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 پیشگفتار 

سالگی    61در سن  ، نخستین زن فضانورد آمریکایی دیده از جهان فروبست. او  سالی راید  2012جوالی    23روز  

 .  ، درگذشتماه را با بیماری سرطان پانکراس دست و پنجه نرم کرده بود هفتپس از آنکه و 

سالی راید برای بسیاری از مردم و به ویژه برای زنان و دختران جوان در گوشه و کنار جهان الهام بخش بود.  

و نه حتی به این دلیل که   به این دلیل اینکه اولین زن آمریکایی بود که قدم به فضا گذاشته بودنه فقط 

 تعلق داشت.    LGBTQنخستین فضانوردی بود که به خانواده 

ها والنتینا ترشکوا را در نخستین روزهای عصر فضا به مدار زمین فرستاده بودند. اما  تر از او روس خیلی پیش 

گشت که مسیر ورود به فضا برای زنان در آمریکا به هیچ  می  اهمیت سفر راید به این نکته بازالهام بخشی و 

توانایی و شایستگی  بایستها برای اینکه به فضا سفر کنند نه تنها می وجه مسیر ساده و راحتی نبود. آن 

ذهنی و بدنی خود را مانند هر فضانورد دیگری اثبات کنند که باید مبارزه طوالنی سیاسی را برای کسب حق  

 .گذاشتندمیورود به فضا پشت سر  

ی برای پشت یاکسیستم دیوان ساالر آمریکا راه فضا را به روی زنان بسته بود. با وجود اینکه اولین زنان آمری

گذاشتن سال  دوره   سر  در  آموزشی  و    1959های  تمرینات  همه  سرگذاشتن  پشت  از  پس  اما  انتخاب شدند 

های ناسا که در آن  د انتظار، به دلیل سیاست از حرغم کسب نتیجه مناسب و باالتر  های دشوار و علی آزمون 

ها  ها باید سالد. آن دانست، با درهای بسته مواجه شدنهای فضایی را کاری مردانه می زمان فضانوردی و فعالیت

تی کنگره  برابر این تصمیم اعتراض کردند و حگذاشتند. بارها در ای سیاسی را نیز پشت سر می تالش و مبارزه 

آمریکا را وادار کردند تا با برگزاری جلسه استماع عمومی درباره این تصمیم ناسا تجدید نظر کند که البته در  

  ها از پای ننشستند.ما آنیتی نصیبشان نشد. اموفقمسیر ی ابتدا

  ، خستین گروه از فضانورد زن از سوی ناسا انتخاب شدندن به عنوان  1978سالی راید و همراهان او که در سال  

  گذاشتند گیر را پشت سر  ای نفس خود مبارزه   به فضا  برای ورود  ها  در امتداد چنین مسیر دشواری قرار داشتند. آن 

  ای طوالنی برای احقاق حقوق زنان و به همین دلیل سفر راید به مدار زمین برای بسیاری نشانه موفقیت مبارزه 

 بود.  در حوزه فضا

های مختلفی که داشت چندین  به ترویج علم روی آورد. در کنار فعالیت  اشراید پس از پایان سفرهای فضایی

  ها با فضا نوشت.ینه فضا و آشنایی آن زم کتاب ترویجی و چندین کتاب برای کودکان در

که ترجمه آن اینک در مقابل شما قرار    (To Space and Back)« دوباره کتاب »سفر به فضا و بازگشت

و درباره زندگی روزمره و ها است. این کتاب خاطرات کوتاه سالی راید در سفر به فضا  دارد یکی از این کتاب 

اند، این کتاب به  های خود نوشته از خاطراتی که فضانوردان از ماموریت . برخالف بسیاری  احساسات او است

شود، بلکه تنها مشاهدات دست اول سالی راید از حضور در فضا را به صورت روایی و  جزییات فنی وارد نمی 

  هایی که درباره همین مشاهدات است که به بسیاری از پرسش کند. البته دقیقی برای مخاطبان خود روایت می

گذرانند، چگونه در فضا  دهد. اینکه فضانوردان لحظات پرتاب را چگونه میسفرهای فضایی وجود دارد پاسخ می 

 کنند. خورند و یا استحمام می غذا می 



ها از آنجا رویایی است که ذهن بسیاری از مردم را به خود مشغول  تجربه سفر به فضا و تماشای زمین و ستاره

های مندان باشد. بسیاری از ما پرسش نیست که در اختیار همه عالقه   فرصتیر فضا؛  کند؛ اما فرصت حضور دمی

 شوند. شان با آن مواجه میهایی داریم که فضانوردان در خالل سفرهای فضایی فراوانی در خصوص تجربه 

همراه باب کریپر، دیک هاوک، جان فابین و نرم تاگرار   1983، نخستین سفر فضایی خود را در سال راید سالی

 نویسد:  انجام داد. وی درباره اینکه چگونه به یک فضانورد تبدیل شد می 

ها همواره مرا مجذوب  ها، سیارات و کهکشانکردم، ستاره هایی که رشد می از دوران کودکی و در تمام سال »

کردم روزی به فضا سفر کنم. من در دبیرستان رشته ریاضیات و علوم  کردند، اما هیچ گاه تصور نمی می خود  

خواندم و پس از آن به تحصیل فیزیک پرداختم. پس از پایان تحصیالتم موسسه ملی علوم هوا و فضای آمریکا  

(NASA)   هان احساس کردم با تمام وجودم  مند سفر به فضا بودند. ناگگشت که عالقه به دنبال دانشمندانی می

ها را از فضا تماشا کنم. من درخواستی برای ناسا فرستادم  خواهم این شانس را داشته باشم که زمین و ستاره می

 «ها به عنوان یک فضانورد انتخاب شدم.ها و مصاحبه ای از آزمون و پس از پشت سر گذاشتن مجموعه 

های مختلفی را نیز در ناسا به عهده  که به انجام رساند مسئولیت  غیر از سفرهای فضایی متعددیراید  سالی  

داشته است. او عضو هیات تحقیق درباره فاجعه انفجار شاتل چلنجر بود و پس از آن که در بهمن ماه سال  

به    1381 حادثه دعوت  این  تیم تحقیق  از طرف  منهدم شد،  زمین  به  بازگشت  کلمبیا هنگام  شاتل فضایی 

 به عضویت تیم تحقیق فاجعه کلمبیا درآمد. همکاری شد و 

هایی که فضانوردان باید در کنار  کند؛ فعالیتهای فضانوردان ارائه می سالی در این کتاب گزارشی از فعالیت 

گوید. متن های روزمره فضانوردان در فضا سخن می های علمی به انجام برسانند و از چگونگی فعالیتآزمایش 

دنیایی زیبا،   ی واقعی از آنچه در فضا با آن مواجهیم در اختیار ما قرار دهد و ما را باتواند تصویرکتاب می 

 صالبت آشنا کند.   شکوهمند و پر

است که به خصوص با رویدادهای اخیر، حضور انسان در   اندازی به آینده ممکنیاین آشنایی نه تنها چشم 

های فضا به روی  فضا توسعه پیدا خواهد کرد که نگاهی مهم به گذشته دشوار ولی پر هیجان گشودن دروازه 

 انسان است.

 

های فضایی و سفرهای فضایی تغییراتی  از زمانی که سالی راید قدم به فضا گذاشت و این کتاب را نوشت برنامه 

های فضایی که سالی راید را به مدار زمین بردند و به تکمیل ایستگاه فضایی  به چشم خود دیده است. شاتل  را

بازنشست شده المللی کمک کرده   بین اینک  و شرکت اند  ژاپن  روسیه،  بر عهده  زمین  به مدار  های اند. سفر 

، که از چندی پیش مسافر  همول ایکس نه تنها مح  –های خصوصی مانند اسپیس  خصوصی قرار دارد. شرکت 

های فضایی برنامه   های جدید دراند. قدرت ها تاسیس شده های استخراج منابع سیارک شرکت  برند.می به مدار    نیز

ای روباتیک عمده  های سیاره دهد. کاوش دار خود را توسعه می حال ظهورند. چین به سرعت برنامه سرنشین در

 تغییر کرده است. ناسا انداز فضایی بارها برنامه چشم اند و د جلب کرده وخ ها را به توجه 

انداز رویایی خود را حفظ کرده است. هنوز سبک  در طول این مدت هنوز حضور در فضا تقریبا همان چشم

قدم در شرایط بی وزنی مدار زمین گذاشت تغییر چندانی به خود ندیده    مانی که سالی رایدززندگی فضانوردان از  



نظیری که فعال در اختیار تعداد محدودی از افراد است را حداقل در  است و هنوز مردم عالقمندند تا تجربه بی

 ذهن خود بازسازی کنند. 

جم و  که در روزنامه جام سال پیش زمانی    18ای است. حدود  داستان این ترجمه برای من داستان پرخاطره 

و در عین حال دست اولی از    دقیق اطالعات    ، ، برای اینکه مخاطبان روزنامهاین روزنامه بودم  ضمیمه کاشف

کتاب سالی راید را به شکل پاورقی منتشر کردم. این  ترجمه آزادی از  سبک زندگی در فضا به دست بیاورند،  

 در این ضمیمه منتشر شد.  1382مجموعه در سال  

که بار دیگر به صورت یکجا آن را منتشر    جا دارد فوت کرد به نظرم رسید    1391زمانی که سالی راید در سال 

کنم. آن زمان من دیگر در سوی دیگر کره زمینی بودم که زمانی سالی راید از مرزهای فضا به آن نگریسته 

 بود.

هایی از متن در نسخه  از سویی حذف بخش آوری کردم اما به دلیل ناقص بودن و  ها را جمع آرشیو یادداشت 

ها  منتشر شده در روزنامه یک بار دیگر متن را نوشتم و انتشار آن را به یکی از ناشران کشور پیشنهاد دادم. آن 

 نیز پذیرفتند و فکر کنم حتی کار تا مرحله گرفتن شابک پیش رفت.  

 لف کتاب منتشر نشد. و به دالیل مخت ه استسال دیگر گذشت هشتاز آن زمان تا کنون 

بخش است. و  کافی باشد و از سویی هنوز خواندن این کتاب برای من الهام   فکر کنم هشت سال زمان انتظار 

کنم شاید برخی از شما نیز خواندن آن را جذاب بیابید. به همین دلیل یک بار دیگر به همین دلیل هم فکر می 

بندی کتاب اصلی آن را آراستم. در مورد تصاویر با وجودی  حه االمکان مطابق الگوی صفو حتی  ویراستممتن را  

های کمی قدیمی ها در اختیار بود اما به نظرم آمد حال و هوای همان عکس تری از آن های با کیفیتکه نسخه 

 ها را حفظ کردم.  شده با محتوای متن تناسب بیشتری دارد و آن

 متن را بازخوانی کرد و اشتباهات آن را اصالح کرد که از او سپاسگزارم. دوست عزیزم نیکی دادگری

بینید که شاید در کنار متن اصلی قابل توجه باشند. این  ای را می در انتهای این کتاب شما یکی دو ضمیمه

مه ارزش  ترجمه به صورت رایگان و آنالین منتشر شده است. اگر خواندنش را مفید یافتید و فکر کردید این ترج

حمایت دارد، آن را به دست دیگران و به خصوص کسانی برسانید که شاید دسترسی کمتری به فضای وب  

 داشته باشند.  

اندیشند ای از سرزمینمان، نگران و کم امید به آینده می به نوجوانان و به خصوص دخترانی که شاید در گوشه 

کنند چون  ها که گمان می خود را به سوی آینده بگشایند. به آنو نگرانند که چطور باید در رقابتی نابرابر، مسیر  

 خردی دیگران را بر دوش بکشند.ها و کم ها که باید بار تبعیض اند، به آنبا دیگران متفاوتند، طرد شده 

پایان و سختی چون  هایی تلخ که شب بیها دوا نخواهد کرد اما شاید در ساعت این کتاب حتماً دردی را از آن 

 الهام بخشی باشد برای نا امید نشدن و پیش رفتن. آید، هی عبور ناپذیر به نظر می کو

های  دهد. شاتل های فضایی ارایه می کتاب در تصویری است که از سفرهای شاتل های این  یکی از جذابیت 

دار پس  نشین ترین برنامه سردار ناسا و عمده های فضایی سرنشین سال قلب تپنده برنامه   30فضایی برای حدود  

را در غرش موتورهای شاتل به فضا  از مردم هنوز تصویر سفر  بودند. بسیاری  ماه  و فضانوردانی    از فتح  ها 



ها کردند. این کتاب روایتی از زندگی در شاتل های سپید رنگ فضایی زندگی میبینند که در عرشه این غول می

 دهد. میه  ئارارا 

 پوریا ناظمی  

 1399تابستان  –مونترال 
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توانستید راحت  »بودن در فضا چه جوریه؟«، »فضا ترسناکه؟« »آیا سرده؟«، » آیا می 

 پرسند.  اند می هایی است که همه از کسانی که به فضا سفر کرده ها سوال بخوابید؟« این 

به راحتی توصیف کرد. کلمات و تصاویر این کتاب به    توان تجربه سفر به فضا را نمی 

کند تا تصوری از اینکه با موشکی به فضا سفر کرده و جایی در ارتفاع  شما کمک می 

 چند صد کیلومتری آزادانه و رها در اطراف زمین غوطه بخورید، چه احساسی دارد.  

من به همراه چهار    ( اتفاق افتاد و1362)خرداد    1983نخستین سفر فضایی من در ژوئن  

فضانورد دیگر عازم فضا شدم: باب کریپن، ریک هاوک، جان فابین و نورم تاوگارد. ما  

با شاتل فضایی به فضا رفتیم. نخستین هواپیمای فضایی که امروز همه فضانوردان ما  

روی سکوی پرتابی در ایالت فلوریدا سفر خود را آغاز    ازبرد. ما  را با خود به مدار می 

م و برای هفت روز به دور زمین گشتیم. در این مدت ما دو ماهواره را در مدارشان  کردی

وزنی تحقیق کردیم. بعد از سپری  به مطالعه زمین پرداختیم و درباره اثر بی قرار دادیم،  

بازگشتیم. ماجراجویی ما ورود شاتل به درون جو   کردن یک هفته در مدار، به زمین 

 از موتور و آرام آن بر باند فرود در کالیفرنیا به پایان رسید.  زمین و فرود بدون استفاده 

که باری دیگر  م  دیآورکریپ، جیک، جان، نورم و من، همگی این فرصت را به دست  

کردیم که بتوانیم استراحت کنیم، از  نیز عازم فضا شویم. در هر سفر، ما زمانی پیدا می 

ها را تحسین کنیم. و مانند همه فضانوردان  لذت ببریم و منظره زمین و ستاره   وزنیبی

کنند تا هیجان سفرمان  ها به ما کمک می ما وقت کافی برای عکاسی داشتیم. عکس 

 به فضا را ثبت کرده و آن را در بازگشت به زمین با دوستانمان در میان بگذاریم.  



 

بینید را فضانوردان حاضر بر عرشه شاتل فضایی  هایی که در این کتاب می عمده عکس 

های فضایی  ها در سفرهای من و برخی در دیگر سفرهای شاتل اند. تعدادی از آن گرفته

شقی که در میانه  دهند که غذا خوردن از قا. این تصاویر به شما نشان می تهیه شده است

است، چطور باید برای راهپیمایی فضایی، لباس ویژه فضانوردی  چگونه هوا معلق است 

 های زمینی زیر پا نگاه کرد. را به تن کرد و به اقیانوس 

 راید، نورم تاگارد، ریک هاوک، جان فابینچپ به راست: باب کریپن، سالی  



که   کردمها بودم اما هیچگاه فکر نمی ها و کهکشان ستاره ها، من همیشه مبهوت سیاره

روزی فضانورد شوم. من در دبیرستان در رشته ریاضیات و علوم تحصیل کردم و سپس  

سپری کردم. وقتی    –قوانین طبیعت و عالم    – های کالج را به تحصیل فیزیک  سال

کردم، ناسا، سازمان فضایی ایاالت متحده، اعالم کرد که به دنبال  تحصیالتم را تمام می 

به فضانورد شدن باشند. ناگهان متوجه شدم که چقدر    مند دانشمندانی است که عالقه

ها را از فضا مشاهده کنم. مدارکم  خواهم این فرصت را داشته باشم که زمین و ستاره می

 را فرستادم و بعد از تعدادی مصاحبه و آزمون، برای فضانورد شدن انتخاب شدم.  

این کتاب را به چاپخانه    که تقریباً آماده بودیم  1364بهمن    8/    1986ژانویه    28روز  

ای باورنکردنی رخ داد. شاتل فضایی چلنجر تنها یک دقیقه بعد از پرتاب  بفرستیم، حادثه 

منفجر شد. بعد از این حادثه من مدت زیادی درباره این کتاب فکر کردم و اینکه آیا  

دیم  نه. در نهایت تصمیم گرفتم غیر از تق  هایی از آن را تغییر دهم یاخواهم بخش می

 نویسم چیزی را تغییر ندهم.  کتاب و این کلماتی که در اینجا می 

های جوانان که از فضانوردان  خواستم برخی از سوال من این کتاب را نوشتم چون می 

ها درباره احساسات ما است و سوالی که اکنون  پرسند را پاسخ دهم. بسیاری از سوال می

 سناک است؟  معنی بیشتری دارد این است که آیا فضا تر

ترسناک هستند. و خطر    – به خصوص رفتن به قلمروهای ناشناخته    –هر ماجراجویی  

خواستم فضانورد شوم چون آن  می همیشه بخشی از پروازهای فضایی بوده است. من  

می  پرچالش  فرصتی  این را  تجربهدانستم.  این  که  البته  و  بود  هرگز  گونه  که  بود  ای 

 فراموش نخواهم کرد. 

د سالی رای   



 



 



  



 

 بامداد روز پرتاب  

6...5...4 ... 

 شمارش معکوس زنگ بیدار شدن ادامه دارد. 

3...2...1 ... 

 زنگ ساعت!  

بامداد و کمتر از چهار ساعت تا زمان پرواز شاتل باقی مانده است. وقت    3:15ساعت  

 بیدار شدن است. 

آسمان    ، هوا هنوز مثل قیر تاریک و سیاه است. چهار ساعت دیگر پرتاب شاتل فضایی

   را روشن خواهد کرد.  

های پروازمان را به  لباسو درون خوابگاه،    دورتر از سکوی پرتاب  چهارده کیلومترحدود  

 خوریم.  . آخرین اطالعات را دریافت کرده و صبحانه سبکی می کنیمتن می 

سوار   و  کرده  ترک  را  خدمه  ساختمان  است.  تاریک  هنوز  هوا  پرواز.  تا  ساعت  سه 

 شویم.  بوس فضانوردان شده و راهی سکوی پرتاب می مینی 

اش به سوی آسمان نشانه رفته بود. شاتل به محفظه  سرپا ایستاده و دماغهشاتل فضایی  

برد متصل  پیکر نارنجی سوخت و دو موشک کوچک سفید که آن و ما را به فضا می ول غ

 شده بود.  

