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در آنجا بازی افسونگران، جادوگران و تردستان دیدم،
و زنان پیشگو، افسونگر، جادوگر پیر و نیرنگ باز.

ـ جفری چاِسر

به یک روش، گرم یک کارند همه ی فانیان:
به جلوه  درآوردن گوهری که نشسته  در وجودشان؛
از هست به خود رسیدن؛ خود را گویند و جویند،
بانگ برآرند من همانم که کنم: آمدنم از این ُبود.

ـ جرارد َمنلی هاپکینز
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۱

اورِول بوِکنـد1 مـرد خیلـی شـادی نبـود. در ایـن لحظه که خفـاش کوچکی با 
چشم های عجیب و سروته و کنجکاو بهش زل زده بود، اصالً یادش نمی آمد 
تا حاال شـاد بوده باشـد. شـاید قدیم ها شـاد بود، خیلی وقت پیش، زمانی 
که همسر اولش اورِلیا2 هنوز زنده بود. پیش از اینکه دخترش اِفی3 این قدر 
ناسـازگار شـود. و پیش از اینکه خودش هنوز لباس کارش را عوض نکرده از 

پله ها باال بیاید و به این اتاق زیرشیروانی خاک گرفته سری بزند.
آن بچه  ی لعنتی کجا بود؟ البد بیرون با دوست های گمراهش سرگرم »جادو« 
بود؛ با آن پسره ی چاق عینکی و آن دختره که انگار همیشه ی خدا لباس خواب 
تنش بود. خب، وقتی اِفی برمی گشت خانه پدرش حتمًا به حسابش می رسید. 
اورول به این نتیجه رسید که البد افی قبالً آمده زیرشیروانی و کتاب را برداشته. 
هرچـه می گشـت، کتـاب برگزیدگان اثر لـوِرل وایلد4 را پیدا نمی کـرد. االن این 

مهم ترین چیزی بود که بوکند را بدجوری ناراحت می کرد.
ناراحتـی اورول بوکنـد، مثـل بیشـتر ناراحتی هـا، موقعـی شـروع شـد که 
دورنمـای شـادی را جلـوی رویش گذاشـتند و بعد بی رحمانـه آن را دزدیدند. 
ایـن اتفـاق حـدودًا چهل وپنج دقیقـه ی پیش افتاده بود. بوکند که داشـت از 

1. Orwell Bookend 2. Aurelia
3. Effie 4. Laurel Wilde
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دانشـگاه برمی گشـت خانه، توی ماشـین رادیو گوش می داد که مسابقه ای را 
اعالم کرده بودند.

اورول بوکنـد عاشـق مسـابقه بـود. این را به بیشـتر مـردم نمی گفت، ولی 
مسـابقه همیشـه خوشحالش می کرد. البته تا زمانی که باختن را تجربه کرد. 
جمعه ها جدول رمز دارِ روزنامه ی شـهر قدیم را )که جایزه هم داشـت( دقیق 
پر می کرد و آن را به آدرس صندوق پستی ای در مرز1 می فرستاد. جایزه اش 
یک ُبن کتاب پانزده پوندی بود و در طول این سال ها هزینه ی تمبرها خیلی 
بیشـتر از ارزش جایـزه شـده بود، ولـی اورول تا زمانی کـه برنده ی بن کتاب 
نمی شد دست بردار نبود؛ قصد داشت آن را قاب کند و به دیوار دفترش بزند.
دومیـن چیـزی که اورول بوکند را خوشـحال می کرد پـول درآوردن بود، با 
اینکه در این کار زیاد مهارت نداشـت )ماجرای بن کتاب این موضوع را ثابت 
می کرد(. اگر می توانست کتاب را پیدا کند )چاپ اول و گالینگور2 برگزیدگان 
کـه خیلـی سـال پیـش اورلیا بـرای افی خریده بـود(، آن وقت می توانسـت 
وارد مسـابقه شـود و پول دربیاورد. توی رادیو که این طور گفته بودند. هر آدم 
خوش شانسی که چاپ اول برگزیدگان را داشت، قرار بود جمعه آن را ببرد تاالر 
شهر و آنجا نقدًا پنجاه پوند بگیرد؛ و اگر شانس می آورد، می توانست تا آخر 
عمر برنده ی برق رایگان و نامحدود شود. و هر کس نسخه ی شومیز3 کتاب را 

