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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 
Iran.
With best wishes,

Jessica Day George
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فصل ۱  ۹

اتاق جدید اضافه  بار حوصله ی قصر درخشان سرمی رفت، یکی دوتا  هر 
می کرد. این اتفاق معموالً سه شنبه ها می افتاد، همان موقع که پادشاه درخشان 
داشت به درخواست ها گوش می داد؛ به همین خاطر نگهبان های دروازه ی اصلی 
وظیفه  داشتند دو قانونی را که قصر از آن پیروی می کرد، به متقاضیان بگویند. 
اتاق تخت پادشاهی همیشه سمت شرقی ساختمان است.  اول:  قانون 
اتاق  باالخره  بروی،  شرق  سمت  همین طور  اگر  باشی،  که  قصر  جای  هر 
بفهمی  باید  این است که  تنها سختی اش  پیدا می کنی.  را  پادشاهی  تخت 
شرق کدام طرفی است، به خصوص اگر توی یک راهروی بی پنجره باشی، یا 

سیاه چال.
به خاطر همین بود که بیشتر مهمان ها از قانون دوم استفاده می کردند: 
اگر سه بار به چپ بپیچی و از اولین پنجره ای که می بینی بیرون بپری، سر 
از آشپزخانه درمی آوری و یکی از کارکنان تو را به اتاق تخت پادشاهی، یا هر 

جای دیگری که بخواهی بروی، می رساند.
سیلی فقط وقتی از قانون دوم استفاده می کرد که می خواست از آشپزخانه 
خوراکی بدزدد؛ قانون اول هم فقط برای تماشای پدرش موقع کار به دردش 
می خورد. پدرش پادشاه درخشاِن هفتادونهم بود و سیلی هم مثل او همیشه 

می دانست شرق کدام طرف است. 
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سیلی هم مثل پدرش عاشق قصر درخشان بود. اصالً برایش مهم نبود که دیر 
به کالسش می رسد چون طوِل راهروی بیرون اتاقش دوبرابر شده و ککش هم 
نمی گزید که کف اتاق جدیِد بال جنوبی قصر، فنری است؛ حتی با اینکه تنها راه 

رسیدن به آن، رفتن توی شومینه ی سالن ناهارخوری زمستانی بود. 
از طرف دیگر، پادشاه درخشاِن هفتادوهفتم به وقت شناسی اهمیت می داد 
و خوشش نمی آمد دیر به شام برسد؛ آن هم به خاطر اینکه قصر، راهروی 
جدیدی ساخته بود که از سالن اصلی شروع می شد، از زیر حیاط می گذشت 
و به علفزار می رسید و تمام گوسفند ها راه افتاده بودند توی راهرو تا فرش ها را 
بجوند. همچنین دوست نداشت ساعت ها منتظر سفیر ِبنِدزوی بماند و آخرش 
بفهمد که قصر، درِ اتاق سفیر را ناپدید کرده و مرد بیچاره را توی اتاق گیر انداخته. 
منطق عجیب وغریبی  از  معموالً  قصر،  داشت که حرکات  قبول  پادشاه  البته 
پیروی می کند. مثالً بعدًا معلوم شد سفیر بندزوی جاسوس بوده و گوسفندها... 
خب راستش ماجرای گوسفندها فقط یک جور سرگرمی لحظه ای بود، ولی اگر 
خوب به ماجراها نگاه می کردی، می دیدی که علتی پشت هر اتفاق وجود دارد. 
پادشاه درخشان این وضعیت را پذیرفت و به همه نشان داد که به قصر احترام 