د. با  نها بدنه شاتل را روشن کرده بودر آخرین بخش مسیر ما به سوی سکو، نورافکن 

دانستیم  وجودی که در اینجا و در آخرین مراحل شمارش معکوس، تنها بودیم اما می 

 حال تماشای ما هستند.   همین االن هزاران نفر در

عظمت و ارتفاع  آمده و قدم بر سکوی پرتاب نهادیم، دربرابر  زمانی که از خودرو بیرون 

  طول مسیر  کردیم کوتوله هستیم. درمی حس ، معادل یک برج سی طبقه بود کهشاتل 



توانستیم  اما االن که نزدیک شده بودیم می   آمدهواپیمای فضایی ما به ظاهر آرام می

 ش را بشنویم انگار که موجودی زنده است.اصدای هیس و غرش 



  



 



کناری سکوی پرتاب نصب   برای سوار شدن به شاتل از یک آسانسور بلند که کنار برج

منتقل کرد.    شده بود استفاده کردیم. این آسانسور ما را به محلی نزدیک به دماغه شاتل

راهرویی    ، متر از  سطح زمین فاصله داشت. در انتهای این آسانسور  59/ 5جایی که حدودا  

کرد. در انتهای این راهرو و پیش از این  افقی ما را به سمت در ورودی شاتل هدایت می 

که وارد شاتل بشویم اتاقکی وجود دارد که کامال به در شاتل چسبیده و به اصطالح آن  

کردند  نامند. پیش از ورود به این اتاق اعضای گروه ما سعی فراوانی می سفید می ق  ارا ات

که خود را از وسوسه نگاه کردن به زمین در آن ارتفاعبرهانند. اگر چه این تالش اغلب  

پیش از    شد. راهروی ورودی که به اتاقک سفید متصل شده بودواجه می مبا شکست  

 کرد.  رتباط ما را با دنیای خارج کامال قطع می شد و اشاتل جدا می  ه پرواز از بدن

ها  تا کیلومتر   تربه طور دقیق از گروه فضانوردان تنها افرادی که در سکوی پرتاب و    غیر

کارشناس پرواز بودند که در اتاق سفید به انتظار ما نشسته    ششآن سوتر حضور داشتند  

فشار و ورود به شاتل    د های ضبودند. این افراد وظیفه داشتند ما را در پوشیدن لباس 

کالهخودهای ویژه زمان پرتاب را روی سرمان  که این افراد    کمک کنند. پس از آن

پرتاب را بر بدن ما ممحکم کردند   ایمنی ویژه  این  کردند م می حکباید کمربندهای   .

کردند تا بتوانیم فشار سهمگین هنگام پرواز  ها ما را محکم به صندلی متصل می تسمه

 ون آن که صدمه ببینیم تحمل کنیم.  را بد

  و به همین دلیل موقعیت  رد  یگبرای پرتاب به صورت عمودی قرار می   شاتل فضایی

و    ایمای است که گویا به پشت دراز کشیده های پرواز به گونه نشستن ما روی صندلی 

 صورت ما رو به باال و به سمت نوک دماغه سفینه قرار داشت.  

را به خوبی  توانند منظره بیرون  دو نفر می فضانوردان تنها  بر خالف انتظار از میان تیم  

دید و خلبان  . فرمانده عملیات منظره جذابی از سکوی پرتاب را پیش چشمانش می ببینند

دیدند و باید کش  بقیه فضانوردان چیز زیادی نمی   ای زیبا از اقیانوس اطلس را. نیز منظره 

 دادند که بتوانند نیم نگاهی به بیرون پنجره بیندازند.  و قوسی ناهنجار به خود می 

  تا زمان پرواز تنها یک ساعت باقی مانده است. اعضای گروه پرواز باید پیش از روشن 

ر چیز باید از محکم شدن  موتورها کارهای بسیاری را به انجام برسانند. پیش از ه  شدن 

تر از آن اطمینان از سالم بودن سیستم  شدیم. ولی مهم های صندلی مطمئن می تسمه

  دشواری اکسیژن رسانی هنگام پرواز بود. فشار سنگین هنگام پرواز تنفس را برای ما با  



قیما  تکرد و به همین منظور اکسیژن خالص در خالل اولین دقایق پرواز مسمواجه می 

سفینه مورد بررسی   یهای ارتباطی و رادیوی شد. پس از آن سیستم کالهخودها می وارد 

ها، مدادها و هر چیزی که  ، دستورالعمل هانهایی قرار گرفتند و در نهایت تمام دفترچه 

کردیم تا در  خود محکم می   ی مخصوصهنگام پرتاب به آن نیاز داشتیم را باید در جا

لح در  ظخالل  پرواز هم  نیفتدات  آنها  برای  اتفاقی  باشند و هم  ما  و پخش    دسترس 

. پس از این مراحل باید در انتظار  شدیموزنی می نشوند به ویژه زمانی که وارد شرایط بی 

 ماندیم. پایان رسیدن شمارش معکوس و آغاز پرواز می 

گروه کارشناسان پرواز پس از انجام وظیفه خود درهای ورودی شاتل را محکم کرده و  

ا  ه کیلومتری سکوی پرتاب رساندند. حاال دیگر واقعا تن  5د را به محل امنی در فاصله  خو

کیلومتر آن سوتر هیچ انسان دیگری حضور نداشت و ما نیز درون غول    5شده بودیم. تا  

 های خود بسته شده بودیم.  سپید رنگ فضایی به صندلی 

اقی مانده. سکوی ارتباطی و  دقیقه تا زمان پرتاب ب  7داد که تنها  زمان سنج نشان می 

و از ما دور شدند. لرزش خفیفی    کردند اتاقک سپید به آرامی خود را از بدنه سفینه جدا  

را زیر پای خود احساس کردیم و صدای فعالیت اولیه موتورها به گوش رسید. سفینه به  

لرزید. من و دوستانم کالهخودهای خود را محکم کردیم و مشغول تنفس  آرامی می 

از محفظه اک موتورهای  سیژن  لرزید.  به شدت  دیگر  بار  های همراهمان شدیم. شاتل 

 خود قرار گرفته بودند.  اصلی برای آغاز عملیات پرواز در محل 

 ثانیه زمان باقی مانده بود.    10تا زمان پرتاب تنها  

خود    یوشن شدند. لرزش خفیف شاتل جارسه موتور اصلی شاتل    نه، هشت، هفت ،...  

هایی که شاتل را به سکوی پرتاب متصل  و بر بست  های بسیار شدید داد را به تکان 

می  وارد  فشار  بود  رایانهکرده  اختیار  کرد.  دیگر  کردند.  بررسی  را  موتورها  وضعیت  ها 

 گرفتند.  اوضاع دست ما نبود و کامپیوترها برای پرتاب تصمیم می 

موتورها 1...2...3 دنباله   ...  و  بخار  از  ابری  میانه  در  شاتل  شدند!  از  روشن  آتش  از  ای 

 سکوی پرتاب بلند شد. درون شاتل، سفر پر از لرزش و غرش بود. سرهای ما درون 



توانستیم صدای مرکز فرمان  خورد. به زحمت می کاله خودهایمان به شدت تکان می

شنویم. برای یک لحظه به  ها و موتورها ب  هایمان و از میان تندر موشکدر گوش  را

کند؟ اما وقتی برای شک کردن و وقتی  این فکر کردم که آیا همه چیز درست کار می 

 برای ترسیدن نبود.  

های جنبی تمام  تنها چند ثانیه بعد از میان ابرها رد شدیم. دو دقیقه بعد سوخت موشک

و از ما که مسیرمان  شد و و با درخشش خیره کننده نارنجی رنگی از بدنه شاتل جدا شدند  

دادیم دور شدند. ناگهان سفر ما به طور چشمگیری نرم و ساکت شد.  را به فضا ادامه می 

شاتل هنوز به مخزن بزرگش وصل بود و موتورهای پرتاب ما را به بیرون جو زمین  

توانستیم از رد آتش پشت سر  کردند. آسمان سیاه بود و تنها چیزی که می هدایت می 

شش دقیقه بعد    شد.  تاللو لرزان و محوی بود که از پنحره فوقانی دیده می   خود ببینیم،

یافت. به  با نرخ ثابت افزایش می فشرد خود می های . نیرویی که ما را به صندلی از پرواز

نیرویی معادل  زحمت می  برابر    – جی  -3توانستیم در جای خود تکان بخوریم و  سه 

کنیم ما را در جای خود میخکوب کرده  که بر سطح زمین احساس می   نیروی گرانشی 

نمی  اهمیتی  نیرو  این  به  خیلی  ابتدا  در  تمرین است.  جریان  در  درون  دادیم.  و  ها 

می هواپیماهای   انجام  را  آکروباتیکی  مانورهای  که  هنگامی  فشارهای  تمرینی  دادیم 

چند ثانیه دوام داشت و این به نظر  بیشتری را نیز تجربه کرده بودیم. اما آن فشار تنها  

جی، ما احساس ناراحت  -3آمد تمام نشدنی باشد. پس از چند دقیقه تحمل فشار  می

ها را روی پاهای خود ثابت نگاه داریم و  اما شروع کردیم که کتابچه   ، کردیمبودن می 

یم. متوجه  ها را بخوانخم کنیم تا دستورالعمل جلو  هایمام را برخالف فشار نیروی به  گردن 

 کنم زودتر از این مرحله عبور کرده و وارد مدار شویم.  شدم که در دل آرزو می 

. ناگهان نیروی شتاب  شدندموتورهای پرتاب خاموش    هشت دقیقه و نیم پس از پرتاب. 

های خود به جلو حرکت کردیم. طی چند دقیقه بعد، مخزن  نیز ناپدید شد و در صندلی 

کرد و ما هم به شدت  جدا شده و به زمین سقوط می   خالی شده سوخت اصلی از ما

قدرها هم مشغول نبودیم که    مشغول مهیا کردن شاتل برای ورود به مدار بودیم. اما آن

اند. ما در فضا  هایمان شروع به پرواز در میان کابین کرده متوجه نشویم مدادها و کتابچه 

  هستیم!



 



 

و انگلستان به شرق نگاه میکنیم. کانال انگلیس در بخش پایین سمت  از فراز ولز

 شود، خلیج کاردیگان و کانال بریستول سمت چپ هستند. راست دیده می



یافت. در ارتفاع  غلظت جو نیز به مرور کاهش می شدیم، زمانی که از زمین دور می 

اشته بودیم و رسما  ای از جو زمین را پشت سر گذکیلومتری ما بخش عمده  80حدود 

ایم و در این ارتفاع بدون کمی  در آستانه فضا قرار داشتیم. هنوز در مدار قرار نگرفته 

 گردد و سقوط خواهد کرد.  هُل دادن دیگر، شاتل به سمت زمین بر می 

حدود   عتر شاتل برای رسیدن به مدار نهایی و امن در ارتقا ما از موتورهای کوچک 

کنیم. در چنین ارتفاعی ما خیلی دورتر از سقف  استفاده می  کیلومتری سطح زمین  320

اما ارتفاع ما   کنندده کیلومتری پرواز می   حدودپرواز اکثر هواپیماها هستیم که تا ارتفاع 

هزار کیلومتری از زمین دور   35های هواشناسی که تا ارتفاع از ارتفاع ماهواره 

   ، کمتر است.شوندمی

به محض اینکه در مدار قرار گرفتیم، ادامه سفرمان خیلی آرام بود. موتورها خاموش  

رسید صدای کار کردن ساختار تهویه مطبوع  شدند و تنها صدایی که به گوش می 

داشت. ما با سرعت چند کیلومتر در هر ثانیه در  شاتل بود که هوا را به گردش وا می 

  از زدیم اما هیچ احساسی ار زمین را دور می حال حرکت بودیم و هر نود دقیقه یک ب

توانستیم متوجه  کردیم حتی نمی این حرکت نداشتیم. اگر از پنجره به بیرون نگاه نمی 

 شویم که در حال حرکت هستیم.  

های فضایی خود به ماه سفر  با کپسول  1348/ 1969در مقایسه با فضانوردانی که سال 

دیم. آن فضانوردان زمانی که بر سطح ماه  تر بو کردند، ما خیلی به زمین نزدیک 

  ، ای آبی و سفید که در میانه فضا معلق بودایستاده بودند، زمین دوردست را با لفظ تیله 

شدیم که بتوانیم کل سیاره را در یک نگاه  توصیف کردند. ما آن قدر از زمین دور نمی 

 ببینیم.  

و صحراهای  های درخشان آبی و نوس ای داشتیم. اقیاالعاده انداز فوق چشم  ،با وجود این

ای با شکوه داشتند. با وجودی که  نارنجی رنگ و روشن، در مقابل تاریکی فضا منظره

توانستیم ببینیم اما میدان دید وسیعی داشتیم. وقتی برفراز شهر  کل سیاره را نمی 

یم  تا اورگان را ببینیم و وقتی بر فراز فلوریدا بودتوانستیم آنجلس بودیم می لس 

 توانستیم نیویورک را نیز مشاهده کنیم.  می



 

هایی که از  ها را می دیدیم که گویی به سوی ما خیز برداشته بودند و دره ما رشته کوه

 وزید و  های عظیم غبار را که بر فراز صحراهای آفریقا می شدند. توفان ما دور می 

های آلپ در فرانسه، ایتالیا و سویس کوهستان  



آمد. ما  های فعال در هاوایی بیرون می فشانهای آتش های دودی که از دهانه ستون 

م و  یدیدپیکر یخ را که بر اقیانوس منجمد شمالی شناور بودند را می قطعات غول 

 غریدند. ای که بر فراز اقیانوس اطلس می های الکتریسته توفان 

 کیلومتر قطر دارد  160این توفان گردان )هاریکن( بیش از 



  ای خیره کننده در مدار زمین دارند. به دلیل اینکه ما هر ها منظره ها و غروب طلوع 

یک بار طلوع و یک بار غروب خورشید را   توانیمزنیم می باری که زمین را دور می 

تماشا کنیم، در هر بیست و چهار ساعت در واقع شانزده طلوع و شانزده غروب را  

متوقف  هستیم سیاره  تاریک در نیمه که بینم. تماشای مناظر زمینی هنگامی می

 این آرایه صفحات خورشیدی توسط یکی از فضانوردان درون شاتل و زمانی که سفینه در حال حرکت به سوی طلوع بود عکاسی شده است



  ها و برقچشمک زدن نور شهرها، بازتاب نور ماه روی اقیانوس توانیم می شود. ما نمی 

 ها را ببینیم.  صاعقه 

باندهای   توانیم شهرها، عوارض طبیعی اما تنها مناظر پیش چشم ما نیستند. ما می این 

 های تمدن را نیز مشاهده کنیم.  ها و سایر نشانهها، پل فرودگاه 

 توانستیم سکوی پرتاب رساند، می زمانی که مدار گردش سفینه ما را بر فراز فلوریدا می 

که به دایره نشان داده شده است مرکز فضایی لیندن جانسون، ناسا است که من عمده   اینواحی اطرف هیوستون. منطقه

 کنم.ام را در آنجا سپری میزمان کاری



به درون شاتل  آنجا کیپ کاناورال را ببینیم، جایی که همین چند ساعت پیش از   

 شده بودیم. وارد فضایی خود 

شود که به درون بندر نیویورک سرازیر در سمت چپ آن دیده مینواحی شهر نیویورک. رودخانه هادسون و نیوجرزی و آب راهه دلور  

 شوند.می



 



است. اینکه بتوانی بدون هیچ زحمتی،   وزنیبهترین بخش حضور در فضا تجربه بی 

شناور بشی؛ مثل یک فُک دریایی درون سفینه باال و پایین و دور و اطراف بروی و به  

همان اندازه که سرپا هستی در حالت واژگون قرار داشته باشی بدون اینکه هیچ  

  روی زمین واژگون بودن حس متفاوتی دارد. بهالعاده است. زحمتی متقبل بشی، فوق 

کشید اما در فضا اینکه سرم به  این دلیل که گرانش زمین خون را به سمت سر من می 

 سمت سقف باشد یا کف کابین هیچ تفاوتی برایم نداشت.  

نرخ ضربان قلبم همانی است که   کندوزن هستم برخی چیزها تغییری نمی وقتی بی 

ها، بینی و  ها، گوش غذا را قورت داده و هضم کنم. چشم توانمروی زمین بود. می 

کنم یا مزه  شنوم، بو می بینیم، می کند؛ من همان طوری می ام به خوبی کار می چشایی 

 کردم.  دهم که در خانه حس می را تشخیص می 

افتد. از  این اتفاق برای همه فضانوردان می  –کند با این وجود ظاهرم کمی تغییر می 

شوند بخش قابل  مایعات بدن به سمت پاها رانده نمی ه برخالف زمین، آنجایی ک

های  . به همین دلیل هم صورت مانندها و باالتنه ما باقی می توجهی از آن در صورت 

. ما زمانی که در مدار هستیم  رسدمی هایمان پف کرده به نظر ما کمی چاق تر و گونه 

وزنی فشاری به  دلیل اینکه در شرایط بی   شود. بهحدود دو سانتی متر قدمان بلندتر می 

گردیم  شود. متاسفانه )حداقل برای من( وقتی به زمین برمی ستون فقرات وارد نمی 

 شود.  گردد و کوتاه می دوباره قدمان به حالت قبلی برمی 

گرفتم چطور به اطراف بروم. در ابتدا تنوعی  می  د اولین روزی که در فضا بودم باید یا

هوا را امتحان کردم، این روش اصال کارآمد نیست. هوا به اندازه آب  شنا کردن در 

چگال نیست و من شبیه یک سگی شده بودم که وسط هوا در حال دست و پا زدن  

بود بدون اینکه جایی برود. خیلی زود فهمیدم باید برای اینکه به سویی از کابین بروم،  

 ها فشار وارد کنم.  به یکی از دیواره 

  



 

کردم، اما به  ر مقابل تصادف می ا و در نتیجه با دیو مکردابتدا کمی شدید فشار وارد می 

 ه و کنار باز کنم.  شر با فشارهای نرم و کوچک راهم را به گوسرعت یاد گرفتم چطو

شود به سوی دیگر اتاق  ترین لمس دیوار باعث می وزنی حتی کوچک در شرایط بی 

 رانده شوید یا شروع به گردشی آهسته به دور خودتان کنید. تنها راهی که برای  

جو آلن قلپ بزرگی از آب پرتقال را از جعبه آب میوه اش بیرون آورده و با کمک یک نی آن را به اطراف هدایت می کند و اگر 

 بخواهد می تواند با همان نی آن را بیاشامد.



یی متصل شده است  توقف حرکت وجود دارد این است که چیزی را که به بدنه یا جا 

  کردم که در حال از دست دادن کنترلم هستمبگیرید. در ابتدای سفرم دائم حس می 

و این حس  ، ای ایستاده استمثل کسی که در حال بندبازی باشد یا روی لبه دره 

رود. بعد  غریب و ناپایداری است که توصیفش مشکل است اما خوشبختانه از بین می 

بدون اینکه  هایم را ابت ایستادن را یاد بگیرم و توانستم لباساز یکی دو روز توانستم ث 

 به عقب رانده شوم عوض کنم.  

