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عصر غول ها را تصور کنید. 
سـال های دور، خیلـی خیلی دور، در جزیره ای خیلـی قدیمی در بریتانیا 
کـه هنـوز خودش هم خبر نداشـت جزء بریتانیاسـت، همـان زمان هایی که 
سرتاسر کشور پوشیده از جنگل بود، دو نوع آدمیزاد در این جنگل ها زندگی 

می کردند و باهم سر جنگ داشتند. 
جادوگرهـا گونـه ای  از این آدمیزادها بودند و قبل از این که کسـی یادش 
بیاید، در این جنگل سکونت داشتند. آن ها به اندازه ی خود جنگل سحرآمیز 
بودند و پشـت گربه برفی های غول پیکرشـان سـوار می شـدند. گونه ی دیگر 
آدمیزادهـا، جنـگاوران بودند که با شمشـیرهای درخشـان و آتـش، جادو را 
مهار کرده و این طوری توانسـته بودند برای خودشـان قلعه و زمین های آباد 

و دنیایی جدید بسازند. 
پیروز میدان نبرد همیشه جنگاوران بودند؛ چون سالحشان از آهن ساخته 

شده بود... 
... و آهن تنها چیزی بود که جادو روی آن هیچ تأثیری نداشت. 

این، قصه ی پسری جادوگر و دختری جنگاور است. پسر و دختر جوانی 
کـه هـر دو سـرزنده و جویـاِی نـام و سرشـار از فکرهـای بکر بودنـد؛ اما از 
زمان تولد یاد گرفته بودند که مثل کارد و پنیر باشـند. این قصه ی آشـنایی 
آن هاسـت؛ این که چطور یاد گرفتند باهم دوسـت باشـند و به دنیا و هر چه 
توی آن اسـت، از دریچه ی چشـم یکدیگر نگاه کنند. واقعًا قرار بود که این 
قصه، قصه ای شاد باشد... اما با کمال تأسف در جریان آخرین ماجراجویی 

هیجان انگیز، آن دو... 
اتفاقی باعث شـدند ساحره شـاه از درون سـنگ آزاد شـود؛ از درون همان

سنگی که بی  هیچ خطری، قرن های طوالنی اسیرش شده بود... 



و این گونه بود که ساحره ها به فهرست عجایِب جنگل  بکر بازگشتند. 
حاال نمی خواهم شـما خواننده های نازنینم را بترسـانم؛ اما سـاحره ها 
بال هایی پوشـیده از َپر داشـتند و خونشـان اسـیدی بود و سـر هر پنجه ی 
دستشـان پنـج چنـگال دراز داشـت که بـه  تیزی تیـغ و شمشـیرهای ُبران 

تازه صیقل خورده  بود. 
البته اگر با نیت خیر از این چنگا ل ها اسـتفاده می شـد، ممکن بود حتی 

مفید باشند. 
امـا سـاحره ها از آن دسـته شـیاطینی نبودنـد کـه از چیزهـای مفیـد و 
خـوب خوششـان بیایـد؛ آن ها قلب سینه سـرخ ها را به دندان می کشـیدند و 

می خواستند سر به تن کل دنیا و متعلقاتش نباشد. 
و ساحره شاه سردسته ی ریز و درشتشان بود... 

هیچ کس خبر ندارد که ساحره شاه کجا مخفی شده؛ اما من خبر دارم. 
ساحره شـاه با افکار شـرورانه و درهم و برهم، با خودش فکر کرد: با این 
پسـره کار دارم. ایـن پسـره تقریبًا توی مشـتمه و الزمـش دارم؛ چون اون 
می تونه کمک کنه تا به اون دختره که جادوی سازگار با آهن  داره، برسم... 