می گذارد. خب مجبور بود؛ وگرنه دیگر نمی توانست پادشاه باشد. 
یا  است  رگ هایت  توی  اشرافی  خون  که  نبود  مهم  قصر  برای  ظاهرًا 
معیارهای  اساس  بر  را  پادشاه ها  درخشان  قصر   نه،  باهوش.  یا  شجاعی 
مخصوص به خودش انتخاب می کرد. پدر سیلی، درخشاِن هفتادونهم، دهمین 
فرد خانواده بود که این نام را یدک می کشید؛ نامی که در این سرزمین باعث 
غرور و افتخار فراوانی می شد. پدِرپدِرپدِرپدِرپدِرپدِرپدِرپدرِ پدربزرگش وقتی 
پادشاه شد که تنها وارث درخشاِن شصت ونهم، یک کله پوِک تمام عیار از آب 
درآمد. افسانه ها از این قرارند که قصر مدام مسیر راهروها را تغییر می داده تا 
آرایشگر پادشاه پیر را سمت اتاق تخت پادشاهی راهنمایی کند، تا اینکه بعد 
از چند روز، شورای سلطنتی باالخره او را پادشاه بعدی اعالم کرد. قصر، مرد 
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جوانی که باید درخشاِن هفتادم می شد را به زور از طریق دستشویی بیرون 
انداخت و مرِد بیچاره تا به خودش آمد دید بیرون قصر است و سرش توی 

یک کپه ی  کاه گیر کرده. 
پادشاه درخشاِن هفتادونهم، صاحب قصر، فرماندار دریای براین و حاکم 
را به حال خودش بگذارد. قصر  باید قصر  سرزمین اسِلین، می دانست که 
یک بار پادشاه و دختر زیبای جادوگر سلطنتی را سمت اتاقی هدایت کرده 
و یک روز کامل در را به رویشان بسته بود و همین باعث ازدواج آن ها شده 
بود. هر بار که قصر به مردم اتاق های بزرگ تر یا صندلی های نرم تر می داد، 
توجه پادشاه جلب می شد. اتاق پسر بزرگ ترش، بران، همیشه پر از کتاب 
و اسطرالب می شد درحالی که اتاق پسر دومش، رالف، یک روز تغییر مکان 
داد و چسبید به اتاق تخت پادشاهی. همین شد که پادشاه درخشان بران را 

به دانشگاه جادوگری فرستاد و رالف را جانشین خود اعالم کرد.
کرد،  گل  از  پر  را  اتاقش  قصر  و  شد  مریض  سیلی کوچولو  وقتی  و 
پادشاه درخشان هیچ مخالفتی نداشت. همه عاشق سیلی بودند: چهارمین و 

دلنشین ترین فرزند سلطنتی. 
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سیلی غرغرکنان گفت: «همه از من متنفرن.»
خواهرش الیال با مالیمت گفت: «هیچ  کس از تو متنفر نیست. ولی تو هم 

عاشق جفتک پرونی هستی.»
سیلی با کله شقی گفت: «جفتک پرونی هیچ اشکالی نداره.»

بیا همین االن  «دقیقًا همین طوره.  اتاق شد و گفت:  رالف وارد  برادرش 
جفتک پرونی کنیم!»

درحالی که نیشخند اعصاب خردکنی به الیال می زد، دست های سیلی را گرفت 
و شروع کرد به باال و پایین پریدن. اخم و َتخم از یاد سیلی رفت و همین طور 

که می پریدند، غش غش خندید. رالف همیشه می توانست او را بخنداند. 
الیال با تکان سر، موهای مشکی اش را کنار زد تا به رالف نشان بدهد که چقدر 
احمق است و سمت پنجره رفت تا بیرون را نگاه کند. توی اتاق الیال بودند که 
خیلی بزرگ و باشکوه بود و قسمت باریکی از بال شمالی ساختمان را در بر 
می گرفت. یک  طرف اتاق پنجره هایی داشت که سمت حیاط اصلی باز می شدند 
به آب نمای وسط ورودی قصر. الیال پشت  بود ُمشرِف  ایوانی  و  طرف دیگر 
پنجره های حیاط ایستاده بود و کالسکه ی سفر پدر و مادرش را تماشا می کرد که 
داشتند با پتو و کتاب ُپرش می کردند تا پادشاه و ملکه آماده ی مسافرت شوند. 

