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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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از تـوی یـک تخم چیزهای زیادی ممکن اسـت بیرون بیاید؛ مثالً جوجه، 
یـا اژدهـا. البته وقتی تخم به اندازه ی یک کدوتنبل باشـد، رنگش به نارنجی 
بزند و حسابی داغ باشد، احتمالش بیشتر است که اژدها از آن بیرون بیاید 
تا جوجه. بنابراین وقتی سیلی توی برِج جدید، وسِط خزه ا ی عجیب و غریب 
و ُپربـرگ، یـک تخـم بزرگ و نارنجی پیدا کرد که از بس داغ بود نمی  شـد به 
آن دسـت بزنی، مطمئن بود یک بچه اژدها تویش زندگی می کند. اینکه این 
تخم از کجا آمده و وقتی پوسـته  اش بشـکند چه اتفاقی می افتد، دو سـؤالی 

بود که سیلی زیاد دوست نداشت جوابشان را بداند. 
چهارشـنبه بود، برای همین سـیلی انتظار نداشـت اتاق های جدیدی توی 
قصر درخشان پیدا کند. جوان ترین فرزند درخشان، شاهدخت سیسیلیا، که 
تقریبًا همه سیلی صدایش می کردند، قصر را بهتر از همه ی ساکنان دیگرش 
می شـناخت و فکـر می کـرد از هیچ کـدام از اتفاق  های آن غافلگیر نمی شـود. 
دیروز حسـابی هیجان انگیز بود؛ اتاقی که کِف فنری داشـت به آن طرِف قصر 
منتقـل شـده بـود و یک اتاق دراز پر شـده بـود از ِزرِه  هـای عجیب وغریبی که 
سـیلی قبالً نقاشی شـان را توی تاالر ُپرتره ها دیده بود. برای رسـیدن به اتاق 
فنـری دیگـر مجبـور نبودی بروی توی شـومینه؛ البتـه درِ اتاق تـوی اتاق کار 
پدرش، پادشاه  درخشـان، بود؛ یعنی نامناسـب ترین جای ممکن. تاالر زره ها، 
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که فعالً با این اسـم صدایش می  کردند، جای مناسـبی ظاهر شـده بود، ولی 
خدمتکارهـا از فکـر اینکـه بایـد آن  همه چیـزِ عجیب وغریب را بـرق بیندازند، 

عصبانی بودند و نزدیک بود شورش کنند.
وقتی سیلی صبحانه اش را تمام کرد و از پله های مارپیچ راه افتاد به طرف 
کالس درس، فکر نمی کرد آن روز اتفاق جالبی بیفتد. بیشتر امیدوار بود بعد از 
کالسش بتواند نگاهی به چند  تا از آن زره ها بیندازد. برادر بزرگ ترش، ِبران، که 
تازه از دانشگاه جادوگری برگشته بود خانه و به عنوان جادوگرِ سلطنتی منصوب 
شده بود، خدمتکارها را خاطرجمع کرده بود که مجبور نیستند تاالر زره ها را تمیز 
کنند، چون او نمی خواست هیچ کس به وسایل آن اتاق دست بزند. دستِ  کم 
چندتا از اسـلحه ها قدرت های جادویی داشـتند و بران می خواسـت اول بفهمد 
هرکدامشان چه کارهایی می کنند و چقدر خطرناک اند. ولی سیلی مطمئن بود 
برادرش به او اجازه می دهد حداقل نگاهی به بعضی هایشان بیندازد، البته اگر 

می توانست تا قبل از شام درس هایش را تمام کند. 
کالِس درس، باالی پله های مارپیچ نبود.

سیلی به اطراف نگاه کرد. او توی راهرویی طوالنی بود که قبالً هرگز ندیده بودش. 
درِ کیِف دوشی چرمی  اش را باز کرد و اطلسش را بیرون کشید؛ مجموعه ی 
نقشـه های دقیقی از قصر که سـال ها رویشـان کار کرده بود. تازگی ها باالخره 
نقشه ها کامل شده بود و سیلی با چندتا از منشی های قصر حرف زده بود تا از 
روی آن ها چند نسـخه برای خانواده اش درسـت کنند، ولی قبلش می  خواست 
آخرین تغییرات را توی اطلس وارد کند. اینکه قصر توی یک ماه گذشته اتاقی 
را حذف نکرده بود، به سـیلی کمک می کرد. البته چندتا اتاِق نسـبتًا جالب به 
قصر اضافه شده بود (مثالً آشپزخانه ای کوچک تر و تاالر زره ها) و چندتای دیگر 
هم جابه جا شـده بودند. ظاهرًا اتاق سـیلی در قسـمت شرقِی سرسرای اصلی 
ثابت مانده بود، ولی اتاق بران حاال دقیقًا دیواربه دیوارِ اتاق سیلی قرار داشت و 
اتاق الیال هم رفته بود کنار اتاق بران؛ این اتفاق الیال را دلخور  کرد، چون اتاقش 
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قبالً طبقه ی باال بود و از هر دو پنجره، چشم انداز فوق العاده ای داشت. 
سـیلی مجموعه ی نقشـه هایش را ورق زد، ولی چیزی پیدا نکرد که شبیه 
این راهرو باشد. هیچ دری نداشت و کالس هم کامالً ناپدید شده بود، درست 
مثل اتاق  نوزادی هایشان. البته سال ها بود که کسی از آن اتاق استفاده نکرده 
بـود، ولـی بچه ها اسـباب بازی های قدیمـی و لباس های کودکی شـان را آنجا 
نگـه می داشـتند. سـیلی نقشـه ی آنجا را پیدا کـرد و اتاق نـوزادی  را خط زد، 
بعد عالمت سـؤالی کنار کالس درس گذاشـت و تندتند توی راهرو دوید. باید 
کالس را پیدا می کرد، هم برای تصحیح نقشـه هایش و هم برای اینکه قبل 