 جف هافمن و رءا سدون سعی می کنند ببیند یک بازی فنری در شرایط بی وزنی چطور رفتار می کند 



وزنی است  در مدتی که بدنشان در حال تنظیم خود با شرایط بی  برخی از فضانوردان 

کنند. تقریبا نیمی از خدمه شاتل یکی دو روز اول ناخوش هستند.  احساس ناراحتی می 

کنید یا سوار  نوردی می فضازدگی، مثل ناخوشی ناشی از حرکت که مثال وقتی قایق 

کسی را به شکل متفاوتی  های تفریحی هستید، نیست. این عارضه هر قطارهای پارک 

این  دهد. ما تا االن نتوانستیم متوجه شویم دقیقاً چه چیزی باعث تحت تاثیر قرار می 

 شود یا چطور باید درمانش کرد.  عارضه می 

شود. به محض  ای شاتل همه فضانوردان حالشان خوب می تا روز سوم پرواز یک هفته 

دو  شود. وزنی به معنی واقعی کلمه به وضعیتی مفرح بدل می اینکه عادت کنید، بی 

رسند چرا که  ز چیزی که روی زمین بودند به نظر می تر ا بسیار بزرگ شاتل اتاق درون 

توانیم از هر گوشه و کنار اتاق و از  ها نیستیم. ما می ما دیگر محدود به کف این اتاق 

آن استفاده کنیم. وقتی یکی از ما خودش را به دیوار بسته و مشغول کار   جمله سقف 

خورد و نفر سوم در حال ورزش  است، نفر دیگر روی سقف نشسته و بادام زمینی می 

جایی است که به کف کابین متصل شده است. روی زمین برای   روی دستگاه دو در 

از نردبان استفاده کنیم اما در فضا  اینکه از طبقه میانی به عرشه پرواز برویم الزم بود 

و به صورت معلق و شناور از یک اتاق به   –کنیم هیچ وقت از نردبان استفاده نمی 

 رویم.  اتاقی دیگر می 

 

 

 

 

 

 

 

یکی سر باال و دیگری واژگون. من از عرضه پرواز با کله دارم پایین می آیم و کتی سولیوان در حال باال 

 ه دستم را بهش گرفتم به طور کامل برای باال و پایین رفتن در فضا بی استفاده است. رفتن است نربانی ک



 



 



اغلب فضانوردان معموال یکی دو روز اول حضور در فضا با اندازه وقتی که روی زمین  

د همه اشتهای طبیعی خودشان را دوباره به  بودند اشتها ندارند. اما از روز سوم به بع

یک مقدار بیشتر از وقتی که روی زمین   – مثل من  –دست می آورند و برخی هم 

 خورند.  بودند غذا می 

حس غذا خوردن در فضا با روی زمین تفاوتی ندارد. قورت دادن غذا و نوشیدن آب در  

ایم و تقریبا همه  کرده افتد که روی زمین تجربهفضا هم به همان آسانی اتفاق می 

دهد که روی زمین دارند. برخی از غذاهایی که ما در  ای را می چیز هم همان مزه 

بریم، شبیه همان چیزهایی است که در خانه  شاتل فضایی با خودمان همراه می 

خوریم: نان، کنسرو ماهی تن، پودینگ، سیب، هویج، بادام زمینی و شیرینی.  می

و سبزیجات هم داریم و وعده اصلی هم چیزهایی مانند  طور در فضا سوپ همین 

و هواگیری  خشک ین سری از غذاها همگی منجمد و اترکیب مرغ و نودل است اما 

 از پیش آماده شده و قرار دارند.   ، پالستیکی  یهای شده است و درون بسته 

ولیت آماده کردن غذا  ئ و به شکل نوبتی مس خورند فضانوردان در فضا سه وعده غذا می 

 کنند.  گیرند. معموال یک یا دو فضانورد غذای کل خدمه را آماده می را برعهده می 

  

 ها هم من نشسته روی سقف غذا می خوردم.  بعضی وقت



 ام بدهد: جها کارهایی است که یک فضانورد باید ان، این برای آماده کردن غذا

از کرده و ببیند برنامه غذایی تعیین شده برای ناهار آن  در گنجه غذاها را ب .1

بادام زمینی و شربت   روز چیست. نظرتون درباره هات داگ، ماکارونی و پنیر،

 لیمو چیست؟  

سینی غذاها را بیرون بیاورید. هر فضانورد یک سینی مخصوص به خود دارد   .2

 د دارد. های مختلف وجوهایی برای نگاه داشتن جعبه که روی آن جایگاه 

د تا  یای )ولکرو( سینی غذا را به دیوار بچسبانهای قالب حلقه با کمک چسب  .3

 شناور نشود.  

 د.  ی یک بسته بادام زمینی در هر یک از سینی ها قرار ده .4

های بسته بندی شده  اجاق را روشن کنید، در اجاق را باز کرده و هات داگ  .5

 خود را درون آن قرار دهید.   های در بسته 

های ماکارونی و پنیر خشک شده را درون محفظه آب قرار  یکی یکی بسته  .6

دهید. این محفظه آب یک سوزن را به درون بسته غذا وارد کرده و مقدار از  

 کند.  پیش تعیین شده و الزم آب را به آن وارد می 

ب ترکیب شود و سپس  های ماکارونی را فشار بدهید تا با آهر کدام از بسته  .7

 ها را هم درون اجاق بگذارید. آن 

های حاوی پودر شربت لیمو  از محفظه آب برای اضافه کردن آب به بسته  .8

 ها را در سینی هر یک از فضانوردان قرار دهید.  استفاده کنید و سپس آن 

غذاهای داغ را از درون اجاق در بیاورید و یک بسته ماکارونی پنیری و   .9

 .  ن سینی هر یک از فضانوردان بگذارید سوسیس را درو

و خردل را بیرون بیاورید. فضانوردان  ه جگونان، کره، سس  .10

خودشان باید ساندویچ هات داگشان را درست کنند چون به محض اینکه این  

ساندویچ را درست کردید نمی توانی زمین بگذاریش و رهایش کنی چون  

 شوند.  اف شناور می رهای مختلف آن به اطبخش 

 بقیه خدمه را دعوت کنید که بیایند و غذاهایشان را بگیرند.   .11

  



  

 باور کنید یا نه من و کتی سولیوان در حالی غذا می خوریم که به پهلو شناور هستیم  



  



با هم مثل یک خانواده لذت ببریم.   ن شویم تا از غذا خورد ما در عرشه میانی جمع می 

کنند موقع غذا خوردن با ما تماس نگیرند  مهندسان اتاق هدایت روی زمین سعی می 

ای نیستیم  تا ما زمانی برای حرف زدن با هم و استراحت داشته باشیم. اما مثل خانواده 

ما   خوریم. میز که روی زمین دور میز غذاخوری نشسته باشند. ما دور میز غذا نمی 

شینیم. کنیم. ما روی صندلی نمی است که به پاهای خود وصل می  یی هاهمان سینی 

شاید یک جایی شناور   –کند یک گوشه راحت را برای خودش پیدا می هرکدام از ما 

 در نزدیکی سقف، یا به حالت واژگون در میانه کابین.  

ر غذاخوری ما قاشق و  هر کدام از ما یک چاقو و چنگال هم داریم اما کارآمدترین ابزا

بندی هات داگ، بسته بادام زمینی و  قیچی است. ما برای باز کردن فویل بسته 

 بندی پالستیکی ماکارونی به قیچی نیاز داریم.  بسته

که غذا درست کند. باال: ماکارونی پنیری نورم تاگارد روی سر باب کریگن   صفحه قبل: نوبت دیل گاردنره

 نمی ریزد حتی اگر قاشقش را معکوس کند. 



  

 باب اورمایر در حال غذا خوردن بدون دست 



ما از   کنیم. عمده غذاهایبعد از آن از قاشق برای گذاشتن غذا در دهانمان استفاده می 

اند که بتواند به قاشق بچسبد و موقعی که سعی  قصد به شکل چسبناکی درست شده

توانیم قاشق پر از غذا را از این  در هوا پراکنده نشود. در واقع می داریم در خوردن آن  

البته   – ته( بدون اینکه غذا از آن جدا شود  و سوی اتاق به آن سو بفرستیم )حتی سر 

شود  اغلب اوقات. برخی اوقات یک حباب پودینگ از قاشق در حال چرخ زدن جدا می 

 و ما باید قبل از اینکه با دیوار برخورد کند در میانه هوا آن را شکار کنیم.  

خیلی زود   زده شده، به اندازه کافی چسبناک نیستند. برخی از غذاها مانند تخم مرغ هم

برای خوردنش باید جعبه محتوی آن را نزدیک دهانم قرار بدهم و با  یاد گرفتم که 

 ها را به سمت دهانم هدایت کنم.  مرغ تخم قاشق 

. اگر مثال یک لیوان شیر را کج کنیم که  خوریمهایمان را با لیوان نمی ما نوشیدنی 

وزن در همان وضعیتی که بود باقی  افتد و شیر بی ازش بنوشیم هیچ اتفاقی نمی 

 دان ویلیامز و بو بوبکو مشغول شیرین کاری



های  کردیم که درون بسته برای نوشیدن مایعات از نی آشامیدنی استفاده می ماند. می

 شد.  نوشیدنی جاسازی می 

های نمک به جای  ن دلیل که دانهکنیم. به ایپاش هم استفاده نمی طور از نمک همین 

مانند. برای حل کردن این  که روی مواد غذایی بریزند، در هوا معلق باقی می این 

کنیم و با فشردن بسته باعث  مساله ما نمک مایع را درون بسته غذاها وارد می 

 ذا ترکیب شود. غ شویم که با می

ترین کارها است.  ساده  درست کردن یک ساندویچ کره بادام زمینی روی زمین در رده 

ی  لاما در فضا برای درست کردنش حداقل به همکاری دو فضانورد نیاز دارید. دفعه او

اش را  و در پیچی  مکه خواستم این کار را بکنم، ظرف کره بادام زمینی را دستم گرفت

باز کردم. اینجا بود که فهمیدم یک دست دیگر هم الزم دارم... اگر هر کدام از دو  

شدند. به همین دلیل در قوطی  ها به اطراف شناور می کردم آن وطی را رها می بخش ق

را به سوی فضانورد دیگری فرستادم که نگاهش دارد و با دست آزادم چاقو را  

دیگر راهی برای برداشتن    ،برداشتم... اما با چاقو در یک دست و ظرف در دست دیگر 

ستم یک ساندویچ درست کنم از یکی از  خوابعد از آن بود که هر بار می نان نداشتم. 

 خواستم که نان یا ظرف را برایم نگاه دارد.  فضانوردان می 

مقاومت   وزنیبرابر وسوسه بازی کردن با غذا در بی  توانند همیشه در فضانوردان نمی 

کنند. در یک از پروازهای من، یک شیرینی را در وسط اتاق به صورت شناور قرار  

دادیم که بتواند در بین  دادیم و یک فضانورد را با دهانی باز به سمت آن هل می می

خوریم  های بادام زمینی را به طور اشتراکی می را وارد دهانش کند. اغلب بستهن  راه آ 

به  دیگر یک ها به سمت دهان کردن و فرستادن بادام ی رای بازنظیری بچون بهانه بی 

دهیم و تمرین  دهد. ما برای رسیدن به موز یا هویجی شناور با هم مسابقه می ما می 

کردیم که قاشقی پر از غذا را در حالی که در میان کابین شناور بود به دام انداخته  می

فضا ساده است اما اصال توصیه   ر و مستقیم به درون دهانمان ببریم. این کارها د

 ها را آزمایش کنید.  کنم که روی زمین آن نمی 

ه کردیم را  فادبعد از غذا نوبت تمیزکاری است. ما همه ابزارهایی که برای خوراک است

گذاریم. از آن جایی که هر وعده غذایی ما درون  هایمان میتمیز کرده و درون جیب

رار دارد، ظرف شستن در فضا در عمل به معنی دور  بسته، قوطی یا بسته آماده خود ق 



کرده و  جمع های زباله کیسههای خالی غذاها را درون انداختن ظرف ها است. ما بسته 

 گردانیم. ها را به همراه سایر ضایعاتمان به زمین باز می آن 

نوبت ران مک نیر است که  

و  هاها و بستههمه جعبه

چیزهای دیگر را جمع کند 

و درون کیسه زباله ای  

شناور که نزدیک آشپزخانه 

 است، جای دهد 



 

خواب استفاده  خواب نداریم و برای خواب از کیسههای فضایی تختما در شاتل 

کنیم که در سفر روی زمین استفاده می  هاییخواب کنیم. برخالف کیسهمی

کند و همچنین  د که بدن را پشتیبانی می نهای فضایی یک الیه سفت دارخواب کیسه

توان آن را از بدنه و تخته جدا کرد و به طور مستقل ازش  یک کیسه نازک که می 

استفاده کرد و همین طور یک بالش هم داریم. در طول روز که مشغول کار هستیم  

دست و پایمان را نگیرد. زمان خواب،  جلوی  م که نیچسباها را به دیوار می خواب کیسه

 بریم که تصمیم داریم آنجا بخوابیم.  ی خودمان به هر جایی م  همراه ها را باز کرده و  آن 

خوابند و الزم نیست کسی بیدار  در اغلب پروازهای شاتل همه خدمه در یک زمان می 

ند. کامپیوترهای شاتل و مهندسان حاضر در مرکز هدایت  بماند تا از سفینه مراقبت ک

دهند. اگر مشکلی پیش بیاید، کامپیوترها زنگ  از روی زمین این کار را انجام می وپر

 توانند ما را از طریق رادیو بیدار کنند.  آورند و مهندسان هم می خطر را به صدا در می 

دور  فضایی هستید زمان خواب به معنی شب نیست. در طول هر  وقتی در شاتل

اش العاده کند و با درخشش فوق خورشید یک بار طلوع می   ،ای شاتلمداری نود دقیقه 

کند. سپس و  دقیقه  نورانی می   50های شاتل سفینه را برای مدت حدود  از میان پنجره 

کند. چهل  د هم غروب می رویم خورشی هنگامی که ما به سمت نیمه تاریک زمین می 

کند.  گردیم خورشید بار دیگر طلوع می دقیقه بعد که به نیمه روشن زمین باز می 

از پنجره شاتل   ،کنیم بخوابیمبنابراین نور خورشید بیش از نیمی از زمانی که سعی می 

از  کنیم که نور خورشید را از چشمانمان دور تابد. برای اینبه درون سفینه می 

کنیم که به نام ماسک »تکاوران تنها« معروف  تیره صورت استفاده میهای ماسک

 .است

ای استراحت کردن و خوابیدن در فضا ساده است. هر فضانورد به  به شکل غیر منتظره 

خوابند، برخی به پهلو و برخی در  ها واژگون می خوابد. برخی شکل و شیوه خودش می 

و   کنندخزند و آن را دور خود محکم می خوابشان می حالت ایستاده. برخی درون کیسه

 برخی دیگر  از   بندند تا در طول کابین شناور نشود.آن را به چیزی می 



  

ریچارد ترولی و گای  

ها و بلوفورد دست

پاهایشان را در هم قفل  

اند تا از شناور کرده

ها در مقابل شدن آن 

 بدنشان جلوگیری کنند.  



کرده و در   فاده یک پتو استبه عنوان خواب به تنهایی الیه کیسه مانند کیسه 

روند و بالش  خوابند. برخی دیگر هم به شکل شناور به خواب می های کابین می گوشه 

دهند تا در صورتی که به آرامی با دیوار یا  را در اطراف سرشان قرار می  مانندی

 آسیب نبینند.  فضانوردان دیگر خوابیده برخورد کردند 

وزنی بخوابم کشف کردم که دست و پاهایم به  بار اولی که سعی کردم در شرایط بی 

هایم موقع خواب  برخالف زمین که دست  .آیند صورت خودکار به موقعیت خواب در می 

هایم در مقابلم شناور شده و تقریبا در ارتفاع  شد اینجا دستده می ی به اطراف کش

کردم ماند. خیلی غریب بود که هر بار چشمانم را باز می حرکت می هایم بی شانه

 دیدم که جلوی صورتم شناور است. بازوهایم را می 

بزنم.  غلت توانم چیز دیگری که متوجه شدم این بود که موقع خواب در فضا نمی 

فضا وجود ندارد  در چیزی به شکل به پشت خوابیدن، به پهلو خوابیدن یا دمر خوابیدن 

  تدادم و غلیکسان هستند. مهم نیست چقدر خودم را پیچ و تاب می  هان و همه آ 

شدم، بدنم به همان حالت خواب طبیعی خود باز  زدم، به محض اینکه آرام می می

مگر اینکه سرم را با چسب به بالش   کردممن از بالش استفاده نمی  گشت. می

فت. از آن تخته  گروقتی می خوابیدم سرم روی بالش قرار نمی چون  م؛ چسباندمی

کردم.  خواب برای خواب استفاده می کردم و فقط از خود کیسه سفت هم استفاده نمی 

ام را  کننده موسیقی رسید، من کیسه، ماسک خواب و پخش وقتی زمان خواب فرا می 

رفتم و زیپش را در  کردم. سپس درون کیسه می داشتم و به عرشه فوقانی شنا می برمی 

باالی صندلی کنار پنجره   ، شرایطی شبیه به موقعیت نشسته بستم و دراطرافم می 

شدم. قبل از اینکه ماسک را روی صورتم بکشم برای مدتی استراحت  شناور می 

نی که زیر پایم در حال حرکت بود نگاه  یدادم و به زمکردم، به موسیقی گوش می می

 کردم.  می

وی زمین هستم به خواب  به نظرم وقتی در مدار زمین هستم کمتر از موقعی که ر

وزن هستم و چندان از عضالتم استفاده  بی  ،احتیاج دارم. شاید به این دلیل که در مدار 

کنم. یا شاید هم به این  کنم و به همین دلیل هم چندان احساس خستگی نمی نمی 

خواهم اوقات حضور در فضا را  می ام که نقدر از بودن در فضا هیجان زده  دلیل که آن 

 بیدن از دست بدهم.  با خوا



گی روزانه خود را از  شویم و زندی زمین از خواب بیدار می هایی که روهمانند تمام صبح 

شود که مشابه آن را روی  گیریم، در فضا هم روز با انجام همان کارهایی آغاز می سر می

فضایی هم باید اول از همه به کارهای شخصی   هایدهیم و در شاتل زمین انجام می 

 رسیدگی کرد. 

