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۷۷

ِدِریک سرباز شاه را که سمت او می آمد، ندید. داشت توی 
زمین مزرعه شان دنبال پیاز می گشت. پیاز سفید و تپلی 
را کشید بیرون. کرمی  روی آن راه می رفت. دریک از کرم 
نمی ترسید؛ او پسر یک مزرعه دار بود. از وقتی یادش می آمد 
ِبَرِکن پیاز می کاشتند.  پدر و مادرش داشتند در سرزمین 
او هم باید تا آخر عمر از زمین پیاز بیرون می کشید، چه 

می خواست چه نمی خواست.

فصل 

   1



۸۸

دریک کرم را بلند کرد. 
گفت: «سالم کوچولو!» و کرم را دوباره روی زمین گذاشت. 

صدای بلندی از پشت سرش گفت: «تو دریکی؟»
دریک از جا پرید. پشت سرش را نگاه کرد. یکی از سربازهای 
شاه بود که سوار اسبی سیاه به سمتش می آمد. ریش زردرنگی 
داشت. روی لباسش عالمت اژدهای طالیی دوخته شده بود؛ نشان 

پادشاه رونالد شجاع. 
دریک گفت: «بله، من دریکم.» صدایش می لرزید. سربازهای شاه 
هر  وقت پا به مزرعه ها می گذاشتند، معنی اش این بود که یکی از 

مزرعه دارها توی دردسر  افتاده. 
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سرباز، سوار اسبش، به طرف دریک آمد. دستش را دراز کرد، 
دریک را باال کشید و روی اسب گذاشت. 

دریک فریاد زد: «هی! چی کار می کنی؟» سرباز جوابی نداد. 
مادر دریک از کلبه شان بیرون دوید. 

داد زد: «صبر کن ببینم! پسرم رو کجا می بری؟»
سرباز گفت: «پیش شاه رونالد.»

قلب دریک کمی تندتر تپید. همیشه دلش می خواست شاه را 
ببیند. 

مادرش داد زد: «ولی دریک فقط هشت سالشه!» بدوبدو آمد 
سمت اسب. 



سرباز گفت: «پادشاه اون رو انتخاب کرده.»
انتخاب  از خودش پرسید: واسه چی منو  دریک 
کرده؟ حواسش بود از سرباز چیزی نپرسد. رعیت  هایی 
مثل دریک تا وقتی ازشان سؤالی نمی پرسیدند، حق 

حرف زدن نداشتند.
سرباز گفت: «پادشاه مراقبشه!» بعد اسبش را هی 

کرد و راه افتاد. 
به  «دریک،  زد:  فریاد  سرشان  پشت  از  مادرش 

حرف پادشاه گوش کن!»
دریک تا حاال هیچ  وقت سوار اسب نشده بود، برای 

همین محکم آن را چسبید. 
به تاخت توی دهکده پیش می رفتند، و قلب دریک 
تاپ تاپ می زد. از روی پل  سنگی پریدند و باالخره 

جلوی قلعه  ی پادشاه رونالد ایستادند. 
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سرباز به دریک کمک کرد از اسب پایین بیاید. در قلعه را باز کرد 
و دریک را هل داد تو. از مقابل نقاشی ها و مجسمه ها و آدم هایی 
با لباس های پر زرق وبرق رد شدند. از راهروها گذشتند. سرباز، با 
قدم های محکم، پشت سر دریک می آمد. دریک دلش می خواست به 
همه چیز نگاه کند، ولی تا سرعتش کم می شد، سرباز ُهلش می داد. 
پایین تر رفتند. سرباز  پایین و  پایین و  پله ها رسیدند.  به  بعد 

جلوی دری ایستاد. 
دریک باالخره پرسید: «داریم کجا می ریم؟»

از  سرباز جواب داد: «ما جایی نمی ریم. به سالمت!» و بدوبدو 
پله ها باال رفت. 

دریک داد زد: «هی! منظورت چیه؟» ولی حاال دیگر تنها بود. 
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دریک به در بزرگ سنگی نگاه کرد. ترسیده بود، ولی بیشتر از 
آن، کنجکاو شده بود. در را هل داد و باز کرد و دید...

... دارد صاف توی صورت قرمز و بزرگ 
یک اژدها نگاه می کند! 

پلک زد. چیزی را که می دید باور نمی کرد. 
و بعد... ووووششش... اژدها گلوله  ی آتشین 

بزرگی از دهانش بیرون داد! 
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دریک از جلوی در کنار پرید. گلوله  ی آتش درست از 
بیخ گوشش گذشت! 

صدای فریاد کسی را شنید: «والِکن، بشین!»
در  چهارچوب  توی  موقرمزی  دختر  شد.  بلند  دریک 

ایستاده بود. 

14

دریک از جلوی در کنار پرید. گلوله  ی آتش درست از 
بیخ گوشش گذشت! 

