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فصل اول  ۹

کال آخریـن اصالحـات الزم را روی روباتش انجام داد و آن را روی رینگ 
فرسـتاد. آن هـا بـا گچ آبی، محـدوده ی رینگ را روی قسـمتی از زمین گاراژ 
مشـخص کـرده بودند. رینگ میـدان نبرد روبات او و آرون بـود. آن ها با کلی 
بدبختـی توانسـته بودنـد با اسـتفاده از بخش های مختلف ماشـین ها، فلزات 
جادویـی و یک عالمـه نوار چسـب پهـن، روبـات بسـازند. روی زمیـِن غرق در 
بنزیِن گاراژ، یکی از روبات ها محکوم به تکه تکه شدن بود و آن یکی محکوم به 

پیروزی؛ یکی صعود می کرد و آن یکی سقوط؛ یکی... .
روبات آرون با َسـر و صدا به طرف جلو حرکت کرد. او یکی از دسـت هایش 
را جلـو آورد و بـا یـک حرکـت، سـر روبـات کال را از تنش جدا کرد. از سـر 

کَنده شده ی روبات، جرقه بیرون زد.
کال فریاد زد: «عادالنه نیست!»

آرون ُخرُخر کرد. جای لکه ی ِگلی روی گونه اش به چشم می خورد و بعد 
از اینکـه دسـت هایش را بـا نا ُامیدی تـوی موهایش فرو کـرد، موهایش هم 
سیخ سـیخ شـد. گرمای طاقت فرسای کارولینای شـمالی پوست دماغش را 
سـوزانده و روی گونه هایش کَک و َمک انداخته بود. آرون دیگر هیچ شـباهتی 
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به آن سـازانای ُاتوکشـیده ی تابسـتان گذشـته نداشـت که توی مهمانی های 
مجلل باغ، با بزرگ ترها خوش و بش می کرد.

آرون با خونسردی گفت: »گمونم من بهتر از تو روبات می سازم.«
کال کـه سـعی می کـرد تمرکز کند، گفـت: »این جوریه؟« روبـات او کم کم 
حرکت کرد. به محض اینکه جادوی فلزی به بدن بی سـر روبات او جان داد، 

روبات با سرعت به طرف جلو حمله کرد. »پس حاال این رو داشته باش.«
روبـات کال یک دسـتش را باال آورد و آتش شـلیک کـرد. آتش مثل آبی 
که با فشـار از شـیلنگ بیرون می ریزد، به کل بدنه ی روبات آرون می پاشـید. 
دود از همه جای آن بلند شد. آرون سعی کرد از جادوی آب برای مهار آتش 
اسـتفاده کند، اما دیگر دیر شـده بود. نوار چسـب ها توی آتش می سـوختند. 

روبات آرون تکه تکه شد؛ سوخت و خاکستر شد.
کال فریـاد زد: »یوهاهـااااا!« او هیچ وقت هیچ کدام از نصیحت های پدرش 
دربـاره ی رفتـار متواضعانـه ی بعـد از پیـروزی را جـدی نگرفته بـود. یکی از 
جرقه هـای آتـش روی بدن َهِوک، گرگ َهرج وَمـرج زده ی کال ریخت. گرگ 

ناگهان از خواب پرید و پارس کرد.
آالسـِتر، پـدر کال، از تـوی خانـه بیـرون پریـد و بـا عصبانیـت، بـه اطراف 
نـگاه کـرد و گفـت: »نرین بیخ گوش ماشـین مـن! تازه تعمیـرش کرده م.«
با وجود داد و بیدادهای آالستر، کال احساس آرامش داشت. او کل تابستان 
را کمابیش با آرامش گذرانده بود؛ حتی دیگر میزان شرارت کارهایش را هم 
اندازه نمی گرفت. تا جایی که مردم دنیا خبر داشتند، کنستانتین ِمِدن یا همان 
دشمن مرگ، ُمرده بود و آالستر او را شکست داده بود، اما فقط آرون، تامارا، 
پدر کال و دشمِن به ظاهر دوست آن ها، جاسِپر ِدوینِتر، حقیقت را می دانستند؛ 
اینکه کال همان کنستانتین مدن است که دوباره متولد شده! البته بدون هیچ 
حافظه ای از او و خوشبختانه بدون میل شدید او برای انجام کارهای شرورانه.