و در  سپس موهایمان را شانه کرده ها را مسواک زد. دندانباید پیش از هر کاری 

. البته یک نکته را هم باید به خاطر  کنیممی فضاپیما استفاده  دستشوییصورت نیاز از 

ب،  آتفاوت است؛ چرا که  داشت که انجام این امور در فضا اندکی با شرایط زمین م 

وزنی است. در فضاپیما  موها و بدن و خالصه همه چیز تحت حکمفرمایی بی  ،خمیردندان

  ؛محلی به عنوان دستشویی یا وان حمام یا دوش نداریم. علت آن هم مشخص است

های آب  کافی است قطرات آب در فضا معلق شوند، بالفاصله این قطرات به حباب 

  گاه به روی سر شما فروکنند و هیچ د که در سراسر کابین شنا می شونشناوری تبدیل می 

شود قطرات آب شکل  ریزند. )روی زمین وجود نیروی گرانش است که باعث می نمی

 . قطره مانند پیدا کنند و پس از خروج از دوش بر سر شما فرود آیند(

پاش مشابه  فنگ آب کنیم. این تپاش استفاده می در سفینه ما از ابزاری به نام تفنگ آب

ای که به یک منبع آب متصل  های خانگی است. لولههای ویژه آبیاری باغچه گ یلنش

است و سر آن ماشه کنترل جریان آب قرار دارد. برای شستشو از ابزاری مانند لیف  

کنیم. با  گیریم و شلیک می پاش می کنیم. این لیف را مقابل تفنگ آب حمام استفاده می 

توان از آن به عنوان منبع آب  شود و پس از آن می لیف خیس و مرطوب میاین کار 

استفاده کرد، کافی است دست و صورت خود را با صابون ویژه بشویید و سپس با این  

 لیف آن را تمیز کنید. 

تر است. موی ریش و رسد آساناصالح صورت آقایان در فضا از آنچه که به نظر می 

شوند و به خمیر اصالح می چسبند و خمیر ریش هم به تیغ.  سبیل در فضا پراکنده نمی 

توانند تیغ را با همان لیف مرطوب تمیز کنند.  بعد از اتمام اصالح، فضانوردان می

 های اصالح برقی هم کارآمد هستند. ماشین 

  



 

ای معمولی است اما خمیردندانمان قابل هکنم شبیه مسواک مسواکی که من استفاده می 

هضم است. من بعد از مسواک زدن باید خمیردندان را قورت دهم چون در فضا  

توانید آن را درون دستشویی تُف کنید. )یادتان باشد که در سفینه روشویی وجود  نمی

ا کنم، خمیردندان درون دهانم رای را استفاده می ندارد. هر روز صبح من مسواک تازه 

 اندازم. دهم و مسواک را دور می قورت می 

کنم. اما این کار چندان  من موهایم را همانند وقتی که روی زمین هستم شانه می 

 ماند.  وزنی در اطراف سرم شناور باقی می ای ندارد. موهای من در شرایط بیفایده 

 دیل گاردنر و گی بلوفورد شناور در کنار هم  



وجود دارد که درون یک گنجه کوچک بر دیوار یکی   یک توالت ویژه بر عرشه فضاپیما 

این توالت یک صندلی ویژه دارد که روی ساختار کاسه  ها نصب شده است. از کابین 

پذیر بلندی به آن متصل است. در انتهای این لوله  مانندی نصب است و لوله انعطاف

کی از این  شود. هر کدام از فضانوردان یساختار قیف مانندی برای ادرار نصب می 

شود. برای استفاده از این قیف  دارند که به انتهای این لوله متصل می شخصی های قیف 

و سپس باید مرحله    وقتی در دستشویی شناور هستم آن را نزدیک بدنم قرار می دهم

ای است که هوا را از درون این لوله مهمی را انجام دهم و آن روشن کردن پمپ تخلیه 

کند و باعث  کد. این جریان هوا نقش جاذبه روی زمین را بازی می مبیرون کشیده و می 

ای که در زیر کف اتاقک قرار  شود تا ادرار به درون لوله کشیده شود و در محفظه می 

 دارد ذخیره شود.  

های ویژه  نشینم و پاهایم را درون بستبرای استفاده از توالت من روی صندلی آن می 

کنم. یی را باز کرده و بار دیگر پمپ هوا را روشن می نم و سپس در دستشوکمحکم می 

کند و ضایعات را به درون محفظه زیرین  یک بار دیگر هوا نقش جاذبه را بازی می 

 کشد.  می 

  



 



  



پوشند. دمای  مانند زمانی که روی زمین هستند لباس می   فضانوردان در شاتل

کافی هوا برای تنفس وجود دارد و  شود و مقداراتاقک به صورت خودکار تنظیم می 

ای طراحی  های ما به گونهنیازی به کالهخود یا ماسک روی صورتمان نداریم. لباس

است. ما   شده که راحت و آزاد باشد و تعداد زیادی جیب روی آن طراحی شده 

های خوراکی را  ای از دانهها، قاشق، قیچی، ضبط صوت، ابزارها و حتی کیسه کتاب 

ها را رها کنیم شروع به شنا کردن در اطراف گذاریم. اگر آنها می درون این جیب

 کنند.  می 

دارم. را درون یک گنجه که شبیه یک کشوی لباس است نگاه می  هایممن لباس 

این محفظه آن قدر بزرگ هست که لباس زیرهای تمیز، شلوار، شلوارک و 

تواند وزنی میلباس پوشیدن در شرایط بیهای من را درون خود جای دهد. پیراهن

  چالش برانگیز باشد. در ابتدا فهمیدم پوشیدن جوراب وقتی در حالی کار

وری در میانه هوا هستید چقدر سخت است. اما زمانی که به شرایط عادت  غوطه

توانستم همزمان هر دو پایم را با هم در شلوار وارد کنم، کاری که روی  کردم می

 زمین امکان انجامش را نداشتم.  

. وقتی در شرایط  پوشندکفش یا چکمه نمی، فضانوردان وقتی در مدار هستند

وزنی هستیم پاهای ما همان مقدار که ممکن است نزدیک کف باشد در نزدیکی  بی

به چیزی ضربه بزنیم خیلی زیاد است. برای  تصادفی سقف قرار دارد و امکان اینکه 

اینکه از صدمه زدن به همدیگر جلوگیری کنیم ما یا پابرهنه هستیم، یا جوراب یا  

رویم و برای همین هم  م. ما روی کف کابین راه نمی نیککفش خواب به پای می 

 پاهایمان نداریم. نیازی به محافظت از 

هایمان را از کمد بیرون بیاوریم یا آزمایشی را انجام  خواهیم لباساگر وقتی می 

های کم بشویم، انگشتان پاهایمان را در یکی از حلقه ح دهیم، قرار باشد در جایی م

 کنیم. ف کابین نصب شده است محکم می پاگیری که بر دیوار و ک

واقع خیلی   و در های دارای چسب بادی یا مغناطیسی نداریمما احتیاجی به کفش 

 تر است. کنیم، چون شناور بودن خیلی مفرحها استفاده نمیکه از آن خوشحالیم

صفحه قبل: کتی  

های  هولمز با فیلم

دوربینش دچار مشکل  

 شده است. 



را   کنند و فیلترهایی را که هوای کابینای را تمیز می های رایانه هر روز خدمه پایانه

 کنند.  پاک می  دارند، تصفیه کرده و تمیز نگاه می 

ریزهای دیگر   داری در شاتل فضایی کار مهمی است. ذرات غبار، مو و خردهخانه

شوند و در تمام محیط کابین پراکنده  وزنی روی کف زمین جمع نمی در شرایط بی 

د تا به  ماننهای کوچک شناور میهستند. قطرات قهوه یا آب میوه به شکل کره 

 سدکنند.   را ها افتاده و راه آندیوار برخورد کرده یا روی یکی از صافی 

تر از زمین هست و تمیز کردنش متاسفانه خیلی  کاری در فضا خیلی راحت کثیف 

 تر از زمین.  سخت

  



 

تازه را به مدار ببرند،  هایشوند تا ماهواره فضانوردان به فضا فرستاده می 

های خراب شده را تعمیر  های از کار افتاده را به زمین بازگردانند یا ماهواره ماهواره 

 های متفاوت علمی را در آنجا انجام دهند.  کنند و آزمایش 

برند. برخی از  ها را درون محفظه بار خود به مدار می های فضایی ماهواره شاتل

ها به  تبال باشند و برخی از آن کو اندازه یک توپ بس ها ممکن است کوچکماهواره 

 اندازه یک اتوبوس بزرگ هستند. 

ها را از شاتل در مدار قرار داد،  اند که بتوان آنای طراحی شده ها به گونهاغلب آن 

ها قبل از بازگشت به زمین باید از مدار جمع شوند و به زمین آورده  برخی از آن 

مانند تا به کارشان ادامه دهند. برخی  ها در مدار باقی می شوند اما اغلب اوقات آن

 اهکنند، برخی رصدخانه کشور پخش می رزیونی را در سراس یها امواج تلوناز آ

روند و می های دوردست نشانه های خود را به سوی ستاره که تلسکوپ هستند

خود را به سوی زمین نشانه   هایهای هواشناسی هستند که دوربین برخی ماهواره 

 اند.  گرفته 

ای نیست. پیش از پرواز، فضانوردان پرتاب و تزریق یک ماهواره به مدار کار ساده

ها را دقیقا در  آنکنند تا بتوانند  همه مراحل را قدم به قدم بارها و بارها تمرین می 

یقا در مسیر  زمان مناسب و در نقطه دقیقی بر فراز زمین و در شرایطی که شاتل دق

 رود، رها کنند. مشخصی پیش می 

به شکل گروهی کار   سازی ماهواره خدمه   در زمان شمارش معکوس برای رها

یک گروه به خوبی آموزش دیده که با هم همکاری نزدیکی دارند. در   –کنند می 

 گیرد.  این هنگام هر یک از فضانوردان ماموریتی را بر عرشه پرواز برعهده می 

بندند تا از شناور شدن و  نشینند و کمربندهای خود را می ها می ی صندلیدو نفر رو

ای حساس جلوگیری کنند. یکی از  هدور شدنشان از کامپیوترها در لحظه

ها و در نزدیکی  گیرد و دیگری در پشت صندلیفضانوردان نزدیک پنجره قرار می

 شود.  کلیدهای مربوط به ماهواره شناور می 



  

یک ماهواره مخابراتی به محض رها شدن از شاتل. فضانوردی درون شاتل از کارکرد درست ماهواره پس  

هایی که آن را نگاه داشته آزاد  از ضرباتی که هنگام پرتاب ما تحمل کرده اطمینان حاصل می کند. سپس بست

 های خودش را دارد.  می شوند و ماهواره جدا می شود. این ماهواره برای تنظیم مداری خود پیشران 

 ای که از آن جدا شده است.   صفحه بعد: نمایی از شاتل فضایی از دید ماهواره 





  



و زمین از ارتفاع حدود    هادهیم؟ ما به مشاهده ستاره هایی را در فضا انجام می چه آزمایش 

از پروازها تلسکوپ پردازیمکیلومتری سطح می   320 بار  . در برخی  هایی را در محوطه 

ها جو زمین است، این تلسکوپ (  بخش فشرده)کنیم. از آنجایی که مدار ما باالی  نصب می 

ها، ه های زمینی از خورشید، ستارتری در مقایسه با تلسکوپ توانند تصاویر بهتر و شفاف می 

حساسی را به همراه   هایها تهیه کنند. در برخی از پروازها ما دوربینها و کهکشانسیاره 

آوری کرده  توانیم از سطح زمین، دریا و آب و هوا داده جمع ها می بریم که به کمک آنمی 

می کمک  دانشمندان  به  اطالعات  این  بیاوریم.  زمین  به  توفانو  بررسی  به  که    ها، کند 

ای که در آن زندگی  های آتشفشانی پرداخته و بیشتر درباره سیارهآلودگی هوا و فوران

 کنیم بیاموزند.  می 

 ماشین حسابم روی عرشه پرواز در دسترسم شناور است 



آزمایش فضانوردان  هم  شاتل  می درون  انجام  را  بههایی  و  روش  دهند  هایی  بررسی 

را در    –داروها، فلزات یا بلورها    –ها ترکیبات تازه  توان به کمک آنپردازند که میمی 

تا    کنیمآوری می را جمع   وزنی بسازند. ما همچنین اطالعات مربوط به بدن خود ط بی شرای

بی اثر  که  کنند  کمک  دانشمندان  بررسیبه  را  ما  بدن  بر  آنکه    وزنی  از  پیش  کنند. 

فضانوردان بتوانند عازم سفری دو ساله به سوی مریخ شوند، دانشمندان باید بتوانند به  

ا چه  که  پاسخ دهند  سوال  فضا  این  در  را  مدتی طوالنی  که  افرادی  برای  سپری تفاقی 

 کنند خواهد افتاد. می 

 

  

های  استیو هاولی داده

ها را ثبت می کند  آزمایش

تا برای دانشمندان روی  

 زمین بازگرداند. 



  



  

 صفحه قبل:  

 نورم تاگارد

ابزاری را به  

صورت زده است  

که حرکت چشم و 

ها را  واکنش آن

در فضا بررسی  

 می کند. 

سمت راست: رئا 

سدون فشار خون  

جیک گارن را  

برای بررسی  

تاثیرات بی وزنی  

بر بدن 

گیری اندازه

 کند. می



  

کنیم تا از زمین، از  های عکاسی استفاده میما دائم از دوربین 

 ها یا از یکدیگر عکس بگیریم رهه،ا از ماهواآزمایش



ای که از پیش در مدار است به  فضانوردان همچنین ممکن است برای مالقات با ماهواره 

کنیم، با کمک یک بازوی  فضا بروند. ما شاتل فضایی را تا چند متری ماهواره هدایت می 

یا اطالعات آن را به   اره آوریم و ماهوآن را گرفته و به درون محفظه بار شاتل می  رباتی

گردانیم. یا ممکن است یک ماهواره خراب شده را تعمیر کرده و بار دیگر  زمین باز می 

 در مدار رها کنیم. 

ها تمرین است و همچنین نیازمند  ها و ساعتمالقات با یک ماهواره هم نیازمند ساعت 

نزدیک گروهی است. یکی از فضانوردان باید شاتل را تا نزدیکی ماهواره   همکاری

رباتیک را هدایت   یهدایت کند، دیگری موقعیت هر دو را زیر نظر دارد و سومی بازو

کند. این کار نیازمند چندین ساعت فعالیت سخت است اما تنها راهی است که  می 

 ین بازگرداند.  توان یک ماهواره ارزشمند را به سالمت به زممی 

دهیم اما گاهی برای تعمیرات  ی مهای خود را درون شاتل فضایی انجام  ما عمده فعالیت 

 ها، باید از شاتل بیرون برویم.  یا انجام برخی از آزمایش

کنند، اما  برابر تهیگی بیرون محافظت می  ها از ما در  ها هستیم، آنزمانی که درون شاتل

العاده سرد متغیر  تواند از بسیار داغ تا فوق یست و دما می در بیرون هوایی برای تنفس ن

های فضایی بر تن  باشد. برای اینکه از محیط امن شاتل قدم بیرون بگذاریم باید لباس

 کنیم. 

  



بند شاتل داریم. هوابند اتاق کوچکی است که عرشه  ما دو دست لباس فضایی در هوا 

توان اتصال آن را به کابین هواگیری و مهر و  کند و می میانی را به محفظه بار متصل می 

در هر راهپیمایی فضایی دو فضانورد با  فضا باز کرد. موم کرد و در دیگرش را به سوی 

تر روند. چرا که کار کردن به همراه یک نفر دیگر در آن محیط غریب امن هم بیرون می

ند، سه فضاورد اکه دو فضانورد به راهپیمایی فضایی مشغولتر است. در حالی و ساده

 دهند. می   مانند و به مراقبت از آن ادامهدیگر درون شاتل باقی می 

ها کمک می کند تا مطمئن روی لباس به آن  هایبو بابکو به جف هوفمان کمک می کند تا نیم تنه باالیی لباس فضایی اش را به تن کند. کلیدها و دکمه

 شوند همه چیز به خوبی کار می کند



فضانوردانی که قرار است بیرون بروند از چند ساعت پیش از زمان راهپیمایی شروع به  

کنند. این لباس  کنند. ابتدا چیزی شبیه به یک لباس زیر بلند به تن می لباس پوشیدن می 

های پالستیکی تعبیه شده است. درون  از الستیک منعطف ساخته شده و درون آن لوله

نگاه دارد به این دلیل که  وقتی    کآب جریان دارد تا بدن فضانوردان را خنها  این لوله

 را به تن و هواگیری کردند گرمای بدنشان راهی برای فرار ندارد.   شانهای فضایی لباس

کنند که شامل یک چکمه گنده  تنه پایینی لباس فضایی خود را به تن می ها نیمسپس آن

روی زمین فضانوردها باید    شلوار گشاد و منعطف وصل شده.و محکم است که به یک  

توانند روی زمین دراز بکشند تا بتوانند خود را به درون این شلوار بخزانند اما در فضا می 

در حالی که باالی آن شناور هستند به راحتی به درون آن سر بخورند. سپس راهپیماهای  

شوند. نیمه باالیی که  فوقانی لباس خود می  فضایی به درون هوابند وارد شده و وارد نیمه

های منعطف است.  به دیوار هوابند نصب شده است یک پوسته سفت به همراه آستین

حلقه  آورد. این  فضانوردان سرشان را از درون یک حلقه فلزی در اطراف گردن بیرون می

از انتهای  را    انها دستانششود. آنالهخود لباس به بقیه آن وصل می کجایی است که  

بیرون   انتهای آن است  فلزی در  برای    ،آورندمی آستین که دو حلقه  این دو حلقه هم 

 های لباس است. اتصال دستکش

ها آب، خنک کننده   این بخش لباس فضایی روی زمین خیلی سنگین است. محفظه اکسیژن،

د را در طول کنند که فضانوررا تامین می ای خال  هها و پمپهایی که نیروی پنکهباتریو  

 تعبیه شده است.  لباس همگی در این قسمت  ،داردراهپیمایی زنده نگاه می 

ها کمک  ماند( به آنهایی که داخل شاتل باقی میهوابند، فضانورد دیگری )یکی از آن   در

 کند تا قطعات لباس فضایی را به هم متصل کنند. می 

(  مانند کاله شنا)خود را به سر بگذارند فضانوردان کاله تنگی    قبل از اینکه کالهخودهای

کنند که بلندگوهایی در بخش گوشی آن نصب شده و همچنین میکروفونی از  به سر می 

گیرد تا با کمک آن، فضانوردان بتوانند  آن بیرون آمده که مقابل دهان فضانوردان قرار می 

 با یکدیگر و بقیه خدمه صحبت کنند.  

  



ها نجارشان را بپوشند. آنهها گنده و ناایت آماده هستند که کالهخود و دستکشدر نه

زنند، کاله اولیه را تنظیم کرده و برای آخرین بار ابتدا موهای خود را به عقب شانه می 

را می  این  خارانند. آن دماغشان  از  نیستند هیچ کدام  قادر  فضایی  راهپیمایی  پایان  تا  ها 

 .  کارها را انجام دهند

  ها بود، هوابند را ترک کرده و دریچه آن را پشت فضانوردی که مشغول کمک به آن

ابند را  هوها را به تن دارند تقریبا تمام محوطه  بندد. دو فضانورد وقتی لباس سرش می 

باقی میاند. آناشغال کرده  تنهایی درون هوابند  تا هوای آن به ها چند دقیقه به  مانند 

که منتظر هستند تا نشانگر فشار نشان دهد که کل هوا ها در حالی ن تدریج تخلیه شود. آ

کنند. سرانجام آنتخلیه شده است می  احساس  را در گوش خود  فشار  تغییر  ها  توانند 

توانند دریچه را باز کرده و به فضا قدم بگذارند. پیش از آنکه بتوانند از هوابند به  می 

ا که به لباسشان متصل است را به بدنه شاتل بیرون بروند باید افسارهای نازک خود ر

شود که فضانوردان از فضاپیما دور شده و در  کنند. این افسارها مانع از این می   فضایی بند

مت شاتل  بدنه  به  افسار  این  سر  که یک  با وجودی  اما  صفضا سرگردان شوند.  است  ل 

 انتهای دیگر حرکت کنند.   توانند آزادانه درفضانوردان می 

هستند، فضایی  راهپیمایی  در  شناوری  حال  در  فضانوردان  که  زمانی  آن  در  به  خود  ها 

میماهواره  بدل  زمین  برای  انسانی  آن ای  قرار  شوند.  زمین  مدار  در  مستقل  به طور  ها 

 دارند.