«صدای فریاد کسی را شنید: «صدای فریاد کسی را شنید: «والِکن، بشین!»
در  چهارچوب  توی  موقرمزی  دختر  شد.  بلند  دریک 

ایستاده بود. 

فصل
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رو به اژدها گفت: «آتیش بازی بسه!» اژدها فلس های براق و 
سرخ رنگ، و ُدم بلند و کلفتی داشت. دو بال بزرگ هم از پشتش 

بیرون زده بود. 
دریک با خودش فکر کرد: اژدها اصالً وجود نداره. ولی داشت 

اژدها را می دید. گرمای آتش او را هم حس کرده بود. 
مرد قدبلندی از کنار دختر گذشت. ریش دراز و سفیدی داشت. 

کاله نوک تیز و شنل سبز تیره ای پوشیده بود. 
مرد گفت: «خوش اومدی، دریک! من گریفیت هستم، جادوگر 

پادشاه.»
دریک با خودش گفت: جادوگر؟ 

پرسید:  داشت!  سؤال  کلی  حاال 
«این اژدهاست؟»

اژدها  یه  «فقط  گفت:  دختر 
نیست. اون اژدهای منه. والکن 
این  تمام  تو  اژدها  بهترین 

سرزمینه!»
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لطفًا  روری،  ُروریه.  این  «دریک،  گفت:  گریفیت 
والکن رو از اینجا ببر. به بقیه هم بگو من زود 

میام.»
دریک با خودش گفت: بقیه؟!

دختر آه کشید. «چشم. بیا بریم والکن.» و اژدها 
را با خود برد. 

جادوگر دریک را به تاالر تاریکی راهنمایی کرد. 
دریک پرسید: «آقا، من واسه چی اینجام؟»

گریفیت جوابی نداد. جلوی دری ایستاد و به قفل بزرگ 
و فلزی در اشاره کرد. از انگشت هایش جرقه بیرون 

زد. قفل باز شد. 
چشم های دریک گشاد شد. با خودش 

گفت: جادو کرد!
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دنبال گریفیت رفت و وارد اتاقی شد پر از چیزهای عجیب و 
غریب. بطری هایی را دید که با آب های رنگی و پودر پر شده بودند. 

نقش های  جعبه  روی  برداشت.  چوبی  جعبه  ی  یک  گریفیت 
مختلفی از اژدها کنده بودند. 

جعبه را باز کرد و گفت: «تو برای این اینجایی.»
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دریک توی جعبه سرک کشید. سنگ سبزرنگی، به بزرگی سرش، 
توی جعبه می درخشید. 

جادوگر گفت: «سنگ اژدها به من گفت تو قلب اژدها داری.» با 
دستش آرام به سینه  ی دریک ضربه زد. 

دریک پرسید: «وا... وا... واقعًا؟» چشم هایش گشاد شده بود. 
گریفیت گفت: «آره. هر کی قلب اژدها داشته باشه، اژدهاباِن 

پادشاه رونالد می شه.» 
بود،  شنیده  چیزهایی  جادویی  اژدهای  سنگ  درباره  ی  دریک 
ولی هیچ کدام را باور نکرده بود. حاال سؤاالت یکی یکی از ذهنش 

بیرون می ریختند. 
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«سنگ اژدها از کجا می دونه من قلب اژدها دارم؟ شما چه طوری 
منو پیدا کردید؟ اژدهابان چیه؟ چرا شاه رونالد اژدهابان الزم داره؟»
گریفیت گفت: «این سنگ قدیمیه، پر از معماست. حتی منم 
جادوش رو کامل نمی فهمم. اژدهابان می تونه با اژدها ارتباط برقرار 
ولی  اژدهاست.  عاشق  اون  بگم...  باید  هم  شاه  مورد  در  و  کنه. 

نمی تونه کنترلشون کنه.»
دریک پرسید: «پس غیر از والکن بازم اینجا اژدها هست؟»

جادوگر نیشخندی زد: «آره، هست.»
یک گردنبند طالیی که سنگ سبزی 

و  داد  دریک  به  بود،  آویزان  آن  از 
سنگ  از  قسمت  یه  «این  گفت: 
با  بهت کمک می کنه  اژدهاست. 

اژدهات ارتباط برقرار کنی.»
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قلب دریک از خوشحالی تپید. با خودش فکر کرد: اژدهای من؟ 
من یه اژدها دارم؟ سنگ را گذاشت توی جیبش. 

جادوگر به او هشدار داد: «دریک، مراقب باش. اژدهاها موجودات 
خطرناکی َان. حتی سنگ اژدها هم نمی تونه تو رو در مقابل قدرت  

اونا حفظ کنه.»
دریک پرسید: «کدوم قدرت ؟»

جادوگر، بدون اینکه حرف دیگری بزند، او را بیرون برد.