از آن جایـی هـم کـه کل دنیـا فکـر می کردنـد کنسـتانتین مـدن ُمـرده و 
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دوسـتانش هم اهمیتی به حقیقت نمی دادند، کال از فشـار زیاد خالص شده 
بـود. آرون با اینکـه یک سـازانا بود، می توانسـت دوباره بـا کال ولگردی کند و 
خـوش بگذرانـد. چیزی به زمان بازگشـت آن ها به مجیسـتریوم باقی نمانده 
بـود. آن هـا به زودی شـاگرد سـال برنـزی می شـدند؛ یعنی باالخـره زمان آن 
رسـیده بـود که طرز کار با یک عالمه جادوی باحـال را یاد بگیرند. به زودی به 

آن ها ِورد و طلسم پرواز و نبرد را یاد می دادند.
اوضاع بهتر شده بود؛ همه چیز عالی بود.

روبات آرون هم با خاک یکسان شده بود و دود می کرد.
از نظر کال، دیگر بهتر از این نمی شد.

آالسـتر گفـت: »امیـدوارم یادتون مونده باشـه پسـرها... امشـب مهمونی 
کالجیومه. همونی که به افتخار ماها ترتیب داده ن.«

آرون و کال بـا وحشـت بـه هـم نـگاه کردنـد. البته کـه یادشـان رفته بود! 
اسـکیت بازی، بسـتنی، فیلـم دیـدن و بازی هـای رایانـه ای چنـان هـوش و 
حواسشان را برده بود که هر دو کاماًل فراموش کرده بودند شورای جادوگران 
به دلیل شکسـت دشـمن مرگ بعد از سیزده سال جنِگ سرد، توی کالجیوم 

جشن پیروزی برپا کرده است.
شورا پنج نفر را انتخاب کرده بود تا از آن ها تقدیر کند: کال، آرون، تامارا، 
جاسـپر و آالسـتر. کال خیلی تعجب کرد که آالسـتر دعوت آن ها را پذیرفت. 
تا جایی که او به خاطر داشت، آالستر از جادو، مجیستریوم و هر چیزی که به 
جادوگـران ربط داشـت، متنفر بـود. کال گمان می کرد دلیل موافقت آالسـتر 
این است که می خواهد از نزدیک شاهد تشویق پسرش توسط اعضای شورا 
باشـد. او می خواسـت بـا چشـم های خودش ببیند کـه همـه پذیرفته اند کال 

طرف خیر است؛ که یک قهرمان است.
کال کـه ناگهان مضطرب شـده بود، آب دهانـش را قورت داد و با اعتراض 

گفت: »من هیچی ندارم بپوشم!«
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آرون هم با وحشت گفت: «منم ندارم!»
کال بـه او یـادآوری کـرد: «پس اون همه لباس شـیک و پیکی که پارسـال 

تامارا و خانواده ش برات خریدن، چی شد؟»
والدین تامارا بیش از اندازه بابِت دوستِی دخترشان با یک سازاناـ  از معدود 
جادوگرانی که توانایی کنترل جادوی َهرج و َمرج را دارند ـ ذوق زده بودند؛ در 
حدی که انگار آرون را رسـمًا به فرزندی قبول کرده اند! آن ها توی خانه شـان 
بـه آرون اتـاق داده بودنـد و برای مدل موهای گران قیمتـش، لباس هایش و 
میهمانی هـای مجللی که به افتخارش ترتیب داده می شـد، هزینه می کردند.
کال هنـوز هـم نمی فهمیـد چرا آرون تصمیم گرفته اسـت کل تابسـتان را 
به جـای بازگشـت یه عمارت َرَجوی ها، توی خانـه ی آن ها، کنار کال بماند؛ اما 

آرون قاطعانه موضعش را مشخص کرده بود.
آرون جـواب داد: «بهـم کوچـک شـده ن. تنهـا چیـزی کـه واسـه م مونـده، 

تی شرت و شلوار جینمه.»
آالسـتر که سـوئیچ را توی دسـتش نگه داشـته بود، گفت: «واسـه همینم 

داریم می ریم فروشگاه. زود باشین، پسرها.»
وقتی به طرف کلکسـیون اتومبیل های تازه تعمیرشـده ی آالسـتر می رفتند، 
آرون گفت: «والدین تامارا واسه خرید می بردنم بروکس براِدرز۱. خیلی جای 

عجیبی بود.»
کال به فکر فروشـگاه محلی کوچکشـان افتاد و نیشـش باز شد. او گفت: 
«ُخب پس، خودت رو واسه یه مدِل عجیب غریب دیگه آماده کن. چون قراره 

بدون جادوگری، توی زمان سفر کنیم و برگردیم عقب!»

