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تقدیم به تمام خوانندگانی که ماجراهای سیلی 
و قصرش را دنبال کرده اند؛
شما همه گریفین سواران افتخاری هستید!
ج.د

برای سارای نازنینم،
که زندگی ام با وجودش معنایی دیگر یافت...
س.ا
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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 Tuesdays in the Castle series in Iran.

With best wishes,

Jessica Day George
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فصل

۱

سـیلی بـه حیاط قصر سـلطنتی گراث چشـم دوختـه بود. دریـای بی کرانی از 
سگ های کوچک هم او را نگاه می کردند.
رالف آهسته گفت: »چه وحشتناکه!«

سیلی آهسته جواب داد: »چقدر چشم!«
یک عالمه سگ  با چشم های براق سیاه و گرد نگاهشان می کردند.

رالف گفت: »االنه که بزنم به چاک.«
ملکه سلینا دستش را روی شانه ی رالف گذاشت و زیر لب گفت: »از جات 

تکون نخور.«
الیال گفت: »سگ که ترس نداره.« انگار سعی می کرد خودش را آرام کند.

لوالث، شاهزاده  ی گراث، با حرکاتی موزون آمد وسط دشتی از سگ . »سالم! 
سالم! کوچولوهای دوست  داشتنی من!«

حیوان هـای کوچـک بـه جنب وجـوش افتادنـد، واق واق کردنـد، باالوپایین 
پریدند، و روی دوتا پاهای عقبشـان ایسـتادند. دم هایشـان را مثل شاه پرهای 

شترمرغ تکان دادند. سگ ها زبان های کوچک صورتی شان را بیرون آوردند.
رالف آهسته گفت: »چقدر سگ! «

»میو! وای میو! پسرم!«
درهـای قصـر بـاز شـدند، و مـردی قدبلند بیـرون آمد. کت زرد روشـنی که 
بندهای یقه و سرآسـتین هایش آویزان بود، با شـلواری قرمز با گل دوزی های 

۱
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طالیی در دو طرف، و چکمه هایی سـیاه براق با پاشـنه های قرمز پوشـیده بود. 
موهای خاکستری اش فر خورده و منظم پوش داده شده بود و تاجی طالیی 

وسط این تشکیالت قرار داشت.
سیلی و خانواده اش وقت زیادی داشتند تا لباس ها و مدل موی فاخر آن 
مرد را بررسی کنند، زیرا سگ ها پلکان بزرگ جلوی درهای قصر را بسته بودند. 
بدون ترس، به سختی از بینشان رد شد و با دست هایی باز به طرف لوالث رفت.
سـیلی بـا ناباوری گفت: »یعنی این پادشـاه گراثه؟« هرچنـد، نباید این قدر 
متعجب می شـد. ازآنجاکه بیشـتر از یک  سال بود لوالث را می شناخت، او هم 
عاشق سگ های کوچک و لباس های عجیب وغریب بود. ولی حتی لوالث هم 

موهای صاف و طالیی اش را فر نمی کرد.
الیال گفت: »حالم بده.«

سـیلی برگشـت تا به خواهر بزرگ ترش نگاه کند. فقط به خاطر او بود که به 
گراث سـفر کرده بودند. سـیلی، رالف، و مادرشان، الیال را همراهی می کردند تا 

خانواده ی همسر آینده اش را مالقات کند.
رالـف گفـت: »تو حالت خوبه. سـگ ها رو هم دوسـت داری.« مکثی کرد و 

ادامه داد: »لوالث رو هم دوست داری.«
ملکه سلینا زیر لب چیزی گفت که سیلی را از جا پراند: »احساس می کنم 
لباس هام اصاًل مناسـب نیست.« تا حاال نشـنیده بود مادرش درباره ی چیزی 

مطمئن نباشد.
خانمی توی درگاه پدیدار شد.

