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فصل اول

دنیای ایالن

۴دنیای ایالن



“فکر میکنی زده به سرم؟”

«اــکودــبیــلواــسنــیا اواــساــمالنــیه سکــیرــخک» ل ــج ــ رــشیــنوالــطهیــ در تام ــس درــغورانــ یــیاــیذای
ـلعوقاـف واـ «درهـقادهای در ـسیلیکع ـ ـ ـ ـسیرـپون»ـ زودـمد.ـ رـبرـتن ـسته رـ ـسیوران وـ ـشیوـنودمـخرایـبدم یـندـ

ـسف وـ دادم ـنستیداـمارش ـ اـ (ـیم ـمثالن ـهمیشلـ ـ ـ دـ رـید.ـسیرـمرـیه) ـبععـبک ـکلروـسدـ ـپیکـسـامهیـ د.ـشداـ
ـکف ـطبیعرمـچایـهشـ ـ ـ ـشلی،ـ ـجیوارـ ازـفوشـخنـ ـمعراحـطکـیرم وـ ـپیروف ـشیوـپهـنـاخارـچنـهراـ دـقود.ـبدهـ
ـمت۱دودـحکـسـام وـ اـب۸۰ر ـکسـامود؛ راـکیـناـ او ـشنیـمه ـسناـ ـمعتقدـ ـ ـ ـبلنهـکدـندـ ـ اـتدـ از ـنظهـبنـیر اوـییآـمرـ د.

ـچه الـقه،ـناـشارـ و اـغوی اـنر ـممکت.ـسدام ـ اـ ـتصتـسن ـکنیورـ ـ اـکدـ ازـیه ـعنهـبرشـهاـظالن ـنقطوانـ ـ وتـقهیـ
ـستفا ـ ـکنیـمادهـ وـ و ـقتد واردـ اـهی ـمثود،ـشیـمیـقاـتر آـمکـیلـ ـلفرد وـبذـجاـباـ راهـمراـخه اـمان اـمیرود.
ـعکرـب اوـ اـکالـمـاکس؛ رـقوـمت.ـسمرو راه ـفتع راـسنـ ـکمرش ـییاـپیـ اـ ـختداـنن وـبهـ و ـقتود ـمیهـبیـ رـ ـسیز ـخیلدـ ـ یـ
دـیرـس داد،ـسع وـکالمـست ـنشسرد ـ آنـتت.ـ از ـچناـجازه دـ ـقیقد ـ وـ آبـساـمخـیاـتردـبتـقهای ـبشک وـ ود

راحت بهنظر برسد.

ـجلس ـ اـسواـخامـشهیـ درـتودـبالنـیت ـبعضوردـما ـ ـمسیـ ـصحبمـهاـبلـیاـ ـ ـکنیتـ ـ ـهجم.ـ ـقباهـمدهـ اوـبل،ـ ه
ـگفت ـ ـقصهـکودمـبهـ درـ دارم ـکتارهاشـبد ـبنابـ ـیسوـ اوـ و ـگفتمـهم ـ ـهمکهـکودـبهـ ـ ـنخاریـ اـکدـهواـ وابـجنـیرد.
ـمنف ـ راـلـاحیـ اـفرـگم رویـمت؛ آن ـخبا ـنگرـ راـنکدـیارـ آورد.ـبدهام ـمجبهـکاالـحاال ـ اـبورـ راـکنـیودم اوـبار دون

ـنجا ـمسبـخم،ـهدـبامـ ـنیسهایـلاـ ـ ـچنت.ـ ـنفنـیدـ ازـکرـ ـیعنکـسـامایـهتـکرـشه ـ «ـ ـتسی (ـتوـمالـ Teslaورز»
Motorsا» و ـسپی) ـ اـ ـیکس (ـ اSpaceXس» ـستعف) ـ ـ دادهـ ـصحبهـبلـیـامدـنودـبا ـ وـ ـهمکت ـ وـنودـباریـ الوهـعد

اـب دوـعنـیر از ـستدهای راـساـمانـ ـشنیـممـهک ـختاـ ـمصم.ـ ـحباـ ـیکاـههـ ـبعیـ دـ از ـیگد وـ اـمهـباهـمری ـنجاه امـ
وـندـشیـم ـهند دوـحوزـ ـیسدود ـنفتـ دـ ـیگر ـپیرـ داـ رو ـشتش دـبکـیهـکمـ ـیگار وـسرـ ـکلر ـپیکـسـامهیـ د.ـشداـ

و ـقتاو درـمهـکیـ زـمهـبودمـبهـنـاخن وـنن زد ـگفگ اوـ دوـباعـضت ـپیدـنواـتیـمتـلـاحه «ـبشـ دـنواـتیـماـیرود:
ـبگ ـهمیهـبارمـکذاردـ ـ ـسختنـ ـ ـپییـ «ـیرود»ـبشـ روـخاالـبا در ـکمروژهـپدـنره ـکنکامـ اوـ ـکتودـبلـیـامد.» راـ اب
ـقب اـ از ـنتشل ـ ـبخارـ درـنواـ و ـمتهـبزومـلورتـصد اـیـاهیـقاورـپن،ـ ـکنهـفـاضی اوـ ـقصد. دـ درـلـاخد ـشتوـنت ایـههـ
راـم اـشداـنن اـکودـبلـیـامـامت؛ ـگفترـگه ـ ـحقیقهایـ ـ ـ راـشداـنتـ آن ـتصحیت ـ ـ ـکنحـ درکـمـاکنـمد.ـ ردمـکیـمال
اـک درـیه ازـشاـناـهتـسواـخن ـچیسی ـ دوـساـمت.ـ داـسک درـحاـتتـشت ـشتوـندی داـ ـستن زـ یاشـگدـنان

ـکنت ـ داـ ـشترل اـبالوهـعد.ـشاـبهـ اوـیر ـمثن، داـ ـنشمنل ـ ـ ـعجیـاهدـ ـ وـ اـیرـغب اـسب از و ـضطت درـ ـنبتـسراب ودنـ
ـقعیوا ـ رـ ـفقرد.ـبیـمجـنات اـیطـ ـشتبک ـ درـ ـصفحکـیاه ـ ـینرـپهیـ ـمثدهـشتـ اـتورهـخلـ روـبا راـحد ورد.ـخیـمش
اـب راـیراـشالـمـاکهـکنـیا او ـفهمییـمط ـ ـ اـ دالـبـامدم، ـشخصهای،ـفرـحلـیه ـ وـ ـتجی ـنمیـبرـ ـنستواـتیـ ـ اـ مـهدـبازهـجم
اوـک ـکته راـ ـبخاب ـنسخکـسـامد.ـنواـ ـ واـخهیـ از ـقعیودش ـ داـ را ـهمیشهـکتـشت ـ ـ ـمطهـ آنـبقـباـ ـبقیهـچا ـ هیـ
ـنید واـ از ـقعیا ـ ـننیداـماتـ ـنیسدـ ـ اوـ درـسواـخیـمت. ـتمارهیـبت ـحتا،ـهوابـجامـ ایـهوالـسنـیرـتادهـسهـبیـ
ـسیرـپ درـشدهـ ـمصده ـحباـ دـبنـمهیـ ـیگا ـضیوـتران،ـ وـ ـبنتـشادداـیح ـیسوـ درـ و ـشتوـنارهیـبد ـتمنـ آنـ ۳۰ام

ـصفح ـ ـنظهـبدیـجالـماـکیـقاورـپهـ ـسییرـمرـ اـبد.ـ ـتصمیال،ـحنـیا ـ ـ ـفتیرـگمـ ـ ـبخامـشمـهاـبمـ درـیورـ و ارهیـبم
همه چیز گپ بزنیم و ببینیم که در نهایت به چه نتیجهای میرسیم.

ـصحب ـ ـبحثاـباـمتـ ـ درـ ـمنارـکارهیـبی رواـهدـ ـعمطـبای درـشهـبکـساـمد.ـشروعـشیـموـ یـسررـبالـحدت
ـمتخصصی ـ ـ ـ ـ اـ وـبوزهـحنـین «ـبود ـتسرای (ـ دTeslaال» ب) ـن رواـیدـمکـیالـ ـعمطـبر ـگشیـمیـلاـعیـموـ ت.ـ

ـبهت“ ـ زـفنـیرـ در ـمینرد ـ رواـ ـعمطـبهی دـموـ در ـنیی ـکیساـ ـ اوـ ـسباـبت؟” وـ ـسیک ـمختاقـ ـ اـخصـ راـیودش ن
ـسیرـپ ـبعد.ـ درـ دوـبد ـستارهی آـ و ـشنان ـمشتانـیاـ ـ «ـ ـهیاواردـهرک، وـ ـتسهیـناـخارـکوز» زدـحالـ وـیرف ـقتم. یـ
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ـفترـگرایـبونـسارـگ ـسفنـ آـ اوـسـامد،ـمارش از ـپیشنهیـیذاـغاـتتـسواـخک ـ ـ ـ ـکنادـ رژـبهـکدـ ریاشـلـاکمـکمـیا
ـمن ـشتداـناتـفاـ درـشـابهـ ـنهد. ـتکهـبتـیاـ ـچنرـخدهیـشرخـسایـههـ ـسیبـکرـمیـهـامرـهوـجسـسـابگـ وـ اه

ـسفی ـ رـ داد.ـیاـضد ـصحبت ـ اـ ـصلت ـهناـمیـ ـنشروعـشوزـ وـبدهـ راـشکـساـمود ـسفمـهاماش اوـ داد. ارش
ـشبایـهیـبواـخیـبثـعاـبهـکرساشـتنـیرـتزرگـبارهیـبدر اـحنـماـبودـشیـمهـناـ زد: کـیرـشهـکنـیرف
وـسوـم «ـگوـگلـمـاعرـیدـمس ـپیریـلل، ـممکج»ـ ـ اـ ـبختـسن روـنـاگاوـندـهواـ از ـپیشایـهاتـبی ـ ـفترـ ـبسهـ هـکازدـ
ـهنواـخادرـق ـنسودـبدـ ـبشلـ راـ ـکننودـباـنر ـ ـگفکـسـامد.ـ “ـ ـخیلت: ـ اـ در ـنگارهـبنـیی ـحتم.”ـنراـ اـ هـکوعـضـومنـیی

و ـپیاو دوـ ـستج ـهستنمـهکـیزدـنانـ ـ ـ اـ و ـپیهـکنـید ذاـ آدمـتج وـخا ـخیوب وـسیـهواـخرـ دـنت ـکته ـشیطرـ ـ ی،ـناـ
راـح او ـبهتال ـ ـنکرـ واـ در ـمشکعـقرد. ـ ازـ دـجل ـیگای ذاتـخود.ـبریـ ـپیودنـبوش اوـبدهـشثـعاـبجـ ـتصود ورـ
ـکن روـکدـ وـهاتـبه ـشیاـما ـهمیشاـهنـ ـ ـ درـ ـهنواـخاـمتـمدـخه ـگفکـساـمود.ـبدـ “ـ انـمت: ـبیوشـخدرـقن نـ

ـنیست ـ ـ اـ ـمکم. اوـ دارد ـبطان ـتصالـمـاکورـ ـشیطودیـجوـمیـفادـ ـ ـبسیـناـ وـ ـقتازد.” آوردـشیـ را روعـشکـسـامدـنام
واـکوردنـخهـب در اوـقرد. ـبجع ـچناـبذا،ـغوردنـخایـ ـلقمدـ ـ راـبهیـ آن ـبلعیزرگ ـ ـ ازـ و ـبشقد ـ ـمحاباشـ رد.ـکوـ
ـمیااـنن،ـم اـ از ـبتهـکنـید راـسـاممـنواـ ـکنالـحرـسک ـبتاـتمـ ـنیواـ اداـحهـبمـ زدن ـهیدـبهـمرف ـتککـیمـ زرگـبهیـ

از استیکام را در بشقاباش گذاشتم. همین برای یک دقیقه کارساز شد. تکه؛ بزرگ؛ گوشت؛ محو شد.

ـکم ـکشیولـطیـ ـ ـبتاـتدـ ازـساـممـنواـ را ـبحک ـتلثـ وـ ـمصنوشـهاکـنرسـتخ ـ ـسمهـبیـعوـ اـضوـمتـ ـصلوع یـ
ـبکش ـ وـناـ ـقتم. ـصحبهـبروعـشیـ ـ درـ ـکتارهیـبت رـهوالـساـبکـسـامم،ـیردـکابـ ـبینزـیای ـ درـناـ دـبهاش ـلیارهی وـ ل

ـنگیا ـ ـشتوـنرایـبزهامـ ـکتنـ داـ ـستاب زـ ـپیوالـسهـبردـکروعـشیاش،ـگدـنان درـکچـ ـمنتـصرـفردنام. ـنببـساـ ضـ
ـمک ـلماـ راـ ـفترـگتـسدـبه وـحم.ـ آنـخوایـهال آدرـببـشوب ـلیناـنا ـ درـکیـ ـپیانـیرـجونامـخه ودـبردهـکداـ
دـبتـسد دادـهتـسه وـنم ـنتیجد ـ ـ ـسخنکـیدـشهاشـ ـ ـقیقد۴۵یـنراـ ـ درـ ـعللارهیـبهای ـ دـیاـبکـساـمهـکیـ

ـبخ اـمهـبانـشرـطاـ ـهیدونـباـتیدادـمازهـجن ـکنتچـ ـ ازـلرـ اوـناـجی ـهمب ـچیهـ زـ از را وـنداـبیاشـگدـنز ـقتم. یـ
ـمحهـبعـجرا ـهیـامهـکیـیـاهتـیدودـ اـهیـقاورـپتـ ـیجا ـکننیـمادـ ـ ـصحبدـ ـ ـعکردم،ـکیـمتـ ـلعمساـ ـ ـمثکـسـاملـ لـ
ـکنتکـی ـ رویـشکـیرـفرلـ آن و ـخبد ـنگرـ اـکیـنهزـنـاچهـبروعـشوراـفارمـ درـمرد. ـکما ـتعجالـ ـ ـبعکـسـامبـ ازـ د

ـچن دـ ـقیقد ـ راـحهـ ـقطرفام وـکعـ ـفقرد ـگفطـ “ـ ـچیه”.ـشاـبت: ـخیلکـساـمهـکزیـ ـ ـنظدـمیـ ـگییـمرـ ـقصردـ وـ د
ی ـن دـ ـیگت اـ وـسران ـکسهـبدتـشهـبت عهـکیـناـ ـب ازـ ـشنید ـ دـندنـ ازـسه مرـبالشـتت ـن اـنیدارـ ـحتد، رامـ
دهـگیـم ژورـهذارد. ـلیساـنا ـ دـ ـیگت ـقبرـ اوـ از ـستواـخال درـکدـنودـبهـ ـشتوـنه ـکتنـ زـ اوـبیاشـگدـناب ـکمه کـ

ـکنن ـ اـ ـتنهـامد، ـ ـکساـ ـبعهـکیـ ازـ ـمنفوابـجد ـ ـسمکـسـامیـ وـ ـسخرـسج اداـکهـبتـ دادهـمارش وـبنـمودـبه ودم
ظاهرا او ازهمین خوشاش آمده بود.

ـجلس ـ ـخیلامـشهیـ ـ ـینـاشوـخیـ ـپیدـ وـفیرـمشـ ـحسمـهکـسـامت رژـبیـباـ ـچسبیریاشـلـاکمـکمـیه ـ ـ ود.ـبدهـ
ـمجسمکـیونـسارـگ ـ ـ ازـبهیـ ـپشمزرگ ـ زردـ ـمیرـسک وـ آورد اـبکـساـمز ـشتها ـ ـتکوردنـخهـبروعـشاـ ایـههـ

ـشک وـ ـپفری ـمجسمیـ ـ ـ ـهمرد.ـکهـ ـچیهـ وـحزـ ـفصل اـمهـبکـسـامود.ـبدهـشلـ ـتمازهیـجن دـ و ـستاس هـبیـسرـ
ـتم ـبخامـ اـهشـ درـیراـجای وـکرـشی ـتمتاش ـهماـباسـ دوـ ـستهی اـ و ـعضان دادهـناـخایـ را رارـقود.ـبوادهاش
اـکتـقروـهاـتدـش الزم ـجلسمـهاـبارـبکـییـهاـمتـسه ـ داـشهیـ ـشتام ـشیاـبهـ اوـبم.ـ یرای ـل هـکودـبارـبنـ
اـساـم الـگزارشـگکـییدادـمازهـجک دروـههـیر، زـنای راـگدـنی ـببینیاش ـ ـ دوـ وـعاـسد. ـنیت ـبعمـ ازـ روعـشد
دـساـمام،ـش رویـهتـسک را ـمیایاش وـشذاـگزـ ازـسواـخت ـبلنایاشـجت ـ اـشدـ ـمکاـمود؛ نـمهـبرد،ـکثـ

ـچش دوـ آنـخم و ـلعوقاـفوالـست ازـ را ـسیرـپنـماده “ـ ـفکد: ـکنیـمرـ زدهـ اـسهـبی ـلحظنـیرم؟” ـ انـ ـعجیدرـقه ـ بـ
ـچنرایـبنـمهـکودـب ـنیاـثدـ وـکـاسهـ درـنـامتـمـاصت ـتمهـکیـلـاحدم؛ رـ ـشتام ـعصبایـههـ ـ درـ دـنودـبالشـتیام
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ـبفهمن ـ ـ ـ آـکدـ اـیه اـخوـشکـینـیا اـسی ـهسرـگت؟ درـبدـیاـبیـبوـخوابـجهـچتـ داد. آن اـبهـکیـهاـتوـکدتـمه
ـفهمیدمـنذراـگکـساـم ـ ـ ـمخهـکدمـ اـطاـ ـبیوالـسنـیب ـهینـموابـجن.ـماـتودهـبودشـخرـتشـ اـ ـهمیتچ ـ ـ یـ
دـبکـیکـساـمت.ـشداـن ـیگار ـمکرـ وـکثـ آـکدـنداـبتـسواـخرد اـباـقنـماـیه ـعتمل ـ ـهستادـ ـ وـناـیمـ ـبعه هـبدـ

ـچش ـنگایامـهمـ ـخیاـتردـکاهـ راـ ـبشتـحالاش ـچنود.ـ ـلحظدـ ـ ـبعهـ ـفظـاحداـخمـهاـبد،ـ وـیردـکیـ وارـسکـسـامم
 سدان خودش شد و رفت.Sتسالی قرمز مدل 

ـتحقیقرـه ـ ـ ـ درـ راـسـامارهیـبی ازـیاـبک ـیترـیدـمزـکراـمد اـ ـسپیی ـ ـیکساـ درـ ـلیفـاکرنـتاوـهس ـ ـنیرـ (ـ ـمنطقا ـ ـ واـ عـقهای
ـچندر ـکیلدـ ـ ـمتوـ ـبیاهـگرودـفریـ ـلمللناـ ـ ـ درـ ـنجلسآـلهیـموـحی ـ آنـکروعـشس)ـ ـکنندـیازدـبهـکتـسـاجرد. ـ ـاهدهـ
ـستوـپدو ازـبرـ ـبیننیـمخـیرـمزرگ ـ ـ ـکنهـکدـ دـبمـهارـ اـبهـکواریـیه ـمنتهکـساـماقـته ـ ـ ـنصود،ـشیـمیـ بـ
ـستوـپد.ـندهاـش ـسمرـ راـیرـمپـچتـ ـهمخ اـکورـطانـ ـهسروزـمه ـنشتـ وـسرهیـککـید:«ـهیدـمانـ ی.»ـلـاخرد
ـستوـپ ـسمرـ راـ راـیرـمتـست زـبخ ـمیا وـهنـ ـسیای وـ ـسبرـسع درـ ـکنز درـ ـنشاـیار ـسید.ـهیدـمانـ راـ وـگاره رم
ـتب ـمحلهـبلـیدـ ـ ـسکلـبـاقیـ ـنسرایـبتـنوـ ـبشلـ ـتمکـسـامد.ـنردهاـکرـ ـهمیالشاشـتامـ ـ اـ درـسن و ـنهت تـیاـ

ـعمل ـ ـکنیـمیاشـ ـیکد.ـ اـ از زـهی در او ـسکی،ـگدـنداف اـنوـ ـنست درـهانـ ـفضا اوـساـ “ـیوـگیـمت. ازـضاـحد: رم
ـفک آـ ـینر روـ ـبشنـشدهی ـبمیرـ ـ اـ ـبترـگرم. ـنیواـ ـمسمـ اـلاـ راـیاـپرژیـنهی ـکنیلـحدار ـ راهـ در و ـتبم هـبدنـشلـیدـ
ـچنوداتـجوـم ـسیدـ وـ ـکفودـخارهای زـ در ـمینا ـ ـحفهیـ ـتمظـ درـ ـسیدن دـ ـیگارهی ـعموبـخرـ ـکنیلـ ـ (ـ ـبتاـتم ـنیواـ مـ
اـیرـتدـباـب ـتفن اـکیـتاـقاـ ـحتمه ـ داردـ ـپیال ـبیشـ وـیاـ ـفهد آـ و اـهـاگم ـنسی ازـ را ـبیان ـببنـ ـمقرد،ـ ـبلاـ ـکنیهـ ـ ـمکم”ـ ثـ

کوتاهی میکند و ادامه میدهد: “در اینصورت به نظرم خیلی خیلی خوب میشود.”

ـبعضرـگا ـ وـهرفـحیـ ـگفتکـسـامهـکیـیـاهارـکا ـ اـ و ـنجه دادهـ ـعجیام ـ ـنظهـببـ اـبد،ـسیرـمرـ اـطـاخنـیه تـسر
آنـک ـخیلیـیاـهورـجکـیاـهه ـ ـعجییـ ـ ـمثرایـبد.ـنباـ درـ ـحیال ـهمینـ ـ ـصحبنـ ـ ـمنشاـهتـ ـ اوـبکـساـمیـ کـیه

ـبستن ـ ـ وـمـاخیـ ـییزـتیـکوـکه ـتکاـبدهـشنـ ـشکایـههـ وـ داد درـسـامالت درـلـاحک ـنجارهیـبی زـ اـگدـنات ـنسی انـ
صحبت میکرد که از لب پاییناش بستنی شره کرده بود.

ـشتیا ـ آـ و ـجهواـمرایـبکـسـامیـگادـماق ـغیـابهـ ـممکرـ ـ راـهنـ او ـتبا رباـبلـیدـ ـلنه درهـ ـسیلیکوع ـ ـ ـ ود؛ـبردهـکونـ
ـمثیـیاـهلـماـعرـیدـمهـکیـیاـج ـپیلـ ـپیاـتدـنودـبردهـکالشـتاـهالـسجـ «اـ ـستیرو ـ ـشناـبز»ـباـجوـ اـ از اـبالنـید
ـحتا زـ ـصحبادیـیرام ـ وـنردـکیـمتـ راـهنـیرـفارآـکد ـتشا «ـکدـنردـکیـمقـیوـ ـمثه درهیـیراـشاش.»ـبکـسـاملـ ط

ـسیلیک ـ ـ ـ اـ روزـهاـمون ـپیچیر ـ ـ وـشیـمرـتدهـ ـتصد روـمورـ آن از وـیاـیردم ـغیی ـقعرواـ اـبیـ در ـبینـیود. کـساـمنـ
ـشخصیت ـ ـ ـ دوـ ـچهی اوـبرهـ ـکسود. اـ ـشیاـمهـکتـسی وـقرـبایـهنـ ـشیورـخایـهریـطاـبی وـ دارد ـیکدی ازـ ی

ـسترـفایاشـهآرزو ـفضهـبکـشوـمادنـ اـساـ ـستیت. ـ راـبـاجوـ ـبیخیز ـ ـ ـنسخکـسـامد.ـیوـشالـ ـ ـعلمهیـ ـ ـتخیلی-ـ ـ ـ یـ
P.T Barnumـکست؛ـسا اـبهـکیـ فا ـست ـ ازـ آرزوـتاده و ـحسردمـمایـهرس ـشمب،ـخد.ـشولدارـپیـباـ اـ

ـنیواـتیـم ـتسکـیدـ ـبخالـ وـیرـ ـچنرـهیـتدـمرایـبد ـکنیوشـمراـفاهـتوـکدـ ـ اـکدـ ـنسه اـسیـیالـبهـچانـ رهیـکنـیر
خاکی آورده.

ـعضهـکتـسـاهدتـمنـم اـ ـکمپینـیو ـ ـ آـ ـینن ـهستراـگدهـ ـ ـعنهـبراـمکـسـامم.ـ ـفکوشـخکـیوانـ ـنیوشـخرـ هـکتـ
ـعضارتـک درـیوـ ـکلت «ـ ـتکنوپ ـ ـپیوـتو-اـ درهیـ ـسیلیکا»ی ـ ـ ـ دارد،ـ اـفرـیذـپون ـعضت. اـ ـکیبرـتروهـگنـیای ـ ازـ ی
Aynوادارنـه Randـمهنو ـ ازـسدـ ـشتذـگودـخان ـهستنهایـ ـ ـ ـجههـکدـ ـبینانـ ـ ـعقراـفیـ راهـشیـنالـ را ـحلان ـجهیـ انـ

ـشم ـننیداـمولـ ـفقد.ـ ازـکتـسیـفـاکطـ راهـسه ـکنانـشر ـتماـتمـیروـبارـ ـمشکامـ ـ راـمالتـ ـکننلـحان ـ روزـید.ـ ک
ـهمیهـب ـ زودیـ ـهیواـخادرـقـاهن ـتمودـبمـ اـ ـمغاتـعالـطام رویـمزـ را ـمپیـاککـیان ـ آـتوـ ـپلر ـکنیودـ ـ وـ ـبعم اـ ازهـجد
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ـهیدـب اـ ـلگم ـیتورـ راـشودـخارـکـاهمـ ـبکننان ـ ـ وـ اـهـامد ـستم ـکنیتـحراـ ـ ـطلباهـجم.ـ ـ آنـ اـهی ـغلا اـ ـلهب ـبخامـ انـششـ
روـسا در و ـکمهـبارـکدـنت اـییآـمانـشکـ ـصحباـمد. ـ ـتکناـبتـ ـ اـ ـپیوـتو ـنگاـچرـپرـطاـخهـباـهنـ وـشایـهیـ ان
ـصحبیـیاـنواـت ـ ازـ دریـهت اـجهـبر ـخیلوع،ـضوـملـصز ـ ـخستیـ ـ ـکننهـ ـ ازـشیـمدهـ ـهمود. ـنگهـ ـکننرانـ ـ اـتدهـ نـیر
ـپشهـکتـسا ـتمتـ آنـهرفـحامـ ـپیغـاهای ـ اـ زوال ـنسام ـنهفتانـ ـ ـ اـ اـسه و اـکنـیت ـنسه ـنیاـ دـبـامتـ اـپتوـساری

ـگی اـ ـبیخیمـکمـکدـیاـبهـکتـسر ـ ـ ـبشالاشـ وـیوـ ـقتم. درـسـامهـکیـ را ـهمک درهـهشـیاـ ـسیلیکای ـ ـ ـ ـگیلـفـاغونـ رـ
ـسخنردم،ـک ـ ـطمطرـپیـنراـ ـ ـشبیالـمـاکراقاشـ ـ ـچیهـبهـ دـخزیـ از ـستارج ـلعموراـ ـ وـهلـ ـنیواـقا اـ ـپیوـتن ـنظهـبـاهنـ رـ
ـسییرـم آنـ از دـبرارـقهـکایاشـهتـکرـشر،ـتدـبد. ـنیود راـ ـنجا ـهندـباتـ ـبنظدـ ـ اـکدـمیآـمرـ اـصه در ارـکنـیال

موفق نیستند.

درـح ـنیماال ـ اولـ آدم۲۰۱۲الـسهی ـعی، وـجبـ ـنکتو ـ ـسنجهـ ـ ـمثیـ رویـیاـبنـملـ ـفقیـومد ـ دـهتـ و ایـهتآوردـسا
ـتمکـساـم ـکنزـکرـ زـکیـیاـهتـکرـسد.ـ ـتحیـناـمه ـنظتـ اوـ زـنودـبارت در ـمیند ـ ـمسهیـ وـیدـجلـیاـ ـبقاـسیـبد هـ
اـنودـبقـفوـم ـسپید. ـ ـیکساـ ـکپسکـیسـ ـ ـتجهیاویـحولـ ـ ـ اـبزاتـ ـیستگه ـ ـ ـفضاهـ ـبییـیاـ ـلمللناـ ـ ـ ـسترـفیـ وـ اـباد
ـفقیوـم ـ آنراـ زـبت ـمیه ـتستـکرـشد.ـنرداـگرـبنـ اـتوـمالـ ـمبیوـتورز، ـ یـیودروـخرد؛ـکهـضرـعازارـبهـبراSدلـملـ

ـشکی ـ ـتمل،ـ اـماـ ـلکتا ـ ـنیروـ ـصنعهـککـ ـ اـ ـبیوـموـتت راـسلـ وـکهـکوـشالـمـاکازی ـشههـبرد «دـ ـیتر (ـیروـ :Detroitت»
ـصنعزـکرـم ـ اـ ـمبیوـتت ـ آـ در ـیکرـمل لنگا)ـ ـت ـ ـ یرـ ـب زد.ـبدارـ ـهمیاش ـ دوـ راـساـمزرگ،ـبارـکن ـبیک ایـهولـغنـ

ـکس ـتبارـکبوـ اـبلـیدـ ـستثنه ـ ـ وـیرـتیـیاـ ـبهتن ـ ـفقرد.ـکنـیرـ اـ ـستیط ـ ازـههـکزـبـاجوـ ـچنر درـهـاگدـ مـهال،ـسکـیی
ـمحصکـی ـ اـیدـجولـ از وـپد ـهکـاشمـهل ازـ ـپیکساری ـ ـ (ـ اراـبهـب)Pixarار ـنسواـتیـمرد،ـکیـمهـیازار ادـ ـکنـاعت دـ
زـک دو در نه ـمی ـ لهیـ ـمخت ـ ـ دـ ـستف داـگزرـبایـهاوردـ ـشتی اـ ـهناـمه. ـتمکـساـمایـهارـکوزـ ـنشامـ اوـندهاـ د.
ـچنیمـه ـ ـسهنـیرـتزرگـبنـ رـ و ـییامدار «ـکرـشسـ ـسیتوالرـست ـ (ـ درـکرـشکـیود؛ـبمـه)SolarCityی» الـحت
وـشر اـقرـتد آـکرژیـنی اراـمه اوـیادهی یهی ـل ـعمهیـ ـسهیـموـ اـعاـبکـساـمد.ـشیـمامـ ـیجث نـیرـتزرگـبادـ
ـپی دـهتـفشرـ و ـستا ـصنعهـکدـشیـیاـهاوردـ ـ ـفضواـهتـ اـ ـمبیوـتا، ـ اـسلـ و دـنازی، در اـههـهرژی ـخیای آنـبرـ ا

مواجه شده بودند و این درست مثل این بود که ناگهان بازی عوض شده باشد.

ـتصمینـمهـکودـب۲۰۱۲الـس ـ ـ ـفترـگمـ ـنشرایـبمـ Bloombergهیـیرـ Businessweekـمق درـلاـ زـبهای یـگدـناره
ـبنکـسـام ـیسوـ ـببیناـتمـ ـ ـ ـنتیجمـ ـ ـ زـشدـهواـخهـچهـ از دوران آن در ـهمک،ـسـامیـگدـند. دـهارـکهیـ را ـستیا ـ وـ ار

ـهم وـ «ـفراه (ـبثـبریـمادارش Meryراون» Beth Brown(وـس اوـمانـماـسر دـبراـمیداد. هـکیـیاـجدنـیه
) گذاشتم دعوت کرد.Musk Landمن اسماش را «ماسکلند» (

اوـبهـکسـکرـه ـلیرای ـلنکـسـامهـبارـبنـ ـمثمـهیرودـمدـ ـکمنـملـ ـگییـ ـشمهـبود.ـشیـمجـ ـگفتاـ ـ هـکودـشیـمهـ
ـشیـام درـتنـ را Oneان Rock Roadدرـقوا ـختمـاسهـکیـیـاج،Hawthorneع ـ اـ ـصلان اـ ـسپیی ـ ـیکساـ واـ عـقس
ـکنیارکـپده،ـش ـ ـهید.ـ آدمـ ـنمیـلاـمرـنچ ـتلقهـناـخراHawthorneدـنواـتیـ ـ ـکنیـ درـیاـجد.ـ ـگیمـغی وـیرـتنـ ن
ـنقطنـیرـتوارهـقیـب ـ ـنجلسآـلهیـ ـ آـپهـکسـ از ـتمارـپر وـهانـ ـشگروـفا رـهاهـ و ـستا زـهورانـ وـشای ـیمدـقت اـ تـسی
اـک راـطه ـفلهـبرـسایـهرجـبرافاش ـکشیکـ ـ ـتجدهیـ ـفترـگراـفاریـ ـنظهـبهـکیـیـاهرجـبد؛،ـنهاـ دوراـییآـمرـ در یـند

ـشبی ـ ـجنبهـبهـ ـ ـمعمشـ ـ ـبیقاریـ ـ ـختـاسوارهـ واـندهاـشهـ ـقعد. اـسـاماـ درـکرـشنـیک را ـچنیت ـ ـمحلنـ ـ یـفرـخزـمهیـ
ـسیاـت ـبعرده؟ـکسـ دـبدـ ـمستطیکـیدنـیا ـ ـ ـ ـمسهـبلـ ـتقتـحاـ ـیبرـ ـمت۵۰۰یـ آنـکرـ در ـنمه ازـ ـیگادی ـنگاـ ذـ ن،ـهی

و رـبدنـبروح ـسفیگـنا ـ وـ ـچشالـمـاکد ـگیمـ ـنمودـخرـ ـکنیـمیـیاـ ـمتد،ـ ـهمدـیوـشیـمهـجوـ ـچیهـ داردـ انـترایـبز
روشن میشود. آنجا ساختمان اصلی اسپیسایکس است.
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ـفق وـ ـقتط اـ ورودی در از ـسپیی ـ ـیکساـ واردـ اـیوـشیـمس ـبهد وـ ـشکت آنـ اـساـمهـچوه ـنجک دادهـ ـنمام انـیاـ
(ـنـاخارـککـیکـسـامود.ـشیـم ـمعنهـبه ـ واـ ـقعای ـکلمیـ ـ وـبه)ـ ـنظییـبزرگ ـ وـشوـمتـخـاسرـ ـنجلسآـلطـسک ـ سـ
ـختاـس اـبهـ و ـنمکـشوـمکـیارـبرـههـناـخارـکنـیود ـبلکه.ـنت؛ـخاـسیـ ـ ـچنهـ راـشوـمنـیدـ وـحراـطک ـلیوـتی دـ
اـکیـم ازـناـخارـکنـیرد. ـبخه ـمختلفزرگـبایـهشـ ـ ـ ـ ـتشکییـ ـ ـ ـقسمود.ـبدهـشلـ ـ ـپشتتـ ـ ورودیـ یـگزرـبایـهی،
ـتحرایـب ـسنگیایـهارـبلـیوـ ـ ـ وـ ـحجین ـ آـ دـبهـکودـبنـهم ـستگه ـ ـبلنهـبیـیاـهوشـجاهـ ـ ـختماـسکـیدایـ ـ دوـ ان

ـطبق ـ ـمنتقهـ ـ ـ ـسمکـید.ـندـشیـملـ ـتکنسیتـ ـ ـ ـ روـباـهنـ ـسفیوشـپا ـ ـتجهیرد،ـبادرـمدـ ـ ـ رادـ دـیوـیزات و ـیگی رـ
ـستگد ـ اـهاهـ ـلکتای ـ ـنیکروـ ـ راـ ـختنـاسیـمی ـ ـبعضد.ـ ـ ـعینـاهیـ ـ ـمحایـهکـ ـمخصظـفاـ ـ ـچشهـبیـصوـ زدهـ وـنودـبم د

ـکپس ـ اـکیـیاـهولـ اـبدـیاـباـهکـشوـمنـیه ـیستگه ـ ـ ـفضاهـ ـببیـیاـ راـنرـ ـختناـسیـمد ـ وـبوـکالـخهـکدهایـعد.ـ ی
ـستمد ـ داـسالـ ـشتنر ـ ونـههـنراـتدـ ـهیلای ـ وـنردـکیـموشـگنـ راـهکـشوـمورـتوـمد ـسیا ـپیچمـ ـ یـیـاجد.ـنردـکیـمیـ
ـیگد ـتکمیایـههـندـبرـ ـ ـ راـهکـشوـمدهـشلـ ـکنا ـچیمـهارـ ـمیاـکوارـساـتدـنودـبدهـ ـبشاـهونـ وـنوـ ـکمد درـکاـ ان

ـقسم ـ دـ ـیگت اـ ـختمـاسنـیر ـ راـ ـمنتظیـیـاهتـکان ـ ـ ـششوـپرـ رـ از ـسفیگـنی ـ آنـنودـبدـ ـنفـاهدـصـاجد. درـمرـ دام
حرکت بودند و اطراف دستگاهها و ماشینهای عجیب کار میکردند.

ـفقنـیا ـختماـسطـ ـ ـشمانـ درـیارهیـ ـلنکـساـمک اـبدـ ـسپیود. ـ ـیکساـ ـچنسـ ـختماـسنـیدـ ـ داـ ـقبهـکتـشان الـ
ـبخش ـ ازـ ـیینوـبهـناـخارـککـیی ـ ـفیاـه۷۴۷رایـبهـکدـنودـبگـ ـیکت.ـخاـسیـموزـ اـ از ـختماـسنـیی ـ ـسقفاـهانـ ـ یـ
ـمنحن ـ ـ داـ وـشی ـشبیت ـ آـ ـشیه ـپیمواـههیـناـ ـ آنـباـ ـمحـاجود. ـتحقیلـ ـ ـ ـسعوـتق،ـ وـ ـتسیـحراـطه ـهمود.ـبالـ ـاجانـ

اـکودـب ـنهرحـطتـکرـشنـیه ـتسیـیاـ ـبعوSدلـمالـ آنـ از درـکیـحراـطراXدلـمد ـکینارـپرد. ـ ـبیگـ اـ از نـیرون
ـستا ـتسو،ـیدـ اـیالـ ـیستگک ـ ـ راـشاهـ ـیگارژ راـبانـ ـننرای ـنجلسسآـلانـگدـ ـ ـ ـختـاسیـ اـبهـ راـشزـکرـمنـیود. دـشیـمارژ
راـب ـحته ـپییـ اـبرد؛ـکداـ ـستکـیکـسـامهـکرـطـاخنـیه وـمرـقونـ ـسفیز ـ ـتسویـگوـلهـکدـ آنـ روی آنـبال در ود

ناحیه نصب کرده بود.

یاو ـل ـمصنـ ـحباـ اـساـماـبهامـ در را ـستک اـیدـ ـنجو وـ دادم درـکمـکام ـهمم ـمصانـ ـحباـ ـنحهـ ـصحبوهیـ ـ وـ ت
ـعم دـسـامردـکلـ ـستک آـ اوـمم اـبردـمکـید. ـعتما ـ ـنفهـبادـ اـ اـکتـسس ـلبته ـ ـهمیشهـ ـ ـ ـنمهـ اـنواـتیـ راـید ـبخن یـبوـ
دـب ـیگه ـنشرانـ اوـهدـبانـ در ـلید. ـکمکـساـمورد،ـخرـبنـ ـخجیـ ـلتاـ وـ ـحتی دـ ـستپی ـ ـنظهـبهـچاـ هـتد.ـسیرـمرـ

ـلهج ـ آـ ـیقرـفهی ـجنایـ راـبوـ ـهنیاش اـ دارد؛ ـبیذاـجاـموز آنـ ـنمثـعاـبت ـمتهـکودـشیـ زدنـحدلـمهـجوـ اـبرف
ـمک اوـ آرام و ـنشث ـمثد.ـیوـ دـ ـیگل ـمهنرـ ـ ـفیاـیـاهدسـ وـسـاما،ـهکدانـیزـ ـقتک ذـکیـ در دـهه ـنبناش ـعبالـ ارتـ
ـمکرددـگیـمتـسدر ـکنیـمثـ وـ ـمعمد ـ ـبهتوالـ ـ وـیرـ ـعلمن ـ وـیرـتیـ راـجنـیرـتتـسرراـسن اـبواب ـکمهـکنـیدون یـ
وـتادهـس ـفهلـبـاقر ـکنرشـتمـ ـشمهـبد،ـ ـتحاـ اوـهیدـملـیوـ داردـقوـتد. ـشمع درـ ـصحبولـطا ـ الـمـاکایاشـهتـ
ـجمواسـح وـ ـمتمع ـ ـشیاـبزـکرـ اـ ـهیاـمد؛ اـکچـ از اذـهنـیدام ـکننتـیا ـ ـنیستندهـ ـ ـ ـ درـساـمد.ـ ـحیک ـصحبنـ ـ تـ
ـکنیـممـهیـیوـگهـلذـب ـفقد؛ـ اـضوـمطـ ـهمیشهـکتـسـاجنـیوع ـ ـ درـ ـمکه ـلماـ اوـبانـتایـههـ ـکما ـفشیـ اـ و ـستار رسـ
ـکنییـمسـح ـ اـ او اـصد. ـصحبلـهال ـ ازـخایـهتـ ـبحارج وـ ـنیسدفـهیـبث ـ درـ (و ـنهت ـبعتـیاـ ازـ یـسد

ساعت مصاحبه، ماسک اجازه داد کمی به بخشهای دیگری از زندگی، شخصیت و روحیاتاش برسم.)

ـغلا ـشنرـسایـهلـمـاعرـیدـمبـ دـ ـستیاس ـ دارـ ـهمیشهـکدـناری ـ ـ وـ دور ـپلکیـمانـشرـبه ـ اـسـامد.ـ ـکثک ایـهارـکراـ
ـلنکـساـمهـبوطـبرـم راـ ردـخد ـکنیـمفـیودش واـ در اـقد. ـهمکـساـمنـیع ـنیسیـناـ ـ ـخجاـبهـکتـ واردـلاـ ت
ـستر ـبلکد.ـشورانـ ـ ـکسهـ وـحاـصهـکتـسیـ اـیدـمب وـمت.ـساـهتـکرـشنـیر درـساـمن ـطبقک ـ اـ ـصلهی یـ
ـستا درـیدـ درـکیـلاـحو او رـحه راه ـفتال وـ ـتکیـسررـبن لایـههـ ـمخت ـ ـ وـهتـکاـمفـ ـشیاـما رفـحود،ـباـهنـ
درـییزدـم ـقسمرـهم. ـ ـمنارـکت،ـ ـسمهـبـاهدـ اـندـمیآـمکـسـامتـ و اوـبیـتـاعالـطد اوـنیدادـمه دـبد. هـبتـقه
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ذـموشـگاـهآن در و ازـکیـمیـسررـبناشـهیداد و ـقسمرـهرد ـ راـکتـ ـتکرـسودـبیـضه آنـمانـ اـهیداد.
ـگشتنیـمرـب ـ ـ وـشارـکرـسدـ ـبخراغـسهـبکـسـامان ـبعشـ ـتسیـحراـطرـیدـممـهارـبکـیت.ـفیرـمدیـ Franzال،ـ

Von Holzhausenاو رـسواـخاز ـینت الـ و ـستیگ ـ ـسیرSدلـمرایـبهـکیـیاـهکـ راـ ـکنکـچده وـ ـبعد درـ د
ـجلس ـ ـکنتـکرـشXدلـمرایـبزیـیهرـماـنرـبهـ آنـ ـصحبمـهاـبـاهد. ـ وـنردـکتـ ـبعد اـبدـ رـقاـته ـفتنی ـ رانـیدـمهـکدـ

ـفیکراـگزارـفرماـنکـیاـبروشـفیـیراـجا ـ ـخیلیـ ـ آـلـاعیـ ـجلسکـسـاماـباـتدـنودـبادهـمی ـ داـ ـشته ـشناـبهـ آنـ ـاهد.
ـستنواـخیـم ـ ـتکننـیرـتدـیدـجدـ ـ رـلوـ ـبعهـسدرـنوژی راـ ـمعکـساـمهـبدی ـکننیـفرـ ـ ـتسهـکدـ راـ ازدـسیـمادرـقال

ـنسخ ـ ـمجهیـ ـکیفیاـبراSدلـمازیـ ـ ـ ـبیتـ ـکنیـحراـطریـتشـ درـ و ـنتیجد ـ ـ ـثیاـتهـ ـییزـجرـ ـمثیـتاـ وـههـیـاسلـ ورـنا
ـخی رویـباـ را ـشیاـمهیـندـبان ـببینننـ ـ ـ ـ ـمهند.ـ ـ ـتسانـسدـ ـنیالـ ـتجهیهـبازـ ـ ـ ـمحزاتـ ـسباـ داـتاـ ـشتنی ـ وـ ـمنتظد ـ ـ رـ
ـییاـت درـنودـبکـسـامهیـیدـ درـصهـکیـلـاحد. وـیدای ـپیکولـغایـهشـکواـهل ـ ـصنعترـ ـ ـ رویـ ـنحی ـصحبوهیـ ـ تـ
یاـتکـساـمردنـکعـناـقرایـبروشـفرانـیدـمردنـک ـث اـشذاـگیـمرـ آنـمت ماـها ـت راـشالشـتامـ اـتدـنردـکان
راـسـام ـکفکـسـامود.ـشدـیرـخهـبیـضک ـشیوـپیـمیـمرـچشـ وـ ـشلد ـجیوارـ ازـ ـمعایـهدـنرـبناش وـبروفـ ود
ـلبتا ـ ـمشکرتـشیـتهـ ـ ـحکهـکیـ ـلبمـ داـکاسـ را اوـشارش ـتحهـکت. ـثیاـتتـ ـشنروـفرـ ـبعهـسایـهدهـ رارـقدیـ

ـنگ ـفترـ آنـبودـبهـ ـگفـاهه راـ ـپیشنههـبعـجت ـ ـ ـ ـفکانـشادـ ـکنیـمرـ وـ ـسپد ـسمهـبسـ ـمنبتـ ـ ـبلنعـ ـ رـصنـیرـتدـ تـفدا
اـگارـککـی( در ـستاه ـمهنهـکیـیـاجی،ـحراـطویـیدـ ـ ـتسانـسدـ ـختـاسرایـبالـ ـمت۹ازهیـسکـینـ دـ رایـبوریـکری
ـیستگا ـ ـ درـشاهـ دارـخاـسالـحارژ ـبست ـگفکـساـمد.)ـنودـبتـ “اـ ازـنوـتیـمازهـسنـیت: درـفوـطهـیه ۵هـجان
درـبمـلاـسونـج ـببه ـفقره.ـ ـیکطـ ـکنیرشـتازکـنمـ ـ وـمرهـخاالـبد.”ـ ـشیاـموارـسکـساـمن ـتسنـ Sدلـمالـ

ـمشک ـ اوـ وـیدـشی ـختماـسهـبم ـ اـ ـصلان اـ ـسپیی ـ اـ ـیکس رـ ـفتیس ـ راهـ در ـگفکـساـمم. “ـ ـفکت: ـکنرـ آنـ در اـجم
ـکل آدمـ ـببینیوشـهاـبی ـ ـ ـ ـمشغهـکمـ ـ اـبارـکولـ ـینتا ـ اـنرـ و ـنجت وـلـامایـهارـکامـ ـهستنیـنوـناـقی ـ ـ ـهمید.ـ ـ ـیکنـ ازـ ی

دالیلی است که آنقدر که باید نوآوری نمیبینیم.”