Brooks Brothers -۱؛ قدیمی ترین تولیدی پوشاک لباس مردانه ی رسمی در آمریکا.
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آرون کـه جلـوی آینه ی قدی انتهـای مغازه ی ِجی.اِل.دایمز1 ایسـتاده بود، 
گفت: »احتمااًل به این جنس لباس حساسیت دارم.«

مغـازه همه جـور چیزی می فروخـت؛ از تراکتور گرفته تا لباس و ماشـین 
ظرفشـویی های ارزان قیمت. آالسـتر همیشه سـرهمی های کارش را از آن جا 

می خرید. کال از این کار او متنفر بود.
آالسـتر کـه در جریان گشـت زنی اش توی مغازه، از جایـی یک جاروبرقی 
گیـر آورده بـود و آن را بررسـی می کـرد ببینـد قطعـه ی به درد بخـوری برای 
فـروش دارد یـا نه، گفت: »به نظرم خوبه.« او هم برای خودش یک کت تک 

برداشته بود، اما از ُپرو کردن آن پشیمان شده بود.
آرون نـگاه دیگـری بـه کت و شـلوار نقـره ای بـّراق و زننـده اش انداخـت. 
پاچه هـای شـلوارش گل و گُشـاد بـود و برگردان یقـه اش کال را یـاد بال های 

کوسه می انداخت.
آرون با فروتنی گفت: »خوبه.« او همیشه حواسش جمع این بود که هرچه 
برایش می خرند، از سر لطف است. او خودش می دانست که نه پول خرید دارد 
و نه والدینی که برایش چیزی بگیرند. به همین خاطر، همیشه سپاسگزار بود.

آرون و کال هر دو مادرانشـان را از دسـت داده بودند. پدر آرون زنده بود، 
اما در زندان به سر می برد و آرون هم خوشش نمی آمد کسی این موضوع را 
بداند. به نظر کال این مسئله آن قدرها هم مهم نبود، اما احتمااًل چون خودش 

رازی به مراتب بزرگ تر را پنهان می کرد، مشکل آرون به چشمش نمی آمد.
کال جلوی آینه اخم و َتخم کرد و گفت: »نمی دونم، بابا.« او کت آبی تیره ی 
ُپلیِ اسـتری به تن داشـت که زیربغلش خیلی برایش تنگ بود. »این ها سایز 

ما نیستن ها!«
آالسـتر آه کشـید. »بابا کت شلوار همینه دیگه! آرون که قد می کشه، بزرگ 
می شـه این قدش می شـه. مال تو هم که... ُخب، شـاید بهتر باشـه تو یکی 

1- JL Dimes
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دیگه رو ُپرو کنی؛ چیزی که فقط امشب بتونی بپوشیش، به درد نمی خوره.«
کال موبایلـش را از جیبـش درآورد و گفـت: »بـذار دارم عکس می گیرم. 
تامارا می تونه راهنمایی مون کنه. اون خوب بلده آدم باید واسـه مراسـم های 

ُپر فیس و اِفاده ی جادوگرها، چی بپوشه.«
صدای سوت ارسال عکس به تامارا در فضا پیچید. چند لحظه بعد، تامارا 
در جواب عکس کال نوشت: آرون شبیه این شارالتان های گُنده َبکی شده که 
لیزر بهشون خورده و تو لباسشون کوچک شده ن. تو هم که انگار داری می ری 

مدرسه ی کاتولیک ها 1.
آرون از باالی شانه های اُِپل دار کال نگاهی به پیغام تامارا انداخت و یکهو لرزید.
آالسـتر پرسـید: »خوبه؟ می تونیم پاچه هاش رو با نوار چسب درست کنیم 