سیلی دست از پریدن برداشت. 
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«سیر شدی؟» رالف روی تخت الیال ولو شد و چندتا از کوسن های بی شمار 
کوچک را روی زمین انداخت. «واقعًا عاشق جفتک پرونی ای، نه سیلی؟»

سیلی زیرلب گفت: «دیگه نه.»
رالف که انگار حرف او را نشنیده بود، ادامه داد: «از این به بعد مجبورم از 
توی شومینه برم توی اتاق جدید. باید یه کم تمرین کنم.» دستش را روی 

سینه اش گذاشت و نفس نفس زد. 
سیلی دید دو نگهبان تنومند صندوقی را حمل می کنند که اندازه ی تابوت 
بود. آن ها صندوق را توی گاری چمدان ها که کنار کالسکه منتظر بود، گذاشتند. 
حتمًا پدر و مادرش داشتند به سفری طوالنی می رفتند و او را هم با خودشان 
نمی بردند. برای همین رفته بود به اتاق تخت پادشاهی و به پر و پای پدر و 
مادرش پیچیده بود و آخر سر هم الیال با هزار دوز و کلک و وعده ی سیب  
کاراملی، کشانده بودش طبقه ی باال. نق نق کنان گفت: «خبری هم که از سیب 

کاراملی نیست.»
«سیب کاراملی؟»  رالف از روی تخت پرید پایین. «کجا؟»

الیال با خونسردی گفت:  «بعدًا. وقتی مادر و پدر رفتن. آشپز گفت می تونیم 
امشب بعد از شام، خودمون درست کنیم.»

و شکر  با شکالت.  عاشق سیب کاراملی ام.  «عالی شد. من  رالف گفت: 
بود؛  موطالیی  و  قدبلند  مالید.  هم  به  مشتاقانه  را  دست هایش  دارچینی.» 

دندان های جلویی اش هم به شکلی دوست داشتنی کج و معوج بودند. 
سیلی که خودش هم موطالیی ولی کوچک بود )فقط یازده سال داشت(  
نگاهی عصبانی به برادرش انداخت و گفت: «ترجیح می دم با بابا و مامان 
برم.» خودش می دانست که مثل بچه های لوس و ننر شده. «ولی اگه تو فقط 

می خوای شکمت رو پر کنی، می تونی اینجا بمونی.»
شانه به شانه ی  وقتی  و  بود  قدبلند  او  بود.  تیز  الیال  صدای  «سیسیلیا!» 
و هم  بود  ملکه هم حیرت انگیز  و  پادشاه  به  رالف می ایستاد، شباهتشان 
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دانشگاه  بریم  نمی تونیم  ما  «خودت هم خوب می دونی که  وهم آور.  کمی 
جادوگری، پس دلیلی نداره این قدر بی ادبی کنی.» 

سیلی غرغر کرد: «می دونم رالف نمی تونه بره.» معلم خصوصی اش توضیح 
داده بود که پادشاه و جانشینش هرگز با هم سفر نمی کنند، چون ممکن است 
تصادفی پیش بیاید. «ولی نمی فهمم چرا من نمی تونم برم و فارغ التحصیلی 

بران رو ببینم.» 
الیال گفت: «چون پدر گفت نه و پدر، پادشاهه.»

سیلی گفت: «خب این دلیِل مسخره ایه.» می دانست رفتارش از قبل هم 
بچگانه تر شده، ولی اهمیتی نمی داد. 

