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با عشق تقدیم به پسرهایم،
حاال دیگر دست از سر خواهرتان بردارید!
ج.د

با مهر،
تقدیم به گرمی بخش دلم،
هادِی عزیزم،
به پاس تمام همراهی هایت...
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 Friday in the Castle series in Iran.

With best wishes,

Jessica Day George
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فصل

۱

هیچ کجا خانه ی خود آدم نمی شود.
سـیلی1 همه ی عمرش در قصر درخشـان2 زندگی کرده بود و پشـیمان هم 
نبـود. مخصوصـًا حاال که به دنیای دیگری رفته و کثیفی و گرسـنگی و سـرما 
و تـرس را تجربـه کـرده بود. هیچ  کس در قصر احسـاس گرسـنگی یا سـرما 
نمی کـرد و حـاال که همه ی خانواده اش دور و برش بودند و هیچ کس آن ها یا 

قصر را تهدید نمی کرد، سیلی دیگر دلیلی برای ترسیدن نداشت.
قصر سیلی را دوست داشت، سیلی هم قصر را دوست داشت و عجله ای 

برای ترک کردن دوباره اش نداشت.
ولی خواهرش، الیال3، نظر دیگری داشت.

الیـال گفـت: »خیلـی حوصله م سـررفته. دیگـه دارم دیوونه می شـم. باورم 
نمی شه بابا حتی نمی ذاره بریم اسلین4!«

»با یه گریفین؟ چطوری می خوای جولیت5 رو این همه راه تا شهر ببری؟« 
سیلی روی صندلی کنار پنجره ی اتاق الیال لم داده بود و از سر بیکاری برای 
روفـوس6، گریفیـن خودش، توپ پـرت می کرد؛ الیال هم داشـت به گریفین 

کوچک ترش، جولیت، رسیدگی می کرد.
»چـرا کـه نـه؟« الیال موهـای نرم و طالیی پاهای جولیـت را که مثل طالی 

1- Celie 2- Castle Glower 3- Lilah
4- Sleyne 5- Juliet 6- Rufus

۱
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واقعی می درخشیدند، محکم برس کشید؛ جولیت کامالً تیمار شده بود. »مگه 
مردم شهر اسلین نباید گریفین ها رو ببینن؟«

بـا یـادآوری الیال، سـیلی با کمی بدخلقی گفت: »تـا همین االن هم نصف 
شهر اومدن اینجا.« روفوس توپش را که آب دهان از آن می چکید، به دست 

سیلی فشرد و او هم سریع پرتش کرد و دستش را تکاند تا خشک شود.
حرفـش عیـن حقیقت بود؛ انبوهـی از متقاضیان تاالرهای قصر را پر کرده 
بودند و به هر بهانه ای می خواسـتند به حضور پدر سـیلی، پادشـاه درخشـان، 
برسند. آن ها فقط می خواستند نگاهی به دوجین گریفینی بیندازند که سیلی، 
الیـال، برادرشـان رالف1 و دوستانشـان، پوگ2 و لـوالث3، از دنیایی دیگر آورده 
بودند. برآوردن خواسته شـان آسـان بود؛ بیشـتر گریفین ها دوسـت داشـتند 
روی دیوار بیرونی قصر آفتاب بگیرند و در کمال تعجِب خانواده ی درخشـان 

و درباریان، شاه نیرومند گریفین ها پادشاهی آدمیزاد را پذیرفته بود.
وقتی پادشـاه درخشـان تقاضاها را می شـنید ارباب گریفین، سـیلی این 
لقـب را بـه او داده بـود، کنار تخت سـلطنتی او می نشسـت و با چشـمان زرد 
نافـذش بـه متقاضیانی خیره می شـد که معموالً یادشـان می رفـت برای چه 
آمـده بودنـد و بعـد از ِمن ِمن کردِن چند کلمه، به تته پته می افتادند. به کسـی 
هم برنمی خورد. طبق توضیحات پادشاه درخشان، مگر می شد انتظار دیگری 
هم داشـت؟ از همان اول که قصر  درخشـان در اسـلین ظاهر شـده بود، نماد 
گریفیـن روی پرچـم قصـر بود ولی تـا همین چند هفتـه ی پیش هیچ کس 

نمی دانست این موجودات واقعی هستند.
الیال دلیل آورد: »اما همه که نمی تونن بیان اینجا. ما باید بریم پیششون! 

