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 سپتامبر(14)  ایرو کی یبها

شما حاضرید چقدر برای تحقق رویاهای خودتون بپردازید؟ آیا رویای شما ارزش حقوق یک ماه شما رو 
اندازی باشه که برای دانشگاه فرزندتون کنار  داره؟ یا شاید حقوق یک سال؟ شاید بهای اون به اندازه پس

ارزه؟ به از دست دادن عضوی از بدنتان چه طور؟  به اندازه تمام حقوق بازنشستگی شما میگذاشتید. آیا 
 چقدره؟ قیمت واقعی یک رویا راستی بهآیا ارزش اون رو داره که برای آن بمیرید؟  

 ،متفاوت باشه. خود من یهر کس  یپرسش برا نیپاسخ ا کنمیندارم اما فکر م   نیا یبرا  یجواب  من
 فدا کنم.  اهامیتحقق رو  یخودم رو برا یآماده بودم و هنوز هم هستم که زندگ شهیهم

با خطر همراهه، بازهم ادامه   یرو دار  شیکه پ یتمام مراحل سفر ی: اگر بدون دی از من پرس یبار کس کی
 کی  طیبل کی نداره و   یبازگشت چیسفر ه نیدانستم که ا یاگر م  یو من به او جواب دادم: من حت یدیم

که مهمه   یزیچ  هیروس ییآژانس فضا  ی. به هر حال برا کردمینم  دیدر سفرم ترد یاطرفه خواهد بود، لحظه
 .دمیسفر رو انجام م نیمن در درجه دوم قرار داره اما به هر حال من ا  یو زندگ کنمیکه پرداخت م هیپول

  زهایاز چ یلیقابل باور و فداکردن خ ریغ   ییهاسکی. از کار سخت، از رگمیبه شما م؟ پول من از کجاآمده  اما
 . میبه دست آوردن هدف مشترکمون از دست داد  یکه من و خانوادم برا
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!  می اجازه رو داشته باش نیمن فکر کنم ا؟ م یکن نیچن  میبه دست آورد یکه بسخت   یبا پول می ما حق دار ایآ
 تیتفاوتم و به اونها اهم یب گذرهیاونه که من نسبت به اونچه در جهان اطرافم م یبه  معن نیا  ایا آ ام
 .دیر یبگ می تصم خودتونو   دیمنو بشناس شتریب ستیبد ن دیکنیفکر م نطوریخوب اگر ا؟ دمینم

که مربوط   یاز نگاه من به زندگ یاز طرز تفکرم رو در معرض قضاوت شما قرار بدم. بخش  یبخش لمیما من
خرج کردن ثروت   یبرا  دیتونیبه شما بگم که چطور م خواهمیمن م .هاتونهپول  یبرا  یریگمی به  تصم

 بزرگ!  یریی.  تغدیاریبزرگ به وجود ب یر ییاون تغ یازابهتا   دیخودتون فکر کن

  د؟یخریدوا م مارهایب یشما برا  ای. آدیخواد به درمان سرطان کمک کن یشما دلتون م مینفرض ک دییایب
  یتا رو  نیپردازیدانشگاه م کیرو به  نهیهز نیا  ایآ  د؟یسازیم یسرطان یمارها یاز ب تیحما  یبرا   یمراکز ای

اون رو  نیکنیم یو سع نیهستسرطان  یر یگعامل شکل نیدنبال بزرگتر  نکهیا ای کنند؟    قیسرطان تحق
 د؟ یکن کنشهیر

دست شماست که کدوم راه رو  نیمساله وجود داره و ا   نیمواجهه با ا  یبرا  یادی ز یها که راه دینیب یم
زمان محدود بشه   کیگروه کوچک و در  کیکه منجر به کمک به  دیرو انتخاب کن ی. ممکنه راهدیانتخاب کن

مشکل سرطان کمک   یکه به شناخت و حل عموم دیریبگ  نهیو پرهز برزمان یبه انجام کار  می تصم ایو 
مشکله انتخاب   یاشهیشناخت و حل ر یبرا   یاساس یهاتی. من شخصا  راه دوم رو که انجام فعالکنهیم
 . کنمیم

که  لیدل نی به ابلکه  ستی اونها برام مهم ن یکه گرسنگ لیدل نینه به ا  دمیگرسنه غذا نم یبه بچه ها من
به  یگرسنگ  یاصل  یهاشهیاز ر یکی  کهی. در حالکنهیهزار نفر مشکل رو حل نم 100 ای  1000، 100غذا دادن به 

  قاتیکه تحق دیدونیو  شما م گردهیغلط کشت و کار بر م  یو استفاده از روشها یمثل خشکسال  یمسائل 
  یبردن آفت از محصوالت کشاورز نیب از کشت و طیدر شرا  رییتغ جادیبه ا  یمیچه کمک عظ ییفضا

 کنه؟ یم
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موارد   ای شناساهیگ ،یمیش ه،یعلوم تغذ ،یمهندس ،یولوژی کروبی ممکنه متخصص م ییفضا دانشمندان
  و مدار منجر بشه. نیکنند که به رشد بهتر در زم دایرو پ ییهاتا راه کنندیم  یباشند که با هم همکار یگرید

  ریسا ایماه و  ای  نیدر زم فادهاست یرو برا  افتیهستند تا بتونند مواد خام قابل باز یآنها به دنبال  راه
 برسند.  ستمونیز طی حفظ  مح  یبرا  ییها و به راه حل  ارندی به دست ب  اراتیس

کنند  دایرو پ ییشده و راهها یعلم ی هاشاخه نیکنم تا وارد ا  قی رو تشو  یشتریبتونم مردم ب دورامیام من
گرسنه  چوقتیکنند که مردم ه دایرو پ یبهتر  یمحافظت کنند و راهها  یو از خطر نابود تا محصوالت ر

 نباشند. 

هاست. وقوع جنگ لیبه دل  یاز گرسنگ یکه بخش دیباش  دهیحال ممکنه  شما هم با من هم عق نیع در
  ایکمبود غذا  نکهیا  ینه تنها برا شوند یدچار م یاز مردم به گرسنگ  یاری بس کنمیفکر م  نیمن عالوه بر ا 

رسوندن   یبرا یو درست بمناس یهاستمیکه س لیدل نیآنها وجود داره بلکه به ا یبرا  یالمللنیب  یکمکها
 گرسنه وجود نداره.  یهاغذا به دست بچه

 نیتا به متفکر   میکن ای ها مهجوان یبرا   یکه آموزش کامل نهی مشکل وجود داره ا نی حل ا یکه برا  یراه تنها
هستند  یاند و مردمانننوشته گرانیاونها رو د  یاخالق یشده،  که اصول و استانداردها لیتبد  یشی آزاد اند

آماده هستند. و   یاساس راتییتغ   نیانجام دادن ا یبرا  کنندیرو احساس م رییبه تغ  ازی که ن یکه موقع
 که من قصد دارم به گوش مردم جهان برسونم.  هیامیپ نیا

  راتییکه آنها به دنبال تغ لیدل نیبه ا کنمیم تیحما ASHOKAو  X-Prizeمثل  یو موسسات  ادهای از بن من
  یبهتر برا  یبزرگ در جهان و ساختن محل  یرات ییتغ  جادیا یبلکه آنها در پ  ستندیکوچک در جوامع کوچک ن

 .مردمند یزندگ

 که الزم است.  ییدر جا  امیمن گذاشتن پول و تمام زندگ یچقدر است...؟ برا   ایرو  کی یبها 
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 سپتامبر(  21به جهان ) سالم

 از اول شروع کنم. دی.. پس بگذار .ارزششو داشت یبود ول یطوالن ی... سفردمیرس باالخره

و صبحانه   میصبح از خواب بلند شد 1زود شروع شد. ما ساعت   یلیما خ یبرا کونوری)پرتاب( در با  روز
  ریز دیرو که با  یرنگ دیسف ی. پس از اون لباس سرتاسریمختصر یدن ینوش نطوریو هم  میخورد  یمختصر 

 .م یتا به محل پرواز بر  میبه تن کرد می دیپوش یخودمون م ییلباس فضا 

 . میدر اتاقهامون امضا کرد یبه رو میکرد یهامون رو ترک ماتاق که یو موقع می کرد یمختصر یدعا 

  زیتم یبعد برا روز که خدمتکار یکه موقع  گفتندیباب شده. اونها م  نیگاگار یوری که از زمان  هیرسم نیا
 اون رو گرفته بودند. ی کردن امضا کرده بود که جلو  زیکردن اتاق اون اومده بود شروع به تم

فضا   نینخست ،و مارکوس پونتس   خیفضا گرد تار  نیسوم  ،من اآلن  کنار ِگرگ اولسون یهر حال امضا  به
 حک شده.   یلینورد برز