داشت، می توانست آن را با یک اسکناس ده پوندی تاخت بزند.
از پنج سـال پیش که جهان لرزه اتفاق افتاده بود، پنجاه پوند پول زیادی 
به حسـاب می آمد. بعد از جهان لرزه، اقتصاد هم مثل خیلی از سیسـتم های 
پیچیده  ی دیگر، خسته شد و قهر کرد و بنای ناسازگاری گذاشت. البد دیگر 
عالقـه ای نداشـت از یک خروار قوانین احمقانـه ی ریاضی پیروی کند. امروز 

پنجاه پوند قطعًا ارزشش را داشت، از فردا هم که کسی خبر ندارد.
1. مرز بین انگلیس و اسکاتلند

2. جلد سخت کتاب که با پارچه یا چرم صحافی شده است.
3. جلد مقوایی کتاب
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ولـی بـرق رایگان و نامحدود تـا آخر عمر؟ این دیگر جایزه ای بود که ارزش 
بردن داشت. آخر از زمان جهان لرزه هیچ کس، هرچقدر هم که ثروتمند بود، به 
برق نامحدود دسترسـی نداشـت. البته هیچ کس غیر از َالبیون فریک 1، مردی 
که اتفاقًا صاحب تمام برق دنیا بود. معلوم نیست چرا شرکت او، شرکت البیون 
فریک، داشت این جایزه ی بزرگ را پیشکش می کرد و این  همه پول نقد می داد. 
اورول بوکنـد فقـط باید کتاب را پیدا می کرد. البته آن کتاب واقعًا مال خودش 
نبود؛ مال افی بود. ولی این موضوع اصالً برای اورول بوکند اهمیتی نداشـت.

َسـر دکتر گرین عین سـیب زمینی آب پز بود. نه سیب زمینی آب پز خوب و 
معمولی که قبل از پخت آن را شسـته باشـند و پوسـتش را کنده باشند، بلکه 
سیب زمینِی مانده و پوک با پوست پالسیده که زیادی توی مزرعه مانده و با 
اینکه آب پز شده هنوز هم دسته  دسته موهای عجیب وغریب ازش بیرون زده. 
از نظر ماکسیمیلیان آندروود2 این دسته های  مو مثل ریشه  های سیب زمینی 
بودند که شـجاعانه خودشـان را به روشـنایی رسـانده بودند و بعد فورًا پژمرده 

شده بودند.
دکتر گرین داشت داستانی آموزنده تعریف می کرد که از نظر ماکسیمیلیان 
بدترین نوع داستان بود. قصه از این قرار بود که پیرزن گوژپشت و مرموزی 
به بچه ی کوچِک فقیر و بینوایی در نوانخانه یک جفت کفش ورزشی کهنه و 

درب وداغان می دهد.
دکتر گرین با صدایی که یک جورهایی مثل کره چرب و نرم و آبدار بود گفت: 
»پیـرزن یـواش توی گوش بچه گفت این کفش ها جادوییه.« ماکسـیمیلیان 
دقیقًا می دانست داستان قرار است چطور پیش برود. مطمئنًا همه می دانستند 

1. Albion Freake 2. Maximilian Underwood
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چه اتفاقی قرار بود در داستان بیفتد. بااین حال دکتر گرین همین طور تعریف 
کرد و تعریف کرد.

