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سایبان  را  دست هایش  خورشید  نور  جلوی  ِدِریک 
چشم هایش کرد. توی دره ی ابرها، پشت قلعه ی شاه رونالد 
ایستاده بود. تا همین چند وقت پیش او حتی قلعه را ندیده 
بود، ولی حاال اینجا زندگی  می کرد و وظیفه ی مهمی داشت. 
او استاد اژدها بود؛ سنگ اژدها او را انتخاب کرده بود تا با 

اژدهایش کار کند. 
باالی سرش سه  اژدها توی آسمان آبی روشن پرواز  می کردند. 
گریفیت، جادوگری که به اژدهابان های جوان درس  می داد، 

مشغول تماشای اژدهاهای در حال پرواز بود. 
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والِکن، اژدهای آتِش بزرگ و سرخ رنگ، از باالی دره پرواز کرد 
و یک گلوله ی آتش به هوا فرستاد. 

مربی او، ُروری، فریاد زد: »آفرین!» موهای او مثل شعله  های آتش 
والکن قرمز بود. 

آرام توی هوا  او  بال نداشت.  آبی رنگ،  اژدهای آب زیبای  شو، 
شناور بود و بادسواری  می کرد. بو، مربی او، با لبخندی آرام او را 

تماشا  می کرد. 
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اژدهایی که بهتر از همه پرواز  می کرد ِکپری بود، اژدهای خورشید 
زرد و سفید. او هم داشت توی هوا  می چرخید و پرواز می کرد. بعد 
رنگین کمانی از دهانش خارج   شد. رنگین کمان توی آسمان کمانه 
  کرد. مربی ِکپری، آنا، داشت روی چمن ها زیر پای اژدهایش شادی 

می کرد و موهای بلند و سیاهش پشت سرش تاب  می خورد. 
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اژدهای دریک، ِکرم، شبیه بقیه ی اژدهاها نبود. او اژدهای زمین 
بود و بدنی دراز و قهوه ای رنگ داشت. نمی توانست پرواز کند، ولی 
به کمک  را  کرم  می تواند چیزها  که  بود  فهمیده  تازگی ها  دریک 
نیروی ذهنش تکان بدهد. دریک از خودش  می پرسید: کرم دیگه 
انجام بده؟  می دانست هنوز خیلی  چه کارهای معرکه ای  می تونه 

چیزها مانده که باید درباره ی اژدهایش یاد بگیرد.
دریک پرسید: »خیلی کیف داره بیرون باشی، مگه نه کرم؟« سنگ 
اژدهای سبزرنگی که به گردن دریک آویزان بود، حرکت کوچکی کرد. 

دریک لبخند زد. 
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هر کدام از اژدهابان ها یک تکه از سنگ به گردنشان آویزان بود. 
و  کنند  برقرار  ارتباط  اژدهایشان  با  آن ها کمک  می کرد  به  سنگ 

بتوانند او را تمرین دهند. 

ارتباط  کرم  و  او  دریک  می دانست  سنگ  می درخشید،  وقتی 
خیلی قوی ای برقرار کرده اند. بعضی وقت  ها که با هم ارتباط برقرار 
 می کردند،  می توانست صدای کرم را توی سرش بشنود. ولی سنگ 

اژدهای بقیه ی اژدهابان ها هنوز ندرخشیده بود. 

11



همان موقع دریک چیزی فهمید. از بقیه ی اژدهابان ها پرسید: 
»آها فهمیدم، کپری قدرت نور داره چون اژدهای خورشیده. درسته؟« 
روری زد زیر خنده. »خب معلومه. اژدهای آتش هم قدرت آتش 

داره و اژدهای آب هم قدرت آب.« 
دریک فکر کرد: روری هم بعضی وقت ها  می تونه مهربون باشه. 

البته که بیشتر وقت ها اصالً مهربون نیست!
صورتش قرمز شد. گفت: »من هنوز دارم یاد  می گیرم. من که اندازه ی 

تو اژدهابان نبوده م.« 

دریک دوباره به آسمان آفتابی نگاه کرد. 
تمام بدن کپری ز یر نور خورشید 

می درخشید. 

12



وقتی دریک به قلعه آمد، روری، بو و آنا هفته ها بود که داشتند تمرین 
 می کردند. دریک حس  می کرد هنوز خیلی مانده تا به آن ها برسد. 