باید بریم به گراث4، درستش اینه!«
سیلی با تردید پرسید: »از کجا می دونی درسته یا اگه نریم به گراث غلطه؟«

1- Rolf 2- Pogue 
3- Lulath 4- Grath 
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الیال گفت: »خب یه ساله لوالث اینجاست. ما هم اصالً کسی رو نفرستادیم 
دربارشـون تـا لطفشـون رو جبـران کنیم. انگار لـوالث رو گـروگان گرفتیم!« و 

برس را تکان داد.
سـیلی یـادآوری کرد: »لـوالث برای خاک سـپاری مامان و بابـا اومد، ولی 

اون ها نمرده بودن. حاال هم کسی مجبورش نکرده بمونه.«
الیال با ناباوری نگاهش کرد: »سیلی!«

سـیلی دسـتش را روی دهانش گذاشـت. دلش نمی خواسـت این قدر بد 
صحبت کند. به شدت جا خورد و حس کرد ناسپاسی کرده. لوالث، شاهزاده ی 
گـراث، دوسـت خوبی بـرای او و خانواده اش بود. سـیلی از حضور او در قصر 
خوشـحال بـود و اگـر می رفـت ناراحـت می شـد ولـی بـاز هـم سـیلی دلش 

نمی خواست قصر را ترک کند.
سـیلی گفـت: »متأسـفم. خـودت می دونی چقـدر لوالث رو دوسـت دارم! 
ولی... اگه اون بره گریفیِن خودش، لورکان1، رو داره و می تونه توی راه، توی 

گراث، اسلین و همه جا نشونش بده.«
الیال با آرامش گفت: »آره فکر کنم...« و با لحنی وسوسه گر ادامه داد: »ولی تو 
دلت نمی خواد بری گراث؟ خودت هفته ی پیش گفتی می خوای! یادت نمی آد؟«
سـیلی یـادش می آمـد. همین هفتـه ی پیش که بـا الیال در بـرج تمرین 
گریفین ها باالی اتاق خواب سـیلی بودند، الیال موضوع رفتن به گراث و حتی 

دورتر را مطرح کرده بود.
الیـال مجـذوب داسـتان تک شـاخ هایی شـده بود کـه روزگاری در اسـلین 
زندگـی می کردنـد. گریفین هایی که نسـل ها قبل زندگـی می کردند، روزی از 
روزها خیلی غافل گیرانه همراه قصر سررسـیده بودند و تک شـاخ ها را خورده 
یا فراری شان داده بودند. گریفین ها به خاطر شیوع طاعون در دنیای اصلی به 
قصر گریخته بودند، طاعونی که بعدها تمام گریفین ها و بیشتر سوارانشان را 

1- Lorcan 
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کشته  بود. در این میان شایعه شده بود که تک شاخ ها به گراث فرار کرده اند 
و آنجا بار کشـتی هایی شـده بودند که به سـمت الرین1، سـرزمین هزارآبشـار 
می رفتند. وقتی به آنجا رسـیدند، از رنگین کمانی به سـوی آسمان باال رفتند و 

دیگر هرگز دیده نشدند.
وقتی الیال کوچک بود خیلی دوسـت داشـت تک شاخ داشته باشد و انگار 
آرزوی داشـتن چنیـن حیوانـی در دلـش فروکـش نکـرده بود، حتـی وقتی 
گریفینی برای نگهداری داشت. در حالی که بچه گریفین ها به مراقبت زیادی 

نیاز داشتند.
الیال برس را کنار گذاشت. »بفرما! قشنگ ترین دختر دنیا کیه؟ کیه؟ دختر 

منه؟ آره؟«
جولیت ذوق زده تکانی خورد و از سر محبت انگشتان الیال را آرام گاز گرفت.
روفوس از پاره کردن توپش دسـت کشـید و دوید سـمت سـیلی. سـیلی 
نشسـت تا سـرش را نوازش کند و به او اطمینان بدهد که خوش قیافه ترین 
گریفین دنیاسـت و همه دوسـتش دارند. روفوس تنها گریفینی بود که سـه 
مـاه اول زندگـی اش را در اسـلین گذرانـده بود و گاهی بـه توجهی که به دیگر 

گریفین ها می شد، حسودی می کرد.
الیـال خواهـش کرد: »اگه لوالث ازم خواسـت باهاش به گراث برم، حداقل 