و یه کاری کنیم کوتاه بشه.«
کال گفـت: »یـا اینکه می تونیم بریم یه مغازه ی دیگه و آبروی خودمون رو 

جلوی شورا نبریم!«
آالستر نگاهش را از کال به آرون انداخت و همین طور که جاروبرقی را زمین 
می گذاشـت، آهی کشـید و تسلیم شد. او گفت: »باشـه... پس بزنین بریم.«

خالصـی از آن مغـازه ی گـرم و خفـه خیالشـان را راحت کـرد. بعد از یک 
ماشین سوارِی خیلی کوتاه، کال و آرون جلوی یک مغازه ی دسِت دوم فروشی 
از  داشـت؛  همه چیـز  مغـازه  بودنـد.  ایسـتاده  قدیمـی  اجنـاس  کلـی  بـا 
دسـتمال جیبی های ابریشـمی گرفته تا میز آرایش و چرخ خیاطی. کال قباًل 
هم با پدرش به آن جا آمده بود. او به خاطر داشـت که صاحب مغازه، میراندا 
ِکِیس عاشق لباس های قدیمی و کالسیک است. او بدون اینکه برایش مهم 
باشد رنگ لباس هایش یا مدل آن ها به هم می آیند یا نه، همیشه لباس های 
قدیمـی بـه تن می کرد. مـردم معمواًل او را می دیدند که بـا یک دامن ِکلوِش 

1- مدارسـی بسـیار مذهبی مخصوص مسـیحیان که در آن، لباس دانش آموزان کم سـِن پسـر شبیه لباس 
پدربزرگ هاست.
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زیرزانـو، نیم بوت هـای سـفید و تـاپ تنـِگ برق برقـی و پولـک دارش با طرح 
گربه های خشمگین، توی شهر می چرخد.

اما آرون این را نمی دانسـت. او دور و اطراف را ورانداز می کرد و با تردید 
لبخند می زد. قلب کال ریخت. این جا از مغازه ی جی.ال.دایمز هم بدتر بود. 
موضوعی که اولش حتی کمی خنده دار به نظر رسیده بود، حاال کم مانده بود 
حال کال را به هم بزند. او خودش می دانست ظاهر پدرش غیرعادی است ـ 
که معادل مؤدبانه ی ُخل و چل به حسـاب می آمد ـ و برایش مهم هم نبود؛ اما 
دیگـر ایـن انصـاف نبود که آرون هم ظاهر غیرعادی پیـدا کند. اگر همه ی آن 
چیزی که میراندا توی مغازه اش داشـت، فقط کت و شـلوارهای ُدم داِر مخمل 

قرمز یا حتی لباس های زاقارت تر بود، چی؟
تا همین جا هم تابستان به اندازه ی کافی به آرون بد گذشته بود. او مجبور 
بود به جای نوشیدن لیموناد تازه ـ آن طور که توی خانه ی تامارا با لیموی تازه 
درسـت می شـد ـ لیموناد پودری بخورد و روی تخت سربازی کهنه ای بخوابد 
که آالستر آن را توی اتاق کال گذاشته بود. تفریحشان هم شده بود دویدن از 
بین آب فّواره ای که از توی سوراخ های ایجاده شده روی یک شیلنگ باغبانی 
بیرون می ریخت. سر صبحانه هم خبری از سرآشپز نبود تا به دستور او برایش 
تخم مرغ نیمرو کند و در عوض، همان غالت قدیمی معمولی ِسرو می شد. اگر 
آرون توی این مهمانی هم با ظاهری احمقانه ظاهر می شد، کال دیگر شانسی 
نداشت. ممکن بود جنگ صمیمی ترین دوست را برای همیشه به تامارا ببازد.

آالسـتر از ماشـین پیاده شـد. کال هم با دلشوره پشت سر پدرش و آرون 
راه افتاد.

جای کت و شـلوارها انتهای مغازه بود؛ پشت میز سازهای موسیقی برنجی 
عجیـب و کاسـه ای یشـمی پـر از کلیدهای زنـگ زده. بعضـی از جاهای این 
مغازه درسـت مثل مغازه ی خود آالسـتر بود؛ با این تفاوت که به جای ابزار و 
وسـایل صنعتی تخصصی آالستر، کت های یقه خزدار و شال های ابریشمی از 


