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Dear Porteghaal Publication,
I am happy to hear that you like my Castle Glower series! I hope young Iranian 
readers enjoy getting to know Celie and her magical castle.
We’re happy to have you translate and publish the Tuesday in the Castle series in 
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With best wishes,

Jessica Day George
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سیلی دوباره گفت: «نمی شه بدون من برین.»
رالـف و الیـال نگاهـی ردوبـدل کردنـد و سـیلی که دیـد بـرادر و خواهرش 

می خواهند مقابل او با هم متحد شوند، برای دفاع از خودش آماده شد. 
الیال ملتمسانه  گفت: «یه نفر باید پیش پوگ بمونه.»

سـیلی اعتـراض کرد: «خب تو می تونی پیشـش بمونـی. موقع پیاده روی 
توی جنگل کثیف می شی؛ می خوای کثیف بشی؟»

می دانسـت با این حرف الیال قانع می شـود. همین حاال هم الیال ناراحت 
بود  که دیشب مجبور شده بودند روی زمین سنگی و سفت برِج کلنگی تولِد 
روفـوس بخوابنـد. آبـی برای خوردن نداشـتند، چه برسـد برای شست وشـو. 

هیچ کس تا به حال الیال را این قدر ژولیده ندیده بود. 
الیـال انگشـت هایش را تـوی موهایش کشـید، گره ای پیدا کـرد و آن را باز 
کـرد. «مـن.. مـن... گوش کن سـیلی، مـا نمی دونیـم اون بیرون چـه خبره. 
نمی دونیم تنهاییم یا اینکه  کسی بیروِن برج هست؟ و اگه هست، خطرناکه 

یا نه. نمی دونیم چه حیوون هایی اون بیرون هستن.»
«فکر می کنی من این چیزها رو نمی دونم؟» سیلی با ناباوری به خواهرش 
نـگاه  کـرد. الیـال فکـر می کرد او بچه اسـت؟ این حداقل سـومین بـار بود که 

درباره ی این موضوع بحث می کردند. 

فصل 

۱



۱۰  قصر شگفت انگیز ۳: پنج شنبه ها

آن ها در آرکوِور باشـکوه بودند، سـرزمینی که قصر دوست داشتنی شان آنجا 
سـاخته شـده بود. آن وقت رالف و الیال از او می خواسـتند تا بنشیند و منتظر 
بماند و به ُخروپف های پوگ گوش بدهد. دل توی دلش نبود که از این برج 

کوچک بیرون برود و گشت وگذار کند... ولی... نه، اجازه  نداشت!
درحالی که رالف و الیال تماشایش می کردند، سیلی در حاشیه ی برج قدم 
زد که خیلی هم طول نکشـید. آن ها هردو داشـتند دنبال دلیل های بیشـتری 
می گشتند تا سیلی را قانع کنند بماند و خودشان به جست وجو بروند؛ سیلی 

می توانست چرخ هایی را که توی مغز جفتشان می چرخید تصور کند. 
این درسـت بود که کسـی باید از دوستشان پوگ مراقبت می کرد. در طول 
سفرشـان از اسـِلین به اینجا، سرش ضربه خورده بود و خوشبختانه این تنها 
جراحتـش بـود. آن ها فکر کرده بودند قصر سـعی دارد خـودش را بلرزاند، یا 
شـاید طوفـان بزرگ و ترسـناکی بین دیوارهایش گیر کـرده. و بعد یک دفعه 
برجی که سیلی، پوگ، رالف و گریفیِنش روفوس، در آن پناه گرفته بودند، از 

قصر جدا و به اینجا آورده شده بود. 
سیلی و رالف که از پنجره ی طاقدار بزرگی به بیرون نگاه می کردند، از میان 
صدها درخت، برج دیگری را دیده بودند که الیال و شاهزاده لوالث، دیوانه وار از 
پشت پنجره هایش برای آن ها دست تکان می دادند. سیلی سوار بر روفوس، 
به آنجا پرواز کرده بود تا آن ها را بیاورد و بعد، همگی شـب طوالنی و سـردی 
را روی زمین گذرانده بودند، درحالی که باد سردی از میان طاق پنجره های باز 
می وزید و صداها و بوهای عجیب وغریبی را با خودش می آورد. صبح که شد، 
رالف اعالم کرد که خودش و الیال جنگل اطرافشان را بررسی می کنند و سیلی 

باید حواسش به پوگ باشد و لوالث هم دنبال آب بگردد. 
رالف گفت: «ببین سیلی، تو از همه کوچک تری، پس این جوری منطقی تره.» 

