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برای جکسون
و همه ی ساعت های معرکه اش

]کذا[



چه می شد اگر به خواب می رفتی
و چه می شد اگر

در خوابت
رؤیا می دیدی

و چه می شد اگر
در رؤیایت

به بهشت می رفتی
و در آن جا ُگلی ناآشنا و زیبا می چیدی

و چه می شد اگر
هنگامی که بیدار می شدی
گل را در دستت می یافتی
آه، آن وقت چه می شد؟

- ساموئل تیلور کولریج

آنان که شب ها در خلوت پرگردوغبار ذهنشان رؤیا می بینند، روزها 
بیدار می شــوند و می بینند که پوچ بوده اســت: امــا رؤیابیناِن روز 
انسان هایی خطرناک اند، زیرا ممکن است با چشمان باز به رؤیاهایشان 

جامه ی عمل بپوشانند، تا آن ها را به حقیقت پیوند بزنند.

- تی. ای. الرنس

از آدم هایی که ســگ دارند متنفرم. این ها بزدالنی هســتند که جنم 
ندارند خودشان مردم را گاز بگیرند.

- آگوست استریندبرگ



مقدمه

رازها چیزهای عجیبی هستند.
در واقع ســه نوع راز وجود دارد. یکی رازی  اســت که همه آن را می شناسند، 
رازی که برای وجودش دست کم دو نفر الزم است. یک نفر که پنهانش کند. یک 
نفر که هیچ وقت خبردار نشــود. دومین نوع، رازی دشوارتر است: رازی که آدم از 
خودش پنهان می کند. روزانه هزاران اعتراف از ُمعترفاِن احتمالی پنهان می شوند 
و هیچ کدام از این افراد نمی دانند رازهایی که هیچ وقت بهشان اقرار نکرده اند همه 

در یک کلمه خالصه می شوند: می ترسم.
نوع دیگری از راز هم وجود دارد، پنهان ترین نوع. رازی که هیچ کس از آن خبر 
ندارد. شاید یک وقتی کسی خبر داشته، اما آن را با خود به گور برده است. یا شاید 
معمایی بیهوده باشد؛ اسرارآمیز و پرت؛ نهان، چون هیچ کس هیچ وقت به دنبالش 

نرفته است.
گاهی وقت ها، وقت هایی نادر، رازی کشــف نمی شود چون بزرگ تر از آن است 
که ذهن بر آن احاطه یابد. عجیب تر، عظیم تر و ترسناک تر از آن است که بشود به 

آن فکر کرد.
همه مان در زندگی مــان راز داریم. پنهان می کنیم یا از ما پنهان می شــود، بازی 
می دهیم یا بازی داده می شویم. در آخر ماجرا تنها همین ها باقی خواهد ماند: رازها و 

سوسک ها.
رونان لینچ1 از هر راز یکی داشت.

اولیــن راِز رونان به پــدرش مربوط بود. نایل2 لینچ شــاعری خودســتا بود، 

1. Ronan Lynch 2. Niall
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موسیقی دانی بی عرضه، مردی پرجذبه و کمی بدشانس که در بلفاست1 بزرگ شده 
اما در کامبریا2 به دنیا آمده بود و رونان هیچ کس را به قدر او دوست نداشت.

بااین که نایل آدمی دغل و دیوانه بود، لینچ ها ثروتمند بودند. شغل نایل پررمزوراز 
بود. هر چند ماه یک بار غیبش می زد، اما ســخت می شــد گفت که این به خاطر 
حرفه اش است یا چون آدم کالشی است. همیشه با هدایا و اشیای قیمتی و مقداری 
باورنکردنی  پول بازمی گشت، اما به چشم رونان، شگفت انگیزترین چیز خود نایل 

بود. هر جدایی انگار آخرین جدایی بود و بنابراین هر بازگشتی به معجزه می ماند.
نایل لینچ به پسر وسطش می گفت: »وقتی به دنیا اومدم، خدا قالِب ِگل من رو 
شکست تا دیگه کسی مثل من نباشه و از این کارش زمین و زمان به لرزه افتاد.«