می شه جلوی بابا و مامان هوای من رو داشته باشی؟«
»لوالث داره برمی گرده خونه؟«

سـیلی حس کرد قلبش کمی فشـرده شـده. یعنی لوالث دوباره می آمد؟ 
او سـومین یا شـاید چهارمین نفر در صف تاج گذاری گراث بود. حتمًا می شد 

خانواده اش او را کمی آزادتر بگذارند، نه؟
الیال یواشکی لبخندی زد و گفت: »شاید. البته به شرطی که من، یعنی ما 

بخوایم گراث رو ببینیم.«

1- Larien 
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سـیلی نـگاه چپی بـه خواهرش انداخت. منظور الیال چـه بود؟ انگار لوالث 
فقط به شرطی می رفت خانه که الیال هم با او برود. »منظورت اینه که...«

ناگهان درِ اتاق الیال محکم باز شد و به دیوار مقابل خورد. برادرشان، بران1، 
بـا لباسـی بلنـد و گشـاد و کاله گرد جادوگـری پرید داخل اتـاق. پوگ پری2 
درست پشت سرش بود، پسر آهنگر روستا که به تازگی به خاطر ماجرایشان در 

دنیای باستانی قصر به مقام شوالیه مفتخر شده بود.
بران فریاد زد: »شما حالتون خوبه؟«

سـیلی از جا پرید و سـر روفوس را از روی پایش کنار زد. »چی؟ آره! چی 
شده؟ مامان و بابا کجان؟«

بـران سراسـیمه در اتـاق چرخـی زد. »اون هـا توی اتاق سـلطنتی هسـتن 
ولی... اون اینجا نیست؟«

پوگ  با صدایی کش دار گفت: »بران، اصطبل ها.«
»آره! راست می گی!« بران به سمت در اتاق دوید اما یک دفعه ایستاد. »اما 

کدوم اصطبل؟ نکنه بالیی سر گریفین ها بیاره؟«
پوگ ناسـزایی گفت و همراه بران از اتاق دوید بیرون. سـیلی و الیال خیره 

مانده بودند.
الیال پشت سرشان داد زد: »چی شده؟« ولی آن ها نایستادند.

سـیلی فریـاد نـزد، فقـط همراه روفـوس پشت سـر الیال و جولیـت دوید. 
تعقیب بران و پوگ کار راحتی بود؛ هم صدای برخورد چکمه هایشـان را روی 

سنگ های راهروی سمت چپش می شنید و هم صدای فریادهایشان را.
الیال دوباره فریاد زد: »چی شـده؟« اما درسـت پشت سـر سـیلی بود و با 

جولیت در بغلش به سمت انتهای راهرو می دوید.
وقتی همه به سالن اصلی رسیدند رالف فریاد زد: »نگهبان ها رو خبر کردم.«

درهای اصلی باز بودند و دو نگهبان نیزه به دسـت آماده باش منتظر دسـتور 

1- Bran 2- Pogue Parry
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بـران ایسـتاده بودنـد. در هـای ورودی اتـاق سـلطنتی هم باز بودند و سـیلی 
می توانست بشنود که پدرشان بلندبلند دستوراتی صادر می کند.

بـران گفـت: »من مـی رم اصطبل گریفین ها.« و به یکی از نگهبان ها اشـاره 
کرد. »تو با من بیا.« بعد به نگهبان دیگر اشـاره کرد. »پوگ، تو و رالف و اون 

برید سراغ اصطبل اسب ها.«
این بـار سـیلی فریـاد زد: »بران چی شـده؟« روفوس و جولیت آشـفته از 
کشمکش و داد و فریاد ها، بال هایشان را به هم می زدند و جیغ می کشیدند.
بـران موقـع بیـرون رفتـن از در لحظه ای توقف کـرد و گفـت: »آرکرایت1 از 

سیاه چال فرار کرده.«

1- Arkwright
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فصل

۲

آرکرایت نه در اصطبل اسب ها بود و نه در هیچ کدام از اصطبل های گریفین ها. 
اسـب ها و گریفین ها همگی سـر جایشـان بودند و هیچ  کدام از نگهبان ها یا 

کارگران اصطبل نشانی از جادوگر ندیده بودند. مشکل همین بود.
بران کالهش را روی صندلی اش در اتاق سـلطنتی انداخت و با عصبانیت 

گفت: »چطوری ناپدید شده؟«
خورشید داشت غروب می کرد و خانواده ی درخشان و تمام کارکنان قصر، 
همـه ی تخت هـا و صندلی هـا و قالیچه هـا را به دنبـال آرکرایت زیـر و رو کرده 

بودند اما متأسفانه هیچ اثری از جادوگر نبود.
رالف گفت: »اون جادوگره. شاید خودش رو نامرئی کرده و بعد از صبحونه 

رفته بیرون، کسی هم که ماهرتر از اون نبوده.«
بـران گفـت: »امـکان نـداره. مطمئنـم. بند به بند سـلولش رو طلسـم کرده 
بودم!« کالهش را برداشت و مثل دستمال آشپزخانه شروع به چالندنش کرد.