چون اگه اون جادو رو گیر بیارم، باالخره می تونم شکست ناپذیر بشم... 
امـا خواننـدگان نازنینـم، ترس بی  تـرس! امکان ندارد فکـر و خیال های 

ساحره شاه عملی شود. 
زار۱ در زنـدان بـزرِگ گورمین صخـره حبـس شـده بـود. هیچ کـس از 
گورمین صخـره نتوانسـته بیـرون بیایـد. احتماالً بـرای زار هـم نباید چندان 
خوشایند باشد. با این حال مثل شب که روز را به همراه دارد، این بدی هم 
ُحسـنی به همراه داشـت؛ ساحره شاه و ساحره هایش نمی توانستند به درون 

گورمین صخره بروند. 
از طـرف دیگـر، کاش هـم وضعیـت بهتـری نداشـت؛ چـون مـادر 
ترسـناکش، ملکه  سـیکاروکس۲ جنگاور اعظم، دیوار غول آسـایی 

ساحره هاو این گونه بود که ساحره هاو این گونه بود که ساحره ها به فهرست عجایِب جنگل  بکر بازگشتند. 
حاال نمی خواهم شـما خواننده های نازنینم را بترسـانم؛ اما سـاحره ها 
بال هایی پوشـیده از َپر داشـتند و خونشـان اسـیدی بود و سـر هر پنجه ی 
دستشـان پنـج چنـگال دراز داشـت که بـه  تیزی تیـغ و شمشـیرهای ُبران 

تازه صیقل خورده  بود. 
البته اگر با نیت خیر از این چنگا ل ها اسـتفاده می شـد، ممکن بود حتی 

مفید باشند. 
امـا سـاحره ها از آن دسـته شـیاطینی نبودنـد کـه از چیزهـای مفیـد و 
خـوب خوششـان بیایـد؛ آن ها قلب سینه سـرخ ها را به دندان می کشـیدند و 

می خواستند سر به تن کل دنیا و متعلقاتش نباشد. 
و ساحره شاه سردسته ی ریز و درشتشان بود... 

منهیچ کس خبر ندارد که ساحره شاه کجا مخفی شده؛ اما منهیچ کس خبر ندارد که ساحره شاه کجا مخفی شده؛ اما من خبر دارم. 
با این ساحره شـاه با افکار شـرورانه و درهم و برهم، با خودش فکر کرد: با این ساحره شـاه با افکار شـرورانه و درهم و برهم، با خودش فکر کرد: با این 
پسـره کار دارم. ایـن پسـره تقریبًا توی مشـتمه و الزمـش دارم؛ چون اون
می تونه کمک کنه تا به اون دختره که جادوی سازگار با آهن  داره، برسم... 

گیرچون اگه اون جادو رو گیرچون اگه اون جادو رو گیر بیارم، باالخره می تونم شکست ناپذیر بشم... 
امـا خواننـدگان نازنینـم، ترس بی  تـرس! امکان ندارد فکـر و خیال های 

ساحره شاه عملی شود. 
زار۱ در زنـدان بـزرِگ گورمین صخـره حبـس شـده بـود. هیچ کـس از 
بیـرونگورمین صخـره نتوانسـته بیـرونگورمین صخـره نتوانسـته بیـرون بیایـد. احتماالً بـرای زار هـم نباید چندان 
خوشایند باشد. با این حال مثل شب که روز را به همراه دارد، این بدی هم 
درونُحسـنی به همراه داشـت؛ ساحره شاه و ساحره هایش نمی توانستند به درونُحسـنی به همراه داشـت؛ ساحره شاه و ساحره هایش نمی توانستند به درون

گورمین صخره بروند. 
از طـرف دیگـر، کاش هـم وضعیـت بهتـری نداشـت؛ چـون مـادر 
ترسـناکش، ملکه  سـیکاروکس۲ جنگاور اعظم، دیوار غول آسـایی 



