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نگاهي به ستاره قطبي
سه سال از روز آزادي ا ش ميگذشت .به ستاره قطبي خيره شده بود ،دقيقا مثل همان روز .هرچند نگاه كردن به يك ستاره از

پنجره زندان با نگاه كردن به همان ستاره از بالكن خانه اي در روستا خيلي متفاوت است .نفسي عميق كشيد و به داخل خانه

برﮔشت.

» وقتشه«.

نگاهي به كاغذ هاي ريخته شده روي كف خانه كرد .حق با او بود ،ديگر وقتش فرا رسيده بود .وسايلش را جمع كرد .بايد به شﻬر

ميرفت.

» خﺐ سارا ديگه وقتش رسيده كه از اين ناكجا آباد بري مگر اينكه به ديوانه شدن از تنﻬايي عﻼقه داشته باشي ،كه نداري .اينو
ميدونم چون من تو ام .بله درسته ،تو داري با خودت حرف ميزني!«

تمام كاغذ ها را از روي زمين برداشت و بدون نگاه كردن به هيچ يك از آنﻬا همه را توي چمدان كوچكي ريخت .كاغذ ها ،مداد

ها ،پاكن ها ،كتابﻬا ،فقط اينﻬا بودند كه برايش ارزش داشتند اما خﺐ بايد لباس و خوراكي هم برميداشت تا زنده بماند .همه

وسايلش را برداشت ،آماده حركت بود .با ديوار هاي خانه حرف ميزد ،در اين سه سال ديوار تنﻬا كسي بود كه ميتوانست به او

اعتماد كند و حاﻻ بايد از ديوارها خداحافظي ميكرد .نوشته هايي كه در اين سه سال روي ديوارها نوشته بود را لمس ميكرد ،با آنﻬا

وداع مي كرد و با تمام وجود دلتنگ بود.

از خانه اي كه نميدانست صاحبش كيست ،از روستايي كه اسمش را نميدانست و از همه اتفاقات اين سه سال خداحافظي كرد.

شروع كرد به حرف زدن با عروسكي كه تنﻬا همراه اش بود  »:بايد با اتوبوس بريم تﻬران بعدش چند نفر قابل اعتماد پيدا كنيم و

پروژه رو شروع كنيم .به آدماي زيادي نياز داريم ولي مشكل اينجاست ،كمتر كسي هست كه زندﮔيشو فداي علم كنه«.

به ايستگاه اتوبوس رفت و چند دقيقه بعد اتوبوسي با مق صد تﻬران رسيد .سوار شد و همانطور كه عروسكش را ﮔرفته بود دنبال

جايي براي نشستن ﮔشت .يك صندلي كنار دختري حدودا  ١٢ساله خالي بود ،سارا با حركت سر از دختر خواست كه اجازه دهد

كنارش بنشيند و دختر برايش جا باز كرد .سارا نشست و دفترچه اي به همراه مداد از كيفش در آورد و شروع به نوشتن يك ليست

كرد.

 .١زيست
 .٢رياضی
 .٣ﮐاﻣﭙـيوتر
 .۴نجوم
 .۵ﻣکانيک
دختر يواشكي نوشته هاي سارا را ميخواند ،سارا كه متوجه كار دختر شد تصميم ﮔرفت سر صحبت را با او باز كند.

  »:از بين اين رشته ها دوست داري براي دانشگاه كدوم رو بخوني؟«دختر با دستپاچگي رو به سارا كرد و آرام ﮔفت  »:نجوم«.

سارا لبخندي زد .خاطراتش را به ياد آورد ،اما در كمتر از چند ثانيه لبخند از لبانش رفت و همان ساراي بي روح قبلي كه تمام

فكر و ذكرش پروژه اش بود شد .با سردي به دختر ﮔفت  »:رشته خوبيه ،براش تﻼش كن «.دختر سري تكان داد و رويش را به

سمت پنجره برﮔرداند .سارا همانطور كه به فكر خاطرات ﮔذشته اش بود در خواب غرق شد .وقتي بيدار شد تقريبا به مقصد رسيده

بودند .وسايلش را برداشت و از اتوبوس پياده شد .تصميم ﮔرفت تا وقتي كه يك ﮔروه تشكيل دهد به هتل برود.

يك هفته بعد سارا به وسيله يك ميني بوس با يك ﮔروه از كساني كه آﮔاهي كامل نسبت به اتفاقاتي كه قرار بود بيفتد داشتند به

سمت آن خانه كه سارا سال هاي تنﻬايي خود را آنجا ﮔذرانده بود راه افتادند.