درـم ـسیلیکهـب۲۰۰۰الـسن ـ ـ ـ وـ آـلون درـمی و ـنهدم ازـیاـ ـیکTenderlionت ازـ ـمحلی ـ ـنسیسکراـفانـسایـههـ ـ ـ ـ وـ
اـس درآوردم. ـبخنـیر ازـ ـشهش ـمحلهـکتـسیـیـاجرـ ـ ـصیوـتـاهیـ ـکننیـمهـ ـ دوریـ آن از ـکنید ـ آنـ ـشمـاجد. دامـماـ
ـصحناـب ـ ـعجیایـههـ ـ ـمثد؛ـیوـشیـمهـجواـمبـ آـ ـشفتال ـ راـلاـحهـ ـبینییـمی ـ ـ راـسهـکدـ اـبرش ـیستگه ـ ـ اـ وسـبوـتاه
اـبوـکیـم ـبخنـید. وـیارـتشـ ـخشک ـنسیسکراـفنـسنـ ـ ـ ـ اـ وـسو ـببینیـنواـتیـمهـکتـسیـیـاجت ـ ـ روـ دـیی ـنیای ایـ

اینترنت و ارتباطات از بین میرود.

ـنسیسکراـفنـس ـ ـ ـ ـبقـاسوـ ـیخارـتهایـ درـ ـطمی وـ ـستولدوـپع اـ دارد. ـشهنـیی ـپشرـ ـجستجایـهراـجـامتـ ـ ـ رایـبوـ
وـبالـط ـحتود زـییـ وـلزـلک ـکننرانـیهی ـ ـنممـهدهـ ـجلدـنواـتیـ اـحویـ آز و ـقتصرص ـ ـشهادیـ راـ یـنوالـطرایـبر
ـبگیدتـم ـ اـهـاظولـگرد.ـ آرام ـشهنـیر راـ ـنخر رـیورـ ـیتد. واـ ـقعم اـ ـشهنـیی وـسرـپرـ وـصر ـمهیدا ـ اـ درـسب و ت
ـنسیسکراـفنـس،۲۰۰۰الـس ـ ـ ـ ـتحوـ ـثیاـتتـ روـ ـکسقـنر وـ وـهارـکب ـهما ـطمانـ ـهمیشگعـ ـ ـ ـ دـبیـ دوران آن دنـیود.

ـجمعی ـ ـ زـ دـکادیـیت «ـتارـچه اـبب ـینتا ـ ـخیلتـنرـ ـ زودـ ـنظییـبدـنودـبدهـشو»ـشولدارـپی ـ ایـهسـلاـپود.ـبرـ
اـنا ـگیراـفانـیرـجنـیرژی ـشهرـسراـسرـ راـ ـملتهر ـ ـ وـبردهـکبـ آنـهنـمود وـبـاجم ـمحطـسودم؛ ـبخنـیرـترومـ شـ

سانفرانسیسکو و شاهد بودم که مردم چطور با این جریان باال و پایین میروند.

ـهم ـتقهـ ـیبرـ داـ ـستا ـمعایـهانـ ـجنروفـ ـکسونـ وـ اـکب در راـیار دوره ـشنین ـ ـشمد.ـندهاـ دـ ـیگا ـمجبرـ ـ ـنبورـ دـیودـ
اـب راه ـختداـنرای ـچیقـفوـمتـکرـشکـینـ ـبسزیـ دـکدـیازـ ـیگه ازـ ـشمران ـبخاـ ـفقد.ـنرـ اـبیـفـاکطـ درـیود ارهـبدهای

ـکس وـ اـکب ـینتار ـ ـنترـ داـ ـشتی ـشیاـبهـ وـ ـهمد اـجهـ ـکنیالماشـعا ـ ـمشتذارـگهـیـامرـسکـیاـتدـ ـ ـینزـهودـشاقـ ایـههـ
ـعمل ـ اـشیـ ـشمدهیـیدن راـ ـمیاـتا ـکننـ اـهد.ـ ـصلدف اـ درـکودـبنـیی زـیرـتاهـتوـکه ـبیانـمن درآـیرـتشـ راـمن د
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ـشتدا ـشیاـبهـ ـهمهـکراـچدـ درـقداـحهـ ـفکانـشاهـگودآـخاـنل درـنردـکیـمرـ ـنهد اـیاـ روـیت ـتماـین واـ و ـقعیام ـ ازـ ت
جایی شروع میشود.

درهیـلـاها ـسیلیکی ـ ـ ـ ـمصونـ ـکلیشارزـبداقـ ـ ـ ـسخهیـ درـمد.ـندـشیـشوـکتـ ـسنیردم ـ ـبیسنـ ـ ـچهی،ـست،ـ وـ ل
ـپنج ـ ـلگاـساهـ روزـشیـ و اـنردـکیـمارـکب وـهکـقاـتد. ـبگواـخا ـتباـهاهـ اـبلـیدـ وـندـشتـقوـمایـهاهـگتـماـقه د
ـسط ـبهحـ ـشخصتـشداـ ـ رـقداـحهـبیـ ـسیل ـعجید.ـ ـ اـ ـمشخه،ـکنـیب ـ ـختـاسدـشصـ «ـ ـهیچن ـ ـبسیارـکی»ـ ـ رـپارـ

ـحمتز ـ اـ اـسی وـمت. ـقتا، ـفشیـ ـینزـگد،ـشرـتمـکارـکارـ ـتفایـههـ ـیحرـ زـ دـیی در ـستادی ایـهتـکرـشود.ـبرسـ
ـمع ورـ درـقایـههـناـسروف دوران آن ـسخیـلداـجوی دورـبتـ از ـیگمدـهردنـکارجـخرای ـفترـگرـ وـندـشارـ د

ـمهم ـ وـهیـناـ روـتزرگـبهـچرـهمـسراـما و ـیمدـقایـهتـکرـشد.ـنردـکیـمزارـگرـبرـتیـیاـیر درـیاـجدـیرـخاـبرـتیـ ی
ـمح ـکنسزاریـگرـبلـ ـ اـهرتـ و ـستفا ـ رـ از ـقصناده ـ آـهدهـ ـشیوـنا،ـهازـباتـبروـکا، ـمجایـهیـندـ دـناـ و ـختی ذابـجایـهرـ
ـسع داـ ـشتنی ـ دورـ از ـعقد ـنمبـ ناـ ـن اـبمـهدـیدـجایـهتـکرـشد.ـ دـنا گواع ـی فرـ ـت ـیحرـ راـ ـیگات واردـ ودـگان
ـتفد.ـندـشیـم وـیرـ دورانـنذراـگوشـخح آن در ـتنهی ـ ـچیاـ ـمعنهـکدـنودـبیـیاـهزـ ـ داـ ـشتنی ـ ـهمید.ـ ـ دورانـکنـ ه
اداـبوـخهـبیـنذراـگوشـخ ـپیهـمی ـتعجایـجرد،ـکداـ ـ ـنیسبـ ـ روزـکتـ ـسخایـهه آـ راـتت ـفتنرـگدهـیادـنی ـ د.ـ

اینکه روزهای سرخوشی را به ذهن بسپاری خیلی خوشایندتر است تا حواست به سختیها باشد.

گ ــب قدــیذارــ ــف برایــبطــ ــث دوــ درــبت گخــیارــتاره ــب تاــفهــکم،ــیوــ ــن «ــ اــبزی تا ن ــی ــ لتــنرــ ــخی ــ زودــ و»ــشولدارــپی
ـنسیسکراـفانـس ـ ـ ـ وـ ـسیلیکو ـ ـ ـ دـلونوـ را اـچی ـفسار دورانـکدیـیدـشیـگردـ ـمهمرد. ـ وـبایـهیـناـ ـتفزرگ ایـهحـیرـ
ـیناـشوـخ آـسهـبدـ وـمر ـفقد اـ وـگرایـجط ـبیگاه ـ Neilروهـگاهـ Diamondـنمدر ـیشگاـ ـ ـکسایـهاهـ وـ وـکب ار

تیشرتهای رایگان و کمی خجالت، باقی ماند.

ـصنع ـ ـتکنتـ ـ ـمسیوژیـلوـ ـ راـخرـ ـپیودش ـنکداـ آنـبردهـ دورانـکهدارـیاـمرـسذارانـگهـیاـمرـسود. در ـحبه اـبابـ
ـنمد،ـنودـبدهـشوـسمـهوجـم ـستنواـخیـ ـ ـبیدـ اـتشـ از ـحمنـیر ـکننتـقاـ ـ وـ ـهمگد ـ ازـ رایـبذاریـگهـیاـمرـسی

ـکس دـیدـجایـهارـکبوـ ـکشیتـسد ـ اـندـ ـینرـفارآـکایـهدهـید. ـنشیـاجزرگـبیـ ـ ـمثد.ـندـشـاهزـیوردهرـخنـ اـ نـیل
ـتمهـکودـب درهیـماـ ـسیلیکی ـ ـ ـ دورهیـ وارد ـنقون وـهاـ ـبخشوانـتت ـ ـبشیـ اـ داـیود. ـستن ـممکانـ ـ اـ ـملتـسن ودرامـ

ـبنظ ـ ـبیرـ اـیاـ واـمد؛ ـقعا اـ ـمیلیت.ـسی ـ ـ آدمـهونـ ـفکوشـهاـبا آـنواـتیـمهـکدـنردـکرـ ـیند راـ ـبسده اـنازـ وف!ـپا…ـمد.
این بازی را با احتیاط بازی کردن ناگهان تبدیل به مسالهای معمول و متداول شد.

ـپیارـثآ اـیداـ راـیرـجنـیش درـتیـمان اـهتـکرـشوان و اـکیـیـاهدهـیا در دورهـیه ـشکن ـفتنرـگلـ ـ دـ درـگوـگد.ـید، ل
ـهمی ـ دورهـ ـیعنن ـ ـشک۲۰۰۲یـ واـفرـگلـ و ـقعت ـپیشاـ ـ اـکتـفرـ اـمرد؛ اـینـیا ـستثنک ـ ـ درـباـ ـصلاـفود. ـبیهیـ لـگـوگنـ
ا آـبو ـیفداع اـ درـپون ـکلروـس،۲۰۰۷الـسل ـپیقـنیروـبایـهتـکرـشهیـ اـشداـ و ازهـتهـکیـبذاـجاتـعداـبد
(ـنردـکارـکهـبروعـش ـفید وـبسـ ـییتوـتوک ـ اـ ـشبیالـصر) ـ ـقبلایـهمردهـههـ ـ (ـشودـخیـ Hewlettان Packard,

Intle, Sun Microsystems(ــمحصهــک ــ یوالتــ ــف کزــ ــی داــ نی ــشت ــ دهــ و فزارــهاــهد ــن اــ را خر ــست ــ د،ــنردــکدامــ
ـنب درـنودـ ـبعایـهالـسد. رـهدـ از ـیسدف ـسنگیایـهکـ ـ ـ ـختاـسرایـبنـ ـصننـ اـیدـجعـیاـ و ـبکایـهدهـید رایـبرـ
درآوردن،ـپرـتتـحرا ـمشتردنـکرمـگرـسهـبول ـ وـهریـ ـسعوـتا اپـ وـسایـههی ـتبلیغاده ـ ـ ـ ـتغییاتـ ـ ـ Jeffرد.ـکرـ

Hammerbacherاو ـلیاز ـفیانـگدـنازـسنـ ـگفنـمهـبوکـبسـ “ـ ـفکوشـخت: اـیرـترـ ـنسرادـفن اـملـ در نـین
ـفک ـچگهـکدـنودـبرـ راـمهـنوـ ـغیرـتردم ـکننبـ ـ رویـتدـ ـتبلیغا ـ ـ ـ ـکلیاتـ ـ ـکننکـ ـ اـ و واـید ـقعن ـمسخاـ ـ درهیـبرهـ ود.”

ـسیلیک ـ ـ ـ داـ ـتبتـشون ـمنطقهـبلـیدـ ـ ـ ـیناـشوـخاـنهایـ ـمثدـ ـلیاـهلـ درـشیـموودـ ـهمید. ـ ـحینـ ـمشتن،ـ ـ اناشـیرـ
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تحت تاثیر زندگی مجازیشان آرامتر و منزویتر شده بودند.

او یاز ــل سنــ ــک ــهشهــکیــناــ اــ داد اــیدار سداعــبن ــخل ــ جدــنواــتیــمهآورــ ن ــم ــ ــمشکهــبرــ ــ شیــگزرــبالتــ ــب ود،ــ
ـفی Jonathanامـنهـبیـنکداـیزـ Huebnerدرـکودـب ـجنایـهالحـسزـکرـمه ـنییـیواـهایـهگـ درـ یـیاـیروی
ـپنت ـ درـگاـ Chinaون Lakeدرـقوا ـلیفـاکع ـ ـنیرـ روـکیـمارـکاـ او ـحیرد. داـ آرام ـمیت.ـشهای الـسانـ وـغال، ـکمر یـ
دوـبوـممـک داـسود. ـشلتـشت وـترکـچیـکاـخوارـ راهراهـشیـتاب ـقهرت وـ ژاـیوهای ـنترزـبتـکک یـکاـخیـ
ـبپ ازـشوـ او ـسیست۱۹۸۵الـسد. ـ ـ دـهمـ راـعـافای وـکیـمیـحراـطی آـبالـمـاکرد دـیرـخه ـستن ـتکنایـهاوردـ ـ وژیـلوـ
اـم وـنواد، اـفرماـنرژی داـشزار درـشراف داغـپت. داتـبدنـشی اوـکازار ازـشهـبام، ـهیاـمدت ـنخهدردـبتـ ورـ
(ـکیـیـاهرحـط ـمثه اوـبد)ـنودـبهـنوآوراـنالـ ـپیشنهه ـ ـ ـ ـستهـبد،ـشیـمادـ آـ ـمق۲۰۰۵درHuebnerد.ـموه اـبهایـلاـ
ـعن «ـ اـهاـکوان ـحتمش ـ میـلاـ ـت دـنهـبلـیاـ در یوآوری ـن ـمنتشا»ـ ـ ـ اـکرد،ـکرـ اـگه ـنگشر ـ اـ ـتهت روـ درهیـبام ه

سیلیکون نداشت الاقل هشداری ترسناک بود.

Huebnerآنـشرایـب ـعنهـبهـچرح آنـبوآوریـنوانـ ازـبدهـشهـجواـما ـمثهـسود، اـ و ـستعال ـ اـ ـستفاره ـ ردهـکادهـ
ـبشود.ـب اـ دـمر ـیگروزی ازـ ـتنر درـ رـبتـخهی ـفتاال وـ اـبه ـختا ـبسیاتـعراـ ـ ـمنحصارـ ـ ـ وـفهـبرـ ـثیاـترد درـگرـ ذار
ـمثیاشـگدـنز اـ ـختل اـچراعـ ـلکترخ، ـ ـیسیترـ ـ ـ ـپیمواـهه،ـ ـ ـتلفا،ـ ـ وـ ـیستزـنراـتن ـ درـخـاشنـیرـتزرگـبورـ آن راـخه ت

ـپش ـشتذاـگرـستـ درـنهـباـماال،ـحه.ـ رـخوک ـسیت اـ در و ـنتهدهام ـ آوـههـخاـشایـ وـیدهاـناـمزانـیا درـمم دام
اـح اـصال ـختالح ـقبلاتـعراـ ـ ـهستییـ ـ ـ دـبHuebnerم.ـ ازـفرای ـنظاع اـیرـ در ـمقنـیهاش ـکنهـبه،ـلاـ دنـشدـ
ـتن اـ ـختاوب ـثیاـتاتـعراـ زـبذارـگرـ ـبشیـگدـنر اـ ـکنیـمارهـشر ـچنیمـهد.ـ ـ اوـ اـبن ـستفا ـ دادهـ از وـهاده تـباـثقـبواـسا
ـتعهـکردـک ـثبدادـ اـ ـختت درـعراـ زـطات درـشرـتمـکانـمول او ـمصده. ـحباـ ـگفنـماـبهاشـ “ـ ـنظهـبت: نـمرـ

احتمال اینکه بتوانیم باز هم صد اختراع شگفتآور داشته باشیم برای ما کمتر و کمتر میشود.”

Huebnerـپی ـبینشـ ـ ـپنهـکودـبردهـکیـ ـکشیـمولـطالـسجـ آنـبردمـماـتدـ درـچه ـمقه ـگفتهامـلاـ ـ ـسنرـبهامـ وـ د
ینــیا ــپ ینشــ ــب ــ درــ درآــسی آب از Peter،۲۰۱۰الــسیــلواــحد.ــمت Thiel،ک ــی ازــ یی ن ــب ــ ســیروــسذارانــگانــ

PayPalاز اوـگهـیاـمرـسو ـلیذاران ـفیهیـ اـیروـتهـبروعـشوکـبسـ اـیج ـصنعهـکردـکدهـین ـ ـتکنتـ ـ ثـعاـبوژیـلوـ
ـفسا اـشردمـمیـگردـ “ـسده ـشیـامـامت. ـهیواـخیـمدهـنرـپایـهنـ اـ درـمم ـفقوضـعا ـمحطـ ـشتوـنتـیدودـ ۱۴۰نـ
ـکتاراـک ـنصیریـ ـ ـتبود.”ـشیـمانـمبـ ـشعهـبلـیدـ آنـ درـهار Founderامـنهـبذاریاشـگهـیـامرـستـکرـشا Fund
درـش ـمقد. «ـنهـبهایـلاـ آـسیـیالـبهـچام ـینر آـ ـهمکوThielد؟»ـمده ـ ـهنیدـمرحـشاراناشـ ـچگهـکدـ هـنوـ
ـییتوـت ـ وـ ـمحر ـپیتـیدودـ ـکتاراـک۱۴۰امـ دـ و ـیگریاش ـمثیـیـاهوآوریـنرـ آنـ اـمل را ـفسردم ـکننیـمردهـ ـ دـ او ـلید. لـ
داـم ـستیآورد ـعلمایـهانـ ـ ـتخیلی-ـ ـ ـ آـکیـ ـینه راـ ـجشده ـفتنرـگیـمنـ ـ ـتبد،ـ ردمـمهـکراـچد؛ـندـشوسـبـاکهـبلـیدـ

دیگر مثل گذشته نسبت به اینکه تکنولوژی زندگیشان را عوض میکند، خوشبین نیستند.

ـقباـتنـم ازـ ازـیازدـبل ـلنکـساـمد ـچنیدـ ـ ـتفکرزـطنـ ـ داـ ـشتری درـ درـساـمهـکیـلاـحم. اـبک وـهارهی دافاش
ـتصمیهـکیـیاـهارـک ـ ـ داـ اـشم ـنجت اـهدـبامـ ـمحتالـصد ـ وـ ـخجاط تاـ ـل بیـ ـن اـ ـفقاـمود، ـچنطـ ـنفدـ ازـ یر ـب رونـ
ازـکرـش ـتحقیزـکراـما،ـههـناـخارـکتاش ـ ـ وـ ـسعوـتق وـ ـشیاـمروشـفایـهریـلاـگه ازـنودـبردهـکدـیازدـبنـ و د
اـکدـنودـبیـیـاهارـکدـهـاشکـیزدـن او ـنجه اوـ داده. ـکسام ـبیهـکتـسیـ ـثیاـتنـیرـتشـ اـ از را اـصر درهیـقالـخول ی

ـسیلیک ـ ـ ـ ـفترـگونـ وـ دـعرـسهـبه وـشارـکهـبتـست ـسلسلدونـبیـیاـهانـمازـسده ـ ـ وـتراـمهـ اداری ازیـبذـغاـکب
ـسیاـت آنـکسـ و راـهرد اـخـاسرایـبا و ـشیـامالحـصت وـبیـیـاهنـ ـنظییـبزرگ ـ ـبکرـ دـبت.ـفرـگارـ ـنبه ـمسالـ ـیلاـ یـ
ـپتهـکودـب ـنسیاـ ـ داـ را آن ـشتل ـشناـبهـ ـتبهـکدـ دـبلـیدـ ـسته وـهاوردـ ـفقیوـما ـ دـبـامهـکدـنوـشیـیـاهتـ ـنبه انـشالـ
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هستیم.

دـیاـبمـهکـساـما،ـتدـعاـق اـچد اـیار ـفسن وـگردـ ـبیندـبی ـ درـشیـمیـ او و۱۹۹۵الـسد. ـقتو ازـتیـ جـلاـکازه
ـلتحصیارغاـف ـ ـ ـ ـخیلدـشلـ ـ دـ زود ـشیفتگارـچی ـ ـ ـ داتـ وـشامـکی ـسیاـتZip2امـنهـبتـکرـشکـید (ـکسـ ـچیرد زیـ

ـشبی ـ ـنسخهـ ـ اوـ ـلیهی وـملـگوـگهـ اYelpپ رـگهـیـامرـسنـی) ـیسکذاری ـ ـخیلیـ ـ زودـ ـفقیتوـمهـبی ـ ـ ـتبزرگـبیـ لـیدـ
درـش ـقیمهـبراCompaqتـکرـش۱۹۹۹الـسد. ـ ـمیلی۳۰۷تـ ـ ـ دالرـ اـیرـخون از ـمعنـید. ـملاـ ـمیلی۲۲هـ ـ ـ دالرـ ون

ـنصی ـ ـتقهـکدـشکـسـامبـ ـیبرـ ـتماـ درـ را آن ـبعارـکام (ـ اـیدیاش ـستک ـبنارتآپـ ذاریـگهـیـامرـس)PayPalامـ
ـعنهـبرد.ـک ـسهنـیرـتزرگـبوانـ وPayPalامدارـ ـقت، درـکیـ ـمجمنـیاeBayتـکرـش۲۰۰۲الـسه ـ راـعوـ هـبه
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ـبجاو اـ درهیـکنـیای در ـسیلیکه ـ ـ ـ ـبمونـ وـناـ ـمثد دـ ـیگل دـ ـخلقجـکارـچران ـ ـنجلسآـلهـبود،ـشیـ ـ ـنقسـ ـمکلـ انـ
ـعقرد.ـک ـسلیلـ ـ دورانـ آن در ـحکم ـصبهـکردـکیـممـ ـکنرـ زـتدـ در ـمنانـما دوـساـ دـبب ـبشارـکهـبتـساره اـ ـامود.

ا ـمنطنـیاو ـ راـ ـمیلی۱۰۰ذاریـگهـیاـمرـساـبق ـ ـ اـ در دالری ـسپیون ـ ـیکساـ ـمیلی۷۰س،ـ ـ ـ درـ دالری ـتسون وـ ۱۰ال
ـمیلی ـ ـ درـ ـسیتوالرـسوندالری ـ ـعمیـ ردـ اـبرد.ـکال اوـکنـیا ـتبار ـچنهـکردیـمهـبدـشلـیدـ ذاریـگهـیاـمرـسنـیدـ

ـیسکر ـ اـ ـنجی وـ داده ـختـاساـبام ـمحصنـ ـ ـبسیوالتـ ـ ـپیچیارـ ـ ـ دوـ در ـمنطقده ـ ـ ـبسیهیـ ـ درـگارـ ـنجلسآـلران ـ وـ س
ـسیلیک ـ ـ ـ وـ اـلون رـیی ـیسن دوـ را اـکرـبراـبک اـکانـمرزـهت.ـسرده ـمکه داـ ـچیکـسـامایـهتـکرـشتـشان یـیـاهزـ

راـنودـبردهـکیـحراـطهـک ـختناـسیـمد ـ وـ اـبد ـفکنـیه آـکدـنردـکیـمرـ ـصناـیه ـفضواـهعـیاـ اـ ـمبیوـتا، ـ اـ و رژیـنل
خورشیدی آن را به عنوان یک طرح پیمانکاری میپذیرند.

اـبکـسـام ـسپیا ـ ـیکساـ ـمجمزرگـبایـهولـغاـبسـ ـ ـصنایـههـعوـ ـنظعـیاـ آـماـ ـیکرـمی ـمثاـ Lockheedلـ Martin
ـیینوـبو ـ رـ در اوـبتـبـاقگ ـچنیمـهود. ـ ـکشاـبنـ ـمثیـیـاهورـ ـچیلـ روـ و ـسین اـههـ در ـفتم اـبادهـ ـسپیود. ـ ـیکساـ سـ
ـعنهـب ـمیاـتوانـ ـکنننـ ـ اـفرـصهـبدهیـ در ـصنعنـیه ـ ـشنتـ ـختاـ اـشیـمهـ اـمد. اـبدنـشدهـنرـبرایـبنـیا دازهیـنه
ـنبوبـخیـفـاک ـتجود.ـ ـفضارتـ ـطلبییـما،ـ ـ ـ ـکلاـبهـکدـ ـگنهـ ـسیایـهدهـ راـساـ وـهطـبی، ـمحا ـفظاـ اـکیـناراـکهـ ولـصه
راـیـامرـس ـقبهداری درـندارـنولـ ـتمد اـشاـباسـ ـستید. ـ وـهزـبـاجوـ ـقتم ـمعرایـبهـکیـ آیـفرـ آیـپی و ـتیاد ازارـبهـبزـنوـ
ـصنعرـبراـبدر ـ ـسیقوـمتـ ـ ـعلدـقیـ ـمشعـنواـماـبردـکمـ ـبهاـ اـشهـجواـمیـ درـمد؛ ـمقا ـیساـ رـبهـ ـقبا هـککـسـامایـ
اـب ـمعرارـمرای اـخاشـ ـسلحود ـ ـلیوـتهـ وـسد،ـنردـکیـمدـ ـکلر زدنـ ـتکناـبه ـ ـقلدـبایـهزـیرـگوژیـلوـ ـتفقـ هـبحـیرـ

ـحس اـمیآـمابـ ـسپید. ـ اـ ـیکس اـیاـهکـشوـمسـ را ـمتحی ـ ـنستنواـتیـمهـکردـکانـ ـ ـ آنـبدـ ـمحما ـ ـفضهـبهـلوـ اـ
ـبف ـستنرـ ـ درـ و ـسکهـبتـسد ـننرداـگرشـبابـترـپویـ ـچنیمـهد.ـ ـ اـ اـباـقـاهکـشوـمنـین ـستفل ـ ـمجادهیـ د.ـنودـبددـ
اـگا ـبتتـکرـشنـیر اـنواـ روـید راـنن ـعییـبد وـ ـنقب اداـ ـتمازارـبدـنواـتیـمدـهدـبهـمص رـ ـقبام راـ ـتصایاش بـحاـ

ـکن وـ اـبد ـختصا ـ دادنـ ـچناص ـتجایـهارـکرایـبکـشوـمابـترـپزـکرـمدـ ـحتورـطهـباری،ـ آـ ـیکرـمم راـ ـتبا هـبلـیدـ
ـپیشت ـ ـ ـسترـفازـ اـبادنـ و ـنسار ـفضهـباـهانـ ـکناـ اـ ـتهکـینـید. ـمحسدـیدـ ـ ـبنظهـکودـشیـموبـ ـ ـحتمکـساـمرـ ـ اـ

دـب ـشمرایاش ـسخترـسایـهنـ ـ “ـیـوگیـمکـسـامد.ـشراـتیـمیـ ـتعد: آدمـ دلـکیـیـاهداد هـبرـسدـهواـخیـمانـشه
تن من نباشد بیشتر و بیشتر میشود. خانوادهام نگرانند که مبادا روسها مرا ترور کنن!”

راهاـب ـتستـکرـشدازیـنا درـساـمورز،ـتوـمالـ ـشبکانـممزـهورـطهـبهـکیـلاـحک ـ دـخوـسعـیوزـتایـههـ در ـنیت اـ
درـخـاسیـم اـتودـبالشـتت روشـتـاحالـصا در ـلیوـتی وـ ـشیـامروشـفد ـبیودـجوـبـاهنـ ـبجاورد.ـ ـشیـامایـ ایـهنـ

ب ی ــه ــ ازــکدیــیرــ ظه ــن سیاریــگازــسکــساــمرــ ــب ــ مارــ ــک حیاــبیــ ــم ــ دارــ سد،ــنط ــت درــ نرایــبالشــتال ــک زدنــ ار
ـمح ـتکنایـهتـیدودـ ـ وـلوـ ـختـاسوژی ـشیـامنـ اـهنـ ـلکتای ـ ـیکرـ اـ ـهمیشردمـمهـکتـسی ـ ـ ـنبهدـبهـ آنـ ـهستنـاهال ـ ـ د.ـ
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ـتس اـ ـشیاـمنـیال ازـهنـ را واـیرـطا ـسطق ـنماـههـ ـبلکد؛ـشروـفیـ ـ آنـ ازـهه را اـیرـطا ـینتق ـ وـنرـ ـمثت اـ درـپل ل
واـیـاهریـلـاگ درـقی ـمعتبدـیرـخزـکراـمع ـ ـ وـ اـطـاخهـبالوه،ـعهـبد.ـشروـفیـمسـکوـلر ـشیـامهـکنـیر اـهنـ ـلکتای ـ ـیکرـ یـ
ـنی ـتعهـبازـ روـیوـ رـیـاساـینـغض ـسیر ـشیـامایـهیـگدـ ـمعمایـهنـ ـ ـتسدارد،ـنولـ درآـباـبالـ ازـیدزاـمت اتـمدـخی
ازـپ ـشیـامروشـفس دـهنـ ـتیدانـنایاش ـنکزـ اـ ـمستقیهیـضرـعت.ـسرده ـ ـ ـ ـتسمـ داللـبالـ ـشیـامایـهرای هـکنـ
دارـع ازـپاتـمدـختـباـبیـفزاـگولـپیـناـبربزـچاـبدـنادت ازـفس ـمشتروش ـ ـجیهـباـهریـ ـننزـببـ ـهیوـتدـ نـ

ـبسی ـ اـبیـگزرـبارـ ـیستگود. ـ ـ ـشیاـمارژـشایـهاهـ ـتسنـ اـ درـمال ـبسیروزه ـ ازـ اهـباری اـهزرگر ـصلای اـ االتـیی
ـمتح ـ اروـ آـپده، و ـسیا داـ وـندهاـشرـیا ـننواـتیـمد ـبیسرفـظدـ ـ دـ ـقیقت ـ ـشیاـمکـیهـ راـ راـبادرـقن ـننه اـتیـگدـ
ـکیلـاهدـص ـ ـمتوـ ـکننرـ ـ اـ اـبنـید. ـصطه اـ ـیستگالح ـ ـ اـیرـسارژـشایـهاهـ از ـشیورـخرژیـنع اـ ـستفدی ـ ـکننیـمادهـ ـ وـ د
ـلکیـام ـ ـتسنـ ـننواـتیـمالـ راـ ـیگد ـشیـامانـ راـشنـ ـکننارژـشان ـ درـ اـکیـلـاحد. ـغله زـ آـهتـخـاسرـیب ـیکرـمای روـ هـبا

ـهستنزوال ـ ـ درـمکـسـامد،ـ ـختـاسالـحدام ـسیستنـ ـ ـ ـحمدرنـممـ وـ ـنقل اـ اـکتـسل ـمتحاالتـیه ـ راـ ادرـقده
ـکنیـم اـ در زـید ـمینن ـ ازـ ـهمه دـ ـنیهی ـجلاـ ـچشد.ـشاـبرـتوـ وـنماـ و ـعمداز ـبنظک،ـساـمردـکلـ ـ ـکیبرـترـ ـ ازـ ی
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ـسیتوالرـساـب ـ ـنصتـکرـشنـیرـتزرگـبکـساـمیـ وـ درـگهـیاـمرـسب ـخصذاری ـپنوصـ ـشیورـخایـهلـ رایـبدیـ
ت ش ــم ــ وــهریــ سا ــک راــهارــکبوــ یا ن ــب ــ اــکذاریــگانــ وــیرد. توالرــستــیرــیدــمده ی ــس ــ وــبکــساــماــبیــ ود
ـپس PeterوLyndonایاشـههـلـاخرـ Riveرا آن ـعهرـبادارهی دارـ ـسیتوالرـسد.ـنده ـ ـمنظهـبیـ ـ ردنـکرـتمـکورـ
ـینزـه ـصنهیـ ـهمگعـیاـ ـ (ـناـ و…)ـبی ـسیاـترق وـ ـمستقتـکرـشکـیهـبس ـ ـ اـ در ـصنعنـیل ـ ـتبتـ زـشلـیدـ یـنـامد.
ـکسهـک ـتکنهـبوطـبرـمایـهارـکبوـ ـ ـتقاکـپوژیـلوـ ـیبرـ روـ ورـبا ـشکستگه ـ ـ ـ دوـحاـصکـساـمدـنودـبیـ ازـتب ا
ـکمپنـیرـتقـفوـم ـ ـتکنایـهیـناـ ـ اـباکـپوژیـلوـ ـمپود. ـنجاـخارـکوریـطراـ دهـساـماتـ ـنیزارـهاـهک، وـکرویـ وانـتار

ـصنعت ـ ـ درـکیـفاـکیـ راـساـمود،ـبانـیرـجه درآـبک دهـلاـخدـما ـمیلیص ـ ـ دالریاشـ ـیکهـبارد ازـ نـیرـتدارـلوـپی
مردان جهان تبدیل کرد.

ازـیازدـب ـلنکـسـامد ـچندـ ـنکتدـ ـ درـ را اـمه ـچطکـسـامهـکنـیورد ازـ ـتمسـپور اـ روـمرآـبـاهارـکنـیام رد.ـکنـشده
ـممکهـکیـلـاحدر ـ اـ ـصحبتـسن ـ درـ «ـبت ـیمزـعارهی اـ ـنست ـبعضذاقـمهـبخ»ـیرـمهـبانـ ـ ـنیوشـخـاهیـ اـیاـ ـامد،
ـنیکـیکـساـمرایـبدـنواـتیـم ـلعوقاـفرویـ ـتقرایـبادهـ اـهدـبایاشـهتـکرـشتـیوـ ـگیراـفدفـهکـینـید. رـ
اـکاریـکرـهرایـبهـکتـسا او ـنجه ـنینواـقدـهیدـمامـ ـ وـچارـپکـییـ ـکنیـمعـضه ـمنارـکد.ـ تـکرـشهـسرـهدانـ
درـماـک اـیـرجال ـهستنوعـضـومنـیان ـ ـ وـ ـننیداـموبـخد آنـکدـ درـهـاهه روز رـبالشـتر ـسیرای ـغیهـبدنـ ـممکرـ ـ نـ

ـهستن ـ ـ وـ ـقتد. اـسـامهـکیـ واـهک ـتعیییـهداف ـ ـ ـکنیـمنـ ـعمد،ـ ـمنارـکالـ راـ ـتحداناش ـفشتـ ازـگیـمارـ و ذارد
ـسختهـباـهآن ـ ـکشیـمارـکیـ اـ دـبدودیـحاـتوعـضوـمنـید. در ـسترای اـباـقودن،ـبخـیرـمارـکورـ درک ت.ـسل

ـبعض ـ ـمنارـکیـ راـ او ـهمیهـبدان ـ دوـطاـخنـ دارـسر ـبقید.ـنت ـ اوـ از ـنمانـشوشـخه اـییآـ اوـبدتـشهـباـمد؛ ه
وـنادارـفو اـبد وـهه ـفکرزـطداف اـ ـحترش آنـنلاـئاـقرامـ ـسعوـتکـسـامهـکهـچد. دادـ ـچیه ـبسیهـکتـسزیـ ـ ازـ اری
ـینرـفارآـک درهیـ ـسیلیکان ـ ـ ـ آنـقاـفونـ ـهستند ـ ـ آنـ و داـهد ـشتم ـجهکـینـ ـبینانـ ـ ـمعناـبیـ ـ اـ اوـسی نـیرـتذابـجت.
ـبغاـن درـ ـبشالشـتنـیرـتزرگـبه اـ ـکسرـههـکتـسر روـ درـیی دارد. را «ـکیـلـاحایاش زاـمه ـشمهـبرگ»ـبرـکارک اـ

ـکم ـکنیـمکـ ـعکهـکدـ راـتدـنرزـفایـهسـ اـبان ـشته ـبگراکـ ـبشژادـنب..ـخد..ـهواـخیـمکـساـمد،ـیذارـ ازـ را ر
خودخواهی یا نابودی تصادفی نجات بدهد.

ـسب زـ اـبکـسـامیـگدـنک ـبتهـکنـیرای ـتمدـنواـ اـ ـمجمنـیام ـ راـههـعوـ ـکنتـیرـیدـما ـبسیدـ ـ ـعجیارـ ـ اـ کـیت.ـسب
ـهفت ـ ازـعهیـ ـعمادی درـ Belارتاش Airدوـشیـمروعـش ـشنبود. ـ راـ ـتمه اـمامـ در ـسپیدت ـ ـیکساـ ارـکسـ
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ـکنیـم ـبعد.ـ وـشیـمتاشـجوارـسدـ درهیـبود ـسلیکه ـ ـ ـکنیـمروازـپونـ ـچند.ـ درـ روز ـتسد ـمشغالـ ـ ود،ـشیـمولـ
دـک دو ـفته ـیکرـ درـ Paloی Alotـیکو دـ ـیگی درـ درـسـامدارد.Fermontر ـلیفـاکک ـ ـنیرـ ـشمایـ دارد؛ـنهـنـاخیـلاـ
ـهمیرایـب ـ درـ ـهتلن ـ درـیRosewoodامـنهـبسـکوـلیـ ـمنا دوـ ـستزل ـهمرایـبد.ـنـامیـماناشـ ـهناـ اـبدنـشگـ

ـستدو دـ ـستیاناش ـ اـسـامارـ ـیمیلک ـ ـ اـبیـ ـمضمنـیا ـ «ـکونـ ـنفکـیرایـبـاجه ـهسرـ آنـبت؟»ـ اـهیدـمـاهه و رـگد
ـبگتاشـسدو «ـیوـ ـبلد آـ او آنـشرـخی» اـبدـهواـخاـجب ـغلود. اوـ اـساـماتـقب در ـمهماقـتک ـ د؛ـبواـخیـمانـ
ـبعمـهیـهاـگیـلو ازـ ـکنساـبازیـبد ـ رویـبولـ اوـبیـمواباشـخهـپاـناـکازی ـپنرد. ـشنبجـ ـ ـنجلسآـلهـبهـ ـ وـ س
ـسپیا ـ ـیکساـ اـگیـمرـبسـ وـیردد. ـهمسالن ـ ـستیـاجقاش،ـبـاسرـ ـ ازـ ـپنن، ـپسجـ (دوـشرـ ـقلان وـ ـقلهـسو ـمشتو)ـ ـ ـاکرـ

گ ـن ـکننیـمهداریـ ـ وـ ـچهد درـ روز ـهفتار ـ ـبچهـ ـهستنکـساـماـباـههـ ـ ـ اوـسرـهد.ـ ـمیال، زـ ایـهروازـپانـمزان
ـهفتگ ـ ـ راـ ـبندولـجیاش ـکنیـمدیـ ـبتاـتدـ ـکنتدـنواـ ـ اوـ دـضرل در را داـساع ـشتت وـشاـبهـ ـقتد. اوـ از ـسیرـپی دمـ
ـچط ازـ اـپور درـییآـمرـبزیـیهرـماـنرـبنـیس ـگفوابـجد، “ـ دورانـمت: ـسختیـکودـکن ـ داـ ـشتی ـهمدـیـاشهـکمـ انـ

به دردم خورد.”

ـیکیـط ازـ ازـهدـیازدـبی ـلنکـساـمایام اوـ ـمجبد، ـ ـبخودـبورـ اردوـماـنرـبرـطاـ درـبهی درـتارـکهیـچاـیه ـنشنر ـ الـ
اورـپ ـمصان،ـگارک ـحباـ راـ ـخیله ـ وـتوـکیـ اـیرـساه ـنجع ـتقتـعاـسد.ـهدـبامـ ـیبرـ ـجمع۸اـ ـ ـبنود؛ـببـشهـ نـیراـباـ
ـپستـعرـسهـبدـیاـبکـسـام وـهرـ ـسترـپا راـشارـ ـهمگاـتردـکیـمتاشـجوارـسان ـ ـشیـاموارـسیـ ـبشیـیـاهنـ دـنوـ
آنـبرارـقهـک راـهود دوـبا ـسته درـشانـ ـمحان اردوـ ـننـاسرـبل ـسپد.ـ دوـ ـستس وـسـامهـباناشـ ـپسک ـکمـاهرـ کـ
راــشوازمــلاــتدــنردــکیــم نازــبان ن ــک ــ رــ و ــسید دــ آــشلــماــکانــشتــقروــیدن ترــخود. ف ــه ــ راــ یهــبه ــپ رویــ اده
وـندـنذراـگیـم ـبعد اـ ـتمهـماـنرـبنـید وـسـامد.ـشیـمامـ ـپسک ـیکشنبـاهرـ ـ ـ ـ ـبعهـ ازـ ـظهد ـنجلسآـلهـبرـ ـ روازـپسـ
وـنردـکیـم ـعصد ـهمرـ ـتنههـبکـسـامانروزـ ـ ـنیهـبیـیاـ ـبیواـخیـمرد؛ـکیـمروازـپورکـیوـ ـصبایـهوـشاکـتهـبد؛ـ حـ
ـشنبدو ـ ـجلست؛ـفیرـمهـ ـ اـههـ ـیمیا؛ ـ ـشنبهـسواب؛ـخا؛ـهلـ ـ ـصبهـ ـنجلسآـلهـبروازـپحـ ـ اـکس؛ـ در ـسپیار ـ ـیکساـ س؛ـ
ـشنبهـس ـ ـعصهـ ازـیازدـبرایـبوزهـخنـسهـبروازـپرـ ـتسهیـناـخارـکد واـبروازـپورز؛ـتوـمالـ ـشنگته ـ ـ دی.ـ درـسن ی
ـهم وـشانـ رـباتـقالـمب ـییا ـجمهسـ ـ اوـ ـچها؛ـماـبور ـشنبارـ ـ ـنجلسآـلهـبروازـپبـشهـ ـ ـچنس؛ـ روزـ درـکد ار
ـسپیا ـ ـیکساـ وـ آـبس ـهفترـخرای ـ درـ ـجلسه ـ «ارـگوـگرـیدـمهـکهایـ ـشمیکـیل ـ درـ زارـگرـبYellowstoneت»
ازـگازـتهـبکـسـامرد.ـکیـمتـکرـشود،ـبردهـک ـهمسی ـ دوماش،ـ ـیگازـبر ـمعرـ Talulahروفـ Rileyودـبدهـشداـج

دا ـسعتـشو زـکیـمیـ ـشخصیـگدـنرد ـ وـ راـکی ـکناریاش ـپیمـهارـ ـببشـ ـگفکـسـامرد.ـ “ـ ـنظهـبت: زـ هـکیـنـامرم
ـبچهـب وـههـ اـکا ـختصارم ـ ـخیلمـهیدـماصـ ـ وـخمـهیـ ـمفیوب ـ اـ اـسد ـلبتت. ـ ـنمیدمـبهـ ـ زـ رایـبمـهیـناـماد
ـشنآ وـیاـ راـشی ـبطروع اـیدـجهیـ ـختصد ـ ـنظهـبدم.ـباصـ ـنبدـبدـیـاشرمـ ـپنهـشاـ دهـتجـ زنـیت…ـعـاسا ـچنک دـ

ساعت در هفته الزم داره؟ شاید ده ساعت، ها؟! این خیلی کمه؟! اممم… نمیدونم.”

