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تقدیم به ساربان دل های منتظر و تک سوار دریای عشق؛ به امید 
پایانی قشنگ تر  انتظار قشنگ به خط  این  تعجیل در روزی که 
برسد. مترجمین این کتاب امیدوارند تا نوجوانان عزیز با مطالعه 
این کتاب، تجسم و تخیالت بر گرفته از داستان آن را در خدمت 
اهدافی واال به کار بندند.
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جنگل بامرو میلین را احاطه  کرده بود و درخت های بلندی که مانع از عرور نور 

در هزارتوی جنگل بزرگ بامبو

1

خورشید می شدند، سایه ی سنگینشان را بر تقاطع دو راهِی باریک، گسترانده 
بودند. میلین ایستاد و به تقاطع دیگری در پیچ و خم جنگل بزرر بامرو خیره 
شد: بازهم انتخابی دیگر از میان داالن ها! او حتی حاضر نرود پیش خودش 
اعتراف کند که در جایی چندین کیلومتر عقب تر، مسیر را اشتراه انتخاب کرده 

است؛ و حاال نگران از این بود که دیگر گم شده باشد.
نظرش  به  کند،  سفر  ژونگ  به  جنگل  راه  از  تصمیم گرفت  میلین  وقتی 
امکان پذیر  دیوار  بود. در جاهایی که ساختن  انتخاب کرده  را  بهترین مسیر 
نرود، انروهی از درخت های بامرو را به عنوان مانع تدافعی کاشته بودند و فقط 
فرستادگان منتخب و مقام های ارشد، از راه های مخفی بین این درخت های 
بیست متری خرر داشتند. پدر میلین، ژنرال ِتنگ هم از این راه های مخفی 
مطلع بود و از مدت ها قرل، به میلین گفته بود که چطور می شود از ورودی 

شمالی، از جنگل بامرو عرور کرد.
میلین آهسته با خودش گفت: »همیشه برای ده بارِ اول بپیچ به چپ. بعد 
از اون ده تای بعدی رو به راست و بعد چپ، راست، چپ، چپ، چپ، چپ، 

راست، راست، راست.«
او همین کار را کرد، اما نتوانست خودش را به آن طرف هزارتو برساند. بدتر 
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از همه اینکه، روی یک روزه بودن سفرش هم حساب کرده بود! 
قمقمه ی چرمی آبی که از نهری در ورودی جنگل ُپر کرده بود و دو کیک 
برنجی اش، فقط برای یک روز کافی بودند. حاال در صرح روز سوم، قمقمه ی 
تازه،  می آمد.  یادش  به سختی  هم  را  برنجی  مزه ی کیک  و  بود  خالی  آب 
همه ی این مشکالت در پایان یک هفته مسافرت طوالنی و خسته کننده اتفاق 
افتاده بود؛ هفته ای که با قایق و کاروان، از میان سرزمین یورا گذشته بود و 
برای اینکه لو نرود، توی صندوق های خاکی یا انرارهایی که موش ها در آن 
جوالن می دادند، قایم شده بود. احساس تلِخ شکست و نا امیدی، همراه با 
حس گرسنگی و تشنگی کالفه اش کرده بود. تنها چیزی که میلین را از جا 
 زدن منصرف می کرد، امیدی بود که به زنده بودن پدرش داشت. می خواست 

آن قدر زنده بماند که پدرش را پیدا کند.
ساقه ی  نزدیک ترین  به  محکمی  ضربه ی  گُرز  با  عصرانیت،  شدت  از 
و  بود که ساقه ی ِسفت  آن قدر محکم  زد. ضربه  کنارش  در  بامرویی  درخت 
انروهی از درخت های  ده  سانتیمتری بامرو شکست؛ درخت بامرو از ال به الی 
مشابه اش روی زمین افتاد اما تعداد درخت ها آن قدر زیاد بود که انگار آن بامروی 
شکسته  شده، از اول هم آنجا نروده است. دور و َبرِ میلین، غیر از بامروهای بلند، 
نرود. دیگری  باالی سرش می درخشید، چیزِ  باریک و خورشیدی که  مسیر 
برای اولین بار میلین واقعًا فکر کرد که ممکن است از این هزارتو جان سالم 
به در نررد... دختر ژنرال ِتنگ؛ و مرر در اثر تشنگی در یک جنگل بامرو!  عجب 