روز بعد آن بچه کفش ها را می پوشد و در مسابقه  ای برنده می شود؛ بهترین 
رکورد سـرعت را هم می زند. بعد مربی ورزش مشـهوری استعداد آن دختر را 
کشف می کند و به او اصرار می کند که کفش ورزشی بهتری بپوشد. البته دختر 
زیر بار نمی رود و غیر از کفش های »جادویی« کهنه اش، هیچ کفش دیگری پا 
نمی کند. در نهایت، کاری که باید بشود می شود. رقیب دختر کفش های او را 
می دزدد و آن ها را قایم می کند. دختر مجبور می شـود با کفش های معمولی 
مسابقه بدهد. و البته باز هم مسابقه را برنده می شود. نکته ی اخالقی داستان: 

قضیه اصالً به کفش ها مربوط نبود. پایان.
دکتر گرین گفت: »حاال، نکته هایی برای فکر کردن.«

و رفت پای تخته سـیاه چرخداری که تمام هفته توی کمد می ماند و فقط 
دوشنبه شب ها برای کالس  نوآموزان بیرون می آمد؛ کسانی که جدیدًا متجلی 
شـده بودنـد، بیشـتر بچه ها، تا اصول جـادو را یاد بگیرند. ایـن اولین کالس 
ماکسیمیلیان بود. او کِم  کمش انتظار داشت پاتیل های جوشان ببیند و فوِق 
فوقـش چیزهایـی دور کالس پـرواز کنند و آتش بگیرند. ولـی این طور نبود. 

حوصله اش داشت از همه چیز سرمی رفت.
روی تخته سـیاه فهرسـت موارد ممنوع برای نوآموزان را نوشـته بودند و تا 

حاال بیشتر وقِت کالس صرف همین موضوع شده بود.

نوآمـوزان هیچ وقـت نباید بـدون نظارت یک فرد زبردسـت )یـا رده باالتر( 
جادو کنند.

داشـتن مزیت برای نوآموزان، بدون اجازه ی صریح از اتحادیه ی هنروران 
ممنوع است )این اجازه می تواند در هر زمانی لغو شود(.

هر نوآموزی که مزیتی را سر کالس بیاورد از او ضبط خواهد شد.
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برای نوآموزان گفت وگو درباره ی جادو خارج از کالس ممنوع است.
هر نوآموزی که به دگرجهان سـفر کند یا در این مورد تالش کند، به شـدت 

مجازات خواهد شد.
مبادلـه ی هرگونـه مزیت، نقشـه، طلسـم، اطالعـات یا هرگونه دانشـی که 

مربوط به جادو یا دگرجهان باشد، برای نوآموزان ممنوع است.
نوآموزان باید از آوردن نام دگرجهان نزد هر کس در هر زمان خودداری کنند.

نوآمـوزان فقـط باید انگلیسـی صحبت کنند و نباید هیچ وقـت از زبان های 
مربوط به دگرجهان اسـتفاده کنند. صحبت به هر زبانی از زبان های دگرجهان 

در عالم واقع موجب مجازات شدید می شود.

اینجا از مدرسـه ی معمولی بدتر بود. و همین طور سـردتر. کالس هفتگی 
دکتـر گریـن توی سـالن خاک گرفتـه ی یک کلیسـای خیلی قدیمـی برگزار 
می شد که کف چوبی با شوفاژهای خیلی بزرگ لعابی سفید داشت که یکریز 
غژغژ و ناله می کردند ولی یک ذره هم گرما بیرون نمی دادند. زیر هر شـوفاژ 
یـک فنجـان چای خـوری چینی گذاشـته بودند تـا قطره های آب تـوی آن ها 
جمع شود. سالن المپ مهتابی قدیمی ای داشت که اگر... اگر چند دقیقه ای 
بـرق می آمـد، ِپرِپـر می کرد و نورِ کمـی می تاباند. ولی بیشـتر وقت ها اتاق با 

چراغ های شمعی روشن می شد.
ماکسیمیلیان دوباره به فهرست نگاه کرد. او اتفاقًا از قبل بیشتر چیزهای 

ممنوع آن را انجام داده بود و حتی یک ذره  هم برایش اهمیت نداشت.
دوستش افی تروالو1 هم بیشترِ آن کارها را انجام داده بود. افی مطمئنًا به 
دگرجهان رفته بود. خوِد ماکسیمیلیان کارهایی را انجام داده بود که حتی در 
فهرست وجود نداشتند و از این بابت یک کمی هم به خودش می بالید، مثل 

تالش برای رفتن به جهان زیرین و خواندن ذهن دیگران.