ظاهرًا از منطق خودش خیلی خوشش آمده بود، ولی سیلی موافق نبود. 
سـیلی اصالً باورش نمی شـد که این کار را با او می کنند. قصر او را از همه 
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بیشـتر دوسـت داشـت و او بود که یک گریفین را بزرگ و تربیت کرده بود. 
او بود که تکه ی شکسـته ی چشـم را پیدا کرده و آن را به جای درسـتش در 
قلـب قصـر برده بـود؛ یعنی جایی که خانواده اش همیشـه آن را تاالر ضیافت 
تعطیالت می نامیدند. او امیدوار بود که این کار به قصر کمک کند. چند ماهی 
بود که قصر کارهای عجیبی می کرد، مثل اضافه  کردِن اتاق های جدید، حذف 
 نکـردِن اتاق های بی اسـتفاده، آوردِن برجـی که تخم گریفینِ  زنده ای داخلش 
بود. ولی وقتی چشم سر جایش قرار گرفت، قصر تقریبًا تکه تکه شد و آن ها 
را به آرکوِور باشکوه آورد، شاید برای پیدا کردن تکه ی دیگرِ چشم. سیلی هم 
دیشـب همین پیشـنهاد را داده بود و همه موافق بودند که کار درسـت همین 
است. حاال همه داشتند به او می گفتند که جای امن بماند، ساکت بنشیند و 

حواسش باشد که پوگ هنوز نفس می کشد. 
پوگ دوباره ُخروُپف کرد. 

نفس می کشید. 
حقیقت این بود که سیلی از آرکوِور باشکوه وحشت داشت. او هرگز پایش 
را از اسلین بیرون نگذاشته بود... به گراث یا ِورواین یا هیچ کدام از کشورهای 
همسایه شـان نرفتـه بود و حاال توی دنیایـی جدید و متفاوت بود! دنیایی که 
خـودش، خواهـر، برادر و دوسـتانش در آن غریبه بودند و اصالً نمی دانسـتند 
کجـا بایـد غذا یـا آب پیدا کنند... یا راهی برای برگشـتن به خانه. دنیایی که 
یـک اتفـاق، یک خطر، در آن باعث شـده بود قصر همـه ی اتاق ها، راهروها و 

اصطبل هایش را از آرکوِور باشکوه بردارد و آن ها را در اسلین بیندازد. 
چـه چیـزی می توانسـت یک قصـر را تهدید کند؟ چه چیـزی بود که قصِر 

آن ها را تهدید می کرد؟ 
ولی سیلی هر وقت از چیزی می ترسید، دوست داشت با آن روبه رو شود. 
دوسـت نداشـت با نگرانی توی اتاق سـنگی سردی بنشـیند، ولی آن ها دقیقًا 
همیـن را از او می خواسـتند. از همـه بدتـر اینکه وقتی لوالث دنبـال آب رفت، 
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روفوس هم دنبالش رفته بود. حتی گریفیِن خودش هم تنهایش گذاشته بود. 
سـیلی به رالف گفت: «من باید با شـما بیام.» سـعی می کرد قوی به نظر 
برسـد، نـه ُغرُغـرو. «باید قسـمت گمشـده ی چشـم رو پیـدا کنیم تـا بتونیم 

برگردیم خونه و قصر رو نجات بدیم.»
الیال فوری گفت: «ما می تونیم دنبالش بگردیم.»

سـیلی اعتراض کرد: «اگه لوالث و روفوس تو دردسـر افتاده باشـن چی؟ 
االن یـه گریفیـِن َجوون داره ِول می چرخه، اونم با کی؟ با لوالث!» ابروهایش 

را باال برد.
 الیال گفت: «اینجا ممکنه پر از گریفین باشه. شاید یه روستا پیدا کرده ن 
و دارن کمک میارن.» از فکر کردن به این ایده، چهره اش روشـن شـد. «آره، 

شک ندارم که دقیقًا همین اتفاق افتاده.»
رالف گفت: « و اگه توی دردسر افتاده باشن، مطمئنم که روفوس می تونه 

مستقیم برگرده پیش تو. اون ها حالشون خوبه.»
«منطقیه.» پوگ یک دفعه وسط ُخروُپف به حرف آمد. بعد غلت زد و دوباره 

خوابش برد. 
الیال و سـیلی از باالی سـرِ پوگ نگاه های نگرانی به هم انداختند، ولی رالف 
شـانه بـاال انداخـت و بـه آن هـا یادآوری کـرد: «لوالث گفتـه بود که ایـن کار رو 

می کنه.»
لوالث می گفت که جمجمه ی پوگ َتَرک خورده است. 