این به خودِی خودش دروغ بود، چون اگر خدا واقعًا قالب ِگل نایل را شکسته بود، 
بیست سال بعد حتمًا نمونه اش را دوباره درست کرده بود تا رونان و دو برادرش، 
ِدکالن3 و َمتیو4 را قالب بگیرد.  انکارنشــدنی بود که آن ها کپی های خوش قیافه ی 
پدرشان هستند؛ گرچه هرکدام ُبعد متفاوتی از نایل را جلوه می دادند. ِدکالن مانند 
او بر همه چیز و همه کس حاکم می شد. جذبه و شوخ طبعی نایل در تاروپود موهای 
متیو تنیده شــده بود. رونان هم تجسم تمام چیزی بود که از نایل باقی می ماند: 

چشمانی گداخته و لبخندی که برای جنگ ساخته شده بود.
تقریبًا هیچ اثری از مادرشان در هیچ کدامشان دیده نمی شد.

نایل می گفت: »زلزله ی تمام عیاری بود.« طوری توضیح می داد که انگار کسی از او 
خواسته بود توضیح بدهد و البته چون نایل بود، احتمااًل کسی خواسته بود. »چهار و 
یک  دهم ریشتر. اگر زیر چهار ریشتر بود، قالبم فقط ترک برمی داشت و نمی شکست.«

آن وقت ها، رونان عادت نداشــت باور کند، اما اشــکالی نداشت، چون پدرش 
تحسین می خواست، نه اعتماد.

نایل می گفت: »اما تو، رونان.« همیشه رونان را متفاوت از کلمات دیگر به زبان 
می آورد. طوری که انگار به کل می خواســت کلمه ی دیگری بگوید -چیزی شبیه 
به چاقو یا َســم یا انتقام- و بعد در آخرین لحظه آن را به اسم رونان تغییر می داد. 

Belfast .1 – پایتخت ایرلند شمالی
Cumbria .2 – شهری در شمال غربی انگلستان، در مرز اسکاتلند

3. Declan 4. Matthew

»تو که به دنیا اومدی، رودخونه ها خشــک شدن و گاوهای راکینگم کانتی1 خون 
گریه کردن.«

داســتانی بود که بارها تعریف کرده بود، اما اورورا2، مادر رونان، اصرار داشــت 
که حقیقت ندارد. می گفت که وقتی رونان به دنیا آمد، درختان همه گل دادند و 
زاغ های هنریتا3 خندیدند. وقتی پدر و مادرش درباره ی تولدش جروبحث می کردند، 
رونان هیچ گاه اشاره نمی کرد که ممکن است هر دو روایت حقیقت داشته باشند.

 دکالن، بزرگ ترین پســر نایل، یک بار پرســید: »خب وقتی من به دنیا اومدم 
چی شد؟«

نایل لینچ به او نگاه کرد و گفت: »من از کجا بدونم. من که این جا نبودم.«
وقتی نایل می گفت دکالن، همیشه انگار می خواست بگوید دکالن.

بعد هم نایل یک ماه دیگر غیبش زد. رونان از این فرصت استفاده کرد تا »انبار«4 
را بگردد، که نام مزرعه ی درندشت لینچ ها بود، تا مدرکی پیدا کند که بفهمد پول 
نایل از کجا می آید. هیچ ســرنخی از کار پــدرش پیدا نکرد، اما بریده ی روزنامه ی 
زردشده ای در یک جعبه ی فلزی زنگ زده پیدا کرد. متعلق به سال تولد پدرش بود. 
روزنامه با لحنی خشــک گزارش زلزله ی ِکربی استیون5 را داده بود، که در شمال 
انگلستان و جنوب اسکاتلند حس شــده بود. چهار و یک دهم. اگر کمتر از چهار 

ریشتر بود قالب نمی شکست، فقط ترک برمی داشت.
آن شب، نایل لینچ در تاریکی شب به خانه آمد و وقتی بیدار شد، دید که رونان 
باالی سرش در اتاق خواب سفید و کوچک خانه ایستاده است. آفتاب صبحگاهی 
هردویشان را مانند فرشــتگان به سفیدی برف می کرد، که به خودِی خود دروغی 

بزرگ بود. چهره ی نایل خونی و رویش گلبرگ های آبی نشسته بود.
نایل گفت: »داشتم خواب روزی رو می دیدم که به دنیا اومدی رونان.« 

خون روی پیشــانی اش را پاک کرد تا به رونان نشــان بدهد که زیرش زخمی 
نیســت. گلبرگ هایی که در خون گیر افتاده بودند به شکل ستاره های ریز بودند. 
رونان از این که چقدر مطمئن بود گلبرگ ها از ذهن پدرش آمده اند، تعجب کرد. تا 

آن وقت نسبت به هیچ چیز آن قدر احساس اطمینان نکرده بود.