و  تیموفق  یمن آرزو یو  برا  ستین  کونوری در با نجایاز ترک اتاق با مادربزرگم تماس گرفتم، چون اون ا قبل
 کرد.  خطریب یسفر

رسوند. از  یبه محل پرتاب م  ییا رو از هتل مرکز فضاکه م  میبش  یتا سوار اتوبوس  میاز اون آماده شد  بعد
طرف بستگان، دوستان و روزنامه نگاران مشغول  2در هر   .می داشت یکوتاه یرو ادهیدر هتل تا  اتوبوس پ

  یخانوادم رو که برا یاعضا  هها من تونستم هم نینور دورب ریبودند. در ز یبردار  لمیعکس انداختن و ف
 .نمیپرتاب اومده بودند  بب

کرد و   یم  هیمادرم گر .نندیصبح اونجا اومده بودند تا شروع سفر بزرگ منو بب هیدر اون ساعت اول اونها
 خودشون رو بروز ندند.  یکردند تا نگران یم یهم سع هیبق
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ساعات به طرز  نیدر تمام ا .میگرفت شیو راه خودمون رو به طرف محل پرتاب پ م یسوار اتوبوس شد ما
 چیآور بود که هباشم اما برام تعجب  یعصب  یلیکردم  صبح روز پرتاب خ یقبال فکر م .آروم بودم یب یعج 

 کردم. یرو احساس نم یینگران  ایوحشت 

 دنیو به اتاق مخصوص پوش می منتقل شد میشد یپرواز آماده م یبرا  دیکه در اون با یبه ساختمان ما
لوپز و آخرهم  کلی وبعد ما   نیتور شا ی. اول ممی وارد اتاق شد کیبه   کی .میوارد شد مانییفضا  یهالباس

 . میمن وارد اتاق شد 

  نیخرکه مقامات آ می شد یا شهی ش واریبا د یوارد اتاق  می د یهر سه نفر لباسهامون رو پوش نکهیاز ا  بعد
. در طرف  میدر خصوص لباسهامون رو انجام داد  هایبررس  نیآخر نطوریها رو اعالم کنند و هم هیدییتا 
نشسته بودند.   جلو فیبودند و در رد دیمادرم، خواهرم آتوسا و همسرم حم ،ی اشهیش وارید  یهگید

با زبان   م یکرد یو سع می اونجا نشست  ی. اتاق پر از خبرنگارها بود و مدتکلیو ما شا ی خانواده م نطوریهم
کردند صحبت   یترک م یگروه بعد یشدند و اونرو برا یهامون که گروه گروه وارد اتاق ماشاره با خانواده

با حرکات دست و  می کردیم یسع بی عج   یلباسها  اونخنده دار بود چرا که با  یلی. فکر کنم وضع ما خمیکن
 ... می بدن صحبت کن

رفتن مناسب اعالم کردند. ما دوباره    یو مقامات وضع رو برا مینشت لباس رو پشت سر گذاشت  شیآزما ما
  یتوقف گهی مردم و خبرنگارها ما رو احاطه کرده بودند. رسم د  کهیدر حال میشد یبه طرف اتوبوس همراه

 نیخوشبختانه من در ا .باب شده نیهم از زمان گاگار   نی ا  ایپسرها بود که گو یاتوبوس برا  یکوتاه جلو 
 کردم.  یگروه رو همراه یکار حضور نداشتم و فقط به شکل ذهن

که   یکه ما رو به طرف آسانسور کوچک میگذاشت یکی کوچ یپله ها   یو قدم به رو می ستادیراکت ا  یدر پا ما
.   میکه وارد کپسول بش میرفت ییو به قسمت باال  میکرد. ما سوار شد یم تینفر رو داشت هدا  3 تیظرف

 . م یکپسول شد یوارد مدول مسکون یمدخل چادر  کیبعد از گذر از 
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آروم. فکر کنم ضربان قلبم   یلیخ یزده ول جانیآروم بودم. ه یلیوارد شدم و هنوز خ هی بق شیشاپیپ من
 یرو  یلبخند .زند(  یم  قهیبار در دق  80حدود   یعاد طیرادر شنگذشت ) قهیبار در دق 100وقت از مرز  چیه

 چهره من حک شده بود. من نشستم و تسمه ها و کمربندم رو بستم.

  2وارد شد. آن موقع هنوز  نیتور  شای خودش نشست و آخرهم م کیکوچ یبعد از من وارد شد و در جا لوپز
 شد. یمدت انجام م نیدر ا دیبا    هایاز کارها و بررس یاو مجموعه میساعت با زمان پرتاب فاصله داشت

اتاق سکونت و   نیو انتقال اون ب یانقباض ریبه عهده داشتم: روشن کردن ش کیکوچ تیمسئول 3تنها   من
  اری( و در اختیمهم و دوست داشتن  فهی)وظ ازی در صورت ن ژن یپمپ اکس ریباز و بسته کردن ش ،مدول فرود
نبود و من  دهیچ ی پ ندانمن قرار داشت. خوشبختانه چ یکی که در نزد  یپرواز  یهاداده یها لیقرار دادن فا 

 انجام بدم.  ازیتونستم کارها رو  موقع ن

  هیرو در حاش یشخص  ییهاادداشتیکردم و  یاونها رو قدم به قدم دنبال م یتمام مراحل کارها  من 
شمارش معکوس شروع   و دینوشتم. سرانجام اون لحظه فرا رس یم ،شد یم  یکه فرصت یکتابم، زمان

 . می: آماده رفتنمیو گفت میهم گذاشت یهامون رو روو من دست شایشد. لوپز، م

خاطر همه   به نطوریبشه و به هم  لیتبد  تیبه واقع  امیکردم که کمکم کرد تا رو یخدا رو شکر م من
مخلوق   نیا  یب همه عشق رو قرار بده و صلح رو برا من از اون خواستم که در قل که به من داده. ییزهایچ

 . ارهیبه ارمغان ب  میگیم  نیکه بهش زم ییبا یز

 آرام. ی .. و پرتاب.1 ...دوستت دارم دی.. حم.2.. .رم یواقعا دارم م ...3.. .4... 5
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..  .قدر آروم باشه نیکپسول ا  یکردم  که تو یفکر نم چوقتیه دمید یرو م TMA-8  وزیکه پرتاب سا یزمان
حدود   تیکنم در نها  یشروع شد. من فکر م یبه آروم G فشار سپس –بود  مایهواپ  کیبه بلند شدن  هیشب
. بعد از اون مرحله جدا شدن و رها شدن محافظ کپسول اتفاق  می رو تجربه کرد یع یبرابر فشار طب   3 ای 2

 روان بود. یلی خ زیافتاد. هنوز همه چ

  یبلند م  یفکر کنم اون موقع داشتم با صدا  .کرد یاز نور، کپسول رو روشن کرد و قلب منو گرم م ییپرتو
 .. .رهیکردم وصف ناپذ  یکه تو قلب خودم احساس م ی.  لذتدمیخند

 .. .یوزن یجالب بود و بعد ب  یلیمن خ یطبقه برا نیشدن آخر داج

شدم   یبلند م  میاز صندل ید. من به آهستگرو بر چهره همه نشون یکه لبخند  یاز آزاد  یندیخوشا   احساس
ست. ایرو کی هنوز برام مثل  زیصادقانه بگم همه چ ...توانستم باور کنم یدادم.  نم  یادامه م دنیو به خند

و سرانجام  نمیرو بب رونیتونستم ب یمن نم میمحکم بسته شده بود یمنیا  یبا تسمه ها نکهی ا لیبه دل
لوپز  .میوکمربندها رو شل کن  می کالهخودمون رو باال بزن می تونست میکه در مدار مستقر شد یزمان

در تمام  توانستمیکرد، من نم نیکاب یآورد و دستکش شروع به شنا کردن تو رونیدستکشش رو ب
بار   نیولا یبندازم و برا رونیبه ب ینگاه   مکنم... سرانجام تونست یر یجلوگ دنیاز لبخند زدن و خند نمدتیا

فکر کردن به آن صحنه   ی.. حت.رمیاشکهام رو بگ یتونستم جلو  یمن نم .شد ری.. اشکم سراز.نمیرو بب نیزم
.. سرشار از ... سرشار از صلح.دیشعاع گرم خورش ریبخشنده  ز   یبایز یارهیس نیا  .ارهیهم اشک منو در م

 ...ییبایفقط ز،ها بتیاز مص یاز مرزها  و نه نشونه ا یاز جنگ  و نه نشونه ا  یا .. نه نشونه .یزندگ

داشته باشند و اون رو تو قلب خودشون احساس کنند.به   یاتجربه نیدوست دارم همه بتونند چن چقدر
تجربه به همه انها چشم انداز    نیا دیشا  .جهان قرار دارند یها که در راس حکومت ییخصوص اونها