«بـه خـواب احتیاج اسـت ولـی نه خیلی. سـکوت هم می خواهـد. خیلی 
بسـیار.» لوالث این جمله ها را با لهجه ی غلیظ گراثی اش گفته بود. «باید هر 
ربع سـاعت بیدارش کنیم و نگاهش کنیم تا مطمئن شـویم نفس می کشـد. 
ولی مطمئنم که سرگیجه  اش موقع ایستادن و دل به هم خوردگی و سردردش 
زود شـفا خواهـد یافت! احتمـاالً کلمات بیگانه هم به زبان بیاورد و شـاید تا 

مدتی در خواب حرف هم بزند.»
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خیال الیال راحت شـد، چون تا قبل از آن فکر می کرد پوگ در حال مردن 
اسـت. خیال سـیلی هم راحت شـد. او فکر نمی کرد پوگ بمیرد ولی احتمال 

می داد جراحت هایش دائمی باشند. 
پوگ خرناسـه ی دیگری کشـید و سـیلی دوباره توی برج راه افتاد. شـبیه 
برج تولد بود؛ فقط یک اتاق دایره ای داشـت با کف شـیب دار و دریچه ای که 
به پلکان باریکی راه داشت که آن هم به درِ کوچکی در پاییِن برج می رسید. 
مبلمان نداشـت و روی پنجره های بزرگ را نپوشـانده بودند، ولی خوشبختانه 
برخالف برج تولد روفوس، این یکی سـقف داشـت. بدترین نکته ی برج این 
بود که ُمرده به نظر می رسید؛ نه زمزمه ی دوستانه ای، نه حس گرمایی که از 
روی سنگ هایش بلند شود. انگارنه انگار که این برج، همین دیروز بخشی از 

قصری در اسِلین بوده است.
سـیلی ایسـتاد و از پنچـره بـه بیـرون خیره شـد. دنبال لـوالث و روفوس 
می گشـت ولـی چیزی جز درخـت نمی دید؛ درخت های عجیبـی که تنه هایی 
خیلـی صـاف و باریـک داشـتند بـا شـاخه هایی آن قـدر هم انـدازه کـه انـگار 
دست سـازند. به جای برگ هم، سـوزن هایی به رنگ سبز تیره داشتند. کمی 
دورتر در سـمت راسـت، چیزی قرار داشـت که یا دریاچه بود یا دشت و کمی 
دورتر از آن، سـه کوِه نوک تیز به سـمت آسـماِن بنفِش کم رنگ باال رفته بود. 
پایین برج، فضایی مخروبه و سنگی قرار داشت که احتماالً پانصد سال قبل 
حیاط پشـتی قصـر بـوده؛ به عـالوه ی اصطبلی ویران شـده و یک بـرج دیگر. 

همه چیز وحشتناک و غم انگیز بود. 
در دوردسـت ها، ِمه دودآلودی به چشـم می خورد که انگار از روی روسـتایی 
بزرگ یا حتی یک شـهر، بلند می شـد ولی رالف گفته بود دورتر از آن اسـت که 
بشود آنجا رفت. باید کیلومترها از میان جنگل حرکت می کردند تا به آنجا برسند، 
برای همین تصمیم گرفتند که دوتایی به طرف دریاچه بروند و امیدوار باشند که 

کمی نزدیک تر به ویرانه ها، مزرعه یا خانه ای در قلب جنگل پنهان باشد. 



۱۴  قصر شگفت انگیز ۳: پنج شنبه ها

و مثل اینکه منظور رالف از دوتایی، خودش و الیال بود. 
رالف به سیلی نگاه کرد. صورتش قاطع و یک دنده بود و قیافه اش درست 
مثل یک سـال قبل بود که برای مدت کوتاهی به جای پدرشـان پادشاه شد. 