سیلی گفت: »وای، خدای من!«
رالف بی اختیار گفت: »لباس های هیچ کدوممون مناسب نیست.«

آن خانم تقریبًا فاصله ی بین دوتا در را پر کرده بود. نه اینکه خودش چاق 
باشـد؛ در اصـل خیلی هم الغـر و قدبلند بود. ولی الیه هـای چین دار صورتی و 
سـبز دامن لباسـش از هر طرف پف کرده و با توری نقره ای تزیین شـده بود. 
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لباسـش یقه  ی توری ایسـتاده  ای داشت، با شنلی بلند که پشتش آویزان بود. 
موهایـش حتـی از موهای همسـرش هم باالتر رفته و آراسـته  تر بود، و آن قدر 
روی تاجش الماس کار شده بود که زیر نور آفتاب بعدازظهر چشم  ها را می زد.
خانم فریاد زد: »وای، عشق های من!« و او هم سعی کرد آرام آرام راهش را 
باز کند. آخرسر همان وسط ایستاد و با کالفگی فریاد زد: »وای، مسخره  است!«

دوتـا انگشـت بلنـدش را بیـن لب هایـش گذاشـت و سـوت خیلـی بلند و 
گوش خراشی زد. سگ های کوچک همه چرخیدند، سرشان را پایین انداختند 
و بدوبدو برگشتند. پادشاه طوری به ملکه نگاه  کرد که انگار تا حاال چنین چیز 
شـگفت انگیزی ندیده. به زبان گراثی گفت که همسـرش مثل الهه ای باشـکوه 

شده، و سیلی هم برای مادرش ترجمه کرد.
پادشاه و ملکه پسرشان را در آغوش کشیدند، گونه هایش را بوسیدند، و به 
زبان خودشان از اینکه باالخره دوباره پیش هم برگشته بودند، ابراز خوشحالی 
 کردند. الیال که همراه با سیلی و رالف زبان گراثی را یاد گرفته بود، آب دهانش 

را با صدا قورت داد و سرتاپا از خجالت سرخ شد.
ملکه سـلینا جلو آمد و با روی خوش سـرش را خم کرد. پادشـاه و ملکه ی 
گراث هم همین  کار را کردند. بعد الیال و سیلی هر دو ادای احترام کردند، رالف 

هم تعظیم کرد.
لـوالث به زبان اسـلینی گفـت: »پدر عزیزم، مادر عزیزم! بسـیار مفتخرم که 
ملکه ی نجیب و زیبای اسلین، بانو سلینا رو به شما معرفی کنم!« چرخید و با 
دستش پدر و مادرش را نشان داد و گفت: »ملکه سلینای عزیزم! ایشون پدر 

بزرگوارم، و مادر مهربانم، پادشاه کورالث1 و ملکه آماتوپیا2 هستن.«
همگـی خم شـدند و ادای احتـرام کردند، زوج گراثی بیشـتر از مهمان های 

اسلینی شان خم شدند.
لوالث ادامه داد: »پدر عزیز و مادر مهربانم! بسیار خوشحال هستم، و بسیار 

1. Kurlath 2. Amatopia
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مفتخرم که به شـما اعالم کنم، ایشـان عروس آینده ی من، زیباترین زیبایان، 
شاهزاده دالیال هستند!«

الیال بیشـتر از قبل خم شـد و احترام گذاشـت، گراثی ها هم در مقابل خم 
شدند و ادای احترام کردند.

»و باز هم باعث افتخار من است که بگویم، و اینک، ایشان برادر کوچک تر و 
ایشان تنها خواهر دالیالی عزیزم هستند که برای من مثل عزیزترین دوست ها 
و البته مثل خواهر و برادرند: شـاهزاده رالف جانشـین که خود قصر درخشـان 
انتخاب کرده پادشـاه بعدی باشـد و شـاهزاده سیسـیلیا که قصر درخشـان و 

همه ی گریفین ها بیشتر از همه دوستش دارند!«
باز هم ادای احترام، خم شدن، و بعد یک دفعه: بغل کردن.