سارا با لبخندي مليح از روي صندلي اش بلند شد و رو به اعضاي ﮔروه ﮔفت »:ميخوام دوباره همه چيزهايي كه قبﻼ ﮔفتمو تكرار

كنم .من سارا هستم .در روز دوم ارديبﻬشت سال  ١٣٩٠ايده اي براي رفتن انسان به سياره مشتري به ذهنم رسيد .بر اساس

امكاناتي كه ما ميتونيم براي خودمون جور كنيم اين سفر حداقل  ٢٠٠و حداكثر  ٢١٠سال طول ميكشه .حاﻻ نكته اينجاست ،ما

چطور ميتونيم  ٢٠٠سالي كه توي راه مشتري هستيم رو عمر كنيم؟ جوابش يك كلمه هست .سرمازيستي! بله درسته ،ما قراره

 ٢٠٠سال توي يه سفينه فريز بشيم! حاﻻ ميگيد بعد از دويست و ده سال چه كسي قراره يخ زدايي رو انجام بده؟ طبيعتا يه ربات!

رباتي كه براي اين كار برنامه ريزي شده «.كسي از حرف هاي سارا حيرت زده نشد .شايد دهمين بار بود كه اين را توضيح مي دهد.

سارا ادامه داد  »:من كمي از كار هاي مورد نياز براي پروژه رو انجام داده بودم كه در روز هفتم مﻬر همون سال من رو به جرم

دزدي اي كه انجام نداده بودم دستگير كردن و چﻬارم خرداد  ١٣٩٣آزاد شدم .بياين به هيچ عنوان به اين اتفاق ها فكر نكنيم .من

بخاطر اين اتفاق ها  ٣سال خودم رو توي يه خونه حبس كردم و اﻻن همه اطﻼعات مورد نياز توي يه خونه كه در ناكجا آباد واقع
شده هست .و مﻬمترين چيز اينه كه هيچكس نبايد درباره كارهاي ما چيزي بفﻬمه«.

همان لحظه راننده ترمز را كشيد و كم مانده بود سارا با سر زمين بخورد .سارا از شدت غرور به روي خودش نياورد ،پياده شد و به

سمت در خانه دويد .همانطور كه سارا صد ها بار به همه ﮔفته بود آن خانه  ٣اتاق داشت .يكي براي دختر ها .يكي براي پسر ها و

اتاق آخر مخصوص جلسه هايي كه برﮔزار ميشد بود.

سارا تصميم ﮔرفته بود اصل قضيه را به طور خﻼصه در دفترچه اي بنويسد تا شايد  ٢٠٠سال بعد دست كسي به آن دفتر برسد.

شروع به نوشتن كرد.
دفترچه عزيزم از اونجايی ﮐه تو تنها ﮐسی هستی ﮐه شايد بتونه بعد از
ناپديد شدن ﻣن حرف دل ﻣنو به ﻣردم برسونه اين ها رو بهت ﻣيگم.
ﻣا داريم يه سفينه با سرعت  ٨١۴۴ﮐيلوﻣتر بر ساعت ﻣيسازيم ﮐه به
ﻣشتری بريم .با استفاده از فناوری سرﻣازيستی ﻣيتونيم  ٢٠٠سال ﻣنجمد
بشيم و يه ربا ت ﮐه جوری برناﻣه ريزی شده تا بعد از  ٢٠٠سال ﻣا رو
انجماد زدايی ﮐنه  .اينجوری ﻣيتونيم ﻣشتری رو از نزديک با چشم های
خودﻣون ببينيم .ﻣا زندگی خودﻣون رو فدای اين ﮐار ﮐرديم و از ﮐارﻣون
راضی ايم .اﻣيدوارم ﮐسی ﮐه اين نوشته ها رو پيدا ﻣيکنه انتشارشون
بده .البته اگه ﮐسی پيداشون ﮐنه !
تيم ﻣا  ١٠نفره هست و اين نفر از  ٣تا پسـر و  ٧تا دختر تشکيل شده.
 .١ﮐيان ﮐه  ٣١سالشه و همه هزينه ها با اونه .خودش اينطور خواست
به ﻣن ﻣربوط نيست .خودش گفت بخاطر يکنواختی زندگيش عضو گروه شده.
 .٢زهرا  ٢٩سالشه .ﻣن زهرا رو از قبل ﻣيشناختم با هم ﻣيرفتيم
دانشگاه .به نظر ﻣن خيلی دختر با نمکيه .طبق گفته خودش بخاطر عﻼقه
به علم عضو گروه شده.
 .٣حديث همسن ﻣنه و  ٢٨سالشه .از دبيرستان همو ﻣيشناسيم و دانشگاه
هم با هم بوديم .به روايتی نزديک ترين دوستمه و به شدت بهش عﻼقه
دارم .خودش ﻣيگه بخاطر ﻣن عضو تيم شده و اين خيلی بهم انرژی ﻣيده.
 .۴پويا هم  ٢٨سالشه .دليل اينکه اوﻣده تئی تيممون هم ناﻣيدی از
زندگی بوده .خودش ﻣيگه از وقتی ﻣادرم فوت شده هيچ اشتياقی به اداﻣه
دادن ندارم و بهترين ﮐاری ﮐه ﻣيتونستم بکنم همين بوده
 .۵الهه هم  ٢٨سالشه .دختر جالبيه به ﻣاجراجويی عﻼقه داره و توی
ﻣوزه باهاش آشنا شدم .الهه ﻣيگه زندگيم هيچ هيجانی نداشت برای همين
اوﻣدم توی گروه.
 .۶بهار هم  ٢٨سالشه )واقعا عجيبه اين همه  ٢٨ساله( بهار رو هم از
قبل ﻣيشناسم .دختر جالبيه .خودش ﻣيگه بخاطر عﻼقه به علم اوﻣدم توی
گروه.

