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»آن قدر ستاره ها را دوست دارم   

      که از شب نمی ترسم.«

بخشی از شعر »ستاره شناس پیر« )۱۸۶۸(، سروده ی سارا ویلیامز  







۱3

مقدمه

پنج سال پیش

نور درخشانی در سرتاسر آسمان شب تابید و پشت  سرش ردی از گَرد ستاره به 
جا گذاشت. آن پایین در یک برج دیدبانی، مردی منتظر چنین صحنه ای بود. 
مرد و پسری کوچک لباس های گرم تنشان کردند و سریع چکمه های خزدار، 

دستکش های پشمی و کاله  هایشان را پوشیدند.
تیرین به پسرش گفت: »دست من رو بگیر.« و در جنگل پر از برف به راه 

افتادند.
گَرد ستاره روی توده های برِف یخی  سوسو می زد و آن ها را به سمت ستاره ی 

افتاده راهنمایی می کرد. پسر فن  فنی کرد و تیرین آرام روی شانه  ی او زد.
»به زودی می بینی کایرو. ما با این کارمون به مادرت ادای احترام می کنیم. 
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انگار اون هم همین جا پیش ما ست.« تیرین با هر وزش بادی که به صورتش 
می خورد اسم همسرش را زمزمه می کرد. ولی تنها چیزی که کایرو احساس 

می کرد سرما بود.
با سـرعت از الی درخت های بلند و بی برگی رد شـدند که شاخه های دراز و 
باریکشـان به سـمت آسـمان چنگ می زد. وقتی کایرو در توده ی برفی افتاد، 
تیرین بلندش کرد و او را روی شـانه هایش گذاشـت. باالی سرشان، ستاره ها 

روی بوم تیره  رنگشان آویزان بودند و می درخشیدند.
تیرین گفت: »نگاه کن، به ما لبخند می زنن.«

کایرو با خودش فکر کرد، اون ها نمی تونن جای مامان رو پر کنن.
هرچه جلوتر می رفتند، آن رِد درخشان روشن تر می شد و کمی جلوتر نوک 
تپه مثل چراغی می درخشید. تیرین شروع کرد به دویدن. بعد کایرو را پایین 
آورد و نوک تپه نشاند. جلویشان چاله ای بود و توی آن منبع نور بود؛ چیزی 

که به خاطرش نیمه  های شب بیرون آمده بودند.
گرمای مالیمی از ستاره ی افتاده بیرون می زد. تیرین روی زانوهایش افتاد 
و اسـم همسـرشـ  سـاناـ  را آرام زیر لب طوری زمزمه کرد که انگار نفس آخر 
است. هنوز چیزی نشده نور ستاره داشت در اطراف لبه های جلد گونیِ  کهنه اش 

خاموش می شد. تیرین فورًا ستاره را بیرون آورد.
تیریـن گفـت: »فقـط به یه  کمی عشـق احتیـاج داره. بعد دوبـاره مثل روز 
اولـش می شـه.« بـدون اینکـه چشـم از سـتاره بـردارد، راه افتاد سـمت برج 
دیدبانی  شان. کایرو آرام آرام پشت  سر پدر راه افتاد. حاال که دیگر نمی توانست 

دست پدرش را بگیرد، بیشتر احساس سرما می کرد.
وقتی به برج رسیدند، تیرین ستاره را روی میز کارش گذاشت و چرخ دنده ها 
و خرت وپرت هـای کار ساعت سـازی اش را از روی میـز کنـار زد. کایـرو هم  که 
نمی توانست جلوی کنجکاوی اش را بگیرد کنارش ایستاد. پدرش گونی کهنه را 
پاره کرد و قلب ستاره ی نیمه  جان را بیرون آورد، چیز عجیبی که ذوب شده بود 
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و نور از درونش روی پیچ وخم هایش می ریخت. پدرش آرام ستاره را توی جلد 
جدیدش گذاشت که خیلی سخت روی طراحی  آن کار کرده بود؛ جلدی که قرار 
بود محکم تر و بادوام تر باشد. این جلدهای جدید از شیشه و فلز ساخته شده 
بودند و قالب هایی در طراحی شان به کار رفته بود که زاویه شان برای اتصال به 

لبه های آسمان مناسب بود.
»کایرو، وقتی هفت ریش سـفید اولین بار سـتاره ها رو آویزون کردن، اون ها 
رو گذاشتن توی گونی، چون گونی بادوامه و نور می تونه از توش به بیرون بتابه. 
حـاال...« آرام زد روی جلـد شیشـه ای کـه تازه سـاخته بود و گفـت: »از قبل هم 