بعـد از اینکـه خوشـامد گویی های رسـمی و پیچیـده تمام شـد، پادشـاه و 
ملکه ی گراث سریع با آغوش باز جلو آمدند. ملکه آماتوپیا الیال را توی بغلش 
گرفت، رسمًا او را از زمین بلند کرد و هر دو گونه اش را بوسید. پادشاه کورالث 
از ملکه سلینا استقبال کرد و او را »خواهر ملکه « خواند. بعد جایشان را عوض 
کردند؛ ملکه، ملکه سـلینا را بغل کرد، و بعد، با اینکه سـیلی احسـاس راحتی 
نمی کرد، توجه آن ها به رالف و سیلی جلب شد. خیلی زود رالف و سیلی هم 
توی بغلی از ابریشم و تور فرورفتند و از زمین بلند شده بودند. بوسه های ملکه 

رّد چسبناکی از رژلب روی گونه های سیلی جا گذاشته بود.
پادشاه کورالث اعالم کرد: »خب دیگر تمام شد. حاال می توانیم برویم داخل 

قصر و غذا بخوریم و استراحت کنیم.«
ملکه سلینا گفت: »چه عالی!«

همگی به طرف درهای قصر راه افتادند. خدمتکارها از درهای کوچک تر دیگر 
بیرون آمدند تا به کالسـکه و چمدان ها رسـیدگی کنند. سپس از پله های کوتاه 
باال رفتند و وارد قصر شـدند. سـیلی که بااشـتیاق نگاه می کرد، متوجه شد که 
پله ها با صدف تزیین شـده اند. درسـت همان زمان روفوس جیغی کشید و از 
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آسمان به طرف زمین و روی پله ی باالیی مقابل آن ها فرود آمد.
سیلی که فکر می کرد شاید ملکه آماتوپیا جیغ بکشد، خودش را جمع کرد. 
بیشـتر خانم ها وقتی بار اول گریفین می دیدند، جیغ می زدند. مادر لوالث هم 

از همان ابتدا خانم پرسروصدایی به  نظر می رسید.
ولـی سـیلی یادش رفتـه بود ملکه چقدر ماهرانه  سـگ ها را کنترل کـرده بود. 
او خانمـی بـود کـه حیوان هـا را می شـناخت و آن هـا را دوسـت داشـت. پادشـاه 

هـم همین طور.
زوج سـلطنتی فـوری بی حرکـت ایسـتادند، و ایـن بهتریـن کاری بـود کـه 
می توانستند بکنند. بعد ملکه با صدایی آرام و آهسته پرسید می تواند به گریفین 

نزدیک شود یا نه.
پادشاه هم با صدایی آرام پرسید: »دنبال چه کسی می گردد؟«

سیلی گفت: »خب، این، روفوسه. گریفیِن منه. گمونم دنبال من می گرده.«
سیلی جلو رفت و افسار روفوس را به دست گرفت. کمی تکانش داد و سرش 
را نوازش کرد. روفوس هم آهسـته صدایی از خود درآورد و به سـینه ی سـیلی 

ضربه زد.
سـیلی تشـر زد: »چه کار می کنی؟ پسـر بد! قرار بود پیش کشتی، کنار پوگ 

بمونی!«
پـوگ پری، شـوالیه و دوسـت خـوب خانواده ی درخشـان، پشت سرشـان 
می آمد و قسـمت هایی از کشـتی غول پیکری را همراهش می آورد که هدیه ی 
ازدواج الیال و لوالث بود از طرف پدر سـیلی، پادشـاه درخشـان. پوگ گاری ای 
پر از اسـباب بازی، افسـار، و غذا برای گریفین های مختلف را با خود می  آورد. 
همین طور جوجه گریفیِن تازه متولدشـده، خنجـر طالیی، که آن  قدر کوچک بود 

که نمی توانست مسیری طوالنی را پرواز کند.
ملکه آماتوپیا پاورچین نزدیک تر رفت و آرام دستش را دراز کرد. ابروهایش 
را رو بـه سـیلی بـاال بـرد و قبل از اینکه دسـتش را به روفـوس نزدیک تر کند، 
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منتظر ماند تا سیلی با سر به او اشاره کند. روفوس با دقت دستش را بو کشید 
و بعد دم درازش را، که مثل دم شیر بود،  تکان داد و جیغی کشید.