1. Rockingham County 2. Aurora 3. Henrietta
4. The Barns 5. Kirkby Stephen
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جهان دهان باز کرد و ِکش آمد، به ناگهان نامتناهی بود.
رونان به او گفت: »می دونم پول ها از کجا می آد.«

پدرش گفت: »به کسی نگو.«
این اولین راز بود.

راز دوم در خفای مطلق به ســر می برد. رونان آن را به زبان نمی آورد. رونان به 
آن فکر نمی کرد. هیچ وقت به راز دوم صوت نمی بخشید، یعنی همان رازی که از 

خودش پنهان می کرد.
اما صدایش بازهم در پس زمینه پخش می شد.

البته این مســئله هم وجود داشت: سه ســال بعد، رونان داشت خواب ماشین 
دوســتش ریچارد ک. گانزی ســوم1 را می دید. گانزی برای ســپردن هر چیزی 
به رونان اعتماد داشــت، جز برای سپردن اسلحه. هیچ وقت اعتماد نمی کرد که 
اسلحه ای به او بسپارد و هیچ وقت هم اعتماد نمی کرد که ماشینش را دستش بدهد: 
یعنی کاماروی سال 73 گانزی که رنگی جهنمی داشت و نوارهایی سیاه رنگ رویش 
کشیده شده بود. رونان در ساعات بیداری به جایی فراتر از صندلی کنار راننده راه 

نمی یافت. وقتی گانزی از شهر می رفت، کلیدهایش را با خودش می برد.
اما در خواب رونان، گانزی حضور نداشــت و کامارو چرا. ماشــینش با وقار در 
گوشــه ی شیب دار پارکینگی خالی قرار داشت و کوهستان ها در دوردست به رنگ 
آبی و شبح وار بودند. دست رونان دور دستگیره ی دِر سمت راننده پیچید. قدرت 
دستش را ســنجید. قدرتی رؤیاوار بود، فقط به قدری قدرت داشت که بتواند فکر 
بازکردن در را در ذهنش نگه دارد. همیــن کافی بود. رونان روی صندلی راننده 
جا گرفت. کوهســتان ها و پارکینگ رؤیا بودند، اما بوی داخل ماشین خاطره بود: 
بوی بنزین و پالستیک وینیل و قالی و چیزهایی که سال ها درکنار هم ویرویر کرده 

بودند.
رونان فکر کرد: کلیدها توش هستند.

و بودند.
کلیدها مانند میوه های فلزی از استارت آویزان بودند و رونان لحظه ای طوالنی را 
صرف نگه  داشــتن آن ها در ذهنش کرد. کلیدها را از رؤیا به خاطره برد و برگرداند 

1. Richard C. Gansey III

و بعد دستش را دورشان مشت کرد. چرم نرم و حاشیه ی فرسوده ی جاسوئیچی 
را لمس کرد؛ فلز سرد حلقه ی آن و کلید صندوق عقب را؛ و وعده ی واضح و بعید 

سوئیچ در میان انگشتانش را.
بعد بیدار شد.

دستش را که باز کرد، کلیدها کف دستش بودند. از رؤیا به واقعیت.
این سومین رازش بود.



1

آن طور که گفته می شــد، بلو سارجنت1 به احتمال زیاد قرار بود یکی از آن پسرها 
را بکشد.

- جین2! 
این فریاد از آن طرف تپه آمد. بلو را صدا می زد، بااین که جین اسم واقعی اش نبود. 