بیشتر می درخشن.«
تیرین، با رضایت، دو یادگاری از روی میز کار برداشتـ  یک دستمال گردن 
که رویش حرف س قالب دوزی شـده بود و یک دسـته ی کوچک چرخ دنده  
به شـکل قلـب کـه می چرخیـد و می  تپیـدـ  و آن ها را هم گذاشـت توی جلد. 
کایـرو یـادگاری خـودش را بـاال گرفت و اخـم  کرد. پدرش قبـل از اینکه مادر 
کایرو بمیرد، طرز کار چرخ دنده ها را به کایرو یاد داده بود و او هم توانسته بود 
چیزی سـرهم کند که شـبیه سایِفر، توله سـگش، شده بود که دمش را تکان 
می داد و به جای گوش هایش هم دوتا چرخ دنده داشت. یادگاری اش را طرف 
دیگر قلب ستاره گذاشت و بعد دست های لرزانش را توی جیب هایش کرد.
تیرین رو به کایرو لبخندی زد و جلد را بست. دوباره برگشتند بیرون توی 
برف هـا. ایـن دفعه نباید جای خیلی دوری می رفتند. سـنگ اندازی که با آن 
دوباره سـتاره  ها را توی آسـمان می فرسـتادند انتهای حیاط بود. پدر ستاره را 
بـا احتیـاط تـوی کمان قـرار داد. اجازه داد کایرو دکمه ی قرمز را فشـار دهد. 
چرخ دنده هـا شـروع بـه چرخـش و غژغژ کردنـد. صدا بلندتر و تندتر شـد تا 
اینکه ناگهان سـتاره پرت شـد سـمت آسمان . پدر و پسر کنار هم، منتظر، به 

تماشا ایستادند.
سـتاره باالتر و باالتر رفت. کمی به سـمت غرب برج دیدبانی رفت، چسبید 
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بـه آسـمان و همان  طـور کـه جا خـوش می کرد، بی صـدا، به عالمت تشـکر، 
چشمکی زد.

تیرین دست هایش را روی شانه های کایرو گذاشت و او را برد داخل.
»حاال هر شـب وقتی سـتاره ها باالی سـرمون آویزون باشـن، خانواده مون 

دوباره دور هم جمع می شه.«
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فصل اول

کایـرو گفـت: »خواهـش می کنم پدر، بـذار این  دفعه رو من برم.« پنج سـال 
می شد که پدر کایرو ستاره بان بود، ولی با وجود این، تا حاال نشده بود اجازه 
دهـد کایـرو تنهایی سـتاره    ی افتاده ای را سـر جایـش برگردانـد. در چند ماه  

گذشته، کایرو تمام تالشش را کرده بود تا نظر پدرش را عوض کند.
در ابتدا، تیرین می خواسـت مخالفت کند، ولی کایرو خیلی سـریع پریده 
بود باال و عینک  ستاره ای  را از روی میز کار برداشته بود. با التماس به پدرش 

گفت: »همین نزدیکی ها افتاد. زود برمی گردم. قول می دم.«
پدرش فرصت اعتراض پیدا نکرد. گفت: »باشه، حاال که همین  نزدیکی هاست، 
باشـه. سـایفر رو با خودت ببر. حواسـت باشـه وقتی داری برمی گردی، ستاره  
از دسـتت نیفته زمین!« ولی پدر داشـت با خودش حرف می زد. کایرو، قبل از 
تمـام شـدن حرف های پدر، همراه سـایفر، از در رفته بـود بیرون و با عجله در 

جنگل می دوید.
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کایرو همان طور که می دوید، عینک را روی چشم هایش تنظیم کرد. دنبال 
امـواج هـوای گرمی می گشـت کـه از نور سـتاره می آمد و محل سـقوطش را 
نشـان می داد. لنزهای عینک را شـورای سـتاره بان ها سـاخته بودند، آن هم از 
سـتاره هایی که توی دریا افتاده بودند و قبل از اینکه کسـی بتواند نجاتشـان 
بدهـد، نورشـان خاموش شـده بود. شـورای سـتاره بان ها بر همـه ی برج های 
دیدبانی در سرتاسر زمین  نظارت داشت و ستاره بان ها هم هرساله گزارششان 
را بـه شـورا تحویل می دادند. در عوض، شـورا هم برایشـان خانـه، پولی برای 
تهیه ی غذا، جلدی برای ستاره ها و تجهیزاتی از قبیل عینک فراهم می کرد.