 . ارندی جهان به ارمغان ب  یده و کمک کنه تا صلح رو برا ب  یدیجد
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  ییفضا یغذا یکم دی.. االن با .سمی براتون بنو  نجایاز گشت و گذار ا دی.. من با .باشه  یاالن کاف یکنم برا فکر
  کیآرام و به طرف مکز انوسی اق ی. هم اکنون باالدیدوباره به شما خواهم رس یبعد  یبخورم و در دور مدار

 . میدر حال حرکت

 سپتامبر( 21)ی به همگ المس

  نیینوشته من از فضا در اون پا نیرسه که اول یبه نظر م   .است یبه وقت جهان  11:30ساعت حدود  االن
 جالبه  مگه نه؟  .منتشر شده

  لیمیبه ا   یمیدا ی. من دسترسمیوجود داره صحبت کن نجا ی که ا ینکات  یدرباره  بعض دیاول بگذار  خوب
اون   میتونیبار در روز م 3و تنها   رهیگ یصورت م   یادهیچ یپ  ندهیفرا  قی ها از طر لیم یا  افتیهام ندارم و در

 وبالگم بفرستم.  یبرا بمطل  کی  یکنم که حداقل روز یام رو میمن تمام سع یول .میکن افتیرو در

ها و از سوال یمن بعض .تونم نظرات شما رو بخونم ینم نیندارم بنابرا  یدسترس نترنتیبه ا   نجایا من
  یاز مردم آرزوها  یلیدونم که خ یکنم و م یم افتیدر ،دیفرستیرو که شما برام م ییها کیتبر نطوریهم

 که چقدر دیکن صورت دیتون یفرستند. شما نم یمن م یالهام دهنده خودشون رو برا یها خوب  و حرف
 .دیشو یم کیتجربه من شر نیدر ا کهیوقت  دیکن یمنو خوشحال م

  یکار من انرژ نیتونستند از ا ی خوانم که در اون اشاره شده که چطور بعض  یرو م  یامیکه پ یزمان هر
  یبالم. زمان یتا چه حد به خودم م ارندیخودشون به دست ب  یدنبال کردن آرزوها  یبرا  یا  زهیو انگ رندیبگ

فضا نورد بشه چشمام   یکرده که روز دایرو پ زهیانگ نیو ا   دهید  در مشهد منو یکه خوندم که دختر جوون
 از اشک شد. پر

اگر اون رو از اعماق قلبتون  دیخودتون رو تحقق ببخش  یاها یرو دیتون  یمطمئنم  که همه شما م من
 . دیاون باش در راه یو حاضر به فداکار  دیتالش کن یاون به سخت یو برا  دیبخواه
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لطفا بازهم برام  نیبرگردم خواهم خواند، بنابرا  نیکه به زم یشما رو وقت یها امیشخصا همه پ من
 .دیس یبنو

باال صحبت   نیباره سفر به ا طور که قول داده بودم  درهمان دییا یب دیآشنا شد نجایا  طی که با شرا حاال
 .میکن

که به   یبود. وقت  یعال یلیخوردم که خ  دیشد یهااز تکون  یناش یناراحت یبرا  یپرتاب قرص  یدر سکو من
داشت دور ما  ایدن  کهی پنجره نگاه کنم در حال رونیتونستم به ب یکامال حالم خوب بود و م  میدیمدار رس

 . می دیچرخ یم  ایبهتر بگم ما  دور دن   ای  دیچرخ یم

شه که حالم بد بشه  ینگاه کنم چون باعث م رونیبه ب روز اول سفر  دیگفتند که نبا یمرتب به من م اونها
بخوابم چند تا    نکهیاز ا شیپ ی. من کامال خوب بودم و حترمیخودم رو بگ یتونستم جلو   یاما خوب من نم

  یا ما به گونه یزیبرنامه ر  نیهم یزمان ما به عقب برگشته بود و برا  .شام خوردم  یو کلوچه برا  ینیریش
 . می شد یصبح بلند م  3و  میدیخواب یعصر م 6ساعت  دیا بود که ب

نداشت.  مونیبرا  یمشکل چیزود هنگام ه دنیخواب لیدل نی و به هم می خسته بود  یلیاول همه ما خ شب
حرکت  یالملل نیب  ستگاهی در مدار قرار گرفت و به طرف ا  وزیکه سا  یرفت بگم. وقت ادمی رو   یا نکته ،اوه

ساعت طول    48حدود   ستگاهی سفر به ا .میبود  نهیکرد در تمام مدت ما در حال گردش به دور محور سفیم
 .دیکش

 .میگذاشتیچرخون رو پشت سر م یامتحان صندل دیبا   ناتیفهمم چرا در دوره تمر  یم حاال

و سرمون رو در  میکن زونیخوابهامون رو از سقف کپسول اقامتمون آو سهیبه ما گفت که اگه ک شایم
بود و  می تر خواه کیبود چرا که به مرکز جرم نزد میراحت تر خواه  میاون قرار بد ییانتها  چهی در یک ینزد

 کرد.  میخواه  یاحساس دوران کمتر
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 سهیکردم و در ک زانیخوابم رو به صورت وارونه آو سهی عمل کردم و ک  شایم ییمن هم به راهنما خوب
  شای. مدیکرد و مشابه من در اون خواب زانیسقف آو گریخود رو از سمت د سهیلوپز هم ک .دمیخودم خواب

 . دیهم به کپسول  رفت و اونجا خواب

  ادمیکه  یز یبه چه بوده و تنها چ هی خواب شب سهیما درون ک تیکنم که در آن موقع وضع یدارم فکر م من
  کیتو غار کوچ نجایشند. خوب ما هم ا  یم زانیکه از سقف غارها به صورت سر و ته آو هیی هاخفاش ادیم

 . میشناور بود ییفضا یالملل نیب  ستگاهیو ا نیزم ونیو م میخودمون بود 

  نیخوردم. ا  گهیقرص د   کیبخوابم  نکهیا  از شیپ لیدل نیکامل باشم و به هم یدر سالمت خواستمیم من
تونست کمک کنه تا زودتر به خواب    یکنم که م یر هم هستند و من فکر مآوحال خواب نیقرص ها در ع

 برم.

خودم  یخفاش سهیخود رو زدم و درون ک یهاهدفون ،خوابم ببرم سهیک یخودم رو تو  iPodتونستم  من
  چیشما با ه  .بروز خواهد داد دنیطرز خواب نیدر برابر ا  یدونستم بدنم چه واکنش ی من نم .به خواب رفتم

طرز   نیمن ا  اماباشه   بیعج  یل یخ  دیموضوع با نیکردم ا یو قبل ازاون فکر م دیتماس ندار یسطح 
  اچهیدر کی سطح   یبود که رو نیشد. مثل ا  یرو دوست داشتم و در واقع باعث ارامش من م دنیخواب

 شناورم.

  سهیبه سرعت از ک .زده بودم جانی ه یلیشدم خ داریکه ب یخوب بود. صبح روز بعد وقت  یلیخ زیچ همه
 .بود مشغول شنا در اطراف شدم  مایسرم به سمت قسمت فرود فضا پ کهیحال رد اومدم و رونیخوابم ب

بدن    اتیمحتو مامنبوده  چرا که انگار ت یخوب دهیکارم ا نی متوقف شدم متوجه شدم که ا نکهیبه محض ا 
 .. .اومده بودند  م  به رقص درو معده
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  ییا یموم  کی هی شب شتریکردم تا حرکاتم رو به حداقل برسونم. از آن لحظه به بعد ب یو سع ستادمیا من
شد تا احساس   یحرکات هم باعث م نیهم یدادم و حت یانجام م یکینرم و کوچ یل یحرکات خ طفق .بودم

 کنم.  یناراحت

  نیا .در قسمت کمر بود یاونها درد نیاول .هم دچار شده بودم یزدگفضا گهیمن به دو عارضه د  ،نیاز ا ریغ
شه که  یمهره ها باعث م  نیمواد ب انیو جر رهیگ یکه کمر شما تحت فشار قرار نم لهیدل نیموضوع به ا 

  ندیقدم بلند بشه خوشحال بودم اما درد ش چندان خوش آ نکهیشما قدتتون بلندتر بشه. البته من از ا 
 نبود. 