و ـخیلتـقاو ـ ـکمیـ اـخیـنذراـگوشـخرایـبیـ دارد؛ وـمودش ـقتا ـبخیـ ـجشد،ـهواـ اـبمـهایاشـهنـ دازهیـنه
ـمهییاشـگدـنز ـ ـهستنجـ ـ ـ ـلگـاسیـسدـلوـترایـبد.ـ ـقلعکـسـامیاش،ـ ـ اـ در ـنگلیهای ـ ـ ـنف۲۰رایـبسـ اـ ازـکارهـجر رد.
ـصب۶اـت۲تـعـاس آنـ ـچیـاهح ـشبیزیـ ـ آنـبهـککـشوـممـیـاقهـ ـینوـگیـمنـیاردـسه ـنفکـیهـکد،ـنردـکازیـبدـ رـ
وـشیـممـیـاق ـبقیود ـ راـیاـبهـ او ـپید ـکننداـ ـ ـمهمکـید.ـ ـ دـناـ ـیگی درـ وـبک،ـسـامد.ـشزارـگرـبسـیارـپرش رادرش

ـپس وـههـلـاخرـ ـقتایاش ـنیمـاتهـکیـ ـ ـبیبـشهـ ـتصمیدـنودـبدارـ ـ ـ ـفتنرـگمـ ـ ـصب۶ـاتدـ درـ ـشهح دوـ واریـسهـخرـچر
ـکنن ـ آنـ ـتمـاهد. روزـ ـبیواـخام وـندـ ـبعد ـظهدازـ ـقطوارـسرـ Orientارـ Expressـتممـهازـبد.ـندـش ـبیبـشامـ دارـ
ـهنروهـگکـید،ـندـنـام وـیدـجریـ ـبنهایـفرـحد Theامـ Lucent Dossier Expressا ـقطنـیدر وـبسـکوـلارـ ود
آـماـنرـب و آواز داـبروـکهی روزـشات ـبعت. وـ ـقتد ـقطهـکیـ وـبارـ ـنیه رـ ـسیز آنـ وـنوردـخامـشاـهد ـبعد اـ در وانـید
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ـهت Grandهـبهـکانـشلـ Canalـمش ـکمودـبرفـ وـهاـبیـ وـندـنذراـگتـقم ـمعد هـبکـساـمد.ـنردـکرتـشاـ
ـمهم ـ ـلماـبایـهیـناـ ـسکاـ درـقالـعمـههـ و دارد ـیکه اـ از ـمهمنـیی ـ ـلباـبـاهیـناـ ـلیواـشاسـ وـکتـکرـشهـ دوـبرد لـئرای

 را پوشیده بود از یک چتر آفتابگیر استفاده کرد.Darth Vadarبا یکی از مهمانها که لباس 

ـجشرایـب ـیکنـ ازـ اـهدـلوـتی ـخیای ـپنجکـسـامرش،ـ ـ ـنفاهـ راـ ـقلعکـیهـبر ـ (ـ ـبهتاـیه ـ اـ ـبگتـسر ـشبیمـیوـ ـ نـیرـتهـ
ماـس ـخت ـ عهـبانـ ل ـق ـ اـ در ـمتحاالتـیه ـ درـ یTarrytownده) ـن دـیوـ اـترد.ـکوتـعورک ـمهمنـیم ـ بیـناـ ـل اسـ

Steampunkـسبهـب ژاـ ـپنک ـسبدارانـفرـطرایـبهـکودـبیـ ـعلمکـ ـ ـتخیلی-ـ ـ ـ ـبسییـ ـ ـهیجارـ ـ ـنگیاناـ ـ اـ ت.ـسز
ماسک در این مهمانی لباس سامورایی پوشیده بود.

ـمهمنـیا ـ اـمـاشیـناـ Theرایـجل Mikadoاـیود؛ـب ـکمرایـپک زـبوطـبرـمدیـ ـملکانـمه ـ وـ ـیکته ـ ازـکهـکاـیورـ اری
GilbertوSalivanدرـسا و ـتئنـلـاسکـیت ژاـچوـکرـتاـ در اـهنـپک راـشراـجم ـیلد. (ـ ـبعکـسـامهـکی ازـ هـبد

ـنتیج ـ ـ ـسیرـنهـ دهـپدنـ درـعـاسروژه ـهفتت ـ وـ آـبتـقه ـشنرای دـیاـبیـیاـ ـختک دوـیدـجرـ ازدواجـبارهـبد) او ردهـکا
ـگفودـب “ـ ـبعیت: ـ آـنیداـمدـ ـیکرـمم ـچیـاهیـیاـ آنـ از ـفهمیزی ـ ـ ـشناـبدهـ آـ ـیکرـمد.” وـهیـیاـ ـبقیا ـ ازـ ایـههـماـنرـبیـقاـبه

درـنردـبذتـلبـشآن ـقلعد. ـ ـچشکـیاـبکـساـمه،ـ ـبنمـ ـچشدـ راـهمـ ـبسایاش دـبت،ـ ـتکیوارـیه ـ دوـ و داد ه
ـکنادـب دـ در وـهتـسک ـیکا ـبیمـهیـ ـنگایاشـهاـپنـ داـ وـشه ـبعت ـکسدـ ـکنابـترـپوـقـاچودـبرارـقهـکیـ دـ تـسد
اـسـامد.ـشارـکهـب در ـگفارهـبنـیک “ـ ـقبت: دـ را او اـبدهـیال ـنگـامودم؛ ـنکنهـکودمـبرانـ ـ اـ روزـمه ـخصرـمروز یشـ
اـشاـب در ـفکنـیه؛ اـکودمـبرـ ـحتمه ـ دارهـ ـیکال دـ از روـهتـسی وـنزـبوـقاـچاـبام ـقطعیـله ـ روـهاـ ـنمردو ه.”ـنیزـ

ـتم ـسیرـتاـهیـچاـشاـ وـنودـبدهـ ـخشد زدهـشکـ Billود.ـبان Lee،ـیک ازـ ـبهتی ـ دوـیرـ ـستن وـساـمانـ کـیک
زـگهـیاـمرـس در ـمینذار ـ ـتکنهیـ ـ ـگفوژیـلوـ “ـ ـبیوـخت: اـ ـینش اـکهـ ـعلهـبالنـیه اـ ـشیم ـمعتقاـ ـ ـ وـ ـبعده.” ـیکدـ ازـ ی
ـمع ـکشتنـیرـتروفـ ـ ـگییـ ـهمهـبـومـاسرانـ ـیکراهـ ازـ ـطنموـهی واردـ رـید.ـندـشاناش ـینک ـکشتگـ ـ ازـ ـقبی آـ ادهـمل
وـبدهـش اـبدـشرارـقکـساـمود ـقهنـیا ـکشتانـمرـ ـ ـبگییـ ـ ـگفکـساـمرد.ـ “اوـ ـتقت: برـ ـی ـکیل۱۶۰اـ ـ وـ زوـجو

ـسنگی ـ ـ آدرـکنـمود.ـبـاهنوزنـ ـلیاـنه ـحسونامـخنـ زدهـبیـباـ ـتصمیودـباال ـ ـ ـفترـگمـ زـطمـ از را ـمیرف ـبلننـ ـ ـکندـ م.ـ
را در اولـناو ـببنـمهـکتـشذاـگد اـ دورـمرم ـبعا ـفکرد.ـبراـمدـ ـکنرـ ـکممـ ـهنرمـ ـبخوزـ اـطاـ ـکشتنـیر ـ وبـخیـ
نشده.”

ـیلرا اـبیـ ـمهمنـیه ـ ـجنبـاهیـناـ ـ ـهنایـههـ اـ آنـکیـمهـفـاضری ـقبـاهرد. درـ آـهاـب۲۰۰۸ال ـشنم زـنودـبدهـشاـ یـنـامد؛
درـساـمایـهتـکرـشهـک ورـحک ـشکستگال ـ ـ ـ اوـنودـبیـ ـچطکـساـمهـکودـبدـهاـشد. ـتمورـ ازـثامـ را روتاش
وـسد داد ـمطبوژهیـست ـ راـشاتـعوـ ـیلد. ـنسیداـمیـ اـکتـ اـثه روزـیر ـهمیشرایـباـهن ـ ـ درـناـمیـمیـقاـبهـ و د
ـکن اـ ـتفار ـسخاتـقاـ دـ ـیگت زـ (ـساـمیـگدـنر ـمثک ـپسرگـمراژدیـتلـ دورانـ در ـشیاـیوزادیـنرش ـبیترـتوهیـ ـ یـ

ـسخ ـگیتـ آـنراـ در ـیقرـفهاش ـجنایـ زـتدـنـامدـهواـخیـقاـبی)ـبوـ را روحاش ـکنوردهـخمـخا راـ ـیلد. ـبسییـ ـ الشـتارـ
ـمطمئاـتردـک ـ ـ دـسـامودـشنـ ازـسک ـکشیـمارـکت وـ ـشتذـگد اـ ـهیهـچرـگهاش ـنموشـمراـفاهـگچـ اـشیـ رایـبـامود
دـتدـم ازـسی راـمرـبرشـست ـیلیدارد. ـگفیـ “ـ ـسعت: ـفکیـیـاهیـمرـگرـسهـبردمـکیـ ـکنرـ ـقبهـکمـ اـ ـنجال انـشامـ

نداده تا کمی روحیه عوض کند. ما تالش کردیم کمی از کودکی سختاش را جبران کنیم.”

ـمنوشـهایـهالشـت راـنداـ ـیله آنـ ـثیـاتـاهدرـقی ـنبذارـگرـ ـکمدتـمد.ـنودـ ـبعیـ ازـ ـمهمد ـ درـسـامو،ـمـاسیـناـ را ک
ـفتد اـ ـصلر ـتسیـ درـ Paloال Altoاـبردم.ـکاتـقالـم روزـکنـیا آن ـشنبه ـ اـبهـ درـمود، ـکینارـپا ـ ـکیگـ ـکیاـتپـ پـ
ـشیـام دـبدهـشارکـپنـ در ـفتود. ـتسرـ ـنفـاهدـصال،ـ ـنیرـ ـمشغوانـجرویـ ـ ـبعضد.ـنودـبارـکولـ ـ ـمپیـاکاـبـاهیـ ـ رـتوـ

ـمشغ ـ ـقسمیـحراـطولـ ـ ـمختلایـهتـ ـ ـ ـشیـامفـ وـ ـبعضن ـ دـ ـیگی دـبرـ ـستگا ـ اـهاهـ ـلکتای ـ ـنیکروـ ـ رویـکیـ ـمیه انـشزـ

۱۶دنیای ایالن



ــمشغودــب ــ اــ جول ــن آزــ ــخندایــصد.ــنودــبشــیاــمام نایــهدهــ ل ــب ــ ــچنرــهکــساــمدــ دــ قد ی ــق ــ درــ مه ــت قامــ ــطب ــ هــ
ـپیچییـم ـ ـ وـ ـقتد. اـسـامیـ وارد ـکنفاقـتک ـ ـمنتظنـمهـکس،ـنراـ ـ ـ ـمتدـشودمـبرشـ ـچقهـکدمـشهـجوـ ردنـکارـکدرـ

روز ـشنبدر ـ ـخیلرایـبهـ ـ ازـ ـمنارـکی ـهیجدانـ ـ ـنگیاناـ ـ وـ ـثیـاتز ـقعیوـمکـسـاموده.ـبذارـگرـ ـ ازـ را ـمنظت ـ دـ ـیگر ریـ
ازـییدـم او ـتعهـکنـید. ازـتمـکدادـ ـمنارـکری آـ ـهفترـخدان ـ ـکننیـمارـکاـههـ ـ “ـبیـکاـشدـ ـکنهـباـمود. ـپیدیـ شـ
ـتصمیم.ـییروـم ـ ـ داـ ـشتم ـمنارـکهـبمـ اـهدـ ـیمیا ـ اوهـنزـبلـ ـلعنتم. ـ ـ ـخیلـامی،ـ ـ ـکنیـ (ـیدـ ـهشم.” اـ در ـکتنـیدار: ابـ
ـکلرارهـق ـکلمیـ ـ «ـ ـلعنتهی ـ ـ وـ داـجی» ـشتود اـسـامد.ـشاـبهـ از ـکلمنـیک ـ ـهمید؛ـییآـمشـشوـخهـ ـ ـخیلورـطنـ ـ ازـ ی

آدمهای اطرافش!)

ـبنظ ـ اـ رـطنـیر ـفترز وـ ـصحبار ـ ـنگاـبالـمـاکتـ ـنسبـامرشـ ـ آدمـبتـ آـهه ـینای ـنگدهـ روـ و ـمطراـگاـیر ـتصد.ـشاـبقـباـ ورـ
ـستیا ـ ـهیاواردـهاـیزـبـاجوـ درـ ـهمیهـبهـکیـلـاحوز ـ ـمنارـکورتـصنـ راـهدـ ـبیوـتا ـکننیـمخـ ـ اـ ـسخالـصد ـنیستـ ـ ت.ـ

ـختاـس ـچینـ (ـیاـهزـ ـبخصی ـ ـچیوصـ ـسخارـکزرگ)ـبایـهزـ وـ ـپیچیت ـ ـ اـ دـساـمت.ـسدهای دو وـهک رایـبتـقه
ـختـاس اوـکرفـصـاهتـکرـشنـ ـکساـبرده؛ وـسیـناـ ـکلر زدهـ ـتحسیـایهـکه ـ ـ اوـیدـنردـکیـمناشـ از انـشوشـخا
ـنم دوراـمیآـ در اـمهـکیـنده. راـهزارشـگنـین ـشتوـنیـما ـهمیم،ـ ـ آدمـ داوـهن ـطلا درـکدـنودـببـ روشـمه ورد

ماسک برای اداره کسبوکارش یا تجربهی کار کردن با او به من اطالعات بدهند.

ـجلس ـ وـسـاماـبنـمامـشاتـ ـسفک ـلنکـسـامهـباهامـگیـباهوـگایـهرـ ـحقدـ زـیاـ درـیق اوـمادی ـمعلورد ـ اوـکومـ رد.
ـتصمی ـ ـ داردـ ـچیم ـبسزیـ ـبسیهـکازدـ ـ وـتزرگـبارـ ـثیاـتر آـتذارـگرـ از ـنچر ـهیهـ وـ ـختنـاسزـبـاجوز ـ درـشاـبدـ هـکیـلـاحد.
ـبنظ ـ آـمیآـمرـ ـیکرـمد دـ ازـسا ـصنعت ـ ـفضواـهتـ اـ و ـبیوـموـتا ـکشیودـخلـ ـ آنـسهـبکـساـمده،ـ رـهراغ وـفا ت
راـهآن ـتبهـکردـکازیـسازـبوریـطا وـیدـجیـعوـضوـمهـبلـیدـ ـلعوقاـفد درـندـشادهـ ـقلد. اـ ـتغیینـیب ـ ـ رات،ـ
ـمه ـعنهـبکـسـامارتـ وـطکـیوانـ ـسعوـتراح ـهنهدـ وـفرماـندهیـ درـیاـنواـتزار ـتبیاش آنـیدـ ـشیـامهـبـاهل ـاهنـ
اوـق دارد. ـقطعوریـطرار ـ وـ ـییزـجات راـ ـکیرـتمـهاـبات ـکسرـتمـکهـکردهـکبـ ـفکیـ ـکنیـمرـ ـچنیدـ ـ ـچینـ ـممکزیـ ـ نـ
اـسا و ـلبتت ـ ـهمیشهـ ـ ـ ـنتیجهـ ـ ـ درـ ـخشه اـبانـ ـلبتود. ـ واـ ـقعیه ـ اـ اـیت ـهنکـسـامهـکتـسن زـ راه داردـیوز هـباـتادی
ـیگـاج ـمثیـهاـ رـ ـثبوردـکل ـسفتـ آـبارشـ ـیفرای ـفیـایونـ ـبیاـبوکـبسـ ازـ ـمیلیکـیش ـ ـ اـسرـبرـبارـکاردـ در نـید.

ـلحظ ـ اوـ ـهنه، اـهولدارـپرایـبوزـ ـسبا اـسیـمازیـبابـ و ـمپازد درـطراـ رـحوری وـشال ـشکد ـممکیاشـیاـفوـ ـ اـ تـسن
اـب ـنفجا ـ ازـشوـمکـیارـ ـبپمـهک ـتساـیدـشاـ ـفقالـ اـبطـ ـشیاـمیـهروـگوعـجرـمکـیدازهیـنه اـبایاشـهنـ
گور ــشکست ــ ــ ــ لاــفیــ ــص ازــ دارد. دــطه گرف ــی یکــساــمایــهتــکرــشر،ــ م ــه ــ لاالــحنــ ی ــخ ــ لیــ ــج ازــتوــ مر ــت امــ
ـخی وـهردازیـپالـ ـبلنا ـ درـهروازیـپدـ او ـشتذـگای ـهستنهـ ـ ـ وـ ـتصد آنـیوـ اـقهـچر آـسرار در ـینت اـ ـتفده ـبیفتاقـ ـ ـ دـ

ع ط ــق ــ روزــ در ــسخایــها اــخســحزارانــهتــ و یوب ــم ندوارــ ن ــک ــ دادهاــبدهــ او «ادواردــنه کگ»ــناــجد. ــی ازــ ی
ـمشه ـ ـمهننـیرـتورـ ـ ـسیدـ وـفرماـننـ ـمختزار ـ درـ اوـبرع “ازـیـوگیـمارهی ـنظد: اـمرـ ـمثکـیالنـین درـ ـخشال اـ تـسان
ا ـچطهـکنـیاز درهیـ ـسیلیکور ـ ـ ـ ـممکونـ ـ اـ ازـختـسن را ـبسوـنودش وـ ـعمازد ـخیلردـکلـ ـ ـبهتیـ ـ ازـ دـبری ـنبه الـ

IPOوـبـاه ـتمودن ـلیوـتردنـباالـبرـبزـکرـ اـ دارد. ـلبتداتاش ـ اـ ـمسنـیه ـمهلـیاـ اـنماـ ـنیستنیـفـاکـامد ـ ـ ـ ـنیـامد.ـ ازـ
دـبمـیدار ـنبه ـمتفایـهدلـمالـ ـ اـ ـهیـامهـکیـیـاهارـکرایـجاوت دارـمیـنوالـطتـ وـندت ـتکنهـکیـیـاهـاجد ـ وژیـلوـ
ـبی اـچارـپکـیرـتشـ ـشیاـبتـسه ـچگارـپکـیم.”ـ آنـنـاجهـکیـ از ـصحبگ ـ ـهمردـکیـمتـ ـهنگاـ ـ ـنیوـمارـهیـ ـبیکـ نـ
اـفرماـن ـلکتزار، ـ ـنیروـ ـپیوادـمک،ـ ـفتشرـ وـ ـمحه ـسباـ اـ ـبخبـسات ـهمگارـ ـ ـنظهـبیـ اـ از ـستعر ـ کـساـمایـهدادـ

ـهستن ـ ـ ـبنظد.ـ ـ اـنواـتیـمکـساـمدـییآـمرـ از ـستعد ـ اـهدادـ ـستفایاش ـ ـکنادهـ راـتدـ راه رـبا ـسیرای دورانـبدنـ ه
ماشینهای عجیب و غریب و به وقوع پیوستن رویاهای علمی تخیلی هموار کند.
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فصل دوم

آفریقا

۱۸آفریقا



اوــب یرای ــل درــبنــ اــم۱۹۸۴الــسار Elonمــسردم Reeve Muskیرا ــشن ــ روزــندــ جهیــماــند. ــت PCاریــ and
Office Technologyآ ـیقرـفدر ـجنایـ وـبدـکورسـسیـبوـ راـبردهـکیـحراـطکـسـامهـکیـیدوـیازی ـمنتشود ـ ـ رـ

اـک وـبBlastarازیـبمـسرد. ـعلممـتود ـ ـتخیلی-ـ ـ ـ وـ ـفضی ـهمهـبیـیاـ دـخ۱۶۷راهـ ـستط ـلعموراـ ـ داـ اـشل نـیت.
دوراـبوطـبرـم ـمپیـاکرانـبارـکهـکودـشیـمیـنه ـ اـهرـتوـ ـبتای اـبیـیداـ ـبتهـکنـیرای ـننواـ اـهارـکیـخرـبدـ را ـنجا ـهندـبامـ دـ
دـیاـب ـستد راـهورـ دورانـنردـکیـمپـیاـتا آن در ـتبکـساـمازیـبد. ـمحصهـبلـیدـ ـ ـنظییـبیـلوـ ـ درـ و ـخشر درـ ان
ـنید ـمپیـاکایـ ـ ـنشرـتوـ اـ ـقطعـامد ـ آنـ از دوازدهـچا اـههـلـاسه دوره آن ـنجای ـخیلدـنیدادـمامـ ـ ـخیلیـ ـ ـبهتیـ ـ اـبود.ـبرـ
اـچ ـنصیدالر۵۰۰دـکورسـسنـیاپ ـ اـشکـساـمبـ و ـلبتد ـ ـنکهـ درـتاـ را ـشخصیارهیـبی ـ ـ .ـمروزـبتاشـ یداد
ـصفحدرBlastarازیـب ـ ـمجل۶۹هیـ ـ وـبدهـشاپـچهـ ـمعلود ـ ـیسنوـنهـکودـبومـ ـ دـهواـخیـمواناشـجدهیـ
ـعلمماشـسا ـ ـتخیلی-ـ ـ ـ ـچنیمـهوE.R.Muskد.ـشاـبورـطیـ ـ ـنشنـ درـکیدادـمانـ اـسه دارد.ـگزرـبایـهدهـیرش ی

ـمختصرحـش ـ ـ درـ اـبارهیـبری ـکنیـمارهـشازی اـبدـ اـکنـیه “در ـشمازیـبنـیه ـسفیندـیاـباـ ـ ـ آدمـبایـههـ اری
ـفض راـهیـیاـ ـبمهـکا ـهیایـهبـ وـبرگـمیـندروژـ ـفکواـترـپار ـحمنـ ـکننیـملـ ـ ـکنیودـباـندـ ـ اـ در اـبنـید. از ـشکازی الـ
ا ـنیمیشو ـ ـ ـ اـبوـخهـبنـ ـستفی ـ وـشادهـ ـهمیده ـ اـنواـخاـتتـسیـفاـکاـهنـ داـهدـکنـیدن ارزش ـشتا (درـشاـبهـ د.”

زمان نوشته شدن این توضیحات حتی اینترنت هم نمیدانست «پرتوافکن» چیست.)

ـپس ـنتـافهـکریـ درـهزیـ ـفضارهیـبایاش وـ ـنبا ـبیردـ وـخنـ اـبوب ـچیت،ـسد ورایـ ـلعوقاـفزی اـ ـپست.ـساده ریـ
اـک ـنتـافنـیه راـهزیـ ـگییـمدیـجا ـلعارقاـخدهایـیدـپردـ اـ اـساده و اـجمـهکـسـامالنـیت دـیزو ـستن اوـبهـ ود.

اوا دورانـسدر ـچنیاشـنواـجوـنط ـنتاـفانـ واـ و ـقعیزی ـ ذـ در را ـکیرـتمـهاـبناشـهت ـتفکیهـکودـبردهـکبـ ـ ـ کـ
ـمیسرایاشـبـاهآن ـ ـنبرـ اـبکـسـامود.ـ دـیه ـنین آـ ـبشتـشوـنرـساـتودـبدهـما درـ ـئنـاکر ـشکهـبشـیراـباتـ کـیلـ
ـظیفو ـ وـ ـتعهه ـ ـشخصدـ ـ درـ ـبیی اـیاـ اـگد. ـقیمهـبنـیر ـ ـلیوـتتـ اـ ـسفینتـخاـساـیاکـپرژیـند ـ ـ ـکمرایـبهـ هـبکـ

ـنسهیـمادا ـبشلـ ـتمرـ ـبگبـخد،ـشیـمامـ ـبشذارـ ـحتمکـساـمود.ـ ـ راـ ـعملرایـبیـها ـ اـشیـ ـپیاـهنـیدن داـ
ـکنیـم اوـ ـگفد. “ـ درـمدـیاـشت: ـبچگن ـ زـ ـکتادیـیی ـمصابـ اـنواـخیـمورـ ـکمینـیدم؛ ـ ـهمیشاـهکـ ـ ـ درـ الـحه

ـنج دـ ـنیات وـنودـباـ ـهمیشد ـ ـ ـنفکـیهـ دـیاـبهـکودـبرـ ـنید راـ ـتبا ـبهتایـجهـبلـیدـ ـ ـعکسرـبهـکراـچرد؛ـکیـمریـ ـ شـ
اصال منطقی نبود.”

ـچهدوداـحکـساـم ـبحهـبهـکودـبهـلاـساردهـ اـ ـیستزـگران ـ ـنسیاـ ـ ـلیساـ ـ دـ اوـشارـچم ـمثد. دـ ـیگل انـنواـجوـنرـ
ـبغاـن اـکردـکالشـته،ـ ـمسنـیه راـلاـ ـکتدنـنواـخاـبه ـهبذـمایـهابـ وـ ـفلسفی ـ ـ رـ ـکنعـفی ازـ او اـهد. وژیـلوـئدـیر

ـنکت ـ راـ وـکتـشرداـبهای ـبعرد ـکمدـ ـبیاـ ازـسشـ ـهمر درآوردـیـاجانـ ـقبود؛ـبردهـکروعـشهـکی ـتعولـ ـلیاـ ـعلممـ ـ ی-ـ
ـتخیل ـ ـ درـ ـیکی ازـ ـثیاـتی ـکتنـیرـتذارـگرـ زـهابـ «راـگدـنای ـهنمیاش: ـ ـمسایـ ـکهکشرانـفاـ ـ ـ ـشتوـنان»ـ «داـ السـگهی
اـسـامز».ـمآدا در ـگفارهـبنـیک “اوـ اـبت: ـنکتنـیه ـ اـ ـکنیـمارهـشه ـیکهـکدـ ازـ ـسخی اـهارـکنـیرـتتـ اـیا تـسن
ـبفهمیهـک ـ ـ ـ راـیاـهوالـسهـچمـ ـبپدـیاـبی ـسیرـ وـ ـقتم. راـهوالـسیـ ـنیداـبا ـقطعد،ـ ـ رـ ـسیا آـجهـبدنـ رـتانـسواب
اـبنـمود.ـبدـهواـخ ـنتیجنـیه ـ ـ رـ ـسیه ـکنیالشـتدـیاـبـامهـکدمـ ـ ـمیـاتمـ وـ آـحزان ـبشیـهـاگوزهی راـ ـفهرایـبر مـ
ـبی ـبپدـیاـبهـکیـیاـهوالـسرـتشـ ـببرـتاالـبد،ـسرـ اـیرـ در آنـبوانـجوـنکـساـمهـکودـباـجنـیم.” ـبیه ـنیاـ ـبسیهـ ـ ارـ

ـمنطق ـ ـ رـ ـسییاش “ـ : ـتنهد ـ اـکاریـکاـ ـنجه ـمنطقشـماـ ـ ـ ـنظهـبیـ آـباالـبرایـبالشـتدـسیرـمرـ ـجمعیـهـاگردن ـ یـ
است.”

ـیشر رـبکـساـمایـهالشـتیـخرـبیـباـیهـ ـسیرای آـههـبدنـ ـمتت.ـسیـناـسدف درـشزرگـبو۱۹۷۱دـلوـ ده
Pretoria،ـشه درـبریـ ـشمزرگ ـکشرقـشالـ آـ ـیقرـفور ـجنایـ ـفقهـکی،ـبوـ اـبطـ ـچندازهیـنه راـعـاسدـ ـننت یـگدـ

ژوـب ـنسبـاها ـ ـصلـافورگـ دارد.ـ ـحضه آـ دورانـیـاتارـپور روی اـیـاسیاشـکودـکد ـختداـنه آـبهـ و ـیقرـفود ـجنایـ یـبوـ
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ـبخمـه ـتنرـطاـ وـهشـ ـخشا وـگایـهتـنوـ ـبیگاه ـ ـمتشناهـ ـ ـ ازـبجـ ـسییـفرـطود. وـهاهـ ـسفیا ـ درـهاـبـاهدـ ـگیم دـنودـبرـ
از دـطو ـیگرف ـسیرـ ـقبایـهاهـ ـمختللـیاـ ـ ـ درـساـمف.ـ ـچنتـسک روزـ ـبعد ازـ ـقید ـچهSowtoامـ د؛ـشهـلاـسارـ

ـتفا آنـکیـقاـ در داـهدـصه ـسیوزـمشآـنا درـسوـپاهـ ـمصهـبهـکیـلاـحت دوـبوـ ـسفیردانـمتـلات ـ تـسوـپدـ
ـمعت ـ ـکشتدـنودـبرضـ ـ آـندـشهـ ـیقرـفد. ـجنایـ ـبخـاهالـسیـبوـ ـنیواـقرـطاـ ـسترـپژادـننـ ازـناـ ـکشبـنـاجهاش ایـهورـ
گد ــی حرــ ــت دورانــساــمود.ــبمــیرــ در رــکودــکک ــسفرایــبیــفاــکاهــفی ازــخهــبرــ شارج ــک داــ را وــشور ظت ــن رــ

خارجیها را دربارهی آفریقای جنوبی میدانست.

آنـما ـبیهـچا ـثیاـتنـیرـتشـ راـ ـشخصیرـبر ـ ـ ـشتذاـگکـسـامتـ ـهنرـفودـبهـ راـ آـیگ ـیقرـفج درـیاـ وـیورـترـپی ـمنا قـطاـ
رـبش،ـفراـطا ـفتود. داـناالراـسردـمایـهارـ رواج وـشه وـهـامایـهارـکوارـست ـخشر درـنودـبدارـفرـطرـپنـ هـکیـلـاحد.
ـفهیرـمزوـجکـساـم ـ دورانـ آن ـمحسن ـ ـشخصیهـکودـبیـجارـخکـید،ـشیـموبـ ـ ـ ـمنحصتـ ـ ـ ذاتـفهـبرـ و رد
ـبغاـن رـبهاشـ ـفتا وـهارـ ـیشراـگا زـ آن درـمات ـتضان ـنظود.ـبادـ درـیرـ اـبهاش ـچیهـکنـیارهی درـ ـجهارهیـبزی انـ
ـشتبا ـ اـ ـتقدامـمتـساه وـشیـمتـیوـ ـتقک،ـساـمد ـیبرـ اوـ از ـلیا روزـ ـنقشاـهن ـ ازـفهیـ ـمحیرار ـ اـ راـفراـطط ش
ـکشییـم ـ روـ و درـیـاجایـید را داـسی آنـکتـشر در روـجه وـهاـیا ـشخصیا ـ ـ ـنستنواـتیـمتاشـ ـ ـ ـشکدـ ـبشاـفوـ د.ـنوـ

آ ـیکرـماو درـ را ـکلیشا ـ ـ دـلاـحنـیرـتهـ ـمیرزـسود؛ـبدهـیتاش وـهتـصرـفنـ ـبیا اـتشـ از ـمحلن،ـیر ـ هـبرایـبیـ
ـقعیوا ـ ـپیتـ ـستوـ روـ اـهاـین ـپسهـکودـبورـطنـیایاش. ـتنهرکـ ـ وـ آـههـبرـسا ـیقرـفوای ـجنایـ ـچناـبهـکیـبوـ انـ

خلوصی از «آگاهی گروهی» صحبت میکرد تبدیل به یکی از شجاعترین صنعتگران آمریکا شد.

ـقتو اواـساـمهـکیـ در ـبیسلـیک ـ ـلگاـستـ آـبیـ ـیکرـمه رـ ـسیا ـحسد،ـ ازـ ـگشازـبی رـبتـ ـیشه اـههـ دادیاشـجای
ـشجت.ـشدا ـنشهاشـماـنرهـ اـکیدادـمانـ ـپسهـککـساـموادهـناـخادریـمدادـجه ـیسوـسدـنوـ ـلمی-آـ یـناـ

Haldemanدا ـشتنرا ـ دورانـ در ـجند اـ ـنقگ، اروـ راـپالب ـمقصهـبا ـ ـنیدـ آـنردـکرکـتورکـیوـ از ـنجد. هـبمـهاـ
ـسم ـبخایـهالتـفتـ ـمیربـغشـ ـبخصهـناـ ـ اـ – ـیلینوص ـ ـ وـیوـ ـمینز ـ رـتوـسهـ ـفتنا ـ اـ ـسکد. ـعمن،ـمدـلاـهاتـ ویـ
وـسـام ـغیورخـمک ـسمررـ اـگوادـنـاخیـ در ـگفارهـبنـیی “ـ : ـکسـامراـهـاظت داـناـ را ـشتیی ـ دورانـکمـ در ـجنه گـ

داخلی در هر دو جبهه میجنگیدند و از طبقهی کشاورزها بودند.”

دوران ـپسیاش،ـکودـکدر راـهرـ او اـطاـخهـبا ـعجیمـسر ـ ـمسخباشـ ـ اوـنردـکیـمرهـ ـبخد. اـ اول ـسمش ازـ را ش
Johnشــگزرــبدرــپدرــپ Elon Haldemanدرــک ــمت۱۸۲۷الــسه وــلوــ بد ــق ازــ مزــعل ــی نهــبتــ ی ــم ــ درــتوــسهــ ا
ـیلینا ـ ـ ـفترـگود،ـبدهـشزرگـبزـیوـ آنـبهـ در ـهمساـباـجود. ـ Almedaرش،ـ Jane Normanـپنهـک اوـسجـ از ال
آـبرـتوانـج ـشنود درـشیـماـ درـیا۱۹۰۲الـسود. زوج ـکلبن ـ واـ درـقهای ـبخع ـمینزیـکرـمشـ ـ وـتوـسهـ ـشها رـ
ـپیکهیـچاـیدر ـ وـندـشنـکـاسواتـ ـپسد Normanانـشرـ Haldeman،اـبدرـپ ـهممـهالن،ـیزرگ دـبـاجانـ ـنیه اـ

آمد. او مردی استثنایی و فوقالعاده و الگویی برای ماسک بود.

راـمدـلـاهنـمورـنواـشـاج« ـپسن» ـتنریـ ـمنوـ وـ ـمتکد ـ ـصیوـتودـخهـبیـ درـنردهاـکفـ وادهاشـنـاخ،۱۹۰۷الـسد.
ـنقSaskatchewanهـب ـمکلـ وـنردـکانـ ـکمد ـبعیـ درـ ـفقواـشاـجهـکیـلاـحد ـهفطـ داـستـ ازـپتـشال درش
ـنید رـ راـفا او و ـمساـبت، ـلیووـ ـتنهوادهـنـاختـ ـ اوـشذاـگاـ ـمشغت. ـ رامـ اـکردنـکول وـهبـسره وـکوـبواری،ـسا س

ـکشت ـ اـشیـ او راـهبـسد. ـکشرایـبا ـمحلاورزانـ ـ رامـ اـکیـمی در و ـحینـیرد آـهـاگنـ ـسیی اوـییدـمبـ ـیکد. ازـ ی
ـلیاو ـنمنـ اـناـکاریـکوارـسایـهشـیاـ راه را آـخداـنادا در ـلبت. ـعکسیـگوادـناـخومـ ـ اوـ از ـلباـبهـکی اـهازـباوـگاسـ

ـمشغ ـ ـنمهـبولـ ـشتذاـگشـیاـ ـمهنـ ـطنشـخرـچارتـ اـ دـشیـمت،ـساباش درـیود راـنـاخنـمدـلـاهی،ـنواـجوـند. ه
ـفترـگرایـب ـکتیراـپروـیـاکدرکـمنـ ـ ازـ ـلماـپهیـسدرـمک آـ در وـکرکـتوواـیر ـسپرد ـگشرـبSaskatchwanهـبسـ تـ

۲۰آفریقا



تا کشاورزی کند.

ر دورهی دـکدر دـمدـلـاه،۱۹۳۰هیـهود ـمشکارـچن ـ اوـشدـیدـشیـلـامالتـ ـنتد. ـنسواـ ازـ وامـپت ـنکاـبایـهس یـ
ـبیرـب وـیاـ ـپند زـیرـجزارـهجـ از ـمیب دـهنـ از را اـسایاش داد. ـسکت درـکنـمدـلاـهاتـ ـفترـگالـحه درکـمنـ
ـکتیرـپروـیـاک ـ ازـ ـهمک وـبدرشـپهیـسدرـمانـ ـبعود ـتبـاهدـ ـبهتهـبلـیدـ ـ ـمتخصنـیرـ ـ ـ دردـ ـستص ـفقونـ د،ـشراتـ

ـگف “ـ ـبعت: اـ آن از ـعتقد ـ ازـپدازـنساـپاـیاـهکـناـبهـبدرـپادـ ـبیول رـ ـبعت.”ـفن دـ از از رـسد ـفتت درـعزرـمنـ ه
زـعوـننـمدـلـاه،۱۹۳۴الـس راـلوـکیـگدـنی وـفرـگرـسیوار ـبعت درـنمـهـاهدـ ـهماداـنـاکوهاش ـسبانـ وـ ـسیک اقـ
ـپیرا اوـفرـگشـ ـقباـتت. اـ از ـفقتـباـثورـطهـبهـکنـیل ـکتیراـپروـیاـکارـکطـ ـ اـ را ـنجک دودـحدیـقاـبد،ـهدـبامـ

  کارهای عجیبی از کارگر ساختمان تا اجرای نمایش سوارکاری را انجام داد.۱٫۸۵

ـمعلکـیاـبنـمدـلاـه،۱۹۴۸در ـ رـ نیـیاداـناـکصـقم ـب Winnifredامـ Josephine Fletcherوـکازدواج رد،
ـکتیراـپروـیـاکارـباروـک ـ روـپکـ ـنقر اـ راه آنـخداـنی در دوـیال،ـست. ـقلک دـ ـختوی ادرـم(Mayوkayایـهامـنهـبرـ
ـقبهـکوادهـناـخهـبک)ـساـم دـیالـ ـختک وـ ـپسکـیر داـهرـ اـشم ـبچد.ـندـشهـفاـضت درـههـ هـسهیـناـخکـیا

ـطبق ـ ـبیساـبهـ ـ اـ وـخاقـتت اـیواب ـستک رـیدـ وـبصـقوی ـبتاـتنـیرای آـکهـبدـنواـ ـبپوزشـمار د.ـندـشزرگـبردازد،ـ
ـبع ازـ ـجستجیـتدـمد ـ ـ اـبوـ ـنجرای ـتصمینـمدـلـاهد،ـیدـجارـککـیامـ ـ ـ اـکروازـپتـفرـگمـ را ـمتحردن ـ ـکنانـ وـ رایـبد
ـپیمواـهکـیودشـخ ـ ـهمید.ـیرـخاـ ـ ـخبهـکنـ ـسفرـ وـمدـلاـهیـگوادـناـخرـ ـهمسن ـ ـهمهـبرشـ انـشدانـنرزـفراهـ
یمواـهکـیطـسوـت ـپ ـ ـتمهـبورهـتوـمکـتایـ آـ ـیکرـمام ـشمایـ رـموشـگهـبی،ـلاـ ـسیردم نـمدـلاـهوادهـناـخد،ـ
ـنگشا ـ ـنمتـ ـجلسیـهـاگنـمدـلـاهد.ـشاـ ـ ـسیاتـ ـکتیراـپروـیـاکهـبوطـبرـماـییـساـ ـ درـ ـپیمواـهک ـ وـکیـمزارـگرـباـ رد

.The flying Haldmans: Pitty the Poor Private Pilotکتابی در این باره نوشت : 

زـیراـشهـکیـلـاحدر۱۹۵۰الـسدر وـبالـمـاکیـگدـنط اوـبنـمدـلـاهرادـمقـفر ـتصمیود ـ ـ ـعطتـفرـگمـ ـهمایـ ـچیهـ زـ
ـلقهـبرا ـببخششـیاـ ـ ـ دـ ـکتد. ـسیر-ـ ـبقـاسهـکـامدارـمتـساـ اـنوالـطهایـ در ـعتی دـبراضـ دوـلـاخه زـلت در یـگدـنت
داـفا ـمعتقتـشراد ـ ـ ـسیستهـکودـبدـ ـ ـ ـبسییـیاداـنـاکیـسراـکروـبمـ ـ دـ وـسار ـگیاـپت اـ اوـسر ـهنددـبت. ـسیگی،ـ ـ ارـ

ـکشی ـ ـمصدن،ـ آردـکاـکوـکرفـ و ـتصفیوال ـ ـ درـشهـ را ـمنده ـممنزلاشـ ـ وـبردهـکوعـ ـمعتقود ـ ـ اـکودـبدـ داریـمالقـخه
روـناـکدر اـبادا اـفه ـهمچنیت.ـسول ـ ـ ـ ـطمنـمدـلاـهنـ داـیوـجراـجاـمرایـبدیـیدـشعـ ـبنت.ـشی رفـظنـیراـباـ
ـچن وـنـاخاهـمدـ ـتجهیه ـ ـ ـکتیراـپروـیـاکزاتـ ـ رـ و راـقک ـختنروـفص ـ وـ آـبد ـیقرـفه ـجنایـ رـبوـ ـفتنی ـ نـمدـلـاههـکیـیـاجد؛ـ
ــهی وــ اــبدهــیدــنتــقچ ــسکود. داردــطاــخهــبنــمدــلاــهاتــ مدرشــپهــبهــکر ــک اــتردهــککــ مواــهزایــجا ی ــپ ــ ایــ
Bellancaانـشیـگوادـنـاخ Crusair)را۱۹۴۸الـس ـسترـفرایـب) آـبادنـ ـیقرـفه ازـ ـکننداـجمـها ـ درـنـاخد.ـ واده
ـیقرـفآ دوـ ـپیمواـهارهـبا ـ راـ ـکشاـتدـنردـکمـهرـسا راـ ـپیرایـبور ـمحردنـکداـ ـمنلـ ـسباـ زـبیـ زـگدـنرای ـبگاـپرـیی دـنذراـ

و در نهایت در پرتوریا ساکن شدند و هالدمن در آنجا بازهم مشغول کار کایروپراکتیک شد.

ـحیرو ـهیوادهـناـخیـیوـجراـجاـمهیـ وـحچـ درـشداـنرزیـمد وـشاـج۱۹۵۲الـست. و ـسفکـینـیوا ۲۲٫۰۰۰رـ
ـیلـام آـ از ـیقرـفی وـنهـباـ ـسپروژ اـ ـسکس ـتلناـ ـ ـتیرـتدـ دادـ وـنب ـمسنـید. ـلیووـ ـمسیتـ ـ راـباـیرـ داـعهـبی وـشده اـبت
ـخلبدرکـمهـکنـیا ـ ـخلبمـهیـهـاگتـشداـنیـناـ ـ آنـکیـمیـناـ درـهرد. ر۱۹۵۴الـسا اـک، راـعنـیورد ـشکستندد ـ ـ ـ دـ
ـسفکـیو رـ وـفر ـگشرـبت ـیلاـم۳۰٫۰۰۰تـ اـبیـ ـسته ـلیراـ داـ ـشتنا ـ روزـ زـههـماـند. آن درـمای ـسفارهیـبان اـ نـیر

ـتهییـشزارـگزوج ـ آنـنردـکهـ از و ـعنهـباـهد ـتنهوانـ ـ ـخلباـ ـ ـشخصایـهانـ ـ ـپیمواـهاـبهـکیـ ـ ازـتوـمکـتایـ وره

  ایالن ماسک: تسال، اسپیساکس، و تالشی برای آینده فوقالعاده۲۱



آفریقا به استرالیا رفتند، اسم بردند.

