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نگهبان
 ستاره ها

خالصه قسمت های قبل:
»کایرو« یازده س�ال دارد و مادرش را از دس�ت داده 
و با پدرش »تیرین« در روس�تای »درن« در دامنه رش�ته  
کوه های رادماک زندگی می کند. پدرش »ستاره بان« است 
یعنی س�تاره هایی که از آس�مان می افتند را در کیسه های 
پارچه ای می گذارد و با منجنیق به س�مت آس�مان پرتاب 
می کند. این ش�غل، از س�الیان بس�یار قدیم وجود داشته 
ام�ا االن مردم روس�تا س�تاره بان ها را دوس�ت ندارند و 
تص�ور می کنند که آن ها با فریبکاری، خوش�بختی آدم ها 
را می دزدند. کایرو فقط دو دوست مورد اعتماد دارد، یکی 
سگش »سایفر« و دیگری »آندرا« که دختر یک مرد نانوا 

است. 
ی�ک روز س�تاره ها خیل�ی ناگهانی افتادن�د و کایرو و 
پدرش »تیرین« نتوانستند آن ها را نجات دهند. سایه های 
س�یاه در جنگل رفت و آمد می کردند و س�تاره ها را پایین 
می کشیدند و می شکستند. پدر کایرو  به تنهایی رفت تا 
آن س�ایه های س�یاه را نابود کند اما یک هفته گذش�ت و 

برنگشت. 
کای�رو تصمی�م گرفت هرجوری هس�ت ت�ا زمانی که 
پ�درش برگ�ردد، به جای او س�تاره ها را نجات دهد. او با 
کمک یک نقشه قدیمی درباره مسیرهای مهم ستاره بانی 
ک�ه از پ�درش در خان�ه باقی  مانده بود، ب�ه همراه آندرا و 

سایفر، راهی سفر شد.
ای�ن نقش�ه آنها را به منطق�ه ای کنار کوه های رادماک 
رساند که دهکده غول های قدیمی از جنس فلز و چرخ دنده 
بود. حداقل ده دوازده تا غول فلزی آنجا زندگی می کردند. 
کای�رو پ�درش را در دهکده این غول های فلزی پیدا کرد 
و فهمید که پدرش در بیرون از دهکده، پای کوه رادماک 
با یک ضربه محکم، زخمی ش�ده و این غول ها نجاتش 
دادند؛ ولی به خاطر همان ضربه دچار فراموش�ی ش�ده و 
چیزی از گذش�ته به یاد ندارد. کایرو داس�تان ستاره بانی 
پدرش را برای آنها تعریف کرد. غول های فلزی گفتند که 
چند کیلومتر آن طرف تر، پش�ت یک تپه، غول های پرنده 
زندگی می کنند. آنها تا نزدیک س�تاره ها می روند. ش�اید 
بدانند چه کس�ی س�تاره ها را از آسمان پایین می اندازد و 

خاموش می کند. 
کای�رو و آن�درا و س�ایفر و یک�ی از غول های فلزی، به 
دهک�ده غول ه�ای پرنده رفتند. اس�م رئی�س غول های 

پرنده، پالگ بود. پالگ با عصبانیت به کایرو گفت:
قرن ها پیش پدران ما سعی کردند عمر ما را طوالنی 

کنند. س�تاره ها به ما قدرت دادند تا ابد زندگی کنیم ولی 
کم کم فهمیدیم عمر جاودان خیلی بد است و باید رنج و 
اندوه طوالنی تحمل کنیم. اگر یک س�تاره می مرد، یکی 
از م�ا ه�م می م�رد و راحت می ش�د. اما س�ر و کله اولین 
س�تاره بان پیدا ش�د و امید ما را برای رس�یدن به آرامش 
از بین برد.  مثال ستاره من افتاد ولی آن ها نجاتش دادند 
و دوباره به آس�مان فرس�تادند. من باز اینجا ماندم. من 
خیلی خسته ام و فقط می خواهم از این زندگی رها شوم. 
حاال شما افتادید دنبال نجات ستاره ها و می گویید یک نفر 
آنها را می دزدد! از نظر من چند ستاره گم بشوند ایرادی 

ندارد. من قرن هاست که منتظر این اتفاقم.«
کایرو و آندرا و سایفر و غول فلزی برگشتند. 

همه چیز معلوم شد. 
در دهک�ده غول ه�ای فل�زی هر کس�ی به گوش�ه ای 
رف�ت ت�ا به رازی ک�ه فهمیده بود فکر کند. کایرو به آندرا 
گفت: »رئیس غول های پرنده می خواهد همه ستاره های 
نزدی�ک ب�رج دیده بان�ی در درن را از بی�ن بب�رد و پایین 
بین�دازد. بای�د از آن قس�مت محافظت کنی�م و برای این 
کار شورای ستاره بان ها را با خودمان همراه کنیم. باید از 

غول ها بخواهیم ما را سریع به درن برگردانند.
و حاال بقیه ماجرا:

***
کایرو و آندرا و سایفر با کمک سه غول فلزی، خیلی زود به دهکده 
خودشان برگشتند و یکراست رفتند سراغ برج دیده بانی تا با اعضای 

شورا صحبت کنند.
کایرو در ساختمان برج را زد و رئیس شورا، جاکریس را صدا زد. تا 
جاکریس در را باز کرد، کایرو با خوشحالی او را صدا زد که راز مهمی 
که فهمیده را به او بگوید؛ اما جاکریس اجازه نداد و رسیع به او گفت: 
از اینجا برو. مگر نگفته بودم که تو اجازه نداری به خاطر فرار پدرت، 

به شورا و برج ستاره بانی نزدیک شوی؟
آندرا هیجان زده گفت: شورا اشتباه کرده. 