از بین خواهر و برادرش گذشت و از اتاق بیرون رفت. لحظه ای توی راهرو 
مکث کرد ولی شنید که الیال گفت: «بذار بره رالف. تصمیمش رو گرفته که 

کله شق باشه.» 
بنابراین سیلی پاکوبان توی راهرو راه افتاد. چندتا پله پیدا کرد، از آن ها 
باال رفت، بعد به راهرویی دیگر و چندتا پله ی جدید رسید و به راهش ادامه 
پلکان  این  به  قبالً  نبود  بود و مطمئن  نیاورده  با خودش  را  نقشه اش  داد. 
آمده یا نه، ولی داشت سعی می کرد بدخلقی اش را حفظ کند و به خودش 

می گفت اگر گم بشود هم برایش مهم نیست. 
البته فکر نمی کرد گم بشود. تمام فرزندان سلطنتی قوانین را خوب بلد 
بودند، تازه، کامالً مشخص بود که قصر، آن ها را دوست دارد. ولی سیلی در 
برای  اطلس قصر.  اولین  از قصر درخشان درست کند،  اطلسی  بود  تالش 
همین معموالً مدادرنگی و کاغذ همراهش  داشت تا هر چیزی را که تا آن 
لحظه ندیده نقاشی کند. تا حاال ۳۰۰ صفحه نقشه کشیده بود و می توانست 
خودش را با سرعت به بیشترِ اتاق های اصلی برساند )سالن های غذاخوری 
زمستانی و تابستانی، کلیسا، کتابخانه، اتاق تخت پادشاهی(؛ البته در صورتی 

که قصر حوصله اش سر نرفته بود و قصد کش آمدن نداشت. 
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ولی تنها چیزی که باالی پله ها قرار داشت، یک اتاق کوچک گرد بود. با این 
حال، سیلی نمی خواست به این زودی از پله ها پایین برود، برای همین ماند 
تا کمی اکتشاف کند. اتاق، در هر چهار طرف پنجره داشت و او می توانست 
کوه های اطراِف دره ی کوچک و کاسه مانند قصر درخشان را ببیند. کنار هر کدام 
از پنجره ها، یک دوربین یک چشمی طالیی نصب شده بود. سیلی توی دوربین 
پنجره ی شرقی نگاه کرد و تپه های کوهستان ایندیگو را دید که پر از روستاهای 

کوچک بود؛ روستاهایی که ساکنان اصلی شان ُبزچران ها بودند. 
و سمت شهر  می پیچید  بین کوه ها  اصلی  جاده ی  نگاه کرد.  جنوب  به 
اسِلین می رفت، همان جایی که دانشگاه جادوگری در آن قرار داشت. دوباره 

غمگین شد، برای همین برگشت وسط اتاق. 
به جز دوربین های یک چشمی، تنها چیزی که توی اتاق قرار داشت، میز 
بزرگی بود که چیزهای مختلفی روی سطحش پراکنده بودند. سیلی یک طناب، 
یک کتاب، یک قطب نما و یک قوطی بزرگ پیدا کرد که پر از بیسکوییت های 
بود  شیرینی هایی  آن  از  برداشت.  بیسکوییت  یک  او  بود.  سفت  زنجبیلی 
که گاهی در روز انقالب زمستانی۱ پخش می کردند، وقتی مهمان ها بی خبر 

می آمدند و آشپز وقت نداشت بیسکوییت های تازه بپزد. 
«اینا چند وقت اینجا بودن؟» سیلی با اخم به بیسکوییِت توی دستش 
نگاه کرد. گازش که زده بود، کم مانده بود دندانش را بشکند. شاید صد سال 

اینجا بوده اند و ممکن بود تا صد سال دیگر هم خوردنی باشند. 
به طرف پنجره رفت و بیسکوییت را روی قسمت صافی از یک بام که کمی 
دورتر بود، پرت کرد. بیسکوییت چند تکه شد؛ چندتا گنجشک پریدند سمت 
تکه ها و چند لحظه  بعد با بی میلی پراکنده شدند. سیلی به حیاط اصلی نگاه 
کرد و پدر و مادرش را دید که جلوی کالسکه ی سفر ایستاده اند. رالف و الیال 

و مباشر و بقیه ی کارکنان قصر هم آنجا بودند. 