وـهنـمدـلاـه ـقتا آـ در ـسمی ـنبانـ درـنودـ ـصحد، درـ و ـسفرا ـپیرایـبیـنوالـطایـهرـ ـشهردنـکداـ ـگمشرـ ـ دهیـ
ـصح ـمشغاریـهاالـکرایـ ـ ـعکسد.ـندـشیـمولـ ـ ازـگوادـنـاخیـ ـیکی ازـ ـهمیی ـ اـ ـکتشن ـ ـپنرـهـاهافـ ـبچجـ وـ را طـسه
ـصح آـ ـیقرـفرای ـنشاـ آنـهیدـمانـ دورـهد. دـیا ـفلزرگـبگـیک ـجمزیـ آـحاـباـتدـندهاـشعـ د.ـنـوشرمـگشـترارت
ا ـعکنـیدر ـبچسـ درـههـ رویـکیـلـاحا ـصنه ـنشستوـشاـتایـهیـلدـ ـ ـ وـنودـبهـ ـکتد راـمـاکد،ـندـنواـخیـمابـ تـحال
ـبنظ ـ ـسییرـمرـ ـپشد.ـندـ آنـستـ ـپیمواـهاـهر ـ ـخیمکـیواده،ـناـخزـمرـقایـ ـ وـ ـشیاـمکـیه دـ ود.ـشیـمدهـین
ـمشآرا درـکیـ ـعکه ـهسسـ ـخطت،ـ اـباکـنرـ ـسفنـیودن راـهرـ ـنقالـماـکا ـکنیـمضـ واـثادـحکـییـطد.ـ نـگه،
درـیاـبوادهـنـاخ رـکوردـخرـبتـخک و ـیشرد درـ ـسپدـشثـعاـبتـخهی ـشیـامرـ رادـ راـتاـین ـکنوراخـسور آنـ ـاهد.
ـکجاـنطـسو آـ وـبا ـهیدونـباد اـنوـگچـ ـمکه ارـناـ ـتبات ـگیی،ـطاـ درـنودـبردهـکرـ و ـسنرـگوادهـنـاخهـکیـلـاحد وـ ـتشنه ـ هـ
روزـسواـشاـجدـنودـب ـتمه ـنسواـتاـتردـکارـکامـ ـشیاـمتـ راـ ـتعمین ـ ـ ـکنرـ ازـ دـطد. ـیگرف دـشیـمهـکبـشرـ

ـکفت ـ وـهارـ ـپلنا ـ آنـهگـ راـها آـکا دور ـنشستشـته ـ ـ ـمحدـنودـبهـ روزـید.ـنردـکیـمرهـصاـ ـصبک وـ ـقتح، ازـنـاخیـ واده
ـبیوابـخ ـصحناـبدـشدارـ ـ ـشیکـیهیـ ـچنهـکرـ ـمتدـ ـمیریـ آنـ ـنشستـاهز ـ ـ اوـشـاجد.ـندـشهـجواـمودـبهـ ـلیوا نـ
ـچی دـبهـکزیـ ـسته رـ ـسیش (ـ را الـیهـکد درـشرداـبود)ـبپـمک و ـتکواـهت ازـ و داد ـشیان وـبهـکتـسواـخرـ رود

او هم رفت.

درـمدـلاـه یرـتن ـب اـنداـنرزـفتـ ـسخالـصش ـگیتـ برـ ـن وـ ـهمیود، ـ روشـ ـنسن وـهلـ زـتا درـهکـساـمانـما م
اداـنـاخ ـپیهـمواده آنـکداـ از ـمعتقواـشـاجهـکیـیـاجرد. ـ ـ ـبچودـبدـ ـمترهـخاالـبانـشودـخـاههـ ـچطدـنوـشیـمهـجوـ ورـ
رـیاـب ـفتد ـکننارـ ـ ـهید،ـ آنـقچوـ راـهت ـتنبیا ـ ـ ـنکهـ وـ ـقترد. وـمهـکیـ ـسفهـبدرـپادر یـیواـههـناـیوـجراـجاـمایـهرـ
ـفتنیرـم ـ ـبچد،ـ درـههـ اـندـنـامیـمهـنـاخا ـسکد. ـبخنـمدـلـاهاتـ درـیاـپمـهارـبکـیدرشـپداردـنرـطاـ را هـسدرـمش
ـشتذاـگاو ـحتد،ـشاـبهـ وـ ـقتی اوـکیـ ـپیتـاکه ـ ـتیانـ راـ ـگبم اـ و ـفسی ارـ اـشهـسدرـمدـشر ـسکد. ـگفنـمدـلـاهاتـ ت:ـ
اوـب“ ـتمرای اـ ـپیلـباـقـاهنـیام ـبینشـ ـ اـبـامود.ـبیـ ـفکرزـطنـیا دارـکرـهیـیاـنواـتهـکمـیدـشزرگـبرـ را ـفقم.ـیاری طـ

باید تصمیم بگیری و انجاماش بدهی. در همین راستا، پدرم اگر بود حتما خیلی به ایالن افتخار میکرد.”

درـمدـلاـه و۱۹۷۴الـسن تو ـق ـهفتیـ ـ دوـ و درـکوتـفودـبهـلاـساد او مالـحرد. ـت یمواـهاـبرودـفنـیرـ ـپ ـ ایـ
وـبودشـخ ـمتود ـنشهـجوـ ـسیکـیهـکدـ ـتیهـبمـ ـگیرقـبراغـچایـهرکـ درـکرـ ـنهرده. ـسیتـیاـ دورـ اـهرخـچم

ـپیچی ـ ـ وـ ـپیمواـهد ـ واژـ را اـکونـگا در ـشکسنـمدـلاـهردنـگهـثادـحنـیرد، ـ آنـ اـپوـنودکـککـیکـساـمعـقوـمت.
اـب دورهیـمود. در داـکودـکا ـستی زـهانـ درـیای وـهیـیوـجراـجاـمارهیـبادی اـهارـکا ـستثنای ـ ـ زرگاشـبدرـپیـیاـ

ـشنی ـ وـ ـتمهـبد اـشاـ ـشمیـبایـهوـشدـیالـسای ازـبدرـپهـکاریـ ـسفزرگاش وـهرـ ـجها ـتهیایاشـهردیـگانـ ـ وـ ه
گ ــن شسود،ــبردهــکهداریــ ــن ــ فکــساــمت.ــ ــگ “ــ داــبادرــمت: تزرگام ــس درــیاــهانــ اــبی طهــکنــیارهی ــچ درــ ور
ـسف ـچنانـشایـهرـ دمـتارـبنـیدـ رـما ـفتنرگ ـ راـ ـتعرایامـبد آنـبردهـکفـیرـ رـهود. ـسما ـهیدونـباـ ـتجهیچـ ـ ـ ی،ـتزاـ
ـحت ـبیسییـ ـ ـ ـپیمواـهاـبم،ـ ـ ـسفاـ وـنردـکیـمرـ ـبجد ـنقشایـ ـ راهـ ازـیواـهایـههی ـنقشی، ـ ـمسیهیـ ـ زـهرـ ـمینای ـ راـ هـکی
ـغلا اـ ـشتبب ـ اـنودـبمـهاهـ ـستفد ـ ـکشتزرگامـبدرـپد.ـنردـکیـمادهـ ـ اـیوـجراـجـامردهیـمهـ و ـکتشی ـ اـبافـ النـیود.”

ـمعتق ـ ـ اـ رـبوانـتهـکتـسد ـیساالی راـیذـپکـ ـمستقیمریاش ـ ـ ـ ـ ازـ ارثـبزرگاشـبدرـپا اـبه ـبعـاهالـست.ـسرده دـ
از دیدن آخرین اسالیدشو ماسک سعی کرد هواپیمای خانوادگی را بخرد اما موفق نشد آن را پیدا کند.

اـم واـمالن،ـیادر راـیدـلِی، ـستیرـپیـمناش ـ درـ و اوـبِردـندتـشهـبیـنواـجد رـبود. وـضاـیه ـعلی داـقالـعومـ تـشه
ـهمیشو ـ ـ ـتکهـ ـلیاـ راـشفـ ـخیلان ـ اـخیـ ـنجوب درـمامـ ـلگاـسزدهـناـپیداد. درـمیـ اوـمردم ـمتورد وعـضوـمهـجوـ

۲۲آفریقا



ـیگد ـبسیِیـمد.ـندـشریـ ـ زـ ـیبار ـبلندـقود.ـباـ ـ ـبلیـیـاهوـمد،ـ دودی،ـنوـ ـکشییـتورـصد ـ وـ ـجسترـبیـیـاههـنوـگده ـ هـ
زـشدا و ـیبت ـچشیـیاـ ـگیمـ ـهمیشدـشیـمثـعاـبرشـ ـ ـ ـچشهـبهـ ـبیمـ وـیاـ ـجلد ـکنهـجوـتبـ ـیکد.ـ دوـ از ـستی انـ
ـلیندـمهیـسدرـمواده،ـنـاخ ـ داـ وـشگ آنـتدـمِیـمت در آـجی دـما آـیوزش ـهفترـخد. ـ درـههـ ـلبوـشمـسراـما، اسـ
ـمجرایـباـیردـکیـمتـکرـش ـعکدلـمالتـ وـشیـمیـساـ درـهیـهاـگد ـجشم وـهنـ وـناـخمـسراـما وزرا هی

ـسف ـحضراـ ـپیورـ درـکیـمداـ و ـنهرد ـفینزوـجتـیاـ ـ ـلیساـ ـ ـملکایـهتـ ـ زـ ـیبه آـیاـ ـیقرـفی ـجنایـ (ـشیـبوـ اـتِیـمد.
ـشص ـلگـاستـ ـلیندـمارـکهـبیـ ـ اداـ وـمگ داد ـعکه رویـ ـجلساش ـمجلدـ ـ ـمثیـیـاههـ Newلـ YorkوElleاپـچ
شد.)

وـم Errolک،ـسـامدرـپِی Muskدر ـمحلکـی، ـ آنـندـشزرگـبهـ اوـهد. ـلیا وـبنـ ـقتار ـمتِیـمیـ ازدهـی،۱۹۴۸دِـلوـ
ـیگمدـهودـبهـلـاس دـ را ارولـندـیر ـبچِیِـماـبد. ـمثبهـ ـ ـخیلت،ـ ـ ـنسوـخیـ اـکیـموردـخرـبردـ قاشـشـاعـاهالـسـامرد
ـتعِیـمود.ـب “اوـکیـمفـیرـ ـلبخنقـشـاعرد: ـ ـ آنـشنـمدـ داـهد.” دورهی در ـنشگا ـ ـچناهـ ـبیمـهاـبارـبدـ رـ ـفتنرون ـ وـ د

ـطب ـگفتقـ ـ ارولـمایـههـ ـهفِی، ـتمالـستـ اوـ از ـستگواـخام ـ دـکیـماریـ و ـنبرد راـ ـحلقهـکودـبیـهال ـ راـ ازدواج ه
در دست مِی کند و در نهایت هم موفق شد. “او هیچوقت دست از خواستگاری کردن بر نداشت.”

آن ازـهازدواج ـهما اولـ ـکمان ـبغیـ دورانـمد.ـشجـنرـ در ـعساهـمِی درـشاردارـبلـ و روزـمهـنتـسد دو و ـبعاه دـ
ازدواج درـشاز و ـنیدـبالنـیا۱۹۷۱نـئژو۲۸ان آـ درـما آنـکیـلـاحد. روزـهه از ازدواجـشوـخرـسایـها ذتـلانـشی

ـنب ـتکهـبد،ـنودـبردهـ زـیردنـکمـهراـفرایـبوـپاـ ـمنیـگدـنک درـساـ اـیورـترـپب تا ـف ارولـنادـ ـعنهـبد. کـیوانـ
ـمهن ـ ـمکدسـ یاـ ـن واـ ـلکتک ـ یروـ ـن ـمثیـگزرـبایـهروژهـپکـ ـختماـسلـ ـ ـتجایـهانـ اـ باری، ـن ـمجما،ـهارـ ـ ایـههـعوـ
ـمسک ـ وـنوـ ـختمـاسی ـ ـنیایـهانـ اـیواـهرویـ را وـکیـمراـجی ـبعنِیـمرد ـ ـمتخصکـیوانـ ـ ـ ـتغصـ ـمشغهـیذـ ـ ارـکهـبولـ

اـسکـیود.ـبدهـش و ـبعدیـنال ازـ اـلوـتد ـخیلوKimbalرادرشـبالن،ـید ـ زودـ ـنیدـبمـهToscaرشـهواـخی اـ
آمدند.

ـنمالنـیا ـکنجکودکـککـیارزـبهیـنوـ ـ ـ وـ اـباو اوـبرژیـنا ـمسود. راـیاـ ـخیلل ـ زودـ وـفرـگیـمادـیی ـمثِی،ـمت لـ
ـهم ـپسا،ـهادرـمهیـ راـ ـبغاـنرش وـ ـقلوشـهاـبه اوـکیـممدادـ ـتعرد. ـکنیـمفـیرـ “اـ زودـید: ازـتالن ـبچر دـههـ ـیگای رـ
ـمس راـیاـ ـفهمییـمل ـ ـ ـمسد.”ـ اـلاـ ـبنظیـهـاگهـکودـبـاجنـیه ـ دـسـامدـمیآـمرـ در ـنیک دـ ـیگای وـسریـ ـقتت. آنـ ی
ـنگ ـبخصاهـ ـ وـ درـجوص ـچشمدی ـ دـباناشـ ـیگود، اوـبرانـ اـنیزدـمرفـحا اـمد ـنگا اـنارـ ـنگه ـچنار.ـ اـبنـیدـ نـیار
ـپیوعـضوـم آـ واـکیـیـاجاـتدـمش اـیدـله دـین و ـکتالن ـگمـاهرـ اوـکدـنردـکانـ ـشناـنه “ـیوـگیـمِیـمت.ـسواـ یـهـاگد:

ا ـشمدایـصالـصاو راـ ـنما ـشنییـ ـ ـکتد.”دـ آزـهرـ اـیاـهشـیاـما روی اـیی ـنجالن دادـ وـنام ـتصمید ـ ـ ـفتنرـگمـ ـ دهـغدـ
ـئیوـنآد راـ او اـنردارـبد درـکنـید؛ ـبهبثـعاـبانـکودـکار ـ ـشنودـ اـمود.ـشیـمیـیواـ “اـکهـفاـضِی ـلبترد: ـ اـ ارـکنـیه
ـهی ـثیـاتچـ اـشداـنریـ ـبیکـسـامتـلـاحنـیت.” ذـلـاحهـبرـتشـ ـهنت اوـ ـسیستـاتودـبوطـبرـمی ـ ـ ـشنمـ یاش.ـیواـ
ـگفِیـم “اوـ ـهنت: اـهوزـ راـکنـیم ـکنیـمار اـ راـمـامد. او درـکمـنیداـمونـچذارم؛ـگیـمودشـخالـحهـبن الـحه

طراحی یک موشک جدید یا همچون چیزیست.”

ـبچ دـههـ ـیگای اـبرـ روـهتـلاـحنـیه ـعکورـطاـیای ـلعمساـ ـ ـنشلـ ـنمانـ ـشمد.ـنیدادـ ـنیواـتیـماـ اوـسدـ ادـیرـفر
ـبکشی ـ ـ ـکنـایدـ وـبارشـ ـییـاپاال ـبپنـ اـیرـ اوـمد ـحتا ـمتیـ ـشمهـجوـ ـنماـ اوـشیـ روـبود. دـیه اداـیا وـهیدـمهـمدن د

ـفیراـطا ـممکاناشـ ـ اـ ـفکتـسن ـکننرـ ـ اوـکدـ ـعجیاـییادبـبه ـ اـیرـغبـ اداـمت.ـسب “ـهیدـمهـمی : ـهمیشنـمد ـ ـ هـ
ـفک ـکمکـسـامردمـکیـمرـ ـمتفیـ ـ اـ اـساوت اـمت. راـضوـمنـیا او ـنسبوع ـ وـهواـخهـبتـ وـترـبرادرشـبر رـتزـیزـعر
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نمیکرد.”

اـسـامرایـب ـلحظنـیک، ـ ـتفکایـههـ ـ ـبسیرـ ـ وـخارـ ـلعوقاـفاص درـبادهـ ـپننـسود. ـلگـاسشـشاـیجـ راـ ـپییـهی داـ
دــتودــبردهــک یا ــن اــ راــطای ــمسرافاش ندودــ ــک وــ مد ــت راــحامــ نارــککــیرفــصواساش ــک ذــ در او ناشــهد.

ـتص راـیاوـ ـچناـبری ـییزـجانـ اـکدـییدـمیـتاـ روزـیه ـمحصاـبـامـاهن ـ ـنیواـتیـمزاریـفرماـنوالتـ ـببینیمـ ـ ـ ـ کـسـامم.ـ
ا ـگفارهـبنـیدر “ـ ـبخشراـهـاظت: ـ ازـ ـمغی ـمسهـکزـ ـبصایـهردازشـپوولـ اـ (ـسری ـبخشت ـ ردازشـپرایـبهـکیـ
ـتص داردـبارـکرـیاوـ ـمثرد ـچشلـ ـعمایامـهمـ ـکنیـملـ اـ و ـفکد) راـ ـکنیـمردازشـپارم اـ ـلبتد. ـ اـ روزـیه رـتمـکاـهن
اـنواـتیـم اـکنـیم را ـنجار ـخیلهـکراـچم؛ـهدـبامـ ـ ـمسیـ ـهستنلـیاـ ـ ـ ـکنهـجوـتانـشهـبدـیـابهـکدـ اـ ـعنهـبـامم. وانـ
اـککـی اـیودک، ـتفن ـخیلاقـ ـ ـپییـ ـمپیـاکد.”ـمیآـمشـ ـ ـسخایـهارـکـاهرـتوـ راـ ـبیت دوـ ـتقسیهـشراـتن ـ ـ ـکننیـممـ ـ د.ـ
ـفیکراـگایـههـشراـت ـ ـتصیـ ازـکریـیاوـ ـتلهیـماـنرـبکـیه وـباـییـنوـیزـیوـ ـینیآـمیـیوـیدـیازی راـ ـکننیـمردازشـپد ـ وـ د
ـمحایـههـشراـت ـسباـ ـمسیـتاـ اـ ـنجوول ـکلایـهارـکامـ وـ ـمحی ـسباـ رـ ـهستنیـضاـیات ـ ـ ـبعد.ـ ازـ کـساـمی،ـتدـمد
ـیگد ـمعتقرـ ـ ـ ـنبدـ ـمغهـکودـ ـمثزشـ ـفیکراـگهـشراـتکـیلـ ـ اـ ـبلکت.ـسی ـ ـمغهـ اـبزشـ او اـیه ـمکن راـ هـکیدادـمان

ـچی اـیاـهزـ در را ـببینشـفراـطی ـ ـ آنـ ذـهد، در را ـهمناشـها ـنناـ ـکنازیـسدـ وـ ـتصد ـکنورـ آنـکدـ ـچطاـهه درـ ور
اـبوردـخرـب ـشیا دـ ـیگای ـتغییرـ ـ ـ ـکننرـ ـ ـعکاـیدـ ـلعمساـ ـ ـنشلـ ـهندـبانـ اداـساـمد.ـ “درـمک داد: ـتصوردـمه وـیاوـ ر
رواـنواـتیـمداد،ـعا ـمتقطـبم ـ ارـهاـبانـشلـباـ و ـتبم اـ ـلگاط ـیتمورـ ـ دـهاـبانـشیـ ـیگم راـ ـمحر ـسباـ وـ ـکنردازشـپه م.ـ

ـشت ـتکاب،ـ اـناـ ـجنبشرژیـنه، ـ ـ اـ و اـکرـههـکنـیی از ـخصنـیدام ـچطصـیاـ ـبخورـ ـجسموردـخرـبرـطاـ ـ دـ ـیگی ـتغییرـ ـ ـ رـ
میکنند را کامال مجزا محاسبه میکنم.”

ـیک ازـ ـجسترـبی ـ ـصفنـیرـتهـ ـعنهـبکـساـماتـ ـپسکـیوانـ اـجرـ ـشتیوان ـ زـ اوـیاق ـمطرایـباد ـلعاـ ازـبهـ او ود.
ـسنی ـ ـخیلنـ ـ ـییاـپیـ ـهمیشنـ ـ ـ ـکتهـ دـباـ در داـسی ـکیمبت.ـشت ـ ـ ـگفالـ “ـ دهـبت: او روزـعـاسرای در ـمطت ـلعاـ ارـکهـ
ـغی ـمحسادیـعرـ ـ ـنموبـ اـشیـ و آـگد ـهفترـخر ـ ـنسواـتیـمود،ـبهـ دوـتتـ روزی ـکتا راـ ـبخاب درـنواـ ـیکد.” ازـ ی
ف ــس آنــگوادــناــخایــهرــ تاــهی ــم اــکدنــشهــجوــ یالنــیه ــغ زده.ــ یــمباش باــیِ م ی ــک ــ ــ کهــبریــسلــ ــی ازــ ی
ـکت اـهیـشروـفابـ زدـطای دـنراف و زـلـاسهـتکـسـامهـکدـندـید روی و ـمیین ـ ـنشستنـ ـ ـ درـ و دـکیـلـاحه ـیکارـچه یـ

از همان خلسههای معروفاش شده، کتاب میخواند.

ـقتو ـکمکـسـامیـ ـبعد،ـشرـتزرگـبیـ ازـ ـتعطیلد ـ ـ ـ درـسدرـمیـ ـبع۲تـعـاسه ـظهدازـ ـکتهـبرـ تـفیرـمیـشروـفابـ
وـتو ـقتا واـ ازـیدـلی ـگشتنیـمرـبهـناـخهـبارـکرـسناش ـ ـ (ـ ـعص۶تـعاـسد ـهمر)،ـ اوـناـمیـماـجانـ ـبید. رـتشـ
ـکت ـعلمایـهابـ ـ ـتخیلیـ ـ ـ راـ دوره آن وـبدهـنواـخی ـبعود آنـ از ـکمید ـ وـهکـ ـبعا ـکتمـهدـ دـهابـ ـیگای “آنـ اـهر.
ازـمیـهـاگ ـمغرا ـبیازهـ اـنردـکیـمرونـ اـمد؛ ـپیدرتـنهـبنـیا ارـمیآـمشـ ـحلقابـبد.” ـ ـکتریـسا،ـههـ ـبنیایـهابـ ـ ادـ
آـیآ ـسیمزاک ـ وـ ـکتوف ـمعشکـیاهـمابـ ـ ـخشهیـقوـ اـ راـسن از وـینالـیاـهرتـبت ـچنیمـهن ـ ـکتنـ راـ ـهنماب ـ ایـ
درــگدــنز ــکهکشی ــ ــ تزوــجانــ ــک نهاشــقالــعوردــمایــهابــ ــهست ــ ــ “ــ رــیاــجهــبد. ــسیی مهــکدمــ ــت تامــ ــک ایــهابــ
ـکت وـسدرـمهیـنـاخابـ ـمحه راـ دـبدهـنواـخل و ـیگودم ـچیرـ ـشتداـندنـنواـخرایـبزیـ ـسعم.ـ ـکتردمـکیـ راـهابدارـ ا
ـکنعـناـق ـکتنـمرایـبهـکمـ ـسفابـ ـهندـبارشـ وـ ـبعد آنـ از داـنواـخهـبروعـشد ـیترـبهـماـنشـندن ـنیکاـ ـ اـکاـ نـیردم.
ـکت ـخیلابـ ـ ـشمورد.ـخدردمـبیـ وـتاـ ـقتا ـمتیـ ـنشهـجوـ دـیوـ در ـنید ـبیایـ ـچیهـچرونـ وـیـاهزـ دارـجی ـتصد،ـنود وریـ

از اینکه چقدر بار دانستههایتان کم است، ندارید.”

وا دوـقدر ـنسخع ـ اـ از داـیه ـپیشثـعاـبهـماـنشـنن ـ اـفرـ وـنودـبالنـیت ـتبد ـبهتهـبلـیدـ ـ دوـیرـ اوـهتـسن د.ـندـشای
ــپس ظاــحهــکرکــ ــف ــتصهیــ داــیوــ عت،ــشری ــب ازــ اــنواــخد تنــیدن ــک باــهابــ ــت اــکرــمهــبلــیدــ وــشاتــعالــطز د

۲۴آفریقا



ـشخصیت ـ ـ ـ «ـ ـهمی ـچیهـ دان»ـ ـپیز ـسکوـتبـشکـیرد.ـکداـ ـمیرـساـ درـشزـ ـصلاـفارهیـبام زـ ـمیهی ازـ ـسیرـپاهـمن دـ
ا اـیو دـعالن ـقیداد دورهـ در وـهق اوج ـحضیای ـ راـ اوـبض ـگفه “ـیوـگیـمِیـمت.ـ داـلواـساـمتـقروـهد: ـشتیی ـ مـ
ـسکوـت ـگفیـماـ ازـ ـپست ـبغهاـنرـ ـ ـبپهـ ـسیرـ ـنستیواـتیـمـامن!ـ ـ ـ داـلواـسرـهمـ ـشتیی ـ ازـ ـبپکـسـامم ـسیرـ اوـ و ـفقم طـ
راـجدـیاـب ـبخواب ـکتیآورد.”ـمرـطاـ ـنمیـهـاگکـسـامودنـبوانـخابـ آزاردـهودـ ـهنای داـ کـسـامادرـمت.ـشدهای

اضافه میکند: “او زیاد اهل ورزش و تفریح نبود.”

داـم ـستِی ـشبانـ وـهواـخاـبکـسـامهـکیـ وـبر ـپسرادر درـههـلـاخرـ ـحیایاش راـنردـکیـمازیـباطـ ـتعد رد.ـکفـیرـ
ـقتو ـیکیـ آنـ از ـگفـاهی ازـکتـ ـیکارـته ـسیرـتیـ اـ “ـجکـسـامت،ـسده داده: ـیکارـتواب ـفقیـ ـفقطـ اـندانـ تـسور
اـکس.”ـبو ـلبته ـ ـثیاـتهـ اـعت.ـشداـنواـنیـبودکـکرسـترـبمـهریـ ـتصحیرایـبالنـیادت ـ ـ اـ ـشتبح ـ دـهاـ ـیگات وـ ران
ـفتر ـهیجیـبارـ ـ ـبچاناشـ وـههـ دور از را وـبا دور ـتنهسـحرش ـ راـیاـ ـبییاش اـکیـمرـتشـ ـفکالنـیرد. ردـکیـمرـ
ـیگد اـ از اـکنـیران ـشتبه ـ راـشاتـهاـ ـننداـبان اـمد.ـنوـشیـمالـحوشـخدـ ـگفِیـمالن،ـیادر “ـ ـبچت: یـیـاهوابـجـاههـ
ـمث دوـ رو اون ـشتنداـنتـسل ـ وـ ـبهد ـگفتنیـمشـ ـ ـ دـکدـ ـیگه ـنمازیـباتـهاـبهـ ـکنییـ ـ ـعنهـبم.ـ ـخیلادرـمکـیوانـ ـ یـ

ـغمگی ـ ـ دوـکراـچدم؛ـشیـمنـ او ـسته دوـ را داـساناش ـکیمبت.ـشت ـ ـ وـ ـسکوـتال دوـ ـستا راـشانـ هـناـخهـبون
اـنیآوردـم اـمد اونـنالنـیا و ـخیله، ـ دوـ داـسی دوـبهـکتـشت ـستا ـکنازیـباشـ ـکیمبِیـمه.”ـ ـ ـ وـ ـسکوـتال راـ ا

اـتردـکیـموادار راـیا ـهندـبازیـبمـهالن اـ آنـجاـمد؛ ـهماـهواب ـبچرـههـکودـبیـناـ دـ ـیگهی ـممکریـ ـ اـ تـسن
ـبگ “اـیوـ اـمـامـامد: اون ـبلازیـبالـصان ـنیسدـ ـ اـبت.”ـ اـحنـیا واـشیـمرـتزرگـبهـچرـهالنـیال ـبستگد، ـ ـ هـبیاشـ
وـهواـخ وـبر ـپسرادر ـبیایاشـههـلاـخرـ درـچرـهد.ـشیـمرـتشـ ـتنههـسدرـمه ـ اـباـ اـباـمود، ـعضا وادهاشـناـخایـ

خیلی خوب میجوشید و کنار میآمد و در نهایت هم نقش بزرگتر و ارشد را بین آنها برعهده گرفت.

درــگدــنز لیــتدــمرایــبکــساــمهیــناــخی ی ــخ ــ طهــبوادهــناــخود.ــبوبــخیــ ــل یوــمفــ ق ــف ــ درــ ارول ارشــکت
درـناـخنـیرـتزرگـب را داـیورـترـپه ـشتنا ـ درـ ـعکسانـشهـناـخد. ـ ازـ ـهسوادهـناـخدـنرزـفهـسرـهی آنـکتـ در ه
ـهشالنـیا اـلاـستـ وـسه وـقودکـکهـست ـنید ـبلدـقمـ ـکندـنوـ اـهارـ روی و آـیم ـنشستهـناـخریـجوان ـ ـ وـنهاـ د

ـپش درـشـرستـ ـپیایـهتـخان ـبنفاریـنچاـ ـ ـمعشـ دارـقاـیورـترـپروفِـ اـنرار وـبیـتورـصالنـید. وـگزرگ ـلبخنرد ـ ـ دیـ
پهن داشت.

ـکما،ـما ـبعیـ زـ از اـکیـناـمد ـعکنـیه ـفترـگسـ ازـناـخد،ـشهـ ـشیاـپمـهواده ـبعالـسکـیرفـظد.ـ واـ نـیدـلد
ازـسـام وـندـشداـجمـهک ـبچـابِیـمد وـبـاههـ ـییالیـیه درـنـاخیـقالـ ـجنواده یـقرـشلـحـاسدرDurbanوبـ
ـیقرـفآ ـجنایـ ـنقیـبوـ ـمکلـ ـچنرد.ـکانـ ـبعالـسدـ اـ از اـفواـتنـید ـتصمیالنـیق، ـ ـ زـپاـبتـفرـگمـ ـکنیـگدـندرش د.ـ
ـتنهدرمـپ“ ـ وـ ـغمگیا ـ ـ ـبچهـسرـهود،ـبنـ زـماـبهـ اـنردـکیـمیـگدـنادرم اوـمد ـکسا راـ اـشداـنی و هـنادالـعنـیت
ـنب ـبعضود.”ـ ـ اـ از ـعضی ـمعتقکـساـموادهیـناـخایـ ـ ـ اـکدـندـ اـبالنـیه ـمنطاسـسر ـ اـخقـ ـتصمینـیودش ـ ـ راـ م
ـفترـگ وـ ـبعضه ـ دـ ـیگی ـنظرـ اـشرـ اوـکودـبنـیان ـتحه ـفشتـ ِـمارـ اCoraدرش،ـپادر راـکنـی، اـمرده.ـکار اـیادر ـامالن
“ـیوـگیـم اـمد: ـنمالـصن ـفهمییـ ـ ـ اـ ازـیاـبراـچالنـیدم ـپید زـمرود.ـبنـمشـ ـمحیانـشرایـبادیـشیـگدـنن ـ ردهـکاـ
زـیودم.ـب اـشالـمـاکیـگدـنک اـماد. درـیا ـتصمیالن ـ ـ ـگیمـ ـمستقالـمـاکریـ ـ ـ اـ ـهمست.”ـسل ـ وـبـاسرـ ـپنادرـمق جـ

ـپس اـ یاـجالن،ـیر ـست ـ ـمعتقک،ـساـمنـ ـ ـ اـ اـکتـسد یالنـیه ـب یرـتشـ ـشب ـ آـمهـ فرد ـل اـناـخایـ وـسه و تـقت
ـتصمی ـ ـ ـگیمـ اـ اـصری ـحسال ـنمیـتاـساـ ـستیاـجود.ـشیـ ـ اداـ “ـمن داد: ـفکه ـنکنرـ ـ اوـ ـهیهـبم واـکچـ از ناشـیدـلدام

ـبستگوا ـ ـ داـصاـخیـ ـشتی اوـ آدمـساـموادهیـناـخه.” را ـنسوـخیـیاـهک وـ آرام و قطرد ـن ـ ـمقهیـ للـباـ ـخی ـ یـ
ـحسا ـبعد.ـنیداـمیـتاـساـ ـکیمباـهدـ ـ ـ ـتصمیمـهالـ ـ ـ زـبتـفرـگمـ ارول ـکنیـگدـنا اـبد؛ـ ـمنطنـیا ـ ـطبیعهـکقـ ـ ـ تـ
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پسرها طوریست که بهتر است با پدرشان زندگی کنند.

ارولـحتـقروـه ـسککـساـموادهیـناـخد،ـشیـمکـساـمرف آنـنردـکیـموتـ ـنستنیداـماـهد. ـ ـ اوـکدـ ردـمه
ـنشیندل ـ ـ ـنبیـ اـ ـکنهـکدـنودـبلـیـامـامود، ـشناـبارشـ دوـ ارول ازدواجـبد. اـکاره و دوـحـاصالنـیرد ـتناـنرـهواـخب یـ
اوـکدـش ـبنظود.ـبانـشبـقراـمالـماـکه ـ ـسییرـمرـ اـکدـ وـیه وـهواـخالن هـکدـنردهاـکقـفواـتمـهاـبرادرشـبر

دربارهی ارول جلوی دیگران بد نگویند تا خواهرهایشان ناراحت نشوند.

اـجـام آـنـاخود:ـبنـیرا در ارول ـیقرـفواده ـجنایـ داـمدـقیـبوـ ـشتنت ـ ازـسـاموادهیـنـاخد.ـ دوـحک ـیسدود الـستـ
ـپی درـ ـکشش زـ وـنردـکیـمیـگدـنور ـگفوانـتیـمد اوـجتـ ـلیزو اـ واردـمـاسن درـشی ـکتده اولـ ـشهاب ـایورـترـپرـ
واـپد.ـنودـب ارول، ـلتدر ـهنرـ ـجیمریـ ـ ـهبروـگک،ـسـامزـ ارـ درـسـامود.ـبشـتان اوـبک ـگفارهی “ـ ـهسادمـیت: هـکتـ

ـتق ـیبرـ ـهیاـ ـنمرفـحتـقچوـ ـفقیزد.ـ ـشیوـنطـ ـشیوـنیـمیـندـ وـ درـکیـمیـقالـخداـبد و مـهدولـجردنـکلـحرد
اـکود.”ـبرـهـام ـمیلورا ـ اـبادرـمک،ـسـامیـ اـیزرگ در ـنگلیالن ـ ـ دـبسـ ـنیه آـ وـبدهـما ـبخوادهاشـنـاخود وشـهرـطاـ
عاالــب ــم بد.ــنودــبروفــ م ی ــک ــ ــ عالــ ــت نیــمفــیرــ ــک “اوــ لد: ــخی ــ ازــخیــ زــپوب وــخیــگدــنس گودش ــن ازــ هداری
ـکیمبد.”ـمیآـمرـبایاشـهوهـن ـ ـ ـگفالـ “ـ ـشخصیـامزرگـبادرـمت: ـ ـ ـبسیتـ ـ ـثیاـتارـ داـگرـ زـشذاری و تـیـاغهـبیـنت

ـشج اـباعـ راـیود.” ـبطالن (ـکاـبهاشـ راـمدایاشـصاـناـنیـهـاگهـکورا ـبسییزد) ـ ـصیوـتکـیزدـنارـ ـکنیـمفـ اوـ د.
“ـیوـگیـم ـبعد: ازـ اوـطانـیرـجد ـبسیالق، ـ ـبعود.ـبنـمبـقراـمارـ ازـ دـمیآـمهـسدرـمد ـنبد وـ ردشـگهـبمـهاـبالام

میرفتیم یا بازی میکردیم.”

درـگدـنز ارولـنـاخی ـخیلراـهـاظهی ـ اوـبوبـخیـ ـکلود. ـکتیـ داـ اـکتـشاب ـنسواـتیـمالنـیه راـشکـتکـتتـ ان
ـبخ وـنواـ ـمپیـاکدـیرـخرایـبولـپد ـ ـچیرـهـایرـتوـ ـبخکـسـامهـکزیـ ـبخدـهواـ داـ ارولـشرد راـنرزـفت. هـبداناش
ـسف زـجارـخایـهرـ ـکیمبرد.ـبیـمادیـیی ـ ـ ـگفالـ “واـ ـقعت: دورانـ ـنظییـبا ـ ـخیلایـهرهـطـاخنـمود.ـبریـ ـ ازـبـوخیـ ی

دارم.” دوران ـبچالوهـعهـبآن ـتحاـههـ ـثیاـتتـ ـمهرـ وـ درـهارت ارول ـفترـگرارـقارشـکوش ازـنودـبهـ و انـشدرـپد
ـکل ـچییـ ـفتنرـگادـیزـ ـ اـ ـگفالنـید. “اوـ ـمهنکـیت: ـ ـخیلدسـ ـ اـبیـ ـستعا ـ دـکودـبدادـ ـقیقه ـ ـنسیداـماـ یـشرـهتـ
ـفی ـیکزـ ـچطیـ ـکنیـمارـکورـ آنـ دوـهد.” داـسا ـشتنت ـ ـمحهـبدـ ـببینناـتدـنروـبدرـپارـکلـ ـ ـ ـ آـ راـهرـجد ـچطا رویـ وری
ـکشهـلوـلد،ـنذارـگیـممـه ـختمـاسیـ ـ ـچطانـ اـ ـنجور وـشیـمامـ ـنحود ـنصوهیـ ـپنجبـ ـ وـهرهـ ـسیا ـکشمـ ـختمـاسیـ ـ انـ

را یاد بگیرند. ایالن دربارهی آن روزها گفت: “لحظههای بسیار مفرحی بودند.”

آن ـکیمبهـکورـطارول، ـ ـ ـصیوـتالـ ـکنیـمفاشـ ـبسیدـ ـ ـشیوـهارـ وـ اـبویـقار او وـیود. ـکیمبالن ـ ـ راـ ـنشیـمال وـناـ د
ـچههـس ـقفیوـبتـعـاسارـ ـسخنانـشرایـبهـ ـ اـبردـکیـمیـنراـ ـپسهـکنـیدون ـعکهـبادرـقـاهرـ ـلعمساـ ـ ـنشلـ دادنـ ان
ـشنـاب ازـ او ـسخد. ـگیتـ ـپسهـبریـ راـهرـ آنـبیـضا و راـهود اـطـاخهـبا ـشتبر ـ ـحسانـشهـنـاکودـکاتـهاـ ـتنبییـباـ ـ ـ هـ
اـکیـم ـسعاـهارـبالنـیرد. راـپودـبردهـکیـ را ـکنیـضدرش آـبهـکدـ ـیکرـمه ـمهاـ ـکننرتـجاـ ـ درـ آرزویاش از و د
ـتشکیوردـم ـ ـ زـ آـگدـنل در ـیکرـمیاش ـگفتاـ ـ ـعکود.ـبهـ ـلعمساـ ـ درـ ارول ـمقل ـچنیلـباـ ـ ـستواـخنـ اـ هـکودـبنـیهای

ـسع اـبردـکیـ درسـیه اوـهدـبیـبوـخالن ـمستخد. ـ ـ ـمیدـ راـناـخنـ اـکصـخرـمه و راـیرد ـمجبالن ـ ـتمردـکورـ امـ
کارهای خانه را انجام بدهد تا بفهمد زندگیاش در آمریکا چطور خواهد بود.

وــیا مبالن ی ــک ــ ــ ازــ عال ــت یزــجفــیرــ ــی دورانــ آن اــنیزدــمازــبرــسات واــمد، اــضا حظهــکتــسح ــل ــ قیــتاــ ــعمی ــ ــ اــ
ـینـاشوـخاـن راـ ـتجد آنـهد.ـنردهاـکهـبرـ ازـهردوی ـتحما ـ ـشکنجلـ ـ ـ روـههـ ـصحبیـحای ـ ـکیمبد.ـنردـکیـمتـ ـ ـ ـگفلـ ت:ـ

ـقطع“او ـ ـمشکاـ ـ رواـ داـنالت وـشی ـمطمئنـمت ـ ـ اـمهـکنامـ و راـهالنـین آن ارثـبم روشـیردهاـبه ـبیترـتم. ـ اوـ ی

۲۶آفریقا



ـبسی ـ ـلحهـبارـ اـ ـحساظ ـخشیـساـ وـ ـسخن اـبتـ ـهمیاـمود؛ ـ روشـ راـمن ـتبا ـکسهـبردـکلـیدـ اـکیـناـ روزـمه
ـهستی ـ ـ وـ ـقتم.” ارولـحیـ ـپیرف آـ دـمالـحدـمش وـشونـگرـگِی ـگفد “ـ ـکست: ـنمیـ ـنسواـتیـ اوـبتـ ـکنا ـبیارـ د.ـیاـ

یاــباو ــه بوبــخســکچــ ــن دلامــمود.ــ من ــن راــهرهــطاــخدــهواــخیــ عایام ــت نفــیرــ ــک وــنرســتهــکراــچم؛ــ اک
ناخوشایند هستند. شما هم دربارهاش صحبت نکنید. به هرحال بچهها و نوهها هم این میان هستند.”

ـقتو ارولـ از ـستواـخی درـتمـ اـبا ـنیزـبپـگمـهاـبالنـیارهی اـ ـیمیلم ـ ـ اـبیـ ـمضمنـیا ـ ـسترـفمـیراـبونـ “اـ درـیاد: الن
ز ـبچنـماـبیـگدـندوران ـبسیهایـ ـ ـمستقارـ ـ ـ وـ ـقبود.ـبوشـهاـبل اـ از ـکسهـکنـیل آـ در ـیقرـفی ـجنایـ ـحتیـبوـ یـ

ـعلمـسا ـمپیـاکومـ ـ راـتوـ اوـنداـبری آنـبالـمـاکد، ـمسله ـ وـبطـ اـیاـنواـتود در زـییاش ـمینن ـ وـ ـقته ـفقهـکیـ الـس۱۲طـ
زـشدا ـهمزدـناـبت ـفعد.ـشهـ ـلیاـ اـهتـ وـیای ـکیمبرادرشـبالن ـ ـ دورانـ در وـکودـکال اـنواـجی ـنقی ـمتندرـ ـ زـ و ادـیوع
اـکودـب آنـبمـسه ـسخاـهردن اـ آنـست ازـهت. ـلگاـس۶ا ـبعهـبیـ ـهمهـبدـ ـتمنـمراهـ آـ ـیقرـفام ـجنایـ وـبوـ ی
ـبی ـکشرـتشـ ـجهایـهورـ راـ ـسفان اـنردـکرـ وـید. وـبالن درـهواـخرادر زـهرش ـمینر ـ دوـپکـیهـکهایـ تـسدر

داشته باشد، مثال زدنی هستند. من به دستاوردهای ایالن بسیار افتخار میکنم.”

ا اـیارول ـیمین ـ راـ اـبل ـسترـفمـهالنـیرای اـ و ـهشنـمهـبالنـیاد دادـ ـمکهـکدار ـتباـ راـپاـبهامـ ـتمدرش ـکنامـ وـ م
ـمعتق ـ ـ ـگفتودـبدـ ـ درـپایـههـ اـمدرش ـتفورد ـشتذـگاتـقاـ اـباـقهـ ـعتمل ـ ـنیستنادـ ـ ـ ـ ـگفکـسـامد.ـ “اوـ ـعجیبردـمت: ـ ـ یـ

اـسا وـمت.” ـقتا ـییزـجرایـبیـ ـبیاتـ اوـبرـتشـ ـفشه آوردمـ ـطفار رـ اوـفره ـگفت. “ـ ـمسلمت: ـ ـ اـ ـبگرـگا دورانـیوـ م
ـشتداـنیـبوـخیـکودـک درـ اـسم، ـممکت.ـست ـ اـ ـبنظوبـختـسن ـ ـقطعد،ـسرـبرـ ـ روزـلاـخاـ از مـهوبـخایـهی
ب ــن اــ ماــموده؛ ــن فوانــتیــ ــگ داــشیــکودــکهــکتــ ــشتادی دورانــ آن ــسخم. نود.ــبتــ ــمطمئ ــ ــ ــ اوــ لا ــخی ــ وبــخیــ
ـنسواـتیـم زـ راـگدـنت ـسخی ـکنتـ اوـ ـقعیتوـمرـهودـبادرـقد. ـ ـ راـ ـچقرـهی ـتبدـشاـبوبـخهـکمـهدرـ هـبلـیدـ
ـبختدـب ـ ـکنیـ اوـ ـنیسادیـشردـمد. ـ ـنمت.ـ ـلعنتم…ـنیداـ ـ ـ ـنمی!..ـ ـچطمـنیداـ ـکسورـ ـمثدـنواـتیـمیـ اوـ اـشاـبل رـگد.
ـبی اـتشـ از ـبخنـیر ـبگمـهواـ آـجوـبثـعاـبمـیوـ ـمشکدنـمود ـ اـشدـهواـخلـ وـید.” ـستیـاجالن ـ دـنودـبردهـکقـفواـتنـ

که فرزندانشان هیچوقت ارول را نبینند.