کایرو هم دنباله جمله او را گرفت و گفت: غول های فلزی می توانند 
ثابت کنند!

چش��مان جاکریس با ش��نیدن این حرف از حدقه بیرون زد. فوری 
آم��د بی��رون برج. یکی از غول های فلزی جلویش زانو زد و گفت: من 
الکتورم. بقیه غول های فلزی هم در راهند. دارند می آیند تا به کمک 
ش��ما، بین همه س��تاره بان ها پخش ش��ویم و س��تاره ها را به آسمان 
برگردانیم. پالگ باعث مرگ و خاموش��ی س��تاره ها ش��ده  تا از عمر 

جاودانش راحت شود و بمیرد.
جاکریس تا اس��م پالگ را ش��نید، مکث کرد. داس��تان پالگ در 

کتاب های کهن س��تاره بانی آمده بود. فهمید کایرو و بقیه دوستانش، 
به راز مهمی پی بردند و باید به آنها اعتماد کند.

جاکری��س، نش��انی همه س��تاره بان ها را به الکت��ور داد تا به بقیه 
غول ها هم بگوید.

***
کایرو و آندرا و س��ایفر به خانه رفتند تا همه چیز را برای برگش��ت 
پدر آماده کنند. قرار بود بقیه جماعت غول های فلزی که دارند می آیند، 

پدرش را با خودشان بیاورند.
خب��ر بازگش��ت کایرو در دهکده پیچیده ب��ود. برای همین، ناخدا 
سالبان و دومان و پدر آندرا فوری به دیدنشان آمدند. کایرو همه چیز 

را تعریف کرد. حاال آنها هم می خواستند کمک کنند.
***

ت��ا ف��ردا بعد از ظهر، همه دهکده غول ها را دیدند. تیرین هم کنار 
پس��رش ایس��تاده بود. غول های فلزی تا توانس��ته بودند، از کوه های 
اطراف س��نگ جمع کرده بودند و با خودش��ان آورده بودند تا بتوانند از 

حمله غول های پرنده، جلوگیری کنند. 
غروب که از راه رس��ید، آس��مان پر ش��د از اجسام سیاه که کم کم 

نزدیک می شدند.
ستاره بان ها پشت سنگ اندازها رفتند. 

همه آماده بودند که هم به پروازکننده ها س��نگ پرتاب کند، هم 
ستاره هایی را که به زمین می افتند در یک قاب جدید بگذارند و دوباره 

به آسمان برگردانند و نگذارند همه جا تاریک شود.
مبارزه شروع شد. طولی نکشید که تعداد غول های پرنده ای که در 
اثر پرتاب سنگ، به زمین می افتادند از تعداد ستاره هایی که خاموش 

می شدند، بیشتر شد. 
کایرو احساس کرد پیروزی نزدیک است؛ اما اشتباه می کرد. خیلی 
طول نکشید که چند ستاره بان از دست رفتند، ستاره هایی که به زمین 
می افتادند دیگر به آسمان برنگشتند و صحنه درگیری غول های فلزی 
با غول های پرنده، خیلی وحشتناک شد. صداها و جیغ هایشان بسیار 

دلخراش و ترسناک بود.
کایرو، متوجه شد که پالگ هم وسط لشگر غول های پرنده است و 
به سربازانش امید می دهد که تا می توانند حمله کنند. کم کم سایه های 

سیاه هم از جنگل می رسیدند و همه جا را تصرف می کردند. 
کای��رو خ��ودش را جمع و جور کرد و انداخت وس��ط دعوای یک 
غول  فلزی با یک غول پرنده. خواس��ت ضربه بزند اما زورش آن قدر 
کم بود که خودش نقش زمین ش��د و نتوانس��ت حتی چشمانش را باز 

نگه دارد.
نفس هایش به شماره افتادند و با خودش فکر کرد پیش از نجات 

ستاره ها می میرد.
در همان حال، صدای آندرا و پدرش را باالی سرش شنید. تیرین، 

همه چیز را به یاد آورده بود و حاال باالی بدن نیمه جان کایرو، با اشک 
التماس می کرد: طاقت بیاور پسرم. کمک می رسد. تو باید زنده بمانی 

و با هم از ستاره ها مراقبت کنیم.
در همین حال، یکی از غول های فلزی خودش را به کایرو رساند. 
مقابل چش��مان همه یک تکه شکس��ته س��تاره  را محکم فرو کرد در 

سینه کایرو. 
***

کایرو می خندید. باورش نمی شد پالگ نجاتش داده باشد. گویا در 
هم��ان حال��ی که کایرو، زخمی روی زمین افتاده بود، پالگ هم کمی 
آن طرف تر، نقش بر زمین در حال مرگ بود. او این آرامش را از کایرو 
داش��ت. برای همین تصمیم گرفت زندگی کایرو را نجات دهد. یک 
تکه از س��تاره شکس��ته را داد تا در سینه او فروکنند و نیروی ستاره به 

قلب کایرو منتقل شود و زنده بماند.
کایرو فهمید که چرا باید س��تاره ها زنده بمانند. اگر نور و روش��نی 
از بین می رفت، س��ایه های تاریک همه جا را در دس��ت می گرفتند و 

انسان ها را یکی یکی می کشتند. 
نور س��تاره، بخش��ی از قلب کایرو شده بود و نه تنها دیگر از پالگ 
ناراح��ت نب��ود؛ بلکه همه زندگی اش را مدیون پالگ و راز مهمی بود 
ک��ه ب��ه او فهمانده بود. عمر ج��اودان یعنی رنج؛ ولی در زندگی کوتاه 

هم باید برای دورکردن تاریکی و حفاظت از نور تالش کرد. 
کایرو، یک ستاره بان واقعی شد.
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