورند چـه کار باید کنند. 

فکر می کردند باالخره همه چیز به حالت عادی برمی  گردد. 
هیچ چیز به حالت عادی برنگشت. 

بعـد از جهان لـرزه، زندگـی افی از یک نظر دیگر هـم کاماًل فرق کرده بود؛ 
حاال دیگر افی مادر نداشـت و به خاطر ترفیع مقام تازه پدرش در دانشـگاه ـ 
که نسبت به گذشته حتی بیشتر کار می کرد و به همان نسبت حقوق کمتری 
هـم می گرفـتـ  هیچ کـس نبـود از او مراقبـت کنـد، برای همیـن باید زمان 

زیادی را با پدربزرگش، گریفین2 تروالو می گذراند. 
گریفین تروالو خیلی پیر بود. ریِش سفید خیلی بلندی داشت و در مجموعه ای 
از اتاق هـا، بـاالی منـزل قدیمـی کشـیش در تاریک تریـن، خاکسـتری ترین و 
قدیمی ترین بخش شهر قدیم3 زندگی می کرد. زمانی، گریفین روحیه ی کاماًل 
بشاشـی داشـت و آن قدر ریشـش را با شـعله ی شـمع به آتش می کشـید که 
همیشـه لیوان آب کنار دسـتش می گذاشت که ریشش را در آن فرو کند. ولی 
چند ماه اولی که افی پیشش بود، به ندرت با او حرف زده بود. البته جدا از وقتی 
که می گفت »لطفًا به چیزی دست نزن« یا »ساکت باش، آفرین بچه ی خوب«. 

1- Bulletin Boards
2- Griffin
3- Old Town
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بعـد از مدرسـه، افی سـاعت های طوالنـی را در منزل او ـ بـدون این که به 
چیزی دست بزند ـ به بررسی محتویات داخل قفسه های قدیمی و عجیبش 
سـپری می کـرد و در ایـن مدت، پدربزرگ پیپـش را دود می کرد و در کتاب 
جلد سـخت سـیاه و قطوری می نوشـت و کمابیش افی را نادیده می گرفت. 
هرگـز بـا افی بدرفتاری نمی کرد. فقط انگار ذهنش جایی دور از آن جا درگیر 
کتاب سیاه و کتاب خطی اش  بود که هر چند دقیقه یک بار نیاز داشت در آن 
کنکاش کند. کتاب به زبانی نوشـته شـده بود که افی هرگز آن را ندیده بود. 
قبـل از جهان لـرزه، بعضی اوقات افی و اورلیا با هم به آن جا می آمدند. وقتی 
پدربزرگ گریفین درباره ی سفرهایش حرف می زد یا به اورلیا شیء یا کتاب 
جدیدی را که پیدا کرده بود نشـان می داد، چشـمانش برق می زد. حاال دیگر 
حتی به ندرت از منزلش بیرون می آمد. افی فکر می کرد احتمااًل پدربزرگش 
به خاطر اتفاقی که برای دخترش افتاده، ناراحت است. افی هم ناراحت بود. 
کمدهـای گریفیـن تـروالو پـر از لوازم عجیبی بود که از ابریشـم، شیشـه و 
فلزهای با ارزش ساخته شده بودند؛ دو شمعدان نقره  که با جواهرات تزیین شده 
بودند، در کنار کپه ای از پارچه های ظریف با تصاویر گلدوزی شـده از گل، میوه 
و مردمی که پیراهن های بلند بر تن کرده بودند قرار داشـتند؛ چراغ نفتی های 
تزیینـی و جعبه هـای چوبی سـیاه کنده کاری شـده با قفل هـای برنجی کوچک 
رویشان، هیچ کدام هم کلیدی نداشتند؛ کُره های جغرافیایی بزرگ و کوچکی 
که جهان های شناخته شده و ناشناخته ای رویشان ترسیم شده بود؛ جمجمه ی 
حیوانـات، چاقوهـای ظریف و چند کاسـه ی چوبی بدون شـکل مشـخصی که 
قاشـق هایی کوچک کنارشـان بود. یکی از قفسـه ها حاوی نقشـه های تا شده، 
شـمع های سـفید باریک، کاغذ هـای کرم رنگ ضخیـم و بطری های جوهر آبی 
بود. در یکی دیگر از کمدها، کیسه های رز خشک شده و گل های خشک شده ی 
دیگر بود. یک گوشـه ی دیگر کمدی بود پر از شیشـه های دهان گشـاد حاوی 
سـردانه ، زغـال، خـاک قرمز، برگ های فشـرده، مـوم مخصوص ُمهـر کردن، 