وـساـم ـقتک دهـحیـ اوـبودـبهـلاـسدودا ـلیرای ـمپیاـککـیارـبنـ ـ درـتوـ ـنسباـهژوSandtonدـیرـخزـکرـمر ـ ورگـ
اوـید ـگفد. “آنـ ـشگروـفکـیاـجت: اـلاهـ کتوازم ـل ـ یروـ ـن ـمعمهـکودـبکـ ـ ـمحصوالـ ـ یاـبیـتوـصوالتـ ف ی ـک ـ ـ تـ
اـخروـفیـم ـبعـامت؛ ـبخشا،ـهدـ ـ راـ آن از ـمپیـاکروشـفهـبی ـ اـتوـ ـختصر ـ دادـ اوـناص ـهیجدتـشهـبد.” ـ دهـشانزدهـ
(ـب ـحسود ـشبییـ ـ اوهـبهـ ـسیلوـبن).ـمدایـخه ـ اـ دـیه ـستگن ـ اـبدـشیـماهـ ـنجرای آدمـهارـکامـ ـیسوـنهـماـنرـبای یـ
ـگفکـساـمرد.ـک “ـ ـیکدـیاـبنـمت: آنـ از ـشتیداـماـهی وـ اـپهـبم راـکرارـصدرم آن ـبخردم اوـ ـخیلرد.” ـ زودـ ی
دــشVIS-20ودورــموــککــیبــحاــص گد؛ ــست ــ گاــخاهــ ــن ت.ــفیرــمروشــفهــب۱۹۸۰الــسهــکداریــفرــطرــپیــ
ـمپیـاک ـ اـتوـ ـکیل۵اـبالنـیر ـ ـفظـاحتـیاـبوـ وـ ـکتکـیه آـ زـماب ـیسوـنهـماـنرـبانـبوزش ـبیسییـ ـ ـ دـبکـ رـسه ـسیتاش د.ـ
ـگفکـسـام “ـ ـکشییـمولـطاهـمشـشت: ـ ـتماـتدـ ـمطامـ آـلاـ ـکتیـشوزـمب راـ ـبگیادـیاب ـ اـ ـمثنـمـامری؛ هـبورهـخلـ
اـج ـفتاناش وـ ـشبهـسادم روزـناـ ـنخه ـبیواـ ـتمـاتدمـ آنـکاماشـ ـلعوقاـفردم. ـچینـیرـتادهـ زـتهـکودـبزیـ آن انـما
ـعلک،ـساـمدرـپودم.”ـبدهـید ـمهنمـغیرـ ـ ـکمودناشـبدسـ ـمثیـ رـهتـیودـللـ ـفتا وـکیـمارـ ـنسبرد ـ اـبتـ نـیه
ـستگد ـ فیـبمـهاهـ ـت اـباوتـ ـتعالنـیود. “اوـکردـکیـمفـیرـ ـگفه: اـ دـیت ـستگن ـ قاهـ ـف اـبرایـبطـ وـسازی ت

نمیتوانی با آن کارهای واقعی و مهندسی انجام بدهی و من هم فقط گفته بودم حاال هرچی!”

ـهمالن،ـیا ـمشغهـکورـطانـ ـ ـکتولـ ـمپیاـکاـبردنـکارـکاـیدنـنواـخابـ ـ اـبیـیوـجراـجاـمرایـبیـهاـگود،ـبرشـتوـ

  ایالن ماسک: تسال، اسپیساکس، و تالشی برای آینده فوقالعاده۲۷



ـکیمب ـ ـ وـ ـپسال (ـههـلـاخرـ ـپسایاش راس،Kayeایـهرـ ـلین) ـ وـ ـپیتدون ـ راـ ـتشکیروهـگو،ـیر ـ ـ وـملـ آنـبیداد طـخـاهه
ـعیرایـبالـسکـییداد.ـم ـتخاکـپدـ رـممـ درـنردـکگـنرغ و ـمحلد ـ آنـفرایـبهـناـخهـبهـناـخانـشهـ اـهروش
ـفتنر ـ ـییزـتد.ـ ـتخنـ ـنبوبـخـاهرغـممـ اـ ـپسـامود؛ ـمحصـاهرـ ـ راـشوالتـ ـقیمتاـبان ـ ـ ـچنیـ ـهمسهـبرـبراـبدـ ـ ایـههـیاـ
ـختنروـفیـمانـشولدارـپ ـ ـهمچنید.ـ ـ ـ ـ اـ آنـین راـهالن وـشوـماـتردـکتـیرـیدـما آـبهـقرـتک ـبسازیـبشـترای د.ـنازـ

آ ـیقرـفدر ـجنایـ ـپیکـشوـمتـخـاسوازمـلیـبوـ ـنمداـ ـهمیرایـبد؛ـشیـ ـ اـ درـین ـشیمیوادـمهـنـاخالن ـ ـ راـیاـ الزم ی
ـکیرـتمـهاـب درـ و ـیخیرـمیـطوـقب وـ وـشوـمت اـخاـسیـمهـقرـتک ـگفالنـیت. “اـ ـچنیـنواـتیـمهـکنـیت: نـیدـ
راـم اـبواد ـنفجرای ـ ـکیرـتمـهاـبارـ ـکنبـ ـبسییـ ـ اـلـاجارـ ـنیترد،ـگوـگت.ـسب ـ ـپتراتـ ـسیاـ زـ و اوـموب،ـچالـغم ـلیواد هـ
ـهستناروتـبتـخـاسرایـب ـ ـ اـ و اـبرـگد ـکیرـتنـیه اـیبـ ـسیک وـ اـقازـبکـید ـکنهـفـاضوی اـ زـنی، آزادـیرژی ادی
ـکنیـم ـکلد.ـ روـبولـنراـگرـ ـکیبرـتزـمرـتنـغا ـ ـلعوقاـفیـ ـخیلنـمود.ـشیـمادهـ ـ ـهنهـکسامـناـشوشـخیـ ـتموزـ امـ
گشتا ــن ــ ــ دارم.”ــ را ــپسانام عواــماــهرــ ــق ــختاــسرمــگرــسهــکیــ فجوادــمنــ ــمن ــ ــ برهــ ــن ــچند،ــنودــ الــیدــ بهــین ــل اســ
ـشیوـپیـم وـندـ ـعیند ـ ـمحکـ ـچشهـبظـفاـ وـنیزدـممـ ـبعد ـتفناـبدـ ـ ـچمـاسگـ ـشلیمـههـبهایـ ـ اـنردـکیـمکـ النـید.
ـکیمبو ـ ـ زـ در ـمیال ـشنایـهنـ ـمسمـهاـبیـ ـبقاـ دوـ ـشتنذاـگیـمواریـسهـخرـچهی ـ اـتدـ روزـیهـکنـیا ـکیمبک ـ ـ اـبالـ

حصارهای سیم خاردار برخورد کرد.

ـپسـاهالـسذرـگدر ـینرـفارآـکهیـفرـحـاههـلـاخرـ راـشیـ دـتدیـجان ـنبر ـحتد؛ـنردـکیـمالـ ـسعارـبکـییـ دـنردـکیـ
وـی ـکلوـیدـیک راهـ ـبینوپ ـ ـپسد.ـندازـ اـبـاهرـ واـطدون ـمحان،ـشنـیدـلالع ـمنلـ ـسباـ ـکلرایـبیـ ـپیانـشوپـ د.ـنردـکداـ
ـتیرـت اـ راـماـنارهـجب دادـهه وـنم روـپد ـفترـگدـنی ـمجنـ ـکسوزـ رـکبوـ ـفتنار ـ درـ ـنهد. آنـیاـ ـکسدـیاـبـاهت، راـ ـپیی داـ
ـبیهـکدـنردـکیـم ازـتشـ داـس۱۸ر ـشتال اـنوـنـاقهیـگرـبکـیاـتدـشاـبهـ را ـمضی ـکناـ اـ رـپهـنـامد؛ وـیدر ارولـنوز ه

زیر بار این کار نرفتند. باالخره چندین دهه طول کشید تا ایالن و ریوز باهم شریک تجاری شدند.

ـشج ـپسارـکنـیرـتهـنـاعاـ ـسفـاهرـ ـبیانـشایـهرـ ژوـ ـنسبـاهن ـ وـ دـباـیورـترـپورگ در ـیقرـفآ۱۹۸۰هیـهود. ـجنایـ یـبوـ
ـنهیـبایـج ـخشنتـیاـ ـ وـبیـ ـمسیود ـ رـ ـیلر ـکیل۵۷یـ ـ ـمتوـ اـکریـ دوـیه ـشهن راـ وـههـبر زوـجرد،ـکیـملـصم

ـخط راهـیرـتاکـنرـ دـهن ـنیای ـمحساـ ـ ـکیمبد.ـشیـموبـ ـ ـ اـ از ـسفنـیال ـعنهـبـاهرـ ـتجوانـ دـبرـ ودشـخرایـبوارـشهای
ا ـکنیـمادـیالنـیو “آـ قرـفد. ـی ـجنایـ ـمحیـبوـ اـشلـ و ـمناد زـبیـ بیـگدـنرای ـن وـ ـهمیود ـ رویـ ـشمن یاـتاـ ـث رـ
ـصحناـمت.ـشذاـگیـم ـ ـخیلایـههـ ـ ـخشنیـ ـ ـچشاـبیـ دـمودـخمـ ـبخشهـکمـیدـیان ـ اـ از ـتفی ـمعمایـهاقـ ـ آنـ ول

اـبـاهروز ـتجریـسنـیود. ـبیرـ ـعجیاتـ ـ ـتعبـ ـشمفـیرـ رـ از ـیسا راـ ـکنیـموضـعک ـشمد.ـ دـ ـیگا درـ یـلـاسزرگـبر
کار پیدا کردن را سختترین بخش زندگی نمیدانید. چون خیلی هم سرگرمکننده نیست.”

ـبی ـسنینـ ـ ـلگـاس۱۶اـت۱۳نـ ـپسیـ درـهد،ـندـشوضـعـاهرـ ـمهمم ـ وـنردـکیـمتـکرـشـاهیـناـ اـبمـهد ـکتشه ـ اتـفاـ
ـگی ژوـطکـ در ـنسباـهور ـ ـختنرداـپیـمورگـ ـ درـ ـیکد. اـ از ـگشنـیی درـهذارـگتوـ ـمسا قاـ ـب Dungeonsاتـ &

Dragonsـگفکـسـامد.ـنردـکتـکرـش “ـ ـتبـامت: وـساردرـکیـیـاهِردـنهـبلـیدـ ـقییرـبت ـهمم.”ـیودـبدهـشبـ هیـ
ـپس ـمشغاـهرـ ـ اـ ـمستلهـکدـنودـبازیـبنـیول ـ ـ اـ ـنفکـیاـتودـبنـیزم ـتصاـبرـ ـصحنکـیورـ ـ وـ وـحه آنـهال وای
ـکمانـشهـب ـکنکـ “ـ ـشمد: اـ وارد وـیوـشیـمیـقاـتا ـصنکـید اـشوـگدوقـ ـبینییـماقـته ـ ـ ـچکد،ـ ـکنییـمارـ ـ درـ د؟

ـصن راـ ـکنییـمازـبدوق ـ وـ ـگهاـند ـتلکـیاـبانـ دهـیوـشیـمهـجواـمهـ و اـهد ـجنا آزادـ را ـکنییـمه ـ اـکد!”ـ درـیار الن
ـنق ارـ ـسیابـبش ـمتود.ـبیـلـاعالـچاهـ ـییزـجهـبوطـبرـمنـ وـقاتـ ـهیایـهیـیاـنواـتدرت دـهوالـ و ـیگا ـشخصیرـ ـ ـ ـاهتـ
ـبخرا ـحفیـبوـ ـپیترد.ـکیـمظـ ـ راـ ـگفوـیر “ـ ـتحاـمت: راـ ـهنمت ـ اـهیـیاـ ـنقالن،ـیای راـهشـ درـیردـکیـمازیـبا و م

۲۸آفریقا



ـنه ـمستـیاـ ـبقاـ راـ ـنیردنـبرایـبم.ـیردـبه ـتخیوهیـقهـبازـ ـ داـقلـ ـشتیوی ـ اـکمـ واـیه ـقعالن اـ در زـیا ـمینن ـ یـلـاعهـ
بود و بخوبی میتوانست صحنه را بچیند و همه را مشتاق و باانگیزه نگه دارد.”

ـهمکهـکیـنالـیا ـ درـهیـسالـ دـبهـسدرـمایاش او اـبالـمـاکد،ـنردـکواـعا اـیا اـین ـلهالن ـبخامـ دـفشـ اـشرق النـیت.
راـطدر دورهی ـهنمول ـ دـیاـ و ـبیی ـسترـ ـچنانـ اوـکوضـعهـسدرـمدـ یمرد. ـن ـ ازـ ـهشتهیـیاـپی ـ وـ ـنهم درـ را م
ـبید ـسترـ روزـیوان.ـخBryanstoneانـ ـبعک ـظهدازـ اـ وـیر ـکیمبالن ـ ـ ـپلاالیـبالـ ـسیمایـههـ ـ ـنشستهـسدرـمیـناـ ـ ـ هـ
ـمشغو ـ ـیکهـکدـنودـبوردنـخیـکوراـخولـ ـتصمییـ ـ ـ اـفرـگمـ اذـیت را ـکنتـیالن ـتعکـسـامد.ـ ـکنیـمفـیرـ “ـ نـمد:
ـجلـاسـاسا ـچشویـ اـ ـنمهـکروهـگنـیم دـچهـبمـنیداـ ـلیه ـکتراـمیـفرـخزـملـ زدـ آـنک ـفتد، ـنمیـباـ دـیـاشدم.ـشیـ

ـهم روزـ ـصبان ـتصحـ اوـباـفادـ ـتنه زدهـ اوـبه و ـحسمـهودم ـبهیـباـ وـخرـبشـ ـعصبورده ـ اـشیـناـ ـپست.”ـسده رکـ
ـفتر ـپشودـبهـ اـستـ وـیر ـلگاـبالن ازـبرـضرشـسهـبدـ و زده ـپله ازـسـامود.ـبردهـکرتاشـپـاههـ ـییاـپاـتاالـبک نـ
ـپل ـغلاـههـ وـبوردهـختـ ـبعود ـچنمـهدـ ـنفدـ اوـبرـ ـحمله ـ ـبعضد.ـنردـکهـ ـ ـپهلهـباـهیـ ـ ـلگایاشـهوـ وـنیزدـمدـ د
ـستردـس راـسمـهانـشهـ زـبرش ـمیه ـبیوـکیـمنـ ـگفکـسـامد.ـ “اونـ ـمشکـیـاهت: رواـ نـمد.ـنودـبیـضوـعیـنت
ـهم ازـجانـ رـحا ـفتال ـکیمبم!”ـ ـ ـ وـبالـ ـحشا وـ ـنگت آنـساـمرایـبیـنراـ راـهک ـتما اوـکیـماـشاـ ـعجلاـبرد. ـ ازـ ه
ـپل ـییاـپـاههـ رـ ـفتن ورمـنوـخورتـصاـتودـبهـ و وارـسـامردهـکی را ـکنیـسک ـکیمبد.ـ ـ ـ ـگفالـ “اوـ ـمثت: ـکسلـ ودـبیـ
رـتهـک از ـینازه آـکوـبگـ راـسـامد.”ـشاـبدهـمس ـبیمهـبوراـفک ـ ـستارـ اوـنردـبانـ ـگفد. “ـ ـتقت: ـیبرـ ـهفتکـیاـ ـ ولـطهـ

ـکشی ـ ـنستواـتاـتدـ ـ (ـگرـبهـسدرـمهـبمـ ـمصکـییـطردم.” ـحباـ ـمطبهیـ ـ درـتاـعوـ ـگفکـساـم۲۰۱۳الـسی هـکتـ
ـبخ ـمشکرـطاـ ـ ـتنفسالتـ ـ ـ ازـکیـ اـعه دـیوارض ـپیرایاشـبواـعن آـ ـمجبودـبدهـمش ـ اـبورـ ـنجه ـعمامـ ـبینلـ ـ یـ

شده.)

ـچههـساـتکـسـام اـسارـ ـخشروهـگنـیال وـ راـحیرـبن ـتحمم ـ آنـکلـ ـپسارـبکـیـاهرد. راـ ـبهتهـکری ـ دوـیرـ تـسن
آنـبکـسـام زدهـقود ـقبـاتدـنودـبدر ـکنولـ دـ ـیگد ـشتداـناریـککـسـامـابرـ ـگفکـسـامد.ـشـابهـ “ـ رـبالوهـعت:
آنـیا ـمثاـهن، ـبهتالـ ـ دوـیرـ ـمجبراـمتـسن ـ ازـمهـکدـنردـکورـ ـمخفرا ـ ـمنصدنـشیـ ـ ـکنرفـ آنـتدـ مـهازـباـها
ـبت ـننواـ ـننزـبراـمدـ اـ و ـخیلنـید ـ ـسخرایامـبیـ آزاردـ و ـهنت وـسـامود.”ـبدهـ ـقتک اـ راـیی ـگفیـمن ـچشتـ اشـهمـ
ـخی وـندـشسـ اداـسـامد.ـیرزـلیـمشـیداـصد “ـمک داد: دالـبه ـمعلاـنلـیه ـ آنـموـ ـتصمیـاهی ـ ـ ـفترـگمـ هـکدـنودـبهـ
اذـمبـترـم ـکننتـیرا ـ وـ ـهمید ـ راـشزرگـبنـ ـسخدن ـقفیوـباـهالـسود.ـبردهـکرـتتـ اذـمهـ درـنردـکتـیرا د.
ـتحدهـعکـیطـسوـتدامـمهـسدرـم ـتعقیتـ ـ ـ داـکودمـببـ و درب ـکننانامـغه ـ وـ ـبعد ـفتیرـممـهدـ وـناـخمـ ه

شرایط آنجا هم بد و ناخوشایند بود، مثل یک کابوس بیانتها.”

ـحلرـمکـسـام ـبعایـههـ دـ ـبیدی ـسترـ درـ را Pretoriaان Boys High Schoolازـکیـیـاجد؛ـنذراـگ ـجهه رـ دـشت
ـجهکـساـمرایـبیـقرـتو ـمحسشـ ـ ازـشیـموبـ و رـهیـفرـطد ـفتم داـخارـ زـمشآـنوب راـگدـنوزاناش رایـبی
ـتحملـبـاقکـسـام ـ دوـسدرـمهـکیـیـاجود.ـبردهـکرـتلـ ـلتهی ـمحسیـ ـ Pretoriaد،ـشیـموبـ Boys،دـصیـط
ـعمالـس ـمثردشـکلـ ـخصهیـسدرـملـ آنـبیـصوـ ـتبـاجود. ـشمهـکهایـسدرـمهـبودـبدهـشلـیدـ ـپساـ وانـجرانـ

را به آنجا میفرستید تا برای ورود به آکسفورد یا کمبریج آماده شوند.

راـساـمایـهیـسالـکمـه او ـپسک دوـ آرام، ـشتنتداـسری ـ وـ دارـیهـبادیـعی ـیکد.ـناد ازـ ایـهیـسالـکمـهی
Deonکـسـام Prinslooـگفنـمهـبکـسـامارهیـبدر “درـ ـچهـامهیـسدرـمت: ـپنارـ داـ وـهاـبوزـمشآـنج اـبوش
ـستعا ـ آنـجکـسـامهـکودـبدادـ ـمحسـاهزو ـ ـنموبـ ـتقد.”ـشیـ ـیبرـ ـچههـساـ ـکسارمـ ـصحبنـماـبهـکیـناـ ـ دـنردـکتـ

ـچنی ـ ـنظنـ داـ ـشتنری ـ آنـعهـبد.ـ ـمعتقـاهالوه ـ ـ اـقالـعدمـعهـکدـنودـبدـ آنـبالنـیهی ورزش درـهه ـهنگرـفم ـ هـکیـ
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ورزشــشاــعردماشــم و ورزش راــنودــباــهارــکق او مد ــک هیــ ن ــت ــ Gidoenود.ــبردهــکاــ Fourieک ــی دــ گی ــی ازــ ر
ـگفکـسـامایـهیـسالـکمـه “راـ اـست: ـنشالـصتاش ـمبنهایـناـ ـ اـبیـ اـقکـسـامهـکنـیر ـمیلیتـسرار ـ ـ ـبشاردرـ ودـ

د او ـنمدهـیدر درـشیـ او ـهیهـسدرـمد. رـقچوـ ـهبت وـ ـنشمـهروهـگرـسر ازـمود.ـبدهـ اـکیـیـاهارـکن او ـنجه دادهـ ام
واقعا شگفتزدهام.”

ـهیکـسـامهـکیـلـاحدر دوـ ـیکزدـنتـسچ درـ ـعجیاداتـعت،ـشداـنهـسدرـمی ـ وـ اـهباشـیرـغب در راـجـامنـیم
ـثیاـتیـب ـنبرـ ـپسد.ـنودـ Tedامـنهـبریـ Woodاـی ـختاـسکـشوـمتـکاـمکـیکـساـمهـکتـسادش درـبهـ و ود
ـتفگـنز ـمنفجحـیرـ ـ ـ اـبردهـکرشـ ـفقنـیود. ـنشکـیطـ آرزوـناـ از ـنبایاشـهه درـ ـبحکـیود. ـعلالسـکرـسثـ وم،ـ
ـهمهـجوـتاو راـ ـمضهـبه اـ ـستفرات ـ ازـ ـفسیلایـهتـخوـساده ـ ـ وـ اـیزاـمی ـشیورـخرژیـنای ـجلدیـ درـکبـ رد.

ـکش ـهمیشهـکوریـ ـ ـ درـ اـحه ـستفال ـ ازـ ـمناده ـطبیععـباـ ـ ـ زـ ـمینی ـ اـ اـسی ـهیوـتیـعوـنرفـحنـیت ـمقهـبنـ اتـسدـ
وودـسا ـگفت. “اوـ ـهمیشت: ـ ـ درـ ـمسوردـمه ـنظلـیاـ داـطاـقرـ Trencyت.”ـشع Benetـیک ازـ یـیـاهیـسالـکمـهی
ـبعـاهالـسهـک ازـ ـکمهـسدرـمد درـسـاماـبانـکاـ ـتمک ـتعودـباسـ ـیکهـکردـکیـمفـیرـ ازـ ـنتـافی کـسـامایـهزیـ

در دوران دبیرستان قابل سکونت کردن کرههای دیگر بود.

ـیک دـ ـیگی ازـ ـنشر آـههـناـ ـینای اـ در وـساـمهـکودـباـجنـیده ـکیمبک ـ ـ زـ در ـتفگـنال درـیرـ ـحیح ـمشغاطـ ـ ولـ
ـصحب ـ وودـکدـنودـبتـ آنـبه ـملحـاهه ـ وـشقـ ـسیرـپده درـبدهـ ـصحبیـعوـضوـمهـچارهیـبود ـ ـکننیـمتـ ـ آنـ ـاهد.
ـگفت ـ “داـنودـبهـ ـشتید: ـ ـگفتییـممـ ـ ـ آـ درـیم ـصنعا ـ اـ اـلـامورـمت ـحتیی ـ اـبیـجاـ ـهمنـیه ـشعبهـ ـ وـ ـحضه ـمشتورـ ـ ـاهریـ

آن ـهسـاهدر آـیتـ در ـینا ـسمهـبدهـ ـهیواـخذـغـاکدونـبکداریـناـبتـ رـ ـبخت؟”ـفم دارمـطاـ ـگفتاـبهـکر ـ “آره،ـ ن
این عالیه” چه نظر بیمعنی مضحکی داده بودم.

ـچنرـه ـنخبگزوـجکـسـامدـ ـ ـ ـنبهـسدرـمانـ اـ ردـمود، در ـمعفـیا داـ ـسطاـبیـنوزاـمشآـندود وـ ـقعیتوـمح ـ ـ هـکودـبیـ
داـسدو ـتمایـههـماـنرـبرایـبتـشت وـیرـ ـمپیاـکاـبارـکن ـ اـتوـ ـنتخر ـ داـشابـ ازـمشآـنود. ـمختلدارسـموزان ـ ـ فـ
ـچیلـگ زـیدرـتایـهالسـکرـساـتدـندـشیـمنـ ـیسوـنهـماـنرـبایـهانـبس ـبیسیول،ـبوـکیـ ـ ـ وـ ـسکاـپک رـضاـحالـ

ـبش ـعشقاـبکـساـمد.ـنوـ ـ دـبهـکیـ ـنیه ـعلمایـ ـ ـتخیلی-ـ ـ ـ وـ ـنتاـفی داـهزیـ اـبتـشا ـتمنـیه ـتکنـیارـ ـیکوژـلوـنوـ الـ
وـمهـمادا ـشتوـناـبیداد داـ ـستن درـکیـیاـهانـ اژدـبه وـهاب ـطبیعاوراءـموداتـجوـما ـ ـ ـیسنوـنه،ـ ـ راـگدـ ـتمی نـیرـ

میکرد. او گفت: “دوست داشتم چیزی شبیه ارباب حلقهها بنویسم.”

یــم دــهالــسِ یای ــب ترــ ــس اــ ازــیان را ــچشالن درــییدــمادرــمکــیمــ و کاــشارهیــبد ــه درــهارــ اــسای النــیی
ـستدا زـهانـ ـتعادیـیای اوـکفـیرـ ـگفرد. وـبتـ ـشتوـنکـساـمهـکیـیوـیدـیازی ـخیلود،ـبهـ ـ ازـ وـهرـتزرگـبی ا
ـشنارـک ـتجاـبایـهاسـ دـبرـ ـنیهی ـتکنایـ ـ راـلوـ ـتحوژی ـثیاـتتـ دادهـقرـ ازـبرار او اـپود. ـمتحس ـ رـهانـ یـضاـیای

ـخیل ـ ـبهتیـ ـ ازـ وـسمـهر اـمیآـمرـباالناشـسن و ـلبتد ـ ـفظاـحهـ ـنظییـبهیـ ـ داـهریـ ـتنهت.ـشم ـ دـ ـلیلا ـ هـکیـ
نمراتاش بهتر از بقیه نبود عدم تمایل به انجام تکالیفی بود که مدرسه برایشان مقرر میکرد.

اـسـام ـمسـامک راـیاـ دـطل ـیگور “ـییدـمریـ ـفقد: ـفکطـ رـبردمـکیـمرـ ـسیرای هـچهـبم،ـهواـخیـمهـکیـیـاجهـبدنـ
ـنم ـنیرهایـ دارم؟”ـ ـمباز اـحاـ ـجبث ـمثاریـ آـ ـیکرـفل واـکودـبسـناـ ـقعه ـمتاـ ـنمهـجوـ ـفترـگادـیدمـشیـ هـچناشـ
دارد.ـیاـف ـخیلدهای ـ ـمسخیـ ـ ـنظهـبرهـ ـفقنـمد.ـمیآـمرـ ـنمطـ ـقبرهیـ ـفترـگیـمیـلوـ وـ ـهمم درـبیـفاـکانـ و ود

ـمثیـیـاهدرس ـفیلـ وـیزـ ـمپیـاکک ـ ـنمنـیرـتاالـبرـتوـ ـهمیشرهـ ـ ـ اـبنـمالـمهـ درـگود. ـفترـگر ـنمنـ ـبسیرهـ ـ یـلـاعارـ
ـنمدهایـیـاف ـجیرـتدم،ـییدـ ـکتیدادمـمحـ ـبخابـ ـگیم،ـنواـ ـکنازیـبمـ ـبندـکـایمـ ـیسوـ ـهسادمـیم.ـ درـکتـ الـسه

۳۰آفریقا



ـچه ـپنجاـیارمـ ـ ـبعضمـ ـ درسـ از راـهی ـقبا ـنشولـ ـبعدم.ـ ـگفنـمهـبادرمـمزدـماـند،ـ اـکتـ اـگه درسـیر راـهن ا
ـقب ـنشولـ ـنمومـ ـثبرـتاالـبالـسرایـبمـنواـتیـ ـکنامـنتـ واـ در ـنمنـمعـقم. ـنستیداـ ـ ورودـبهـکمـ ایـههـیـاپهـبرای

باالتر باید همهی درسها را قبول شد. بعد از آن من بهترین نمرههای کالس را میگرفتم.

ـهفکـسـام آـکودـبهـلـاسدهـ ـیقرـفه راـ ـمقصهـبا ـ اوـکرکـتاداـنـاکدـ ـسفرایـجـامرد. راـ ـمطبرایـبـاهارـبرش ـ اتـعوـ
ـتع وـکفـیرـ ـمعمرده ـ درـ دـبوال دو ـلیارهی ـسفرایـبلـ ـصحبرشـ ـ اـکتـ ـنسخت.ـسرده ـ اـتوـکهیـ اـیاه اوـکتـسن ه
زودـچرـهتـسواـخیـم آـبرـته ـیکرـمه وـسرـباـ ـنسواـتیـمد ازـ رـنـاکت و ـیشادا ـعنهـبیاشـیاداـنـاکهیـ لـپکـیوانـ

ـعب اـ ـستفور ـ ـکنادهـ دوـ ـمید. داـ ـستن اـهانـ اـیم آـکتـسن دوران آن در ـیقرـفه ـجنایـ ـنیهـبیـبوـ ـنظرویـ یـماـ
ـحتیا ـ داـ ـنمکـسـامت.ـشاج ارـسواـخیـ وارد ـبششـتت اوـ ـگفود. ـحتمهـکتـ ـ ـمجباـ ـ ـنیهـبدـنردـکیـمورشـ ایـهروـ

رژیم آپارتاید بپیوندد.

ا ـبینـیدر ـچینـ اـبدرتـنهـبهـکزیـ آن اـشارهـشه اـیده اوـکتـسن ـقبه ازـ ـپنزرگاش،ـبیـیوـجراـجـامروعـشل جـ
داـم در ـنشگاه ـ درسـیورـترـپاهـ اوـنواـخا ـفید. وـیزـ ـمهنک ـ اداـسدـ را اـمی داد، دلـمه وـنارـکهـبا ـخیلداد ـ زودـ ی

ر را درــکاــهآن او داــبرد. دوران شگارهی ــن ــ قهــکدــیوــگیــماهاشــ ــف آــتهــکودــباریــکطــ دارکــمدنــشادهــما
ـستواـخیـمیامـیاداـنـاک اـ ـنجم اـبالوهـعم.ـهدـبامـ روزـکنـیر آن ـهمییاـبزوـجـاهه ـ روزـیرـتتـ زـهن ود،ـبیاشـگدـنای
ـعضرایـبکـساـم ارـ ـنششـتو وـ رـبدن وـخا ـنگییاـبوت ـ داـبیـگزـ ـنشگه ـ دوـفیرـماهـ و داـست داـشت ـستت انـ
راـجراـجاـمامـخکـنواـج ـعنهـبو دـ یوان ـل رـ ـفتل ـتعناشـ ـکنفـیرـ ـهمیرایـبد.ـ ـ داـجاـمنـ ـنشگرای ـ اـیورـترـپاـ

هیچوقت پررنگ نشد.

ـلبتا ـ اـ در ـعمیقکـسـامهـکنـیه، ـ ـ دوـ داـسا اـبتـشت ـمتحاالتـیه ـ ـشکرودـبدهـ ـنیسیـ ـ ـتسلت.ـ ـ زودـ ـهنگط ـ اوـ ام
ـعلهـب ـمپییـاکومـ ـ ـ وـتوـ ـتکنر ـ درهیـبدـیدـشهایـقالـعوژیـلوـ ـسیلیکه ـ ـ ـ اـ در را وـپالنـیون داد ـسفرورش ارجـخایـهرـ
ـکشاز اـ ـفکنـیورش راـ آـکر ـیکرـمه ـتنهاـ ـ اـنواـتیـمهـکتـسیـیـاجاـ راـهدهـید ـعملایاش ـ ـکنیـ اوـ در ـتقد، رد.ـکتـیوـ
ـمقدر آـباـ ـیقرـفل، ـجنایـ اـیرـتمـکیـبوـ ـمکن راـناـ ـکسرایـبات روـبیـناـ ـحیا ـینرـفارآـکاتـ داـ ـهمت.ـشی هـکورـطانـ

کیمبال هم گفت: “برای کسی مثل ایالن، آفریقای جنوبی مثل زندان بود.”

رـصرـف ـفتت ـتغییاـبکـساـمنـ ـ ـ اـمهـبهـکیـنوـناـقرـ ـملییدادـمازهـجِی ـ راـ اـهدشـنرزـفهـبتاش ـنتقم ـ دـ دـهال
ـتحقیهـبردـکروعـشتـعرـسهـبکـسـامد.ـشانـممزـه ـ ـ درـ روالـهازیـبذـغـاکارهیـبق وـکای ـتقار ـیبرـ الـسکـیاـ
ـکشیولـط ـ ـییاـتاـباـتدـ ـمقدـ ـسپاـپی،ـیاداـناـکاتـماـ دـبکـساـمیـیاداـناـکورتـ ـگفِیـمد.ـسرـبتاشـسه ت:ـ
ـهم“ اـکودـبعـقوـمانـ رـنـاکهـبالنـیه روزـفادا آن در اـبایـهت.” ـینتدون ـ ـهفتهـسدـیاـبکـسـامت،ـنرـ ـ ـسخهیـ راـ ت

ـمنتظ ـ ـ ـبلیاـتدـنـامیـمرـ ـ ـپیمواـهطـ ـ دـباـ ـسته وـسرـبشـ ـلحظدونـبد ـ درـ راـنـاخگـنهای روزـبه ـبهتیـیـاهرای ـ رکـترـ
کرد.
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فصل سوم

کانادا 

۳۲کانادا



اـبرارـف ـبخاداـنـاکهـبکـسـامالنـیزرگ ـنشزیـیهرـماـنرـبیـبوـ اوـبدهـ ـنسیداـمود. داـ درـبیـیت ـنتوـمزرگاش رآلـ
ـکنیـمیـگدـنز وـ اـبد ـمیه دـ اوـید ـپیمواـهوارـسدن ـ ـبعود.ـبدهـشاـ ازـ درـفد ـتلفکـیاهـگرودـفرود، ـ ـسکنـ دـ دـیهای
ـسعو ـکمهـبردـکیـ دـ ـفتک ـتلفرـ ـ داـ راـتزرگـبیـین، ـپیرش ـکنداـ وـ ـقتد. ـنشقـفوـمیـ ـتمادرشـماـبد،ـ ت.ـفرـگاسـ
اوـما ـخبا داـسـامرایـبدیـبرـ ـقبت؛ـشک ازـ ـپسروازـپل داـبرشـ ـسترـفهـماـنرـتزرگـبیـیرای زـبادهـ و هـکیـنـامود
درـساـم رـجود،ـبتـیزـنراـتک ـسیواباش «داـبدهـ ـمینهـبیـیود: ـ رـتوـسهـ ـفتا اـ و ـیعننـیه» ـ اـ رایـبیـیاـجالنـیی

رفتن ندارد. ماسک چمدان به دست راهی مهمانسرای جوانان شد.

ـبع ازـ ـچند اـ روز وـماـقد ـگشت وـ درـگت ـنتوـمذار اـ ـتصمیالنـیرآل، ـ ـ ـبلنهیـماـنرـبکـیهـبهـکتـفرـگمـ ـ دتـمدـ
ـفک ـکنرـ اـ ـکنراـپاداـناـکرـساـترـسکـساـموامـقد. اوـنودـبدهـ و ـتصمید ـ ـ راـشکـتکـتتـفرـگمـ ـپیان ـکنداـ رایـبد.ـ

ـهمی ـ ـبلیکـینـ ـ اـصطـ دالری ـکشرـسراـسرایـبوسـبوـتد ـنسواـتیـمهـکتـفرـگورـ ازـهواـخیـمهـکتـقروـهتـ د
اــی یوســبوــتک ــپ اــ و دــبوــتاده گوس ــی راــ راــشوارــسری و ح،Saskatchewanیــهود ــم اوــ یل ــل زــ یــگدــنهی
ـبعد.ـشزرگاشـبدرـپ ازـ ـکیل۳۰۰۰دودـحد ـ ـمتوـ ـمسرـ اـبرتـفاـ اوـبوـتا Swiftهـبوس، Current،ـشه اـبریـ
ـنفزارـهزدهـناـپ ـجمعیرـ ـ ـ رـ ـسیت وـ ـمیااـناـبد اـ از ـیستگدی ـ ـ اـ ـیکهـبوسـبوـتاه ازـ ـپسی زـهیـیرداـ وـنایاش زد ـبعگ دـ

به سمت خانهی او راه افتاد.

آـسکـیکـسـام ـینال راـ اـبده ـنجه ـعجیایـهارـکامـ ـ درـ ـمشغاداـنـاکب ـ درـبولـ او ـپسهیـعزرـمود. درـکیـیرداـ ه
ـشه ـچکوـکرـ ـسبودـبعـقواWaldeckامـنهـبیـ ـیجزـ وـشـاکیـماتـ ـبیوـلت راـهاـ ـبیاـبا زـ از ـمیل رد.ـکیـمارجـخنـ

جالنــیا ــه گاــسدهــ ــل راــ میاش ــه ــجشاــجانــ وــفرــگنــ یت ــک راــلوــتکــ اــبدش وــیدــجوامــقا ند ــچ فدــ ــن ازــ ر
ـهمس ـ ـنمهـکیـیـاههـیاـ ـشنیـ ـبعورد.ـخت،ـخاـ وـهدـ در ـنکا درـخـاشتـفرـگادـیوورـ راـهتـخهی ارهـبا ـببیـقرـبا رد.ـ

ـسخکـسـام ـعمارـکنـیرـتتـ راـ ـبعرش ازـ ـجعراـمد ـیکهـبهـ دـ از ـفتی ـپییـباـیارـکایـهرـ درـبردهـکداـ او رـپارهیـبود.
ـتحقیارـکنـیرـتدـمدرآ ـ ـ وـکقـ اـبرده ـیکنـیه رـ ـسیی «ـبدهـ ـتمیود: ـ اـکزـ ـبخاقـتردن اـ هـچرـفاـبریـبوبـچاهـگارـکوارـلار

درآ ـعتاـسدـمو ـگفکـساـمدالر.»۱۸یـ “ـ ـلبدـیاـبت: ـمخصاسـ ـ ـشیوـپیـمارـکوصـ وـ ـکشدی ـکشانـ ازـ لـنوـتان
ـیکارـب زـبهـکیـ ـحمه ـعبدی،ـشیـماـجوشـتتـ ـبعردی.ـکیـمورـ درـ ـهنهـکیـلاـحد ـبخوزـ اـ در داغ اـبودـباقـتار
آـخاروـج و ـشغاک وـ ـشیال درـ راـهتـخرهی ـجما آنـکیـمعـ و ازـهردی را ـهما ـنلوـتانـ زـبهـکیـ ـحمه ردـ آن از ت
اـکیـمارجـخدی،ـش یرـگردی. ـب ازـتشـ یر ـن آنـعاـسمـ ـبخدیـناـمیـماـجت وـشیـمزـپارـ اولـمیـمدی ردی.”

ـهفت ـ ـنفیـسه،ـ ـمشغرـ ـ روزـسد؛ـندـشارـکهـبولـ ـبعه ـفقدـ ـپنطـ ـنفجـ آـندـنـامرـ و ـهفترـخد ـ ـفقهـ دوـسـامطـ و ک
نفر دیگر سر کار میرفتند.

ـهمیدر ـ ـحینـ ـمشغکـسـامهـکنـ ـ زـ درـگدـنول وـبود،ـباداـنـاکی وـهواـخرادر اـهادرشـمر در ـفکنـیم هـکدـنودـبرـ
آنـب وـنروـبـاجه ـقتد. ـکیمبیـ ـ ـ اـ و دوـیال درـبالن رـههـباداـنـاکاره ـسیم ذاتـندـ ـیگازـبد وـ ـسخرـسوش دوـشتـ ارهـبان
ـنمودـخ درـساـمرد.ـکیـیاـ ـنهک درـیاـ دا۱۹۸۹الـست ـنشگدر ـ ـیینوـکاهـ ـ درـ ـکینز ـ ـستگاـ اوـ ـنتون ـثبوـیارـ امـنتـ
(ـک ـعلرد. ـجیرـتتـ اـ داـیح ـنشگن ـ واـباهـ اـلرـته اـکودـبنـیو ـمعتقالنـیه ـ ـ دـبدـ ـختود ـبیذابـجایـهرـ دارد.)ـتشـ ری
ـکندر درسـ اـهار وـیایاش، ـکیمبالن ـ ـ روزـ راـههـماـنال ـکساـتدـندـنواـخیـما راـناـ ـبنظهـکی ـ دـنودـبذابـجانـشرـ
ـکنناتـقالـم ـ ـبعد.ـ ـمثتـبوـنهـبدـ ـتلفنروشـفارـکلـ ـ ـ اـبیـ آدمـیه زـهن وـنیزدـمگـنا ـسیرـپیـمد آـکدـندـ وـیه تـقا

آنـبارـهاـنکـیدـندار ـبخاـها درـناـیدـنورـ ـعیه. ـمیااـننـ اـ و ـضطدی «ـ ـپیتراب ـ ـنیکلسرـ ـ ـ ـ رـ ـییون»، ـبخسـ شـ
ـکتینارـم ـ ـ ـتیگـ Torontoمـ Blue Jays،ـیسنوـن ـ ـستدهیـ ـتجونـ ـنشاریـ Globeهیـیرـ and baseballو ـیک، یـ
اـیدـماز Bankیـیراـجران of Nova Scotiaوـس ـکلر ـپیهاشـ اوـشداـ ـتمد. ـپساسـ راـهرـ ـبخا ـبخیـبوـ دارد.ـطاـ ر
ـشتداـنادتـع“ درـبمـ ـیبرـغایـهتـسواـخه وـ ـغیه ـمنتظرـ ـ ـ ـمثبوابـجرهـ ـ وـهدـبتـ آـماـکم دوـبهـکودمـبادهـمال ا
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ـپس ـبچرـ ـخیهـ ـبخارـهاـنافـبالـ ـنیکورم.”ـ ـ ـبعاهـمشـشرایـبالسـ آنـبدـ وـهه دادهـقا روزـبت در و ودـعوـمود
برادران ماسک بعد از یک سفر سه ساعته با قطار درست به موقع سر قرار حاضر شدند.

ـحس ـنیکلسهـکیـ ـ ـ ـ اوـ در ـلیون داـساـمرادرانـباـبوردشـخرـبنـ ـبیتـشک وـ او ـبقین ـ ـمشتهـ ـ هـبردوـهود.ـبرکـ
راـخیـبوـخ ـمعود وـکیـفرـ ـبسیرده ـ اـنودـبودبـمارـ اـمد. ـگیالنـیا وـتکـ ـنقطالـماـکر ـ ـمقهیـ ـکیمبلـباـ ـ ـ اـ وـتال،

ـکشی ـ وـ ـتیـامزـیارـکده ـنیکلسود.ـبکـ ـ ـ ـ ـگفونـ “ـ ـبیهـچرـهت: آنـبرـتشـ ـصحبـاها ـ ـبیردم،ـکیـمتـ ـتحرـتشـ ـثیاـتتـ رـ
ـفترـگیـمرارـق آنـ ـخیلـاهم. ـ ـمصمیـ ـ آـنودـبمـ ـنیکلسرـسرـخد. ـ ـ ـ دورهـیونـ ـبستاـتوزیـمارآـکک ـ درـناـ راـناـبی هـبک

ایالن پیشنهاد داد و تبدیل به مشاور مورد اعتماد او شد.”