سیلی ترجمه کرد: »روفوس دوستتون داره.«
ملکه سلینا به آسمان اشاره کرد و گفت: »بانوی من هم اومد.« و به گراثی ها 
توضیح داد: »اون ملکه ی گریفین هاست. ما هم بهش می گیم بانو گریفین.«

پادشاه کورالث زیر لب گفت: »فوق العاده است.«
موجود طالیی الغراندام دو بار باالی سرشان چرخید و بعد کنار پسرش روفوس 
فرود آمد. بعد از اینکه ملکه ی گریفین ها را از دنیای هثلند، سـرزمین گریفین ها 
آوردنـد، با ملکه سـلینا ارتباط نزدیکی برقرار کـرده بود. هثلند همان  جایی بود که 
قصر هم، قرن ها پیش در آن ساخته شده بود. ارباب گریفینـ  جفت بانو گریفین، 
و پادشاه گریفین هاـ  با پادشاه درخشان، و حتی بیشتر از آن، با قصر پیوند برقرار 
کرده بود. برای همین همراه با پادشـاه خانه مانده بود تا مواظب قصر و اسـلین 
باشد. ملکه سلینا سر بانو گریفین را نوازش کرد، بعد پادشاه کورالث را دعوت کرد 

که جلو بیاید تا ملکه  گریفین دستش را بو بکشد و با او دوست شود.
طولی نکشید که جولیت، گریفیِن الیال، و لورکاِن تخریب چی، گریفیِن لوالث 
هم از راه رسیدند. رالف آسمان را نگاه می کرد تا گریفینش را پیدا کند، ولی خنجر 

تازه در طول سفر شروع به پرواز کرده بود و هنوز نمی توانست به بقیه برسد.
سـیلی می دانسـت که پوگ نمی گـذارد گریفینی به کوچکـِی خنجر، تنهایی 
پرواز کند. ازآنجاکه آن ها سـریع حرکت کرده بودند تا با کالسـکه ی سـلطنتی 
زودتر برسند و خانواده ی لوالث را مالقات کنند، گاری ها با گریفین ها و کشتی 
تقریبًا یک روز عقب  تر از آن ها بودند. فقط گریفین هایی می توانسـتند آن ها را 

دنبال کنند که در پرواز قدرتمند بودند و حس جهت یابی خوبی داشتند.
ملکه آماتوپیا با ذوق وشوق گفت: »وای، چقدر دوست داشتنی اند! ولی آخر 
لـوالث! لورکاِن تخریب چی؟ این چه اسـمی ا سـت روی حیـوان به این خوبی 

گذاشتی!«
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لوالث خیلی جدی گفت: »من جدمان لورکان را بسیار دوست دارم.«
مادرش سـری تکان داد و نگاهی به الیال انداخت. دسـتش را آرام به طرف 

جولیت دراز کرد و از الیال پرسید: »این دوست داشتنی هم از آِن توست؟«
الیـال بـا افتخار جولیت را معرفی کرد. حتی سـیلی هم باید اعتراف می کرد 
کـه جولیـت گریفین زیبایی بود: اسـکلتی ظریف، خوش ترکیـب، مو و پرهای 
طالیی روشن و درخشان، با لکه هایی کرمی رنگ روی نوک بال هایش. هیکل 
روفوس چهارشانه ، بزرگ تر، و طالیِی تیره تر بود، با بال هایی با لکه های مسی. 
البته سـیلی فکر می کرد روفوس قشـنگ ترین گریفین است، اما جولیت بین 

حیوان ها مثل یک شاهکار هنری بود.
درهای قصر دوباره باز شد، و سگ سفید و خاکستری کوچکی بیرون پرید. 
نگاهش که به گریفین ها افتاد، دم پشـمالویش آویزان شـد. روفوس هم آن 

را دید و غرید.
سیلی افسار روفوس را توی دست گرفت: »نه؛ از جات تکون نخور!«

پادشاه کورالث دست هایش را باال برد و گفت: »ای وای، خطر! یعنی این ها 
سگ های کوچولو را می خورند؟«