پدرشان گفت: »قصر متوجه رفتنش نشده.«
پادشـاه درخشـان هفتادونهم با تاِج اولین پادشاه قصر روی سرش، روی 
تختش نشسـته بود. سـیلی و بقیه آن تاج را همراه یک حلقه برایش پس 
آورده بودنـد؛ هـر دو را از آرامگاه سـازنده ی قصر برداشـته بودند. تاج و حلقه 
ابـزاری بودنـد کـه پادشـاهان قدیمـی برای برقـراری ارتبـاط با قصـر از آ ن ها 
استفاده می کردند اما وقتی قصر به اسلین آورده شد، سازنده ی قصر آن ها را 

۲
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مخفی کرد. حاال که پدر سـیلی آن ها را در اختیار داشـت، می توانست به جای 
اینکه منتظر باشـد قصر واکنش نشـان بدهد، احساسـاتش را حس کند و از 

آن بخواهد تغییراتی ایجاد کند.
پادشاه درخشان مکثی کرد و لحظه ای به فضا خیره ماند. گفت: »نه، اصالً 

متوجه نشده.«
الیال پرسید: »نمی شه فکر کنیم از شّرش راحت شدیم و فراموش کنیم اصالً 
اینجا بوده؟ من می گم درها رو روش ببندیم و راحت به زندگی مون برسیم!«

لـوالث گفـت: »ولـی الیـالی عزیز، بـه همین سـادگی  نیز نیسـت.« بدون 
توجه به کت مخمل گلدوزی شـده ی گران قیمت و شـلوار ابریشـمی اش روی 
زمیـن نشسـته بـود و هم زمـان با گریفین بـازی می کرد. هـم لباس ها و هم 
حیوان هایش باعث می شـدند کسـی لوالث را جدی نگیرد، ولی چیزی که در 

ادامه گفت آن قدر ترسناک بود که آدم را توی فکر فرو ببرد.
»آدمـی هماننـد آرکرایـت با آن ميزان پلیدی، باید همیشـه زیر نظر باشـد 

وگرنه باعث شرارت های بیشتری خواهد شد.«
بـران گفـت: »لوالث راسـت می گـه. آرکرایت قصر رو نصف کـرد و نصفش 
رو آورد اینجـا و بـه احتمـال زیاد شـاهد مـرگ همه با گریفین هاشـون بوده، 
تاریخچـه ی قصـر رو پـاک کرد و چند قرن همه چیـز رو توی همین وضعیت 

نگه  داشت. حّقشه که توی سیاه چال دائمًا زیر نظر باشه.«
پوگ زمزمه کرد: »یا بمیره.«

پادشـاه درخشـان یـادآوری کـرد: »کاری نکـرده کـه بخوایـم به خاطـرش 
اعدامش کنیم.« و زیر لب گفت: »هرچند اگه می شد راحت تر بود.«

ملکه سلینا1 مضطرب شد. »آِون2!«
آون اسـمی بود که موقع تولد برای شـاه انتخاب کرده بودند، قبل از اینکه 
درخشـان هفتادونهم بشـود، و فقط ملکه از این اسـم اسـتفاده می کرد... آن 

1- Celina 2- Owen



19

هـم فقـط وقتی ناراحت بـود. بقیه ی وقت ها او را عزیزم صدا می زد، درسـت 
همان طور که بچه هایش را عزیزم صدا می زد. سیلی تا پنج سالگی فکر می کرد 

اسم پدرش عزیزم است و اسم او هم به  خاطر همین سیلِی عزیزم بوده.
رالـف گفـت: »حداقـل باید برگردونیمش بـه آرکوور باشـکوه 1 عزیزش.« از 

لحن رالف موقع گفتن این اسم، معلوم بود دارد کنایه می زند.
پادشـاه درخشـان گفـت: »ایـن هـم به نظـر راهـکار درسـتی نیسـت.« و 