وجود نداره که کمک کند تا  یگرانش یوزنیب  طی در شرا نکهی ا  لیدل دوم هجوم خون به مغز بود به عارضه
خون در قسمت سر انباشته   نیا ،شما حرکت کنه یکنه به سمت پاها  یکه قلب شما آن رو پمپاژ م یخون

و  دیپشتک بزن  ینطوال  یمدت یکه برا هیبه حالت هیاحساس شب نیا .دیش یشه و شما دچار سر درد م یم
 .دیست یسر خود با یرو

حالت تهوع مواجه   نطوریکمر و هم ه یدر ناح یاو درد آزار دهنده ادیز اریمن اونجا با سردرد بس  بیترت نیا  به
حالت مواجه    نای با سفر مدت تمام در که نکنه و – ستی ن یشروع خوب نیگفتم ا یو با خودم م .شدم
 کنم. ادهگرفتم از دارو استف میچند بار دچار تهوع شدم تصم نکهیبعد از ا   .باشم

به    دیبا یاضطرار طیوجود داره که در شرا یزدگحالت فضا یبرا  ییآمپول ها نهیداخل سف یبسته جراح  در
  نیخواستم که ا  شای و م کیاز ما نیدارم. بنابرا  اجیکه واقعا به اون احت دیرس یکار گرفته بشه  و به نظر م

شده بود مشورت کردند   هیبه اونها ارا  هک ییهاییدستورات و راهنما یکنند. آنها بر مبنا  قیبه من تزردارو را 
  قی هم اون را تزر شایسرنگ رو آماده کرد و م کیکنند. ما ق ی گرفتند نصف دوز دارو رو به من تزر میو تصم

انجام بدن.  یمن زودتر خوب شم کار نکهیا  یخواستند برا ینگران من بودند و م یل یکرد. هر دو اونها خ
 داشتم.  یبد یل یخ  کردم احساس یرو خراب م وزیبا سا  اروز پرواز آنه نیاول نکهیمن از ا
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 نیخواب منو  برام اماده کرد. ا سهیک شایم .دیطول نکش یل یکه به خواب برم خ یدارو تا زمان قیزمان تزر  از
قرار گرفتم و  نیجن  کیمثل  یط یدر شرا نیهم یم برا بخواب  کتری کوچ ییبار از من خواستند که در فضا

 دایبهبود پ  یادی کمک کنه تادرد کمر من تا حد ز طیشرا  نیا  دیرس یبه نظر م .دست و پام رو جمع کردم
  میکرد یکه حمل م  ییمحموله ها یاز بسته ها  یکی کرد تا من سرم رو به  شنهادی پ شایم تیکنه. در نها 

مقابل بسته ها    تیتا سرم در وضع دمیخوابم چرخ سهیفشار بدم تا به کاهش سردردم کمک کنه. من در ک
که اطراف من   دمید  یرو م کیو ما شایکردم و م یباز م وچشمام ر ی.  گاهدمیو اکثر روز رو خواب رهیقرار بگ

خوام به اونها بگم.    یم یزیر چاگ  ایبخورم    یزیبار از من خواستند تا چ  نیدر حال حرکت بودند آنها چند
 شه. یمن بدتر نم تیتا مطمئن باشند وضع  کردندیم ینبض مرا بررس  نطوریهم

بهتر شده بود اما هنوز اون قدر خوب نشده   یشدم که حالم کم داریب یصبح در حال نیهر حال دوم به
انجام   گهید  قی تزر کیگرفتم   میتصم لیدل نیبه اطراف حرکت کنم.  به هم ای بخورم   یزیبودم که بتونم چ 

 کردند. ق یبه من تزر رودوز کامل دارو  کیپزشک پرواز   یو همفکر  با مشورت کیو ما  شایبار م نیبدم. و ا

حالم   نجامیآرزو داشتم که در فضا باشم و حاال که ا شهیمن هم ...شده بودم دی واقعا از خودم ناام من
.. .رو بس کن اتیچرند  نیبه خودم گفتم ا .رو نگاه کنم رونیب  ،توانستم از پنجره ینم یبد بود که حت نقدریا

اون رو   یتون  یو م هیها در ذهن تونیهمه ا .خودت رو جمع و جور کن ،یها هستحرف نیتر از ا   یتو قو
 .. .یمتوقف کن

  ستگاهیکردم با ورود به ا  یوقتها فکر م یحوصله شده بودم. بعض  یب ستگاهیبه ا دنیرس یقعا برا وا من
احساس   یشیم  ستگاهیبار اول وارد ا یکه برا  یوضعم بهتر خواهد شد اما همه به من گفته بودند وقت

 .یشیبزرگتر وارد م  یطیبه مح  کیکوچ  طیمح کیداشت چرا که از  یخواه یبد
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  یاخواستم از محفظه خفاش مانندم خارج بشم و به محوطه یموضوع برام مهم نبود و فقط م نیا
جهت  نیبه هم .به تن کنم  ستگاهیورود به ا یلباسم را برا  دی به من گفت با    شایروشنتر  و بزرگتر وارد شم. م

 یو تنم کنم  و در صندلر میی رو انجام دادم انها کمکم کردند تا لباس فضا قمیتزر نکهیبالفاصله بعد از ا 
 خودم محکم بشم. 

انجام شد تا از    یالحاق یها چهینشت در   شیبعد از الحاق آزما  .دیطول کش  یالحاق مدت طوالن  اتیعمل
  کهیکشه در حال یساعت طول م  2به   کیکار معموال نزد نی . ا میوجود نداره مطمئن بش ینشت چیه نکهیا

 .زدم یالحاق بودند من هم چرت م اتیتدارک عمل ریدرگ شایو م کیما

به   متریبه سانت متریبودم که چطور سانت نیشدم و شاهد ا  داریب  میشد یم کینزد ستگاهیکه  به ا  یوقت من
  نکهیشدم تا ا یمن هم بهتر م  می شد یم کتری نزد ستگاهیکه به ا ینچ یهر ا .میش یم  کینزد  ستگاهیا

 . میمتصل شد  ستگاهی سرانجام کامال به ا

دونستم که هنگام ورود  یم .ارمیرو در ب مییخودم بلند شم و لباس فضا  یگرفتم از جا  میتصم  یاز مدت بعد
که لباسم   ی. زمانامیبه نظر ب ضیسگ مر  کیبه  هیشب دیاونجا هستند و من نبا  هانیدورب ستگاهیما به ا

 . خوردم ینیریش  یگرسنم شد و کم یحت .کردم دایپ  یبهتر اریرو درآوردم احساس بس 

  کیما  میآماده شد چهیباز کردن در یو ما برا دیشد اما سرانجام وقت اون رس یم ی سپر یبه آهستگ زمان
فضا رو احساس   حهی بار را نیاول یبکشم چرا که برا یقی و نفس عم امی ب کتریبه من گفتند نزد شایو م

 خواهم کرد. 

  یرو باز کردند من بو وزیکپسول سا چه ی آنها در نکهی. به محض اهیی استثناکامال  ییبو  نیگفتند که ا یم  آنها
من به اونها گفتم   .یبادام ینیریش  ینوع هی شب یزیبود. چ  بیو عج  بیغر یلیخ ...فضا رو استشمام کردم

 پخت و پز؟  دندیپخت و پزه. هر دو اونها با تعجب به من نگاه کردند و با هم پرس یبو  هی بو شب نیا

 بدم  حیدونم چطور توض ی.. نم.حرارات قرار داره یکه رو یز یچ هیشب  ...پاسخ دادم: بله من
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  رو ستگاهیرو باز کنند و ورود ما به ا   ستگاهی متصل به ا گرید  چهی موقع جف و پاشا آماده بودند تا در نیا در
ام  بود که وارد خانه  نیگذاشتم مثل ا ییفضا ستگاهی قدم در ا  نکهیبه محض ا ...ندیخوش آمد بگو 

قابل باور بود..  ری.. غ.رمیخنده خودم رو بگ  یتونستم جلو  ی خوب شدم و به زحمت م %100من  ..امشده
  قیرا احتماال شما از طر ماجرا هی..  سرانجام در خونه بودم و بق .گذارم یرو به حساب سرنوشت م نیمن ا

NASA TV دیدید. 