۱- اولین روز زمستان و کوتاه ترین روز سال. 
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«ای وای!» پدر و مادرش داشتند می رفتند و او پیششان نبود تا خداحافظی 
کند! پیش خودش فکر کرده بود قایم شود تا آن ها بروند و از اینکه او را با خود 
نبرده اند، پشیمان شوند و افسوس بخورند، ولی حاال از ته دل می خواست پدر و 
مادرش را بغل کند. از اتاق بیرون دوید و با ناامیدی به پلکان پیچ درپیچ نگاه کرد. 
ناگهان از تمام احساساِت آن روز خسته شد و به دیوار تکیه داد. و متوجه 
شد که در واقع به یک در دیگر تکیه داده است. این در همیشه اینجا بوده؟ دِر 
باریکی بود و سیلی بدون هیجان بازش کرد چون مطمئن بود که وقتی بازش 
کند، می بیند کمد کوچک و بی اهمیتی است و بعد باید تندتر  بدود تا به پدر و 

مادرش برسد. 
پیچ  بود؛ سرسره ای سنگی که  ُسرُسره  در، یک  ولی خوشبختانه پشت 
می خورد و پایین می رفت و با پلکان هم مسیر بود. سیلی آن باال نشست، 

دامنش را دور زانوهایش پیچید و خودش را ُهل داد جلو. 
درحالی که سیلی می خندید، سرسره پیچ خورد و چرخید، او را با  سرعت 
برق پایین برد و درست جلوی حاشیه ی حیاط، چند قدم آن طرف تر از جایی 

که پدر و مادرش ایستاده بودند، پیاده کرد. 
سیلی از جا بلند شد و پیراهن و موهایش را مرتب کرد. نمی دانست پدر و 
مادرش از دستش عصبانی اند یا نه. تمام صبح را توی اتاق تخت پادشاهی و 
تاالرهای خصوصی آن ها گذرانده بود و امیدوار بود که اگر به اندازه ی کافی جلوی 
دست و پایشان را بگیرد، تسلیم می شوند و او را هم با خودشان می برند. باالخره، 

پدرش سر الیال داد زده بود که یک کاری با این خواهر کوچک ترش بکند. 
ملکه ِسلینا گفت: «بیا اینجا، عزیزم.» و آغوشش را برای او باز کرد.

بوی  ملکه همیشه  بغل کرد.  را محکم  او  و  مادرش  دوید سمت  سیلی 
توت فرنگی می داد و همه می گفتند در چهل سالگی هم همان قدر زیباست که 
موقع ازدواج با پادشاه بود. قدبلند و الغر و باوقار، با موهای بلند سیاه که با 
شانه های طالیی باالی سرش جمع شده بودند، پیراهن مسافرتی  به رنگ 



فصل ۲  ۱۷

سبز روشن  پوشیده بود که با چشم هایش هم خوانی داشت. 
سیلی در آغوش مادرش زیرلب گفت: «دلم براتون تنگ می شه.»

ملکه گفت: «منم دلم برات تنگ می شه. دلم برای همه ی عزیزانم تنگ 
می شه. ولی زیاد نمی مونیم. فقط فارغ التحصیلی بران رو می بینیم و بعد 

همگی برمی گردیم خونه.» 
«بران هم میاد؟»

ملکه سلینا خیالش را راحت کرد. «بران هم میاد. وقتی برگردیم، بران 
سلطنتی  جادوگر  زد.  غمگینی  لبخند  می شه.»  جدیدمون  سلطنتی  جادوگر 

قبلی، پدرش، دو سال پیش مرده بود.
بعد ملکه سیلی را چرخاند و آرام هلش داد سمت پادشاه. پادشاه درخشان 
و  شد  مهربان  زود  صورتش  ولی  برسد،  نظر  به  سخت گیر  می کرد  تالش 

دست هایش را به طرف دختر کوچکش دراز کرد. «بیا اینجا سیلیا-دیلیا.» 
سیلی پرید توی بغلش و صورتش را توی گردن پدرش پنهان کرد. لباس 
می داد. گفت:  قلقلک  را  سیلی  دماغ  و  داشت  خزدار  یقه  ای  پادشاه،  سفر 