باالی سرشان، والکن به سرعت از آسمان پایین آمد، قدرتش را 
به نمایش گذاشت و یک موج آتش دیگر از دهانش بیرون فرستاد. 
آتش درست کنار گریفیت روی زمین فرود آمد، و چمن آتش 

گرفت. جادوگر پرید کنار. 



سنگ اژدھاسنگ اژدھاسنگ اژدھا

گریفیت بلند گفت: »مواظب باش، والکن!« انگشتش را به سمت 
آتش گرفت. از نوک انگشتش آب بیرون زد و آتش خاموش شد. 
چشم های دریک گشاد شد. به بو که کنارش ایستاده بود، گفت: 
»هیچ وقت از دیدن جادوی جادوگرها خسته نمی شم.« بو سر تکان 

داد. 

دریک به کرم نگاه کرد. چشم های اژدها سبز روشن شده بود و 
 می درخشید. 

دریک فکر کرد: عجیبه. وقتی از قدرتش استفاده  می کنه چشم هاش 
برق می زنه. االن داره قدرتش رو کجا استفاده  می کنه؟ 

کرم به آسمان خیره شده بود. 
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دریک نگاه کرم را دنبال کرد. او داشت آن باال توی آسمان به 
کپری نگاه  می کرد. بال  های سفیدرنگش دیگر به هم نمی خورد. مثل 

اینکه کرم حس کرده بود برای کپری مشکلی پیش آمده است. 
دریک داد زد: »مواظب باشید! کپری داره می افته!« 

15



1616

آنا باال را نگاه کرد و جیغ کشید. بقیه ی اژدهابان ها هم 
به آسمان نگاه کردند. گریفیت انگشتش را به سمت کپری 

گرفت. 
جادوگر فریاد زد: »سعی  می کنم سرعتش رو کم کنم!« 
صاعقه ای با صدای جلز و ولز از انگشتش بیرون زد. ولی 
قبل از اینکه گریفیت بتواند از جادویش استفاده کند، لکه ی 

قرمزرنگی با سرعت از آسمان رد شد. 

فصل
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والکن بود که داشت سریع تر از چیزی که دریک تا حاال دیده بود، 
پرواز  می کرد. به سمت کپری شیرجه ای زد و با پنجه  های جلویی اش 

او را گرفت. 
روری تشویق کنان گفت: »آفرین، والکن!« 

والکن اطراف دره چرخی زد و سرعتش کم شد. بعد آرام کپری 
را روی چمن ها گذاشت. 
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همه به طرف کپری دویدند. چشم های اژدها بسته بود. با صدای 
بلند و به سختی نفس  می کشید. آنا سر کپری را نوازش کرد. 
از او پرسید: »وای کپری، حالت خوبه؟« صدایش  می لرزید. 

18



گریفیت باالی سر کپری خم شد، اخم کرده بود. گفت: »متأسفم، 
مثل اینکه حالش خوب نیست.« 

آنا به سمت جادوگر برگشت. »از یه هفته پیش انگار حالش یه کم 
بد بود؛ از همون موقع که دیوارهای غار ریخت. زود خسته می شه. 

بعضی وقت ها چشم هاش کدر می شه. باید بهتون  می گفتم!« 
گریفیت دست روی شانه ی او گذاشت و گفت: »تقصیر تو نیست، 

آنا. ولی مطمئنی که از اون شب به بعد حالش بد شده؟« 
آنا آرام سرش را تکان داد و گفت: »آره، قبل از اون حالش خوب بود.« 
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دریک، بو و روری به همدیگر نگاه کردند. یک هفته قبل، همه 
سعی کرده بودند با اژدهاهایشان یواشکی از قلعه بیرون بروند. شاه 
رونالد  می خواست اژدهاها را پنهان نگه دارد و برای همین بیشتر 
تمرین  هایشان را باید زیر زمین انجام  می دادند. اژدهابان ها فقط 

 می خواستند بروند بیرون تا بتوانند یک کم توی شب پرواز کنند. 
بعد یک گلوله ی سرخ روشن پروازکنان وارد تونلی شده بود که 

به دره  می رسید. 

گلوله ی نور قرمز، والکن را ترسانده بود و او سعی کرده بود فرار 
کند. 
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