 ...دیداشته باش  ی.. روز خوب و آروم.یمطلب بعد تا

 سپتامبر( 26جهان گذرا ) ظارهن

  نیکنم ا یمن فکر م دیباش  دهیگذرجهان رو شن یشما هم اصطالح تماشا دی شا : عصر   9:10 ساعت
 چیو انجام ندادن ه ،کردن دایشه  که منظورمان گذر زمان، آرامش پ یبه کار برده م  یاصطالح معموال زمان

 باشه...  یعمل یکه شامل مفهوم ب یاز حاالت یمجموعه ا ای..  .و فقط نظاره کردن باشه یکار

 داره  یدیجد  یجمله معن نی فضا نوردان ا یبرا  اما

باره اون  دو دمیباال رس نیکه ا  یو زمان دمی( شنPeggy Whitson) تسونیو یجمله رو از پگ  نیبار ا نیاول من
که در حال حرکت   هیجهان یتماشا  یجمله به معن  نیا ی. از نظر لفظدمیلوپز  شن کلی و ما امزی لیو یاز جفر رو

در حال    یکه به آهستگ دینیب یرو م  نیزم  دیکن یپنجره نگاه م رونیبه ب نجایکه شما از ا یو گذره. زمان
  یکی. دیموضوع نگاه کن نیجور به ا 2  دیتوان یزنم شما م یچرخش و حرکت در جهت مخالفه. من حدس م

که در حال چرخشه، همونطور که من  نهیزم نیو ا دیثابت نشست ییفضا یالملل نیب   ستگاهیشما در ا  نکهیا
در حال چرخش به دور   ستگاهیکه ا دیاریو در نظر ب دیفرض کن بتثا  رو نیزم نکهیا گهیاول فکر کردم و د

 . نهیزم
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  یبا سرعت  ستگاهی جهتند اما ا  کی( در حال حرکت در ستگاهیو ا نیاست که هر دو )زم نیا  تیواقع اما
در جهت   نیرسه زم یبه نظر م لیدل نیدر حال چرخشه و به هم نیبرابر سرعت دوران زم 20معادل 

هم   شمازنم  ی.. چون حدس م.باشه  یموضوع کاف نیا حی فکر کنم توض.. خوب .مخالف در حال چرخشه 
 .دیشده باش  جهیدچار سرگ

چشم   د،یاز کدوم پنجره استفاده کن نکهیبسته به ا  ،د یکن ینگاه م رونیکه شما به ب یهرحال زمان به
خدمات قرار داره   که در قسمت یا . از پنجرهدینیب یچشم خودتون م شیرو پ نی از زم یمتفاوت  یاندازها 

و رو به  می ( ما به طور مستقمیکن یهم استفاده م یکه از اون به عنوان اتاق غذاخور هیی همان جا نیا)
 .شده یدر لبه ها منحن  یکه اندک می نیب یروم نیتنها سطح زم لیدل نیو به هم م ی نیب یرو م نیزم نییپا 

( شما  میخواب یکه در اون م ییکوچک و بخش الحاق وجود داره )جا  یهانیکه در کاب یکنار یپنجره ها از
محبوب    ینما   نیا .دیتماشا کن هان یک کیتار نهی رو به صورت کامل،  در مقابل زم  نیزم یانحنا  دیتون یم

 شهی. من هممی نیکل آن بنش یبه تماشا می توان یم می نیرو بب نیاز زم یبخش نکهیا ی من است چرا که به جا 
کنم  یریگ  میاون تصم  یدر باره بخش ها نکهیاز ا شیپ نمی موضوع رو بب کیاز  یکل  یر یدوست داشتم تصو

رو انجام   یکار  نیمختلف جهان هم چن یکنم رهبران ملتها   یمن آرزو م .کوچک  باشم ینگران بخش ها  ای
کنند و  فکر  یجهان  یدگاهیرو مطرح کنند به د خودشونباره کشور در یاژهیو دگاهی د نکهیاز ا  شیبدند و پ

 کل جهان رو در نظر داشته باشند. 

عبارت رو  ن یبار ا  نیاول یکه برا  ی.. زمان.می کرد یگذره صحبت م یکه م ینی باره زمدر  م؟ی ما کجا بود خوب
 سهیشبها و از درون ک ژهی.. به و.امتحان کنم نجایکردم که اون رو ا یاز اون خوشم اومد و سع دمیشن

  یگوناگون آب هی صدها سا دیتون  یمتابش آفتاب )هنگام روز( شما  ری. در ز.منظره نگاه کنم نیخوابم به ا
رنگ اون  ،دیتابش نور خورش هی و زاو انوسی که بسته به عمق اق دیبد صی ها تشخ  انوسی رنگ رو در اق

 کنه.  یم رییتغ
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که اکثر اونها بدون هر گونه  ، دینیرو بب نیاز سطح  زم یعیوس یهابخش دی تون یم نیشما همچن
ها نقش بستند.   نیسرزم نیمختلف در ا  یکه با شکلها دی بد  صیرو تشخ ییهاو درون آن رگه ،هیسرسبز

بودند و همانطور که راه خود   یجار  نی زم یرو یاز آب هستند که زمان ییها انی جر یا یبقا   ایرودخانه ها  نهایا
 گذاشتند. یاز خود به جا ییهاکردند نشانه یدنبال م انوسیرو به طرف اق

آن  نیهستند که شخم خوردند و زم  نیاز زم یبه مناطق هیآنها شب ،هستند صی قابل تشخ   یبه خوب شهرها
  یمنظم و به رنگها  یبا شکل هندس یبه شکل قطعات   یکشاورز  ینها یاند. زمرو متفاوت ساخته هیناح

متفاوت به    تس هیکه در آن ناح ینوع خاک  ای شند که رنگ اونها بسته به نوع محصول  یم دهیمتفاوت د
رسه و  یم انی کشور به پا کیکجا  دی بگ  دیتون ی.. شما نم.دی نیروبب یهچ مرز  دیتون  یرسه. شما نم ینظر م

 ها ست.  یآب ها و خشک انیشه مرز م یم  دهیکه د  ی.. تنها مرز.شه یآغاز م یگریکشور د

سرگردون اجازه نخواهند داد که  یابرها  نیاول گمون کردم »ا .با ابر پوشونده شده نیزم یشهابخ  اغلب
.. اونها شکل ها و  .رفتم یابرها به خلسه فرو م دنیاون از د کنم« اما پس از یعکاس  ای  مینیرورو بب  یزیچ

و   اندیکلفت و پف کرده به نظر م دیسف یپتو  کیاوقات انها مثل   ی.. گاه.دارند یمتفاوت  یلیخ یساختارها 
 که همه جا پراکنده شدند... یپنبه ا   یاز اونها  به شکل گلوله ها گرید یبعض

جوون  یلیکه خ  ندازهیم یدوره ا ادی صحنه منو  نیبگم ا دی خوانند، با  یمطلب رو م نیکه ا ییا یران یا  یبرا
گرفتند و  ی)لحاف( رو م یا پنبه یاومدند و پتوها یم یآنها هر از چند گاه ،میپنبه زن داشت رانیبودم و در ا

از جا هم ابرها به   یدر بعض  .زدند یم ودکمان بزرگ ب کیبه  هیکه شب  ییابتدا ی اون را با ابزار یپنبه ها 
فرو برده باشه و  دیرو تو رنگ سف شی نقاش یقلم مو  یکس  نکهیشدند مثل ا  یم دهیصورت رشته رشته د

 . باشه  دهیاز بوم و در جهات مختلف کش  ییدر بخشها یاون رو تصادف

  میداد یاون رو انجام م التیما که در تعط  قیاز عال  یکی. ..اندازه یم دیهمسرم حم ادی ابرها مرا  یتماشا 
  نی.. از ا.م ی نیدرون اونها بب میتوان  یرو م ییچه شکلها مین ی و بب میبه ابرها نگاه کن   می بر رونیبود که ب نیا

 ...شه تماشا کرد یرو م یار یبس یباال طرح ها 
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 یطرح ها رو م نیشما ا ...ها بودند مایهواپ ای به پرنده ها  هیکه شب دمیاز ابرها رو د یگروه وزمثال امر
.. پاشا )پاول  .بودند  یاتم یحاصل از انفجارها   یبه قارچ ها  هیابرها شب نیاز ا یحال برخ نی... در عدیشناس

  یهاطوفان)  کنهیهار  ای  کلونیس کیرو نشونم داد و گفت  یساختار گرد بزرگ ابر  کی ( با دست ندگرادوفیو
 (رندیگ یشکل م ییاستوا ی دوار که در نواح  میعظ

  دیبا پنهون شدن خورش قهیدق 45.. اما بعد از .دیکن رونیب یها رو صرف تماشا ساعت دیتوان یم شما
رو  یو آب ینارنج   یرنگها بیاز ترک یرینظ  یب  یکنه و نما یشدن م کیآسمان شروع به تار   ،نیپشت زم
شهرها   یباال  نکهیا  همگ دینیرو بب ن یزم دیتون یموقع شما نم نیدر ا .رسه یو بعد شب  م .ده یشکل م

البته  .دینیب یرو که در اطراف پراکنده شدند رو م یرنگ یمحو و نارنج  یوقته که لکه ها نیتنها در ا د،یبرس
 واضح ترند. شند و یم دهیبزرگ بهتر د  یشهرها

  نییبرق رو اون پا همراه با تندر و رعد و یتونم طوفانها   یکنم م ینگاه م رونی به ب یها وقتشب اغلب
اما   ستین زیمنظره چندان دل انگ نیکنند ا  یرو تجربه م هاطوفان نیکه ا یکسان  یدونم برا  یمن م  .نمیبب
مختلف به صورت    یحدر نوا  ینوران یها درخش نی. ا.نور با شکوهه.  شینما کیبه    هیباال شب نیا از