و این گونه بود که ساحره ها به فهرست عجایِب جنگل  بکر بازگشتند. 
حاال نمی خواهم شـما خواننده های نازنینم را بترسـانم؛ اما سـاحره ها 
بال هایی پوشـیده از َپر داشـتند و خونشـان اسـیدی بود و سـر هر پنجه ی 
دستشـان پنـج چنـگال دراز داشـت که بـه  تیزی تیـغ و شمشـیرهای ُبران 

تازه صیقل خورده  بود. 
البته اگر با نیت خیر از این چنگا ل ها اسـتفاده می شـد، ممکن بود حتی 

مفید باشند. 
امـا سـاحره ها از آن دسـته شـیاطینی نبودنـد کـه از چیزهـای مفیـد و 
خـوب خوششـان بیایـد؛ آن ها قلب سینه سـرخ ها را به دندان می کشـیدند و 

می خواستند سر به تن کل دنیا و متعلقاتش نباشد. 
و ساحره شاه سردسته ی ریز و درشتشان بود... 

هیچ کس خبر ندارد که ساحره شاه کجا مخفی شده؛ اما من خبر دارم. 
ساحره شـاه با افکار شـرورانه و درهم و برهم، با خودش فکر کرد: با این 
پسـره کار دارم. ایـن پسـره تقریبًا توی مشـتمه و الزمـش دارم؛ چون اون 
می تونه کمک کنه تا به اون دختره که جادوی سازگار با آهن  داره، برسم... 

چون اگه اون جادو رو گیر بیارم، باالخره می تونم شکست ناپذیر بشم... 
امـا خواننـدگان نازنینـم، ترس بی  تـرس! امکان ندارد فکـر و خیال های 

ساحره شاه عملی شود. 
زار۱ در زنـدان بـزرِگ گورمین صخـره حبـس شـده بـود. هیچ کـس از 
گورمین صخـره نتوانسـته بیـرون بیایـد. احتماالً بـرای زار هـم نباید چندان 
خوشایند باشد. با این حال مثل شب که روز را به همراه دارد، این بدی هم 
ُحسـنی به همراه داشـت؛ ساحره شاه و ساحره هایش نمی توانستند به درون 

گورمین صخره بروند. 
از طـرف دیگـر، کاش هـم وضعیـت بهتـری نداشـت؛ چـون مـادر 
ترسـناکش، ملکه  سـیکاروکس۲ جنگاور اعظم، دیوار غول آسـایی 

از این سـر تا آن سـر مرزهای غربی قلمروی فرمانروایی 
کشیده بود. دیواری سر به فلک کشیده که حتی اگر غول های 

قدم بلند باالرونده هم روی نوک انگشـتان پاهایشـان می ایستادند، 
نمی توانستند آن طرفش را ببینند. بله! ملکه این دیوار را کشیده بود تا 

مردمش از حمله ی جادوگرها در امان باشند. 
بـه ایـن ترتیـب دو قهرمـاِن ما، هرگـز نمی توانند در داسـتانی به این 

کوتاهی با یکدیگر یا با ساحره شاه روبه رو شوند. 
اصالً به سـختی می شـد باور کرد که از اولش هم آن ها با همدیگر مالقات 

کرده باشند. 
یک بار این اتفاق افتاد. 
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یـک ربـع از نیمه شـب گذشـته بـود و چهـار هفته ی دیگر هم جشـن شـب 
پایـان زمسـتان از راه می رسـید. پسـری سیزده سـاله از تاریک تریـن بـرج 
گورمین صخـره بیـرون آمده بود و پا در هوا، از طنابی پوسـیده و دست سـاز 
آویـزان بود. گورمین صخره مرکز ترک جادوی سـیاه و بازپرورِی جادوگران 

شرور به حساب می آید. 
)در ضمن این اسم، اسم دهان پر کن زندانی است که قدیمی تر از آن پیدا 
نمی شود و تازه محکم ترین و نفوذناپذیرترین زندان جنگل بکر هم هست.(

اسم پسر زار بود )اگر این نقطه جابه جا می شد شاید راز خوانده می شد، 
نمی دانم چرا نوشـتن کلمات این قدر گیج کننده اسـت( و او راستی، راستی، 

راستی نباید آن جا می بود. 
او قرار بود توی زندان باشـد، نه بیرونش؛ تازه، آن هم این طور آویزان از 

پنجره ای پانزده  متر باالتر از سطح دریا. 
این مهم ترین قانون زندان است که باید تویش باشی نه بیرونش؛ زار هم 

قطعًا باید این را می دانست. 
اما زار از آن دست پسرهایی نیست که از قوانین پیروی کند. 