1. Truelove
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بااین حال، خوشـبختانه لِکسـی باِتل1 به ماکسـیمیلیان و افی اخطار داده 
بود که مزیت هایشـان را سـر کالس نیاورند. ظاهرًا اگر دکتر گرین مزیتت را 
می گرفت، دیگر هیچ وقت آن  را نمی دیدی. مزیت های ماکسیمیلیان )عینک 
دانش و آثیم2 نهان( فعالً توی خانه زیر تختش مخفی بودند و جایشان امِن 
امن بود. او با طلسـم اسـتتار خفیفی آثیم را از دید مادرش مخفی کرده بود، 
چون بعضی وقت ها مادرش همین طور اتفاقی به سـرش می زد اتاق خواب او 
را مرتب کند. البته مادرش می دانست که او متجلی شده و پژوهشگر است، 
ولی ماکسیمیلیان هنوز به این حقیقت اقرار نکرده بود که افسونگر هم هست. 

فکر نمی کرد مادرش از این موضوع خوشش بیاید.
بیـرون کالس جغـد انبـار هوهـو کـرد و یخبنـدان مالیمی بی سـروصدا در 
زمین های پسـت و خلنگزارهای مرتفع پخش شـد. در اعماق آسـمان سـیاه 
شهابی گذشت و بعد ناپدید شد. داشت دیروقت می شد. انگار تمام شمع های 
اتاق باهم سوسو می زدند و می رقصیدند. االن ماکسیمیلیان فقط خوراکی قبل 
خوابش را می خواست )سه تا شکالت شیرقهوه ای و یک لیوان شیر بز( و بعد 

یک خواب شیرین، طوالنی، راحت...
لکسـی با آرنج به ماکسـیمیلیان سـیخونک زد و َدم گوشـش پچ پچ کرد: 

»بیدار شو.«
سـمت دیگـر لکسـی، افـی تـروالو هم داشـت چرت مـی زد. ایـن دو نفر 
چه شـان شـده بود؟ لکسـی باتل توی دلش قند آب می شـد که سـر چنین 
کالس هیجان انگیزی نشسته. لکسی قرار بود یاد بگیرد چطور درمانگر بزرگی 
شود. قرار بود کسی را پیدا کند که او را به شاگردی قبول کند و بعد قرار بود...
دکتر گرین گفت: »اول از همه ازتون می خوام به این فکر کنین که جادوی 
داسـتان چطوری کار می کنه. می خوام تشـخیص بدین جادو کجای داستانه. 

1. Lexy Bottle
Athame .2؛ چاقویی دسته سیاه که در مراسم آیینی جادوگری به کار می رود.
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اصالً جادویی توی داسـتان هسـت یا نه. بعد، ازتون می خوام بگین تو کدوم 
قسـمت های داسـتان، تبدیل ارز جیم1 اتفاق می افته. تمام موارد احتمالی رو 

فهرست کنین.«
لکسی همان موقع رفته بود صفحه ی بعِد دفتر جدیدش و تاریخ و تکالیف 
را با خودنویس جدیدش نوشته بود. مطمئن بود تمام جواب ها را می دانست. 
ولی قبل از اینکه بچه ها بتوانند کارشـان را شـروع کنند، ناقوس کلیسـا ُنه بار 
نواخت، یعنی همه باید می رفتند خانه. به همین زودی! لکسی از خدایش بود 

تمام شب را تا خود صبح بنشیند و دانش دکتر گرین را یاد بگیرد.
دکتر گرین گفت: »می تونین این کار رو به  عنوان تکلیف خونه انجام بدین و 
اول کالس هفته ی بعد، روز دوشنبه، ساعت هفت تحویل بدین. از همه ممنون. 
همه باهم از درنرین بیرون! اوه، تو یوفیمیا2 تروالو هستی؟ لطفًا بمون، باهات 