سـیلی محکـم و جدی بـه روفوس نگاه کرد و گفت: »نه؛ اون قدر عقلشـون 
می رسه.«

الیال افسار جولیت را عقب کشید و گفت: »این ها دلشون می خواد با سگ ها 
بازی کنن. ولی یه کم مدل بازی کردنشون خشنه. وقتی با اسباب بازی هاشون 

بازی می کنن، همه رو پاره پوره می کنن.«
ملکـه آماتوپیـا گفـت: »اوه، چقدر...« و ظاهرًا کلمـه ی دیگری برای ادامه ی 
حرفش به ذهنش نرسـید. سـیلی هم به او حق داد. آخر تمام قصر پر بود از 

اسباب بازی های جویده شده ی گریفین ها.
پادشـاه کـورالث گفـت: »می توانیـم گریفین ها را مسـتقیم ببریم بـه باغ، و 

بعدش خیلی حواسمان باشد که سگ ها و پرنده ها کجا هستند.«
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مـادر لوالث جیغی کشـید و پرسـید: »پسـرم! سـگ های عزیـزت کجایند؟ 
جوجو، کیتسی، بیسی و نیرو کجایند؟«

الیـال سـریع خیالـش را راحـت کـرد: »اون هـا تـو کالسـکه ان. تـو سـبد 
مسافرتی شون. یکی از خدمتکارها داره اون ها رو می آره.«

لـوالث ظاهرًا خیلی ناراحت شـد: »یعنی شـما فکـر می کنید من دخترهای 
عزیزم را فراموش می کنم؟ حتی اگر پای گریفینی به این خوبی وسط باشد؟«
مادر سعی کرد او را آرام کند و گفت: »فقط یک سؤال بود. حاال از این طرف 

بفرمایید لطفًا!«
ملکه آماتوپیا آن ها را به داخل راهنمایی کرد و از یک طرف حیاط به ورودی 
منحنی شکل بلندی توی دیوار برد که با صدف های صورتی کم رنگ تزیین شده 
بود. سـیلی با خودش قرار گذاشـت همه جای قصر سـلطنتی گراث را بگردد و 

صدف های زیبایی را که برای دکور تویش استفاده شده، لمس کند.
ولی فعاًل با روفوس از در ورودی منحنی شکل عبور کرد و وارد تونلی دراز از 
ردیف درختانی شد که مثل سقفی منحنی روی هم خم شده بودند و گل های 
بنفش مثل خوشـه های انگور از آن ها آویزان بودند. سـیلی دسـتش را دراز کرد 
و به گل ها کشـید، روفوس هم با نوکش دسـته ای گل کند و بعد آن ها را بیرون 
انداخت. سیلی خجالت  کشید، ولی پادشاه کورالث این صحنه را دید و خندید.

»خیلی باارزش اند، مگر نه؟«
سـیلی نفس راحتی کشـید. لوالث را دوسـت داشـت، و هیچ وقت به خاطر 
گفتـن حرفـی یـا انجام کاری جلـوی او خجالـت نمی کشـید ـ همین طور اگر 
روفـوس کاری می کـردـ  ولـی کل راه تا گراث را نگران بـود که نکند پدر و مادر 
لـوالث بـا خود او فرق داشـته باشـند. نکند رفتارشـان خیلی رسـمی یا جدی 
باشد. آن اول هم درباره ی لوالث با آن لباس های عجیب وغریب و عادت های 
سـخت گیرانه اش همین طور فکر می کرد. همیشـه از خودش می  پرسـید یعنی 
داسـتان های لـوالث دربـاره ی حیوان های خانـواده اش واقعی اسـت یا نه؟ یا 
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اینکـه یعنـی چـون خانـواده اش می خواسـتند از دسـتش راحـت شـوند، او را 
فرسـتاده اند تـا در اسـلین بماند؟ )هرچنـد االن دیگر مطمئـن بودند که وقتی 