ل برای  شود. حداقها از افق تا افق زمین و تمام آسمان را شامل می روی آنمنظره پیش 

برای ها نیازی به شاتل فضایی ندارند. چرا که لباس فضایی هوا و باتری الزم  مدتی آن 

زنده نگاه داشتن آنها برای حدود هفت ساعت را در خود دارد. حتی یک بسته خوراکی و  

 آب درون هر کالهخود تعبیه شده است.  

  



  



روند آنها به درون بخش انبار شاتل فضایی می 

ماهیگیری  ه  کحالی   در نخ  مثل  افسارهایشان 

دنبالشان روان است. همه ابزارهایی که در طول  

قفسه  یک  درون  دارند  نیاز  فضایی  راهپیمایی 

شود. داری می ه بزرگ ابزار درون محفظه بار نگ

ها ابزار مورد نیازشان را از این قفسه برداشته  آن

 کنند.  خود وصل می  دستو به کمر یا 

ها به آرامی در اطراف  در هنگام راهپیمایی آن 

پیچ   آچارها،  آن  با  هستند  شناور  بار  محفظه 

از کمرشان آویزان است شبیه  گوشتی  هایی که 

به نظر میهشت باشد  پا  زمانی که الزم  رسند. 

هایشان را درون در یک نقطه ثابت باشند چکمه 

های چول اسکی پاگیرهایی ویژه که شبیه بست 

بر و  قفل    است  است  شده  نصب  شاتل  بدنه 

 کنند.  می 

  

دار، که مانند  صفحه پیش: با استفاده از یک کوله پشتی جت

یک صندلی موتوردار متصل به لباس فضایی است  

فضانوردان می توانند چند صد متر از شاتل دور شوند. برو 

ای روی صندلی برای هدایت لباسش سمک اندلس از دسته 

 استفاده می کند 

 است: دیو گریگز در حال کار در بیرون سفینه   سمت ر

 



 



  



انتهای بازوی رباتی بایستند و یکی دیگر از فضانوردان از    توانند درفضانوردان حتی می 

 را به به اطراف هدایت کند.   وداخل شاتل این باز

را    توانند گرمای آنگیرند، این فضانوردان می وقتی در معرض تابش خورشید قرار می 

هایشان احساس کنند. اما وقتی در سایه هستند یا شاتل وارد نیمه  شحتی از روی دستک

شوند. کار کردن درون می   کرود و خنشود این گرما به سرعت از بین می تاریک زمین می 

ها به  های فضانوردان دستان و بازوهای آنای نیست. انگشتیک لباس فضایی کار ساده

حتی باز و بسته کردن دست    – ترین حرکتی  حتی کوچک   شود چونسرعت خسته می 

 ها از درون لباس به بخشی از آن نیرو وارد کنند. این است که آن نیازمند  درون دستکش،  

 

ها درمقابلش هستند. بازو را فضانورد دیگری که درون  کند و کیسهشود پاهایش را درون یک پابند محکم میمی وقتی فضانوردی سوار بازوی رباتی

 کند. شاتل است به نقاط مختلف هدایت می

 صفحه بعد: تعمیر یک ماهواره از روی بازوی رباتی  



 



 



  



 

گرداند. این ماهواره برای انتقال موتور دار، ماهواره خرابی را گرفته و به شاتل برمی پشتیداال گاردنر با استفاده از یک کوله 

 امواج تلویزیونی و تلفنی به فضا پرتاب شده بود اما موتورهایش نتوانستند آن را در مدار درستی قرار دهند. 



  

قرار   زمانی که ماهوراه در نزدیکی شاتل

گرفت، فضانورد آن را به درون انبار 

کند. اگرچه ماهواره روی محموله وارد می

زمین بیش از هزار  کیلوگرم وزن دارد اما  

در بی وزنی جو آلن آن را با یک دست باالی 

سرش گرفته است. با این وجود هدایتش کار 

آسا را  سختی است مثل اینکه یک بالن غول 

 بخواهید جابجا کنید.



 



 

مانی که سرانجام بعد ازچند ساعت سپری کردن در فضا، زمان بازگشتن به درون  ز

نند.  کدرون دریچه شنا می ها به رسد، آنفضانوردان فرا می سایر سفینه و ملحق شدن به 

کنند و برای آخرین  ای درنگ میاما پیش از آن حتی با وجود خستگی که دارند لحظه 

اندازند و سپس دریچه را به روی فضای بیرون  بار نگاهی به زمین و آسمان می 

 بندند.می 

کنند. بعد از تعمیر، ماهواره از شاتل به مدار  ای معیوب کار میچیم ون هافن، و پینکی نلسون روی تعمیر ماهوراه

 شود. فرستاده می



  



جمع  فضانوردان همه ابزارهای پراکنده را باید    ،یک روز پیش از بازگشت شاتل به زمین

توانند با کمک  وزنی هستیم می ها تا زمانی که در بی های غذا و کتاب ها، سینی کنند. دوربین

ها را به حال خود رها کنیم  ، به دیوار یا سقف محکم بمانند. اما اگر آن های قفلیچسب

بر کابین شنا کرده  و  افتدند. ما به دور  هنگام بازگشت به زمین سقوط کرده و به زمین می 

دهیم. تعداد قابل توجهی  ه چیز را جمع کرده و درون کشوهای مخصوص قرار می و هم

 کنیم.  مداد و کتاب گم شده را از پشت دیواره ها و سقف پیدا می 

کنیم و بر  ها، جمع می نهای کابین را، غیر از دوتای آ ما بالفاصله پس از پرتاب صندلی

ها را دوباره به کف وصل کنیم  ن ید آداریم که فضای بیشتری داشته باشیم. اکنون بامی 

، چکمه، کالهخود و  لباسها بنشینیم. همچنین باید  نتا بتوانیم در طول بازگشت روی آ

پرتاب دیگر نپوشیده و برای بازگشت کنار گذاشته بودیم  زمان  های نجات را که از  جلیقه 

 را پیدا کنیم.  

اغلب اوقات به یاد آوردن اینکه دقیقا هر چیزی را کجا انبار کردیم کار سختی است. یک  

 ام.  ام را کجا گذاشته آمد چکمهبار نزدیک بود من پابرهنه به زمین برگردم چون یادم نمی 

چهار،  هر کداممان  کنیم و  شروع به نوشیدن مایعات میما    ،ودچهار تا پنج ساعت پیش از فر

خوریم که مایعات را  های نمک میو همینطور قرصنوشیم  می  تا لیوان بزرگ مایعات   جپن

 .  درون بدنمان نگاه دارد

ما مقداری مایعات خود را از دست    هایباید این کار را نجام دهیم چون در طول پرواز، بدن

وزنی تطبیق دهد. حاال که قرار است دوباره گرانش زمین را تحمل  داده است تا خود را با بی

کنیم، اگر این آب از دست رفته را جبران نکنیم، ممکن است هنگام برگشت به زمین، به  

لیلش هم این  شدت احساس تشنگی کرده، دچار سرگیجه شویم یا حتی از هوش برویم و د

طور شلوارهای است که جاذبه، مایعات درون بدن را به سمت پاهای ما خواهد کشید. ما همین

توانند باد  کنیم. این شلوارها میهای گرانش معروف هستند را به پا میفشرده که به لباس

ت به سمت پاهایمان شود. اگر در هنگام بازگشت به زمین دچار  اکنند تا مانع حرکت مایع 

توانیم آن ها را  رسد و میسرگیجه شویم به این معنی است که خون کافی به مغزمان نمی

 باد کنیم. 

صندلی به  خودمان  نهایت  میدر  و  کرده  محکم  منبع ها  به  را  خود  کالهخودهای  بندیم. 

این کار برای خروج  م.  ین کاکسیژن وصل کرده و موتورهای پیشران کوچک شاتل را روشن می



کند. به  و سرعت شاتل را کم کرده و ما را به درون جو فشرده زمین هدایت میاز مدار است 

 رها برای بازگشت روشن شدند دیگر راه برگشتی وجود ندارد.ومحض اینکه موت

کند و  شود. شاتل با سرعت بسیار زیادی حرکت میشاتل فضایی سی دقیقه بعد وارد جو می

مولکول با  میوقتی  برخورد  هوا  گاز  درجه کنهای  سیصد  و  هزار  از  بیش  تا  آن  دمای  د 

 رسد.  راد هم میگسانتی

های کوچکی است که به بدنه  کند کاشیتنها چیزی که شاتل را از ذوب شدن محافظت می

کنند که ما درون  ها چنان به خوبی از شاتل محافظت میشیااند. این کبیرونی آن نصب شده

توانیم بگوییم که چقدر آن بیرون گرم است  میشویم. اما  کابین حتی متوجه گرما هم نمی

آید، درخشش روشن و نارنجی رنگ  چرا که تنها چیزی که در بیرون پنجره ما به چشم می

 ناشی از هوای داغ اطراف شاتل است.  

بعد از مدت کوتاهی که درون جو سفر کردیم، صدای گذر کردن باد در اطرافمان به گوش 

این زمانی است که در حال گذر از میان هوای رقیق هستیم. در این هنگام اندکی    رسدمی

می احساس  را  آلرزش  کمی  هوای  در  هواپیما  یک  مسافران  که  لرزشی  مانند  فته شکنیم 

اند و کم کم احساس  بچسهای خود میکنند. کم کم گرانش ما را به صندلیاحساس می

  وباز  ، مداد  ،ویم. از آنجایی که در این مدت به کتابشتر میتر و سنگینکنیم که سنگینمی

آید حتی بلند  وزن خود عادت کرده بودیم همه چیز به نظر خیلی سنگین میو سرهای بی

 کردن دستانمان کار دشواری است.

  



  



  



 

 

بیند. باند فرود شاتل. چهار چراغ مستقیمی که در میانه آب و در پایین لحظاتی پیش از فرود پیش چشمانش می ای است که خلبان شاتلاین منظره

 شوند برای راهنمایی خلبان برای فرودی دقیق است. تصویر دیده می



وقتی شاتل بیشتر و بیشتر به درون جو کشیده شد پرواز بیش از اینکه شبیه پرواز در یک 

ب فضایی  میسفینه  هواپیما  یک  در  سواری  به  شبیه  از اشد  استفاده  کم  کم  شاتل  شود. 

ها و دم خود برای موتورهای کوچکش برای هدایت شاتل را پایان داده و به جای آن از بال

کند. بال و دم شاتل در فضا کارایی ندارند چون هوایی وجود ندارد  تنظیم پرواز استفاده می

واکنش نشان داده و سفینه را هدایت کنند. اما در جو زمین   ها بخواهند در مقابل آنبالکه 

 دار شوند.  توانند هدایت سفینه را عهدهها میآن 

به اندازه    مانده است سرعت فضاپیمانبه باند فرود باقی    کیلومتر در حالی که بیش از چند  

هواپیمای  کند. در این هنگام فضاپیما همانند یک  یک هواپیمای معمولی کاهش پیدا می 

عظیم موتور  گالیدر  الجثهبدون  می  یا  نزدیک  زمین  به  را  هیچ  کخود  فرود  هنگام  ند. 

نیست.   این سفینه غول موتوری روشن  فرود  موتور در حال  ،  آساخلبان شاتل  بدون  که 

های شاتل سرعت را تا حدی کاهش باله کند.  است را کنترل می نزدیک شدن به زمین  

های شود و اندکی بعد چرخهای عقب شاتل با زمین آشنا می دهند و سرانجام چرخمی 

 گیرد. جلو هم روی باند قرار می 

گیریم و صدای حرکت سریع بر روی باند نشان از بازگشت  سرانجام روی باند قرار می  

 ما به خانه دارد. 

خواهم از  کنم و می کند. وقتی کمربندهای ایمنی خودم را باز می ل سرانجام توقف می شات

شوم. کند متعجب می روی صندلی بلند شوم، از اینکه چقدر کل بدنم احساس سنگینی می

انگار بازوها، سرم و گردنم از جنس سرب باشند. سرپا ایستادن سخت است، حرکت دادن 

هایم هم سخت است. حمل کردن کالهخود و کتاب  رکت هم سخت است وحپاها برای  

آیم. همان نردبانی که تا چند ساعت  من از نردبانی که میان دو طبقه عرشه است پایین می 

پیش بالاستفاده بود. و باید برای اینکه پایم را روی پله درستی بگذرام حواسم را جمع  

ای من بودند. سفر یک هفته  کنم. عضالت من تقریبا به همان نیرومندی هستند که پیش از

باید به   باشد و حملشان ساده. قلبم هم  انتظار دارد همه چیز سبک  این وجود مغزم  با 

 دار بودن دوباره عادت کند. شرایط وزن

برای چند روز الزم نبوده که خون از پاهای من و در مقابل مقاومت وزنم پمپاژ کند حال  

 زند.  ند دقیقه پس از فرود قلبم تندتر از قبل می تر کار کند و برای چباید بار دیگر سخت



حس تعادلم نیز الزم است که خود را با گرانش تطبیق دهد. برای چند دقیقه هر 

شوم. تا حدود پانزده دقیقه بعد از فرود،  دهم دچار سرگیجه می بار سرم را تکان می 

 برای حفظ تعادل یا راه رفتن روی یک خط راست با مشکل مواجه هستم.

مانیم تا به بدنمان فرصت الزم برای تطبیق با این  ما مدتی درون سفینه باقی می 

 احساسات عجیب را بدهیم. 

تا زمانی که خدمه فرود در حال نصب کردن سکوی پیاده شدن و آماده کردن 

تمرین راه   و هستند ما با خم و راست کردن زانوهان  شاتل برای باز کردن درهای آ

ک به درون شکنیم با شرایط تازه تطبیق پیدا کنیم. سپس یک پزسعی می  ،رفتن

ئن شود همه ما در شرایط خوبی برای خروج از سفینه قرار  م آید تا مطشاتل می 

 داریم. 

ایم تا از شاتل بیرون هنوز کمی گیج هستیم اما حدود نیم ساعت پس از فرود آماده 

 رفته و برروی باند فرود قدم بگذاریم.  ها پایین آمده و از پله 

  



 



  



 

اندازم و شاتل فضایی  گذارم، نگاهی به پشت سرم میوقتی پاهایم را روی زمین می 

تا به بازگشت به زمین   دهمای را به خودم فرصت می کنم چند دقیقه را تحسین می 

 خداحافظی کنم.  باز گرداند عادت کرده و با هواپیمایی که مرا به فضا برد و 

 

  



 1ضمیمه  

 داستان سفرهای سرنشین دار فضایی ناسا 

  های رقابت  پایان   از   پس  ناسا   فضایی   سازمان   پروژه  ترینمهم   فضایی  هایشاتل   پروژه

  و   ماه  فتح   از  پس   که  حالی   در.  بود  دارسرنشین   پروازهای   بخش  در  ماه  فتح   و  فضایی

  ها آن   از  گروهی   بودند،  بعدی   گام   دنبال   به  ناسا   ریزان برنامه   ماه،   به  سفر   امکان  اثبات 

  ترین مهم   را   مریخ   به  سفر   و   بودند  دار سرنشین   اکتشافات   پرشتاب   روند   ادامه   به   معتقد 

  بودن   باال   بر   تاکید  ضمن  دیگر   بسیاری   که   بود  حالی   در   این   و   دانستندمی   بعدی  گام

  اکتشافات   روی   باید   گذاریسرمایه   بیشترین   که  داشتند   تاکید   دار سرنشین   سفرهای   هزینه 

 . کنیم  پیدا   گذرد می   جهان   در   آنچه   به   نسبت  بهتری   درک  بتوانیم   تا   پذیرد   صورت   رباتیک

  بود،   شاهد   را  نظیریبی   رشد  آپولوها  دوران  در   که  ناسا  بودجه   کاهش   میان   این   در     

  تحقیق   به   عمدتا  و  شود   دنبال   تریشده   کنترل   طور   به  دارسرنشین   پروازهای  تا   شد   باعث

  محدود   زمین   مدار   در   هایی آزمایش   انجام  و  بدن   روی   بر  فضا   در   اقامت  شرایط   بررسی   و

  ایده   به  نهایت  در  و  کرد  مطرح  را   فضایی  هایشاتل   ایده  که  بود  مساله  همین.  شود

 . شد منتهی فضایی هایایستگاه 

  آن   تصمیم   که   بود  ناسا  اکتشافی   های برنامه   در   جدیدی  مسیر  فضایی  هایشاتل   برنامه

 . شد گرفته  نیکسون جمهوری ریاست زمان   در

  جنگ   در   موجود   روندهای   را   ناسا   و   آمریکا   فضایی  هایبرنامه  هایاولویت   آن   از   پیش 

  بزرگترین   به  زمان   آن   قدرت  ابر  دو   دوم،  جهانی  جنگ   پایان  از  پس .  کردمی   مشخص   سرد 

  پایه   هاموشک  این.  کردند  پیدا  دست  بود  V2  بالستیک  هایموشک   که  خود  غنیمت

  مغز  داشتن  اختیار  در  وجود  با  آمریکا   که  حالی   در  شد  باعث   و  گذاشت  را  فضا  عصر 



  فضا   به   ماهواره   فرستادن   در   گیری تصمیم   مشکالت   دلیل  به   براون   فون   چون   متفکری 

  در   را   خود   ماهواره  اولین  کورولوف،   نظریات   و   طرح   مبنای  بر   ها روس   کند،   دست  دست

 .  دهند قرار  زمین مدار

  فرستنده   یک  از  بیشتری  خیلی  چیز  واقع  در   که  1  –  اسپوتنیک   فرستادن   با   ها روس

.  کردند  اعالم  خود  برای بزرگی پیروزی   با  را  فضاعصر   آغاز  ،نبود  زمین   مدار  در   رادیویی 

  جدید   نبردی   در   کردندمی   احساس   هاآن .  بود  ناراضی   جدی   طور   به  روند   این   از   آمریکا

  را  آنها  غرور   و  روحیه   کنند   حمله   زمین   روی  در   ها آن   منافع  به  آنکه   ای ج   به  ها روس

  که   داد نشان  کشور  این  به  آمریکا  فضایی  هایبرنامه  پیشینه به  نگاهی.  اندگرفته   هدف 