زار اول کاری را انجـام می دهـد و بعد درباره اش فکر می کند؛ اصالً از اول 
هـم، همین باعث شـد که کارش بـه مرکز بازپروری گورمین صخره بکشـد. 
به خاطـر همیـن بی فکری ها هم بین پسـرهای به دنیاآمده تـوی تقریبًا چهار 
نسـل گذشـته ی پادشـاهی جادوگران، لقب تخس ترین و سِرخودترین مال 

زار است. 
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اگـر فکـر می کنیـد کـه داشـتن 
چنین لقبی حقش است، ببینید... 
کـه  هفتـه ای  در  مثـال،  بـرای 

گذشت، زار... 
محلولـی را که قرار بود محلول خواب 
باشد، در نوشیدنی آدم خورک های محافظ 
ریخت؛ اما معلوم شد که اصالً محلول خواب 
نبوده، بلکه محلول نفرین کن بوده... نشـیمنگاه 
بـه  را  درود۳  عالی رتبـه ی  فرماندهـان  همـه ی 
صندلی هایشان چسباند تا برای فرار وقت کافی به دست 
بیاورد؛ اما یادش رفت صندلی ها را به زمین بچسباند، برای 
همین درودی ها با صندلی های چسـبیده به نشیمنگاهشـان افتادند 

اگـر فکـر می کنیـد کـه داشـتن 
چنین لقبی حقش است، ببینید... 
کـه  هفتـه ای  در  مثـال،  بـرای 

گذشت، زار... 
محلولـی را که قرار بود محلول خواب 
باشد، در نوشیدنی آدم خورک های محافظ 
ریخت؛ اما معلوم شد که اصالً محلول خواب 
نبوده، بلکه محلول نفرین کن بوده... نشـیمنگاه 
بـه  را  درود۳  عالی رتبـه ی  فرماندهـان  درود۳همـه ی  عالی رتبـه ی  فرماندهـان  ۳همـه ی 

صندلی هایشان چسباند تا برای فرار وقت کافی به دست 
بیاورد؛ اما یادش رفت صندلی ها را به زمین بچسباند، برای 
همین درودی ها با صندلی های چسـبیده به نشیمنگاهشـان افتادند 



اگـر فکـر می کنیـد کـه داشـتن 
چنین لقبی حقش است، ببینید... 
کـه  هفتـه ای  در  مثـال،  بـرای 

گذشت، زار... 
محلولـی را که قرار بود محلول خواب 
باشد، در نوشیدنی آدم خورک های محافظ 
ریخت؛ اما معلوم شد که اصالً محلول خواب 
نبوده، بلکه محلول نفرین کن بوده... نشـیمنگاه 
بـه  را  درود۳  عالی رتبـه ی  فرماندهـان  همـه ی 
صندلی هایشان چسباند تا برای فرار وقت کافی به دست 
بیاورد؛ اما یادش رفت صندلی ها را به زمین بچسباند، برای 
همین درودی ها با صندلی های چسـبیده به نشیمنگاهشـان افتادند 

دنبالش... محلول نامرئی کن را دزدید و خودش را مهمان کرد؛ اما متأسفانه 
فقط سرش ناپدید شد و شوک وحشتناکی به مسئول برنامه ریزی درود وارد 
کـرد! چـون وقتی برای بازدید سـلول زار آمده بـود، فکر کرد که ارواِح بدون 