- زود باش!
بلو تنها عضو غیرروشــن بیِن خانواده ای بود که همــه ی اعضایش توانایی های 
پیشگویی بســیاری داشتند و آن ها بارها آینده اش را برایش پیشگویی کرده بودند 
و هر بار به او گفته بودند که اگر سعی کند عشق واقعی اش را ببوسد، او را خواهد 
کشــت. به عالوه، پیش بینی شده بود که آن ســال همان سالی است که او عاشق 
خواهد شد. از این ها گذشته، هم بلو و هم خاله ی ناتنی اش، نیو، ماه آوریل یکی از 
پســرها را دیده بودند که در جاده ی مردگان نامرئی قدم می زد، که یعنی قرار بود 
آن پسر ظرف دوازده ماه آینده بمیرد. همه ی این حقایق در معادله ای وحشتناک 

با هم جمع بسته می شدند.
در آن لحظه، همان پســر، ریچارد کمپبل گانزی ســوم، بســیار نامیرا به  نظر 
می رســید. در آن باد شرجی باالی تپه ی سبز پهناور، تی شرت اسپرت زرد جیغی 
روی سینه اش باد می خورد و شلوارک خاکی رنگی روی پاهای برنزه و باشکوهش 
تکان تکان می خورد. پســرانی مثل او نمی مردند؛ آن ها را برنزه می کردند و بیرون 
کتاب خانه های عمومی می گذاشتند. وقتی بلو از پیش ماشین شروع به باال   رفتن از 
تپه کرد، گانزی دستی سمتش گرفت و حرکتش بیشتر از این که نشانه ی دلگرمی 

باشد، شبیه حرکات مأموران مراقبت پرواز بود.

1. Blue Sargent 2. Jane
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- جین. باید این  رو ببینی! 
صدایش پر از لهجه ی کش دار ثروتمندان نسل اندر نسل ویرجینیا بود.

وقتی بلو تلوتلوخوران با تلسکوپی روی شانه اش از تپه باال می رفت، در ذهنش 
میزان خطر را سنجید: یعنی اآلن دیگه عاشقش شده ام؟

گانزی سریع به پایین تپه دوید و تلسکوپ را از دستش قاپید.
گانزی به او گفت: »این که اون قدر ســنگین نیست.« و از همان راهی که آمده 

بود با گام های بلند بازگشت.
بلو فکر نمی کرد که عاشقش شده باشد. قباًل عاشق نشده بود، اما شکی نداشت 
که اگر عاشق می شــد خودش متوجه می شد. درست بود کمی پیش تر در همان 
سال، در خیالی دیده بود که گانزی را می بوسد و هنوز خیلی راحت می توانست آن 
لحظه ی به خصوص را تصور کند. اما از نظر بخش فهمیده ی وجود بلو، که معمواًل 
تنها بخش وجودش بود، این مســئله بیشــتر به خاطر این بود که ریچارد کمپبل 

گانزی سوم لب های زیبایی داشت تا این که به خاطر شکوفایی عشق باشد.
به هرحال، اگر سرنوشت خیال می کرد می تواند به بلو بگوید باید عاشق چه کسی 

بشود، بلو مجبور می شد حق سرنوشت را کف دستش بگذارد.
گانزی گفت: »بهت می خوره زورت بیشــتر از این ها باشه. مگه فمنیست ها زور 

زیادی ندارند؟«
به طور قطع امکان نداشت عاشق گانزی شده باشد.

بلو گفت: »این که وقتی این حرف رو می زنی باهاش می خندی باعث نمی شــه 
خنده دار بشه.«

گانزی در جدیدترین مرحله ی جســت وجویش برای پیدا  کردن اوِون گلنداور1، 
پادشــاه ولز، از مالکان محلی تقاضای مجوز بازدید کرده بود. هرکدام از زمین ها از 
خِط ربط هنریتا -خط انرژی ای کاماًل مستقیم و نامرئی که مکان های مهم معنوی 
را به هم متصل می کرد- می گذشــتند و کیبزچشمه2 را فرا می گرفتند: جنگلی 
اسرارآمیز که خط از آن می گذشــت. گانزی مطمئن بود که گلنداور جایی میان 
کیبزچشمه پنهان شده است و قرن های متمادی را در خواب پشت سر می گذارد. 
از قرار معلوم هر کسی که شاه را بیدار می کرد یک خواسته اش برآورده می شد؛ و 