.  دارد  منسجم  مدیریتی   و   دقیق  ایبرنامه   به  احتیاج  فضا  در   خود  جایگاه  تثبیت  برای

  در   اسپوتنیک  آنکه  از  پیش  سال  یک  یعنی  1335  شهریور   29  در   که  است  این  واقعیت

  پرواز   فلوریدا  ایالت  در  کاناورال   کیپ  از   را  موشکی    هاآمریکایی   گیرد،  قرار  زمین  مدار

  معادل   سرعتی   به  اطلس   اقیانوس   فراز   بر  شکل   قوسی  مسیری   کردن   طی   با   که  دادند 

  آن   سرعت  بر  ساعت  بر   کیلومتر   هزار  8  اگر  تنها  و  رسید  ساعت   در  کیلومتر   هزار  21

  این   آزمایش  هنگام  اینکه  جالب.  گیرد  قرار  زمین  مدار  در  توانستمی   شدمی   افزوده

  زمین   مدار   در   را   ایماهوراه  خواهد می   زمینی   نیروی   زد   می   حدس   که  پنتاگون   ،موشک

  پروژه   مدیر  از  کند  نقض  را  فضا  حوزه  بر  تمرکز  عدم  بر  مبنی   خود  قبلی  تعهد  و  دهد  قرار

  نباید   و   باشد  خالی باید موشک   آخر  طبقه   که   بود  گرفته تعهد  براون   فون   یعنی   نیرو   این

  به   را  خود  کار  اولیه  تعهد  رغمعلی   براون  فون  البته.  دهد  قرار  زمین  مدار  در  را  ایماهواره 

.  گرفت  پیش   در   را   سازنده  نافرمانی   سیاست   همکارانش   قول   به  و   داد   ادامه   محرمانه   شکل 

  زمین   مدار   به   را  اسپوتنیک  موفقیت   با   توانستند   ها روس  آنکه   از   پس   دلیل  همین  به

  آنکه   از  پیش   هفته   2  و  دهند   قرار   تاریخی   بزرگ   باخت   یک   برابر   در   را   آمریکا   و   بفرستند 

  براون   فون  رسمی  هایفعالیت   از  سال  دو  حالیکه   در  برود،  زمین   مدار   به  2  –  اسپوتنیک



  سرعت   حداکثر   با   تا  شد  خواسته  براون  گروه  از  بود،  آمده  عمل  به  جلوگیری   تیمش  و

  شرایطی   در  و  داد   پاسخ  او  سازنده   نافرمانی   سیاست .  دهد  قرار   زمین  مدار   در   را  ایماهواره 

  توانست   دهد   قرار   زمین  مدار   در   را  آمریکایی  ماهواره   اولین  روز  90  ظرف   بود  داده   قول  که

  –  اکسپلرور  ورود .  دهد قرار  موفقیت  با   زمین  مدار   در  را 1 –   اکسپلرور  روز   84 مدت   در 

  وجوه   از   یک   هیچ   شاید .  کرد  رسمی   رقابتی   به   تبدیل   را   فضا   در   شوروی   حضور   1

  رقابت   اندازه   به  سرد   جنگ  دوران   در   غرب   و   شرق  بلوک  اقتصادی   و   سیاسی   هایرقابت

  مردم   برای  مهمی   آوردهای  دست  چنین  یک  هیچ  و  باشد  نکرده  توجه  جلب  هاآن   فضایی

 . باشد  نیاورده  ارمغان به ما  سیاره

  را   فضایی   های رقابت  عمال   زمین   مدار   به   1  –   اکسپلورر  پرتاب   با   آمریکا  اینکه  از  پس 

  عطف  نقاط  در   همیشه  اما   بیفزاید  فضا  در  خود   حضور  حجم  بر  سرعت   به  توانست  زد  کلید

 . بود عقب روسیه  از گام  یک

  انسان   اولین.  فرستادند   زمین   مدار   به  را   زنده  موجود  نخستین   که  بودند  ها روس   این

  اولین   فضایی،   الحاق   اولین   فضایی،   راهپیمایی   اولین  فضانورد،  زن   اولین   فضانورد، 

  سال   در   که  بود  شرایطی  چنین   در.  شد   ثبت  هاروس   نام  به  همه...    و  فضایی  ایستگاه

 .  گرفت  شکل ناسا که  بود شرایطی چنین  دل  در   و( میالدی 1958) خورشیدی  1337

  ایاالت   در  کمیسیونی   سال   این  در .  شودمی   آغاز  1915  سال   از  واقع  در   ناسا  داستان 

  شناخته   NACA  هوانوردی  مشورتی  ملی  کمیسیون  نام   به  بود  گرفته  شکل  متحده

  براساس   و  پرواز   مقوله   به   مربوط  مسایل   علمی   هدایت  و   نظارت   اشوظیفه   و  شد می

  فضانوردی   و   هوا  ملی   کنش  نام  به  ایویژه   کارگروه  1337  سال   در .  بود   عملی   هایحل راه

  خود   هایبررسی   نتیجه(  National Aeronautics and Space Act)   ملی

  ه روکارگ  این.  کرد   اعالم  روپیش   کارهای راه   و  فضا   در   شوروی   گرفتن   پیشی  درباره 



  ترین مهم .  بود  گرفته  شکل   هاروس   توسط  اسپوتنیک  موفق   پرتاب  از  پس  بالفاصله

  یا   NASA   نام   به  جدیدی  سازمان   به  را   NACA  که  بود  این   کارگروه   این   تصمیم 

National Aeronautics and Space Agency کرد تبدیل  . 

  و   هادارایی   همه   و  شد  برگزیده   سازمان  این   ریاست   به  گلنن  کیت  تی  دکتر  بالفاصله

  میراث   این.  گرفت  قرار  جدید  سازمان   این   اختیار   در  NACA  کمیسیون  انسانی   نیروهای 

  این .  بود   کوچک  پایگاه  2  و   آزمایشگاه   3،   بودجه   دالر   میلیون   100  کارمند،   هزار   8  شامل 

  را   سازمان  این  ارشد  فنی  مدیریت  که  درایدن   هیو  دکتر  انتصاب   با  بالفاصله   سازمان 

  مرکوری   طرح  قالب  در  که  شد   فضا   به  انسان   سفر   برنامه  پیگیری   مامور  داشت  برعهده

 .  داد   نشان را خود 

  سازمان  این . است فضایی  حوزه  در نظامی  غیر   ملی و  مستقل سازمان یک  واقع در ناسا

.  شودمی   اداره  است   شده  تاسیس   آمریکا   کنگره   توسط   که  اجرایی   بازوی   یک   نظر   زیر 

  مرکزی   آژانس   و   زیست  محیط   از   حفاظت   سازمان   علم،  ملی   بنیاد   مانند   هایی سازمان 

  مجموعه   زیر   عمال  ناسا  دلیل   همین  به.  دارند  مشابهی   ساختارهای  نیز (   CIA)  اطالعاتی 

  رییس   شخصا   جمهور  رییس  دارد   که  اهمیتی  دلیل   به  ولی  آیدنمی   حساب  به  دولت  کابینه

  اخذ   صورت  در  افراد  این   و  دهد می   پیشنهاد  سنا  به  و  انتخاب   را  ناسا   رییس  معاون   و

  عمال   که  هست  هم  دلیل   همین   به.  کنند   آغاز   را  خود  فعالیت   توانندمی   سنا  موافقت

  باشند   داشته  تاثیرگذاری   و  مستقیم   نقش  فضایی   های برنامه  در   توانندمی   جمهور  روسای

 .  اندکرده  بازی را  نقشی  چنین جمهور روسای  مورد  چندین  در   حداقل تاکنون و

  زندگی  بهبود » را   خود  شعار   ناسا   امروزه   است   داشته زیادی رشد   مدت   این   طول   در  ناسا

  است  کرده  تعریف  «زمین  فراسوی  در   حیات  یافتن   و  بیرون  در   زندگی  توسعه  اینجا،   در

  علوم   ، تیکاروب  های کاوش  تا   گرفته   دار سرنشین   پروازهای   از   مختلفی   های حوزه   در   و



  هزار   18  حدود  ناسا  امروزه.  کندمی   فعالیت  علم  ترویج  و  پیشران  و  ،مهندسی  و  زمین

  18  به  نزدیک  ایبودجه   و  کرده  همکاری  پیمانکار  هزار  40  با  و   دارد  متخصص  نیروی

  ناسا   مجموعه  زیر   آمریکا  سراسر  در  بزرگ  مرکز  14  حداقل  دارد  اختیار  در   دالر   میلیارد 

 . هستند 

  نخستین   در .  داشت  خود  امروز   تا  زیادی  فاصله   تاسیسش  روزهای  نخستین   در  ناسا  اما

  خود  رقیب  از   فضا   عصر   مهم   های عنوان   کسب  در   هنوز  آمریکا   ناسا   فعالیت   های سال

  مسیر   بزرگ  موفقیتی   کسب  با   بتواند  تا  داشت  عظیمی   انرژی  به  نیاز   و   بود  عقب

  دموکرات   حزب  از  کندی،  اف  جان  که  بود  شرایط  این  در.  دهد   تغییر  را  فضایی  هایکاوش

  سال   3  تنها   او .  شد  انتخاب   کشور   این   جمهور   رییس  امین  35  عنوان   به   1961  سال   در 

  یکی   او  حکومت  ساله   سه  و   کوتاه   دوران .  شد  ترور   1963  سال  در  و   بود  جمهور   رییس 

  و   اقتصادی  مشکالت  با   داخل  در  سویی  از  او.  بود  وی  سیاسی   دوران   ترینپرتنش   از

  دوران  نیز   خارجی   عرصه  در   و  کرد می   نرم   پنجه   و  دست  اششخصی   زندگی   های حاشیه

 ای هسته   بحران  جریان  در   و  1962  سال   در  آن  اوج  که  گذاشت  سر  پشت  را  تنشی  پر

  جهانی  اتمی جنگ خوشدست  را جهان  بود نمانده چیزی که شرایطی. افتاد اتفاق  کوبا

  اولین   در   او.  کرد   آمریکا   فضایی   برنامه  وارد   که  بود   محرکی  نیروی  او  مهم   یادگار   اما .  کند

  در (  1340  خرداد   5)  1961  می   25 تاریخ  در  و   دسفی   کاخ  بیضی  اتاق   در  حضورش  سال

  فضایی   جدید   برنامه (  آمریکا  کنگره   و   سنا )  مجلسین   مقابل  در   خود   ساالنه   نطق   نخستین

  باید   ملت   این   که   دارم  باور   من »...    : گفت  سخنرانی   این  در  او .  کرد  اعالم  را  کشورش

  بر   را  انسان  دهه  این  پایان  از  پیش   تا  که  کند  هدف   این  به  دستیابی  به  متعهد  را  خود

  بیش   زمانی   برهه   این  در  ایپروژه  هیچ .  بازگرداند  زمین  به  سالم   و   آورده   فرود   ماه   روی

  آینده   مدت  طوالنی  اکتشافات  در  آن  اثرات  و  تربخش   الهام   موثرتر،  انسان  برای  این  از

  با   مقایسه   قابل   نیز  دشواری  و  هزینه   نظر   از   ایپروژه   هیچ  و  بود   نخواهد   تر مهم  فضایی 



  تاسیس   از   سال   3  تنها   کردمی   بیان   را   سخنرانی   این   که  زمانی   او ...«  نیست  پروژه   این 

.  گذشت می   زمین  به  آمریکایی  فضانورد  نخستین  شپرد   آلن  بازگشت  از   هفته  3  تنها  و  ناسا

  ملی   بسیجی  اما .  کردند می   ارزیابی   واقعی   غیر   و  پروازانه  بلند   را   سخنرانی   این  بسیاری

  آمریکا   کل   بودجه  درصد  5  حدود  به  ناسا   بودجه  و  گرفت  شکل  هدف   این  تحقق  برای

(  است  فدرال  بودجه  درصد  نیم  حدود  در  ناسا  بودجه  حاضر  حال  در )  کرد  پیدا  افزایش

  نفر   هزار  400  و  تجاری  شرکت  هزار  20  از   بیش  برنامه  این  رساندن  واقعیت  به  برای

  از   فنی   شکلم  هزار  صدها  و  شد  اجرا  آپولو  و  جمینی   برنامه  دو  نهایت   در و  شدند  درگیر

(  1969  جوالی )  1348 ماه  تیر  در توانستند  هاآمریکایی   نهایت  در و  شد   برداشته  پاپیش 

  و   شد  ترور   1963  سال  در   کندی .  آورند  فرود   ماه   روی   بر   موفقیت   با   را   آرمسترانگ   نیل

  وعده   کندی   که  همانطور   توانست  ناسا   اما  ببیند   را  خود  رویایی  برنامه  تحقق  تا   نماند  زنده

  این  و  بازگرداند  زمین  به و  بیاورد  فرود  ماه  بر  را  انسان  دهه   آن   پایان   از پیش  تا بود  داده 

  های رقابت  جریان   و   زد   رقم  را  شوروی  بر   ها آمریکایی   برتری  همیشه   برای   پیروزی 

 . داد تغییر  را  فضایی

  بودجه   سو  یک   از.  درگرفت  برنامه  این   ادامه   درباره  زیادی  هایبحث   آپولو  برنامه  پایان  با

  و   فضایی  رقابت  پایان  دلیل  به  اینکه  دیگر  ویس  از  و  بود   مطرح  ماه  به  سفر  وحشتناک

.  یافت  کاهش   پروژه  این  پشت   ملی   عزم  و   سیاسی  هایانگیزه   ها آمریکایی   افتادن  جلو 

  که   گرفت می   تصمیم   باید   آمریکا   نهایت   در   نیکسون   ریچارد   جمهوری   ریاست  زمان   در 

  15  تاریخ  در  نیکسون  نهایت  در  مختلف  پیشنهادهای  بین   از.  بود   خواهد  چه  بعدی  گام

  های شاتل   پروژه آن  طی  که  کرد   امضا   را ناسا  آینده  برنامه(  1972  ژانویه   5)   1351 دی

  تایید   مورد  و  بود  مطرح  زمان   آن  در که  دیگری   طرح .  گرفت  قرار   کار   دستور در فضایی

  قرار   طرح  این  مطابق.  بود   کرده  مطرح  ناسا  پیشین  رییس  پین  توماس  را  نگرفت  قرار



  مریخ   راهی  را  انسان  1980  سال  تا  و  د بساز  ماه  در  پایگاهی  1970  دهه  پایان  تا  ناسا  بود

 .  شد گذاشته   کنار اشالعاده  فوق بودجه  دلیل  به طرح این. کند

  را   زمین  به  بازگشت  قابلیت  که  بودند   زمین  مدار  به  سفر  هایسامانه   فضایی  هایشاتل 

  دادن   قرار   و  مداری  هایآزمایش   انجام   برای  توانستندمی   و   داشتند  را  هواپیما   شکل  به

  سال   30  طی   در   برنامه  این .  د نآی  کار   به  فضایی   ایستگاه  ساخت   و   مدار   در  ها ماهواره 

  قابلیت   با  هوایی  اتوبوس  نوعی   هاشاتل   این .  بود   ناسا  دارسرنشین   هایبرنامه   اصلی  محور

  این  در  مداری   نقل  و  حمل   های سامانه   این  بزرگ   ویژگی .  هستند  زمین   مدار   به   پرواز

  از   بیشتری  تعداد  و  تجهیزات  از  باالیی   حجم  نقل  و  حمل   امکان  که  بود   نهفته   نکته

  توانستمی   دلیل   همین  به  و   داشت  زمین  مدار   به  را   قبلی   های پرتاب   به  نسبت  فضانوردان 

  هایماموریت   برای  موقتی  آزمایشگاه  که  باشد  مدار  به  بار   انتقال  ابزار   عنوان  به  تنها  نه

 . رفتمی  شمار  به نیز فضایی  بلند  و کوتاه

  مختلف   های آزمایش   دارند  حضور   زمین   مدار  در   که   مدتی  در   توانستندمی   هاشاتل   خدمه

  را   دیگر   ابزارهای   و   هاماهواره   از   بسیاری   حال   عین  در   و   دهند  انجام  را   علمی   و   زیستی 

  مدار   به   خود   با   فضایی  های شاتل   که  وسایلی   ترینمعروف  از   یکی   شاید .  ببرند   مدار   به

  به  نسبت را بشر  دید عمده طور  به که ابزاری  باشد؛ هابل فضایی  تلسکوپ  بردند،  زمین

  انجام   فضایی   هایشاتل   خدمه  که  تعمیرهایی  لطف  به را  کار  این  البته  و  داد  تغییر  عالم

 . داد صورت  دادند، 

  های شاتل   دوبار .  است  نبوده  هم  خطریبی   سفرهای  چندان  فضایی  هایشاتل   سفر   البته

  شاتل   بار  یک.  گرفتند   را   ناسا   فضانورد   14  جان   مجموع  در   و   شدند   حادثه   دچار  فضایی

  شاهد   که  مردمی   چشم  مقابل   در   و  شد   حادثه  دچار   زمین  مدار   به  پرتاب   هنگام  چلنجر 



  ماموریت   موفق  انجام  از   پس  کلمبیا  فضایی   شاتل   نیز   بار  یک  و  شد   منفجر   بودند   پرتابش 

 . شد  منفجر زمین، به بازگشت  هنگام  و

  گذشته   دهه   سه  در   فضایی  نقل  و   حمل  وسیله   ترین مهم  فضایی   هایشاتل   اینها   همه   با 

  و  آتالنتیس   ایندیور، )  ماندهباقی   شاتل  سه  شد   باعث  ایمنی   مشکالت   اما  اند،بوده 

  که   مورد  یک  از  غیر   کلمبیا  حادثه   از  پس .  گیرند  قرار  بازنشستگی  مسیر  در(  دیسکاوری

  های شاتل   دائمی   مقصد  کند  تعمیر   را   آن   تا   رفت   هابل   فضایی  تلسکوپ   مالقات  به  شاتل 

 . کند  تکمیل  زودتر چه  هر  را  آن   بتواند تا است بوده فضایی المللیبین  ایستگاه  فضایی،

  برنامه   این .  است  بوده  تاکنون   ناسا   گران  هایبرنامه   از  یک  فضایی  المللی بین   ایستگاه

  کار  دستور  در   چلنجر  فضایی  شاتل   انفجار   از  پس   و  ریگان  جمهوری  ریاست  زمان   در

  طرح   قالب   در را جو  ماورا  فضای  از  نظامی  استفاده   ایده  زمان  آن  در  ریگان .  گرفت  قرار

  ستارگان   جنگ   طرح   سیاسی   جغرافیای   عمده   تغییرات   اما   داشت   نظر   در   ستارگان   جنک

  بوریس   با  توافقی   سفید  کاخ  در  حضور  سال  آخرین   در  پدر،  بوش   جرج.  کرد  باطل  عمال  را

  فضایی   ایستگاه  ساخت  به  کشور  دو   آن  مطابق  تا  داد   انجام  روسیه  جمهور   رییس  یلتسین 