کایـرو، همـراه سـایفر، با خوشـحالی و هیجاِن تمـام از کنـار درخت ها رد 
می شـد، از میان شـاخه ها جاخالی می داد و از روی بوته ها می پرید و هوای 
خنک شـب را روی دسـت وپایش حس می کرد. شـاید شـب ها هوا ابری و 

تاریک بود، ولی کایرو می فهمید چرا پدرش ستاره بان شده.
فقـط  ای کاش پـدرش آن قدرها هم موضوع را جـدی نمی گرفت. کایرو از 
ماه هـا پیـش آماده بود تا خودش تنهایی کار را انجام دهد. پدرش به اندازه ی 
کافی به او اطمینان نداشـت، اما کایرو امشـب قرار بود ثابت کند که خودش 
تنهایی از پس این کار برمی  آید. شاید اگر موفق می شد، پدرش اجازه می داد 
تا در کارهای دیگر هم او را همراهی  کند، مثل ساعت سازی؛ کاری که پدرش 
قبـل از اینکـه مادر کایـرو بمیرد و آن ها به حومه ی دِرن۱ بیایند به او یاد داده 
بود. شاید آن  موقع خانه شان بیشتر حس وحال یک خانه را پیدا می کرد، نه 

اینکه فقط جایی باشد که تیرین در طول روز آنجا می خوابید.
صدای پارس سـایفر بلند شـد و کایرو را متوجه چاله ی درخشـانی کرد که 
رویـش را بوته ای علف  هرز پوشـانده بود. کایـرو از هیجان به خودش لرزید. 

ستاره ی افتاده آنجا منتظر او بود.
به سمت چاله خم شد و روی زمین زانو زد تا ستاره را از داخل چاله دربیاورد. 

1. Drenn
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حسابی شگفت زده شده بود. مادر کایرو از تبار ستاره بان ها بود و همیشه، قبل 
از خواب، برای کایرو داستان می گفت. کایرو داستان های تاریخ ستاره ها را از 
همه بیشتر دوست داشت. قرن ها پیش، هفت ریش سفید، از قالب هایی که 
به آسـمان وصل بود، سـتاره هایی آویزان کرده بودند. ستاره ها هم در نهایت از 
کار افتادند و از آسمان به زمین سقوط کردند. در ابتدای پیدایش دنیا، شب ها 
پر بود از چیزهای وحشتناک غیرقابل توصیف؛ چیزهایی که در تاریکی بزرگ 
می شـدند و رشـد می کردند. آن هفت ریش سـفید در نهایت ازخودگذشـتگی 
قلب هایشـان را به شـکل هفت سـتاره ی ارشد به آسمان فرسـتادند. آن هفت 
سـتاره بسـیار درخشان بودند و شـبکه ی گسترده ای از نور درست کردند که هر 
ستاره در آن با نوری به ستاره ی بعدی وصل می شد. آن ها با این کار توانستند 
اهریمن را دوباره به گوشه های تاریک دنیا برانند؛ جایی از دنیا که نور به آن ها 
دسترسـی نداشـت. همان طور که جمعیت دنیا بیشـتر می شد، خیلی  از مردم 
همان کار هفت ریش سفید را کردند، تا اینکه آسمان پر شد از هزاران ستاره ی 
درخشان. ولی بعد از سالیان سال، فن سّری هفت ریش سفید و هنر اهدای 
قلب آدم ها به آسـمان از بین رفت. با اینکه همه ی سـتاره ها مهم بودند، ولی 
سـتاره های ارشـد از بقیه ی ستاره ها قدرت بیشـتری داشتند و تا زمانی که از 

آسمان آویزان می ماندند، امکان نداشت دنیا تسلیم تاریکی شود.
حاال کف دست کایرو یک ستاره بود. نور مالیمش سوسو می زد. کایرو یک 
لحظه نگران شـد. باید آن سـتاره را به آسـمان برمی گرداند. اینجا روی زمین، 
ستاره ها از جادوی ریش سفید ها خیلی دور بودند و وقتی خورشید درمی آمد، 
ارتباطشان را با جادو قطع می کرد و نور ستاره ها کمتر و کمتر می شد تا اینکه 

