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»کپی رایت« یعنی چه؟

یعنی »نشر هوپا« از نویسنده ی کتاب، دیوید َمک فیل، 

و ناشــر آن، فلوریس بوکز، برای چــاپ این کتاب به 

زبان فارســی در ایران و همه جــای دنیا اجازه گرفته 

و بابت انتشــارش، سهم نویسنده را که صاحب واقعی 

کتاب است پرداخت کرده است.

زبان  به  را  کتاب  این  هوپا،  از  غیر  ناشری  هر  اگر 

فارسی در ایران یا هر جای دنیا چاپ کند، بدون اجازه 

و رضایت دیوید َمک فیل این کار را کرده است.
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تاالر بزرگ

خانه ی تورفین
آغل گاوها

خانه ی اُسوالد



  
بزرگ

وایکینگ ها پیکتی ها

آنگلوها

برایتون ها

اسکاتلندی ها
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فصل اول

ایندگار مثل هر روستای وایکینگی دیگری بود. صبح هایش با 
شمشیرزنی شروع می شد، بعدازظهرهایش به کشتی گرفتن 
می گذشت و تا قبل از شام، دسِت کم سه درگیری بزرگ تویش 

اتفاق می افتاد. از قدیم وندیم هم همین بود.
چشمه  دور  َنُشسته،  رخت های  با  زن ها  ظهر  دم دم های 
نمی شستند،  را  لباس هایشان  هیچ وقت  البته  می شدند،  جمع 
که  بعد  روز  و  آن طرف  و  این طرف  می کردند  َپرت وَپالیشان 

می رفتند لب چشمه، لباس ها کمی تمیزتر از قبل شده بودند.
تورفین مهربان، پسر َهرولد جمجمه ُخردکن، رئیس ایندگار 
از پشت مالفه ای که جلوی دِر تاالر بزرگ آویزان بود، بیرون 

پرید. یکی از زن ها که او را دیده بود، گفت:
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»چه کار می کنی، تورفین؟«
برمی داشت،  سر  از  را  کالهخودش  که  همان طور  تورفین 
گفت: »روز خوش، خانم های عزیز! فکر کنم شما اولین کسانی 

هستین که غافل گیرتون می کنم. دادادادام!«
زن ها چنان جیغی کشیدند که صدایشان تا آن طرف روستا 

رفت.
واااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااای!

جمجمه ُخردکن  َهرولد  تورفین،  پدر 
تن  به  خز  پوست  که  ایندگار،  رئیس  و 
و  بود  نشسته  اتاقش  توی  تنها  داشت، 
فهرستی از رقبایش در مسابقات مخوف 
ساالنه تهیه می کرد. اوضاع چندان خوب 

به نظر نمی رسید و تنها مسابقه ای که ایندگاری ها در آن شانس 
برنده شدن داشتند، مسابقه ی آروغ زنی بود.

را  شخصی اش  اتاق  درودیــوار  و  خاراند  را  سرش  َهرولد 
نشان های  و  گوزن  کله های  با  اتاق  دیوارهای  کرد.  برانداز 
شده  تزیین  بسیارش  ماجراجویی های  سوغاتی های  و  پیروزی 

&_

_

&_

_

&_
_
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 بودند. به شمشیر تشریفاتی دهکده که »گردباد« نام داشت، 
چشم دوخت.

بود.  برده  نبرد  به  با خودش  را  این شمشیر  بارها  َهرولد 
بعد  دهکده.  رئیس  نشان  بود:  او  قدرت  نشان  »گردباد« 
چرخید،  شمشیر  کنار  خالی  جای  سمِت  به  نگاهش  آهسته 
داشت.  قرار  هم  تشریفاتی  سپر  قبل ترها  که  همان جایی 
نده هنوز سر جایش بود، اما سپر را سال ها  گردباد، شمشیر ُبَرّ
پیش در نبردی از دست داده بود. راستش حاال سپر، دسِت 
استخوان ُخردکن  مگِنس  یعنی  همسایه،  دهکده ی  رئیس 
رقابت ها  در  هم  مگِنس  کرد  فکر  خودش  با  َهرولد  بود. 
شرکت خواهد کرد. حتمًا سپر را همراهش می آورد و حسابی 
 باهاش ُپز می دهد. َهرولد حاضر بود هر کاری بکند تا سپر را 

پس بگیرد.
توی همین فکرها بود که یک دفعه نصف مردهای دهکده، 
دادوفریادزنان به خانه اش هجوم آوردند و وارد اتاقش شدند.