  در  نهایت   در   و   انجامید  طول   به  ها بحث  این   مقدمات .  کنند  اقدام   زمین   مدار   در  آزمایشی 

  ویکتور   با   دیداری  در  گور  ال  وی،  اول   معاون  که  بود  کلینتون  بیل   جمهوری  ریاست  زمان

  تاخیر   با  طرح  این.  شد  امضا   فضایی  ایستگاه  طرح  روسیه  وقت  وزیر  نخست  چرنومردین،

  صرف   دالر  میلیاردها.  افتاد  ناسا  دنرگ   بر  عمال  روسیه  مشکالت  از  پس  ویژه  به  و  فراوان

 .  شد تکمیل طوالنی تاخیری با  نهایت در  و شد  آن 

.  شد  تر جدی   هاشاتل   بازنشستگی   از   صحبت   کلمبیا   فضایی   شاتل   سقوط   حادثه  از   پس 

.  باشد  وانستتمی   چه  بعدی  گام   اما   بودند  خطرناک   و   داشتند  قدیمی   فناوری   هاسفینه   این



  یا   و   دار سرنشین   های برنامه   اولیت   بر   جدی   نظرهای   اختالف   ناسا   درون   حالیکه   در 

 .  بگذارد ناسا رویپیش   جدیدی مسیر  کرد سعی پسر بوش  جرج . بود داغ روباتیک

  روباتیک   هایماموریت   بخش   که  داشت  وجود  استدالل  این   ناسا   درون  در  زمان  آن   در

  بودجه   سوم  یک  تنها  گیرد می   صورت (  JPL)  ال  پی   جی   مرکز   وریتح م  با  عمدتا   که

  اختصاص   دارسرنشین   های برنامه  به  بودجه   سوم  دو  حالیکه  در  ،دارد   اختیار  در  را  ناسا

  به   توانسته  اندک   بودجه  همین  بودند  معتقد   روباتیک  نظریه  دارانطرف .  است  شده  داده

  های ماموریت   به  اگر.  کند  اضافه  ما  دانش  و  هاداده   حجم  بر  ایمقایسه   قابل  غیر   شکل

  از   قدم  ویجرها  زمین،  اطراف   وهشی ژپ  ماهواره   صدها  کنار  در  نیدک  نگاه   دارسرنشین   غیر

  و   مشتری  زحل،  اطراف  در  زمین   سفیران .  اندگذاشته   بیرون   شمسی  هوممنظ  مرزهای 

  کاوشگرهای   ارسال  برای  دانشمندان  تفرجگاه   به  مریخ.  دارند  قرار  پلوتو  سیر  در  اکنون

.  دهندمی   افزایش   را   ما  آگاهی   مرزهای   فضایی   های تلسکوپ   و   است   شده  بدل   نورد   مریخ 

  روی   بر  مختلف   کشورهای   فضایی   برنامه  و   ناسا  اهداف   از  ایعمده  وزن   حال  هر   به  اما

 .  است دارسرنشین  برنامه

  2008  سال   در   ها آن   بازنشستگی   ضرورت   و   هاشاتل   برنامه  شدن   نزدیک  پایان   به   با

  رفت  ناسا  مقر به جمهوریش ریاست  سال آخرین  در  حالیکه در   پسر  بوش جرج ( 1387)

 .  کند هئارا فضایی هایشاتل  از پس دوران  در  جدیدی  برنامه تا

  بازنشستگی   2010  سال  تا   فضایی  المللیبین   فضایی  ایستگاه  تکمیل  بر  برنامه  این

  معرفی (   Constellation)  فلکیصورت   نام  به  ایپروژه  را  بعدی  گام  و  تاکید   هاشاتل 

  همچنین   و  کوتاه  مدارهای  به  سفر   برای  که  بود  هاییسفینه   شامل  طرح  این.  کردمی

  فضاپیمای   اشبرنامه   مطابق  بود   معتقد   او .  شدمی   طراحی (  ماه  نظیر )  ترطوالنی   مدارهای 



  دهد   انجام  2014 سال  تا را  پروازش   اولین  باید ( لیشنتکانس  پروژه اصلی  بخش ) اوروین 

 .  کند  سفر مریخ  به 2030  سال در   و برگشته  ه ما به دوباره انسان  2020 سال  تا سپس و

  در   داشت   کندی   رویایی   طرح   با  که   تفاوتی   اما   بود   رویایی  و  پروازانه   بلند  بسیار   طرح   این

  ت عظم سویی  از   و   بود گرفته   نظر   در   نیز   را   طرحش  الزم  هایهزینه   کندی   که  بود   این

  های هزینه   خود   برنامه  در   بوش .  داشت  همراه   به  طرح   این  در   را  م مرد  تمام   حمایت  و   ملی

  وی   سخنرانی  محل  در  که   کسانی  از   بسیاری.  بود   نگرفته  نظر   در  را  آورسرسام  پروژه  این

  جرج .  نگریستند می   برنامه  این   به  امیدانه  نا  او   هایصحبت  پایان   از  پس  داشتند   حضور 

  حزب   از   اوباما  باراک   و   رساند  پایان   به   را  اشجمهوری   ریاست  دوران  2008  سال  در   بوش

  بعدی   دولت  پای   پیش   تعهدی   آنچنان   بوش  برنامه.  رسید  جمهوری  ریاست  به  دموکرات

  گروهی  خود  جدید  ولیتئمس  تصدی  روزهای  اولین  در  تا  کرد   وادار  را  اوباما  که  گذاشتمی

  از   جمعی.  کند  آن  به  مربوط   پیشنهادهای  هئارا  و  بوش  برنامه  بررسی   وول ئمس  را

  مانند   افرادی  به  توانمی   جمله  از   و  شتند اد  حضور  گروه  این   در  متخصصان   و  فضانوردان 

 .  کرد اشاره راید سالی  و آلدرین  باز

  و   است  غیرممکن  بوش  برنامه  تحقق  موجود   بودجه  با  ، بود  این  برنامه  این   نهایی  نتیجه

  در   گرفت  تصمیم  اوباما  دلیل  همین  به .  شود   اصالح  ناسا   رویپیش   مسیر   سریعا  باید

  ایالتی  در ناسا کارمندان جمع  در تا  کند پرواز فلوریدا به جمهوریش ریاست سال دومین

  تعداد   هاشاتل   شدن   بازنشسته  از   پس   و   دارد   قرار   آن   در  کندی   کیپ   فضایی   پایگاه   که

 . کند اعالم  را  ناسا جدید برنامه دادمی  دست از  را  شغل زیادی

  در  او . بود بوش  برنامه  کردن  باطل  باشد  جدیدی  مسیر  هئارا اینکه  از  بیشتر  اوباما  تالش

  کامل   طور  به  را  لیشنتکانس   برنامه  ،هاشاتل   شدن  بازنشسته  بر   تاکید  ضمن  سخنرانی  این

  برای   فراری   کپسول   شکل  به  تنها  و  پروژه  این   از   بخشی  تنها   کرد   اعالم  و   کرد  رد



  مقدار   سال  6  در   را  ناسا  بودجه  داد قول  او.  داد  خواهد  ادامه   خود  کار  به  فضایی  ایستگاه

  افزایش   سال  5  مدت  به  را  فضایی  ایستگاه  ماموریت  مدت  و  دهد  افزایش  دالر  میلیارد  6

  جایی   ، زمین  نزدیک   ارهایدم  به  سفر   اوباما   که  بود   این  طرح   این   در   بزرگ  اتفاق .  داد

  بوده   بعد   به  آپولو  برنامه  زمان  از   فضانوردان  مقصد  تنها  واقع  در  و  هاشاتل   پرواز  قلمرو  که

  عهده   بر   را   فضایی   ایستگاه  به  سفر   برنامه  این   در   او.  کرد   خارج   ناسا  عهده  از   را  است

.  بودند  رشد  حال  در  زمان   آن  در  که  داد  قرار  خصوصی  هایشرکت   البته  و  روسیه

  نام   به   کارآفرینی  سرمایه  با  که  شرکتی .  بود  ایکس  –   اسپیس  هاشرکت  این  ترینمعروف 

  از   و   بود   پال پی   مالی   کمپانی   پرداز ایده   ماسک .  است  شده   بنا   و   طراحی   ماسک   ن ایال

  اسپیس   شرکت  او .  گذاشت  فضا   حوزه   به  قدم   بود   آورده  دست  به   آنجا  از   که  ایسرمایه 

  او   از   غیر   البته .  کرد  طراحی  فضا   به   خصوصی   بخش  سفرهای  انجام   هدف   با   را   ایکس   -

  شاید .  کنند  فضا  حوزه  وارد   را  خصوصی  شبخ   تا  بودند  کرده  تالش  نیز  دیگری  هایگروه 

 .  بود پرایز   ایکس انصاری  جایزه ایکس،  -  اسپیس از پیش  اتفاق  ترینمعروف 

  وارد   را   بودند  آورده   دست  به  کارآفرینی   از  که  ایسرمایه  اشخانواده   و  انصاری   انوشه

  سفینه   اولین  که  کردند پشتیبانی پرایز  ایکس   نام  به  ایجایزه   از  هاآن . کردند  فضا  حوزه

  برانسون   ریچار  سر.  کرد  طراحیرا    فضا  مرزهای  به  سفر   توانایی   با   خصوصی  بخش

  طرح   این   براساس   ویرژین  عظیم  هایکمپانی   مدیر   و  انگلیسی  کارآفرین   و   دارسرمایه 

  توریستی   پروازهای   2013  سال   تا   است  قرار   که  کرد   تاسیس  را  گاالکتیک  ویرژین   شرکت

  مشابه  شرکت  دو   یکی   و   ماسک   کمپانی  اما .  کند  آغاز   تجاری   شکل   به   را  مداری  زیر 

  سخنرانی   برای  اوباما  که  روزی.  شوند  وارد  فضا  توریستی   غیر   بخش  در  تا  داشتند  قصد

  آزمایشی   پروازی   آماده  شرکت  این   پرتابگر  9  –  فالکون   موشک  رفت  کندی  پایگاه  به

  ن ایال .  کرد  اعالمی  اینچنین  های شرکت  به  اتکا  با   را  اش برنامه  از  بخشی   اوباما  و   بود

  تکمیل   سرانجام  را  دراگون  نام  به   مسافر /بار  انتقال   منظوره  دو   کپسول   شرکتش   و  ماسک



  محموله   اعزام  با  و  2012  سال   در  را   المللیبین   فضایی  ایستگاه  به  خود   سفر  اولین   . کردند

  برای   ناسا  با   طوالنی  قراردادی  دارای  شرکت  این  اینک.  کردند   آغاز  ایستگاه  این   به  باری

  ها آن   بازگرداندن  و  فضایی   ایستگاه  مقصد   به  فضانوردان   بعدی   قدم   در  و  ات زتجهی   انتقال

موفق شد به نخستین شرکت خصوصی بدل شود که با موفقیت    ایکس   - اسپیس  .  است

سفرهای فضایی به ایستگاه فضایی و مدار زمین انجام داده است و در نهایت موفق شد  

فضانوردانی را با موفقیت عازم ایستگاه فضایی کند. این اولین بار پس از بازنشستگی  

 . شدندکایی عازم مدار می ای آمریها بود که فضانوردان آمریکایی با پرتابهشاتل 

  جایی   کردمی   گذاری سرمایه  و   تحقیق   دورتر  سفرهای  بر   باید  ناسا   اوباما   طرح   براساس

  این   در  داد   پیشنهاد  او.  ندارد   وجود  حضور   امکان   خصوصی  های شرکت  برای   هنوز   که

  دوباره   بازدید  تا  گرفته هاسیارک   از  بگیرد  قرار  بررسی  مورد   باید  جدیدی  دنیاهای  مسیر

 .   2030  تا مریخ  مدار به سفر  و  ماه از

  نیل   او  مخالف  ترینمعروف  شاید.  شد   روبرو  نیز  زیادی   هایمخالفات   با   اما  اوباما  طرح

  کردند می  بیان  عمدتا  مخالفان . گذاشت ماه  بر  قدم که بود  فضانوردی  اولین آرمسترانگ 

  هدف   اصطالحا  و  است  نشده  ادهد  قرار  ناسا  رویپیش   مشخصی  هدف  هیچ   برنامه  این  در

  بودجه   نیازمند   مریخ   و   ماه   به   سفر  برنامه .  شدبا  پذیر امکان   که   است  جایی   هر   نهایی 

  بینیپیش  زمان  بسیاری  و   است  نشده  پرداخته آن  به  هم برنامه  این   در که  است  باالیی 

  از . دارد ادامه  زمینه  این در   هابحث  هنوز.  دانندمی  واقعی غیر   را سفری  چنین  برای  شده

  از   و  است  جهان  و  شمسی  منظومه  کنار  و  گوشه  کاوش  مشغول   روباتیک  بخش  سویی 

  با   خود  گذار  این  در  ناسا  اما.  روندمی   پیش  آهستگی  به   دارسرنشین   هایطرح   سویی

  های های اخیر ترکیبی از پروژهدر سال   . نداشت  وجود  آن  از  پیش  که  است  مواجه  دنیایی

المللی به نام آرتمیس  ای بینقبلی شکل گرفته است. اینک ناسا قصد دارد در قالب پروژه



شود و  های خصوصی و دولتی انجام می به ماه بازگردد. این ماموریت با همکاری بخش 

ای برای سفر  ستگاه فضایی در مدار ماه خواهد بود که حکم دروازه یاز جمله شامل یک ا

 ه فراسوی آن را بازی خواهد کرد.  به ماه و شاید در آیند

  قدرتمندی   خصوصی  بخش  سویی  از.  نیست  آمریکا  و  روسیه  انحصار  در  فضا  عرصه  اینک

  ویرژین   مانند   هایی شرکت  که  توریستی   بخش   در   تنها  نه.  است  کرده   وجود   اعالم

  و  ترجدی  های مشارکت هایبخش  در  که ، هستند فعال آن   در جدی  طور به گاالکتیک

  برای   شریکی  به  و   اعالم  را   خود   حضور  رسما  ایکس   -  اسپیس  که  فضا  به  ماهواره   ارسال

  در .  آورند می   بر   سر   نیز  دیگری   خصوصی   های شرکت  حال   همین  در.  است  درآمده  ناسا

  و   دارنسرمایه   دانشمندان،  فضایی،  علوم  مهندسان  فضانوردان،  از   تعدادی  2012  سال

  چون   افرادی   و  مایکروسافت  و   گوگل   مدیران   چون   هایی نام   ها آن   بین   در   که   نگران آینده

 Planetary)  ایسیاره  منابع   نام  به   شرکتی   ، خوردمی   چشم  به  کامرون   جیمز 

Resources  )زمینه   در  شده  ثبت  شرکت  نخستین  شرکت  این.  اندکرده  تاسیس  را  

  زمین   اطراف   هایسیارک   معدنی   منابع  استخراج  را  هدفش  و  است   فضایی  کاویمعدن 

  پروازهای   حوزه  در  جدید  قدرتی   به  چین   المللی بین  عرصه  در.  است  کرده  اعالم

  دنبال   به ادیهحات  این عضو  کشورهای و اروپا که حالی   در   و است شده بدل دار سرنشین

  های کاوش   زمینه  در  هندوستان  و   ژاپن  هستند،  خود  اختصاصی  دارسرنشین   هایبرنامه

  هندوستان   و  ژاپن  مدارگردهای  پیش  چندی.  دارند  حضور   فضا  در  جدی  طور  به  روباتیک

  به   دارسرنشین   و  روباتیک  سفر  برای  هاییبرنامه   هاآن   اکنون   هم   از  و  زدند  دور  را  ماه

  خداحافظی   خود  فضایی   های شاتل   با  که   بود  شرایطی   چنین  در   ناسا.  کنندمی   مطرح  را   ماه

 .  گذاشت  جدیدی راه  در  قدم و کرد



  به   اینک   بودند   فضایی   دارسرنشین   های برنامه  تپنده  قلب  سال   30  که   فضایی   های شاتل 

  فضا   در زندگی   هنوز   تغییرات  این  همه   وجود   با  اما .  اندشده  بدل   علوم   هایموزه   ساکنان

  فضانوردانی   از  بسیاری  هنوز .  ندارد  هاآن   اوج   دوران  با  تغییری  چندان   فضانوردان  برای

  روبرو   هوایی  و  حال  همان   با  تقریبا  کنندمی   سفر  المللیبین   فضایی  ایستگاه  به  که

  سالی   که  تصویری  هنوز  و  است  کرده  بیان  را  آن  کتاب  این  در  راید  سالی   که  شوندمی

  سفرهای   عالقمندان  برای  دقیق  و  واقعی  تصویری  است  کرده  هئارا  فضا  در  زندگی  از  راید

 . است فضایی

 

  



   2ضمیمه  

 نخستین زنان در فضا 

ها به سرعت ترشکوا  مسیر ورود به فضا برای زنان دشوارتر از مردان بود. اگرچه روس

را به مدار زمین فرستادند اما در آمریکا این مسیر چندان ساده نبود. در ایاالت متحده و  

شد  ای مردانه تلقی می در ابتدای برنامه فضایی این کشور، برنامه فضایی عمدتا برنامه 

  ، هاآمریکایی   1959درباره حضور زنان در فضا وجود داشت. در سال    های جدیو مخالفت 

به عنوان نخستین زن آمریکایی برای ورود به برنامه فضایی این کشور  را  جری کوب  

های  او در برنامه مرکوری حضور داشت و پس از آنکه موفق شد تا آزمون   کردند. انتخاب  

اب نخستین گروه از فضانوردان زن این  دشوار فضایی را سپری کند مامور شد تا به انتخ

معروف   13-ای که به مرکوری  زن دیگر در برنامه  12کشور کمک کند در نهایت او و  

دوره آزمون شد  و  آموزشی  موفقیت    یهاهای  اما  کردند.  سپری  را  فضانوردی  دشوار 

فت  ها بتوانند قدم به فضا بگذارند. ناسا تصمیم گردرخشان این گروه باعث نشد تا آن 

که فضانوردی را شغلی مردانه در نظر بگیرد و به همین دلیل این افراد به عنوان فضانورد  

های  های زیادی را برانگیخت و در اثر تالش ها و مناظرهانتخاب نشدند این موضوع بحث 

جلسه استماعی را برگزار کرد تا نظرات    1962این افراد در نهایت کنگره آمریکا در سال  

باره بشنود تا شاید در سیاست ناسا تغییری اعمال شود.  ختلف را در این های مدیدگاه 

و  سخنرانی  این  ه  ئاراها  در  فضا  در  زنان  حامیان حضور  و  دیده  آموزش  زنان  نظرات 

تایید حضور   بر عدم  ناسا  استماع موثر واقع نشد و کمیته کنگره آمریکا نظر  جلسات 

بود که    1978تایید کرد. سرانجام در سال  فضانوردان زن در برنامه فضایی این کشور را  

ناسا سیاست خود را تغییر داد. در این سال نخستین گروه فضانوردان زن از سوی ناسا  

جودیت رزنیک، آنا فیشر و شنون لوسید،    انتخاب شدند. کاترین سولیوان، سالی راید،



در نهایت سالی   نخستین گروه زنان فضانورد آمریکایی بودند که وارد برنامه ناسا شدند. 

