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مشکل فضا این است که بی انتهاست.

اقیانوسی از سیاهی بدون هیچ ساحلی.



خالئی بی پایان.



و اینجــا، تنهای تنهــا، میلیاردها میلیارد کیلومتــر در تاریکی 
مطلــق، نقطــه  ای کوچــک به تنهایــی حرکت می کنــد. قطعه ای 
ظریــف و شــکننده کــه پــر از آدم هــای به خواب رفتــه و 

رؤیاهایشــان اســت.



 یک سفینه.





 مسافرت از زمین به ماه چند روز طول می کشد. مسافرت 
از زمیـن بـه مریـخ چنـد مـاه طـول می کشـد. مسـافرت بـه 
مشـتری چند سـال و به پلوتون و نپتون چند سـالی بیشـتر 
از آن چنـد سـال. امـا آسـترا1 هنوز هم دورتـر و دورتر می رفت. 
خیلـی خیلـی بیشـتر از ایـن فاصله هایی کـه گفتیـم. نوُدنیا، 
دنیایـی که آسـترا و خانواده اش قرار بـود در آن زندگی کنند، از 
زمیـن خیلـی دور بـود و تا به آنجا می رسـیدند، صد و نود و نه 

سـال طول می کشـید.

Astra .1؛ به معنی ستاره
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 مامان که فاصله ی زمین 
تا نودنیا را به آسترا گفت، داد 
آسـترا در آمـد. »نمی تونیم صد و 
نود و نه سال توی سفینه بشینیم! 
خسته کننده سـت!  خیلی 
هیچ چیزی هم نیست که 
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بتونیم از توی پنجره نگاه کنیم، تازه اگه سفینه ها پنجره داشته 
باشـن... که احتماالً هم ندارن! وقتی هم که برسـیم من دیگه 
پیر شـدم! من...« با انگشـت های دستش شمرد. »دویست و 

نه ساله می شم! پر از چین وچروک!«
اما مامانش فقط خندید و برادر کوچک آسترا، َالف، را آن قدر 
روی زانوهایـش بـاال و پاییـن کرد کـه َالف هم به خنـده افتاد. 
»آسـترا، نگران نباش. ما اون همه سـال بیدار نمی مونیم. وقتی 
می ریم داخل سفینه، تمام مدت توی یه محفظه ی مخصوص 

می خوابیم...«
آسترا پرسید: »مثل تختخواب؟«

بابـا بـه او گفت: »یه کم شـبیه تختخواب و یه کم هم شـبیه 
فریزر.«

آسترا لرزید و گفت: »یخ نمی زنیم؟« خودش را تصور کرد که 
بین نخودهای یخ زده و بستنی یخی ها جمع شده و بالشش هم 

کیک بستنی است.
نمی کنیـم. هیچ چیزی رو  مامانش گفت: »احسـاس سـرما
احساس نمی کنیم. به خواب خیلی عمیقی می ریم. دستگاه هایی 
که سـفینه رو حرکت می دن ما رو سـرد می کنن و سن ما زیاد 
نمی شه. اون وقت سفینه ما رو به نودنیا می بره، اون هم وقتی که 



خوابیـم. وقتـی هم که رسـیدیم، از خواب بیدار می شـیم. مثل 
این می مونه که فقط یه شـب گذشـته باشـه. و ما توی خونه ی 

جدیدمون هستیم!«
بابا گفت: »یه دنیای کامالً نو!«

آسترا گفت: »نودنیا!«





آسترا از رفتن به نودنیا هیجان زده بود. فیلم ها و عکس های 
آنجـا را دیـده بود. قرار بود خـودش، مامان، بابا و َالف توی یک 
خانـه ی بـزرگ زندگـی کننـد. خانه ای وسـط اقیانوسـی وسـیع 
و سـبزرنگ بـا جنگل هـای سـرخس و باغـی بـا چمن هـای 
 آبـی. آن هـا بایـد سـیاره ی جدیـد را بـرای آمدن مـردم از زمین 

آماده می کردند.
اما هنوز هم از این سـفر طوالنی و سـرد خوشـش نمی آمد، 

حتی با اینکه قرار بود همه ی سفر را بخوابد.
آسترا پرسید: »خواب هم می بینیم؟«

مامانش گفت: »فقط خواب های رنگی رنگی.«

و این گونـه شـد که آن ها با فضا پیمـا از پایگاه فضایی حرکت 
کردند.


