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شب است
قدم های من

گم شده.
دنبال چه بگردم؟1

 
1. شعری از امیرعباس مهندس
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ماه نوش پرنده را با توپ وتََش��ر پران��د و به طرف برکه راه 
افتاد تا خارپش��ت را پیدا کند. او را بلندتر از همیش��ه صدا 
می زد و جلو می رفت. در گوشه  و کنار مسیرش، تابلوهایی بود 
که رویش نوشته بود: »خطرمرگ«، »محدوده ی تمساح ها«، 
»خطر جادوگر«، »احتماِل سنگ شدن«، »خدانگهدار!«، »طلسم 
قه��وه ای«، »لطفاً برگرد!«، »کمی عاق��ل باش!« اما ماه نوش 

نمی توانست هیچ کدام را ببیند، بنابراین جلو و جلوتر رفت.
پرنده ها و راس��وهای نارنجی به لباس��ش می چسبیدند و 
سعی می کردند جلویش را بگیرند. پشه ها نیشش می زدند 
که برگردد. اما او خارپش��ت را صدا می زد و در دِل جنگل 

جلو می رفت.
ماه نوش که ردی از خارپش��ت نجسته بود، مثل شبحی 

بنفش بیشتر و بیشتر در سبزی غلیظ جنگل فرو می رفت.
ساعت ها گذش��ت. کم کم سکوت سنگیِن دور و برش او 
را ب��ه خود آورد، حتی دریغ از نغمه ی یک پرنده، آواز یک 
جیرجیرک یا وزوز یک پش��ه کوره. کمی جلوتر محدوده ی  
باتالق های کوچک بود ک��ه قولوپ قولوپ صدا می کردند. 
ماه نوش حس ک��رد در میان گاز بدبویی که بوی تخم مرغ 

داشت، راه می رود.
جلوتر که رفت پوش��ش درختِی جنگل، ناپدید شد. هوا 
گرم بود. خورشید تندی می تابید و زمین پُر بود از تنه های 
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بریده ش��ده ی درخت، جوری که حتی یک نهال باریک هم 
برای نشستِن یک پرنده ی خسته باقی نمانده بود.

ماه نوش خم شده بود و با احتیاط قدم می زد. چوب بلندی 
دستش بود و آن را روی تنه ی بریده ی درخت ها می کشید 

و با خودش می گفت: »چرا همه ی درخت ها قطع شدند؟«
به راهش ادامه داد و همان طور که مواظب بود پایش به 
تنه ی درخت ها نخورد، به سنگ خیلی بزرگی که یک دفعه 
جلویش سبز شد، خورد. آخ آخ ُکنان، سرش را مالید و دستش 

را به سنگ زد. انگشت هایش لیز خورد و بی حرکت ماند.
با کنجکاوی به سطح سنگ دست کشید. اشتباه نمی کرد. 
سنگ یک س��ِر کوچک داشت که نوکی دراز به آن وصل 
بود. توانس��ت یک گردن دراز و دوتا پای سنگِی درازتر را 

تشخیص دهد: یک لک لک سنگی!
کمی جلوتر دوباره دستش به سنگ کوچک و گردی خورد 
که گوش های درازی داشت. ابرویش را باال انداخت و گفت: 

»خرگوش؟!«
ذوق ک��رد. چرخی دور خودش زد. آنج��ا پر از این جور 
س��نگ ها ب��ود. با کنج��کاوی تم��ام و تندتند س��ر و کله، 
تن��ه، دم یا پر و بالش��ان را لمس می کرد و توانس��ت یک 
موِش  س��نگی، یک م��اِر دم باریک، یک م��رغ چاق و یک 
 پرس��تو یا گنجش��ک الغرمردنی و یک عق��اب را ببیند1.

همان طور که به مجسمه ها دست می کشید، می گفت: »اوه! 
باید بَره باشه! ... دهنش رو باز کرده ... آه خرگوش! ... دوباره 
خرگ��وش و دوباره خرگوش ... موش! ... انگار نصف دمش 

شکسته!«
دستش به بال های پهن و باِز پرنده ای کشیده شد. پرنده ای 
سنگی که انگار با آخرین نیرویش بال های سنگی خود را از 
هم باز کرده بود تا به پرواز درآید. ماه نوش دس��تش را تند 
عقب کش��ید و ب��ه فکر فرو رفت. نمی دانس��ت چرا از بال 

1. بعضی از افراد نابینا از فعل »دیدن« به جای »لمس کردن« استفاده می کنند.
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گشوده ی این پرنده بوی ُمردن را حس می کرد!
خم ش��د و از روی زمین سنگ کوچکی برداشت. سنگ 
ش��بیه یک پروانه ی کوچک نازک ب��ال بود! هیجانش جای 
خ��ود را به ترس و اضطراب داد. قلب��ش به تپش افتاد. با 
خودش گفت: »چرا این ها این قدر طبیعی س��اخته شدند؟« 

یاد حرف های پرنده ی دم دراز افتاد:
� برو تا بشی یه مجسمه ی دماغ گالبی!