الیال دست به سینه ایستاد؛ او هم خیلی شبیه مادرشان شده بود. 
سیلی آه کشید و به چهارچوب پنجره تکیه داد. 

هردو سیلی را بوسیدند و از دریچه پایین رفتند و از برج خارج شدند و او 
را با پوگ تنها گذاشتند.

سـیلی در تمـام عمـرش آرزومند ماجراجویی های بزرگ بـود ولی حاال که 
ایـن ماجراجویی آغاز شـده بـود، به نظرش کمبودهای زیادی داشـت. کمبود 

غذا. کمبود پتو. کمبود ماجراجویی. 
بعد از مدتی که به نظرش حدود یک ربع سـاعت شـد، ولی احتماالً کمتر 
از این هـا بـود چون ظاهرًا سـرعِت گذر زمان کم شـده بود، پـوگ را بیدار کرد. 
پوگ سـر جایش نشسـت و مدتی با او حرف زد. سـیلی مجبورش کرد اسـم 
خـودش و همـه ی هشـت خواهر و بـرادرش را، از خواهرش ِجین ِمری تا آوا 
کوچولو به زبان بیاورد تا مطمئن شـود که مغزش درسـت کار می کند. بعد به 

او اجازه داد تا دوباره بخوابد. 
و سیلی باز هم پشت پنجره انتظار کشید. 

همین طـور کـه روی طاقچـه ی بـزرگ پنجره نشسـته بـود، کم مانـده بود 
خوابش ببرد که گریفین ها را دید. 

گریفین ها. 
سیلی حس کرد صاعقه به بدنش زده. فقط توانست نفس عمیقی بکشد 
و به گریفین ها خیره شود که از توی درخت های سمت چپ بیرون می آمدند، 
دو بـار دور حیـاط مخروبـه می چرخیدنـد و دوبـاره اوج می گرفتند و به طرف 
جنگل می رفتند. سـیلی از شـدت هیجان فریاد کشـید. روی پنجره خم شـد 
و سـعی کرد دوباره این صحنه را ببیند که یک دفعه دوتا گریفین کوچک تر از 
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جنگل بیرون جهیدند. اولین گریفینی که سیلی دیده بود، این دو گریفین را 
دنبال می کرد. گریفین های کوچک تر جیغ   کشیدند و فرار  کردند ولی گریفین 
بزرگ تـر چرخیـد و بـه طرف خرابه هـای اصطبل پرواز کرد. فـرود آمد و رفت 
داخـل. سـیلی که می خواسـت ببینـد گریفین های بیشـتری آنجـا منتظرش 

هستند یا نه، کم مانده بود از پنجره بیفتد پایین. 
«بازم گریفین؟»

قلبش تندتند می زد. دسـتش را به طاقچه ی سـنگی گرفت، آن قدر محکم 
که مفصل هایش درد گرفتند و فریاد دیگری کشید. همین اآلن سه تا گریفین 
دیـده بود! سـه تا! سـرِ جایش رقصیـد و پاهایش را روی کف سـنگی کوبید. 

پوگ همچنان ُخرُخر می کرد و سیلی باالوپایین می پرید و دست می زد. 
نشان قصر درخشان، برج بلندی بود که سه تا گریفین باالی آن پرواز می کردند، 
ولـی سـیلی و بقیه ی مردم اسـِلین تا همین پارسـال فکـر می کردند گریفین ها 
افسـانه اند. تا اینکه شـیرِ عروسـکی اش، روفوس به یکی از آن ها تبدیل شـد و 
شاهزاده  کلِش ِورواین را خورد، چون ِکلش قصر را به خواب برده بود و می خواست 
خانواده ی سیلی را بکشد. و بعد روفوس، شیرِ عروسکی، غیب شد و سیلی ماه ها 
بعد یک تخم گریفین واقعی را به نام روفوس پیدا کرد. سیلی که توی زندگی اش 
دوتا گریفین واقعی دیده بود، مطمئن بود که خیلی خوش شانس است مخصوصًا 

که هردو گریفین، به طور اختصاصی برای او بودند. 
و حاال سه گریفین دیگر هم دیده بود. 