آبروریزی بزرگی! 
دستش  روی  خواب آلوِد  پاندای  نقِش  به  و  زد  باال  را  آستینش  میلین 
در حالت  را  درونش، ژی  بامرو، حیوان  بزرر  در جنگل  او  انداخت.  نگاهی 
غیرفعال قرار داده بود تا مرادا پاندا سرعتش را کم کند؛ اما حاال دیگر نگران 

این موضوع هم نرود.
خوردن  با  بتونی  شاید  بکن!  کاری  یه  بیرون  بیا  پاشو!  »خیله خب... 
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درخت های بامرو یه راهی برام باز کنی.«
ناگهان جرقه ی نوری نمایان شد و چیزی حرکت کرد؛ موجودی پشمالو 
کنار میلین ظاهر شد؛ بدنش به پهلوی میلین برخورد کرد و او را به درخت های 

بامروی پشت سرش چسراند؛ درخت ها لرزیدند. 
»هوی!، حواِست کجاست؟!«

میلین حرکِت چیزی را روی صورتش حس کرد. اول با خودش گفت شاید 
حشره ای چیزی باشد، اما وقتی با دست صورتش را پاک کرد، حس کرد که 
آن چیز هرچه هست، حاال روی دستش آمده است. سرش را باال گرفت و 
گُل های سفیدی را دید که مثل دانه های ریز برف از نوک شاخه ها به زمین 

می ریختند: گل بامرو.
میلین قراًل هیچ وقت گل بامرو ندیده بود. او می دانست که بامروها فقط 
هر پنجاه یا شصت سال یا حتی صدسال یک بار گل می دهند و بعد خشک 

می شوند؛ همه ی بامروها، هم زمان با هم! 
قسمت  باالترین  به  و  می ره.«  بین  از  داره  »هزارتو  لب گفت:  زیر  میلین 
درخت های بامرو خیره شد. هر جایی را که نگاه می کرد، درخت های در حال 
گل دادن را می دید. می دانست در عرض یک یا دو هفته، همه ی درخت های 
بعد همگی فرو می ریزند.  و  َتَرک  می خورند  و  این جنگل خشک می شوند 
قرل از آن هم کف جنگل از گل های بامرو پوشیده می شود و موش ها و سایر 
حیوان ها دسته دسته به جنگل هجوم می آورند تا در ضیافتی که هر صد سال 

یک بار برگزار می شود، شرکت کنند. 
با مرر هزارتو، قسمت بیشتری از ژونگ، بی محافظ و آسیب پذیر می  شد. 
مهاجمان، کشور بیچاره ی میلین را از راِه دیوار بزرر تاراج کرده بودند و حاال 
این جنگل هم درحال فروپاشی بود. شاید گل دادن بامروها هم یک جورهایی 

تقصیر بلعنده بود. 
ژی با آن هیکل سنگین، روی زمین نشست و پنجه ی بزرگش را دراز کرد 
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تا میلین را کنار خود بنشاند.
میلین با اعتراض گفت: »من نمی تونم بشینم! باید یه راهی به بیرون پیدا 
کنم!« پنجه ی پاندا را کنار زد و چند قدم به سمت چپ برداشت، اما شک کرد؛ 

برگشت و به سمت راست رفت. ژی نفسش را با صدا از بینی بیرون داد. 
 میلین پرسید: » داری می خندی؟! قضیه واقعًا جّدیه؛ من گم شد م! غذا 

ندارم، آب ندارم! واقعًا شاید اینجا بمیرم.«
ژی با پنجه اش روی زمیِن کنار خودش ضربه ای زد؛ حرکت انسان گونه ای 
بود و میلین را به یاد پدرش انداخت. پدرش همیشه وقتی می خواست او 
کنارش بنشیند تا به او درسی بدهد، همین کار را می کرد. میلین حاضر بود هر 

کاری بکند تا دوباره پدرش را بریند.
با صدای گوش خراشی به ژی گفت: »راه بُیفت! من وقت ندارم بشینم.«