ساخته جان   Canon یقیکردم به موس یمنظره نگاه م  نی به ا یوقت گهیشب د هی   شندیم دهید  یتصادف
فکر   ...کنه م ینورها تنظ یباز   نیا یرو برا  یکستر ارتونسته   یبود که کس نیدادم و مثل ا یپاچلبل گوش م

 . می بود  رامآ انوسیدر منطقه اق ای ساحل استرال کی نزد ییکنم آن موقع جا 

کنم   یکه به اون نگاه م یامنظره   نیمن و بهتر  یبخش برا  نی. بهترستیبخش ماجرا ن  نیبهتر نیا  اما
جواهر   یمشت یمونه که کس یم نی .. مثل ا.قابل باورهریباال غ  نیها ادر شبه. منظره ستاره هانیک یتماشا 

رو در بر  نیزم  یکه تمام یکمون  نیمثل رنگ ،یبه خوب  یریراه ش .پخش کرده یمخمل مشک  کی یرو رو
چسبونم   یم  شهیچشم بردارم اون قدر سرم رو به ش یمنظره ا نیتونم از چن ی. من نم..تهیگرفته  قابل رو

کشم و  بعد  یسرم رو عقب م  یموقعست که کم نی.. تنها ا.شه یباعث سردردم م  شهیش یکه سرما
 . دهم یدوباره ادامه م
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  نجایکنم که به من کمک کرد که ا یخدا رو شکر م  گریکنم بار د یمنظره نگاه م  نی به ا رهیکه خ  همانطور
درونم رو   یصدا  دهی. من از اون سپاس گذارم که به من اجازه مارمیرو به دست ب  یجربه ات  نیباشم و چن

و با قدرت  نمیبب یزندگ دراعطا کنه که راهم رو  یرتیخواهم به من بص یبه همه شما برسونم و از اون م
از   یمیتونم منبع عظ یام و مهستند که در تمام عمرم داشته یلحظات  نیترآرام هانیاون رو دنبال کنم. ا

کنم چشمام رو باز نگه دارم تا   یم یمن سخته چرا که سع  ی خواب برا  یزمان طوالن  .رو احساس کنم یانرژ
 ...تر یطوالن  یا لحظه یبرا ی.. حت.رندیو آن رو در خود بگ نندیرو بب ییبایز نیا

  یهاهیها و گرو و خنده نمیتوانم جهان گذرا رو بب یمن م و د موند ! پنجره من همراه من خواهریبخ  شب
 . احساس کنم نییشما رو در آن پا

 ...دیهرجا که هست ،دیداشته باش یشب با شکوه ای روز

 سپتامبر(  27داره! )  شکرت چسب وجود ایداخ

 و جذاب خودش رو داره.  ژهیو یای مزا یوزن ی ب  طیگرفتن در شرا قرار

  ...د یانگشت به اطراف ببر کیو تنها با کمک  دیدست بلند کن  کیرو  با  یپاوند 500بلوک  کی دیتوان یم شما
 دیکه هست یدر هر سن دیتوان می شما  ...دیو پرواز کن دیشناور باش  طی راه رفتن در مح  یبه جا  دیتوان یم

 . دیکن یخودتون باز یبا غذا دیتوان می و ...دیپشتک بزن  یبدون مشکل

که به    دیشه. اگر بخواه یانجام م ادیز  یرویبدون صرف ن  نجایکه قبال هم گفتم همه کارها ا  همانطور
تا   دیانگشت لمس کن کیرو با  یاگهیهر جسم صلب د ایمقابل  وارید یاندک هیکاف دیسمت جلو حرکت کن
مقابل راه شما قرار  گریراه افراد د  نی. ممکنه در بدیحرکت کن ،دیکه به کار برد ییرویدر جهت مخالف با ن 

به    یتا مثل مرد عنکبوت دیبه سمت سقف حرکت کن هیکاف دیموضوع باش نینگران ا  ستی. الزم نرندیبگ
  دیتوان ی)البته در واقع شما نم .دیسر اونها شنا کنان عبور کن  یاز باال   وارهاستید ی که رو ییها لهیکمک م
 رسه.(  یشنا کردن به نظر م هیاما عمل شما شب دیشنا کن
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کتابتونه   کینفر که نزد  کیاز  هی کاف .ستین  یا مساله د؟یمدول جا گذاشت یانتها رخودتون رو د کتاب
کتاب شما رو به   یکه اون شخص به آرام نهیا یمعن نی کار به ا  نیا ...بفرسته تان یتا آن رو برا  دیبخواه

کنه. دوست شما  یم زشما پروا یرا به سو ری... کتاب شما تمام مسدییده و بفرما یسمتتون  هل م
  کیاونم   ،هم به شما بده و خوب یشه کم یاگر م دیخواه یاز اون م مشغول خوردن آب نباته و شما

را   نیکدام از ا چیها لطفا هبچه) ...شه  یو آب نباتتون وارد دهان باز شما م  ندازهیرو به سمت شما م  کهیت
 ( دیامتحان نکن نیدر جاذبه زم

  یکار رو انجام م نینوردان ا هانینوردان و کفضا  شهی. همد یکن یاتون باز ذاگر با غ ست ین  یافضا مساله در
از ان رو از  یشوند. فضا نوردان کم یبا دست به دهان گذاشته نم  می مستق چوقتی ه ریدهند.  قطعات پن
مثل   یعی ما   یذاغ  یشما ظرف محتو یفرستند. وقت یکنند و به سمت دهنشون م یظرفشون خارج م

سوپ شما شروع به  ایاز ماست و  یکوچک یحبابها  دیمحتاط نباش یلیاگر خ  دیکن یسوپ رو باز م  ایماست 
  یلیآنها رو خ دی. اما اگر بخواهدیاونها با قاشقتان بر  بیبه تعق  دیتوان یکنند و شما م یم طی پرواز در مح 

شه و مجبور   یحباب کوچکتر م 10به   لیبدکنه و ت یحباب با قاشق شما برخورد م   نیا دیریبگ عیسر
 ! دیاونها را دنبال کن یتا 10شد هر  دیخواه

  یلیخ یدارم که وقت ادی. به  دیروح آزاد رو دار کی.. شما احساس  .برم یلذت م یوزن یب  طیواقعا از شرا  من
خونه به    یهااتاق انیم  مخانواد یشگفت  انیداشتم  در م  رو یمیدا  یای رو نیها امدت یبرا ،جوان بودم

 ،خودم  یای. البته در روردمک  یم یکار احساس شگفت نیا  یخودم برا ییاومدم و از توانا یپرواز در م
  یبرخورد نم  یزیشدم به چ یکه در اطراف با قدرت شناور م یکار خبره بشم و در حال نیتوانسته بودم در ا 

 کردم. 

  یبرخورد م وارهایپرواز به د نی. من در حمیآ  یتازه کار به حساب م کیمن  ،تیدر عالم واقع نیوجود ا  با
 اندازم.  یم رونیخود ب  یرا از جا  زهایکنم و چ
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 یرونده م  گهید واریکردم و به سرعت به سمت د یوارد م  یادی ار زمقابلم فش  واری اول من به د یدر روزها
  نیا لیکردم و به دل یروبرو برخورد م واریتوانستم خودم رو متوقف کنم و بنگ! به د یشدم و خوب، نم

شده  دیاز من تمج  رایشدم... البته اخ یکه شروع کرده بودم باز گردونده م ییبرخورد دوباره به سمت جا 
 . هی زیموضوع غلو آم نیکه البته ا !کنم یپرواز م یا که چقدر حرفه

  نیدر ا یتفاوت اساس هیدر آبه. البته   یوردر حالت غوطه ی وزنیب  طیحالت به شرا   نیترهی کنم شب یم فکر
  یشما م نجایاما ا  ...دیکن یحرکت م ،دید  یرو تکون م تونیکه شما دست و  پا یدر آب زمان .وجود داره نیب

که  یزی. تنها چ دیر  ینم ییجا چیه یول دیرو تکان بد تانیخواهد دست و پا  یهرچه قدر دلتان م دیتوان
 شه... یها خارج مکه از فن هییآرام هوا انیجر دیممکنه کمکتون کنه که حرکت کن

از   یکی  نیمنو در ب لیدل  نیموضوع رو عمال به من نشان بدند به هم نیخواستند ا  نجای ها  ابچه
 ...وارد کنم ییرویدم دست نبود که بتوانم به اون ن یزیچ چی( قرار دادند و هNode) ییکا ی آمر یهامدول

شناور مونده بودم و اصال مهم نبود که چقدر خودم رو تکان بدم چون  Node انهی خوب من معلق در م
از  یکیها باعث شد تا به  فن می مال میو سرانجام نس  دندیخند  یها به من مکردم. آن ینم یحرکت چیه