سر به زندان حمله کرده اند... 
البته واقعًا هیچ کدام از این نافرمانی ها عمدی نبود. تمامی آن ها تصادفی 
درست وسط تالشش برای فرار اتفاق افتاده بودند؛ چون دو ماه زندان حتی 
روح سـرزنده ی آدم سـرخوِش بی خیالـی مثل زار را هـم درب وداغان کرده 
بود. ُفکل رو به باالی موهایش زیر فشار روحی سر خم کرده بود و خودش 

هم بعضی وقت ها بفهمی نفهمی احساس افسردگی می کرد. 
معروف بود که فرار از گورمین صخره محال اسـت؛ اما زار کسـی نبود که 

چیزهـای محـاِل این قدر پیش  پا افتاده، موی دماغش شـوند. 
حاال هم باالی دریایی پر از هیوال، از چلمن بوث ها گرفته 

تا باله دشنه ای ها و ریش تاب دارهای ظالم، از طنابی 
پوسیده آویزان بود و پیچ  و تاب می خورد. خودش 

عیـن خیالـش نبـود؛ ولی اگـر شـاهداِن چنین 
صحنه ای سکته کنند، جای تعجب ندارد. 

چشـم هایش گشاد شده بودند و از هیجان 
و امید می درخشیدند. 

زار پیروزمندانـه رو بـه همراهانـش کـرد و 
زمزمه کنـان گفـت: »دیدین! چی بهتـون گفته 

بـودم؟ کارمون حـرف نداره! همیـن االنش هم 
تقریبًا فرار کردیم!«



حـق بـا زار بـود: تـا همین جا هم که توانسـته بودنـد بیایند، کارشـان حرف 
نداشت. 

مرکـز ترِک جـادوی سـیاه و بازپروری جادوگـران شـروِر گورمین صخره، 
طوری طراحی شـده بود که بعضی از هولناک ترین هیوالهای سراسـر دنیای 
جـادو را در آن حبـس کننـد. لولوخورخوره ها، غول های بی شـاخ وُدِم وحشـی  
در تمـام اندازه ها، اهریمن کنتی ها، لولو هـا، ِکلپی ها، خون خوارآنیه  ها، و هرچه 
فکـرش را بکنید، تـوی گورمین صخره زندانی بـود. اگرچه جرئت نمی کنم به 
زبان بیاورم، باید بگویم بعد از این همه روزگار حتی ساحره ها هم توی زندان 
بودنـد. چـون بعد از گذشـت این همه سـال  که همه فکـر می کردند، منقرض 

شده اند، تازگی ها سروکله شان در این قسمت جنگل بکر پیدا شده بود. 
تا حاال هیچ بنی جادوگری نتوانسته بود از گورمین صخره فرار کند؛ نه ارواح 
شرور، نه حتی آدم خورک های گنده بک و ترسناک، نه جادوگرهای شرور با 
شـیطانی ترین طلسم هایشـان. 
ناگفته نماند، خیلی هایشان 
سـعی   کـرده بودنـد فرار 
کننـد. در طول سـال ها، 
افسـانه های بسیاری از 



فرار شجاعانه ولی ناموفق از گورمین صخره سینه به  سینه نقل شده؛ اما تا حاال 
هیچ کس جان سالم به در نبرده است. برج های مخوف گورمین صخره، روی 
هفت جزیره   بنا شده بودند. آب های اطراف جزیره اسم خوشگل و تودل برویی 
هـم داشـت: دریـای جمجمه هـا.  حتی اگر بخت با شـما یار بـود و عربده ی 
جمجمه ها هم بلند نمی شد و پایتان به بیرون از محیط زندان می رسید، باز 
هـم امواج بی رحم دریا شـما را در خودش می بلعید. تازه، ریش تاب دار های 
ظالـم هـم بودنـد کـه شـناکنان بیـرون می آمدنـد، شـما را می گرفتنـد و بـه 
جزیـره برمی گرداندنـد. ریش تاب دارهـای ظالـم نوعـی پـری دریایـی بودند 
و تـوی سـوراخ هایی البـه الی جنگل غرق شـده ، کـف دریا زندگـی  می کردند. 
از آن جا که زار پسـر شـاه جادوگر اعظم بود و شخصیت جذابی داشت، 