1. Owen Glendower 2. Cabeswater

این چیزی بود که اخیرًا ذهن بلو را درگیر کرده بود. به  نظرش گانزی تنها کســی 
بود که واقعًا به این خواسته احتیاج داشت. البته این طور نبود که گانزی بداند قرار 
اســت تا چند ماه دیگر بمیرد. البته این طور هم نبود که بلو بخواهد چنین چیزی 

را به او بگوید.
بلو با خودش فکر کرد: اگه زود گلنداور رو پیدا کنیم، حتمًا می تونیم گانزی رو 

نجات بدیم.

صعود از آن شیب آن ها را به قله ای پهناور و پرعلف رساند که روی جنگل پای کوه 
خیمه زده بود. در دوردســت ها زیر پایشان هنریتای ویرجینیا قرار داشت. در دو 
طرف شــهر مراتعی قرار داشت که با خانه های روستایی و گله های گاو نقطه نقطه 
شــده بود و به اندازه ی یک صفحه ی راه آهِن اســباب بازی کوچک و مرتب بودند. 
همه چیز، جز رشــته کوه های آبِی سربه فلک کشیده، سبز بود و از گرمای تابستانی 

مواج شده بود و می درخشید.
اما پسرها منظره را تماشا نمی کردند. به شکل حلقه ای تنگ ایستاده بودند: آدام 
پاریش1، نحیف و زیبا؛ نوآ ِچرنی2، رنگ ورورفته و قوزکرده؛ و رونان لینچ، وحشــی 
و مرموز. زاغ دســت آموز رونان، اره برقی، روی شانه ی پر از خالکوبی اش نشسته 
بود. بااین که اره برقی با احتیاط شانه های رونان را گرفته بود، جای خطوط ظریف 
چنگال هایش در هر طرف تی شرت بی آستین مشکی رونان به جای مانده بود. همه 
با کنجکاوی چیزی را نگاه کردند که رونان در دســت داشت. گانزی با بی خیالی 

تلسکوپ را روی چمن مواج انداخت و پیششان آمد.
آدام گذاشت که بلو هم در حلقه شان قرار بگیرد و نگاهش برای لحظه ای با نگاه او 
گره خورد. مثل همیشه اعضای چهره اش توجه بلو را به خود جلب کردند. اعضای 
چهره اش به شکلی متعارف زیبا نبودند، اما یک جورهایی جالب بودند. آدام گونه های 
برجسته و چشم های فرورفته ی مخصوص مردم هنریتا را داشت، اما این ویژگی ها 

در او ظریف تر بودند. باعث می شد کمی بیگانه به  نظر برسد. کمی نفوذناپذیر.
بلو با خشــم فکر کرد: این یکی رو انتخاب می کنم، جناب سرنوشت. نه ریچارد 

گانزی سوم رو. نمی تونی بهم بگی چی کار کنم.

1. Adam Parrish 2. Noah Czerny
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دست آدام روی آرنج برهنه ی بلو ُسر خورد. این لمس به نجوایی در زبانی خاص 
می مانست که بلو خوب بلدش نبود.

آدام آمرانه به رونان گفت: »بازش کن.« تردید در لحنش حس می شد.
رونان با پوزخند گفت: »یه وقت از بدبینی خفه نشی.« اما این را بدون نیش وکنایه 
گفت. هواپیمای اسباب بازِی کوچِک دستش به پهنای انگشتانش بود. از پالستیک 
معمولی و کاماًل سفید ساخته شده بود و تقریبًا مضحک بود که هیچ ویژگی خاصی 
نداشت: چیزی به شکل هواپیما بود. رونان دِر جاباتری زیرش را باز کرد. خالی بود.
آدام گفت: »خب پس غیرممکنه.« ملخی را که خودش را روی یقه ی او پرتاب 
کرده بود، برداشت. همه ی اعضای گروه این کار او را تماشا کردند. از وقتی که یک 
ماه پیش مراســم معامله ی عجیبی انجام داده بود، همه ی حرکاتش را به دقت زیر 

نظر می گرفتند. شاید آدام متوجه این توجه اضافه شده بود، ولی نشان نمی داد. 
- اگه باتری و موتور نداره، پرواز نمی کنه.

