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نفرینـی بـر جنـگل بکـر سـایه افکنـده بـود. دیگر چیـزی نمانده بـود که 
سـاحره ها جنـگل را تصرف کنند. آن ها جادوی شـومی داشـتند، بدترین 
نـوع جـادو. جادویی که با آن می توانسـتند بال  چکاوک هـا را جدا کنند و 
برای خوش گذرانی جانشـان را بگیرند. با این جادوی شـوم می توانستند 

کل دنیا را، با تمام موجودات توی آن، نیست و نابود کنند. 
ماجرا از خیلی وقت پیش شروع شده بود. 

جادوگرهـا و سـاحره ها از زمان هـای دور، از زمان هایـی که دیگر  کسـی 
یادش نیست چه زمانی بوده، در جنگل بکر زندگی می کردند و می خواستند 

تا ابد با تمام موجودات جادویی دیگر همان جا زندگی کنند. 
تا اینکه جنگاورها از راه رسیدند. 

جنگاورهـا از آن سـوی دریاهـا یـورش آورده بودنـد؛ آن هـا جادویـی 
نداشـتند، اما سـاح جدیدی با خود آورده بودند به نام آهن... آهن تنها 

چیزی بود که جادو بر آن اثر نداشت. 
از آن زمان به بعد، در جنگل بکر، همیشـه بین جادوگرها و جنگاورها 

و ساحره ها جنگی خونین به پا بود. 
تا اینکه روزی... 

ملکه ی جنگاور جوانی به نام سیکاروکس به
انکنزو، پادشاه جادوگر جوانی، دل بست. 



جادوگرها و جنگاورها اصالوابدا نباید به هم دل می بستند، از آنجا بود 
که نفرین آغاز شد. 

سیکاروکس طلسمی برای انکار عشق سر کشید تا عشق را در وجودش 
بکشد... و به راستی که عشق ُمرد... و سیکاروکس با مردی جنگاور ازدواج 

کرد. خب باید هم این کار را می کرد. 
و انکنزو با زنی جادوگر ازدواج کرد. کاری که یک جادوگر باید می کرد. 

با این  کار قرار بود از نفرین جان سالم به در ببرند. 
اما... 

سیزده سال پیش، سیکاروکس دختری به دنیا آورد و نامش را کاش 
گذاشت. 

کاش رازی هولناک داشـت. اثر بذر محبت راسـتین انکنزوی جادوگر 
در وجـود ملکـه چنان ماندگار بود که باعث شـد دختر ملکه سـیکاروکس 
جادویـی شـود. در طول تاریخ بشـر، کاش اولین کسـی بـود که جادویی 

سازگار با آهن داشت. 
سـیزده سـال پیش، انکنزو هم صاحب پسـری شـد و اسـمش را زار 

گذاشت. 
زار رازی هولناک داشـت. او کمی از جادوی سـاحره ای را دزدید. لکه ی  

جادوی ساحره کم کم داشت اختیار زار را به دست می گرفت. 
خب، حاال دیگر نفرین واقعًا بر جنگل بکر سایه انداخته بود. 

جادوی خطرناک و عجیب کاش، خیلی اتفاقی، شـاه سـاحره ها را از 
توی سـنگی که قرن ها در آن محبوس بود، آزاد کرد. البته کاش بار دیگر 
ساحره شـاه را توی توپی آهنین حبس کرد، اما ساحره شـاه از توی همان 



توپ آهنین با درودی ها متحد شد. درودی ها جادوگران خیلی بی رحمی 
بودند که در جنوبی ترین قسمت جنگل بکر حکمرانی می کردند. 

ساحره شـاه اسـیری هم داشـت، پریجن کوچولو و بامزه ی زار که اگر 
کاش و زار به موقع خودشان را به او نمی رساندند، ممکن بود بمیرد. 