«هنوزم می خوام بیام.» 
پدرش گفت: «این دفعه نه، عزیزم. وقتی بزرگ تر شدی، می برمت شهر 

اسِلین تا همه ی جاهای دیدنی رو ببینی.»
سیلی با لحنی منطقی گفت: «االنم می تونم جاهای دیدنی رو ببینم. با 

شما و مامان و بران.»
و  سنگ فرش ها  روی  گذاشت  را  او  دیگه.»  دفعه ی  «یه  گفت:  پدرش 
دست هایش را از دور گردنش باز کرد. «تازه، قصر به تو احتیاج داره. نمی خوام 

تو رو ازش بگیرم و عصبانیش کنم.» 
سیلی غر زد: «وای، خدایا!» ولی از این تعریف و تمجید خوشش آمد. 
همیشه دوست داشت تصور کند که قصر واقعًا دوستش دارد و اینکه پدرش 

هم متوجه این موضوع شده بود، خوشایند بود. 
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رالف گفت: «تازه، یه نفر باید مواظب من باشه.» و دستش را دور شانه های 
سیلی انداخت و او را پهلوی خودش کشید. 

از  «من  بوسید.  را  ملکه  گونه های  مادر.»  نباشید،  «نگران  گفت:  الیال 
جفتشون مراقبت می کنم.» 

سیلی و رالف دوتایی چشم هایشان را تاب دادند. آن ها می دانستند معنی 
این حرف چیست: الیال قصد داشت هم مثل ملکه ها رفتار کند، هم مثل مادر ها. 
توی سالن  لباس های رسمی  با  بدهد هر شب  آن ها دستور  به  می خواست 
غذاخوری تابستانی شام بخورند. ولی حتمًا مدام هم بهشان گوشزد می کرد که 
سبزیجاتشان را بخورند و سوپشان را هورت نکشند. سیلی پیش خودش فکر 
کرد چقدر طول می کشد تا پدر و مادرش به شهر اسِلین برسند، فارغ التحصیلی 
بران را ببینند و او را به خانه برگردانند. چون اگر دو هفته از مادری کردِن الیال 

می گذشت، همه شان دیوانه می شدند. 
ولی حاال پدر و مادرش توی کالسکه بودند و داشتند دست تکان می دادند. 
کالسکه داشت از دروازه های قصر بیرون می رفت و سمت جاده ی دراز شهر 
اسِلین به راه می افتاد. بچه ها تا وقتی که گاری چمدان ها و صف سربازهای 
اسب سوار، کالسکه ی سفری سلطنتی را از دید پنهان کردند، دست تکان دادند. 
الیال به تندی گفت: «خیلی خب، شما دوتا، برگردید توی قصر. هوای بیرون 

یه کم سرده و نمی خوام سرما بخورید.»
رالف گفت: «الیال!»

«بله عزیزم؟»
«گرفتمت! تو گرگی!» رالف ضربه ای به بازوی او زد و پا به فرار گذاشت. 

الیال از سر خشم جیغ کشید، ولی سیلی صبر نکرد تا ببیند چه اتفاقی 
می افتد. بازی گرگم به هوا در قصر درخشان گاهی چند روز طول می کشید و 

الیال معروف بود به اینکه تقلب می کند. 
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سه شنبه بود و سیلی منتظر بود ببیند قصر چه کار می کند. 
دو هفتـه ای می شـد کـه پـدر و مـادرش رفتـه بودنـد و اوضاع خانـه عادی 
شـده بـود. رالـف هـر وظیفـه ی سـلطنتی کم اهمیتـی را کـه می توانسـت، بـه 
عهـده می گرفـت، الیـال مسـئول خدمتـکاران بود و سـیلی روی اطلسـش کار 
می کـرد. پـدر و مادرشـان روز پنجشـنبه رفتـه بودنـد و جدیدتریـن کار قصـر، 
همـان بـرج کوچـک بـا دوربین های یک چشـمی کنـار پنجره ها بود که سـیلی 