میلین با خودش فکر کرد که دیگر مهم نیست کدام مسیر را انتخاب کند؛ 
چون حاال گم شده بود. حاال تنها چیزی که برایش اهمیت داشت، سرعت  
عمل بود. مجرور بود قرل از اینکه از گرسنگی و تشنگی بمیرد، از جنگل خارج 
شود. بنابراین با گام هایی بلند، اما آرام، حرکت کرد تا شاید این بار روزنه ای در 
صفوف متراکم درخت های بامرو پیدا کند؛ روزنه یا شکافی که باالخره او را به 

فضای مسطح بیروِن جنگل و دشت های ژونگ برساند.
او  به  میلین  اما  درآورد؛  از خودش  دوباره صدایی  میلین  پشت سر  ژی 
اهمیتی نداد. حیوان درون میلین یک بار دیگر ثابت کرده بود که واقعًا به دردنخور 
است. چه می شد اگر اِسیکس حیوان درون او بود؟ شاهین می توانست پرواز 

کند؛ باال برود و راه خروج از جنگل را پیدا کند.  
میلین ُغروُلند کنان زیر لب گفت: »یه پاندا وسط یه جنگل بامرو، باالخره 
باید به یه دردی بخوره!« و پنجاه متر دیگر را با سرعت طی کرد؛ به تقاطع 
دیگری از مسیرهای مختلف رسید. او می توانست به چپ، راست و یا مستقیم 
حرکت کند؛ همه ی  راه ها کاماًل شریه به هم بودند: مسیرهایی باریک و طوالنی، 
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بین دیوارهایی از بامرو!
میلین ایستاد و به عقب نگاه کرد؛ ژی را دید که آهسته او را دنرال می کند.

بامرو را پایین  بامرو دراز کرد؛ ساقه ی  ژی ایستاد و دستش را به طرف یک 
کشید و به راحتی آن را خم کرد و شکست؛ بارانی از گل های بامرو بر سر دختر 
از ساقه  و برر و  را  بارید. بعد هم مشغول خوردن شد. پنجه  های بزرگش 

دهانش را از گل های بامرو ُپر کرده بود.
گرسنگی میلین دوباره به او فشار آورد؛ نمی توانست سوزش معده اش را 
نادیده  بگیرد. االن که ژی را در حال خوردن می دید، طریعتًا باید دهانش آب 
الرته در روز دوم سعی  بود.  این حرف ها  از  اما دهانش خشک تر  می افتاد؛ 
کرده بود بامرو بخورد، اما این کار به جز دل پیچه های مکرر و گرسنگی بیشتر، 
نتیجه ای برایش نداشت؛ بامروها خیلی خشک بودند و هیچ قسمت نرم یا 

جوانه ی سرز قابل هضمی نداشتند.
زیر لب گفت: »باید یه راهی باشه.« و به مسیرهای مختلف نگاه کرد؛ واقعًا 
هیچ تفاوتی بین آن ها نمی دید. آخرین بار به سمت راست رفته بود. با خودش 
فکر کرد این بار به چپ برود و وقتی به تقاطع بعدی رسید، به راست بپیچد؛ 
و بعد هم به همین شیوه ی زیگزاگی تا آخر مسیر را برود. شاید این شکلی 

باالخره به یک جایی می رسید.
  به ژی گفت: »یاّلـا بجنب!«

میلین دیگر رمقی برای دویدن نداشت؛ اما بی توجه به گلوی خشک، درد 
گرسنگی، رطوبت و حرارت باالی بدنش، به سرعت حرکت کرد. 

دوباره زیر لب گفت: »من یه راهی به بیرون پیدا می کنم... حتمًا به ژونگ 
می رسم... با بلعنده و دشمن هامون می جنگنم.«

اما در کنار این، صدای کوچک دیگری توی سرش می پیچید که ناامیدی را 
تکرار می کرد: »من می میرم! من گم شد م و به زودی می میرم.«