درباره ی سگ ها حرف می زده، مبالغه نمی کرده.(
از استقبال گرمی که موقع رسیدن به گراث ازشان شده بوده، می شد فهمید 
کـه خانـواده ی لـوالث بـرای اینکـه او را از خودشـان دور کننـد او را به اسـلین 
نفرستاده بودند و واقعًا برای اضافه شدن الیال به خانواده شان هم خیلی ذوق 
نشان می دادند و البته معلوم بود که سگ دوست داشتند؛ سیلی خودش هم 
از سـگ ها، مخصوصًا دخترهای لوالث، خوشـش می آمد. ولی مشـکِل دیگر، 
گریفین هـا بودنـد؛ بـا اینکـه واقعًا به نظر می رسـید که پدر و مـادر لوالث برای 

پذیرش گریفین ها در خانه شان آماده بودند.
پادشـاه کـورالث، کـه لنگه ی دیگـر در را باز می کـرد، گفـت: »بفرمایید! این 
هم باغ!« سـریع جلو آمد و بعد چرخید تا با هر دو دسـت بهشـان اشـاره کند. 

»خانواده ی درخشان عزیز! از حاال به بعد، این باغ خودتان است!«
گریفین ها نیازی به ترغیب شدن نداشتند. بقیه را ول کردند، همدیگر را هل 
دادند، جیغ کشـیدند و سـعی کردند خودشـان زودتر از در رد شوند. آخرسر که 
درگیری چنگال ها و بال ها تمام شـد، موجودات دو پا توانسـتند پشت سرشان 
راه بیفتنـد. سـیلی کنـار رفت تا مـادرش و ملکه ی گراث اول وارد بشـوند، بعد 
هم الیال، لوالث و رالف. خودش هم ماند آخر و حتی یک لحظه  هم نتوانست 
چیزی ببیند؛ به جز گریفین ها و نمای پشت سـر خانواده  و دوسـتانش که حاال 

همه ساکت شده بودند.
اولش سـیلی نفهمید چه اتفاقی افتاده. اما بعد همه آرام آرام جلو رفتند، و 
سیلی هم توانست نگاهی به آن باغ زیبا بیندازد که تازه بهشان هدیه شده بود.

خیره کننده بود.
انبوهی از گل های عجیب وغریب، باغ را پر از رنگ و عطر کرده بودند. چمِن 
کوتاه شـده زمردی رنـگ بـود، و نیمکت ها یا میزهای سـنگی را، که با صدف ها 
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و بهتریـن مروارید هـای کرمی رنـگ تزیین کـرده بودند، پراکنده تـوی باغ قرار 
داشـتند. آن طـرف بـاغ، دیـوار سـنگی کوتاهی بـود. روفوس راه افتـاد به طرف 
دیوار، سـیلی هم درسـت پشت سـرش بود. وقتی رسـیدند، سیلی چیزی دید 

که نفسش برید.
آن طـرف دیـوار، زمین تمام می شـد، و صدها قدم پایین تـر، چیزی بود که 

سیلی تا حاال ندیده بود:
دریا.
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فصل

۲

قصر سـلطنتی گراث، که نام رسـمی اش را پناهگاه ساحلی ترجمه کرده بودند، 
فوق العاده دلنشین بود. انگار هر گوشه اش را یک نقاش کشیده و هر سنگش 
را هنرمنـدی کار گذاشـته بـود. بـا اینکه قصر درخشـان محبوب سـیلی خیلی 
مقاوم و کاربردی بود، ولی این پناهگاه را طوری سـاخته بودند که زیبا باشـد. 
یعنی همه ی اتاق هایش راحت نبودند، و روی بعضی قسمت هایش پارچه های 
ابریشـمی کشـیده بودند، چون آن  قدر ظریف بودند که نمی  شد ازشان استفاده 
کـرد. ولـی روی هم رفتـه خیلـی جالب بـود، و فکر سـیلی را کامـاًل به خودش 