همیشه چندتایی خدم و حشم دوروبرش بود. 
در آن لحظه هم پنج تا پریجن )تیفین طوفان، وقت تلف کن، پانک شکاک، 
آریـل و خردل اندیـش( همراهی اش می کردند. ظاهر این موجودات زیبای 
تند مزاج، چیزی بین انسانی ریزه میزه و حشره ای عصبانی است. به غیر از 
آن ها سه ریزپری  پشمالو هم بودند )جوزجغله، بامبل وزوزو و فسقل(. این 

حیوان ها کوچک تر از پریجن و خیلی شـبیه زنبور عسـل بودند. سنشان 
هم خیلی کم تر از آن بود که به سـن پیله تنیدن برسـند و هنوز 

کار داشت تا پریجنی بالغ شوند. 
شـب که می شـود پریجن ها مثل ستاره ها همه جا را 

نورانی می کنند؛ اما در آن لحظه چون نمی خواسـتند 
دیده شـوند، بدن هـای کوچکشـان را کم نور کرده 
بودند و با درخششی خفیف، فقط سوسو می زدند. 





همـه ی ایـن پریجن هـا مـال زار بودنـد. آن هـا وفادارانه و بی سـروصدا و 
دزدکی به گورمین صخره وارد شده بودند تا به فرارکردن زار کمک کنند. 

جوزجغلـه، یکی از ریزپری های پشـمالو ، برگشـت عقـب و زیرلبی گفت: 
»حـق با تـوش، ارباب!« جوزجغله موجود شـش پای ریزه میـزه ای، بزرگ تر از 
زنبور عسـل بود؛ ولی باز هم کف دسـت آدم جا می شـد. هیجان زده دور سر 
زار وزوز می کرد: »همیَشـش حق با توش! برا همین رهبرمونیش و هیش وقت 

ما رو توی دردسر نمی ندازیش! این غاِر جالبیدنی چیشه؟«

ایـن غـاِر جالبیدنـی در حقیقـت جمجمـه ی بزرگـی بـا دهانـی بـاز بـود. 
جوزجغلـه بـرای این کـه سـر دربیـاورد، ویژی رفـت داخل دهـان جمجمه و 
دهان با صدای شپلِق ناخوشایندی بسته شد و حفره های چشم هایش چنان 
بسـته و کیپ شـدند که انگار جمجمه ها پلک داشتند. جوزجغله با اضطراب  
از داخـل جمجمـه وزوز کرد و صدایش طنین انداخت: »آهااای؟ آهــــااای؟ 

فکر کنش گیر افتادش!«

پریجن ها چنان از خنده ریسه رفتند که کم مانده بود از آسمان سرنگون 
شـوند پایین؛ اما زار پرید وسـط و هیس هیس کنان هشدار داد: »اصالً پاتون 
رو تـوی مرزهـای داخلی بـرج  نذارین! اطراف قلعه میـدون نیروی جادویی 

داره! برای همین هم می شه بری داخل؛ ولی نمی تونی بیای بیرون!«
با این که احتمال خطر وجود داشت و فاصله ی جمجمه از زار خیلی زیاد 
بـود، مـچ پایـش را بـه طناب  بسـت و از انتهـای آن به پایین آویزان  شـد تا 

بتواند جمجمه را با دست هایش بگیرد. زار خیلی خیلی با دقت و زیرکانه 
دهان جمجمه را باز کرد و جوزجغله جیغی پیروزمندانه کشید و ویژی 

بیرون آمد. »من خوبش! هیچ کس نگران نباشش! من خوبش!«