حرف دارم.«

1. ارز جادویی
2. Euphemia
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2

یوفیمیا سیکسِتن1 بوکند تروالو، یا همان اِفی، از آمدن به این کالس پشیمان 
بود. برای اینکه کسی مجبور نبود توی این کالس شرکت کند. این کار اختیاری 
بود. مثل اینکه مجبور نباشی بروی مدرسه اما بروی. و کدام آدم نادانی چنین 
کاری می کـرد؟ ولـف ریـد2 دوسـت افی، که افی بیشـتر بعدازظهـر را باهاش 
تنیس بازی کرده بود، به جای اینکه بیاید اینجا رفته بود تمرین راگبی. آن یکی 
دوست صمیمی افی، ِریِون وایلد3 هم بعد از مدرسه یکراست رفته بود خانه تا 

به اسبش غذا بدهد. پس چرا افی آمده بود؟
به یک دلیل ساده . چون لکسی بهش گفته بود فقط از این راه می تواند در 
رده های جادو باال برود و جادوگر شود و برای همیشه در دگرجهان زندگی کند.
افی عاشق دگرجهان بود. دلش می خواست راهی پیدا می کرد که همیشه 
آنجا زندگی کند. ولی اول باید در جادوگری پیشـرفت می کرد و همین دلیل 
دیگری برای شـرکت در این کالس بود. لکسـی می گفت دکتر گرین بهترین 
معلـم جادوی کل کشـور اسـت. او نابغـه بود، فقط بعضی وقت هـا انگار کمی 
کند و حوصله سربر می شد. لکسی همه چیز را درباره ی دکتر گرین می دانست 

چون او تا حاال سه بار با عمه ُاکتاویا شام خورده بود.

1. Sixten 2. Wolf Reed
3. Raven Wilde
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حاال دکتر گرین پشتش را به افی کرده بود. داشت تخته سیاه را تند تند پاک 
می کرد. فهرسـت طوالنی موارد ممنوعش داشـت تبدیل به ذرات گچ می شـد 
و روی زمیـن می ریخـت کـه به نظر افی از اول هم بـه درد همان جا می خورد. 
افی آه کشـید. چقدر قرار بود اینجا منتظر بماند تا بفهمد چه اشـتباهی کرده؟ 
می دانست خطایی ازش سر زده. از رفتار دکتر گرین این طور احساس می کرد.
دکتر گرین باالخره چرخید رو به افی، اخم کرد و گفت: »بذارِش روی میز.«

افی گفت: »ببخشید؟«
»ببخشید، قربان.«

افی دوباره آه کشید. »ببخشید، قربان.«
»لطفًا انگشتر رو بذار روی میز.«

اوه، نه. افی آب دهانش را بی صدا قورت داد.
»کدوم انگشتر، قربان؟«

»همونی که توی آستر ِشِنلت قایم کردی. فکر  کنم انگشتر قهرمان حقیقی 
باشه. یه مزیت ممنوع. ِبده ش به من.«

افی دوباره آب دهانش را قورت داد. او از کجا می دانست انگشتر پیش افی 
اسـت؟ لکسـی بهش گفته بود هیچ مزیت ثبت نشده ای را با خودش سر این 
کالس نیاورد و برای همین دیروز افی تمامشان را توی جعبه ی مخصوصش 
در خانه قایم کرده بود. تمامشان را به غیر از انگشتر قهرمان حقیقی که آن را 

قبل از کالس برای تمرین تنیس دستش کرده بود.
افـی هیچ وقت انگشـتر را در مسـابقات واقعی دسـت نمی کـرد، فقط موقع 
تمرین ها ازش استفاده می کرد. اولین باری که انگشتر را دستش کرد، نزدیک 
بود او را به کشتن بدهد. ولی تا زمانی که به قدر کافی می خورد و می نوشید تا 
دوباره انرژی  بگیرد، انگشتر باعث می شد قوی و ِفرز شود و ویژگی های دیگری 
بـه دسـت آورد که دقیق نمی توانسـت آن هـا را توضیح بدهد. و باعث می شـد 

ارتباط بیشتری با دگرجهان حس کند. و...
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دکتر گرین گفت: »قرار نیست تا صبح منتظر بمونم.«
کت وشـلوار قهوه ای با رگه های سـبز و نارنجی پوشـیده بود که حاال زیر نور 
ماه که از پنجره می تابید، واضح دیده می شدند. رنگ پیراهنش یک جور زرد 
خـاص بـود. نگاهی به سـاعتش انداخت و بعد نگاه سـخت گیرانه ای به افی 
کـرد، همـان نگاهی که معموالً بدتریـن معلم ها قبل از بیرون انداختن آدم از 
کالس بهـش می اندازنـد و باعث می شـوند بـرای کاری که اصـالً انجام نداده  