و یکی از این سه گریفین که توی اصطبِل نیمه خرابه بود، آن قدر به برج او 
نزدیک بود که می توانست به طرفش سنگ پرت کند. آیا آنجا زندگی می کرد؟ 

سیلی با خودش فکر کرد چندتا گریفین توی آرکوِور باشکوه مانده اند. 
جادوگـر آرکرایـت، کسـی که به قصر آمده بود تـا بفهمد قصر چرا بی خود و 
بی جهـت اتاق هـای جدید اضافه می کند، اعتراف کـرده بود که خودش صدها 
سال قبل، قصر را به اسلین آورده بود، چون همه ی گریفین ها و سوارهایشان 
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داشـتند از طاعون می مردند. اکثر سـوارها کمی بعد از رسیدن به اسلین ُمرده 
بودنـد. آن هـا بـدون اینکه خودشـان بدانند از قبـل بیمار شـده بودند؛ همه ی 

گریفین هایشان هم مردند. 
ولی ظاهرًا آرکرایت اشتباه می کرد، شاید هم دروغ گفته بود. گریفیِن داخل 
اصطبل تقریبًا به بزرگِی اسب بود و بدنش توی نور خفیف صبحگاهی به رنگ 
طالیی می درخشید. دو گریفیِن دیگر خیلی کوچک تر بودند و رنگشان قهوه ای 
بود ولی به هرحال گریفین بودند. سیلی باید نزدیک تر می رفت تا بهتر ببیندشان. 

«پوگ!»
سیلی از روی طاقچه  پایین پرید. 

«پوگ بیدار شو!» شانه ی او را تکان داد. «یه لحظه بیدار شو.»
«ها؟ همه چی خوبه؟» پوگ رو به او پلک می زد. 
سیلی گفت: «خوبه ولی باید از برج برم بیرون.»

پوگ که هشیارتر شده بود گفت: «نه، از برج بیرون نمی ریم.»
بعد از دو بار تالش، موفق شد تا بنشیند. سیلی قبل از اینکه او بتواند از جا 
بلند شـود، آرام ُهلش داد عقب. پوگ ناله ای کرد و درحالی که رنگ صورتش 

پریده بود، سرش را به دیوار سنگی سرد تکیه داد. 
«من باید...» سیلی قبل از اینکه بگوید «گریفین ها رو ببینم» جلوی خودش 

را گرفت. خجالت زده رویش را برگرداند و گفت: «من باید، اِم، چیز...»
ُلپ های رنگ پریده ی پوگ قرمز شـدند: «خیلی خب، خیلی خب. عجله کن 
ولی دور نشو!» بعد رنگش سرخ تر شد و گفت: «منظورم اینه که... مراقب باش!»

سیلی قول داد: «مواظبم.»
قصِد خودش هم همین بود. ولی اول باید نگاهی به اصطبل می انداخت. 
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سـیلی چنـان بـا عجلـه از پله هـای مارپیچ بـه پاییِن بـرج رفت کـه انگار 
داشـت پـرواز می کـرد. بیـرون که رسـید نگاهی به اطـراف انداخت تا شـاید 
لـوالث و روفـوس را ببینـد و وقتی دیـد خبری از آن ها نیسـت، هم خیالش 
راحـت شـد هم غصـه اش گرفت. پیش خودش فکر کرد بهتر اسـت روفوس 
با گریفین های مهاجم روبه رو نشـود ولی می دانسـت که اگر لوالث آنجا بود، 
حتمًا با او می رفت تا اصطبل را بگردند. او قد بلندی داشـت و با وجود اینکه 

لباس های شیک و قشنگی می پوشید، قوی بود. 
سیلی توی حیاِط مخروبه از روی سنگ های شکسته دوید. پیش خودش 
فکر کرد اگر قصر کامل بود، این حیاط، پشت قصر قرار داشت، درست نزدیک 
آن یکی اصطبِل گریفین ها. وقتی سعی می کرد قصر را کامل و بی نقص تصور 
کند، سرش گیج می رفت. با این فکر سؤال دیگری به ذهنش رسید؛ آیا وقتی 
قصر در آرکوِور باشـکوه بود، اتاق ها باز هم بزرگ می شـدند و کش می آمدند 
و ناپدیـد می شـدند... مثل وقتی که در اسـِلین بود؟ بایـد از جادوگر آرکرایت 
می پرسید؛ البته اگر به خانه برمی گشتند و اگر او حاضر می شد حقیقت را بگوید. 