ـکمدتـم ـبعیـ اوـ از ـلید دـ دـسـامان،ـشدارـین ـختک ـنیکلسرـ ـ ـ ـ «ـ ـیستیرـکون، ـ ـ راـ ـمهمهـبن»، ـ دـلوـتیـناـ وتـعدش
ـیسترـکرد.ـک ـ ـلیماالدـمارـمرفـظکـیاـبیـ ـ ـنگاـخویـ آـبیـ ـتمارـپه درـمانـ ـنتورـتِی رـ اـفو و وـیت ـنفزدهـناـپالن رـ
ـیگد اـ او از ـستقبر ـ ـ اـبد.ـنردـکالـ اـکنـیا ـقبالنـیه ـیستیرـکالـ ـ ـ راـ اـبدهـیدـنن ـمستقیمـامود ـ ـ ـ ـ ـسمهـباـ رـ اوـفتاش و ت
ـسمهـبرا ـمبتـ راـ ـهنمل ـ ـیستیرـکرد.ـکیـیاـ ـ ـ ـگفنـ “وـ ـبعت: ـبنظد،ـ ـ دوـ ـمیرم ـجملنـ ـ ازـکهایـ ـشنیکـسـامه ـ اـ نـیدم
لنــمه:ــکودــب ــخی ــ درــ ــشیاــمارهیــبی کیــقرــبایــهنــ ــف نیــمرــ ــک وــ عم. ــب روــ ــسیرــپنــمهــبد ــهید:ــ هــبتــقچوــ
ـشیـام ـفکیـقرـبایـهنـ اـکرـ ـمکنـیردی؟” ـلماـ ـثیـاتهـ ـعمیقرـ ـ ـ رویـ ـیستیرـکی ـ ـ (ـ درـکن ـیسنوـنرـضـاحالـحه ـ دهیـ

ـمط ـعلمبـلاـ ـ اـ اـشذاـگت)ـسی از ـجهنـیت؛ ـتیوشـخکـساـمهـکتـ ـمهپِـ وـبرـ ِردـنکـیورد،ـخرـبوشـخان
ـنظییـب ـ اوـبرـ ـگفود. “ـ ـنمت: وـچمـنیداـ آنـلرا؛ در ـلحظی ـ رویـ و ـهمه ـمبانـ اوـجدتـشهـبنـملـ دم؛ـشذب

شما فقط میتوانستید بگویید که او متفاوت است. همین مرا شیفته کرد.”

ـیستیرـک ـ ـ آنـبنـ زاوـصا وـیورت ـبلایـهوـمهدار اـخیـمکـساـمهـبالـماـکد،ـنوـ و دوـیورد وـتن ـقتا درـساـمیـ ک
درـممـهاـبودـباداـناـک ـتمدام اـنودـباسـ ـلبتد. ـ آنـ ـهیاـهه ـشقاـعاتـقالـمرارـقتـقچوـ ـشتنداـنمـهاـبهـناـ ـ اـ اـمد؛
ـبیذاـج ـیستیرـکرایـبکـساـمتـ ـ ـ ـبقنـ دلاشـکودـبدریـ ـبخه ـمکدـهواـ ـلماـ ـتلفنیـنوالـطایـههـ ـ ـ داـبیـ او ـشتا هـ
ـیستیرـکد.ـشاـب ـ ـ اداـ “ـمن داد: اوـشکـیه ـگفب اـ اـگت ـمکر داـ ـنخذاـغهـکتـشان ـبتاـتورمـ ـبیمـنواـ ـکنارـکرـتشـ م،ـ

ـحتم ـ اـ راـکنـیا آنـکیـمار در ـلحظردم. ـ آرزوـ ایـکردمـکه ـمغوادـمدـشیـماشـکه راـ اـبذی ـنیهـکنـیدون دـشاـبازـ
وـخذاـغرایـب اـکذبـجت،ـشذاـگتـقوردن ـیکنـیرد. ازـ ـعجیی ـ درـکودـبیـیـاهرفـحنـیرـتبـ ـعمه ـشنیرمـ ـ دهـ

بودم؛ اخالق کاری و سختکوشیاش از همان سن معلوم بود.”

درـسـامهـکیـنـامز ـمشغاداـنـاکک ـ زـ وـگدـنول ـتحقیقی ـ ـ ـ راـباتاشـ ـبطود، ـعمیهایـ ـ ـبیقـ وـ او ـستیـاجن ـ کـیهـکنـ
ـنشجدا ـ درـسویـ ـیینـوکاده ـ ـلنزـ ـشکود،ـبدـ وـفرـگلـ ـیلست. ـ وـقوشـخوِنـ ـبلنایـهـوماـبتـماـقد ـ ـقهدـ ـبسیوهای،ـ ـ ارـ
وـبرژیـنراـپ راـماـنیـگازـتهـبود ـکساـبزدیاش ـخیلهـکیـ ـ اوـتزرگـبیـ از ـبهودـبر زدهـ داـباـتودـبم ـنشگه ـ ـبیاهـ د.ـیاـ

آن داــساــمود،ــبارشــیســناــشهــکیــیاــجاز در را او ــنشگک ــ دــ وــیاه مد ــت راــتامــ رارــقمــهاــباــتردــکالشاش
ـبگ ـگفکـسـامد.ـنذارـ “اوـ ـخیلت: ـ زـ ـیبی وـ درـبوشـهاـبا و ـکنود اـ ـکمـاهنـیار ـبنرـ ـمشکدـ ـ ـتکیـ داـهدوـنواـ ت.ـشم
ـبسیاو ـ ـمتفارـ ـ وـ ـگفودـشیـماوت دـیرـتذابـجهـکتـ ـختن داـ ـنشکر ـ اوـسـامود.”ـبدهـ ـلیک آـبدمـقنـ ـشنرای راـیاـ ی
درـشرداـب ـجلتـست: درـ ـستیـاجاهـگوابـخوی ـ ـمثنـ ـبطالـ اـ ـتفور ـبهیـقاـ وـنوردـخرـبمـ ـبعد دـبدـ ـخته ادآوریـیرکـ
ـقبهـکردـک درـ ـمهمکـیال ـ ـیگمدـهیـناـ دـ را ـستیاـجد.ـندهاـیر ـ ـهفتکـیازهـتهـکنـ ـ داـبودـبهـ ـنشگه ـ آـ ود،ـبدهـماه
راـسـاموتـعد ـبستنرارـقکـیرایـبک ـ ـ ـقبوریـخیـ روزـکولـ وـعوـمرد. ـقتود اـ دـبالنـیی ـنبه ـستیـاجالـ ـ رـ ت،ـفن
ـشتادداـی درـ روی ـبگواـخی دـ وـیاه ـفهمید ـ ـ ـشتذاـگالـقهـکدـ ـگفکـساـمده.ـشهـ آنـ “در ـشتوـنت: هـکودـبهـ

ـمجب ـ اـ اـبتـسور ـمتحرای ـ درسـ ـبخان وـنواـ ـمتد اـساـ ـنمهـکتـسف ـبیدـنواـتیـ ـبهتراغـسکـساـمد.”ـیاـ ـ نـیرـ

۳۴کانادا



ـستیـاجتـسدو ـ رـ ـبپاـتتـفن اوـکدـسرـ ـمعمه ـ ـکجوالـ درسـ وـخیـما ـبستنواد ـ ـ ـچیسهاشـقالـعوردـمیـ ـ ـبعت.ـ د،ـ
ـهم ـستیـاجهـکورـطانـ ـ درـ داـکرـمن ـمشغانـیـوجشـنز ـ اـنواـخولـ ـسپدن ـنیاـ ـبستنکـیاـبکـسـامود،ـبیـیاـ ـ ـ ـقیفیـ ـ یـ

شکالتی در حال آب شدن پشت سرش ظاهر شد.

ـستیـاج ـ ـهمیشنـ ـ ـ آـ آرزوی ـشنه ـیسنوـنکـیاـبیـیاـ ـ داـ را “دوـشده داـست: ـشتت ـسیلنـمهـکمـ ـ وـشاـبالتـپاـیوـ م
ـهیدـتاو اـ آنـموز.” ـنصیهـچا ـ ـگیکـیدـشباشـ ـخستگکـ ـ ـ وـیذـپاـنیـ ـطلاهـجر اـببـ زوجـیود. ـلحهـبن روـ یـحاظ
ـکم ـغییـ ـمتعرـ ـ وـنودـبارفـ ـهمیشد ـ ـ ـبعهـ اـ از ـمتحد ـ ـنمانـ راـشراتـ ـمقمـهاـبان ـیساـ ـنمد.ـنردـکیـمهـ ـستیـاجرهیـ ـ نـ
اــش۹۷ و یاــج۹۸٫النــید ــست ــ فنــ ــگ “اــ رــمت: او یتــفا ــپ اــ ــستش وــ باــباد ــس وــ ــسیک درــخاقــ ارهیــبودش
ـنمدو ـنگهـکرهایـ ـفترـ ـصحبهـ ـ راـکتـ آن و اـفرـگرد ـنگت. ـهمیشـامارـ ـ ـ رـهاـبهـ داـباـقم ـشتیت ـ ـجنبکـسـامم.”ـ ـ ایـههـ
ـنتیـامر ـ داـهکـ رزـخـاش۱۲ارـبکـیت.ـشم ـستیـاجرایـبه ـ ـسترـفنـ وـ ـشقـاعتـشادداـیکـیهـخـاشرـههـباد هـکهـناـ
ـگفتودشـخ ـ وـبهـ ـنسخکـیمـهارـبکـیرد.ـکلـصود ـ ازـ ـکته «ـ ـپیاب ـمباـ اـ «ـثر» ـجبر ـخلیرانـ ـ ـجبلـ اوـبران»ـ ه
اـیدـه آن در و داد ـفکه ـشقـاعارـ راـناـ ـستیـاجت.ـشوـنهاش ـ ـتعنـ ـکنیـمفـیرـ “اوـ ـکناریـکدـنواـتیـمد: ـشمهـکدـ اـ

حس کنید روی ابرها راه میروید.”

داـهالـسیـط ـنشجای ـ اـیوـ دوـیی، ـچنوانـجن ـقهارـبنـیدـ آـ و ـشتر وـنردـکیـ ـمجبکـسـامد ـ ـسخمـهودـبورـ تـ
ـکنارـک وـ راـبواساشـحمـهد ـبطه ـگفِیـمد.ـشاـبهاشـ زـ “او ـقهکـسـاماـبهـکیـنـامت: دـبودـبرـ ـیگا ـمعرانـ رتـشاـ
اـکیـم و اـبالـصرد اـیه ـهمیالن ـ ـنمتـ اـخیداد.ـ ـپسرایـبنـیب ـخیلرمـ ـ ـسخیـ اـبکـسـامود.”ـبتـ ـسعهـکنـیا یـ
ـچناـبردـک ـنفدـ دـ ـیگر دوـ ـبشتـسر اـ ـستیاـجاـبردـکیـمالشـتمـهازـباـمود ـ آـ ـشتن ـکنیـ ـبیهـچرـهد.ـ رـتشـ
ـستیـاج ـ ـنسبنـ ـ اـبتـ ـتفیـبالنـیه اوـکیـمیـتاوـ رـصُـمرد ـستیـاجد.ـشیـمرـتِ ـ ـگفنـ “اوـ ـقفیوـبت: زـ وـمگـنه ـامیزد
ـقفیوـبدایـصاز زـ ـتلفگـنهی ـ ـفهمییـمنـ ـ ـ اـکمـیدـ ـپشالنـیه اـختـ اـسط او دوـصت. ـبشنهـنتـشداـنتـسال ـ ودـ
ـشمو ـنماـ ـنستیواـتیـ ـ ـ دـ از راـسد ـهمیشنـمد.ـیوـشتـحتاش ـ ـ راـ او ـمینرـتهـبه ـ ـتشبیورـتاـ ـ ـ وـکیـمهـ ـقتردم. یـ

ـچی راـ ـنگتـسواـخیـمزی آنـ روی ـقفاهاش وـشیـملـ ـگفیـمد اوـهواـخیـمتـ زـمهـبماش. ذرهـمرور ذره و راـمان
به دست آورد.”

ـخیلکـسـامرایـبجـلـاکدوران ـ ـمفییـ ـ اوـبدـ ـتمود. ـشبیرـتمـکاـتردـکنـیرـ ـ آـ ـهمایـقه ـچیهـ درـشاـبزدانـ هـکیـلـاحد؛
ـمعدهایـعاـب اـههـکردـکیـمرتـشاـ و راـعالـطوش ـتحسیاتاش ـ ـ داـنردـکیـمنـ اـهوـجشـند. ـتمالـصا لاـ ـی یـ
ـشتنداـن ـ اـبهـکدـ راـسـامایـهدهـیه اـبعـجک ـفضرژی،ـنه ذـکهـچرـهـایاـ دوره آن در درـهه را ـگیناش ودـبردهـکرـ

خن ــب ــ ــکسکــساــمد.ــندــ راــناــ یی ــپ ــمسخایــجهــبهــکودــبردهــکداــ ــ آرزوــکرهــ آنــهردن راــهایاش، رــیذــپاورــبا
میدانستند.

ـییاـپ ژـکلـصیاالـیاداـنـاککـیاروق»،ـفداـیوـن«۱۹۹۰زـ در ردویـهد.ـشیـقاـتماـهکـسـاماـبودـبدهـشزرگـبوـنه
راـهآن ـقسمهـبا ـ ـبیتـ ـلمللناـ ـ ـ داـکاهـگوابـخیـ ـنشجه ـ د،ـندـشیـماقـتماـهیـجارـخکـیاـبیـیاداـناـکانـیوـ
ـسترـف اـنودـبادهـ اـیاـهورـجکـیکـساـماـمد. راـناـقنـیی ـنقون اوـبردهـکضـ ـشمهـبیـیاداـناـکود؛ اـمیآـمارـ اـمد؛

ـچی درـ ـکشارهیـبزی ـنمورشـ ـنسیداـ ـگفکـسـامت.ـ “ـ اـهکـیت: ـهنیـقاـتم ـکنگگـ ـ داـ ـشتی آدمـکمـ ود.ـبیـبـوخه
ـتمتـیدـجاـباو ـتمرـسامـ اـکردـکیـمتـکرـشـاهالسـکامـ ـخیلنـیه ـ دردمـبیـ رـسدرتـنهـبنـمونـچورد؛ـخیـمه
درآــبکــساــمدم.”ــشیــمرــضاــحالســک یدــمرای ــب درــتدــمرــتشــ یاــکاهــگوابــخی پ ــم ــ طعاــیرــتوــ ــق ــ راــ آن ات
اوـخروـفیـم ـگفت. “ـ ـنستواـتیـمت: ـ آنـ ـنیوردـمهـچم اـشازـ راـسان ـکنمـهرـسانـشرایـبت ـمثم؛ـ دـیالـ ـستگک ـ اهـ
ـمن ـچیاـیازیـببـساـ ـفقهـکرـتادهـسزیـ ـبتطـ ـکلمدـنواـ ـ راـ ـکنردازشـپات وـ ـقیمد ـ آنـ از درـچتاش ـشگروـفه ـاهاهـ

  ایالن ماسک: تسال، اسپیساکس، و تالشی برای آینده فوقالعاده۳۵



ـهس ارزانـ ـحتاـید.ـشاـبرـتت اـ ـمپیاـکرـگی ـ درـشرـتوـ ـنماالـبتـسان وـیدـمیآـ درـمد،ـشیـمیـسروـیا تاشـسن
میکردم. تقریبا هر مشکل کامپیوتری را میتوانستم حل کنم.”

وـف ـقبردوـههـککـساـماروق اـ از درـیل ـکشن دـ ـیگور زـ درـنردـکیـمیـگدـنری و اـهازیـبد ـستای مـهکـیژـتراـ
ـستا ـشبیایـهژیـتراـ ـ داـههـبهـ ـشتنم ـ ـصمیممـکمـکد،ـ ـ ـ ـگفاروقـفد.ـندـشیـ “ـ ـبنظت: ـ اوـ راـبرم ـحته دـبیـ ـیگا رانـ

ـنمتـسدو اـشیـ آنـباـمود، دوـکاـهه ـهستنتاشـسه ـ ـ ـبسیدـ ـ وـ اـفار وـسادار ـقتت.” هـبCivilizationازیـبیـ
آــب اــمازار دوــید، وــبیــقاــتماــهن ازــتودــجا اــهتــعاــسد،ــشیــموشــمراــفالــماــکیــهاــگهــکاروقــفزدــماــنرس
راـشتـقو ـختـاسرفـصان ـقلمنـ ـ ـگفاروقـفد.ـنردـکیـمودـخروـ “اـ اـهتـعـاسالنـیت: در اـتدـشیـمرقـغازیـبنـیا
ـتم ـکناماشـ اـ داـید.” ازـهوـجشـنن ـسبا زـ اـگدـنک ـطلزواـنی اداـفد.ـنردـبیـمذتـلانـشبـ “ـماروق داد: زوـجـامه

ـکس ـمحسیـناـ ـ یواـتیـمهـکمـیدـشیـموبـ ـنست ـ ـ ـخجدونـبمـ درـلاـ ـمهمت ـ یاـهیـناـ ـشب ـ ـشیاـبانـمودـخهـ م.ـ
میتوانستیم آنطور که دوست داریم باشیم بدون اینکه حس کنیم از نظر دیگران عجیبغریبیم.”

داـسـام در ـنشگک ـ ـطلاهـجاهـ دـتبـ دوران از ـبیر ـسترـ اوـبانـ ـتجود. رـنواـخیـمارتـ در ـسخنایـهتـباـقد، ـ رایـبیـنراـ
ـعم وـکیـمتـکرـشومـ ـیمالـعرد، ازـ ـسخترـسی ـ رـ و اـیذـپتـباـقی راـمری ـنشروزش ـبعیداد.ـمانـ ازـ ـیکد ازـ ی
ـمتحا ـ اـناـ درس ـقتصات ـ وـفک،ـسـاماد،ـ ـچناروق ـنفدـ ازـ ـهمکر ـ ـگشتنرـباهـگوابـخهـبـاهیـسالـ ـ ـ راـهوابـجاـتدـ اـبا
ـمقانـشزواتـج ـیساـ ـکننهـ ـ وـ ـخیلد ـ زودـ ـمعلی ـ اوـشومـ ـبهتکـسـاماعـضد ـ ازـ ـبقیر ـ اـ ـگفاروقـفت.ـسه “اـ نـیت:
ـممتزوـجروهـگ ـ ـحسهـبـاهازـ اـندـمیآـمابـ و ـصلاـفاـبالنـید زـ ـبهتادیـیه ـ ازـ ـهمر ـپشتکود.”ـبهـ ـ ـ ـتبکـسـامارـ لـیدـ
وـب وـفه باداری ـث دوـ در ـستات “درـشاروقـفاـبیاشـ ـمقد. ـیساـ دـبهـ گا ـی وـ تران، ـق اـ یـعوـضوـمراغـسالنـیی
ـفقیرودـم ـمتفوعـنطـ ـ ازـتاوـ راـقالـعی ـنسبه ـ آنـبتـ ـمقه ـنشهـلوـ ـهمید.ـهیدـمانـ ـ اـ ازـین را ـبقیالن ـ ـمتمهـ ـ زـیاـ

میکند.“

ـبعو۱۹۹۲در ازـ دوـنذراـگد داـسدن در ـنشگال ـ ـیینوـکاهـ ـ وـفرـگورسـبکـساـمز،ـ داـبت ـنشگه ـ ـپنسیلاهـ ـ ـ ـ ـنیواـ اـ
تقا ـن ـ ـمتکـساـمت.ـفرـگیـلاـ ـفترـگدـشهـجوـ دوـ ـبطدرکـمن ـهمورـ یواـقاـبانـمزـ ـن داـ ـنشگن ـ Ivyاهـ League

ـمغ ـبندارد؛ـنیـترـیاـ دـیراـباـ اوـشارـکهـبتـسن او ـلید. زـمنـ در را ـمیندرک ـ اـ ـقتصهی ـ دوـ و زـماد در را ـمینی ـ هیـ
ـفی ـستیـاجت.ـفرـگکـیزـ ـ داـ در ـنشگن ـ ـیینوـکاهـ ـ درـبدهـنـامزـ و روـباـتودـبالشـتود ـیسنوـنایـیه ـ هیـمـاجدنـشدهـ
ـعم ـبپلـ وـنـاشوـ ـکمد راـبانـکاـ ـبطه اداـسـاماـبهاشـ دور راه از اـبیـهـاگیداد.ـمهـمک دوـمرـسالنـیه و یـیاـتیزد

برای تعطیالت آخر هفته به نیویورک میرفتند.

ـستعا ـ داـساـمایـهدادـ در ـنشگک ـ ـپنسیلاهـ ـ ـ ـ ـنیواـ ـبیاـ ـشکفرـتشـ ـ وـ ـحست دوـبیـباـ داـکتاشـسا ـنشجه ـ ویـ
ـفی ـصمیمودـبکـیزـ ـ ـ ـگفِیـمد.ـشیـ “درـ ـپنسیلت: ـ ـ ـ ـنیواـ اوـ ـکساـبا، آـناـ ـشنی دوـکدـشاـ داـسه ـشتنتاش ـ آنـ ـاجد.
ـچناـب آـندـ ـشنِرد ـحسهـکدـشاـ وـباـ از آنـبدنـنذراـگتـقی ـشحـوخـاها ـهسادمـیود.ـبالـ ارـهاـنرایـبارـبکـیهـکتـ
رـهاـب ـفتیم ـ ـبیمـ آنـ و درـماـهرون، ـفیارهیـبدام ـمثد.ـنیزدـمرفـحکـیزـ ـگفتنیـمالـ ـ ـ آـ بـعهـبد ودـشیـمالوه
ـمتالنـف ـهمچیاـیعـبرـمرـ ـ ـ ـچینـ وـیـاهزـ ـبلندامـمی ـ ـبلندـ ـ ـخنیـمدـ دـحوشـخد.ـندـیدـ اوـیال اـبیـلـاعدن ارـبنـیود.”
ـبیکـسـاممـه آنـ ـهمن داـ دوـجشـنه زـسو ـپیت.ـشداـنادیـیت ـکسردنـکداـ راـکیـناـ او ـبخه داـطاـ ـشتر ـشناـبهـ دـ

ـخیل ـ ـسخیـ اـبتـ اوـمود. دوـیا ـصمیمتـسک ـ ـ Adeoامـنهـبیـ Ressiـیکهـکتـشدا ازـ درهیـهنـیرـفارآـکی ای
سیلیکون است و تا امروز رفاقتاش با ماسک پابرجاست.

۳۶کانادا



ِ الـسر وـغی ـبلندـقر ـ اـ وـسد ـعجیبرـهاـظت ـ ـ درـ دارد. ـمقی ـیساـ اـبهـ ـمحتالِنـیا ـ داـ او اـجشـناط، ـهنلـهوی وـ ر
ـسخ رـکتـ و ـنگوش ـنگارـ داـجردـمردوـهود.ـبیـ اـهوـجشـنوان ـنتقای ـ وـنودـبیـلاـ راـهد دو الـساهـگوابـخهـبر
ـقییـبایـهیـلاو وـ وـسرـپد ـسترـفداـصر اـنودـبادهـ اـید. ـجتمن ـ وـباعـ ـهیجیروح ـ اـبانـ ـنتظا ـ رـ ـنبورـجیـسارات ود؛ـ
ـهمیرایـب ـ ـصحبکـسـاماـبنـ ـ ـبیـاتردـکتـ داـ از ـنشگرون ـ اـنـاخکـیاهـ ـکننارهـجه ـ آنـ اـنـاخکـیـاهد. ده اقـتهی
ـقبهـکهـبواـخ ـخصاهـگوابـخکـیالـ وـبیـصوـ راـبدهـناـمیـلاـخاـهدتـمود ـقیماـبود ـ ـخیلتـ ـ ـمنیـ اـساـ ارهـجب
رـساـمد.ـنردـک و درـسک ـهفتولـطی ـ درسـ اـندـنواـخیـمه وـمد ـقتا آـ ـهفترـخی ـ ـسییرـمهـ ـبخصردوـهد،ـ ـ وصـ
راـنـاخی،ـسر ـکلکـیهـبه ـشبوپـ ـتبهـناـ اوـکیـملـیدـ ـپنجرد. ـ راـهرهـ ـکیسـابا ـ داـتدـنـاشوـپیـمهـلـابهزـ هـنـاخلـخا

ـحس وـشکـیارـتیـباـ ـبعود دـناـخدـ و راـهوارـیه قاـبا ـن رـهیـشاـ روـنای وـشگ ـچیرـهن دـبهـکزیـ تاشـسه
ـییزـتدـمیآـم رـکیـمنـ ـگفیـسرد. “آنـ ـخیلـاجت: ـ دـ وـبجـنی ـنصـاپدودـحارـبرـهـامود ـنفدـ راهـ را وـییدادـمر م
ـنف ـپنریـ ورودیـ دالر ـفتیرـگیـمج ـ درـ آنـعم. ـتقاـهوض ـیبرـ وـکوراـخرـهاـ ـشیوـنی دوـکیـندـ داـسه ـشتنت ـ دـ

میتوانستند بخورند.”

ـجمع ـ زـشیـمهـکبـشهـ ـمید، اـهنـ ازـنـاخرافـطای اـبدتـشه ـسپیکاس ـ ـ رـهرـ ِیـمهـکارـبکـید.ـندـیرزـلیـمیـسای
ـیکهـب ازـ ـمهمی ـ رـهیـناـ ـفتا ـمتودـبهـ ِـشهـجوـ ر اـسد ـشیی ـمختلفایـ ـ ـ ـ راـ وـکگـنبرـشی دـبرده آـیه زده. رـسرـخوار
ـمساو ـفترـگوولـ ـمهمتـکنـ ـ وـهانـ ـچنیمـها ـ ـمبلنـ ـ ورودیـ ـقیچکـید.ـشغ ـ اـبمـهیـ ـحتیرای ـ زـباطـ هـکیـنـامرای

پولها در جعبهی کفش گیر کردند، همراهاش بود.

ـمیدو ـچههـنـاخنـ اـ داـتارده رـسـامت.ـشاق وـسک، ـنفکـیی دـ ـیگر آنـ زـجر آنـنردـکیـمیـگدـنا اـبـاهد. ـستفا ـ ادهـ
ـچناز الـ ـتختهـید ـ وـ ـبشکه ـ ـیمدـقایـههـ ـمییـ درـ وـنردـکتـسز اـبد ـمثیـیاـهدهـیا اـ ـتغیینـیل ـ ـ درـتراـ ـمبلمی ـ ـ انـ
ـیجا روزـید.ـنردـکادـ آـناـخهـبکـساـمک دـمه و رـید ـمییـسد ـتحزـ راـیرـ وـکگـنبرـشرش دـبرده زده.ـیه وار
دــهالنــیا از را آن نوارــیم ــک رــ و گد ــن راــ ــمشکش ــ وــکیــ شسرد ــن ــ درســبتــ رــنواــخه اــبیــسدن. هــکنــیرای

ـمهمایـهبـش ـ راـهیـناـ ـگفتودـشادآورـیکـسـامهـبا ـ “ـبهـ اونـهود: ـییزـتی، ـمهمنـ ـ وـبـاهیـنوـ مـهکـسـامود!”
جواب داده بود “این فقط میز تحریره!”

ـمعمکـسـام ـ رژـبـاشوـنوالـ ـیمهی وـخیـمیـ ـخیلورد ـ اـ وـخلـهی ـشیوـنوردن وـ ـهیجدن ـ ـنبانـ اوـ ـگفود. “ـ کـیت:
ـنف ـمهمدـیاـبرـ ـ راـناـ ـجمی وـ ـینزـهنـمرد.ـکیـمورـجع داـههـ ـنشگای ـ راـ وـکیـمتـخرداـپودمـخاه ـنستواـتیـمردم ـ مـ
راـمکـیهیـیراـک ـشبکـیاه ـجیهـبهـ ـمسAdeoم.ـنزـببـ ـتغییوولـ ـ ـ وـبهـنـاخراتـ ـمهممـهنـمود ـ ادارهـهیـناـ را ا
آنـکیـم رـکورـطردم.” ـتعیـسه “اوـکفـیرـ ـبچرد: ـمثبهـ ـ وـیرـتتـ ـمحتن ـ ـکسنـیرـتاطـ زـکتـسیـ در یـگدـنه
ـنستیواـتیـم ـ ـ ـببینیدـ ـ ـ ـ درـ ـمهمد. ـ ـنمیـصاـخارـکاـهیـناـ ـهیرد.ـکیـ وـ ـنمیـصاـخارـکتـقچ ـهیچرد.ـکیـ ـ واـ ـقعی. اـ

ـهیچ ـ ـتنهی.ـ ـ رـکیـیـاجاـ ـنسواـتیـمیـسه رـ ـفتت راـسـامارـ ـهیجک ـ ـصیوـتانزدهـ ـکنفـ راـ در ـبطد وـبهـ ـگیوـیدـیا ـاهمـ
بود که حتی میتوانست تا چند روز هیجانزده باشد.”

ـهمیشگهیـقالـع ـ ـ ـ اـبکـسـامیـ ـشیورـخرژیـنه وـ ـپیدی راهـکداـ ـلیوـترایـبدـیدـجایـهردن اـ داـند در ـنشگرژی ـ اهـ
ـپنسیل ـ ـ ـ ـنیواـ ـگستاـ ـ دـشرـتردهـ در ـمبـاسد. او۱۹۹۴رـ ـیکرایـبدـیاـب، درسـ از ـبیکـیایاشـهی ـپلسـنزـ تـشوـنیـمنـ
در ـنهو ـمقتـیاـ ـعناـبهایـلاـ «اـ ـهمیوان ـ ـشیورـختـ ـمقت.ـشوـنودن»ـبدیـ ـلحاـبهـلاـ ـطننـ ـمیزآـ ـسبهـبزیـ اـ النـیک
درــشیــمروعــش حاالیــبود، ــصف ــ اوــ اول توــنه ــش “ــبهــ یورــخود: ــش لرداــفدــ ــط –ــکدــهواــخوعــ Littleرد…”
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ـمق اداـلاـ در اـبهـمه ـبهتاسـسر ـ ـکیفیدنـشرـ ـ ـ وـمتـ ـختاـسواد دـ ـستگار ـ اـبایـهاهـ ـشیورـخرژیـنزرگ هـبدیـ
ـپی ـبینشـ ـ ـتحیـ درـلوـ ـتکنی ـ اـلوـ ـشیورـخرژیـنوژی آـ در ـیندی اوـخرداـپدهـ ـنحت. ـصفحارـکوهیـ ـ ـشیورـخاتـ راـ دی
ـییزـجاـب وـشلـماـکاتـ داد ـمختلفوادـمرح ـ ـ ـ ـننواـتیـمهـکیـ آنـهازدـبدـ راـهی ـببرـتاالـبا راـنرـ ـمعد اوـکیـفرـ رد.

ق ــم راــلاــ ــکشیاــبهاش ــ «اــیدنــ ــیستگک ــ ــ آــشاهــ در نارژ ــی مده»ــ ــت ردــبردهــکامــ دو آن در ــصفحفــیوده. ــ هیــ
ـشیورـخ درـ ـفضدی (ـباـ ـپهنهـبدامـکرـهود ـ ـچهایـ ـکیلارـ ـ ـمتوـ اـکر)ـ درـنه ـفتاـیرژی راـشیـ رـسوـتان ایـهوجـمزـیط

ـمغن ـ ـطیساـ ـ آـبیـ ـنته ـگینـ ـقطهـبدهایـنرـ ـهفرـ ـکیلتـ ـ ـمتوـ ـسترـفیـمرـ ـنمد.ـنادـ آنـبکـسـامرهیـ اـچرای ـسته ادشـ
 بود.۹۸«مقالهای بسیار جالب و استخواندار» توصیف کرد، 

ـمیدو ـمقنـ درـلاـ آنـکودـبروژهایـپارهیـبه در ـکته وـهابـ ـمقا ـعلماالتـ ـ اـ را ـسکی وـ ـسیستن ـ ـ ـتشخیمـ ـ ـ وریـنصـ
ـتعانـشرایـبروفـح وـیرـ ـتمف اـ درـشاتـعالـطام را دـیان ـیتک یاـ ـب ذـ ـخیس ـکننرهـ ـ (ـ ـچید ـمثزیـ ـکیرـتلـ بـ

Google BooksوGoogle Scholarـمیوـسروز.)ـما ـمقنـ درـههـلاـ ـیکارهیـبم دـ ـیگی ازـ وردـماتـعوـضوـمر
«ـبکـسـامهیـقالـع درـهازنـخراـفود: ـمقکـیا». ـچههـلاـ وـ ـچهل ـصفحارـ ـ وـگادـسهـبکـسـامهایـ ـهیجاـبی ـ انـ
اــبدر ذــیدــجرمــفکــیدهیــیارهی از ــخید اــ دــکرژیــنرهی قه ی ــق ــ ناــ ــم جاــببــساــ ــت آــ اوــتارت ــشیاــماــبی ا،ــهنــ
ـپیمواـه ـ وـهاـ اوـبـاهکـشوـما اـبود. آـبارهـشا دـیرـخه ـستن آزـکاوردیـ از ـیشگـامه ـ درهیـهاـ در ـسیلکیی ـ ـ ـ ـبیونـ رونـ
“ـشوـنودـبدهـمآ ـنتیجت: ـ ـ ـنههیـ اوـیاـ ـلیی، ذـ روش ـخین ـمقرهیـ ـجهوـتلـبـاقدارـ اـ زـنی از ـلیوـتانـمرژی ریـطاـبدـ
اـبالوهـعت.ـسا آنـیر از وـخراـفکـیهـکیـیاـجن اـهیـگژـیازن ـبتای دارد،ـخکـییـیداـ را اـنواـتیـمازن راـند رژی

ازـتعـیرـسرـبراـباـهدـص ـمنتقموزنـهریـطاـبکـیر ـ ـ ـکنلـ وـ ـهمهـبد دوـعرـسانـ کـساـمود.”ـشارژـشارهـبت
 و جایزهی مالی خوبی نصیباش شد.۹۷بخاطر «تحلیل بسیار خوباش» نمرهی 

ـگفت ـ اـههـ ـستای درـماـکادشـ ـشتوـنود.ـبتـسال وـیرـصهیـ ذـصاـحکـساـمزـجوـمح ـمنطقنـهل ـ ـ وـ او تـکرـحی
وـسدر ـبجت ازـ ـنکتکـیا ـ ـنکتهـبهـ ـ ـبعهـ اـ اـبت.ـسدی آنـحنـیا واـچال، ـقعه درـ ـخشا وـیاـنواـتود،ـبانـ ـتسلی ـ طـ
درـسـام ـمطک ـمبردنـکرحـ ـسخثـحاـ ـفیتـ درـیزـ ـمیک ـبیکـیهیـناـ ـپلسـنزـ اـ ـبعت.ـسن اوـ ـنشالوه، راهـ داد ان

درآمدزایی از یک مسالهی کامال علمی را خیلی خوب بلد است.

زـچرـه ـبعیـگدـنه ازـ اوـشیـمرـتدیـجکـسـامرایـبجـلـاکد ـکسهـبرـتمـکد، وـ زـکب در ـمینار ـ وـ ـگیوـیدـیهی ـفکمـ رـ
اـکیـم ازـیرد. ـبچگالن ـ اـشـاعیـ وـبـاهازیـبنـیق ـحسود ـیکازـبیـباـ اـبدهـشریـهـامنـ آنـمود. راـها اـبا دازهایـنه
ـنمزرگـب ـنسیداـ ـبخهـکتـ ـپیگیدـهواـ ـ ـ اوـشاـبانـشرـ ـگفد. “ـ واـمت: ـقعن ـمپیـاکایـهازیـباـ ـ دوـتوـ را دارمـسری ت
ـحتا،ـما اـ ـنظییـبایـهازیـبرـگی ـ ـبسمـهریـ ـمگازم،ـ ـچقرـ دـنواـتیـمدرـ روی ـنید ـثیاـتاـ زـند؟ـشاـبذارـگرـ ـحتاد.ـیه یـ

با وجود عالقهی زیادم به این بازیها، نمیتوانستم آنها را به دید شغل ببینم.”

درـساـم ـمصک ـحباـ اـهاـگاـههـ داـصی نداـبردمـمهـکتـشرار ـن اـ او دوران آن در ـبسیایـهدهـید ـ درـگزرـبارـ ی
داـس ـشترش ـطبه.ـ ـگفتقـ ـ داـههـ در او ـنشگایاش ـ ـیینـوکاهـ ـ وـ ـپنسیلز ـ ـ ـ ـنیواـ روـ داـیاـیا ـنتیجهـبهـکتـشی ـ ـ رـ ـسیه ازـ د:
ـنظ اـ او ـینتر ـ اـنرـ ـتجلـبـاقرژیـنت، وـیدـ ـفضد ـتغییثـعاـبهـکدـنودـبیـعوـضوـمهـساـ ـ ـ ـچشراتـ ـگیمـ آـ در ـینری دهـ
وـندـشیـم ـهمچنید ـ ـ ـ اوـکدـنودـبیـیـاهازارـبنـ ـنسواـتیـمه ـثیاـتتـ زـ آنـیر در داـهادی ـشتا اوـشاـبهـ ـقسد. وردهـخمـ
درـکودـب زـسرـهه ـمینه ـ ـکنارـکهـ اـ ـگفالنـید. “ـ ـهمسهـبت: ـ درـبـاسرـ اـبقام اـیارهی ـگفتـاهدهـین ـ وـبهـ ـحتمودم ـ اـ

آنموقع این حرفها بنظرش بیمعنی بودند.”

ـبیرِقـفکـسـامرایـب اـ ـتفِن واردـقاـ ازـیدنـشیـیراـجـامی ـپیا ـقصشـ داـ را ـشتدش ـمهنـ اـ اـسم ـبسیالنـیت. ـ ارـ

۳۸کانادا



ـهمهـکودـبلـیاـم ـننداـبهـ اوـ ـمعمایـهنـیرـفارآـکاـبد ـ درهیـلوـ ـسیلیکی ـ ـ ـ اوـفونـ دارد. ـهیرق ازـقچوـ اـهدـنرـتت
ـتقلی ـ ـ ـنکدـ وـ ـفکرد درـشولدارـپرـ ـنبرشـسدن وـ ـفقود دـبطـ ـنبه ـعملالـ ـ روـکیـ وـهـایردن اوـبشـیـاهرحـطا ود.
ـگف “ـ واـمت: ـقعن داـ دوران در ـنشگا ـ ـتمهـباهـ اـ ـفکاتـعوـضوـمنـیام اـکیـمرـ داـهنـیردم. ـستا ـختگاـسایـهانـ ـ یِـ
ـبع ازـ وـبد ـپیوعـقه ـستوـ ـنیسراـجـامنـ ـ ـنمت.ـ ـشبیمـهواـخیـ ـ ـکسهـ ـبنظیـ ـ ـبیرـ ازـکمـیاـ ـفلاـقه ـعقهـ ازـیودهـببـ دـما
ـپی ـفقاـیردهـکرویـ ـنیستذارـگهـیـامرـسکـینـموده.ـبسـنـاشوشـخطـ ـ ـ ـبلکم.ـ ـ دوـ دارمـسه ـتکنت ـ راـیـاهوژیـلوـ ی

که فکر میکنم برای آینده مهم و کاربردی هستند به واقعیت تبدیل کنم.”
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فصل چهارم

اولین استارتآپ ایالن

۴۰اولین استارتآپ ایالن



ـبستاـتدر ـ وـساـم،۱۹۹۴انـ ـکیمبرادرشـبک ـ ـ اوـ یال ـل راـقنـ در را ـستدم «ـ آـیای ـیکرـمک واـیاـ ـقعی دن»ـشیـ
برداشتند. آنها مقدمات یک سفر زمینی به سراسر آمریکا را فراهم کردند.

ـکیمب ـ ـ ـنشیراـفالـ ـ Collegeزـ Pro Paintersوـب اـبود ـکسهـکنـیا ـجمارشـکبوـ وـ درآـبورـجع یـبوـخدـمود،
اوـشدا ـسهت. ازـ را ـمتیقاـحماش ـ رویـشایـهولـپکـسـاماـباـتتـخروـفازـ ـبگمـهان وـنذراـ ۳۲۰iوـمیاـبکـید
ـبخ ـسفاـهرادرـبد.ـنرـ درـشرـ را اوجـسان در آـمرـگت ازـسوـگای و ـنسیکسراـفانـست ـ ـ ـ اوـنردـکروعـشوـ در ـلید. نـ
ـبخ راـ ـننش ـشههـبیـگدـ درـ ـصحری ـسیرNeedlesامـنهـباوهـجوـمرایـ درـندـ لوایـهد. ـخی ـ آنـگیـ وـجرم ا
ناــم ــشی ــ آنــشداــنرــلوــکهــکیــ درــهتــعاــسدنــشالــحرــسرایــباــهت، با ــشع ــ ــخنایــههــ یوــجزــلارــککــ ــن ورزــ

میماندند.

ـسف ـبیسرایـبادهایـجرـ ـ وـ ـچنت اـبوـختـصرـفاـههـلاـسدـ ـحساـتتـسی ـکننیـیوـجراـجاـمیـباـ ـ روـ و ایـید
ـببدنـشولدارـپ ـفناـ روزـ آن ـلطهـبـاهد. ـمثعـجرـمایـهتـیـاسفـ اـهاـیلـ و ـمثیـیـاهزارـبو ـسکیتاـنرـگرورـملـ ـ پ،ـ
ـینتا ـ دـکمـکتـنرـ در ـستم ـعمرسـ ـفترـگرارـقومـ وـبهـ ـحسـاهرادرـبود اـبیـباـ ـینتا ـ ـعجیتـنرـ ـ وـنودـبدهـشنـ ـحتد یـ
ـفکهـب اـ راه اـککـیدازیـنر ـینتار ـ ـنترـ اـ ـفتی ازـنادـ ـلیفـاکد. ـ ـنیرـ ـکلاـتاـ وـ ـمینوـیورادو، ـ داـ ـجنایـتـوکگ، اـبوـ و ـیلینی ـ ـ وـیوـ ز

ـقب آنـ از دوـکل ـسمهـبارهـبه راهـشتـ ـبیرق ـفتنوـ ـ ـییاـپرمـتایـهالسـکهـبکـساـماـتدـ آنـسرـبزـ ـبتوـناـهد. یـ
ـننرا ازـنردـکیـمیـگدـ و دریـهد درـنیزدـمرفـحر و اـیدـجارـکارهیـبد ـبهتد.ـنردـکیـمردازیـپدهـید ـ اـیرـ دهایـین
اـک در ـسفنـیه ذـبرـ رـشنـهه ـسیان ـشبککـیدـ ـ آنالـ دـبنـیهی ـکترای اـباـهرـ ـلبتود. ـ اـ اـیه کـییـبوـخهـبدهـین

ـشبک ـ ـثبهیـ اوـ ـجسماعـضت ـ وـ ـشکزـپی ـنبیـ وـ ـبیود ـشبیرـتشـ ـ ـسیستمهـ ـ ـ ـ ـشکزـپرایـبیـ درـهاـباـتودـبانـ م
ـمینز ـ ـتبهیـ اـ ـهمکاتـعالـطادل ـ ـکنناریـ ـ ـکیمبد.ـ ـ ـ ـگفالـ “ـ ـنظهـبت: ـنیواـتیـمهـکدـمیآـمرـ ـصنعمـ ـ ـشکزـپتـ راـ ی

ـمتح ـ ـکنیولـ ـ ـبعنـمم.ـ ـتهیهـبـاهدـ ـ وـ ـشتوـنه ـبخنـ ـبیشـ ـپلسـنزـ وـ وـفن ـمشغیـباـیازارـبروش ـ اـشولـ اـمدم نـیا،
پروژه موفق نبود. ما اصال دوستاش نداشتیم.”