گریه اش بگیرد.
افی پرسید: »دقیقًا انگشترم رو واسه چی می خواین؟«

»ببخشید؟«
»واسه چی انگشترم رو می خواین؟«

»این یه مزیته و تو اون رو آوردی سر کالس من. بنابراین باید ازت بگیرمش.«
»ولی...«

»الزم نکرده بحث کنی. لطفًا کاری رو که گفتم بکن.«
»باهاش چی کار می کنین؟«

»می  دمش به اتحادیه. اگه مزیت ثبت شده  باشه، می تونم راحت دوشنبه ی 
دیگه بهت پسش بدم. ولی اگه ثبت نشده باشه...« دکتر سرش را تکان داد. 
»فکر کنم مجبوری به اتحادیه نامه بنویسـی و فرم درخواسـت بگیری تا اون 

رو ثبت کنی. بعد یه فرم درخواست دیگه پر کنی تا پسش بگیری. و...«
افی جوری گفت: »نه.« که خودش هم جا خورد.

دکتر گرین چشم هایش را ریز کرد. »چی گفتی؟«
افی جواب داد: »نه. اون رو بهتون نمی دم. ببخشید. نمی تونم.«

دکتر گرین یک قدم به سمت افی بر داشت و گفت: »مسلمه که روش هایی 
واسه مجبور کردنت دارم. ولی البته کار به اونجاها نمی کشه. بده ش به من.«

افی از توی آسـتر شـنل مدرسـه اش که به رنگ سـبز تیره  بود، انگشـتر را 
درآورد. انگشـتر از نقره بود و نگین سـرخ تیره  اش با چند اژدهای ریز نقره ای 
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به حلقه وصل شده بود. انگشتر را پدربزرگ عزیزش، گریفین1، درست قبل از 
مرگش بهش داده بود. اصالً امکان نداشت آن را به کسی بدهد. افی انگشتر 
را به انگشت شست دست چپش کرد؛ فقط توی همین انگشت بند می شد. 

احساس اطمینان و قدرت تمام وجودش را گرفت.
دکتـر گریـن یـک قـدم دیگـر به سـمت افـی آمـد و دسـتش را دراز کرد. 

»مسخره بازی دیگه بسه، بده ش به من. همین االن.«
بیروِن پنجره های بلند سـالن کلیسـا جغدی هوهو کرد. جغد هم داشـت 
تماشایشان می کرد و از چیزی که اتفاق می افتاد خوشش نمی آمد. خرگوشی 
که با جغد دوست بود و توی باغی همان نزدیکی زندگی می کرد، صدایش را 
شـنید و آن را به گوش موِش زمسـتان خواب رساند. موش هم قضیه را برای 
خفاش تعریف کرد و او هم پیام را به یک جغد دیگر رساند که اتفاقًا داشت 
به سـمت خلنگزارهـا پـرواز می کرد. به زودی همـه ی حیوانـات منطقه خبردار 
شدند که یوفیمیا تروالو توی دردسر افتاده. شاید کسی این درخواست کمک 
را می شـنید و به آن پاسـخ می داد؛ شاید هم نمی شنید. این شبکه ی کیهانی 

کمی اتفاقی عمل می کرد.

ریـِون و اسـبش اِکـو روی سـطح یـخ زده ی خلنگـزار ِخرچ خـرچ حرکـت 
می کردند. ماه باالی سرشان می تابید و انگار روی موهای سیاه و موجدار ریون 
رگه های نقره می ریخت. ریون جادوگر واقعی بود و برای همین می توانسـت 
با حیوانات حرف بزند. از وقتی متجلی شده بود می توانست کلی وقت با اکو 
گفت وگو کند. قبالً آن ها فقط از راه احساسشـان باهم ارتباط برقرار می کردند. 
اکو »دقیقًا می دانست« ریون کی می خواست که او چهارنعل کوتاه برود و ریون 

1. Griffin
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هـم »دقیقـًا می دانسـت« اکو کی آزرده می شـود. ولی حاال ریـون زبان کابالو 
)زبان کهن اسب ها( را روان حرف می زد و همه چیز فرق می کرد.