قلب��ش تندتند زد. باید برمی گش��ت! همین حاال و بدون 
ذره ای معطلی!

چند بار دیگر خارپشت را صدا زد و راهش را کج کرد که 
برگردد. صدای پایی پشت سرش شنید. یک نفر کفشش را 
روی زمین می کشید و تندتند دنبالش می آمد. وحشت زده 
سرعتش را بیشتر کرد. حاال انگار آن کفش ها پشت سرش 

می دویدند: ِکش ِکش ِکش ِکش!
ماه نوش تند تند دوید. سرعت کفش ها بیشتر شد. ماه نوش 

دوید و جیغ بلندی زد. احساس کرد از جایش بلند شد، از 
زمین کمی فاصله گرفت و در هوا معلق ماند. دیگر نتوانست 
بدود! حس کرد توی هوا باال می رود. دو دس��ت استخوانی 
به س��اق پاهایش چسبید و او را مثل بادکنکی پایین کشید. 

پاهایش به زمین رسید.
پیرزنی خنده ُکنان، همان طور که ناخن های درازش را در 
بازوی او فرو کرده بود، با صدایی تیز و لوله ای گفت: »چقدر 
تَر و فرزی دخترجون! به نمایشگاه بزرگ من خوش اومدی! 
حاال کجا با این عجله؟ نمی خوایی با هنرمند این آثار آش��نا 

بشی؟ هوم؟!«
آروغی زد و گفت: »تعریف از خودم نباشه، همه ی این ها 
هنِر دست  منه. راستش از دوردورها دیدمت که چطوری به 
مجسمه هایم توجه نشون می دادی! انگار خیلی هم چشمت 
رو گرفته بود. من عاشق آدم های فضولم! این بود که خواستم 

بیشتر باهات آشنا بشم!« و غش غش خندید!
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چنگ هایش را بیشتر در گوشت بازوی ماه نوش فرو برد 
و پچ پچ ُکنان گفت: »خیلی الغر ُمردنیه! فایده ای نداره!« سر 
او را به طرف خ��ودش برگرداند و گفت: »به من نگاه کن! 
چه س��ر و روی خوشگل ُمش��گلی هم داری! ببینمت! گفتم 
ب��ه صورتم نگاه کن ببینم!« و داد زد: »مگه کری؟ گفتم به 

صورتم نگاه کن دختر جون!«
چش��م های پی��رزن ب��ه ماه ن��وش خی��ره ش��ده ب��ود. 
گورگ��ون1 جادوگ��ران  نوه ه��ای  از  یک��ی   پی��رزن 

 بود. نگاه وحش��تناک و صورت تکه پاره و بخیه شده اش که 
نصفش اسکلت سفید و خالص بود، می توانست در لحظه ای 
از هر موجود بدبختی یک تکه سنگ خالص بسازد. موهایش 
از دویست و پنجاه ماِر باریک، بافته شده بود و عادت داشت 

آن ها را زیر شب کاله بزرگش قایم کند.

1. »گورگون ها« در اس��اطیر، سه دیِو زن و س��ه خواهر خوفناک بودند که بدنی از فلس، 
موهایی از مار زنده و دندان هایی تیز داشتند. ترسناک ترین  آنان »مدوسا« بود که هرکس 

به او نگاه می کرد، به سنگ تبدیل می شد.

پیرزِن جادوگر س��عی کرد به چشم ماه نوش نگاه کند تا 
یک مجس��مه ی س��نگی خوش قیافه به نمایشگاهش اضافه 
کند. اما رنگش زرد ش��د! نگاه او در ماه نوش هیچ اثری به 

جز یک عطسه ی کوچولو نداشت:
� اَپچی!