اواــساــم ــهملــیک ستاــتانــ ــب ــ درهیــ در کان ی ل ــسی ــ ــ ــ ــمشغونــ ــ روزــبدهــشوزیــمارآــکولــ درــهود. ــسسوــما هیــ
ـتحقیق ـ ـ ـ اـیهـکردـکیـمارـکPinnacleاتـ ـستک ـهیجارتآپـ ـ ـنگیاناـ ـ ازـبزـ و داـهروـگود ـنشمنی ـ ـ زـ در ـمیند ـ هیـ

ـنستنواـتیـمـاهازنـخراـفهـکیـیـاهراه ـ ـ ـمندـ اـباـ ـنقع ـشیـامتـخوـسیـبالـ وـقرـبایـهنـ ـهیبی ـ ـبشدیـیرـ ـتحقید،ـنوـ ـ ـ قـ
اـنردـکیـم (ـکنـید. ـلحهـبلـقداـحار ـمفهماظـ ـ ـ ـتبی)ـموـ ـعجیوزهایـحهـبلـیدـ ـ وـ کـساـمود.ـبدهـشبـیرـغب
سواــتیــم ــن راــ در ــستت اــ فای ــست ــ یایــهالحــستــخاــسرایــباــهازنــخراــفادهــ ــل درــ ــشبیتــسزری ــ آنــ درــچه ه

ـجن ـستگـ (وـگارـ ـفیلمرـهان ـ ـ آـکیـ در ـینه اـ ـتفده ـفتیاـماقـ ـصحباد)ـ ـ ـکنتـ اـ ـسلحد. ـ ـلیایـههـ ـنستنواـتیـمزریـ ـ ـ دـ
ـچن ـشلیارـبنـیدـ ـ وـ ـمیارـبرـهک ـجهوـتلـبـاقزانـ اـ آزادـنی ـکننرژی ـ وـ ـبعد ـتیردـفدـ رویـکیـنازـخراـفدـیاـبدازـنراـ ه
ـستد اـ ـسلحهی ـ راـبهـ ـیکاـبود دـ ـیگی درـکیـموضـعرـ ـمثتـسرد؛ اـ ـفشنهـنـاشکـیهـکنـیل ـ ـبیگـ ـبیرونـ وـ اوری
ـهمارهـبدو راـجهـ رـبا ـگبه ـببنارـ ـ ـچنیمـهدی.ـ ـ ـمنـاهازنـخراـفنـ ـخیلتـخوـسعـباـ ـ ـبنظـاهکـشوـمرایـبیـبوـخیـ ـ رـ
ـسییرـم ـتحد.ـندـ ـتنتـ ـمکایـهشـ ـنیکاـ ـ درـشوـمابـترـپیـ و ـمقک ـیساـ آنـهریـطاـباـبهـ ـمنعطـاها، ـ ـ وـنودـبرـتفـ د
زـطدر یانـمی ـب یارژـشرـتشـ ـب ـنگریـتشـ ـشتنیداـمهـ ـ اـشاـعکـساـمد.ـ ـپینروژهیـپنـیق ـ وـشلـکاـ رایـبد

امتحان طرح کسبوکارش در دانشگاه پنسیلوانیا و رویاهای صنعتگرانهاش، استفاده کرد.

ـعصکـسـام Rocketهـبـاهرـ Science Gameا ـست، درـپارتآـ ـلتوآـلاـپی آنـفیرـموـ ـستنواـخیـمـاهت. ـ ـبجدـ ایـ
ازــهجــیرــتارــک (ــهیدیــسا ضهــکا ــف یایــ ــب گرایــبریــتشــ ــن اــ داــعالــطهداری نات ت ــش ــ اــ فد) ــست ــ نادهــ ن ــک ــ وــ د

ـپیش ـ ـفترـ راـیارـتازیـبنـیرـتهـ ـبسخ ـبطد.ـنازـ ـتئورـ اـهیدیـساـبکـیورـ ـمکا داـ ـشتاِن داـخِنـ ـستط ـلیـاهیـناـ وودیـ
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ـممکانـشرایـب ـ وـشیـمنـ ـنستنواـتیـمد ـ ـ ـکیفیاـبایـهازیـبدـ ـ ـ ـلیوـتریـتتـ ـکنندـ ـ ـمتشکیـهروـگد.ـ ـ ـ ازـ ـچهل ایـهرهـ
ـجسترـب ـ ازـ ـمهنه ـ ـچهاـتـاهدسـ ـفیلوزهیـحایـهرهـ ـ وـ ـسینمم ـ ـ دورـ ـجممـها راـکاـتدـندـشعـ ـکننروعـشار ـ Tonyد.ـ

Fadell،ـبعهـک ـبخـاهدـ اـ ـعظش ـسعوـتمـ آیـ آیـپهی و اـپد در را اـپاد ـنجل وـ داد ـچنیمـهام ـ ـکسنـ زارـفرماـنهـکیـناـ
ـچن رـ اـبراQuickTimeهایـناـسد ـسعوـتلـپرای دادـ راـهدـنه در ناـستـکم ـی ـچنیمـهد.ـنردـکیـمارـکسـ ـ نـ
ـعضا اـ ـصلای ـجلیـ وـهوهـ ـجنژهـیای ـستگـ درـکمـهانـگارـ Industrialه Light & Magicوـنردـکیـمارـک ـچند دـ

ف ــن درــکرــ LucasArtتــکرــشه Entertainmentدرــهدــنردــکیــمیــحراــطازیــب مم ــه یانــ ــت د.ــنودــبمــ
ـیناـستـکرا ـنشکـساـمهـبسـ درهیـ داد ـسیلیکان ـ ـ ـ ازـ ـچطمـیدـقون رـبواـناـبورـ ـفتغ ـکنیـمارـ درـ هـکیـلاـحد.
ـعضا روزـعـاس۲۴روهـگایـ در اـنردـکیـمارـکت ـعجیانـشرایـبالـصد، ـ ـنببـ اـکودـ وـحالنـیه تـعـاسوشـحول
ـعص۵ وـسرـ ـکلر دوماشـکرایـبهاشـ ـپیار Peterد.ـشیـمداـ Barretـمهن ـ اـ ـستدس ـلیراـ اـکیـیاـ راه در دازیـنه
ـنقتـکرـش ـمهمشـ ـ داـ ـگفتـشی “اواـ راـملـیت: او ـشتوـنرایـبا ـخیلایـهدـکنـ ـ وـسیـ ـپیاده اـپشـ ـفتا هـبادهـ
اـگ اـیردـکهـفـاضروه اوـمم. ـمسلالـمـاکا ـ آرامـ و وـبط ـگمهـبود ـبعانامـ ازـ دـتدـمد ـیگی، ـکسرـ دـبیـ او ـسته ـلعموراـ ـ لـ

و راهنمایی نمیداد در نهایت آنچه را که میخواست انجام میداد.”

ـستواـخکـساـماز ـمشخورـطهـبهـکودـبدهـشهـ ـ ـفقصـ دراـ راـیاـهورـیط ـبنی ـیسوـ ـستیویاـجهـبهـکدـ ـ وـهکـ ا
اـهاوسـم اـیا ـمکن راـ ـهنیدـمان ـمپیاـکاـباـتدـ ـ وـهرـتوـ ـمختلایـهازیـبا ـ ـ ارـ ـتبف ـکننرارـقرـباطـ ـ ـعنهـبد.ـ کـیوانـ
ـیسوـندـکودشـخهـکسـیوـنهـماـنرـب راـ ـفترـگادـیی ـحسکـسـامه،ـ اـباـ در زـیی ـمینن ـ وـبرـهـامهـ وادارـخود را ودش
اـب ـنجه ـبلنایـهارـکامـ ـ ـگفکـساـمرد.ـکیـمهـنروازاـپدـ “اـ ـسعاـساـست: ـچنردمـکیـمیـ راـهارهـکدـ ـکشا ـکنفـ م،ـ
ـبن درـیراـباـ ـعین ـنستیواـتیـمهـکالـحنـ ـ ـ وـ رویـیدـید از را ـبخیدیـسو ـنیواـ اـ ـمکد، اـ راـبرایـجان داـهازی ـشتیم ـ د.ـ

ز آن ـشمانـمدر ـفقاـ ـنستیواـتیـمطـ ـ ـ ـیکدـ اـ از اـهارـکنـیی را ـنجا ـهیدـبامـ اـ و ـنینـید ـیسوـنهـماـنرـبهـبازـ ـکمیـ یـ
ـپیچی ـ ـ داـتدهـ واـشری در ـخیلعـقت.” ـ ـپیچییـ ـ ـ دـیاـبکـساـمر.ـتدهـ ـستد راـیاـهورـ ـمستقیمهـکتـشوـنیـمی ـ ـ ـ ـ اـباـ

ـمپیاـکدهیـنردازـپزـیر ـ وـتوـ اـبر ـبتا ـعمنـیرـتیـیداـ دـکارـکثـعاـبهـکیـیاـهردـکلـ ـستگردن ـ ارـکروـسد،ـندـشیـماهـ
ـشتندا ـ Bruceد.ـ Leakـمهن ـ ارـ ـتیدـشدس ـییوـکمـ اـیاـتکـ اـبهـکل،ـپم ـستخه ـ ـنظکـسـامدامـ داـ ـتحت،ـشارت تـ
ـثیـات وـیاـنواـترـ ـپشتکی ـ ـ درـسـامارـ ـنخبـشک ـلیت.ـفرـگرارـقایاشـهیـبواـ ـگفکـ “اوـ اـشرـست: از ود؛ـبرژیـنار
روزـیا ازـهوانـجاـهن ـسخا وـفتاـ ـچیانـشارـکرزـطزار ـنمزیـ ـننیداـ اـ اوـمد. ـبقاـسا ـمپیاـکردنـککـههیـ ـ رـتوـ

داشت و از تجربه و کشف چیزهای جدید نمیترسید.”

درهیـسـام در ـسیلیکک ـ ـ ـ ـگنجینونـ ـ ـ ـ راـهتـصرـفهـ ـپیا وـبردهـکداـ ـفهمیود ـ ـ آنـکدـ ـبلنرایـبـاجه ـ ایاشـهروازیـپدـ
ـمنالـمـاک اـساـ دوـسب او ـبستاـتت. ـ دـ ـیگان راـ آنـبر ـگشرـبـاجه وـ ـبعت ازـ ـلتحصیارغاـفد ـ ـ ـ رـشلـ دو در ـشتدن ازـ ه
ـنشگدا ـ ـپنسیلاهـ ـ ـ ـ ـنیواـ ـهمیشرایـباـ ـ ـ راـشهـ اـکرکـترق در او ـبترد. ـتصمیداـ ـ ـ رـکتـفرـگمـ در ـشته ـفیهیـ ازـیزـ ک
ـنشگدا ـ اـ ـستنفاه ـ ـ دـ ـکتورد ـبگیراـ ـ وـ اداـبرد ـتحقیارـکهیـمه ـ ـ درـ ـبپاـهازنـخراـفارهیـبقاش اـ وـمردازد. ـقتا هـکیـ
ـنت ـنسواـ وـ از اـسوـست ـینتهی ـ ـچشتـنرـ ـکنیـشوـپمـ ـبعد،ـ اـ از روز دو از ـستنفد ـ ـ اـ ـنصورد اوـ داد. ـکیمبهـبراف ـ ـ الـ

پیشنهاد داد تا به درهی سیلیکون نقل مکان کند تا باهم دنیای اینترنت را کشف کنند.

یاو ـل اـ ـکسکـیدهیـین اـکبوـ تار ن ـی ـ ترـ ـن دورهیـ در ذـبوزیـمارآـکی ـخطکـساـمنـهه کود.ـبردهـکورـ ـی ازـ ی
ـشنروـف ـکتایـهدهـ ـشهعـجرـمابـ دـبرـ ـفته ـیکرـ ازاـ ـستی آـهارتآپـ اوـبدهـما ـسعود. داـ اـتتـشی ـلیسدهیـیا ـ تـ
درـهتـکرـشردنـک راـیا ـهنمک ـ ـشهایـ آـ ـتبهـکنـیالـنری ـمکملهـبلـیدـ ـ ـ ـکترایـبیـ اولـهابـ وـبای ـقطزرگ ورـ
راـشیـم ـبفد اوـشروـ وـبد. داد درـیرـفا اـباد ـبحدهاشـیارهی وـکیـمثـ ـمعلالـماـکرد ـ اـکودـبومـ ـکماتـعالـطه یـ
اـبدر ـینتارهی ـ اـنرـ و ـچطهـکنـیت ـنفکـیورـ ـکسدـنواـتیـمرـ آنـکبوـ در ـپیاری ـکنداـ دارد.ـ ـهمید، ـ وـ داد ـبین دادـ

۴۲اولین استارتآپ ایالن



راـسـاماسـسیاـب ـفکهـبک اوـبروـفرـ دـبرد. ـکیمبدنـیه ـ ـ رـ درـتتـفال اـما دـیورد ـکسدنـشدهـیدهی درـهارـکبوـ ا
اینترنت برای اولین بار، صحبت کنند.

ـکیمب ـ ـ ـگفالـ “اـ ـگفنـمهـبالنـیت: اـ آدمـیت: ـنمـاهن دـنیدوـ ـقیقن ـ درـ ـننیزـمرفـحیـچوردـما اـیـاشد.ـ اریـکنـید
یوــتیــماــمهــک ــن اــ جم ــن وــب۱۹۹۵الــسم.”ــیدــبامــ یاــهرادرــبود م ص ــت ــ ــ نرــگمــ ت ــف ــ Globalتــکرــشدــ Link

Information Network را راه اندازی کنند؛ استارتآپی که در نهایت به Zip2.تغییر نام داد 

ـشمنوـهZip2دهیـیا ـ درـبهـنداـ ـکترـشرـتمـک۱۹۹۵الـسود. ـمتیـ ـثیاـتهـجوـ وـ اـجر ـینتود ـ ـکسرـبتـنرـ ارشـکبوـ
آنـشیـم ـهیاـهد. اـ دـبدهایـیچ اـشدهـیرای در ـینتدن ـ ـشتنداـنتـنرـ ـ وـ ـنمد ـنستنیداـ ـ ـ داـ ـشتد وبـ اـیتـیاـسن
درـب ـلیسودن ـ ـصفحتـ ـ اـجرـماتـ ـینتع ـ ترـ ـن ـچقیـ ـتجرایـبدرـ ـمهانـشارتـ ارزشـ و ـمنم اـ وـساـمت.ـسد ک
اـب ـمیرادرش رـتدـنودـبدوارـ ـستا ـشگروـفا،ـهورانـ ـلبایـهاهـ آراـ ـیشگاس، ـ وـهاهـ ـکسا ـمثیـیـاهارـکبوـ آنـ راـهل عـناـقا

ـکنن ـ وـکدـ رـقه آن ـسیت ـچشهـبهـکدهـ اـ ـینتم ـ ـبیردانـگتـنرـ ـیناـ ـجستجلـبـاقعـجرـمZip2د.ـ ـ ـ ازـیوـ ـکسی ارـکبوـ
آنـسیـم و رویـهازد را ـنقشا ـ ـنشهـ اـهـاگکـسـامد.ـهیدـمانـ ـقضینـیی ـ راـ ـمثـابه ـپیتالـ ـ ـضیوـتزاـ وـمحـ یداد
ـگفیـم ـکسرـهتـ داردـحیـ ـپیتنـیرـتکـیزدـندـنداـبمـهق ـ ـکجهاشـنـاخهـبیـشروـفزاـ وـساـ ـچطدـنداـبمـهت ورـ
آنـبدـنواـتیـمهـچوـکهـبهـچوـک اـسرـباـجه روزـید. ـچنیاـهن ـ ـخیلیـعوـضوـمنـ ـ ـبنظادهـسیـ ـ (ـسیرـمرـ ـمثد لـ

ـهمک ـ GoogleاـبYelpاریـ Mapsا ـهیا،ـهرـتمـیدـقاـم) ـحتسـکچـ ـخییـ ـچنیمـهاـهافـبالـ ـ ـیسروـسنـ هـبیـ
ذهنشان نمیرسید.

آZip2کـسـامرادرانـب در ـتمارـپرا ـشمانـ ـخی۴۳۰ارهیـ درـمرـشانـباـ ـلتوآـلاـپن آنـنردـکروعـشو،ـ دـیـاهد. ـفتک رـ
اـب ـییوـسکـیدازهیـنه وـنردـکارهـجا۹*۶دوداـحتـ ـکمد وـلیـ ـمبلموازم ـ ـ اوـسانـ و ـلیاده د.ـندـیرـخرایاشـبهـ
آـیا ـتمارـپن ـطبقهـسانـ ـ ـمعهـ ـیباـ داـهیـ ـمعمتاشـلواـتت.ـشم ـ آـبرابـخوالـ و ـنسـاسود ـیکت.ـشداـنمـهورـ ازـ ی
ـمنارـک آنـبـاسایـهدـ ـگفـاهق واـ “در اونـقت: اـکارـکرایـبـاجع ـفتضردن ـ ـفترـگرایـبکـسـامود.”ـباحـ طـخکـینـ
نتا ـی ـ Rayاـبتـعرـسرـپتـنرـ Girourd،ـطبقهـکنـیرـفارآـککـی ـ یاـپهیـ ـی راردادـقت،ـشداISPکـیZip2نـ

ـبس ژـ ـتعراردـیت. آنـکردـکیـمفـیرـ ـکنـاهه دـ در ـفتار ـبتاـتدـنردـکوراخـسراZip2رـ ـننواـ اـهلـبـاکدـ ازـنرـتای را ت
ـپلراه ـبفISPهـبـاههـ ـستنرـ ـ اوـ ـگفد. “آنـ ـیکـاهت: دوـ ـقبارـبی دـشضـ رو اـنردـکتـخرداـپرـیون ـهیـامد ـقبتـقچوـ ضـ

پرداخت نشده نداشتند.”

ـتمکـسـام اـهدـکامـ ـصلای اـ راـیروـسنـیی درـشوـنودشـخس و ـهمیت ـ ـحینـ ـکیمبنـ ـ ـ ـمسالـ ـلیووـ وـفتـ روش
ی ل ب ــت ــ ــ ــحضغــ راــکوریــ ههــبار ــع ــمجکــیکــساــمت.ــفرــگدهــ ارزانــ دــبوز ــسترای اتــعالــطکاــناــبهــبیــسرــ
ــکس ازــهارــکبوــ Bayا Areaترــگ ــف اــکودــبهــ آنــسه آدرس و آنــهم در عود.ــبا ــب آنــ از تــکرــشاــبکــساــمد

Navteqـتم ـکترـشت؛ـفرـگاسـ ـمیلیهـکیـ ـ ـ دالرـهونـ ـتهیرایـبا ـ ـنقشهیـ ـ دـههـ ـیجیتای ـ ـ وـبردهـکرجـخالـ ود
آنـشیـم دـهد در را ـستگا ـ اـهاهـ ـبتای ـجهیـیداـ اـباـیتـ ـستفی ـ ـکیمبرد.ـکادهـ ـ ـ ـگفالـ “ـ آنـباـمت: ـصحباـها ـ تـ
آنـیردـک و ـمحصمـهـاهم ـ راـشولـ ـمجان دادـمهـبیـناـ دوـهکـسـامد.”ـنا اـناـبر راـعالـطک ادـهاـبات اـتردـکامـغم

ـنسخ ـ اـ ـبتهی ـمحصیـیداـ ـ راهاـشولـ را ـکندازیـنان زـمهـبد.ـ ـمهنان،ـمرور ـ ـسیدـ اـیاـبZip2نـ ـنسخاتـعالـطد ـ هیـ
ـلیاو راـ اـبه ـنقشردنـکهـفاـضا ـ ـبیایـههـ ـمحاـتدـنردـکیـمرـتلـماـکرـتشـ ازـخایـهدودهـ ـمنارج مـهرددـترـپقـطاـ
ـتح ـبگیرارـقشـشوـپتـ ـ وـنرـ ـچنیمـهد ـ ـنقشنـ ـ ـمسیاـههـ ـ دـهرـ ـقیقای ـ راـ ـنشی ـهندـبانـ ـصحیهـکدـ ـ واـ و حـضح

باشند و روی کامپیوترهای خانگی خوب و راحت باز شوند.

  ایالن ماسک: تسال، اسپیساکس، و تالشی برای آینده فوقالعاده۴۳



درـسـامارول ـهمیک ـ دورانـ ـپسهـبن ـکمدالر۲۸۰۰۰ایاشـهرـ اـبرد؛ـکیـلـامکـ آنـحنـیا ـبعـاهال اـ از ارهیـجد
ـفتد ـمجر،ـ ـفترـگوزـ وـشزارـفرماـنرایـبنـ ـتجهییـخرـبدـیرـخان ـ ـ ـتقزاتـ ـیبرـ وـ آس وـسـامد.ـنودـباسـپا رادرشـبک
اولـمهـسدر دZip2روژهـپروعـشاه ـفتدر زـشرـ آنـنردـکیـمیـگدـنان ـکمکـیاـهد. داـچوـکدـ ـشتنک ـ هـکدـ
ـلب آنـهاسـ در را ـنگا درـنردـکیـمهداریـ و ـمجمکـی(YMCAد ـ ـهنگرـفهیـعوـ ـ ورزـ و دوشـشی ـفتنرـگیـمی) ـ د.ـ

ـکیمب ـ ـ ـگفالـ “ـ ـبعضت: ـ روزیـمعـقواـمیـ ـچها رـبارـ در ـستار Jackورانـ in the Boxآنـیوردـخیـمذاـغ اـجم.
ـبیس ـ وـ ـچهت ـعتاـسارـ وـبازـبهـ ـمناـماریـکهیـماـنرـبرایـبالـماـکود اـکارـبکـیود.ـببـساـ ـسمه ـسفیـتوـ ارشـ
ـمتودمـبداده ـچیدمـشهـجوـ اـتزیـ ـفتوش وـ آوردم درش قیاده. ـب ـ ـشیوـنهـ روـندـ دـخیم روز آن از ـیگوردم. رـ

نتوانستم آنجا چیزی بخورم اما منوی رستوران را کامال حفظم.”

ـبع آـیاـهرادرـبا،ـهدـ ـتمارـپک دوـ اـبواـخان آنـنردـکارهـجه وـپهـناـهد. ـمیلهـنول ـ اـیرـخرایـبیـ ـسبد وـ وازمـلاب
ـشتنداـن ـ ـهمیرایـبد.ـ ـ ـفقنـ ـچنطـ ـتشدـ زـ روی ـمیک دـ ـمهنکـیکـسـامد.ـشیـمدهـین ـ ازـ ـجنرهیـکدس راـبوـ ی
ازایـتردـکیـضرا در وـغا ـمحذا اـ ـسکل درـ ـکیمبود.ـشانـشوزـمارآـکZip2ان ـ ـ ـگفالـ “اونـ ـبچت: ـفکهـ ردـکیـمرـ
اـقهـک نارـکزرگـبتـکرـشکـیرایـبتـسرار ـک درـ هد. ـن ازـستـیاـ گاـخمـهر ـن درـماـبیـ آورد در هـکیـلاـحا
ـنم ـنسیداـ اـقاریـکهـچتـ اـسرار ـنجت اـید.ـهدـبامـ روز تـکرـشهـبکـسـامانـغداBMW320iاـبوزـمارآـکنـیک
قرــسهــکت،ــفیرــم ــت Pageعــطاــ Mill RoadوEl Camino Realک ــی ازــ ازــهرخــچی درآــجا اــما و سد ــک لــ

ماشین روی زمین کشیده شد و رد آن روی آسفالت تا سالها معلوم بود.”

ـچنرـه ـتشکیکـیZip2دـ ـ ـ اـ ـینتالت ـ ـنترـ وـ ـعصاـبالـماـکی اـ اـبوانـخمـهاتـعالـطر ـفقیوـماـمود، ـ درـ روـگتاش
ـسنتروش ـ ـحضروشـفیـ ـکسود.ـبوریـ اـبدـیاـباـهارـکبوـ ـستفرای ـ ازـ اـیواـفاده ـینتد ـ ـتشتـنرـ وـندـشیـمقـیوـ د

ـقب آنـبـاتدـنردـکیـمولـ ـهنهـکهـچرای ـشنـانوزـ ـختاـ ـبپولـپود،ـبهـ اواـنردازـ کـسـامایـهرادرـب،۱۹۹۵الـسرـخد.
اـبدـنردـکروعـش ـستخه ـ اوـ ـلیدام ـمنارـکنـ وـهدـ ـتشکیا ـ ـ ـتیلـ «Zip2روشـفمـ ـهیفـج. (ـملـ Jeffن» Heilman(
ـبیسوانـج ـ ـهنهـکهایـلاـستـ زـبهایـماـنرـبوزـ ازـشداـنیاشـگدـنرای و ـهفت دوـ آزادـلت اوـجودـبت ـلیزو نـ

ـکس درـکودـبیـناـ ـستخاZip2ه ـ دـتبـشکـید.ـشدامـ ـتلدرشـپاـبتـقروـیا ـتمونـیزـیوـ ـحیهـکردـکیـماـشاـ نـ
ـپخ آـ ـگهش اـییـناـگازرـبایـهیـ آدرس ـینتک ـ ـنترـ ـییاـپیـ ـصفحنـ ـ ـتلهیـ ـنمونـیزـیوـ دادهـیاـ اوـشش ـگفد. ت:ـ

ـشبی“ ـ ـچیکـیهـ داتـ ـهسادمـیود.ـبامـکزی ازـکتـ ـمعندرمـپه ـ آنـ ـشتوـنی راـ ـسیرـپه اوـ و ـنممـهدم ـنسیداـ ت.ـ
ـهمم ـ ـفهمیهـکودـبعـقوـمانـ ـ ـ ـکمودمـخرایـبدـیاـبدمـ اـ ـینتی ـ ـپیتـنرـ ـکنداـ ـهیم!”ـ ـچننـملـ ـهفتدـ ـ ـبعهـ راـ رفـصد

زدنـگ ـکساـبپ ـنستنواـتیـمهـکردـکیـناـ ـ ـ اـ ـینتد ـ راـنرـ ـضیوـترایاشـبت ـهندـبحـ وـ ـبعد روزـ در Joeهیـماـند
Mercury Newsـگهآ اـ ـستخی ـ درـسدامـ ـعناـبراZip2هـسه «ـ ـنیوان: ـمنازـ ـشنروـفدـ اـ ـینتده ـ ـنترـ دـ درـیی!» و د

ـپیاـقواـه ـشنروـفدهایـعد.ـ دـ ـیگده اوـبمـهرـ ـهمکا ـ وـندـشارـ ـهمگد ـ اـبیـ ـکمیسیهـکنـیرای ـ ـ ـ ـنصیونـ ـ ـبشانـشبـ ودـ
کار میکردند.

ـتقکـسـام ـیبرـ ـهیاـ دـقچوـ از ـفتت ـبیرـ ـنمرونـ رویـفیرـ او ـمبت. ـکنادیـبلـ ـمیارـ ـبیواـخیـمزشـ ـهیلمد.ـ ـ ـ ـگفنـ ت:ـ
ـهفتـعـاسدودـحرروزـهنـم“ وـ ـنیت ـهشـاتمـ ـصبتـ ـسییرـمحـ وـ رویـکدمـییدـمدم او ـهمه ـمبانـ وابـخلـ
آـیـاشت.ـسا ـهفترـخد ـ دوشـهـاههـ ـنمت.ـفرـگیـمم ازـسـامم.”ـنیداـ ـمنارـکک ـستواـخـاهدـ وـبهـ ـقتود رـ ـسیی دـندـ

ـتک ـهندـباناشـ ـبیاـتدـ ـبعود؛ـشدارـ ـمستقیدـ ـ ـ ـ ـپشتـفیرـممـ ـمیتـ درـ ـمشغکـساـمهـکیـلاـحزش. ـ دـکولـ
ـیسوـن ـکیمبود،ـبیاشـ ـ ـ ـتبالـ ـهیلمود.ـبدهـشرژیـنراـپیـشروـفرـیدـمهـبلـیدـ ـ ـ ـگفنـ “ـ ـکیمبت: ـ ـ ـهمیشالـ ـ ـ هـ
ـبیوشـخ وـ ـبسین ـ ـبسیارـ ـ اـبارـ ـهینـمود.ـبرژیـنا وـ ـکستـقچ راـ ـمثی اوـ ـکیمبدم.”ـیدـنل ـ ـ ـهیلمالـ ـ ـ راـ زـکرـمهـبن
اـکوـلدـیرـخ ـستنفس ـ ـ واـ درـقورد Universityع Avenueـخیهـک اـباـ ـصلان آـلاـپیـ ـلتو ـسترـفودـبوـ آنـتادـ راـها ا

۴۴اولین استارتآپ ایالن



ـتش ـکنقـیوـ درـ ـثبZip2د ـکننامـنتـ ـ وـ ـضیوـتد ـعضدـهدـبحـ درـیوـ ـلیست ـ اـ ـختصت ـ آنـصاـ ودـشیـمثـعاـبـاهی
ـنتدرـصدر ـجستججـیاـ ـ ـ دـ ـمشکد.ـنـوشدهـیو ـ اـ ـصلل اـ ـهیهـکودـبـاجنـیی ـنمدـیرـخسـکچـ ـهفترد.ـکیـ ـ ـهیلمـاههـ ـ ـ نـ
ـمغکـتکـتهـب وـفیرـماـهازهـ ـهیدونـبت ـخبچـ دـبیـبوـخرـ ـفته ـگشیـمرـبرـ ـبهتت.ـ ـ ازـکیـبواـجنـیرـ ردمـمه
اـفرـگ ـتبلیغهـکودـبنـیت ـ ـ ـ اـ ـینتات ـ ـنترـ اـ ـحمقی ـ ـچینـیرـتهـناـ اـ ـشنیالـحهـباـتهـکتـسزی ـ ـبید.ـندهاـ اوـتشـ اتـقر

ـمغ ازـهازهدارـ ـهیلما ـ ـ ـستنواـخیـمنـ ـ اـبهـکدـ و ـیجرود ـحمزاـمادـ ـنکنتـ ـ وـ ـسییرـمهـکارـهاـنتـقد. رادرانـبدـ
ازـساـم ـجعبک ـ ـسیگهیـ ـ ـکمهـکاریـ ـنقولـپیـ آنـ در ـنگد ـشتنیداـمهـ ـ ـشتنیداـمرـبولـپد،ـ ـ وـ ـهیلماـبد ـ ـ هـبنـ

رستوران میرفتند به گزارشهای ناامید کنندهی فروش گوش میکردند.

ـیک دـ ـیگی ازـ ـمنارـکر Craigان،ـشقـباـسایـهدـ Mohr،ـشغ اـفلـ رـمروش را واردـتردـکاـهالک یا ـت روشـفمـ
Zip2ـبش اوـ ـتصمیود. ـ ـ ـنمراغـستـفرـگمـ ـیناـ آنـکراـچرود؛ـباـهودروـخیـگدـ ـمعماـهه ـ زـپوالـ تـباـبادیـیول
ـتبلیغ ـ ـ ـ اوـنردـکیـمرجـخاتـ آنـبد. وبـهه ـمعراZip2،www.totalinfo.comتـیـاسا وـکیـمیـفرـ آنـبرد ـاهه

ـضیوـت درـکیدادـمحـ آدرـبتـسواـخه ـمثیـسرای ـچقwww.totalinfo.com/toyotaofsiliconvallyلـ درـ
اـیز اـساد ـمعمـامت. ـ وـ ـقتوال وبـکتـسواـخیـمورـمیـ راـیـاسه ـکنازـبت ـخیلاـیدـ ـ ـکنیـ الـکاـیدـشیـمذاریـگارـبدـ
ـنمازـب اـکد،ـشیـ ـلبته ـ اـ ـمشکنـیه ـ درـ ـشتذـگل راـمـاکهـ ـگفورـمود.ـبجـیال “ـ روزـیت: دـصهـنکـچکـیاـبنـمک

ـگشترـبتـکرـشهـبدالری ـ ازـ و ـبچم ـسیرـپـاههـ اـبدـیاـبدمـ ـکنهـچولـپنـیا اـ ازـیم. دـکپـیاـتالن ـکشیتـسردن ـ وـ د
سرش را از پشت مانیتورش بیرون آورد و گفت، باورم نمیشه، تو پول کاسب شدی؟”

ـچی روـکزیـ ـحیه ـمنارـکهیـ راـهدـ اـکیـموبـخا رویـسـامهـکودـبیـمداوـماتـحالـصرد ـنجاZip2زارـفرماـنک امـ
ازـکوریـطیداد.ـم را آن ـمفههـکزاریـفرماـنکـیه ـ اـکومـ را ـنتقار ـ ـمحصهـبیدادـمالـ ـ ـتبردیـبارـکالـمـاکیـلوـ لـیدـ
راـکرزـطدـشیـمهـکردـک دـبارش ـیگه ـنشرانـ راـ در ـستان. ـفنرـتایـ ـمحصرایـبیـباـیازارـبرایـبدیـ ـ ان،ـشولـ
ـسعکـسـامرادرانـب ـمبناتـمدـخهـبدـنردـکیـ ـ وبـبیـ ـفیرـهـاظکـیانـشر ـیکزـ وـ ـبهااـبی ـهندـبتـ وـ ـکنناریـکد ـ دـ
ـمههـک ـجلمـ ـکنوهـ اـسـامد.ـ ـمپیـاکرافـطک ـ ـمحفظکـیرـتوـ ـ ـ رویـخـاسزرگـبهیـ را آن و رخدارـچهیـیاـپکـیت
اـشذاـگ در دـبهـکذاریـگهـیاـمرـسرـهورتـصنـیت. ـفته ـنمکـساـمد،ـمیآـمرـ ـشکاـبشـیاـ اـهوـ وـکیـمراـجی رد
ـشیاـمنـیا راـبنـ ـپیزرگ ـنظهـباـتیآوردـمشـ ـمپیاـکرـپوـسکـیدرZip2هـکدـسرـبرـ ـ اـچوـکرـتوـ دارد راـجک
ـکیمبود.ـشیـم ـ ـ ـگفالـ “اـ واـهذارـگهـیـامرـسرایـبنـیت: ـقعا ـچنیمـهود.”ـبذابـجاـ ـ ـهیلمنـ ـ ـ اـبنـ ـنکتنـیه ـ اـ ارهـشه
ـتحـاهذارـگهـیـامرـسهـکردـک ـثیاـتتـ ـتعلرـ ـ ـفتنرـگیـمرارـقتـکرـشهـبکـسـامرـطـاخقـ ـ اوـ ـگفد. “اـ ـعنهـبالنـیت: وانـ
داـجکـی ـنشگوان ـ اـیاـبی،ـشوـجوشـجیـهاـ (ـکنـید را ـپیود)ـبهـکهـچرـهار وـبیـمشـ ازـنـاشه،ـنرـگرد؛ را ساش
ـبنظیداد.ـمتـسد ـ اـهذارـگهـیـامرـسنـمرـ راـیا ـفهمییـمن ـ ـ (ـندـ ـبقهـکد اوـ ـختـاسهـبای اـ ـپلتفنـین ـ ـ ـبستگرمـ ـ ـ یـ

اـسـامارـبکـیدارد.)” ـمسنـیک راـلاـ اـبذارـگهـیـامرـسکـیرایـبه ـضیوـتورتـصنـیه “ذـ داد: ـمثنـمنـهح کـیلـ
سامورایی است. من ترجیح میدهم هاراکیری کنم تا شکست بخورم.”

ـهنهـکلـیاوا ـشبیZip2وزـ ـ ـپیدـمارآـکارـکمـهکـیکـساـمود،ـبیـیوـجراـجاـمکـیهـ اـخرـبهـکردـکداـ از نـیی
هایــهدهــیا ــم اوــ را Gregرد.ــکزیــیهرــماــنرــبم Kouri،اــسهــکیــیاداــناــکرــجاــتکــی و داــسدیــنی ت،ــشن
درـهکـساـم را ـنتورـتا دـ وـبدهـیو اـبود ـشتیا ـ واردـ ـبحاق اوـهثـ ـلیای روزـیود.ـبدهـشZip2هـ ـصبک ـپسحـ اـهرـ
ـفتنر ـ آـ در دم ـتمارـپد وـ ـگفتناناش ـ ـ ـتصمیهـکدـ ـ ـ دارـ ـلیفـاکهـبدـنم ـ ـنیرـ راهZip2ـاتدـنروـباـ ـبینرا ـ هـکوریـکد.ـندازـ

ـهن ـتنزشـمرـقهیـلوـحوزـ ـگشرـبهـنـاخهـبود،ـبشـ وـ ـچنت دـ ـقیقد ـ ـبعهـ ـبغکـیاـبدـ ـمبلهـبولـپلـ ـ دالر۶۰۰۰غـ
 پیوست.Zip2 او هم به کالیفرنیا نقل مکان کرد و به عنوان شریکموسس به ۱۹۹۶برگشت. اوایل سال 

  ایالن ماسک: تسال، اسپیساکس، و تالشی برای آینده فوقالعاده۴۵



ـقبهـکوریـک ـچنالـ ـمعنـیدـ اـفهـماـ اـمروش ـنجالک دادهـ درـبام و ـتجود وـ ـکسارت ـتجاـبارـکبوـ رـبرـ و ـفته اـبارـ
ـمشت ـ راـ ـبلوبـخری ـعنهـبودـبدـ وـظاـنوانـ درـتتـگزرـبر ـمشغZip2ر ـ اـشارـکهـبولـ آرامـیاداـناـکنـید. در ی

وـبرـهاـمکـساـمردنـک اوـبود ـتبرای Derekد.ـشیـبرـمکـیهـبلـیدـ Proudian،رـیدـمهـکذاریـگهـیاـمرـس
ـگفدـشZip2یـیراـجا “آدمـ ـمتیـهاـگوشـهاـبایـهت: ـنیستنهـجوـ ـ ـ ـ ـبقیهـکدـ ـ ـممکهـ ـ اـ ـنتتـسن ـننواـ آنـ راـهد ا

ـکنندرک ـ آنـپهـباـپاـیدـ ـمسیاـهای ـ راـ ـکننیـطر ـ ـیکرگـگد.ـ ازـ ـمعی ـکسدودـ اـکودـبیـناـ رفاشـحهـبالنـیه
وـکیـموشـگ ـبعضرد ـ ـمسیـ راـیاـ اوـبل ـضیوـترای ـمتاـتیدادـمحـ ـبشهـجوـ اداـ در درـکهـمود.” زـیلآوـگوردـموری

شدن کیمبال و ایالن در دفتر صحبت کرد.

ـکیمب ـ ـ ـگفالـ “ـ ـمعمت: ـ ـهیاـبوالـ دـکچـ ـیگس دـ ـنموامـعر اـشیـ اـماـمد، و ـنمالنـین ـنستیواـتیـ ـ ـ ـچشمـ اـیدازـنماـ
ـکسدهیـیا ـبجیـ راـمودـخزـ ـبپان ـحیم.”ـیرـیذـ ـیکنـ ازـ ـهمیی ـ درـ ـگین ـفیایـهریـ ـیکزـ ـمسخیـ ـ درـ ار،ـکارهیـبره
اـسد زـیت ـخمالن وـشیـ ـبخد دارویـطاـ اـکدـضرش ـستفزاز ـ ازـکرد.ـکادهـ ـهموری درـ روز ـگیان دـشرـ در ـفتدن رـ
ـممنرا ـ وـکوعـ دـیرـجرد راـهواـعان ـفیصلا ـ ـ (ـ داد. درـکه اـب۲۰۱۲الـسوری ـحملرـثر ـ ـقلبهیـ ـ درـ اوـشذـگی اـبت.
درـگهـیـامرـس ـحسکـسـامایـهتـکرـشذاری درـسـامود.ـبدهـشولدارـپیـباـ ـفیندـتمـسراـمک ـ رد.ـکتـکرـششـ

کیمبال گفت: “ما خیلی به او مدیونیم.”)

ـتغییوشـختـسدZip2،۱۹۹۶لـیاوا ـ ـ Mohrذاریـگهـیاـمرـستـکرـشد.ـشیـگزرـبراتـ Davidow Venture
ـمت ـپسدـشهـجوـ اـیـاهرـ آـهی ـیقرـفل ـجنایـ درـبوـ درـحی اـجرـمردنـکتـسال ـینتع ـ ـنترـ ـهستنیـ ـ ـ وـ ـتیرـتد کـیبـ

ـجلس ـ راـ آنـبه داد.ـها اـبک،ـساـما ـهنهـکنـیا ـمهوزـ ـچنارتـ اراـنداـ در ـمطهیـیی دـببـلاـ ـیگه اـشداـنرانـ اـمت،
ـخیل ـ ازـخیـ آنـپوب ـجلسس ـ آـبهـ وـمر ـتحاـهذارـگهـیاـمرـسد ـثیاـتتـ اـ اوـنر ـفتنرـگرارـقرژی ـ Mohrتـکرـشد.ـ

Davidowـمیلیهـس ـ ـ درـ دالر داـبرد.ـکذاریـگهـیـامرـسکـسـامتـکرـشون ـشتا ـچنینـ ـ ـمبلغنـ ـ ـ ورـطهـبتـکرـشی،ـ
ـسمر اـ ازـسی را Globalماش LinkهـبZip2ـتغیی ـ ـ (اـ داد اـیر اـیدهی ازـسن ـمحصردـبارـکم ـ ـفترـگتـکرـشولـ هـ
آن،ـکودـبدهـش در ـنستنواـتیـمرانـبارـکه ـ ـ وـعرـسهـبدـ وـنروـبیـیـاجرـههـبت دـبد) ـفته درـتزرگـبرـ ـخیری انـباـ

۳۰۹Cambridge Avenueآـلاـپدر ـلتو رـ ـفتنو ـ اـ و اـبدامـقد ـستخه ـ ـنیدامـ ـمتخصایـهروـ ـ ـ وـ د.ـنردـکوشـهاـبص
ـنهدر ـستاZip2تـیاـ ـکسژیـتراـ راـکبوـ ـتغییمـهارش ـ ـ زـ آن در داد. آنـمر ـبهتـاهان ـ ـسیستنـیرـ ـ ـ ـمسیمـ ـ یـبـایرـ
اـجوـم در ـینتود ـ راـنرـ ـختاـست اـنودـبهـ ـتصمیZip2اـمد. ـ ـ اـفرـگمـ ـتکننـیت ـ راـلوـ ـگستوژی ـ ـکنرـتردهـ وـ ـبجد ایـ
ـتم Bayرـبزـکرـ Area،ـکشلـک واردـ را ـنقشور ـ ـکنهـ درـ ـهمید. ـ راـ ـستن اـها،ـ ـصلدف درـکرـشیـ ـتغییلـکت ـ ـ رد.ـکرـ
ـبج ـحضروشـفایـ ـتصمیZip2وری،ـ ـ ـ ـبستکـیتـفرـگمـ ـ ـبسزاریـفرماـنهـ راـشیـمهـکازدـ آن روزـبد اـههـماـنه
ـنیاـتتـخروـف ـمنازـ وـهدیـ ـلیسا ـ راـ ـهنمت ـ ـشهایـ اـ ـختصری ـ داـشودـخیـصاـ را ـشتان ـشناـبهـ روزـ آـههـماـند. نـیرـخا

ـصنف ـ ـثیاـتهـکدـنودـبیـ اـ ـینتر ـ ـکسرـبتـنرـ وـ درکـشارـکب را وـنردـکیـمان دـیرـسراهZip2زارـفرماـند دنـشدهـیع
ا ـینتدر ـ راـنرـ اـبرد؛ـکیـممـهراـفانـشرایـبت ـنیهـکنـیدون داـ ـشتاز ـشناـبهـ اولـ از ـهمد ـچیهـ راـ ـکننروعـشز ـ درـ د.
ـنسواـتیـممـهZip2وضـع درآـ ـبیدـمت داـتشـ ـشتری وـشاـبهـ ـشبکهـبد ـ راـ ـهنمهی ـ ـشهایـهاـ ـکشرـسراـسریـ ورـ

دست پیدا کند.

ـتغیینـیا ـ ـ درـ یرات ـب نزـ ـی روـمسـ و زـکرـشدـندل در ـنقطکـساـمیـگدـنت ـ ـعطهیـ ـحسهـبفـ نیآـمابـ ـی د.ـ
راـسـامـاهذارـگهـیـامرـس ـسمرایـبک ارـیدـمتـ ـفندـشر اـ ـنتخاوری ـ وـ Richاب Sorkinـعنهـبرا لـمـاعرـیدـموانـ
خا ــست ــ یورــسد.ــنردــکدامــ ــک درــ Creativeن Lab،یدهیــنازــس جه ــت ــ ــ وــکیــمارــکی،ــتوــصزاتــ روهــگرــیدــمرد
ـسعوـت ـتجهیـ وـبتـکرـشاریـ ـچنود اـگهـیاـمرـسدـ در ـستذاری اـهارتآپـ ـینتای ـ ـنترـ اـ ـنجی دادهـ ـنظهـبود.ـبام رـ
اوZip2ذارانـگهـیاـمرـس ـتجاـب، وـبهـبرـ اـشود ـینتم ـ ـنترـ داـبوـخیـ اـبت.ـشی اـبکـساـمهـکنـیا ـتمهینـیا ـ ـ داتـ

۴۶اولین استارتآپ ایالن



ـفقواـم اـکتـ ـبخاـمرد ـکنترـطاـ ـ ـشتداـنرلـ ـمعود.ـبیـضاراـنZip2رـبنـ ـبخاونـ ـمهنشـ ـ «Zip2یـسدـ ـجی، مـ
ـمبآ (ـ Jimراس» Ambras(ـگف “ـ ـقطعت: ـ درـمفـساـتنـیرـتزرگـباـ ـتمن اـبهـکیـتدـمامـ ردمـکیـمارـکالنـیا

ـهمی ـ وـقنـ Mohrاـبهـکودـبداریـمرار Daviowـمک اـشذاـگارـ دـیت. ـیگالن ـهیرـ ـمسچـ ـلیووـ اـ درـیراـجت ی
 باشد.”Zip2شرکت نداشت؛ در حالیکه میخواست مدیرعامل 

ـمبآ درـ Hewlett-Packardراس LabsوSilicon Graphics Incوـبردهـکارـک ـیکود ازـ ـستعااـبی ـ نـیرـتدادـ
ی ــن عهــکودــبیــیاــهروــ ــب اوــ از ید ــل وارــمنــ اــجآنZip2هــبولــپدنــشزــیوج خا ت ــس ــ Siliconود.ــبدهــشدامــ

Graphicsـمپیاـکهـک ـ وـکوـلایـهرـتوـ ـلیاـههیـقالـعوردـمس راـهوودیـ ـمطتـخاـسیـما آنـکرـشنـیرـترحـ در ت
وـباـهروز ـنخبود ـ ـگینـیرـتهـ درهیـهکـ ـسیلیکای ـ ـ ـ راـ ـگلچیون ـ ـ آـحود.ـبردهـکنـ ـمباال ازـکیـیاـهولـقاـبراسـ ه
ـفترـگذارانـگهـیـامرـس ـبهتودـبهـ ـ وـیرـ ـمهننـیرـتوشـهاـبن ـ ـقبلتـکرـشایـهدسـ ـ ـستخاZip2رایـبراSGIیاشـ ـ دامـ
آــک ــمبرد. ــگفراســ “وــ ازــماــناــمالیــکت: دــبSGIهای رــشتــسه ــسیان فتهــکدــ ــگ ــ تاــمدــنودــبهــ ه ــب ــ راــهنــیرــ ا

دستچین کردیم. بنظر ماسک این فوقالعاده بود.”