فقط یک روزنه ی امید وجود داشت. 
زار، کاش و محافـظ کاش، خنجرخـان، مـواد اولیـه ی طلسـم خاصی 
از شـر سـاحره ها را به دسـت آورده بودند. آیا آن ها می توانستند طلسم را 

بسازند و ساحره ها را برای همیشه نیست و نابود کنند؟ 
فقـط مـن می توانـم ساحره شـاه  را ببینـم که حـاال همان جا تـوی توپ 
آهنینش حبس شده است. فقط من می توانم همه ی فکرهایش را بشنوم. 
ساحره شـاه االن وسـط قلعه ی نظامی درودی ها، در دریاچه ی گمشـدگان 

است و این برای قهرمان های ما اصاً خبر خوبی نیست. 
افکار شرورانه ای توی سر ساحره شاه می چرخید و به خودش می گفت: 
»هی پسری که چیزی نمونده مال من بشی، حرفم رو گوش کن. دختری 
رو کـه جادوی سـازگار بـا آهن داره برام بیار. وقتی تمـوم جادوی دختره 

مال من بشه باالخره می تونم شکست ناپذیر بشم.« 
ساحره شاه از طلسمی که قرار بود شر ساحره ها را کم کند، خبر داشت. 

از این طلسم نمی ترسید و این اصاً نشانه  ی خوبی نبود. 
ساحره شـاه هنـوز هم می خواسـت کـه آن ها بـه دریاچه ی گمشـدگان 

بیایند و او را پیدا کنند. 
پس ممکن است آن طلسم، واقعی نباشد. برای همین هم شاید بهتر 
است بچه ها تا جایی که می شود از ساحره شاه دور بمانند. اگر ساحره شاه 



دسـتش به جادوی سـازگار با آهن برسـد، کل جنگل بکر را به تاریکی و 
تباهی می کشاند. 

اوه، از طـرف دیگـر جوزجغلـه را هـم می توانـم ببینـم، کـه  ای کاش 
نمی توانستم ببینم. 

جوزجغلـه قـوز کرده و به اجبار به توپ آهنین منحوسـی چسـبیده که 
ساحره شاه توی آن گرفتار است. بدبختی از سر و رویش می بارد. ترسیده 
و به طرز رقت باری درد می کشد و می لرزد و وحشت زده با خودش زمزمه 
می  کنـد: »زار... لطفًا نجاتمش بده ... ارباب، بهت نیاز دارمش، وقت داره تموم 

می شدش، نجاتمش بده ، زار...« 
آن هـا چـاره ای ندارنـد، بایـد جوزجغلـه ی کوچولـوی طفلکـی را نجات 

بدهند، چون جوزجغله هیچ  کس دیگری را ندارد که نجاتش بدهد. 
بـرای همین، حـاال دیگر واقعًا نمی دانم که دلم می خواهد آن ها چه کار 

کنند. 
آیـا کاش، زار و خنجرخـان می تواننـد جوزجغلـه را نجـات بدهنـد؟ آیا 
می تواننـد زار را نجـات بدهنـد؟ آیـا می توانند نفرینی که جنـگل بکر را به 
تباهـی کشـانده از بیـن ببرند؟ متأسـفم این را می گویم، امـا برای از بین 
بردن چنین نفرینی چه تاوانی باید داد و چه چیزی را باید قربانی کرد؟ 
چون دنیای بدون وجود ساحره ها بهایی دارد که باید آن بها را پرداخت. 
اگر این تاوان پرداخت نشـود، آیا سـاحره ها تا ابد بر همه  چیز مسـلط 

می شوند؟؟؟؟؟؟؟



من یکی از شخصیت های این قصه ام، 
کسی که همه چیز را می بیند، 

همه چیز را می داند، 
هنوز حدس نزده اید که من چه کسی هستم؟ 

باالخره می فهمید، چون اینجا آخر کار است. 
اما تقلب نکنید و از داستان جلو نزنید و فقط دنبال 

من بیایید... 
قبل از اینکه شروع کنیم، باید هشدار بدهم، 

این را می بینم و می دانم. هیچ کاری از دستم 
برنمی آید. گفته بودم که این جنگل  خطرناک است. 