پیشانی اش را مالید، درست زیر تاج سنگیِن روی سرش را.
سیلی موافق بود. »نه، قصر از این فکر خوشش نیومده وگرنه تا حاال برش 
گردونده بود. هفته ها قبل از اینکه قصر ما رو به هثلند2 یا آرکوور باشکوه یا هرچی 
اسمش رو می ذارین بفرسته، اون اینجا بود. ولی قصر فقط ما رو فرستاد.« با 
یادآوری آن خاطره دل سـیلی فروریخت. اولش فکر کرده بودند قصر خودش 
را تکان می دهد تا تغییر کند، ولی وقتی آرام گرفت آن ها در دنیایی دیگر بودند؛ 
تنها. سیلی یادآوری کرد: »هفته ها بعد از اون هم اینجا بوده و ما از اون وقت تا 

حاال دو بار به هثلند رفتیم، اما قصر هیچ وقت اون رو نفرستاده اونجا.«
پدرش گفت: »حق با سیلیه. فکر می کنم قصر می دونه اگه اون مرد دوباره 

با عموش متحد بشه چقدر می تونه دردسر درست کنه.«
جادوگـر آرکرایـت بـا عمویـش، جادوگری که حـاال او را فقط به نـام آرکوور 
می شـناختند، باعـث تمـام مشـکالت قصر بودنـد. آرکوور و رقیبـش، جادوگر 
براتسـش3، جنگ را شـروع کرده بودند و طاعونی به وجود آوردند که بیشـتِر 
سـواران گریفین ها و تقریبًا تمام گریفین هایشـان را کشـت. آرکوور و آرکرایت 
چشم قصر را شکسته و دو تکه کرده بودند و برای تالفی نیمی از آن را همراه 
آرکرایت به اسلین فرستاده بودند، چون اگر آن ها نمی توانستند کنترل قصر را 
در دست داشته باشند، نمی خواستند هیچ کس دیگری هم آن را کنترل کند.
1- Arkower
2- Hatheland
3- Bratsch
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آرکـوور آنجـا مانـده بـود و هنـوز در تالش بـود سـپاهی از گریفین ها برای 
خـودش دسـت وپا کنـد، اگرچه گریفین ها اصـالً طرف او نمی رفتنـد. آرکرایت 
هـم تمـام تالشـش را کرده بود کـه تاریخچه ی قصر را پاک کند و مانع شـود 
دیگران از راز قصر باخبر شـوند تا اینکه سـیلی و خانواده اش گذشـته ی او را 
برمـال کردنـد و او را توی سـیاه چال هایی حبس کردند کـه تا آن زمان به جای 

انبار پنیر استفاده می شدند.
بـران بـا ترس گفت: »حـاال اون آزاده. من یه کبوتر به دانشـگاه جادوگری 
فرسـتادم تـا بهشـون خبـر بدم کـه اون فرار کرده. گـروه جادوگـری که اعزام 
کردن تا آرکرایت رو به اسلین منتقل کنه باید چند روز پیش می رسید!« پیِچ 

دیگری به کاله بیچاره اش داد. »حاال چی کار کنیم؟«
پادشاه درخشان به فرزند بزرگش خیره شد و گفت: »از ما می پرسی؟ تو 

جادوگر سلطنتی هستی!«
قبـل از اینکـه دعوای خانوادگی باال بگیرد، پوگ پرسـید: »یعنی کجا رفته؟ 

خونه داره؟ قبل از اینکه بیاد اینجا دردسر درست کنه کجا بوده؟«
بران گفت: »اون جادوگر دوره گرده.«

سـیلی پرسـید: »یعنـی چی؟« کلمه ی دوره گـرد را آرام با خـودش تکرار و 
هجی کرد.

بران توضیح داد: »یعنی دور می گرده و هرجا بهش نیاز باشه کمک می کنه. 
هیچ وقت جای مشخصی مستقر نشده یا مقامی توی هیچ درباری نداشته.«

رالف با پوزخند گفت: »کمک می کنه.«
بران گفت: »انجمن جادوگرها خیلی بهش احترام می ذاشتن.« و شانه باال 
انداخت. »به خاطر اینکه آسه می رفت و آسه می اومد، از کجا باید می فهمیدن 

چندصد سالشه و...«
رالف اضافه کرد: »خبیثه؟«

پادشـاه درخشـان گفت: »آره، خبیث. انقدر خبیث که نشـه گرفتش. یعنی 