موفق شد با پرواز به مدار زمین درهای فضا را به روی زنان آمریکایی    1983راید در سال  

گیری داشته است و  باز کند. از آن زمان تاکنون حضور زنان در عرصه فضا تغییر چشم

  های ها نه تنها درنقش فضانورد که در بخش کنترل ماموریت نیز روز به روز جایگاه آن 

و در جریان ماموریت شاتل فضایی    1998اند. در سال  بیشتری را به خود اختصاص داده

STS-95    دادند. اوج  بیش از دو سوم مامورین اتاق کنترل ماموریت را زنان تشکیل می

این موفقیت را در جریان ماموریت بازگشت به فضای ناسا پس از سقوط شاتل فضایی  

از  توان دید. در آن زما مبیا می لک ن و در هنگامی که ماموریت بازگشت به مدار پس 

رفت، ناسا آیلین کالینز را به عنوان  تعلیقی چند ساله بسیار مهم و حیاتی به شمار می 

 ها را بار دیگر به فضا رهبری کند.  فرمانده این ماموریت مهم انتخاب کرد تا شاتل 

 

  



   3ضمیمه  

 گفتگو با دکتر سدون در باره سفر به فضا 

ن به ویژه در ایاالت متحده آمریکا برای ورود به برنامه فضایی این کشور مسیر  زنا

های  ها والنتینا ترشکوا را در همان سال سختی را پشت سر گذاشتند. در حالیکه روس 

ها طول کشید تا زنان بتوانند  اول برنامه فضایی خود به فضا فرستادند اما در ناسا سال 

  به تبدیل  بعد هایسال در  که  دار باز کنند. ناسای سرنشینراه خود را به برنامه سفرها

  نظر از  بزرگی گام  ماه فتح  با توانست و شد  دار سرنشین فضایی  های فعالیت قطب

  از  گیر بود وسخت  بسیار فضا در  زنان  حضور  درباره   بردارد،  فضایی  فناوری و  صنایع

  که  زمانی تا رفت زمین مدار  به آمریکایی  فضانورد اولین عنوان  به شپرد  آلن  که زمانی

  سال 22  گذشت زمین مرزهای از آمریکایی   فضانورد زن  اولین عنوان  به راید سالی 

 . بود فاصله

 . بود سدون ا ئر مارگارت دکتر  شد،  ناسا فضایی  برنامه وارد  که زنانی   اولین از یکی 

 



  و ماهواره  نخستین که زمانی و  بود آمده دنیا  به تنسی  ایالت  در   1947  سال در  او

  همان   از و  کند درک  را رویداد  این  اهمیت که بود  بزرگ  آنقدر   رفتند  فضا به انسان

 . داشت سر در   را فضا  به  سفر رویای زمان 

  ناسا  فضایی  برنامه وارد توانست 1978 سال  در و کرد  تحصیل   پزشکی  رشته در  او

  زن   4  و راید  سالی کنار در   برنامه این  در   شده پذیرفته زنان   گروه  اولین رده در و  شود

  در و رفت  فضا به کلمبیا و  دیسکاوری  فضایی هایشاتل  با بار  3 او. گرفت قرار  دیگر 

 . است کرده سپری فضا در   را روز  30  از بیش  مجموع 

فضایی از دید زنان فعال در این حوزه   هایبرای اینکه دید بهتری از چشم انداز برنامه 

به دست آورم مدتی پیش در گفتگویی با وی که در روزنامه جام جم منتشر شد از وی  

های خود درباره مسایل مختلف به ویژه حضور زنان در فضا را با من  خواستم تا دیدگاه 

در   در میان بگذارد. این مصاحبه که به کمک بروس مک اندلس صورت گرفته بود را 

 توانید دوباره بخوانید. زیر می 

 

*** 

 رویاهایی ترینقدیمی  و ترینکهن  از  یکی فضایی   اکتشافات رویای

  شما . است داشته  خود  همراه را  آن تاریخ طول  در  انسان  که است 

 متمادی هاینسل  که  است چیزی  این و  دارید را  فضا به  سفر  تجربه 

  انسانی عنوان  به  مایلم. بپرورانند سر  در  را آن  رویای تنها توانستند می

  نگاه  که بگویید  ما به ایدگذرانده   سر  از را نظیریبی  تجربه  چنین که

 چیست؟   فضایی   اکتشافات  به شما



  بشری دانش  توسعه  برای انسان  تالش  فضا اکتشافات دل   در  نهفته معنی من  نظر از

.  است ممکن  ما  برای آن   به دسترسی   زمین روی  اینجا که است مرزهایی  فراسوی به

  رصدهایی   چه گیرند؛ می  جای قالب این در  فضایی  اکتشافات اشکال همه  کنممی  فکر

  کنار  و گوشه  به که  روباتیکی  هایکاوشگر  چه  دهیم،می  انجام  خودمان سیاره  از که

  هایبخش  هااین  همه.  فضایی دارسرنشین  سفرهای  چه و فرستیممی  شمسی  منظومه

  تشکیل را  انسان طبیعت از  بخشی  همیشه  که است اکتشافاتی از ایپیوسته   هم به

  هانادانسته  از درکی   به داریم  که ذاتی کنجکاوی  مدد  به کوشیممی  ما . است داده می

  با تا  دهیم می  انجام را   خود تالش  تمام  منظور  این  به رسیدن  برای و  کنیم پیدا دست

.  کنیم پذیر امکان  را  هاخواسته  این رشدمان به رو علمی  و مهندسی  هایروش  کمک

  دیدممی  که بود  این فضا  به سفر  بخش ترینجذاب  من  برای و شخصی جنبه  از البته

  سفرها این دشوار  شرایط با را  خود  فیزیکی و روانی لحاظ از توانندمی  هاانسان  چگونه

 . کنند  تجربه یکدیگر   کنار در  را تربخش لذت  و  ترامن سفری بتوانند  تا  دهند  تطبیق

 

  کسی  چطور بدانند دارند  دوست  نوجوانان  بخصوص و  مردم از  خیلی 

  وارد  کهاین  برای  شما.  کند سفر  فضا  به  تا کندمی  پیدا   را شانس  این

 کردید؟  طی را  روندی چه شوید  فضایی برنامه

 

  را  فضایی هایبرنامه به ورود  اجازه  مرد  خلبانان تنها  بودم، نوجوان من که زمانی

  که  طورهمان  اما  نداشت، وجود  خصوص این در  زنان برای  شانسی  و  داشتند

  بازار  در  بیشتری  درهای  حال  عین در و کرد می پیشرفت بسرعت فضایی هایبرنامه

  آنها  رسید خواهد  روزی که  آمد  وجود  به  من در   انتظار این  شد،می  باز زنان روی  به کار



  زنان  از ناچارند و دهند   ارائه فضا  در  را  پزشکی  خدمات   که  شد خواهند  پزشکانی   نیازمند

  که  بود دالیلی از  یکی این . دهند  تشکیل را  فضا  در  آنها  تیم  از بخشی  تا بخواهند  نیز

  آن کنار  در .  شوم پزشک  و بگیرم پیش در   را پزشکی  تحصیالت  راه  من تا  شد باعث

  عنوان  به خود آموزشی   دوره  که زمانی. گذاشتم  سر پشت نیز  را  پروازی های دوره من

  در   همکاری برای دانشمندانی  دنبال  به ناسا  شدم متوجه  گذاشتم  سر پشت را  جراح

  آماده خود  فضایی هایبرنامه  آغاز  از بار  نخستین  برای  و  است فضایی هایشاتل  پروژه

  باستان  روم فالسفه  از  یکی.  بپذیرد فضانوردان  آموزشی  برنامه به نیز  را  زنان تا است

  به  هافرصت که  کندمی  پیدا   بروز جایی  در  شانس: »بود  گفته زمانی  سنکا  نام به

  و اعتبار  که بودم شانسی خوش بسیار  آدم  هم من .« بروند افراد  های آمادگی   مالقات

  منتخب گروه  اولین  عنوان  به  تا داشتم  را  برنامه این  در  نامثبت   برای الزم  مشخصات 

  حضور  نیز  زن 6 گروه  این در. شوم انتخاب  فضایی  هایشاتل  برنامه  برای فضانوردان 

 . شدم فضایی  های برنامه وارد من ترتیب  بدین و  داشتند

 

  گمان  آیا داشت؟   معنایی چه   شما  برای فضا  بودید، کودک  که زمانی

 سیاره مرزهای فراسوی  به  تا کنید پیدا   را فرصت این  روزی کردیدمی

 کنید؟  سفر زمین

 

  را  ما  نسل روی پیش   در  موجود  مرزهای  انگیزترین هیجان   فضایی اکتشافات من برای

  آسمان  به  هیجان و شیفتگی  با  بشر که  بود طوالنی هایمدت . کردمی  ترسیم

  درباره بهتری  درک  کسب برای سرشاری امید  و اشتیاق خود نگاه  در و  نگریستمی

  و رفت  فضا به بشر دست  ساخته نخستین اسپوتنیک، که  زمانی. کردمی  دنبال را  آنها



  کردند، سفر فضا به ما سیاره هایانسان  نخستین عنوان به  شپرد و گاگارین   که زمانی

.  کنم درک   را بشریت  آینده  برای رویداد  این  اهمیت که بودم بزرگ  کافی  اندازه  به من

  کنم تمام را خود   تحصیالت  من کهآن   از پیش تا دانستممی  بودم  کودک  وقتی از

  کافی اندازه  به اگر  گفتم  خودم به پس .  گرفت خواهد  صورت فضا  به  بسیاری پروازهای

  خواهم  جایی  حتما   فضا به  آینده فضایی  پروازهای  از یکی   در  کنم تالش  و  کار سخت

 . داشت

 

  فضایی هایبرنامه  وارد که  هستید آمریکایی زنان  نخستین از  یکی شما

  این  در  بتوانند که نبود زنان  برای آسانی راه این  اما شدید،  کشور  این

  برای  متحده ایاالت در  زنان بدانم  خواهممی.  کنند پیدا  حضور هابرنامه

  مواجه هاییچالش   چه  با  فضا  به سفر  و  فضایی هایبرنامه  به  ورود 

 . اندبوده 

 

  دولت و  ناسا از  ابتدا از  که ماند  خواهم   زنانی  سپاسگزار و مدیون همیشه   برای من

  تنها  فضایی هایبرنامه  آغاز  در. کنند سفر  فضا به  نیز زنان دهند اجازه خواستند می

  آزمونگر  خلبانان آنان  به و داشتند   عهده به را  هواپیماها   آزمایش وظیفه  که خلبانانی 

  خلبان  نداشتند اجازه  نیز زنان و داشتند   را  فضایی هایبرنامه  به ورود اجازه شدمی  گفته 

  یافتند،  راه فضایی  هایبرنامه  به  نیز دانشمندان  60 دهه  نیمه در   وقتی. شوند آزمونگر 

  اجازه دانشمند  زنان  به چرا  که دادند  قرار  پرسش  مورد را دولت  شجاع  زنان دیگر  بار

  بیشتر  زنان که  بود پس آن   از . شودنمی  داده فضایی  های برنامه این به ورود



  تا شد باعث زنان  های تالش  و  فشارها. کردند دنبال  را علمی   و هوایی های آموزش 

  با برابر  صالحیت  داشتن صورت  در مختلف  هایشغل  کسب فرصت  بیشتر هرچه

  ایبهانه دیگر که داشت  ادامه ها تالش  این  آنقدر سرانجام. آورند   دست به  را مردان 

  را  زنان بتواند  و بداند  مردان  مختص  را  فضایی برنامه که  نماند  باقی  ناسا  و دولت  برای

  پذیرش روی  را  خود درهای  شد  مجبور  ناسا 1977 سال در   سرانجام و  کند دور   آن از

 .کند  باز  فضایی هایبرنامه  در  مشارکت برای توانا  و آزموده   زنان

 

 

  در  را روز  ۳۰ از  بیش مجموع  در  خود  فضایی سفرهای  تجربه در  شما

  سر  از را  یکتایی تجربه  چنین  که کسی  عنوان  به.  ایدکرده سپری  فضا

  چه ما برای  فضا  در حضور   دستاورد ترینمهم کنیدمی  فکر  گذرانده،

 است؟  بوده 

 

  توانایی  انسان امروز که است این  فضایی  های برنامه دستاورد  ترین بزرگ  من برای

  بدن که ایمآموخته   ما . برساند  انجام  به نسبی امنیتی با را  فضا به خود  سفر که یافته



  تا  تواند می  حتی  و است محیط با  سازگاری قابلیت دارای انگیزیشگفت  گونه  به انسان

  وجود  انسان تکامل دوران   در  آن   از ایسابقه  هیچ  که وزنیبی  با را  خود  زیادی حد

  دارند یکدیگر  با  تنگاتنگی همکاری مهندسان  و دانشمندان .  دهد  تطبیق  است، نداشته

  به خود  گری مشاهده قدرت  تمام با بدهند  اجازه  انسان  به که  بسازند ابزارهایی تا

  که بپردازند  چیزهایی کشف  به و کند  سفر  خود   مادری سیاره از دورتری  مقاصد 

  است شده  باعث همچنین  فضایی  فناوری . نیست فهم  قابل هاربات   توسط گاههیچ 

 . بپیوندد وقوع  به فناوری توسعه در چشمگیر  جهشی

 

  هیجانی  با  جهان مغزهای  ترین نخبه  است شده باعث فضا  به  سفر مساله همچنین

  کمک  به امروزه کشفیات،  این از بسیاری. بپردازند  روپیش   مشکالت حل   به بزرگ

  مخابراتی،  و هواشناسی  هایماهواره  مانند  مسائلی  اند؛آمده  جهان  در ما  زندگی

  ابزارهای  پزشکی،  ابزارهای سازی کوچک عکاسی، و تصویربرداری  ابزارهای 

  پیشرفته  مواد  اختراع  و  ساخت ها، ربات  کمک  با ها سازه  بنای امکان  خودکار، مشاهداتی

  بر را  ما جوان   مغزهای  که است  بزرگ اهداف داشتن   کالم یک  در.  آن   امثال و

 . ببرند  جلو به گامی  را  جهان تا  انگیزد می

 

  از  خواهممی  اما اید؛گذرانده  سر  از  فضا  در را  مختلفی  هایتجربه  شما

  بار نخستین برای وقتی .  بپرسم  سفرها این  لحظات  ممتازترین از  یکی

  در  معلق  را زمین  سیاره و  کردید  نگاه بیرون به  فضایی   شاتل پنجره  از

 کردید؟  تجربه را  احساسی  چه زمان آن  در. دیدید فضا



 

  چشمگیری گونه  به برایم  که چیزی  نگریستم می  زمین به  و بودم فضا  در  من  وقتی

  کره یک  جز چیزی حقیقت  در ما  سیاره تمام که بود واقعیت این  آمد می  توجه  قابل

  کشورها و  هاملت  میان روشنی مرز  هیچ  فضا  از. نیست فضا  بیکران پهنه در  کوچک

  است دلیل  همین به. دارند قرار  هم  با ارتباط  در زمین  روی چیز  همه   و شودنمی  دیده 

  بقا  برای  شانسی  ما از  یک  هیچ نباشیم خود  مادری سیاره  مواظب ما همه   اگر که

 . داشت  نخواهیم

 

  ایلحظه  توانید می  آیا. ایدکرده سپری  را ایویژه  لحظات  فضا  در حتما

 کنید؟  نقل  فضا  از  خود  خاطره تریننشدنی  فراموش  عنوان  به  را

 

  درسش   کالس در  پسرم  با فضا از که بود  زمانی من برای  رویداد  انگیزترین  خاطره

  تا باشم نداشته او به  نسبت متفاوتی برخورد تا بود  خواسته  من  از  او. کردم  صحبت

  و بپرسد  سوال  یک توانستمی  کالس  آموزان  دانش  از  هریک. نکند خجالت احساس

  درس   کالس با من مکالمه که زمانی   انتها در .  پرسید را  خود سوال  بقیه  مثل هم او

  مادر  گفتمی  که بود  پسرم.  شنیدم  را  ضعیفی صدای رسید می  پایان   به داشت  هاآن 

  چنین همیشه مادر یک.  باشی  داشته  خانه به امنی سفر امیدوارم  و دارم  دوستت

 .کندمی  حک  خود ذهن  در  را  لحظاتی 

 



  تحت جهان  سراسر در  زیادی افراد  ایدشده  باعث همکارانتان  و  شما

  پشتکار و  سخت   کار زیادی دختران و  زنان ویژهه  ب  و  بگیرند  قرار تاثیر

  درباره توانید می  چیزی  چه کنیدمی  فکر. کنندمی  تحسین را  شما

 بگویید؟ هاآن  به  ایشان رویاهای

 

  هرچقدر . باشند داشته  سر در  مهمی  و  بزرگ رویاهای  باید  زنان ویژه ه ب و  مردم همه

  رویاها  این تحقق برای بیشتری شانس و فرصت باشیم آماده بیشتر  و کنیم کار  بیشتر

  خواهید می  آنچه به  دقیقا   توانیدنمی  کنیدمی  فکر اگر. گرفت خواهد  قرار  ما اختیار  در

  جهان در   تغییری بتوان راه  آن از  که کرد  پیدا   دیگری راه  و مسیر  بتوان  شاید  برسید

 . برد جلو به  گام  یک را  آن   و کرد  ایجاد 

 

  این.  بازگردم فضایی  هایاکتشاف  به  دیگر  بار پایان  در دهید  اجازه

  هنوز مردم از بسیاری. هستند خطرناک و  قیمتگران  بسیار  اکتشافات

  اکتشافات  این به  باید بازهم  خطرها  و هزینه این  وجود با  چرا پرسند می

  شما  کهاین  و بدانم پرسش   این به  را  شما  پاسخ  خواهم می . بپردازیم

 بینید؟می  چگونه   فضا  در را  زنان ویژهه  ب  و  انسان حضور  آینده

 

  در که پاداشی   همیشه.  است بوده خطرناک و گران  اکتشافات بشر،  تاریخ  طول تمام در

  نیست معلوم ابتدا گاهی .  است بوده  بیشتر آن   خطرات  و  هزینه از  گرفته انسان  نهایت



  کلمب کریستف  که زمانی مانند  یابد   گسترش تواند می  هاکجا  تا  ماجراجویی آن   پاداش 

  بسیاری و شوندمی  نمایان بزرگ  اهداف سرانجام  اما کرد  کشف  را  جدید هایسرزمین 

 . پیوندندمی  کشفیات  این به

  زمین مردم همه امروز اما داشتند، اکتشافی  سفرهای در  اندکی نقش زنان پیش  قرن  تا

  دست  تریگسترده  هایافق  و جدیدتر  نقاط  به تا  اندگرفته  قرار هم  کنار  در مرد  و زن از

 . شد  خواهد  دنبال  هم  فضا در موضوع  این  و  کنند پیدا



 