 .٧ﻣريم هم  ٢٩سالشه و از طريق الهه باهاش آشنا شدم .و ﻣيگه ﮐه
بخاطر ﻣاجراجويی عضو تيم شدم.
 .٨ثمين  ٢۶سالشه و توی پارک باهاش آشنا شدم .اونم برای ﻣاجراجويی
عضو تيم شده.
 .٩اﻣين ﮐوچکترين عضوه ٢۵ .سالشه و پسر عموی پويا هست .تا جايی ﮐه
فهميدم فقط برای خودنمايی اوﻣده توی تيم و خب اﻣيدوارم دليلش عوض
بشه.
 .١٠خودم .حرف زيادی ندارم .ﻣن سارا هستم  ٢٨سالمه و دﻻيل زيادی
برای اين ﮐارم دارم.

دو سال ﮔذشت و همه آماده بودند .لباس هاي فضانوردي را پوشيدند .خوشان هم نميدانستند چه چيزي پيش رويشان است.

شايد موفقيت ،شايد مرگ ،شايد انفجار سفينه ،و شايد تنﻬا چيزي كه قرار بود از آنﻬا باقي بماند دفترچه سارا بود همچنين هزار
شايد ديگر .به هيچ يك از اين شايد ها اهميت نمي دادند .سارا ميخواست بار ديگر خانه روياهايش را رها كند .اما اينبار براي

هميشه .خانه مرتﺐ و تميز و خالي بود .دفتر سارا در وسط خانه تنﻬا رها شده بود .همه از خانه خارج شدند .سارا هنوز نميدانست
كه ارزشش را دارد يا نه اما ديگر نيازي به فكر كردن نبود ،همه تصميمشان را ﮔرفته بودند.

سوار سفينه شدند ،هر كسي در سلول شيشه اي مخصوص خودش رفت .ربات ماده اي به بدن همه تزريق كرد .درجه هوا در

سلول ها كمتر و كمتر ميشد و سرما را با تمام وجود احساس ميكردند .ناﮔﻬان صدايي آمد ١٠ .ثانيه تا پرتاب! شمارش معكوس

شروع شد ١ ،٢ ،٣ ،٤ ،٥ ،٦ ،٧ ،٨ ،٩ .و بعد از زمين فاصله ﮔرفتند.

 ٢٠٠سال .بله  ٢٠٠سال .در اين  ٢٠٠سال هزاران نفر ﻣيميرند و
هزاران نفر ﻣتولد ﻣيشوند اﻣا ده نفر هستند ﮐه همه اين  ٢٠٠سال را
زندگی ﮐرده اند .نه! حرفم را پس ﻣيگيرم! هيچ يک از ﻣا اين دويست
سال را زندگی نکرديم ،بلکه فقط زنده بوديم .ﻣطمئن نيستم .شايد حتی
زنده هم نبوديم! اين ها اهميتی ندارد .تنها سوال ﻣهم اين است ﮐه
بعد از اين  ٢٠٠سال زنده ايم؟ زنده ايم و زندگی ﻣيکنيم؛ يا تمام
اين زحمات شوخی ای بيش نبوده و ﻣا  ٢٠٠سال پيش ﻣرديم؟

 ٢٠٠سال بعد سارا و دوستانش همچنان در سلول هاي خود به سر ميبردند .ربات با صداي قيژ قيژ بلندي شروع كرد به انجماد

زدايي آن ﻬا .اولين نفري كه به حالت عادي برﮔشت حديث بود .بعد از  ١ساعت همه به حالت عادي برﮔشتند و از سفينه خارج

شدند .امواج آدرنالين باعث سيخ شدن موهاي تن سارا شد .هيچ يك از آنﻬا نميدانستند كه خبر رفتن آنﻬا به مشتري در همه جاي

دنيا پخش شده .براي آنﻬا مﻬم نبود! مﻬم ا ين بود كه آنﻬا اﻻن در مشتري هستند و به هدفشان رسيده اند! سارا به ستاره قطبي

نگاهي كرد .و لبخند زد.