چنان به هم فشرده شده بودند که صورت هایشان داشت 
ِله می شد و چشم هایشان از َحَدقه بیرون می زد و بازوهایشان از 

همه طرف بیرون زده بود.

رئیس!
رئیس!
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َهرولد که هیچ دوست نداشت کسی این طوری آرامشش را 
به هم بزند، از جایش بلند شد و با عصبانیت بهشان خیره شد. 
چشم هایش که به شکلی باورنکردنی توی َحَدقه می چرخیدند، 
را هم  معروف بودند؛ چون بی رحم ترین و وحشی ترین آدم ها 

می ترساندند و دقیقًا به درد چنین مواقعی می خوردند.
برای همین چشم هایش را توی َحَدقه چرخاند و مردها، توی 

درگاه خشکشان زد.

آهای!

آهای رئیس! گوش کن!
گوشکن،ببینچیمیگیم! رئیس!

َهرولد ُغّرید: »این کارها یعنی چه؟ برای چی این طوری به 
خونه و اتاق شخصی من هجوم آوردین؟ هان؟ کله ماهی های 

احمق، چی دارین که بگین؟«
چند لحظه ای هیچ کس هیچ چیز نگفت. فقط چشم هایشان 
چرخید و به همدیگر نگاه کردند. بعد مثل فنر جمع شده ای 
که ناگهان از هم باز شود، همه پریدند جلو و ُکپه شدند روی 

پاهای َهرولد.
یکی از آن ها با خجالت گفت: »ب... ببخشید رئیس! اما... 

اما... پسر شما، تورفین...«
دیگری گفت: »این دفعه دیگه شورش رو درآورده!«

یکی دیگر گفت: »باید جلوش رو بگیرین!«
َهرولد توی تختش فرو رفت و سرش را بین دست هایش 

گرفت و آه کشید.
»پسر من؟ این دفعه دیگه چه کار کرده؟«



 ِادموند از نورسامبریا )آنگلو(پرتاب تبر 
 مانگوی چشم َچَپکی )اسکاتلند(خیره شدن به خرس 

 دِرسِت گازی )پیکت(آروغ زدن 
 ُاسریک آجرخور )وایکینگ(گوزن برداری 

 گاِی بی دوست )آنگلو(سیرخوری 
 سِوِن نشخوارکن )وایکینگ(پرتاِب بز 

 ِاریک گوش گوشت کوبی )وایکینگ(پتک اندازی 
 ِنویل فنری )برایتون(اسب پرانی 
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 گرِگ صورت کثیف از دالریودا )اسکاتلند(پرتاب کلوچه 
 کنوت پافرفره )برایتون(قلقلک با نیزه 

 تورفین خیلی خیلی مهربان )وایکینگ(شنا 
 َهرولِد جمجمه ُخردکن )وایکینگ(شمشیرزنی
 ِنکِتِن کله چمنی )برایتون(چمن پرانی 

 ِسنگا از باِلکوِلش )اسکاتلند(*پرتاِب همسر 
 ویلبِر خیلی کبود از یورکشایر )آنگلو(گرازآزاری 

مسابقات مخوف

جدول امتیازها

* یک همسر، بعد از اینکه اعتراض کرد و اصرار کرد به جای چیز دیگری، 
همسرش را پرتاب کند، این مسابقه را برد.
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اسکاتلند چگونه اسکاتلند شد؟
داستانی درباره ی کلوچه ها