پیرزن خش��مگین ش��د و با نوک برگشته ی گیوه اش، به 
تمس��اح زیتونی رنگی که کنارش لبخند به لب داشت، لگد 

محکمی پراند و گفت: »نیشت رو ببند احمق!«
ماه نوش که حس��ابی ترس��یده بود، همان طور که س��عی 
می کرد دس��تش را از دس��ت پیرزن بیرون بکشد، با ترس 
گفت: »چه نمایشگاه بُ� بُ�   بزرگی! همه ی این ها کار خودتونه؟! 
خانم جون! چطوری این همه حیوون رو از سنگ تراشیدید؟«
عقب عق��ب رفت و گفت: »به نظ��رم خیلی خیلی طبیعی 

دراومده!«
پی��رزن همان طور که تنها دندانش را به ماه نوش نش��ان 
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م��ی داد، گفت: »آره عزیزکم! هم��ه ش کار خودمه. همه ی 
همه ش! من که بخیل نیس��تم. اگه دوست داری، به تو هم 
نشون می دم. اصاًل بیا دنبالم تا همه ی فوت و فن هام رو یادت 
بدم.« و دوباره س��ِر ماه نوش را به طرف صورتش چرخاند. 
به او خیره ش��د و گفت: »چشم س��نگ و گوش سنگ، دم 
موش س��نگ! کلسی کلسی 434« و دوباره با صدای بلندتر 
و غضبناکی جیغ زد و گفت: »دس��ت سنگ و پا سنگ، دم 

هزارپا سنگ! کلسی کلسی 534«
پی��رزن تندتند ورد می خواند و عددها را باال می برد و به 
س��ر و کله ی ماه نوش فوت می کرد. اما جادوی سنگش به 
قدر مورچه ای، روی ماه نوش کارس��از نبود. پیرزن راه افتاد 
و ماه نوش را دنبالش کش��اند. تمساِح گنده ای، کشان کشان 
پشت سرش��ان می آمد. پیرزن که حسابی خسته شده بود، 
ایستاد و گفت: »جوجو بیا جلو! بیا جلو ببینم!« تمساح سریع 
جلو رفت. دست و پای کوچکش را خم کرد، روبه روی پیرزن 

چمباتمه زد و سرش را پایین آورد. پیرزن خم شد و مثل مبل 
راحتی روی کمر فلس دارش نشس��ت و گفت: »آخیییش!« 
قولنجش را در کرد و با چش��م های تنگ ش��ده به ماه نوش 
خیره شد و همان طور که جیب های او را می گشت، پرسید: 
»ببینم تو پری ای شاهزاده ای چیزی که نیستی! ها؟! راستش 
رو بگو! اینجا چی کار داری؟ دنبال گنجی چیزی می گشتی؟ 

راستش رو بگو تا کمکت کنم!«
ماه نوش گفت: »نه به خدا! خانوم! داشتم دنبال خارپشتم 
می گش��تم. یه خارپشت نقره ای، تقریباً اندازه ی یه توپ!« و 
دس��تش را ش��بیه توپ کرد و ادامه داد: »بیشتر از این هم 
مزاحمتون نمی شم. فکر کنم باید جای دیگه ای رفته باشه.« 

و یک قدم عقب رفت.
پیرزن شنل ماه نوش را محکم کشید: 

� آه! عزیِز دلم! چرا این قدر خجالتی هستی؟!
س��رفه ی غلیظی کرد و گفت: بیا دنبالم! بیا دنبالم! چون 
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فکر کنم همین طرف مرف ها دیدمش! خیلی هم وروجک و 
پدر سوخته بود!«

ماه ن��وش دنبال پیرزن به طرف راس��ت پیچید. پیراهِن 
پیرزن روی زمین کشیده می شد و بوی تند و بدبویی شبیه 
ج��وراب گندیده از آن می آمد. گاه به گاه عقب را می پایید و 
می گفت: »جوجوی من! بیا عس��لکم!« و با خنده به ماه نوش 
گفت: »تمساحم به تو حسودی ش می شه! هر وقت یه مهمون 
تازه برام می رسه، حسودی می کنه.« ماه نوش با ترس گفت: 

»تمساح؟!«
تنش یخ کرد. پاهایش سست شده بود. حاال او خودش را 
سفت نگه داشته بود و در برابر رفتن مقاومت می کرد. سعی 
کرد دس��ت پیرزن را گاز بگیرد و خودش را از دست های 
خرچنگی او نجات دهد. پیرزن جیغ زنان ورد دیگری خواند:
� ش��ونه به سِر یه بالم. شونه به سِر دو بالم. خودش بیاد 

دنبالم!

