
استاد اژدها
جلد ١٠: اژدهای رنگين کمان 

خدا جون سالم به روی ماهت...





نویسنده: تِریسی ِوست 
تصویرگر: ِدیمِین جونز
ترجمه: رویا زنده بودی



انتشارات پرتقال
استاد اژدها

جلد ۱۰: اژدھای رنگین کمان 
نویسنده: تِریسی ِوست
تصویرگر: ِدیمِین جونز 
مترجم: رویا زنده بودی

ویراستار: فاطمه فدایی حسین
مشاور هنری نسخه ی فارسی: کیانوش غریب پور

طراح جلد نسخه ی فارسی: امیر عالیی
آماده سازی و صفحه آرایی: آتلیه ی  پرتقال / افسانه قربانی

مشاور فنی چاپ: حسن مستقیمی
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۴۶۲-۱۷۶-۲

نوبت چاپ: اول - ۹۷
تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه

لیتوگرافی، چاپ و صحافی: شادرنگ
قیمت: ۱۷۰۰۰ ناموت

West, Tracey سرشناسه: وست، تریسی، ۱۹۶۵-م
عنوان و نام پديدآور: اژدھای رنگین کمان/ نویسنده تریسی وست؛ [تصویرگر ِدیمِین جونز]؛ مترجم رویا زنده بودی

مشخصات نشر: تھران: نشر پرتقال، ۱۳۹۷
مشخصات ظاھری: ۹۶ ص.: مصور؛ ۲۰×۱۴/۵ س م

فروست: استاد اژدھا؛ ۱۰
شابک: ۲-۱۷۶-۴۶۲-۶۰۰-۹۷۸ دوره: ۹۷۸-۶۰۰-۴۶۲-۱۶۶-۳ 

وضعیت فھرست نویسی: فیپا
Waking the rainbow dragon, c 2018 :يادداشت: عنوان اصلی

يادداشت: گروه سنی: ج
موضوع: اژدها -- داستان 

Dragons -- Fiction :موضوع
موضوع: داستان ھای تخیلی

Fantastic Fiction :موضوع
موضوع: جادوگری -- داستان
Magic -- Fiction :موضوع

شناسه افزوده: جونز، ِدیمِین، تصویرگر
Jones, Damien :شناسه افزوده 

شناسه افزوده: زنده بودی، رویا، ۱۳۷۱ -، مترجم
رده بندی دیویی: ۱۳۹۷ ر الف ۶۱۷ و ۱/۹ ۰۰ دا

شماره کتابشناسی ملی: ۵۳۶۳۸۸۹



فهرست

7

12

18

23

30

35

40

47

52

59

69

78

84

90

فصل 1.     خواب می بیند  

فصل 2.    قدرت باران 

فصل 3.     اژدهابان جديد؟

فصل 4.     پیام عجیب  

فصل 5.   دنبال کردن نقشه 

فصل 6.    دوستان جنگلی 

فصل 7.   پسربرگزيده 

فصل 8.   سفر

فصل 9.    کواکو!

فصل 10.   زندانی درتار 

فصل 11.   ارتباط قوی 

فصل 12. اژدهاها توی آسمان 

فصل 13. داستان دايو

فصل 14. دردسرتوی قلعه  





7

ِدِريک داشت خواب اژدها می ديد. 
چند ماه قبل دریک انتخاب شده بود تا اژدهابان باشد. او 
را از خانه اش به قلعه ی شاه رونالد برده بودند. آنجا بود که 

فهميد اژدهاها واقعی هستند. 
به دریک یک اژدها مخصوص خودش داده بودند. او کرم 
با  قلعه  توی  آن ها  حاال  زمين.  قدرتمند  اژدهای  يک  بود، 
بقيه ی اژدهابان ها و اژدهاهايشان زندگی می  کردند - ِکپری، 
اژدهای خورشيد؛ شُو، اژدهای آب؛ والِکن، اژدهای آتش؛ و 

زيرا، اژدهای زهر. 
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دریک توی ماجرا هايی که از سر گذرانده بود، اژدهاهای ديگری 
نِرو،  صاعقه؛  اژدهای  الُلو،  ماه؛  اژدهای  واتی،   - بود  ديده  هم  را 

اژدهای رعد؛ و برفی، اژدهای يخ. 
دریک هميشه خواب اين اژدهاها را می ديد، ولی اژدهايی که داشت 

توی اين خواب می ديد، فرق داشت. 
او بدن درازی داشت؛ مثل مار. فلس های روی بدنش به رنگ های 
بنفش؛  و  آبی  سبز،  زرد،  نارنجی،  قرمز،  می درخشيدند.  مختلفی 

درست مثل يک رنگين کمان. 



خواب قشنگی بود. اژدهای رنگارنگ توی آسمان آبی پرواز  کرد. 
بدنش مثل رنگين کمان قوس برداشت. ابرهای سفيد ظاهر شدند 

و باران شروع کرد به باريدن. 
ولی بعد باران بند آمد. زمين خشک شد. به جای آسمان، يک غار 
تاريک ظاهر شد. توی غار، اژدهای رنگين کمان دور خودش چمبره 

زده بود. انگار ترسيده بود. چیزی شبیه سايه آمد سمت او... 