اسکاتلند چگونه اسکاتلند شد؟اسکاتلند چگونه اسکاتلند شد؟اسکاتلند چگونه اسکاتلند شد؟اسکاتلند چگونه اسکاتلند شد؟اسکاتلند چگونه اسکاتلند شد؟

سال 84 میالدی

سال 297 میالدی

سال 367 میالدی

سال 410 میالدی

سال 500 میالدی

سال 550 میالدی

سال 638 میالدی

رومی ها به اسکاتلند )که آن موقع هنوز اسکاتلند نامیده نمی شد( حمله کردند. آن ها 
در مونسگرپایس با کالدونیایی های باستانی نبرد کردند. رومی ها در این نبرد پیروز 
شدند، ولی با اخم وَتخم به خانه هایشان برگشتند، چون کالدونیایی ها حال آن ها را با 

پرتاب کلوچه، حسابی جا آورده بودند.
اوایل به رومی ها، پیکتی ها یا رنگی ها هم گفته می شد. جنگجوهای بی رحمی اهل 
شمال که کلوچه می خوردند. در جنگ ها لباس نمی پوشیدند و بدن هایشان را آبی 
می کردند. ببینید اسکاتلند چقدر سرد بود که رومی ها را این طور تحت تأثیر قرار داده بود!
وقتی پیکتی ها شنیدند یک کلوچه فروشی جدید آن طرف دیوار هادریان باز شده، 

به آنجا هجوم آوردند.
رومی ها که کلوچه های بومی ها را حسابی نوش جان کرده بودند، بی خیال بریتانیا 

شدند.
اسکاتی ها دیگر مردمانی اند که رومی ها از آن ها یاد کرده اند. این اسم، در حقیقت به 
معنی مهاجمان سراسر دریای ایرلند بوده. اسکاتلندی ها )سلتی ها( شروع کردند به 
مهاجرت به آرگایل و این پادشاهی جدید را دالریودا نامیدند. آن ها خیلی زود طعم 

کلوچه را به مردم سراسر اروپا چشاندند.
پادشاه آرتور و مرلین به دیدن پایتخت برایتون در دامبارتن رفتند و از آن ها با کلوچه 
پذیرایی شد. مدتی بعد، پادشاه آرتور دستور داد میز گرد بزرگی بسازند که به شکل 

یک کلوچه ی غول پیکر بود.
آنگلوهای نورسامبریا، ادینبورو را تسخیر کردند و همه ی کلوچه فروشی ها را بستند.

سال 685 میالدی

سال 795 میالدی

سال 840 میالدی

در نبرد نکتانســمیر، پیکتی هــا در مقابل آنگلوهــا ایســتادند و دوباره همه ی 
کلوچه فروشی ها را باز کردند. هورااا!

وایکینگ ها به اسکاتلند حمله و ایرلند شمالی را مستعمره ی خود کردند. آن ها هم 
کلوچه را امتحان کردند، اما مانده بودند که این همه سروصدا برای چه بوده.

پادشــاه کنت مک آلپاین، جزایر پیکت و دالریودا را با هم متحد کرد و اسکاتلند به 
دنیا آمد. او اعالم کرد کلوچه برای همه رایگان است!

آنگلو

کاتلند
جزیره ی اس

اوریج

ون
رایت

ب

* بیشتر ماجراهای باال 
واقعیت دارند، به جز 

ماجرای کلوچه که کمی 
من درآوردی است.

پیکت



هوپا، ناشر کتابهای خوردنی

نشر هوپا همگام با ناشران بین المللی، از کاغذهای مرغوب با زمینه ی ِکِرم استفاده می کند؛ زیرا:
 این کاغذها نور را کمتر منعکس می کند و درنتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته می شود؛

 این کاغذها سبک تر از کاغذهای دیگر است و جابه جایی کتاب های تهیه شده با آن، آسان تر است؛
 و مهم تر از همه اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع می شود.

به اميد دنيايى سبزتر و سالم تر