ریون و اکو هر شب بعد از شام می رفتند خلنگزار، حتی حاال که هوا خیلی 
زود تاریک می شد. بیشتر وقت ها مجبور بودند به قدرت دید در شِب اکو تکیه 
کنند تا آن ها را به خانه برساند، ولی امشب بیشترِ ماه روشن بود )زمان زیادی 
از ماه کامل نگذشته بود( و ریون تقریبًا دید واضحی داشت. همه چیز زیر نور 
مـاه، رنگ پریـده و جادویی به نظر می رسـید. و هر چیـزی که مهتاب رویش 
پاشیده بود، شاد و آرام دیده می شد. همه می دانند که آدم از آفتاب ویتامین 
دی دریافت می کند. ولی فقط عده ی کمی می دانند که ماده ی مغذی خاصی 
در مهتاب هسـت که به موجودات زنده کمک می کند در خودشـان قدرت های 

جادویی پرورش دهند و آن ها را از ناخالصی ها پاک می کند.
خلنگـزار اطـراف ریـون و اکـو خالِی خالی بـود. نه درختی، نـه نهری؛ حتی 
برخـالف بعضـی از بخش هـای خلنگـزار، از تیـرک پرچین هـای قدیمـی هـم 
خبری نبود. تا کیلومترها آن طرف تر تنها چیز جدیدی که به چشم می خورد در 
دولنگه ی فوالدی ای بود که یکی تازگی ها آن را روی یکی از تپه ماهورها نزدیک 

مزرعه ای کوچک و قدیمی ساخته بود.
اکو از میان عریان ترین قسـمت های خلنگزار با احتیاط قدم برمی داشـت، 
چـون سـر راهـش پـر از باتـالق و النـه ی خرگوش بود کـه زیر نور مـاه راحت 
دیده نمی شدند. گهگاهی شهاب کوچکی از پهنه ی آسمان شب عبور می کرد. 
چیز عجیبی درمورد این شـهاب ها وجود داشـت که اکو درسـت نمی دانسـت 
چیست. به هرحال، آن ها به زودی به یکی از مسیرهای کهن1 می رسیدند که رد 

خوشایندی از سم اسب های قدیمی و سوارانشان داشت.
بعـد از اینکـه از مزرعه هـای ویـران و متروکـه عبـور کردنـد، ریـون امیدوار 
بـود دوبـاره آن معمـای سوسـوزن را ببینـد. یک سـاعتی می شـد که داشـت 

1. مسیرهای باریکی در سراسر اروپا که محل عبور سربازان روم باستان بوده است.
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سـعی می کرد به زبان کابالو برای اکو درباره ی آن معمای سوسـوزن توضیح 
بدهد. این کار تقریبًا بی نتیجه و نشدنی بود، چون توصیف معمای سوسوزن 
همین طـوری اش هـم سـخت بود، حاال این به کنار، هیـچ واژه ای هم در زبان 
کابالـو بـرای »سوسـوزن« یا »معما« وجود نداشـت. نزدیک تریـن معادلی که 
ریون توانسـت پیدا کند »باتالق توی مهتاب« بود: عمیق، مرموز و تا حدودی 
غیر قابل پیش بینی و خطرناک. ولی اکو فقط با حرص نفسش را از پره های 
دماغـش بیـرون داد و پرسـید اصالً چرا بایـد دنبال باتالق هـای توی مهتاب 
باشند. از باتالق دل خوشی نداشت و باید حواسش را خیلی جمع می کرد تا 
توی باتالق نرود. باتالق ها خطرناک بودند. اگر تویشان می رفتی، ممکن بود 

دیگر هیچ وقت بیرون نیایی.
ریون توی ذهنش گفت: »باتالِق باتالق که نیست.« کابالو زبان ذهنی بود. 