مشغول می  کرد. بیشتر وقت  ها که این طور بود.
روز پنجم بود که سیلی اعالم کرد: »من اینجا رو دوست ندارم.« رفته بودند 
بیرون توی باغشان تا دریا را ببینند و صبحانه بخورند. هر روز صبحانه و ناهار 
را آنجا می خوردند، و سیلی کلی وقت اقیانوس را تماشا می کرد و مواظب بود 
روفوس از روی دیوار با کله توی اقیانوس شیرجه نزند. به پرواز کردنش روی 
آب کاری نداشت، و خودش دو بار سوارش شده بود و او روی آب پرواز کرده 
و پاهایـش را تـوی موج ها زده بود؛ ولی روفـوس عالقه ی خاصی به صخره ها 
داشـت و این سـیلی را نگران می  کرد. دلش می خواست از باال شیرجه بزند و 
ببینـد چقـدر پیش از آنکه به صخره ها بخـورد، می تواند بال هایش را باز کند؛ و 

با این کار سرعت عملش را امتحان کند.
الیال گفت: »منظورت چیه؟ اینجا خیلی قشنگه.«

۲
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الیال روی نیمکتی لم داده بود و آفتاب می گرفت. جولیت هم کنارش روی 
چمـن زیر نور خورشـید دراز کشـیده بـود. الیال لباس ابریشـمی صورتی به تن 
داشـت که با تورهای طالیی تزیین شـده، و هدیه ای دیگر از ملکه آماتوپیا بود. 
انگار ملکه به چشم عروسک بزرگی به الیال نگاه می کرد که لباس تنش کند و 
قربان صدقـه اش بـرود، و الیال از هر لحظه ی این شـرایط لذت می برد. اما این 

به نظر سیلی خیلی زشت بود.
سیلی تکرار کرد: »من. اینجا رو. دوست. ندارم.«

الیـال چشـم هایش را بسـت و غر غر کنـان گفـت: »سـیلی! چـرا این جـوری 
می کنی؟ قراره تمام مدت اعصابمون رو به هم بریزی، آره؟«

ملکـه سـلینا که مشـغول بافتنـی اش بود، سـرش را باال آورد و گفـت: »بله، 
سیلی! چی  شده؟«

ملکه برخالف شخصیت معمواًل آراَمش، بدخلق به نظر می رسید، و سیلی از 
لحن مادرش فهمید که اگر مواظب حرف زدنش نباشد، توی دردسر می افتد.
سیلی صادقانه گفت: »این پناهگاه قشنگه. پادشاه و ملکه هم مهربون ترین 

آدم هایی هستن که تا حاال دیدم.«
الیال بی حوصله گفت: »خب پس چرا اینجا رو دوست نداری؟«

»اینجا... خب آخه...«
ملکه سلینا گفت: »اگه تختت راحت نیست، به یکی از خدمتکارها بگو. اگه 

لباس های جدیدت راحت نیستن، به خیاط بگو.« و بعد ناسزایی گفت.
دخترها با تعجب نگاهش کردند.

گونه های لطیفش سـرخ شـد و گفت: »ببخشید، یکی از دونه های بافتنی م 
دررفته. می دونم بهونه ی خوبی نیست، ولی...«

سـیلی انگشـت اتهامش را به طرف مادرش گرفت و گفت: »پس فقط من 
نیستم که اینجا رو دوست ندارم.«

ملکه سـلینا از درست کردن دانه ی دررفته ی بافتنی اش دست کشید، آن را 
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به طرفی انداخت، و گفت: »ببخشید، ببخشید.«
گلوله ی کاموا باز شد، روی چمن غلتید و رفت تا به پای بانو گریفین خورد. 
ملکـه ی گریفین هـا سـرش را بلند کـرد و نگاهی بـه ملکه ی اسـلین کرد. بعد 
سرش را پایین انداخت و کاموا را دید، و از ناراحتی صدایی درآورد. خودش را 

کمی کنار کشید تا دیگر کاموا به بدنش نخورد، و دوباره خوابید.
الیال با مشت هایی گره کرده توی آستین های بلند لباسش، آهسته بلند شد 
و نشسـت. »شـما هم اینجا رو دوسـت نداری؟« دو بار دهانش را باز و بسـته 

کرد. با لحنی غمگین پرسید: »ولی مادر، آخه چرا؟«
»نمی دونم عزیزم. فقط... خب، همیشه دور بودن از خونه سخته.«

رالف از آن طرف باغ سررسید و گفت: »خب این پناهگاه زنده نیست.«
رالف با پوگ و استاد کاثان کشتی ساز کل صبح را توی اسکله ها گذرانده بود. 
کت سـبک دریابانی با شـلواری گشـاد پوشیده بود، و به خاطر اینکه تمام بهار و 
این چند روز را روی کشـتی کار کرده بود، آفتاب پوسـتش را سـوزانده بود. یک 
لحظه شبیه آدم بزرگ  ها عجیب به نظر رسید. سیلی این را هم دوست نداشت.