از عصبانی شدن استاد هامفریز، درسش را شروع کند.
تِه راهرو، راه  پله  ای پهن با شیب کم بود. سیلی حس می کرد هوای خنکی 
توی راه پله جریان دارد، انگار آن  باال پنجره ای باز مانده بود. اندازه ی این پله ها 
هم مثل خیلی از پله های قصر، غیرعادی بود. سـیلی مجبور بود با هر قدم، 
از دو پلـه بـاال بـرود، ولی پله ها فقط چند سـانتیمتر ارتفاع داشـتند و او مثل 

دست و پا چلفتی ها حرکت می کرد. 
خوشبختانه فقط هشت پله بود و بعد سیلی از یک طاق سنگی عبور کرد و 

وارد اتاق دایره ای بدون سقفی شد. 
آفتاب کم رنگ آخر زمسـتان به اتاق روباز می تابید. سـیلی جلوتر آمد و به 
ابرهای نازک باالی سـرش چشـم دوخت. کف اتاق مثل یک کاسـه به طرف 
وسط شیب داشت، وسط کاسه النه ای بود از جنس خزه و شاخه های کوچک، 
و وسـط النه هم تخم نارنجی درخشـانی قرار داشـت که هم رنگ و هم اندازه ی 

کدوتنبِل رسیده بود. سیلی با اشتیاق به آن خیره شد. 
«واقعًا درست می بینم؟»

باِد سـرد با سـرعت از پنجره های بی پرده وارد شـد و کلمه های سـیلی را با 
خودش برد. با احتیاط چند قدم نزدیک تر رفت و خم شـد جلو. دسـتش را 
دراز کرد تا ضربه ای به پوسته بزند. حدس می زد به خاطر سال ها ماندن توی 
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اتاقی روباز، سرد و خیلی سخت شده باشد. 
ولی سرد نبود. داغ بود، آن قدر داغ که نمی شد راحت لمسش کرد. 

سـیلی دسـتش را عقـب کشـید و دویـد سـمت در. از طاقی بیـرون رفت 
و از پله هـا ی کوتـاه دویـد پاییـن. تـوی راهرویی که به پلکان می رسـید، چند 
پرده ی نقش  دار بسیار بزرگ آویزان بود، ولی سیلی نایستاد تا نقش هایشان 
را تماشـا کند. بدوبدو از پلکان مارپیچ برگشـت و به پاگرد اول که رسـید، از 

تعجب سرِ جا خشکش زد. 
کالس درس درسـت مقابلـش قـرار داشـت؛ همـان  شـکلی کـه همیشـه 
بـود. ولـی تـا جایـی که یـادش می آمـد کالس باالی پلـکان مارپیچ بـود، نه 

وسط  هایش. یعنی اشتباه می کرد؟
«شـاهدخت سیسـیلیا!» اسـتاد هامفریـز، بداخـالق و بی حوصلـه، کنار در 

کالس ایستاد. «کجا بودید؟ یک ربع ساعت دیر کردید!»
سیلی گفت: «از پله ها رفتم باال، ولی اونجا یه راهروی جدید ظاهر شده.» 

و به طرف باال اشاره کرد. 
اسـتاد هامفریـز اخـم کرد و گفـت: «نمی دونم از چی حـرف می زنید. لطفًا 
تشریف بیارید داخل شاهزاده خانم. دیر شروع کردن بهتر از هرگز شروع نکردنه.»

سیلی گفت: «ولی فکر کنم بهتره به برادرم بگم. اون باال یه تخم...»
اسـتاد هامفریز یک ابرویش را باال انداخت. «من مطمئنم شـاهزاده بران 
اگه مایل باشن، می تونن برای صبحانه توی آشپزخونه تخم مرغ پیدا کنن.»