 .بشم تا بتوانم خودم را نجات دهم کیسقف نزد یشده رو هیتعب  یدسته ها

وجود نداره   یا که جاذبه دیتصور کن  دیکه در حال کار هست و امروز   دیدر ذهن داشته باش رو نیحاال ا   خوب
 د؟یموضوع رو تصور کن نیا  دیتوان  یاطراف شما شناورند م یزهایو شما و همه چ

  یزی. چراکه چدینیبنش  دیتوان یخوب، شما نم،...دیهست وترتونیبا کامپ  پیو مشغول تا دینشست شما
که  تونیشما خودتون رو با تسمه و کمربند به صندل نکهی بچسبونه مگه ا تانیکه شما را به صندل ستین

  ی. شما حتدیستیاب  دییای پس ب دین یبنش  دیتوان یکه نم یی. خوب از انجادیمحکم شده  بچسبون نیبه زم
  یباعث م دیکن یوارد م دتانیصفحه کل  یدهایکه به کل  یهر ضربه ا نکهیبه خاطر ا  دیست یبا دیتوان ینم

 ...به شما وارد شود و دیصفحه کل یهم از سو  ییرویشود ن
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کنن؟   یانجام دهند چه کار م یو کار  ستندیبا   ییخواهند جا ی که در فضا هستند و م  یپس مردم زمان  خوب
  یکنند. آنها پاها  یاستفاده م تشان یکردن موقع منیمحافظت از خودشون و ا  یآنها از پاهاشون برا 

کنند  یم دای رو پ یز یچ  ایکنند  یکه همه جا نصب شده  محکم م ینگاه دارنده ا  یها لهیم ریخودشون رو ز
  کی ،پاشا ،شدم ستگاهیکه من وارد ا یبود که روز اول لیدل نیکه پاهاشون رو به اون محکم کنند به هم

 .دمیها رو نپوشدونستم و اون ی.. من علت اون رو نم.به من داد ییموی اسک یچکمه نرم پوست

در فضا شما    .دهید بیآس یو کم دهپاهام کبود ش  یکه رو دمیکه خواستم بخوابم د یبعد هنگام شب زمان
ها  به اون  نیزم یوقت رو چیفکر نکنم ه .دیاستفاده کن یبه خوب  نتویپا   یهاکه از انگشت دیریگ یم ادی

محل  کینگاه داشتن شما در  یبرا یشما ابزار قدرتمند  یباال انگشت شست پا  نیاما ا   ،کرده باشم یتوجه 
 رود.  یبه شمار م

 نیو به هم دیکتاب رو بخوان کیاز  یمطلب دیخواه ی.. شما م.می به ادامه کارها بپرداز دیاجازه بده خوب
 یآن م یرو رو تونیدن ینوش یمونه. شما بطر  یاما کتاب اونجا نم ،دید یقرار م زیم یاون رو رو لیدل

شما در حال   یدنینوش  یبطر راهکه به هم دیرو دار یحاال شما کتاب  .تا کتاب رو سر جاش نگه داره دیگذار
شما در حال   یدنینوش  یاما هنوز بطر دیو نگه دار دیریکتاب رو با دستتون بگ دیش یشما مجبور م پروازه.

  یم زیم یزنه، کتاب رو رو  یو تلفن زنگ م دیریگ یم گرتونیرو با دست د یبه سرعت بطر نیپروازه بنابرا 
کنه و در  یکتاب دوباره شروع به پرواز م دیکن یکار رو م نیا  نکهیو به محض ا دیجواب بدتا تلفن رو  دیگذار
 .از شما دور شده  یگوش دیبه تلفنتان برس دیکن  یم یکه شما سع یحال

  ایاش نکهی ا یخلق کرده... برا طیشرا نی هم یرو برا (هی... خوب خداوند ولکرو )چسب دورودیرو بکن تصورش
 خودش نگاه داره.  یدر جا  یوزنیب طیرو در شرا

 . ولکرو دوخته شده یشلوار شما هم نوارها  به یحت  ،ولکرو الصاق شده ،نجایا  زیهمه چ به
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ها امنه اما  آن یبله جا  .امنه شی رو ببندم جا پشیبگذارم و ز بمیرو در ج یزی کردم اگر چ  یمن فکر م
هم شنا کنان به   چککو یایاش هیقب  ،دیاریب رونیاز آنها رو ب یکی  دیو بخواه دیرو باز کن پیکه ز  یتازمان

گم   ینطوریکوچولو رو هم زیاما تا االن چند تا چ  دینگ  یزیباال چ نیا  یبه کس !سیه ...کنند یپرواز م رونیب
 م مثال برق لبم! اکرده

  یاز نوارها  ییهابسته  نجایا .مجهز و متصل به ولکرو باشه دیبا  دیکه دار  یزیهرچ یبه طور اساس پس
. شما به  رندی گ یجا مورد استفاده قرار ممختلف وجود داره که همه یها شکل ها واندازه ،هاولکرو در رنگ

مونه و شروع به  ینم  یاقخودش ب یدر جا  د،یرو به حال خودش رها کن یزیکه اگر چ دیداشته باش ادی
 باشه.  زیتواند مخاطره انگ یباال م نیکنه که ا یم یشی حرکات نما

 نیا  نجایاز ترک ا شیمن پ یهاتالش  نیتراز بزرگ یکی.. و .ارزشمنده اری پرواز احساس بس ،هانیهمه ا  با
کار   نیا یبرخورد کنم. برا   یزیبه چ نکهیمکان شناور بمانم بدون ا کیتوانم در  یم  چقدر  نمیاست که بب

کار رو  نی ام ا که من توانسته یزمان نیشتری. بدیوارد نکن  یز یچ چیبه ه ییروین چی و ه دیستیبا  دیشما با 
 برخورد کنم.  یزیاز آن بوده است که به چ  شی پ هیثان  25انجام دهم 

 ... عرشه هستم استفاده کنم  یکه رو ییروزها نیوقته اونه که از اخر اکنون

 بعد... تا

  



های انوشه انصاری نوشته   

23 

jahanebehtar.com سایت جهان بهتر  برگرفته شده از 

 سپتامبر( 28کردن مدار ) رکت

 دوگانه دارم. یاحساسموضوع  نیمطلب وبالگم از مدار هستم و از ا  نیمشغول نوشتن آخر من

آورده   وزیکه با خودمون با سا میتازه داشت یگوجه فرنگ ی.  مقدار می اتازه شام آخر رو در مدار تمام کرده ما
  یهم غذاها زهایچ هیو بق یدود یماه ی. بعالوه کممیکرده بود  رهیذخ  وقت مخصوص یو برا می بود

اغاز  یبرا ستگاهیا مهگروه خد نیپرواز برگشت ما به چهاردهم مهندس امز،یلیبود. جف و ییمعمول فضا
 .در مدار رو کرد یموفق یاونها آرزو یآمد گفت و براتشوخوشیدوره مامور

کنم وبالگ من رو خوانده بود چرا که احساس او بازتاب   ی.. فکر م .کرد ییباینطق ز نیتور  شایاز آن م بعد
  ،مختلف یاز کشورها یموضوع صحبت کرد که ما مردمان نی باره ااو در .بود که من نوشته بودم ییزهایچ

و   یزندگ گری کدی و با  میو در کنار هم حضور دار گریکدیبا    نجایمتفاوت ا یگوناگون و فرهنگها یها  نهیشی با پ
  دیروز عمر مف کیسرانجام  او ادامه داد » .میرو به وجود آورد یمستحکم یرابطه عاطف و میکن یم کار

 .خواهد سوخت  نیو از مدار خارج خواهد شد و قطعات آن در جو زم دیخواهد رس انی به پا ییفضا   ستگاهیا
 دوام خواهد اورد...« هانیما فراتر از همه ا یهای و دوست ت یمامور نیاما خاطره ا 

  می را  ”… how fragile we areشد که آواز معروف “ یاو پخش م  یهاصحبت نهیدر زم STING یقیموس
 من دارد...  یبرا  یا هژیو زیبه من گفت که سورپرا  شایخواند. سپس م

وردها و برچسب اسم او به همراه خرس نهانیک ژهیخودش رو به من داد. نشان و ینشان شخص او
شما هم آن را در   دیبود  شا شایخرس هم م نیاسم ا  ،بود  زانیما آو نیکه در هنگام پرواز در کاب ییلوکوچو

و گرانش صفر   یزنو یب طیحسگر شرا ینوع قتیدر حق شایاو به من گفت م .دیباش دهیپرتاب د یها  لمیف
 سفر بوده است.  نیدر ا

 .رمیاشک خودم رو بگ  یگذار بود که نتوانستم جلوریچنان تاث  ژهیو هیاون و هد یها حرف
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به کارهام بپردازم که انگار   یطور خودم نگه دارم و یموضوع را تو نیکرده بودم تا ا  یمن تمام روز سع
که  داره ت یواقع نی.. ا .هستم یزیکردم در حال از دست دادن چ  یمرتبه، اما درونم احساس م زیهمه چ

روز گذشته من با   10 یط .ستیوجه راحت ن چیشده که قطع کردن آن به ه لیتشک نجایدر ا یمحبت  ریزنج 
ده بودند و مثل برادر مراقب  االعاونها فوق .و لوپز سپرده بودم شایخودم را به دست م یاعتماد کامل زندگ

اونها را فراموش نخواهم   چوقتی ه مئنمالعاده کردند و مطمن فوق یسفر را  برا  نیمن بودند... اونها ا 
 کرد... 