حاال پیرزن هلش نمی داد. ماه نوش خودش بی اختیار دنبال 
پیرزن می دوید و دوش به دوشش راه می رفت. پیرزن باالخره 
ایس��تاد و با خنده ی وحش��تناکی گفت: »چقدر کولی بازی 
درآوردی ورپری��ده! بیا این هم از خارپش��تک عتیقه ت.« و 

دست ماه نوش را به طرفش دراز کرد:
� ببین چقدر خوش��گلش کرده م! لب ه��اش رو از هم باز 

کرده. یادم نمیاد دم آخری چی بلغور می کرد؟
سکوت برقرار شد. ماه نوش با دوِدلی خارپشت را صدا زد:

� خارپشت! خارپشت جون!
جوابی نش��نید. نباید حرف های پیرزن��ه را باور می کرد. 
نشست و دستش را به سنگ مالید. یک سنگ خارای گرد 
و بی حرکت با پوزه ای دراز روی زمین بود. تقریباً هم هیکل و 
هم قد و قواره ی خارپشت! دستش را به طرف صورت کوچک 
او دراز کرد. لب های نازِک س��نگی اش از هم باز بود. انگار 
چیزی می گفت. خارهای سنگ شده اش بلند شده بود و توی  
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دست های جمع شده اش یک بلوط بود.
ماه نوش با دوِدلی تمام با خودش تکرار کرد:

� اینکه نش��د دلیل! هزارتا خارپشت هم هیکِل خارپشت 
من توی دنیاست. اینکه نشد دلیل!

پیرزن ادامه داد: »خارپشتک نقره ای! می خواست من رو 
گ��ول بزنه!« و با خنده ادام��ه داد: »انگاری برای یه موجود 
بی ریخت تر از خودش بلوط جمع کرده بود. چی بود اسمش؟ 

ماه جوش؟ ... ماش جون؟ ... یه همچین جونوری!«
ماه نوش این را که ش��نید به گریه افتاد. نش��انه هایی که 
پی��رزن می داد، درس��ت بود. روبه روی خارپش��ت زانو زد. 
دس��تش را دور او حلقه کرد. خم ش��د و ب��رای اولین بار او 
را بغل گرفت. با اینکه خارپش��ت یک سنگ کوچولو شده 
بود، ام��ا انگار به زمین چس��بیده بود. ماه نوش نتوانس��ت 
بلندش کند. اشک هایش البه الی خارهای سنگی خارپشت 

می غلطید و روی زمین می ریخت.
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پیرزن به زور ماه نوش را بلند کرد و او را به طرف خانه اش 
برد. صدای کشیده شدن دم بلند تمساح روی زمین می آمد.

صياد  سنجاقک
 چه دور رفته اي

امروز! 1

1. شعری از چي یوجو ، برگردان از ع.پاشایي



نام های انگلیسینام های دیگر در متون فارسینام فارسی

Serpensحیّهمار

 Hydraشجاعمار 

Ophiuchusحّواء، حامل مارمارافسای

Cygnusدجاجه، قو، مرغ، طایر، اوز العراقی، الفوارسماکیان

Piscesحوت، حوتین، سمکه، دوماهی، ماهی سپهرماهی

Volans-ماهی پرنده

حوت جنوبیماهی جنوبی
 Pisces

Austrinus

Doradoماهی طالیی، طالماهی، ابوسیفماهی زرین

Triangulum -مثلث جنوبی

Australe

Apusپرنده ی بهشتیمرغ بهشتی

Muscaمگس، ذبابهمگس جنوبی

Microscopium-میکروسکوپ

قیُطس، هیوالی دریایی، مجمع الکواکب، َکهت )از پارسی 
میانه(

Cetus

 Octansثُمن، اُکتان

Indus-هندی

منابع نجوم و ستاره شناسی

اساطیر یونانی و صور فلکی، نیلوفر   ساز، نشر سبزان، 1389

صورالکواکب، عبدالرحمان صوفی رازی، به کوشش بهروز مشیری، نشر ققنوس، 1381

صورت های فلکی و نشانه های نجومی، اریش اوبالکر، ترجمه ی بهروز بیضایی، انتشارات قدیانی، 1389

ستارگان درخشان، گیلن ووتیه، ترجمه ی رونا صالحی ویشکایی، نشر سلین، 1391

آسمان شب، نایجل فراس، ترجمه ی علی رووف، انتشارات آستان قدس رضوی، 1367



نشر هوپا همگام با بسیاری از ناشران بین المللی از کاغذهای مرغوب با زمینه ی کرم استفاده می کند، چرا که:
نور را کمتر منعکس می کنند و چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.

سبک تر از کاغذهای دیگرند و جابه جایی کتاب راحت تر میشود.
و مهم تر اینکه برای تولید این کاغذها درختی قطع نمیشود.

به اميد دنيايی سبزتر و سالم تر