در دل امپراتوری جنگاوران آهنین، معدنی قرار داشت. 
نام آن معدن شـادی بود، اما حتی یک سـر سـوزن هم شـادی توی این 
معدن پیدا نمی شـد. در حقیقت کاماً برعکس، این معدن سرتاسـرش پر از 

مصیبت بود. 
تقریبًا یک و نیم کیلومتر زیر زمین، در عمق این معدِن آهنی هولناک، سه 
بچه توی تونل ها می خزیدند و پایین می رفتند. تونل های خیلی باریک معدن 

مجبورشان کرده بود که مثل کرم روی شکم هایشان بخزند. 
این تونل ها درسـت باالی سـطح آب قرار داشـتند و آن قدر تنگ و باریک 
بودنـد کـه فقـط جثه ی کوچک بچه ها تـوی آن ها جا می شـد. بنابراین بچه ها 
بودنـد کـه وحشـت این تاریکی عمیق را به جـان می خریدند. بچه ها بودند که 
چکش  و ابزار به دسـت، سـنگ آهن استخراج می کردند تا بعدًا این سنگ ها 
ذوب شـوند. بچه هـا بودنـد که چرخ دسـتی ها را پر می کردند و چهاردسـت وپا 

آن ها را پشت  سرشان می کشیدند و به طبقات باال و باالتر می بردند. 
آنجـا تاریک بـود، خیلی تاریک. از آن تاریکی هایی که دورت را می گیرد و 

راه نفست را می بندد و فکر می کنی االن است که قورتت بدهد. 
در حـال حاضر سـه بچه ی ژولیده و گرسـنه، توی ایـن تونل های هولناک، 
سرگردان بودند و سعی می کردند جلوی ترسشان را بگیرند؛ زار پسر دوم شاه 
جادوگران که سیزده سـاله بود، کاش دختر سیزده سـاله ی ملکه ی جنگاوران و 

خنجرخان، دستیار محافظ کاش، که او هم سیزده ساله بود.
بگذارید این سه قهرماِن نه چندان قهرمان را به شما معرفی کنم. 



همان طور که گفتم، زارِ سیزده سـاله، پسـر دوم شاه جادوگران بود. اسمش 
با »ز« نوشته می شد؛ نمی دانم دیکته چرا این قدر عجیب وغریب است و چرا 
اسمش به شکل ظار یا ضار یا ذار نوشته نمی شد! زار پسر خوش قلبی بود، اما 
همیشه اول عمل می کرد و بعد فکر. اصاً از اولش هم به خاطر بی فکری  زار 
بود که حاال توی چنین مخمصه ای گیر افتاده بودند. جادوگرها بدون جادو به 
دنیا می آیند. زمانی که حدودًا دوازده سالشان می شود، سروکله ی جادویشان 
هم پیدا می شـود. اما وقتی زار دوازده سـاله شد از جادو خبری نشد که نشد. 
برای همین دامی گذاشت تا ساحره ای را بگیرد و جادویش را صاحب شود. 
همان طـور کـه می توانید حدس بزنید، اصاً نقشـه ی خوبی نبود. در نتیجه ی 
این کار، روی دست زار لکه ی ساحره ای به وجود آمد که داشت کم کم اختیار 

او را به دست می گرفت. 



زار چندتایی هم همراه داشـت. شـش  پریجن و سـه  ریزپری  پشمالو. زار 
بـه جلـو می خزید و آن ها آرام و غمگین دوروَبـرش وزوز می کردند. بدن های 
حشـره  مانند و استخوانی شـان انـدک نـوری داشـت که این فضـای تاریک را 
کمی روشن می کرد، اما آنجا معدن آهن بود و جادو به آهن حساسیت دارد. 
آهنی که دور پریجن ها و ریزپری های  پشمالو  را گرفته بود، باعث شده بود که 
آن ها کند و غمگین شوند. به خاطر وجود آهن بال هایشان سنگین شده بود و 
حسـابی گیج  و منگ بودند. آریل، بزرگ ترین پریجن زار، حتی نمی توانسـت 
پرواز کند، عین ملخ پشـت سـر آن ها َجست می زد و بال های نازک زیبایش 

در گل و الی کشیده می شد. 