گذره و   یفکر از سرم م ونهایلیمن اوج گرفته و م جانیاحساسات و ه .سخته یلیمن خ ینوشتن برا امشب
کنم قطار   یم  یزنم و سع یدوباره همه رو پس م کنم یو بغض م ندیآ  یهام در مبار اشک کی قهیهر چند دق

 فکرهام رو متوقف کنم...

  یباشم اما برا یشروع آدم مناسب یکنم برا  ینشده بودم. فکر م یاحساسات  نقدریتاب ادرموقع پر  چیه من
 .. .نه ،انیپا 

و حس کردم  دمیرو و هر چه رو که د  زیکنم همه چ یم یکشم و سع یسرک م ستگاهی به گوشه و کنار ا من
  یکه خودش رو به دست باد م ی اچند بار خودم رو شناور کردم و مثل پرنده.در ذهنم و خاطرم حک کنم 

 . رسم یبه کجا م  نمی سپره معلق ماندم تا بب

رو   یامنظره  نیممکنه دوباره چن یکردم که چه زمان  یکردم و با خودم فکر م ینگاه م رونیاز پنجره به ب من
 Onlyآهنگ ) ،صبح هنگام صبحانه .ام رو گوش کنممورد عالقه یها یقیکردم چند تا از موس ی. سع نمیبب

if you want to do  یقیروز من زمزمه موس یدر ط .کرد  یاهنگ منو سرشار از انرژ نیا .را گوش کردم ای( اثر ان  
“Somewhere over the Rainbowو ” “My Favorite Things.” دمیشن یرا م. 

  یلی... خنمی توانم همسرم رو بب یم  یطوالن  ی.. فردا بعد از مدت.نکات مثبت تمرکز کنم  یداشتم بر رو یسع
 .. .میکرد یرو سپر ی ماه دشوار 6ما  یهر دو .دلم براش تنگ شده
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کرده بود  ی.. او تمام مدت سع.می بود ریناپذ  ییسفر ما از هم جدا  نیاز ا  شیتا پ .از روح منه یاو بخش
و تا چه حد منقلبه. او  هیدانم که اون از درون در چه حال یمنه... اما م  یگاه زندگهی باشه که تک  یقو یمرد
 اند.آورده رونیکه به اون خبر بدند ما رو سالم از کپسول ب دینفس راحت رو خواهد کش نیاول  یزمان

گوش خواهم کرد که چقدر نگران بوده   مشتاق و نگرانش یبا خواهرم حرف خواهم زد و به صدا  نطوریهم
خواهم بود...    ششیچند روز بعد دوباره پ  یو سالم ط حیکه صح  من به او قول دادم که منو از دست بده...

 نده.  وزرو در صداش بر نیا  کردیم یسع یکرد اما به سخت  یم هیتوانم بگم که اون گر یم

برخورد   کی با    نیینه چندان راحت به سمت پا یسفر نیکشه و ا یساعت طول م 4معموال حدود  فرود
خواهد شد بعد چتر ها باز   نی از اتش وارد جو زم  یکیمثل گلوله کوچ وزیسا .ان است  یبزرگ در انتها

کنه و  یم  مک  یبه کپسول وارد خواهند کرد و سپس چرخ زنان سرعت ما رو تا حد  یاخواهند شد و ضربه
  نیشهابسنگ به زم کیما به شکل   نکهیشند و از ا یکوچک فرود روشن م یمرحله موتورها نیدر آخر

است  یگری د یزها ی.. چ.ستمیموضوع نگران ن نیمحافظت خواهد کرد.. من چندان درباره ا   ،میبرخورد کن
 ... و آرامش را دوباره تجربه کنم یادآز نیتوانم ا   یدوباره م  یچه زمان نکهینگران اونها باشم  مثل ا   دیکه با

 من تازه آغاز شده است. یا ی ما روشود ا یم کیخود نزد  انیمن به پا  سفر

به شما    دیالهام بخش بوده... خوب با شما یکه کار من برا دیخودتون به من گفته بود  یها امیدر پ شما
  ییفضا ستگاهیاز ا  ییو اندوه جدا ی. هر بار که ناراحتدی من الهام بخش بود  یبگم که همه شما هم برا

 یینگاه کنم که چه کارها لوو به ج ام یم رونیافتم و از خودم ب یشما م یها امیاز پ  یک ی  ادیبه  ادی م سراغم
 . میانجام بد می توان یم گریکد یرو ما با  
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  نیخدمه پرواز در اخر رییمن به مسکو و تغ  یدر خود داشته باشه. سفر ناگهان ینشانه ا   نهایهمه ا دیشا
که در درون اون درآرم و  یصدا  ،یهر کس یداریب  یبرا ی من بود که چون زنگ ساعت ریتقد دیشا  .لحظه

همه ما   یزندگ یبهتر برا  یاون به محل لیو تبد  ایدن رییشروع به تغ دیتوان یکنم که همه شما م یادآور ی
 ...دیکن

د شد که با خواه  یاز کسان یکی به   لیباشم که تبد   یهده من بوده تا الهام بخش دانشمند جوانع  هب دیشا
  یمتناهکه همه ما امکانات نا  ارمیهمه ب ادیبا من بوده تا به   دیکنه. شا یو رشد م  دایخودش باال م  یروین

 ... دیشا ...دی..شا.د یشا .می رو دار شیدر پ

انجام   یچه کار  ای باشم   یزیداشتم چه چ میتصم ستمیگذره و مطمئن ن یاز سرم م یاد یز یها شهیاند
...  من به طور  ختمی ها طرح نران تا دوردست یام و براحرکاتم رو محاسبه نکرده  چوقتیدهم... من ه

  یمنو به سو تادرونم اجازه دادم   یاز اهداف رو در ذهنم مرتب کردم و بعد به صدا  یامعمول مجموعه
  چوقتیدونستم که به فضا خواهم رفت، اما ه  یدر قلبم م شهیکنه... من هم یی سرنوشت راهنما  نیا

  یخواهم روز  یگفتم که چقدر عاشق فضا هستم و م یبه همه م  شهیدونستم چطور. اما هم ینم قایقد
 ...کردم دایبه فضا بروم و سرانجام راهش رو پ

بهتر   یکم نیزم نیاکنون ا .که اون رو ترک کردم ستین ین یهمون زم نی.. اما زم.نه یمن زم یفردا مقصد
من در   یکه برا یرو از جمالت ن یتوانم ا یمن م .در آن به وجود آمده شتریعشق ب یشده چرا که اندک

که   یموج .کرده باشم کمکمثبت  یموج انرژ  نیبه رشد ا دوارمیمن تنها ام... نمیبب  دیفرستاد  هاتونملیا
 رو در بر خواهد گرفت. یشتریو ب شتریمردمان ب می و مطمئن باش می اون رو آغاز کن دیبا 

 قتیموضوع حق نیگم ا یتجربه خودم به شما م  یمن بر مبنا ...بخند تا جهان به تو بخنده ندیگو یم
  تیخنده به شما هم سرا نیا دوارمی.. من ام.است یام که خنده من مسر.. من بارها و بارها گفته.داره

توانند از    یتر مسخت ایشه  یتر مشما سخت « بهگفتن »نه  د،یخندیم گرانیشما به  د یکرده باشه وقت
 به شما صدمه بزنند.  ای شما متنفر بشند... 
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jahanebehtar.com سایت جهان بهتر  برگرفته شده از 

  که از خواب بلند یزمان ،فردا دینیو بب  دیکار رو بکن نیا یبا لبخند دیر  یامشب که به رختخواب م نیبنابرا
که   یو تا زمان ...دیلبخندتان رو تا آخر روز حفظ کن دیداشت... فراموش نکن دیخواه یچه احساس ،دیشیم
 ...که من فرود آمده ام دیشنو یم

 ...کامکار و شاد باد دوستان من ،یطوالن تانیزنگ

 ــــــــــــــپایان      ــــــــــــــ