14  نجات اِرداس

کانِر در سینه گاه کشتِی شکوِه ِتالن ُچمراتمه زده بود. کشتی شکوِه ِتالن 

پیغامی از آن سوی آب ها

2

بزرر  امواج  با  که کشتی  هر بار  بود.  شنل سرزها  ناوگان  سریع ترین کشتی 
دریا بر خورد می کرد، کانِر هم مثل موش آب کشیده می شد! اما اینجا حداقل 
او  در مقابل کاری که  خیس شدن،  باشد.  تنها  بدبختی هایش  با  می توانست 
کرده بود مجازات خوب و عادالنه ای به حساب می آمد. کانِر طلسم گُرازِ آهنِی 
رامفوس را به دشمن تسلیم کرده بود... با اینکه فکر می کرد چاره ای جز این 
باز هم احساس گناه و  اما  را نجات دهد،  بوده خانواده اش  نداشته و مجرور 

سرافکندگی می کرد.
در  واقعًا  شاید  می کرد که  فکر  خودش  پیش  نرود که کانِر  اولین بار  این 
انتخاب او برای احضارِ حیواِن درون، اشتراه بزرگی ُرخ داده باشد! شاید او 
فقط باید یک چوپان ساده می ماند و نه بیشتر! شاید بهتر بود نه خودش یک 
شنل سرز می شد و نه حیوان درونش یکی از َاَبرجانورها. او برای قهرمان شدن 
َاَبرجانورها و  اِراداس برای جمع آوری طلسم های  ساخته نشده بود و دنیای 

شکست دادِن بلعنده، به قهرمان های واقعی نیاز داشت.
را  آن دندان ها  را گاز گرفت. کانِر  به آرامی پشت گردنش  تیز،  چند دندان  
می شناخت؛ بریگان بود که یقه  اش را گرفته بود تا او را مثل توله ی بازیگوشی، 

از مخفیگاهش بیرون بکشد.
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کانِر آهی کشید و گفت: »باشه باشه...دارم میام. چی شده؟«
بریگان برگشت و به سمت نردبانی رفت که سینه گاه کشتی را به عرشه ی 
می کردند.  صدا  َتق و  َتق  روی کف کشتی،  پنجه هایش  می کرد.  وصل  باالیی 
باالی نردبان که رسید، برگشت و با چشم های نافذ آبی رنگش، به کانِر نگاه 

کرد.
کانِر باال را نگاه کرد. تارِک، روالن و َاِبک درست پشت دکل اصلی کشتی، 
بودند.  ایستاده  به چشم می خورد،  آن  در  نیم دایره ای که دو جای خالی  در 
یکی از جاهای خالی، جای کانِر بود و احتمااًل بریگان می خواست او را به آنجا 
بکشاند. جای خالی دیگر متعلق به میلین بود. اگر کانِر دربرابر کُنِت ِتِرنزویک 
تسلیم نمی شد و همه ی نقشه ها را نقِش  بر  آب نمی کرد، میلین هیچ وقت 

به تنهایی این همه راه را تا ژونگ نمی رفت.
کانِر برای چند لحظه همراهانش را زیر نظر گرفت: تارِک، مربی و راهنمای 
گروه، یک شنل سرز با تجربه و یک قهرمان قدیمی بود . در کنار تارِک، روالن، 
یک پسر شهری خوش َسروزبان بود که مثل همیشه نیشخند می زد و به  نظر 
نمی رسید به صحرت های تارِک توجهی داشته باشد. آن یکی هم َاِبک، دختر 
جدی و کوشایی بود که برعکس روالن، دوست داشت همه ی کارها را دقیق 
و درست انجام دهد. َاِبک بعد از اینکه کانِر باعث شکست گروه شده بود، با 
بود،  اینکه یک شکارچی  او شاید به خاطر  بقیه رفتار می کرد.  از  او مهربان تر 
همیشه آرامش داشت. َاِبک هم در برخورد با آدم ها صرور بود و هم در برخورد 

با حیوان ها.
بیا پیش ما. می خوایم دوباره به  »آهای کانِر!  بلند گفت:  تارِک با صدای 

کمک طلسم آراکس از دکل بریم باال. اگه می خوای اول تو برو.«
روالن با لحن تحقیرآمیزی که هدفش کانِر بود، گفت: »من فکر می کردم 

اول نوبت َاِبک باشه.« 
خودش  دوست  را  روالن  قراًل  او  خورد.  جا  حرف  این  شنیدن  از  کانِر 