وقتی. وقتی به خانه برمی گشتند. 
سیلی قبل از اینکه به اصطبل برسد ایستاد. سعی کرد بدون اینکه دیده شود 
به داخل سرک بکشد. خورشید به وسط آسمان رسیده بود  ولی انگار هوا پر از 
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دود بـود، هرچنـد بـوی دود نمی داد و هیچ چیزی هم که در معرض دید سـیلی 
باشـد آتـش نگرفتـه بود. رنگ خورشـید نارنجی ُپررنگ بود و ِمه توی آسـمان 
نمی گذاشت چیزی را توی اصطبل ببیند. سیلی قدم دیگری به جلو برداشت. 

یک دفعه توده ی عظیمی از َپر و موی طالیی از درِ تاریِک اصطبل بیرون زد. 
سـیلی فریادی کشـید و پرت شـد روی سنگ های سـفت. گریفین باالی 
سـرش ایسـتاد، با یک پنجه اش شـانه ی پیراهنش را سـوراخ کرد و او را به 
زمین چسـباند. سـیلی باز هم جیغ کشید، گریفین هم همین طور. با منقاری 
کامالً باز، به سمت صورت او خم شده بود. سیلی دست آزادش را باال آورد تا 
از چشـم هایش محافظت کند و منقار صیقلی گریفین را که در کف دسـتش 

فرو می رفت حس کرد. 
ولـی گریفیـن بـه جـای اینکه دسـتش را گاز بگیرد و از جا ِبکَنـد، آن را بو 
کشید. بعد بازویش را بو کرد، سرش را جلوتر برد تا سوراخ های ِگرد منقارش 
به پوسـت سـیلی نزدیک تر شـوند. لباس ها، موها، گردن و صورت سیلی را بو 
کشـید. سـیلی قلقلکش می آمد ولی می ترسـید بخندد، بنابراین درحالی که 

بدنش می لرزید، همان جا دراز کشید.
گریفین باالخره سـرش را به اندازه ای باال برد تا به او نگاه کند. سـیلی هم 
به چشـم های گرد طالیی او خیره شـد و سـعی کرد نگاهش دوستانه به نظر 

برسد، نه خیلی وحشت زده. 
یک دفعه گریفین جیغ کشید و باعث شد سیلی هم در جوابش جیغ بکشد، 
ولـی بعد از لحظـه ای خودش را کنترل کرد. از توی اصطبل صدای خش خش 
پنجه ی گریفینی آمد و بعد سروکله ی گریفین دیگری پیدا شد. سیلی سرش 
را کمی چرخاند تا نگاهی به آن بیندازد. کوچک تر از گریفینی بود که سـیلی را 
به زمین چسـبانده بود و باشـکوه تر و دوستانه تر حرکت می کرد. این به سیلی 
قوت قلـب مـی داد. صـدای جیـغ دیگـری را شـنید که مثـل جیغ اولـی بلند و 
تهدیدآمیز نبود. گریفین کوچک تر جلوتر آمد تا سیلی را از سر تا پا، بو بکشد. 
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سـیلی با تعجب دید که گریفیِن کوچک تر مثل بچه ها ناز کرد و سـرش را 
به گونه ی او مالید. پرهایش دماغ سیلی را قلقلک دادند و سیلی عطسه اش 
گرفت. پرنده ها ترسـیدند ولی گریفیِن بزرگ تر حمله نکرد. فقط پنجه اش را 
از تـوی پیراهـن او درآورد و کمـی عقـب رفت. با زبانش برای سـیلی صدای 
نچ درآورد و وقتی دید او تکان نمی خوَرد، آن قدر با پنجه اش او را هل داد تا 
نشست. سیلی که سعی می کرد هیچ حرکِت ناگهانی ای نکند، آرام از جا بلند 
شـد. گریفیِن بزرگ تر سـرش را به بدن سـیلی چسـباند و سعی کرد به طرف 
اصطبـل هدایتش کند؛ اصطبلـی تاریک که احتماالً گریفین های عصبانی تری 
داخلش بودند. سـیلی خیلی دلش می خواسـت ببیند این گریفین ها چطور 