کشـف کـرده بود. 
درخواست ها  به  چهارده ساله  رالِف  بود که  روزی  اولین  بعد  سه شنبه ی 
خوِد  به  ربطی  می شد،  مطرح  مشکالتی که  از  هیچ کدام  و  می داد  گوش 
قصر نداشتند. در واقع تمام روستاییان، کشاورزان و چوپانان از کیلومترها 
آبی  اختالف های  ِملکی،  اختالف های  دربــاره  که  بودند  آمده   آن طرف تر 
خاطر  به  رالف  امید که  این  به  صحبت کنند؛  خانوادگی شان  مشکالت  و 

کم تجربگی اش به نفع آن ها حکم بدهد. 
بعضی ها درباره مشکالتی حرف می زدند که پادشاه درخشان قبالً حکمش 
حتی  و  بگیرند؛  متفاوتی  نتیجه ی  بودند  منتظر  فریب کارانه  و  بود  داده  را 
سعی می کردند فاجعه اختراع کنند )مثل سیل یا شیوع آنفلوانزای ُبزی( تا 

حکومت  پولی به  عنوان خسارت به آن ها پرداخت کند. 

فصل 

۳
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که  داشت  وجود  خیلی  خوبی  دلیل  ولی  بود،  جوان  رالف  اینکه  با 
پادشاه درخشان به تصمیم قصر توجه نشان داد؛ قصر رالف را به بران ترجیح 
تخت  اتاق  توی  بود،  بچه ی کوچکی  وقتی  از  نبود.  احمق  رالف  بود.  داده 

پادشاهی کنار پدرش نشسته بود و بیشتر مردم شهر را می شناخت. 
تا  گرفته  قلنبه ای  پول  قبالً  سوان»  «آزریک  که  بود  یادش  رالف  مثالً 
آسیابش را که در سیل قبلی خراب شد تعمیر کند؛ این را هم می دانست 
که از آن  وقت به بعد سیل نیامده. یادش بود که «پوگ َپری» تقریبًا هر 
هفته با کسی دعوایش می شود و بیشتر وقت ها خودش مقصر است و هیچ 
دلیلی ندارد که حکومت خودش را درگیر کند. می دانست که بزهای «ِدلکو 
راس» معموالً الغر و مریض احوال بودند، ولی دلیلش این بود که ِدلکو راس 

ناخن خشک بود و فقط آن قدر به آن ها غذا می داد که زنده بمانند. 
رالف به مرِد ترش رو گفت: «اوستا راس، با زبون خوش برگرد خونه و یه کم 
ُجو به حیوون هات بده. حکومت تا حاال چندبار بابت مخارج دوا درمونشون به 
شما پول داده. اگه اون پول  رو خرج خودت نکردی، پیشنهاد می کنم برای 
اینا خرجش کنی.» بعد، با خونسردی دستش را زیر تخت پادشاهی برد و 

سیخونکی به سیلی زد. 
تخت  جعبه ماننِد  صندلی  زیر  او  برادرش.  دست  روی  زد  محکم  سیلی 
اقامتگاه  از  که  می کشید  را  راهرویی  نقشه ی  و  بود  کرده  قوز  پادشاهی 
خدمتکاران به اتاق تخت پادشاهی می رسید. درِ راهرو را از این طرف، پرده ای 
زینتی که پشت تخت آویزان کرده بودند، و از طرِف خدمتکارها، کمد جاروها 
به  درهایی  و گاهی  می چرخید  و  می پیچید  چندبار  راهرو  بود.  پنهان کرده 
اتاق های دیگر از تویش جوانه می زد. سیلی به سرخدمتکار قول داده بود 
نقشه ی راهرو را بکشد و چند نسخه از آن را بین خدمتکارهای جدید پخش 
باید  حتمًا  ولی  بود،  پادشاهی  تخت  به  رسیدن  راه  سریع ترین  این  کند. 
راهرو را صاف و مستقیم دنبال می کردی، وگرنه سر از کتابخانه یا اتاق الیال 