کامالً خاموش می شدند.
کایرو، با یک گونی در دست، راه افتاد سمت برج  دیدبانی. خیلی با احتیاط 
حرکـت می کـرد، نـه مثـل آن موقعی کـه در جنگل می دوید. اگـر چنین چیز 

باارزشی از دستش می افتاد، پدرش دیگر هیچ وقت به او اعتماد نمی کرد.
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ولی همین که سـایفر شـروع کرد به غریدن و گوش های نوک تیزش عقب 
رفت و چسـبید کف سـرش، کایرو ایستاد. سایه های آن قسمت جنگل واقعًا 
تاریک بودند. انگار شاخه های درخت ها، که همیشه سر به آسمان می گذارند، 

تاریکِی شب را دور تنه  شان پیچیده بودند.
کایرو به جنگل خیره شد و پرسید: »چی شده پسر؟« موهای دست کایرو 
سیخ شد. هوا از وقتی که راه افتاده بودند سردتر شده بود. انگار نیمه های شب 

بود، ولی به نظرش خیلی وقت نبود از خانه بیرون زده بود.
به ترسی که سراغش آمده بود اهمیت نداد و دوباره راه افتاد سمت خانه. 
با هر قدمی که برمی داشت، هوا سردتر می شد. چیزی نگذشت که بازدمش در 
هوا یخ زد. نگاهی به ابرها انداخت. هرازگاهی برق ستاره ها از الی ابرها دیده 

می شد، ولی به  نظر نمی آمد ابرهای طوفان زا باشند.
احسـاس نگرانی مثل دسـت سـردی شـانه هایش را لمس کرد. هنوز هم 
آن حـرف مـادرش، کـه سـال ها پیـش فـوت کـرده بـود، تـوی گوشـش صدا 
 می کرد: سـتاره ها موجودات وحشـتناکی را که توی سـایه ها زندگی می کردند 

دور نگه می داشتند.
کایرو می دانست همه ی آدم ها داستان های ستاره بان ها را باور ندارند، ولی 
مادرش تأکید داشت آن داستان ها حقیقت دارند. مادرش آن قدر مطمئن بود 

که کایرو هم باور کرده بود.
»بیا بریم سایفر.« این را گفت و سرعتش را بیشتر کرد. تابه حال هیچ وقت 
الی درخت ها آن قدر سایه نبود. تاریکی از گوشه ی چشم هایش حرکت کرد و 
جلوی دیدش را گرفت. جلوتر سـایه ها شـکل خاصی به خودشان می گرفتند. 

چیزی بلند، تاریک و مهم تر از همه، سرد.
آن شـکل به طـرف کایرو حرکت کـرد. همان  طور که جلو می آمد، زمین زیر 
پایش هم یخ می زد. کایرو، ناخودآگاه، ستاره را مثل سپری باال گرفت و نور 
داخل گوی ذوب شـده  از الی پارگِی ناصاف گونی بیرون زد. سـایه عقب عقب 



2۱

رفت، ناپدید شـد و چیزی جز یخ و تاریکی پشـت  سـرش به جا نگذاشـت.
کایـرو لرزیـد. صـدای نالـه ی سـایفر هم از کنارش بلند شـد. بـا مهربانی 
سـایفر را آرام کـرد. قلبـش داشـت از سـینه اش بیرون می زد. مـادرش قبالً 
روی موجـودات تاریکـی کـه قصد آزارواذیت کایرو را داشـتند اسـم گذاشـته 
بود: ویسـال، شـبح سایه  شـکلی که خواسـته  اش خاموشـی تمام جهان بود؛ 
ِوریْتراکِس۱ عنکبوتی شـکل؛ زینْترین های2 فلس فلسی و خیلی های دیگر که 
همگی عزمشان را جزم کرده بودند تا دنیا را تاریک کنند. وقتی کایرو کوچک 
بود، همیشـه شـب ها کابوس آن ها را می دید. شـاید وقتی این ستاره پایین 
افتاد، یک ویسـال فرار کرده بود. پس حاال حتی از قبل هم دالیل بیشـتری 
داشـت تا هرچه سـریع تر ستاره را دوباره به آسمان برگرداند. کایرو به سایفر 
گفت: »بیا دعا کنیم دیگه هیچ وقت همچین چیزی نبینیم.« سـایفر هنوز به 
همان سـمتی که سـایه رفته بود می غرید. کایرو سـتاره را محکم تر از قبل به 

سینه اش فشرد.
با خودش فکر کرد: بهتره به بابا چیزی نگم. اگه بهش بگم، از موضوع سوءاستفاده 

می کنه و دیگه هیچ وقت بهم اجازه نمی ده تنهایی ستاره ای رو بگیرم.
  