حاال بلو فهمید که هواپیما چه بود. رونان لینچ، رازنگهدار اعظم، دشــمن تمام 
بشر، پسر شیطان، به همه شان گفته بود که می تواند چیزهایی را از خوابش بیرون 
بیاورد. نمونه ی اولش هم اره برقی بود. گانزی از این حرفش هیجان زده شده بود. 
از آن پســرهایی بود که لزومًا همه چیز را باور نمی کرد، اما دلش می خواست باور 
کند. درعوض آدام که تنها به دلیل زیرســؤال بردن تمــام حقایق پیش  رویش در 

زندگی به این جا رسیده بود، از رونان خواسته بود حرفش را ثابت کند.
رونان با صدایی زیرتر از مدل ضعیف آدام از لهجه ی کش دار هنریتایی ادایش را 
درآورد: »اگه باتری و موتور نداره، پرواز نمی کنه.« بعد گفت: »نوآ، کنترلرش رو بده.«

نوآ بین چمن انبوه تپه دنبال کنترلر رادیویی هواپیما گشــت. کنترلر مثل خود 
هواپیما، سفید و براق بود و همه ی گوشه هایش ِگرد بودند. دست های نوآ دور آن 
ســه بعدی به نظر می رسید. بااین که مدت زیادی از مرگش می گذشت و درستش 
این بود که بیشتر شبیه ارواح به نظر برسد، همیشه وقتی روی خط ربط می ایستاد 

به نسبت زنده به چشم می آمد.
گانزی پرسید: »غیر از باتری چی باید توی هواپیما گذاشت؟«

رونان گفت: »نمی دونم. توی خوابم موشک های کوچیک داشت، اما فکر کنم 
باهاش نیومده اند.«

بلو چند دانه ی بذر از علف های دراز برداشت. 
- بیا.

- چه فکر خوبی، کوچول. 
رونان دانه ها را داخل محفظه ی هواپیما چپاند. دستش را دراز کرد که کنترلر را 

بگیرد، اما آدام آن را قاپید و کنار گوشش تکان داد.
گفت: »اصاًل وزنی هم نداره.« بعد کنترلر را کف دست بلو انداخت.

بلو با خودش فکر کرد که واقعًا ســبک اســت. پنج دکمه ی ریز سفید داشت: 
چهار تا به شــکل ضربدر قرار گرفته بودند و یکی تنها بود. به نظر بلو، آن دکمه ی 
پنجم مثل آدام بود. هنوز برای همان هدفی که چهار دکمه ی دیگر داشتند، تالش 

می کرد؛ اما دیگر مثل بقیه ی دکمه ها بهشان نزدیک نبود.
رونان گفت: »حتمًا کار می کنه.« کنترلر را گرفت و هواپیما را به نوآ داد. 

- توی خواب کار می کرد، پس حاال هم کار می کنه. بگیرش باال.
نوآ که هنوز قوز کرده بود، هواپیمای کوچک را با انگشت شست و اشاره اش باال 
برد، طوری که انگار داشت آماده می شد مدادی را پرت کند. چیزی در سینه ی بلو 
با هیجان تاپ تاپ می کرد. غیرممکن بود که رونان آن هواپیمای کوچک را خواب 

دیده باشد. اما خیلی چیزهای غیرممکن دیگر قبل از آن اتفاق افتاده بودند.
اره برقی گفت: »ِکراه1.« این نامی بود که با آن رونان را صدا می زد.

رونان به نشانه ی موافقت گفت: »آره.« بعد آمرانه به بقیه شان گفت: »بشمرید.«
آدام چهــره اش را درهم برد، اما گانزی، نوآ و بلو مطیعانه یک صدا گفتند: »پنج 

- چهار- سه...«
با فرارسیدن لحظه ی پرتاب، رونان یکی از دکمه ها را فشار داد.

بی هیچ صدایی، هواپیمای کوچک از دست نوآ جهید و به هوا رفت.
کار می کرد. واقعًا می کرد.