زندگی می کنند ولی پشیمان شده بود که پوگ را با خودش نیاورده. 
گریفیـن بـزرگ، عذرخواهی هـای زیرلبی و تالش هایش بـرای در رفتن را 
قبول نمی کرد. او سیلی را به طرف در ُبرد و بعد هم به داخل اصطبل کشاند. 
نوری که از سـوراخ های سـقف داخل می آمد به سـیلی نشـان می داد که این 
اصطبل، درست مثل همان اصطبل گریفینی است که به تازگی در اسلین ظاهر 
شـده، هرچند وضعیتش خیلی بدتر از آنجاسـت. تازه، توی این یکی اصطبل 
هم گریفین زندگی می کرد. درهای آخورها را باز کرده بودند و آخورها پر شده 
بودنـد از سـرخس و علـف. در گوشـه ای، کُپـه ی تروتمیزی از اسـتخوان قرار 

داشت و در گوشه ای دیگر، یک کُپه پوسته ی آجیل.
سـیلی نگاهی به اطراف اصطبلشـان انداخت، بعد سری تکان داد و لبخند 

پهنی زد. با صدایی شاد و لحنی آرام گفت: «خیلی قشنگه. واقعًا قشنگه.»
آیا آن ها زبان اسـلینی را می فهمیدند؟ احتماالً نه، ولی شـاید می توانستند 

حالت صورت و کلمه های سیلی را دوستانه تعبیر کنند. 
گریفین کوچک تر دور و بر سیلی چرخید و بال هایش را که طرح ِکرِم رنگی 
رویشـان داشـتند، باال گرفت و آرام به هم زد. سـیلی روی یک  تکه چوب که 
روی زمین بود سـکندری خورد و به دیوارِ کنارِی یکی از آخورها کوبیده شـد. 
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کمی عقب رفت تا خودش را جمع وجور کند که یک چیزِ سفت از زیر پایش 
ِقـل خـورد و کنـار رفـت، طوری که سـیلی کم مانـده بود بیفتـد روی گریفیِن 

کوچک ترِ ِکرِم طالیی. 
«وای! ببخشید!» سیلی دیواره ی آخور را گرفت و خودش را صاف کرد. بعد 

به پایین نگاه کرد تا ببیند پایش را روی چه گذاشته. 
سنگ نبود، یک تکه بلور غیرعادی بود. احتماالً شفاف بود و َردی از رنگ سبز 
داشـت، ولی آن قدر کثیف بود که درسـت نمی توانست ببیندش. ُمشتی ِگل و 
یک َپر چرک به یک  طرفش چسبیده بود. سیلی آن را برداشت و می خواست 
از پنجره به بیرون پرتش کند و توی جنگل بیندازد. احتماالً دراز کشیدن روی 
یک تکه سـنگ برای هر گریفینی که در آن آخور می خوابید، راحت نبود. بلور 
آن قـدر کثیـف بود که کف دسـت های سـیلی شـروع به خاریـدن کرد. پیش 
خودش فکر کرد لوالث می تواند آب کافی برای نوشیدن و شست وشو پیدا کند 
یا نه. نمی خواست به این فکر کند که چه چیزی روی این سنگ را پوشانده. 
وقتی گریفیِن کرم طالیی دید چه چیزی توی دسـت های سـیلی اسـت، با 
عصبانیـت پیـف کرد و بال هایـش را باال برد. گریفیِن بزرگ تر فوری توی راهرو 
به طرفشـان آمد. چیزی توی منقارش داشـت که قبل از اینکه به سیلی حمله 
کند و بلور را از دسـتش بقاپد، آن را جلوی پای سـیلی انداخت. او توی راهرو 
عقب تـر رفـت و همین طـور کـه چشـم غره می رفت، سـنگ را در آخـور دیگری 
پنهان کرد. سیلی فوری یاد روفوس افتاد که چقدر دوست داشت جواهرات و 
چیزهای براق دیگر را بدزدد. همین هفته ی پیش، درسـت قبل از یک مراسـم 
شـام رسـمی، انگشـتر طالی سیلی را کش رفته بود و وقتی سیلی آن را از زیر 

تخت او پیدا کرده بود، روفوس جیغ کشیده بود. 
سیلی دست هایش را باال گرفت و انگشت هایش را از هم باز کرد تا نشان 
بدهد که هیچ کدام از گنجینه های دیگرِ آن ها را برنداشـته. بعد پایین را نگاه 
کرد تا ببیند گریفین بزرگ چه چیزی جلوی پایش انداخته. شبیه خرگوش 