«نه، اون باال.» سیلی دوباره اشاره کرد. 
اسـتاد هامفریز گفت: «اون باال هیچی نیسـت شاهزاده خانم.» و آه کشید. 
«خواهش می کنم قصر رو بهانه نکنید. شما بهتر از هر کسی می تونید با وجود 

دمدمی مزاجی ها و تغییرات قصر، راهتون رو به موقع پیدا کنید.»
سـیلی با اصرار و پافشـاری بیشـتری به باال اشـاره کرد و خودش هم به 

باالی سرش چشم دوخت. «ولی نگاه کنید!»
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آن باال هیچی به جز یک سـقِف سـنگِی خاکستری و صیقلی نبود. ناگهان 
سیلی متوجه شد روی باالترین پله ی پلکانی مارپیچ ایستاده، و سرش گیج 
رفـت. بقیـه ی پله هایی که ازشـان پایین آمده بـود و راهرویی که برج و تخم 

نارنجی را تویش پیدا کرده بود، ناپدید شده بودند. 
سـیلی با صدایی که از ته گلویش درمی آمد گفت: «یه راهروی جدید بود. 

با یه برج که سقف نداشت. لونه. تخم.»
اسـتاد هامفریز گفت: «ولی شـاهزاده خانم!» و سـیلی را برد توی کالس. 

«امروز چهارشنبه ست.»
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یـک هفتـه گذشـته بـود و هنـوز بران بـه هیچ  کس اجـازه نمی داد بـه زره یا 
اسلحه هایی که توی تاالر جدید بودند، دست بزند. یکی از پادوها سعی کرده بود 
به بران کمک کند یک دسـت لباس آهنی را  برای بررسـی راحت  تر روی میزی 
بگذارد، ولی آذرخشی از قسمت باالتنه  ی زره به دست هایش خورده بود و آن  ها 
را تا چند ساعت بی حس کرده بود. بعد از این اتفاق، بران اعالم کرد تا وقتی که 

همه چیز را آزمایش نکرده، هیچ کس اجازه ندارد بدون نظارت او به تاالر برود. 
رالف هیجان زده گفت: «کدوم زره   بود؟»

قصر در روز تولد ده سـالگی شاهزاده درخشـاِن جوان تر، تصمیم گرفته بود 
که او را وارث تاج و تخت کند. او با وجود مسـئولیت های سـنگینی که داشـت، 
همیشـه آمـاده ی تفریح بود و سـیلی امیدوار بود که رالـف یک راه مخفی به 

تاالر زره ها پیدا کند و او را هم با خودش ببرد. 
بران گفت: «تو کاری به این چیزها نداشته باش.»

سیلی پرسید: «کارِ این نیزه چیه؟» دست هایش را پشتش برده بود و تا 
جایی که جرئت داشت، خم شده بود روی یک نیزه ی طالیی دراز. 

بـران بـا اخم وَتخـم گفت: «بـه دخترهایی که نزدیک بهش نفس بکشـن، 
شوک می ده.»

سیلی پرید عقب، ولی بعد برای بران شکلک درآورد و گفت: «بدجنس!»
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رالـف بـا لحنی جدی گفـت: «پدر گفت بیام اینجا تـا ببینم تو چیزی الزم 
داری یـا نـه. دلیـل دیگه ش هم این بـود که امیدوار بودم اگه تو شمشـیر یا 
کاله خود جادویی نامرئی کننده پیدا کرده باشـی، اول به من نشـونش بدی.» 

بعد با اشتیاق دست هایش را به هم مالید. 
بران گفت: «بله! یه چیزی احتیاج دارم. و نه! از شمشـیر جادویی خبری 

نیست.» و چیزهایی را توی دفترش یادداشت کرد. 
سیلی گفت: «چی الزم داری؟» و جلو آمد تا به پایه ای نگاه کند که زرهی 

از جنس پولک های چوبی رویش قرار داشت. 
بـران گفـت: «می خوام پوگ َپری از روسـتا بیاد. و می خوام که شـماها به 
هیچی دست نزنید.» بعد آه کشید و با مهربانی گفت: «نمی خوام بداخالق باشم 
سـیلی، ولی بعضی از این چیزها ممکنه با یه بار دسـت زدن، شما رو بکشن.»

رالف سوتی زد و دست هایش را برد پشتش. 
سـیلی گفت: «من فقط یه سـؤال دارم. خب، راسـتش دوتا. یک: با پوگ 

چی کار داری؟ و دو: اژدها واقعیه؟»
تابسـتان سـال قبل که بران و پدر و مادرشـان گم شده بودند، پوگ خیلی 
کمکشـان کـرده بـود، ولی به هرحال پسـر سـربه هوا و درست نشـدنی ای بود. 
یا مشـغول دعواکردن و سربه  سـر گذاشـتن با روسـتایی ها بود، یا توی قصر 

می  پلکید و الیال را مسخره می کرد. 
بران گفت: «پوگ شاگرد آهنگریه. فکر کردم شاید بتونه کمکم کنه بفهمم 
اینا با دست درست شدن یا روش های جادویی. و نه! اژدها واقعی نیست.» 
«هیچ وقت واقعی نبودن؟ شاید قبالً وجود داشتن، ولی بعدش منقرض شدن.»
«نه.» بران حواسـش پرت بود. با دیدن عالمت های عجیب و غریبی که روی 
قاب سینه ی زره کشیده شده بود، چشم هایش را تنگ کرد. «اژدها افسانه ست. 

همیشه افسانه   بوده.»
سیلی پرسید: «پس چه جور حیوونی می تونه تخمی بذاره که اندازه ی کدوتنبله؟»