وقتی به برج دیدبانی رسیدند، تیرین تندتند کنار میز کارگاه راه می رفت. نگاهی 
به ساعت انداخت و آهی کشید. عقربه های ساعت کم کم خبر از صبح می دادند، 

ولی هنوز یک عالم وقت داشتند تا ستاره را در آسمان سر جایش بگذارند.
پدرش گفت: »بیا، بیا، عجله کن پسرم.«

کایرو ستاره  را روی میز گذاشت. پدرش گونی را پاره کرد. جلد استیلی و 
شیشه اِی جدید آماده بود تا ستاره ی نیمه جان را داخلش بگذارند.

هر دفعه که کایرو ستاره ی زنده ای را می دید، نفسش بند می آمد. این یکی 
مثل نقره ی مایع می درخشـید ولی مثل یک مشـت پر سـبک بود. نمی شـد 

1. vritrax 2. zintrin
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سـن دقیق سـتاره ها را حدس زد. بر اسـاس افسـانه ها، حداقل صدها سـال 
عمرشان بود.

پدرش ستاره را توی جلدش گذاشت و ِچفت جلد را بست. ساکِت ساکت 
شـده بود. این اواخر زیاد پیش می آمد این طوری شـود. تیرین سـتاره را توی 
بغلش گرفت و بدون کوچک ترین حرفی با عجله رفت بیرون. حتی یک »آفرین، 
پسرم« یا مثالً »بیا با هم بفرستیمش توی آسموِن« خشک وخالی هم نگفت.
کایرو، که حسـابی ناامید شـده بود، دنبال پدرش رفت سـمت سـنگ انداز. 
تیریـن سـتاره را تـوی کمـان گذاشـته بـود و چرخ دنده هـای سـنگ انداز هـم 
می چرخیدند تا برای پرتاب آماده شـوند. اوایل، پدرش همیشـه اجازه می داد 
کایرو دکمه ی قرمزی را که ستاره ها را توی آسمان  ها پرتاب می کرد فشار دهد.

حاال، کم پیش می آمد منتظر کایرو بماند.
تیرین دکمه را فشار داد و همین که کایرو رسید کنار پدرش، شنید که او با 

صدای آرام گفت: »خیلی زیبا ست. درست مثل تو، سانا.«
وقتی فهمید کایرو کنارش ایسـتاده، خودش را جمع وجور کرد. با مالیمت 
روی سر پسرش دست کشید. بعد برگشت سمت برج دیدبانی و به ستاره که 

در آسمان اوج می گرفت نگاه کرد.
وقتی پدر کایرو تازه مشغول ستاره بانی شده بود، انگار در زندگی اش هدفی 
پیدا کرده بود، ولی کم کم این مسـئله باعث شـد اوضاع بدتر شود. یک  بار به 
کایـرو گفتـه بود آرزو می کـرد جادوی هفت ریش سـفید دوام آورده بود. اگر 
جادویشـان دوام می آورد، سـانا قلبش را می داد تا تبدیل به ستاره ای شود و 
این طوری می توانست تا ابد زندگی کند. ولی مدت ها پیش آن جادو از ذهن 
همه ی آدم ها پاک شـده بود و حاال تک تک آن سـتاره ها یادآوری می کردند 
که با اینکه تیرین می توانست جان ستاره ها را نجات دهد، نتوانسته بود جان 

همسرش را حفظ کند.
کایـرو هـم دلش برای مادرش تنگ می شـد. هر روز دلـش برای او تنگ 
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می شـد، ولی پدرش هیچ وقت متوجه این موضوع نمی شد. در عوض، جایی 
دور از آفتاب می خوابید، هر شب توی برج دیدبانی می ماند و چشم از ستاره ها 
برنمی داشـت. دیگـر حتـی به خودش زحمت نمی داد از آن اسـباب بازی های 

کوکی درست کند.
کایرو همان طور که به ستاره نگاه می کرد که اوج می گرفت تا جای خودش 

را در آسمان پیدا کند، دست هایش را محکم مشت کرد. سایفر پارس کرد.
حاال سـتاره ها تنها چیزهایی بودند که برای پدرش اهمیت داشـتند. کایرو 

هم برای تغییر این وضعیت هیچ کاری از دستش برنمی آمد.