»شاید مثل پرش ارتفاع از جای خیلی بلند باشه.«
اکو از پرش ارتفاع هم زیاد خوشش نمی آمد و این موضوع را به ریون گفت.

توضیح دادنش برای ریون سخت بود. »ولی پرش ارتفاع واقعی که نیست. 
فقط باعث می شـه حس کنی انگار داری به باتالق نزدیک می شـی. یعنی من 
یه همچین فکری می کنم که انگار دارم بهش نزدیک می شـم. شـاید هم مثل 

حسی باشه که تو قبل از تاخت رفتن داری.«
اکو هیچ وقت موقعی که ریون سوارش بود تند نمی رفت. ولی بعضی وقت ها 
هـم پیـش می آمـد که پهنـه ی بزرگی از خلنگـزار زیبا و بـاز مقابلش می دید و 
می خواست در آن تاخت برود. همین کار را هم می کرد، بدون فکر راه می افتاد 
و با تمام سرعت و قدرتش چهارنعل می رفت. نظر ریون درباره ی این کار یک 
ذره به نظر اکو درباره ی پرش ارتفاع شباهت داشت. و بعضی وقت ها هرکدام 
به آن یکی اجازه  می داد تا کار دلخواهش را انجام دهد. اکو می گذاشـت ریون 
بپـرد و ریون می گذاشـت اکو تاخـت برود. او هیچ وقت ریـون را نمی انداخت. 
ایـن مهم تریـن چیـز بـود. و آخـر روز ریون همیشـه به او مخلوط خوشـمزه ی 
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جـو و یونجـه مـی داد. حتی یادش می ماند که بـرای اکو قرص نعناع بخرد که 
محبوب ترین خوردنی اش در تمام دنیا بود. آن ها همدیگر را می فهمیدند.

شـنبه ی پیـش، بعـد از یکـی از همین تاخت هـا بود که ریون بـرای اولین 
بـار معمـای سوسـوزن را دیـد. انـگار خلنگـزار روبه رویشـان فـرق کـرده بود؛ 
یک جورهایـی سـبزتر، طبیعی تـر، شـفاف تر و جادویی تر. هرچه ریـون از اکو 
می خواست بیشتر به سمتش برود، انگار از آن ها دورتر می شد. آن روز تقریبًا 
چهـار سـاعت طـول کشـید تا به عمـارت عجیبشـان برگردد، یک جـور قلعه ی 

باشکوه که ریون و مادرش آنجا زندگی می کردند.
معلـوم بـود لـورل وایلـد حتی متوجه نشـده بـود که دخترش نیسـت. او 
حسابی سرگرم خوردن نوشیدنی گران قیمت گازدار و صحبت درباره ی آخرین 

طرح پول سازی بود که ناشر موفقش، اسکایلورِین میژار1، ترتیب داده بود.
در آن بعدازظهر شنبه، اسکایلورین در مهمانی چای به لورل وایلد گفته بود: 

»اولین کتاِب یه  میلیارد پوندی دنیا. فکرش رو بکن.«
ریـون داشـت سـاندویچ و کیکش را تندتند می خورد تـا بتواند با اکو برود 
بیرون و خودش را به آن راه زده بود که حواسش به حرف های آن ها نیست. 
در هر صورت، اسکایلورین و ریون بیشتر وقت ها به همدیگر محل نمی گذاشتند. 
لورل وایلد درباره ی جادوگران )و جادوگران سیاه( می نوشت که به مدرسه ی 
جادوگری می رفتند، ولی باور نداشـت که آن ها شـخصیت های واقعی باشند. 
یک جورهایی حق با او بود چون چیزی به اسـم جادوگر سـیاه وجود نداشت. 
ولی اگر لورل وایلد می فهمید دختر و ناشرش هر دو جادوگرهای قدرتمندی 
بودنـد و تازگی هـا در نبـردی مقابل هم قرار گرفتـه بودند، خیلی جا می خورد. 
بااین حال، اسـکایلورین هیچ وقت بدی ای به ریون نکرده بود. راسـتش هنوز 
بعضـی وقت هـا سـعی می کـرد با ریون دوسـت شـود. چنین چیـزی خیلی 

ترسناک بود.
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