روی  اتاق  آن طرف  ُبو،  او،  دوست  بهترين  پريد.  جا  از  دریک 
تختش نشست. 

بو پرسيد: «دریک، حالت خوبه؟» 
دریک جواب داد. «آره. فقط داشتم خواب می دیدم، ولی خوابش 

خيلی واقعی بود. داشتم خواب يه اژدها رو می دیدم.» 
بو پرسيد: «مطمئنی خواب بوده؟ سنگ اژدهات داره می درخشه. 

شايد کرم می خواد يه چيزی بهت بگه.» 
دریک به پايين نگاه کرد و سنگ سبزرنگ را ديد که از زنجير دور 
گردنش آويزان بود. همه ی اژدهابان ها يکی از اين سنگ ها داشتند. 
سنگ باعث می شد آن ها بتوانند با اژدهاهايشان ارتباط برقرار کنند. 
دریک گفت: «بو، شايد تو درست می گی!» از تخت پريد پايين. 

تندتند لباس پوشيد. «حاال می فهمم! سر صبحانه می بينمت!» 
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دریک از پله ها دويد پايين. از اتاق تمرينشان که زير زمين بود، 
بدوبدو گذشت و رسيد به غاری که اژدهاها توی آن می خوابيدند. 

کرم را ديد که منتظرش نشسته بود. 

دریک پرسيد: «کرم، تو اون خواب رو واسه من فرستادی؟ خواب 
اژدهای رنگين کمان؟» 

کرم سر تکان داد. سنگ اژدهای دریک دوباره درخشيد. صدای 
کرم را توی سرش شنيد. 

کرم گفت: بله. اژدهای رنگين کمان به کمک ما احتياج داره! 



۱۲۱۲

دریک پرسيد: «اژدهای رنگين کمان کجاست؟» 
کرم سرش را تکان داد. نمی دونم. 

دریک اخم کرد و گفت: «گريفيت می دونه چطوری بايد 
پيداش کنيم.» 

دریک از پله ها دويد باال و رفت اتاق غذاخوری. گريفيت، 
جادوگری که به آن ها درس می داد، آنجا نشسته بود. داشت 
با بقيه ی اژدهابان ها که توی قلعه زندگی می کردند، يعنی بو، 

ُروری، آنا و ِپترا صبحانه می خورد.

قدرت باران 
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وقتی دریک آمد توی اتاق، بو گفت: «من به همه گفتم که کرم 
واسه تو يه خواب فرستاده.» 

دریک توضيح داد: «درباره ی يه اژدهای رنگين کمانه. کرم می گه 
اون تو دردسر افتاده، ولی فقط همین رو می دونه.» 

گريفيت سر تکان داد و گفت: «خيلی جالبه. يه افسانه درباره ی 
اژدهای رنگين کمان هست. اون تنها اژدها از نوع خودشه. سن خيلی 
زيادی داره و خيلی هم قدرتمنده. من حدس می زنم اين اژدها داره 

يه جوری واسه کرم پيام می فرسته.» 
دریک پرسيد: «می دونيد کجا زندگی می کنه؟» 

گريفيت گفت: «يادم نمی آد، ولی مطمئنم توی يکی از کتاب ها 
می تونيم درباره ش اطالعات پيدا کنيم. بیايد بريم توی کالس!»
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دریک يک دانه سيب، يک تکه ی بزرگ پنير و يک تکه نان را 
درجا بلعيد. بعد جادوگر و پنج اژدهابان رفتند به پايين ترين قسمت 

قلعه. 
بود؟»  چه شکلی  رنگين کمان  اژدهای  خوابت  «توی  پرسيد:  آنا 

چشم های تيره اش برق می زد. «خيلی خوشگل بود؟» 
به  و  برمی داشتن  موج  «آره. فلس هاش  داد.  تکان  دریک سر 

رنگ های رنگین کمان برق می زدن.» 
رورِی موسرخ گفت: «خب که چی؟ اژدهای رنگين کمان چه قدرتی 
داره؟ اشعه ی رنگ  ووارنگ پرتاب می کنه؟ از يه اژدهای آتش مثل 

والکن که قدرتمندتر نيست.» 
ظاهرش  هم  کرم  داره.  خاصی  قدرت های  «شايد  گفت:  پترا 

ساده ست، ولی قدرتمندترين اژدهاييه که می شناسيم.» 



روری اخم  کرد. دریک می دانست نمی تواند اين حرف را رد کند. 
کرم می توانست با قدرت های ذهنش چيزها را جابه جا کند يا بشکند. 
می توانست خودش و بقيه را توی یک چشم به هم زدن به هر جای 

دنيا منتقل کند. 
رسيدند به کالس. گريفيت يکی يکی کتاب  ها را از قفسه برداشت 

و بين بچه ها تقسيم کرد. 
وقتی اژدهابان ها داشتند کتاب ها را ورق می زدند، اتاق ساکِت 

ساکت شده بود. 
بو سکوت را شکست و داد زد: «يه چيزی پيدا کردم! اينجا يه 
داستان درباره ی اژدهای رنگين کمان نوشته که توی سرزمين آيفری 

زندگی می کنه.»