رالـف لگدی به پایه ی تشـت حمام پرنـدگان زد و گفت: »تا حاال هیچ کدوم 
از ما این همه مدت بیرون از قصر نخوابیده ایم.«

تشـت حمام از صدف غول پیکری درسـت شـده بود، و سیلی تا حاال دو بار 
پرسـیده بود که مصنوعی سـت یا نه. ظاهرًا مصنوعی نبود، و سیلی امیدوار بود 
هیچ وقت صدفی زنده به این بزرگی نبیند. احتمااًل چنین چیزی می توانسـت 

کل بازویش را گاز بگیرد و از جا دربیاورد.
رالـف ادامـه داد: »تـا حـاال این همـه طوالنـی بیـرون از قصر غـذا نخوردیم، 
نخوابیدیـم، حـرف نزدیم، کار نکردیم. حتی اون موقع که رفته بودیم به هثلند، 

فقط چند روز موندیم.«
ملکـه گفت: »من و پدرت و بران پارسـال چنـد ماهی بیرون از قصر زندگی 

کردیم، وحشتناک بود؛ تازه ما زخمی هم بودیم.«
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رالف که ابروهایش را در هم گره کرده بود با سر تأیید کرد.
سـال گذشـته بعد از اینکه یک شـاهزاده ی خبیث بیگانه قسـم خورده بود 
آن ها را بکشد، همه ی مردم اسلین فکر می کردند پادشاه، ملکه، و بران ـ برادر 
بزرگ تر سـیلی ـ مرده اند. آن ها رفته بودند توی جنگل قایم شـوند تا حالشان 

قدری خوب بشود که بتوانند به خانه شان توی قصر برگردند.
رالف ادامه داد: »ولی همون طور که گفتین، شما زخمی شده بودین. حالتون 
خوب نبود، و مشکالت بزرگ تری داشتین که نگرانتون می کرد.« شانه هایش را 
داد باال و لباسش به تنش آویزان شد. »هیچ وقت نشده ما با اختیار خودمون 

این همه مدت بیرون از قصر بمونیم.«
الیال گفت: »باز هم به جز بران، اون موقع که رفت دانشکده ی جادوگری.«

رالـف عصبانـی گفـت: »ولـی بـران کـه اینجـا نیسـت. مـن راجـع بـه بران 
حـرف نمی زنـم! مـن دارم دربـاره ی خودمـون حـرف می زنـم! چـرا این قـدر 

بده!« حالمـون 
الیـال نالـه کـرد: »باید چـی کار کنیم؟ قراره چنـد ماه  اینجا باشـیم! من هم 

همه ش... بی حالم!«
رالف سرش را برگرداند و فریاد زد: »پس حق با من بود.«

پوگ در جوابش گفت: »دارن می آن؟«
پوگ توی درگاه باغ بود. او هم کتی گشـاد پوشـیده بود، با چکمه های بلند 
و شـلوار کتـان. موهایـش را که تا سـر شـانه اش می رسـید، با پارچـه ای قرمز 
پشت سرش بسته بود، و پوستش حتی از رالف هم بیشتر سوخته بود. حس 
عجیب وغریب سـیلی شدیدتر شـد، نه فقط به خاطر پناهگاه. همه پوگ پری را 
زیباترین مرد جوان توی قصر درخشان و دهکده می دانستند، ولی معلوم شد 

که او حتی توی دربارِ پرتجمل گراث هم زیباترین است.
رالف گفت: »دارن می آن.«

سیلی سعی کرد احساسات آشفته اش را مخفی کند؛ پرسید: »کجا؟«


