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Space Case کتاب

به زبان فارسی در سراسر دنیا متعل به نشر پرتقال است.





قدردانی

تم، که قب  من۱، هس ت خوبم، گرت ریس وجود این کتاب را مدیون دوس
 ۲ فضانورد بود و حا مدیر برنامه ی پرواز فضایی سرنشین دار در اسپی اک
وقتی سیزده سالم  ان آورده است،  ه مرا به هی فر در فضا همیش ت. س اس
م.  دم که اولین نوجوان در فضا باش تم و داوطلب ش ا نامه نوش بود، به ناس
ی  ت بودن با کس ت تا خودم به فضا بروم، دوس ا که امکانش نیس ی ح ول
ال ها، گرت از  ت. در طول این س ا این کار را کرده، بهترین چیز اس ه واقع ک
وده، من و  گفت انگیزی به  رویم گش ه ی ش فر فضایی دری حال و آینده ی س
خانواده ام را به تماشای پرتاب شات فضایی دعوت کرده، از ایستگاه فضایی 
آن جا با »ژانگولربازی در  ی کنفران تصویری با من برقرار کرده،  بین الملل
ن اجازه داده  ز داد. و البته به م ابی پ ر« معرو خودش حس ش صف گران
ون را امتحان کنم.  از توالت فضایی، در مرکز فضایی جانس ت تا شبیه س اس
۳ بود  رم دشی ربه ها و نیز پس تن این کتاب همین ت منب الهام من در نوش
که بسیاری از روزهای خردسالی خود را با پوشیدن لباس فضانوردی سپری 
ال هایم  ت، همیشه به س له اس یار پرمش کرد. با این که این روزها گرت بس
ت که  زم اس اما  خ می دهد.  ی امکان زندگی در فضا پاس اره ی چگونگ درب
ازی ماه  ورد مسکونی س تانم در م خصیت اصلی داس ای ش م دیدگاه ه بگوی

ر گرت یا شخ دیگری در ناسا یا اسپی اک نیست. تخیلی است و ن
اره  تم، به این دلی  که مرا با زبان اش ن۴ مدیون هس ا ای ه لی ن ب نی هم
تم که تحقی  ۶ هس م دیلینی۵ و دنی آیزنبر رد؛ مرهون زحمات تی نا ک آش
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ه کتاب را  تبی۱ ک تین اس گزارم از کریس ترده ای کردند، سپاس م و گس ی ع
ه ی فوق العاده ام، مدیونم،  ه جنیفر جول۲، مدیربرنام ی ویرایش کرد، و ب عال
تانی معرکه، برای  ار فضا را به عنوان موقعیت داس تین ب را او بود که نخس زی
کتاب های گروه سنی نوجوان پیشنهاد داد. و در آخر، از رفی عزیز و همنشین 
ت و  اش ن تمام گ راوان می کنم که س کر ف کات لیو۳، تش مندم، اس دانش

کر شد.  نکته های درخشانی را درباره ی این کتاب به من مت
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راهنمای بخش مسکونی قرارگاه فضایی آلفا

طبقه ی باال: 

اتاق و دفتر کار فرمانده قرارگاه  اقامتگاه ۱ 
نینا استک، فرمانده قرارگاه
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این اقامتگاه خالی می ماند.

اقامتگاه ۴
اقامتگاه براهماپوترا  مارکز

دکتر ایلینا براهماپوترا  مارکز، اخترفیزیک دان
دکتر تیموتی مارکز، روان پزشک

شانزده ساله سزار مارکز 



سیزده ساله رودریگو مارکز 
هفت ساله اینز مارکز 

سوئیت توریستی
در حال حاضر در اختیار خانواده ی شوبر است: 

، کارخانه دار رس شوبر
، همسر او سونیا شوبر

شانزده ساله پتن شوبر 
شانزده ساله لیلی شوبر 

زنان اقامتگاه ۵ رزرو ساکنان موقت قرارگاه 

مردان اقامتگاه ۶ رزرو ساکنان موقت قرارگاه 
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دکتر رونالد هولتز، پزشک قرارگاه
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اقامتگاه ۱۰
دکتر دفنی مریت، کارشناس روباتیک

اقامتگاه ۱۱
دکتر چان کووالسکی، زمین شیمی دان

اقامتگاه ۱۲
اقامتگاه گلدشتاین  ایوانیی

دکتر شاری گلدشتاین، متخص کشاورزی در ماه
دکتر مفوزی ایوانیی، ستاره شناس

هفت ساله کاموزه ایوانیی 

اقامتگاه ۱۳
اقامتگاه کیم  آلوارز

دکتر جنیفر کیم، لرزه شناس
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موریت شش به ماه بیایند. تا آن زمان این  یادداشت: قرار نیست تا هنگام م



اقامتگاه خالی می ماند.

اقامتگاه ۱۴
، اخترفیزیک دان دکتر ویکتور بالینک

ا آن زمان این  اه بیاید. ت ش به م موریت ش ت تا هنگام م رار نیس ت: ق یادداش

اقامتگاه خالی می ماند.

اقامتگاه ۱۵
اقامتگاه چن  پاتوکت

دکتر جزمین چن، هماهن کننده ی مهندسی ارشد قرارگاه فضایی بتا 
دکتر ست پاتوکت، اخترزیست شناس

سیزده ساله هالی پاتوکت 
موریت هشت به ماه بیایند. تا آن زمان، از این  یادداشت: قرار نیست تا هنگام م

اقامتگاه برای اسکان کارگران موقت قرارگاه استفاده می شود.



بریده ای از راهنمای رسـمی سـاکنان قرارگاه فضایی آلفا۱، چاپ سـازمان ملی هوانوردی و 

فضایی، در سال ۲۰۴۰: 

به قرارگاه فضایی آلفا خوش آمدید!
تبریک می گوییم که برای سکونت در نخستین زیستگاه دائمی و فرازمینی بشر 
انتخاب شده اید! قرارگاه فضایی آلفا )که از این پس آن را »قفا« می خوانیم( برای 
اندازه ی هر  از زمین به شکلی طراحی شده است که به  ساده تر شدن گذار شما 
اقامتگاهی در سیاره ی زادگاه ما صمیمی و راحت باشد. مهندسان و طراحان ما از 
هیچ هزینه ای دریغ نکرده اند تا هرچه تمام ساکنان قفا یا »ماه نشینان« برای زندگی 

آسوده و دلپذیرشان الزم دارند، فراهم کنند. 
با این حال، زندگی در کره ی ماه بی دردسر نیست. واضح است که این اقامتگاه با 
خانه ای در زمین تفاوت های زیادی دارد. بسیاری از این تفاوت ها هم باعث می شود 
که شما تعجب خوشایندی را احساس کنید. به این منظور، لطفًا این راهنمای مفید 
و آموزشی را تمام وکمال و با صرف وقت کافی مطالعه کنید، زیرا به احتمال زیاد به 
بسیاری از پرسش هایی که درباره ی خانه ی جدید خود دارید )و شاید حتی به چند 

پرسش که هنوز به فکرشان هم نیفتاده اید( پاسخ می دهد. 
بار دیگر منتخب شدنتان را تبریک می گوییم. به ماه خوش آمدید. امیدواریم از 

خانه ی جدید خود لذت ببرید!
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