وقتی همه سرشان را عقب بردند تا صعود هواپیما را تماشا کنند گانزی بلندبلند 
خندید. بلو دســت هایش را سایه ی چشم هایش کرد تا در غبار، آن شکل سفید را 
با نگاهش دنبال کند. آن قدر کوچک و فرز بود که شــبیه هواپیمایی واقعی صدها 
متر باالی دامنه ی کوه به نظر می رسید. اره برقی با فریادی جنون آمیز خودش را 

 1. Kerah
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از شانه ی رونان به هوا پرتاب کرد تا هواپیما را دنبال کند. رونان هواپیما را چپ و 
راست می برد، آن را دور قله می چرخاند و اره برقی با فاصله ای نزدیک پشت سرش 
پرواز می کرد. وقتی هواپیما دوباره از باالی سرشان گذشت، دکمه ی پنجم را فشار 
داد. دانه های بذر از دریچه ی باز فروریختند و روی شانه هایشان سرازیر شدند. بلو 

دست زد و دستش را دراز کرد تا یکی شان را بگیرد.
گانزی گفت: »عجب جونور محشری هستی!« شادی اش مسری و بی قیدوشرط 
بود و مانند نیشــخندش وسعت داشت. آدام ســرش را به عقب خم کرد تا تماشا 
کند و نگاهش به نوعی سکون داشت و بی حس به نظر می رسید. نوآ با بیرون دادن 
نفسی گفت وای و دستش هنوز طوری باال بود که انگار منتظر بود هواپیما پیشش 
برگردد. رونان هم همان  جا با کنترلر در دستش و نگاهش به آسمان ایستاده بود؛ 
لبخند نمی زد، اما اخم هم نکرده بود. چشم هایش به شدت زنده به نظر می رسیدند 
و خم دهانش خبر از خوی وحشی و خوش حالی اش می داد. به یک باره اصاًل عجیب 

به نظر نمی رسید که او بتواند از رؤیاهایش چیزی بیرون بکشد.
در آن لحظــه، بلــو یک خرده عاشــق همه شــان بود. عاشــق جادویشــان. 

جست وجویشان. مزخرف و عجیب بودنشان. آن ها پسران زاغی خودش بودند.
گانزی مشــتی به شــانه ی رونان کوبید. »گلنداور با مجوس ها سفر می کرده، 
می دونستی؟ منظورم افسونگرهاســت. جادوگرها. بهش کمک می کردند هوا رو 

تغییر بده. شاید تو بتونی برامون خواب هوای سرد ببینی.«
- هرهر.

گانزی گفت: »تازه توانایی دیدن آینده رو هم داشتند.« 
رو کرد به بلو.

بلو به خشکی گفت: »به من نگاه نکن.« همه می دانستند که بلو توانایی پیشگویی 
ندارد.

گانــزی گفت: »یا به خودش کمک می کردند آینده رو ببینه.« که زیاد منطقی 
نبود اما نشــان می داد دارد سعی می کند بلو از دســتش کالفه نباشد. همه هم 
می دانستند بلو بداخالق است و همچنین می تواند توانایی های پیشگویی افراد دیگر 

را تقویت کند. 
- دیگه بریم؟

بلو عجله کرد تا تلســکوپ را قبل از این که گانزی بتواند به آن برســد، بردارد 
-گانزی نگاه تندی به او انداخت- و پســرهای دیگر هم نقشــه ها و دوربین ها و 
ردیاب های بسامد الکترومغناطیســی را برداشتند. روی خط ربِط کاماًل مستقیم 
شــروع به حرکت کردند؛ نگاه رونان هنوز سمت باال و روی هواپیمایش و اره برقی 
بود، پرنده ای ســفید و پرنده ای مشکی در سقف الجوردی دنیا. همان طور که راه 
می رفتند، نسیمی ناگهانی در ارتفاعی کم روی علف ها وزید و با خودش عطر آب 
روان و ســنگ هایی را آورد که در سایه ها پنهان بودند و بلو دوباره و دوباره از این 

نکته به وجد آمد که جادو واقعی است، جادو واقعی است، جادو واقعی است.