اــب ــعنهــبکــساــمارــکهــکنــیا لوزــمودآــخســیوــندــککــیوانــ ــخی ــ اــبوبــخیــ هاــمود، ــم اــبارتاشــ دازهیــنه
ـمنارـک اـگازـتهـبهـکیـیـاهدـ ـستخی ـ وـبدـنودـبردهـکدامـ روز ـشسته ـ رـ ـفته ـنبهـ آنـ ـنگاـبـاهود. Zip2ایـهدـکهـبیـهاـ
دوـبروعـش ـیسوـنارهـبه ـبخیـ زـ ازـیش ـبخشهـبک،ـسـامد.ـنردـکزارـفرماـنادی ـ اـ از ـتغیینـیی ـ ـ ـمعتراتـ ـ اـبرضـ ـامود
ـمتخصصیرایـب ـ ـ ـ ـ ـمپیـاکنـ ـ ـفقرـتوـ ـهماـنکـیطـ ـهنگاـ ـ ـبییـ ـخطنـ ـشتوـنایـهدـکوطـ ودـبیـفـاککـسـامطـسوـتدهـشهـ
اـشارـکـات را ـنجان ـهندـبامـ آنـ ـمهـاهد. درـفـاکارتـ ـتقسیی ـ ـ ـبخهـبزارـفرماـنروژهیـپردنـکمـ ـمختلایـهشـ ـ ـ وـ ف
ـبینازـب ـ اـ و ـقسمرـهالحـصی ـ داـ را ـشتنت ـ درـ درـسـامهـکیـلـاحد؛ ـگیک ـمشکرـ ـ ـیمدـقلـ ـیسوـندـکوزانـمودآـخیـ یـ
ـسعوـتهـکودـبدهـش دـ ـهنه آنـباـهدهـ ـینوـگیـمHairballه (ـ ـصفحد ـ وـنوالـطاتـ دالـبهـکدـکتـسکدـیی لـیه
ـمعلاـن ـ درـخیـموـ آب از ـنموب ـچنیمـهد.)ـندـمیآـ ـ آنـ ـچهاـهن ـمشخاریـکوبـچارـ ـ وـ ایـهلـجرباالـضص
ـبینعـقوا ـ ـمتخصصروهـگرایـبریـتهـناـ ـ ـ ـ ـتعییانـ ـ ـ اـنردـکنـ ـتغیینـید. ـ ـ روـ در ـیکر یـیوـگدـموشآـخرایـبکـسـامردـ
واـهلـجرباـضهـکود،ـب اـبریـتهـناـیراـگعـقای ـنجرای ـتعییـاهارـکامـ ـ ـ ـکنننـ ـ ـمهناـتدـ ـ روزـهدسـ ـقفیوـبـاها ـکننارـکهـ ـ دـ
اـبو ـتعییدافـهه ـ ـ ـسنرـبدهـشنـ آـ ـمبد. ـگفراسـ “اـ ازـگت: ـسیرـپیـمکـسـامر اـ ـنجدی ـچقارـکالنـفدنـشامـ درـ
ـکشیـمولـط ـگفیـمدـ “ـ ازـتمـکت: اـمتـشرداـبت.”ـعاـسکـیر از ـیکت،ـعاـسکـینـیا روزـ دو اـبی و رـگود

پیش میآمد که ایالن بگوید یک روز زمان میبرد، ما یک تا دو هفته زمان اختصاص میدادیم.”

ا ـختداـنراه ـگستوZip2نـ ـ ـحسدناشـشرـتردهـ اـساـمهـبیـباـ ـعتمک ـ ـنفهـبادـ دادهـ ـیکود.ـبس دوـ از ـستی انـ
د ـبیدوران ـسترـ Terenceک،ـساـمانـ Beneyدـبهـک ـلیفاـکهـبکـساـمدنـیرای ـ ـنیرـ آـ درـبدهـما ـمتاـجود، هـجوـ

ـتغیینـیا ـ ـ درـ ـشخصیر ـ ـ دـشکـساـمتـ او ـچطکـساـمهـکودـبدهـید. درـ ـمقور القـخداـبهـناـخبـحاـصلـباـ
زـکادرش،ـم آن در درـمه ـشهان آـیرـ مارـپک ـت اـ ـعلدـقود،ـبردهـکارهـجان ـگفسـنرـتود.ـبردهـکمـ “اوـ هـبت:
ـگفهـنـاخبـحـاص اـ راسـگت: واـگیـمه ـقلنـمهـسی درـبدرـ ـبیازی دـ اـیار!” اوـکنـیدن ازـبوـخهـبه اوـپی اعـضس
ـگیلـفاـغدـمرآـب ـکننرـ ـ آـبدهـ اـکاریـبنـیرـخود. دـیه را ـبچکـیودمـبدهـیالن ـگیهیـ اـ ـعصک هـکودـبنـکردـخابـ
ازـگهـگ درـکداری اوـفیرـموره ـهمت. ـبچانـ ـکسرـههـکودـبهایـ ـفکیـ ـمسردـکیـمرـ وـساـهاریـکرابـخوولـ ت
اـشاـبوـگوابـجدـیاـب ـعتمااـبالـمـاکاالـحـامد. ـ ـنفهـبادـ آرامـ و ـچنیمـهود.”ـبس ـ آـطهـبکـسـامنـ روعـشهـنـاهـاگور
ـفترـیذـپهـبردـک اـ ـنتقن ـ دـهادـ ـیگای ـستیـاجران.ـ ـ ـگفنـ “اـ ـکسالنـیت: ـنبیـ ـبگهـکودـ «درـیوـ ـکنیـمتـکد ـمتاـیمـ هـجوـ

  ایالن ماسک: تسال، اسپیساکس، و تالشی برای آینده فوقالعاده۴۷



ـمنظ ـ ـهستورتـ ـ اوـ ـبیسوانـجکـیهـکتـفرـگیـمادـیدـیاـبم.» ـ وـ ـچنت بهـلاـسدـ ـن ـنظدـیاـ وـهرـ ایـهرحـطا
وـهرـتزرگـب ـتجاـبا راـهرـتهـبرـ ـلحاـبا ـتننـ وـ ـتید زـ ـببوالـسرـیزی اـ و ـشتبرد ـ زـشاتـهاـ را ذرهـیان ـبیر ـبگنـ اوـ ذارد.
ـکمتـفرـگادـیرهـخاالـب ـمعقیـ ـ آرامـتولـ و رـتر ـفتر ـکنارـ ـبنظد.ـ ـ دـمرـ او ـنین راـ ـفقا درـ از ـیچط ـعقهیـ اـ و ـستل ژیـتراـ
ـبینیـم ـ اـ ـتغیینـید.” ـ ـ اـ ـمنجیـقالـخرات ـ ـفقیوـمهـبرـ ـ ـمختلفایـهتـ ـ ـ ـ ـهنکـساـمد.ـشیـ ـمطاـبمـهوزـ باـ ـل اتـ
ازـک ـمتخصصیاریاش ـ ـ ـ ـ اـ و ـنتقن ـ وـیرـصایـهادـ ـتنح آنـ راـهدش ـعصبا ـ ـکنیـمیـ Dorisد.ـ Downs،رـیدـم

ـبخ ـقیالـخشـ وـ درـنت ـگفZip2وآوری “ـ ـهسادمـیت: درـ ـجلست ـ درـ ـمحصارهیـبهای ـ (ـیدـجولـ ـصند یـلدـ
ـشیـام ـمشغد)ـیدـجنـ ـ ـفکمـهولـ وـیودـبریـ ـنفکـیم درـ ـغیارهیـبر ـممکرـ ـ ـتغییودنـبنـ ـ ـ ـتکنیکراتـ ـ ـ ـ ـنظدـمهـکیـلاـ رـ
اـباـم ـعتود اـکراضـ اوـبالنـیرد. ـنگه وـکاهـ ـگفرد «واـ ـقعت ـمهرامـباـ ـنیسمـ ـ ـشمتـ ـفکیـچاـ ـکنیـمرـ ازـ و ی»

ـجلس ـ رـ ـبیتـفه اـبرون.ـ ـکلمالنـیرای ـ ـمفههـنهیـ ـ ازـشداـنومـ او و ـتمت اـ ـفیراـطام ـهمیمـهاناشـ ـ اـ ـنتظن ـ راـ ار
ـشنارـکت.ـشدا ـگفورـمروش،ـفاسـ “ـ ارـیدـماـبیـهاـگرازـهکـساـمت: اـشران ـتنمـهیـیراـجد رـ ـفتد رد.ـکیـمارـ
ـنستواـتیـم ـ ـببینیـ ـ ـ ـچهاـبهـکیـ درـ اـهرهای و ـخمم ازـلاـ ـجلسو ـ ـبیهـ ـینیآـمرونـ رـبد.ـ ـسیرای هـکیـیاـجهـبدنـ
االنـسـام ـهسک ـنمت،ـ ـهمیشیـنواـتیـ ـ ـ آدمـ وـخه ـیمالـموب اوـشاـبیـ ـفقی. ـبسیطـ ـ ـنگیااـبارـ ـ وـبزهـ ودشـخهـبود

اطمینان داشت.”

ـسعمـکمـککـساـم ـتغییاـباـتردـکیـ ـ ـ درـهذارـگهـیاـمرـسهـکیـتراـ ـیجاZip2ا ـکندـنردـکادـ ـبیارـ درآـیاـ از و دـمد
ـنسبت ـ ـ زـ ـببذتـلادشـیا زـسـامایـهرادرـبهـبـاهذارـگهـیـامرـسرد.ـ در ـمینک ـ وـ اـیهی و ـکمانـشتـمـاقزا وـنردـککـ د

ـنف دادـکرـههـبدالر۳۰٫۰۰۰ریـ ـشیاـماـتدـندام ـبخنـ وـساـمد.ـنرـ ـکیمبک ـ ـ راـشهـضراـقیاموـبالـ کـیاـبان
دـضراـقواریـس ـیگه راـعرـ آن و اـبوض ـسپا ـکیمبد.ـنودـبردهـکیـلـاخالـخریـ ـ ـ آنـپاـبالـ ـشیـامولاش راـ کـیهـبن
ـتب۳ریـسیاموـب وـکلـیدـ ـجگکـساـمرد ـکیمبد.ـیرـخEدلـموارـ ـ ـ ـگفالـ “اونـ وـشیـمرابـخدامـمت: اـبد

جرثقیل تا دفتر حملاش میکردند. اما ایالن همیشه بلندپرواز بود.”

ـیک ازـ ـتعطیی ـ ـ آـ ـهفترـخالت ـ ـعنهـبهـ ورزشـ آـساـمیـهروـگوان ـمبک، ـبعضراس،ـ ـ دوـ از ـستی وـشانـ ـچنان دـ
ـمنارـک دـ ـیگد ـتصمیرـ ـ ـ ـفتنرـگمـ ـ ـمسیهـکدـ ـ Saratogaرـ GapدرSanta Cruz Mountainدو واریـسهـخرـچرا

ـکنن ـ ـبید.ـ دوـتشـ آـهوارـسهـخرـچر دـما وـنودـبدهـیوزش رـبد زدنـکه وـنوالـطایـهاب ـبستاـتایـمرـگی ـ ادتـعانـ
ـشتندا ـ آنـ ـتصمیـاهد. ـ ـ ـفتنرـگمـ ـ راـکهـکدـ ـبیتـعرـساـبوه ـبعد.ـنروـباالـبریـتشـ ازـ Russت،ـعـاسکـید Rive،
ـپس ـقلهـبک،ـسـامهیـلـاخرـ رـ ـسیه وـ اـبردـکروعـشد ـستفه ـ ـبقیردن.ـکراغـ ـ دوـ درـهـاهوارـسهـخـرچهی ـپشتـسم تـ
اوـس ـبعد.ـنودـبر ازـ دـناـپد ـقیقزده ـ ـکلروـسهـ ـپیکـسـامهیـ ـبنفورتاشـصد.ـشداـ ـ وـبدهـششـ ازـعود وـسرق ر
خیرــمورتاشــص ــی وــ سواــتت ــن راــختــ آنــبودش آــناــسرــباالــبه بد. ــم فراســ ــگ “ــ ــهمیشنــمت: ــ ــ آنــبهــ ه
ـفکواریـسهـخرـچدو ـکنیـمرـ اـ او درـصم. ـیطراـشال ـنبیـ ـبتهـکودـ ـمسیهـبدـنواـ ـ اداـ ـکسرـهد.ـهدـبهـمر اوـجیـ ای
اـب اـصود راـکنـیال ـنمار دوـیردـکیـ از ـپیهـخرـچا ـمیشادهـ ـ وـ ـقلاـتد ـهمید.ـمیآـمهـ ـ ـنگهـکورـطنـ ـچطردمـکیـماهـ ورـ

ـمتدـص آـ درـخر را ازـصهـکیـلـاحر دردـپورتاش از رـشر ـفکودمـخاـبد،ـنیزـمابـکده، اـکیـمرـ اـیردم، ه.ـنالـین
یا انجامش بده یا بمیر؛ اما تسلیم نشو.”

ـهمیکـساـم ـ اـبورـطنـ ـکنراـپرژیـنه دـ در ـفتی اداـ اوـمهـمر وـبروهـگکـییداد. ـتشکییـیوـیدـیازی ـ ـ دادـ درـتل ا
ـمس ـبقاـ اـ ـنفات ـکننتـکرـشQuakeرادیـ ـ ـگفکـسـامد.ـ “ـ : درـمت ـیکا اوـ از ـلیی ـنمنورـتنـ ـ ـکشایـهتـ تـکرـشورـ
وـیردـک ـمقم آوردـ را دوم اـیام ـلبتم. ـ ـنستیواـتیـمهـ ـ ـ اولـ اـیـوشم دـمم؛ ـستگا ـ ـیکاهـ ازـ ـبهتی ـ ـیکازـبنـیرـ ـتیایـهنـ هـبمـ

دلیل اینکه کارت گرافیکاش را محکم فشار داده بود خراب شد. ما چند هزار دالر جایزه بردیم.”

۴۸اولین استارتآپ ایالن



Zip2ار ـتبدر روزـباطـ ـفقیتوـمهـباـههـماـنا ـ ـ ـچشیـ ـگیمـ دـ ـپیتـسر Theرد.ـکداـ New York Times, Knight
Ridder, Hearst Corporationد ـیگو اـبرانـ ـستفرای ـ ازـ درـمدـخاده دادـسواـخاتاش ـبعضد.ـنت ـ اـ از نـیی

ی۵۰اــهتــکرــش ل ی ــم ــ ــ دالرــ صاZip2ازادــمذاریــگهــیاــمرــسهــبون ــخت ــ ثیــیاــهســیروــسد.ــنیدادــماصــ ــم لــ
Craigslistـلیساـب ـ راـ ـهنمت ـ ـشهایـ آـ راـیالـنری ـیگن ـکلروـسانـ ـپیانـشهـ روزـشداـ و ـفکدـیاـبـاههـماـند الـحهـبریـ

آـنردـکیـمانـشودـخ ـمبد. ـگفراسـ “روزـ ـفهمیـاههـماـنت: ـ ـ اـکدـنودـبدهـ ـینته ـ دردـشرایـبتـنرـ وـشیـمازـسرـسان ود
اـشدهـیا عرـههـکودـبنـیان ـت نواـتیـمهـکانـشدادـ ـن اـبدـ ـستفرای ـ ازـ باـماتـمدـخاده ـث نامـنتـ ـکن ـ آنـ اـهد.

ـلیس ـ اـهتـ اـمای ـبیوـموـتالک، وـ راـهیـمرـگرـسل ـستنواـخیـما ـ وـ اـبد ـنستنواـتیـماـهسـیروـسنـیرای ـ ـ ازـ اـمد
ـستفا ـ ـکننادهـ ـ ـبخZip2د.”ـ ـشعرـطاـ «ـ روزـمار راـههـماـنا ـمندرتـقا ـکنییـمدـ ـ ـحسم»ـ ـمعیـباـ وـشروفـ ـهجد ومـ
راـشرـتزرگـبت،ـکرـشهـبولـپ ـبخشیتـعرـسدناش ـ ـ ـهید.ـ ـبقتـکرـشرهـیدـماتـ ـشلدریـ ـیکهـکدـشوغـ ازـ ی

ـمی دـهزـ ـقیقا ـ دـتاـ در دم ـستشا ـ زـیوـ اـناـنی ـمته ـپیدادـ درـبردهـکداـ ـمکهـب۱۹۹۷Zip2الـسود. وـتسـکوـلیـناـ ر
 نقل مکان کرد.Mountain View واقع در Castro خیابان ۴۴۴بزرگتر در شمارهی 

ـیگازـبدـنواـتیـمZip2هـکنـیا ـپشرـ ـصحنتـ ـ روزـ ـحسدـشاـباـههـماـنهی راـساـمیـباـ ـهیجک ـ اوـبردهـکانزدهـ ود.
ـمعتق ـ ـ ـپیشنهدـنواـتیـمتـکرـشهـکودـبدـ ـ ـ ـ ـلبـاجایـهادـ راـ ـمستقیمی ـ ـ ـ ـ ـمشتودـخهـباـ ـ وـهدـبشـیـاهریـ ـتصمید ـ ـ مـ

داـشدا ـمیت ـبخراCity.comنـ اـبردـ ـمیه اـ روزیـکنـید ـمشته ـ ـپیشـیراـبیـبوـخریـ ـبشداـ اـ وـمود. هیـسوـسا
رــپ یورــسا،ــههــناــسول ــک وــ قین ــب ــ اــ ــعضهی ــهیایــ راــیدــماتــ ــمحره ظاــ ــف آنــبردهــکارــکهــ و گاــهود ــن دــنودــبرانــ

مشتریها را از دست بدهند.

آور ـتغییهـکردـکالمـعا۱۹۹۸Zip2لـیدر ـ ـ اـگزرـبراتـ در ـستی آـهواـخودـجوـبتـکرـشژیـتراـ آنـمد درـهد. ا
ع ــم لاــ ــم ارزشــبهایــ ی۳۰۰ه ل ی ــم ــ ــ دالرــ اــبون ــصلا رــیرــتیــ ین ــق نانــشبــ ع ــی ــ د.ــندــشامــغادCitySearchیــ
ـکیورـسهـکیـلاـحدر راسـ در اـناـمیـقاـبCitySearchدـیدـجتـکرـشامـنود،ـبذارـگهـیاـمرـسروهـگن ـیکنـید. یـ
رویــش ظهــبذــغاــکدن ــن وــمیآــمیــلاــعرــ ید ــشب ــ ادــ دوــغه ــهمگتــکرــشام ــ هCitySearchود.ــبنــ ــف تــسرــ
ـهنمرا ـ زـهاـ ازـیای ـشهادی ـمختلایـهرـ ـ ـ ـکشرـسراـسفـ ـتهیورـ ـ ـهمچنیود.ـبردهـکهـ ـ ـ ـ ـتینـ وـفمـ ـتبلیغروش ـ ـ ـ اتاشـ

ـبنظ ـ ـخیلرـ ـ وـقیـ وـنودـبدـمارآـکوی ـمکمد ـ ـتیلـ ـمهنمـ ـ ـبغاـنایـهدسـ اـندـشیـمZip2هـ ادـید. روزـغن در ـاههـماـنام
اعالم شد و کار تمام شده تلقی میشد.

ـنظ ـمتفایـهرـ ـ درـتاوـ ـبعدمـقارهیـبی وـکرـشدیـ داـجت آنـشود در ـمنططـیراـشت. ـ ـحکقـ ردوـههـکردـکیـممـ
ـنگتـکرـش ـلیسهـبیـهاـ ـ ـمنارـکتـ ـبینودـخایـهدـ ـ وـندازـ ـتصمید ـ ـ ـبگیمـ ـ ـکسهـچدـنرـ ـبمیـ وـناـ ـکسهـچد اـ راجـخی
ـبش ـمشاـتودـ ـتکلـغاـ ـنبراریـ ـشناـ اـ روـید. درـیاـهوالـسدـنن را اـبی ـچقCitySearchهـکنـیارهی درـ ارهیـبدر
وـجوـبودهـبادقـصیاشـلـاماعـضاو آورد اـخرـبود ـعضی ـهیایـ ـبخZip2رهیـیدـماتـ اـطاـ ـقعیوـمهـکنـیر ـ انـشتـ
ـییاـپ دلـشیـمذفـحالـکاـیدـمیآـمرـتنـ ـکیرـچد، درـهروـگد.ـندـشنـ ـمعتقZip2ی ـ ـ اـکدـنودـبدـ ـمعنـیه ـملاـ هـ
ـفسدـیاـب ـبشخـ درـ ـکیورـسهـکیـلاـحود؛ ـهمیهـبهـکتـسواـخیـمنـ ـ اداـ روال ـهندـبهـمن ـیکهـککـساـمد.ـ ازـ ی
ـلیاو اـفرـطنـ ـمعنـیداران ـملاـ آنـبود،ـبهـ ـمخا ـلفاـ درـکتـ ـخییـبتـکرـشردوـه۱۹۹۸یـمرد. اـ ادـیال دـندـشامـغن
درـتازـبو آن ـمطباب ـ وـهثـعاـباتـعوـ ـبقـاسیـبرجـمرج اـشهایـ ـهیهـبالنـید. اـیدـماتـ ـکیورـساـتردـکرارـصره نـ
ـکنرـبرا راـ او و ـکننتـکرـشلـماـعرـیدـمار ـ اـ درـمد. ـعنکـساـموض،ـعا رـ دـساـیوان از را وـست داد Derekت

Proudian،ـیک ازـ Mohrذاران،ـگهـیـامرـسی Davidowـیگـاجرا ـکیورـسنـیزـ ـکیورـسرد.ـکنـ ـتمنـ اـ دتـمنـیام
ـفتر راـسـامارـ وـنرضورزاـغک ـقلمـحیرـبه وـکمدادـ ـبعرد ازـهدـ ـعکا ـلعمساـ ـ ـهیلـ وـیدـماتـ ـتنره ـمقزلـ کـسـامامـ
ـعنهـب دـ ـلیلوان ـ اـبیـ ـثبر اـ آنـکنـیات ـهمیمـهـاهه ـ راـحنـ ـنسبس ـ اـبتـ داـیه ـشتنالن ـ اـ ـستفد، ـ نـیرادـپرد.ـکادهـ
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ــگف “واــ ــکنت: اــباــهشــ لراــجاــمنــیه ــخی ــ نیــ ــت اــبدــ و هود ــت زــهامــ زدــمهــبادیــیای تــسواــخیــمکــساــمد.ــنا
اـشاـبلـمـاعرـیدـم اوـبنـمـامد، ـگفته ـ “اـ اوـیم: ـلین ـبگت؛ـسوـتتـکرـشنـ ـچنتذارـ ـ ـپیدارـیرـخاـ ـکنیداـ ـ وـ ـکمم ولـپیـ

در بیاریم تا بتوانی شرکتهای دوم، سوم و چهارمت را هم تاسیس کنی.”

ـبخ اوـطاـ ـپیاعـضر ـمخمصدرZip2ده،ـمشآـ ـ ـ اـ ـفته وـبادهـ دـهولـپود از ـفتنیرـمتـسایاش ـ ـیکـامد.ـ اـبتـفـاسروـ
لرفــص ــک واردــپیــ شازارــبول ــم اــبدهــشهــباــ تود؛ ــس زــهارتآپــ اــبادیــیای اــهدهــیا اــمای و یوــتالک ب ــم ــ وــ ل

ـنقش ـ ـمتخصصید.ـنودـبردهـکارـکهـبروعـشرداریـبهـ ـ ـ ـ ـ ـنگZip2نـ وـ ـمیااـنران ـمبهـکدـنودـبدـ ـنتاداـ ـننواـ ازـ سـپد
رـیا ـبیرـبتـباـقن ـیناـ اـ درـمد. ـمپیاـکدهیـنازـستـکرـش۱۹۹۹هیـیورـفا، ـ Compaqرـتوـ Computerـپیشنه ـ ـ ـ ادـ
ـمیلی۳۰۷تـخرداـپ ـ ـ دالرـ ـنقولـپون ازایـ در آنـبراZip2دـیرـخد داد.ـهه ـیکا ازـ اـیدـمی قـباـسیـیراـجران

Zip2ـگف “اـ ـنگت: اـمرایـبداـخارـ راـپنـیا ـسترـفول ـهیاد.”ـ ـپیشنهZip2رهـیدـماتـ ـ ـ ـ راـ ـقباد وـنردـکولـ تـکرـشد
ـستر درـنوراـ توآـلاـپی ـل اـ وـکارهـجو ـجشرد دـتیـگزرـبنـ Mohrد.ـیدارک Davidowـبیس ـ هیـیاـمرـسرـبراـبتـ
یاو ـل راـ وـسدـبهاش آورد وـساـمت ـکیمبک ـ ـ ـتیرـتهـبدامـکرـهالـ ـمیلی۱۵و۲۲بـ ـ ـ دالرـ ـنصیون ـ د.ـشانـشبـ
ـهیمـهکـساـم اـقچوـ درـکدهیـیت ـقبراCompaqار ـنکولـ ـگفنـیرادـپرد.ـ “ـ ـمحهـبت: اـ ـقضیهـکنـیض ـ هیـ
ــقطعتــکرــشروشــف ــ اــشیــ عروژهــپالنــید، ــب راــ آنــکروعــشدیاش از عهــبرد.” ــب ــهمیشکــساــمدــ ــ ــ رایــبهــ
وـشلـماـعرـیدـم ـکنتدن ـ ـمبایاشـهتـکرـشردنـکرلـ ـکیمبرد.ـکارزهـ ـ ـ ـگفالـ “ـ ـگیاـمت: وـیودـبدهـشجـ ـفکم رـ
آنـیردـکیـم ـننیداـماـهم ـهنواـخیـمارـکهـچهـکدـ ـبکنندـ ـ ـ اـ ـنماـمد. ـنستنیداـ ـ ـ وـ و ـقتد رویـ آـکی ـهیدـندـمار چـ

ـچش ـشتنداـندازیـنماـ ـ آنـ وـنودـبذارـگهـیـامرـسـاهد. ـبخمـهـامد درـبوـ ـکنی اـیردـکیـمارـکانـشارـ ـچشـامم، دازـنماـ
شرکت کامال از بین رفته بود.”

عاــهالــسکــساــم ــب وــکدــ داــقه را آن اوــباــتتــشت وــضه کZip2طــیراــشاع ــف نرــ ــک تد،ــ ــم هــکدــشهــجوــ
ـنستواـتیـم ـ ـمسیـخرـبهـ ـمنارـکاـبلـیاـ راـ ـبهتدان ـ ـکنتـیرـیدـمرـ ـگفکـسـامد.ـ “ـ ـقبت: واـ آن از ـقعل ـهیاـ یـهروـگچـ

اداره ـنکرا ـهیودم.ـبردهـ ـپیتـاکتـقچوـ ـ ـتیکـیانـ ورزـ ـپیتـاکرـهاـییـشم ـ دـ ـیگان ـنبریـ وـ ـحتودم ـنفکـیرـیدـمیـ رـ
ـنبمـه ـفکدـیاـبنـمودم.ـ ـملواـعهـچهـکردمـکیـمرـ رویـ ـهستنرـثوـمروهـگکـیردـکارـکی ـ ـ اوـ ـلید. ـینزـگنـ ـمسلهیـ ـ مـ
اـیا دـکتـسن ـیگه ـمثرانـ ـشملـ رـ ـفتا ـکننیـمارـ ـ اـ اـمد. ـشتبا ـ اـ ـحتت.ـساه اـ آنـگی دوـهر داـسا ـشتت ـشناـبهـ ـمثدـ لـ

ـشم ـشناـباـ ـتمـامزوـلد،ـ اـ وـعالـطام ـضیرـفات ـشماتـ راـ ـبند.ـندارـنا اـیراـباـ اـسکـینـمرـگن، داـعالـطری ـشتات هـ
وـشاـب ـصحبودمـخدلـباـبم ـ ـکنتـ اـ ـفقـامم، ـنصطـ اـ راـعالـطف اوـبات ـنمم،ـهدـبه ـنیواـتیـ داـقوـتدـ ـشتع ـشیاـبهـ دـ
آنـک ـهمهـبدلـبه ـنتیجانـ ـ ـ رـمهـکدـسرـبهایـ ـسین ـشمدم.ـ درـتودـخدـیاـباـ را ـیطراـشان ـهیدـبرارـقیـ هـکدـ

بگویید، خب، این مساله از دید آنها چطور است، و از دید آنها به مسایل نگاه کنید.”

ـمنارـک ـفتنیرـمهـنـاخهـبـاهبـشZip2ایـهدـ ـ وـ ـصبد ـگشتنیـمرـبهـکحـ ـ ـ ـمتدـ دونـبکـسـامهـکدـندـشیـمهـجوـ
ـهم ـهنگاـ ـ ـقبلیـ ـ آنـکیـ راـهار ـسلطدلـمرده؛ـکوضـعا ـ وـجهـ و ـبیکـسـامیـسواـسو اـتشـ از ـمفیهـکنـیر ـ د،ـشاـبدـ
ـسیآ زـ ـننب اـبدهـ ـگفالنـیود. “ـ ـبلت: درـمه،ـ ـچنZip2ا ـمهندـ ـ ـخیلزارـفرماـندسـ ـ داـخیـ ـشتیوب ـ اـ وعـضوـمـامم.
ـخیلنـمهـکودـبنـیا ـ ـبهتیـ ـ آنـ از ـشتوـنیـمدـکاـهر ـفقنـمم.ـ ـفتیرـمطـ وـشارـکراغـسمـ اـهدـکان را الحـصا
ـبعردم.ـکیـم اـ از ـنتظالوه ـ اـبارـ راـشارـکهـکنـیرای ـتحنـمهـبان ـهندـبلـیوـ «ـشیـمهـفالـکدـ ـتصمیس،ـپدم؛ ـ ـ دارمـ م
اـیـاهدـک را ـکنالحـصت وـ ـپنتاشـعرـساالـحم، اـشرـبراـبجـ ـحمد، ـنفکـیان»ـجقـ ـمعهـکودـبرـ ـمکادالتـ ـنیاـ کـ
ـنتواـک وـ اـیوم ـحتمک ـ ـنتواـکالـ رویـموـ را ـتختی ـ اـ ـشتبه ـ ـشتوـناهـ درـمود.ـبهـ ـعجن اوـکودمـببـ ـچطه ـهمچیورـ ـ ـ نـ

ـچی راـ ـشتوـنزی رـ و ـفته وـ راـکم اـیراـبار ـبعردم.ـکالحـصش ازـ او آن از ـمتنفنـمد ـ ـ درـشرـ ـنهد. ـمتت،ـیاـ هـجوـ
ـممکهـکدمـش ـ اـ درـکتـسن را اـشاـبردهـکتـسارش راـمم او ـنخهدردـبا ـجلورـ دادهـ اـبوه و اـیودم روشـصن ال

۵۰اولین استارتآپ ایالن



خوبی برای انجام کارها نبود.”

ـمبک،ـساـم دـ ـنیارز ـتجایـ اـ ـینتارت ـ ـنترـ وـبسـناـشوشـخمـهی،ـ درـهود ـعمتـسم اـکلـ او یـبوـخدهیـیرد.
وـشدا ـنسواـتت راـ آن ـتبت واـیروـسکـیهـبلـیدـ ـقعس ـکنیـ ازـ و ـجنجد ـ آـ و ـکسوبـشال اـهارـکبوـ ـینتای ـ ـنترـ یـ
ـجیباـب ـ ـبیولـپرـپیـ آـ درـمرون او ـمقد. ـیساـ ـبسیاـبهـ ـ دـ ـیگاری ازـ وـهر ـبهتایاشـهنـطم ـ اـبرـ روـیود. رـنن وـند ج

ـهمهـبدرد داـ ـمشتکـسـامت.ـشراه ـ رـکودـباقـ ـهبه وـ اـشاـبدهـنـامرـفر ـبعضـامد؛ ـ اـ از ـفیراـطی اوـکارـکهـباناشـ رد
ما ـی نداـنانـ ـشت ـ آنـشیـموطـبرـمکـساـمهـبهـکیـیاـجاـتد.ـ اـهد با ـشت ـ اوـنردـکیـماهـ و تاـبد ـن ـبسیجـیاـ ـ ارـ

درخشانی که بعدها بدست آورد این را ثابت کرد.
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فصل پنجم
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اـشثـعاـبZip2روشـف اـساـمالنـید ـعتمک ـ ـنفهـبادـ ـبیسـ ـپیریـتشـ ـکنداـ درـ ـمثتـسد. ـشخصیلـ ـ ـ ایـهتـ
وـهازیـب اوـقالـعوردـمیـیوـیدـیای ـحلرـمکـیهاش، رـتاالـبهـ ـعمت.ـفر درهیـکلـ در ـسیلیکردش ـ ـ ـ وـبیـلـاعونـ ود
ـتب ـکسهـبلـیدـ روزـکدـشیـ آن ـهمـاهه داـ را آرزویاش ـشتنه ـ ـمیلید؛ـ ـ ـ دـنوـ ـنیر ـتجایـ اـ ـینتارت ـ ـنترـ یـیوـجراـجـامی.ـ
ـبع ـمتندـیاـبکـساـمدیـ ـ ـبلناـببـساـ ـ درـعرـسهـبهـکروازیاشـپدـ رـحت ـهمیهـبود.ـبیـمود،ـبدـشال ـ رـطاـخنـ
درـسـام ـجستجک ـ ـ ـصنعکـیویـ ـ ـتمنروـثتـ ـ وـ ـنقصاـبد ـ اـکودـبانـ و او ـینته ـ ـبتتـنرـ ـننواـ اـ آن از ـستفد ـ ـکننادهـ ـ د.ـ
کهــبردــکروعــشکــساــم ــف درــکرــ دورانــبردن درــمارآــکارهی Novaکــناــبوزیاش Scotia.کت ــن ــ ادــیهــبهیــ
روزـندـناـم آن از اـپاـهکدارـناـبهـککـساـمرایـباـهی و ـحمولدار ـچشهـباالـحد،ـنقاـ ـمثماشـ تـصرـفکـیلـ

بزرگ بود.

ز۱۹۹۰لـیاوا ـعنهـبهـکیـنـامو ارـیدـموانـ اـشر ـستد درـتراـ اوـکیـمارـککـناـبژی از ـستواـخرد، ـنگاـتدـشهـ هـبیـهاـ
وامـنروـپ ـکشایـهدهی ـجهایـهورـ یتـکرـشومـسانـ ـب اـناـ درـیدازد. ـعناـبولـپایـین گیماـغوانـ ـن ـ «ـ یـهدـبز

ـکش ـسعوـترـتمـکایـهورـ ـفتاـیهـ ـشنه»ـ ـختاـ وـشیـمهـ Novaکـناـبد Scotiaـمیلی ـ ـ داـهاردـ را آن از دالر ت.ـشا
ـکش آـهورـ ـیکرـمای ـجنایـ دـبوـ و ـیگی درـ ـقبایـهالـسران، ـنتلـ ـنستواـ ـ راـناـبدـنودـبهـ ـمجبک ـ ـکننورـ ـ رخـناـتدـ
ـبه راـ ـمکترهاش ـ ـکنوبـ رـ ـیید. اوـسـامسـ از ـعنهـباـتتـسواـخک ـمبحکـیوانـ ـ آـ داراـشوزـمث کـناـبیـیـاهیـیی

را بررسی کند و تالش کند تا ارش واقعی بدهیها را تخمین بزند.

درـسـامهـکیـلـاحدر اـپک ـنجی اـ ـمسود،ـبروژهـپنـیام ـبنظهـکهایـلاـ ـ ـتجتـصرـفکـیرـ ـنظودـبیـلـاعاریـ راـ رش
ـجل اـکبـ ـمتحاالتـیرد. ـ اـ ـیکرـمده ـکشیـخرـبایـهیـهدـبارـباـتودـبردهـکالشـتاـ درـهورـ ـسعوـتالـحای راـ اـبه
اـبهیـضرـع ـصطه اوراقـ ـکنرـتمـکBradyهـضرـقالح ـیعند.ـ ـ دوـ اـمتـلی ـمتحاالتـیردان ـ ـعمدهـ یـهدـبنـمـاضالـ

ـکش ـمثیـیـاهورـ آرژاـ ـنتیل ـ وـ اـنودـبدهـشلـیرزـبن ـمحیـطالنـید. ـسباـ ـمتاتاشـ آرـبهـجوـ ـبیتازی ـ کـسـامد.ـشراژـ
ــگف “ــ ارزشــمت: ــضمن راــناــ ــمحت ــسباــ وــکهــ ــچیردم درــ نجدودــحزی ــپ ــ ــسناهــ ازایــبتــ دالرــهه درــبر ود.
اـهدـبهـکیـلـاح ـصلی ـمبلهـبیـ ـ ـبیسغـ ـ وـ ـپنت ـسنجـ ـمعتـ ـملاـ اـبدهـشهـ ـنظییـبتـصرـفنـیود. ـ ـایوـگهـکودـبریـ
ـهی ـمتسـکچـ ـنبهاشـجوـ درـسـامود.”ـ ـسعهـکیـلـاحک راـخردیـسونـخودـبردهـکیـ ـحفودش ـکنظـ ـیکهـبدـ ازـ ی
ـتجنـیرـتزرگـب اـ در Goldmanازار،ـبنـیار Sachsـتلف ـ ـببیناـتود،ـبردهـکنـ ـ ـ اوـ ـچقد اـ از داـیدر ـستن د.ـنیداـمانـ
ـسیرـپاو ازـکودـبدهـ ـقیماـبلـیرزـبیـهدـبه ـ ـسن۲۵تـ ـمقهـچتـ ـممکدارـ ـ اـ ـگفکـسـامد.ـشاـبودـجـومت،ـسن ت:ـ
ـسیرـپ“او ـچقدـ وـخیـمدرـ رـینـموای؟ اـقک ـلکم ـمثیـ ـمیلیکـیلـ ـ ـ دالرـ وـنراـپارد ـقتدم.” ـییاـترـجاـتهـکیـ ردـکدـ
اـک ـتلفکـساـمتـسیـندـشارـکنـیه ـ راـ ـقطن “ـبردهـکعـ اـبنـمود. ـفکنـیه آنـکردمـکیـمرـ ـحتماـهه ـ دـ هـنواـیا
ـشمونـچد؛ـندهاـش ـنستواـتیـماـ ـ دوـپیـ را ـکنرـبراـبولات ـهمی.ـ ـچیهـ ـعمطـسوـتزـ ـحمامـسوـ ـمثد.ـشیـمتـیاـ لـ

آب خوردن.”

ـتمکـسـام ـبستاـتامـ ـ راـ ازایـبان ـعتـاسه وـکارـکدالر۱۴یـ ـتمرـبالوهـعرد وـکامـ ـستـاکم وـهیـ ـتخلفا ـ ـ ازـ ارـکات
دـبردنـک ـستگا ـ ـقهاهـ ـخستمـهازـسوهـ ـ وـبدهـشهـ ـمنتظود ـ ـ آنـ ـلحظر ـ ـنسواـتیـمهـکودـبیـیالـطهـ ـحستـ یـباـ
ـکنولدارشـپ اوـ دـبوراـفد. ـفته رـ ـییر رـ وـفساش زـبتـصرـفت راـگدـنزرگ ـهمیاش ـپیاـقـاجانـ اوـ ـگفد. “ـ ـشمت: اـ
ـنیواـتیـم ـمیلیدـ ـ ـ درآـهاردـ دالر ـمجدـما داـناـ ـشتی ـشیاـبهـ رـ ـیید.” اوـ از دراـشزارـگاـتتـسواـخساش ارهـبنـیی
ـبن ـیسوـ ـخیلهـکد،ـ ـ زودـ دـبی رـناـبلـمـاعرـیدـمتـسه ـسیک اوـ و اـنیدرـبمـهد درـیگ ردـسواـخن را وـکت ـگفترد ـ هـ
ـقبکـناـبهـکودـب ـبخالـ آرژاـیرزـبیـهدـبرـطاـ و ـنتیل ـ دـکررـضنـ و ـیگرده ـنمرـ دوـهواـخیـ اـبد ـشتباره ـ ـکناهـ کـسـامد.ـ

ـگف “ـ ـسعنـمت: آنـبردمـکیـ ـبگـاهه ـنکتهـکمـیوـ ـ اـ ـنیسنـیه ـ اـضوـمت.ـ اـکتـسـاجنـیوع راـطنـیه ـعمرح امـسوـ
ـلعنت ـ ـ ـحمیـ ـکنیـمتـیاـ اـ ـمهالـصد. ـنیسمـ ـ آـ ـیکرـمت ـجنایـ ـچکیـبوـ ـکنیـمارـ ـشمد.ـ ـنماـ ـنیواـتیـ ـمتضدـ ـ د؛ـیوـشررـ
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ـمگ ـفکرـ ـکنیرـ ـ داراـکدـ وزارت آـیه ـیکرـمی ورـ ـشکسا ـ اـشیـمتـ آنـمود. ـکمـاها ـقبانـکاـ ـنکولـ وـنردـ ـحینـمد رتزدهـ
ـبعودم.ـبدهـش وـهدـ ـقتا، رـمهـکیـ وارد اـباـهارـبدم،ـشاـهکـناـباـبتـباـقن ـلحظنـیه ـ ـفکهـ اـکیـمرـ و ـعتمردم ـ ادـ
ـنفهـب ـتمت.ـفیرـماالـبسامـ دـهکدارـناـبامـ از ـیگا ـکپرانـ ـکننیـمرداریـبیـ ـ اـ ـهمرـگد. ازـ ـصخه ـبلنرهـ ـ ـسنرـتدـ اکـ
آنـنروـباالـب دـبمـهـاهد ـیگا روـمرانـ اـنی ـلمـاعکـیرـگد. وـطهـ اـسال وـشاـباقـتط ـکسد آنـ راـهی آنـنرـبا ـاهدارد،

هم دست به طالها نمیزنند.”

عاــهالــس ــب کهــبکــساــمد،ــ ــف اــ راه اــناــبکــیدازیــنر تک ن ــی ــ ترــ ــن اــ تی ــف دورهیــ در را آن و درــمارآــکاد وزیاش
Pinnacle Researchماــب۱۹۹۵الــسدر ــه طهــ ــم داــبوانــجکــساــمرد.ــکرحــ نرای م ش ــن ــ ــ درــهدــ ارهیــبا

ـجتنا ـ ـنقودنـبرـیذـپاـنابـ ـنتقلواـ ـ آنالـلاـماالتـ ـسخننـیی ـ اـکیـنراـ آنـمرد؛ ـگفتاـباـها ـ اـ ولـطاـهالـسهـکنـین
ـکشیـم اـتدـ ـمنیا ـ اـ ـینتت ـ اـکدـسرـبیـیـاجهـبتـنرـ ـعتمه ـ ـمشتادـ ـ راـهریـ ـجلا ـکنبـ ـسعد،ـ ـمنصدـنردـکیـ ـ رفاشـ

ـکنن ـ اـبد.ـ ـهنکـسـامالـحنـیا ـمعتقوزـ ـ ـ ـصنعهـکودـبدـ ـ اـ دـنواـتیـمیـلـامورـمت ـتحارـچد اوـشیـگزرـبولـ و اـبود
ـکمذاریـگهـیـامرـس اـبدـنواـتیـمیـ روـیر ـبسیدـنن ـ درـشاـبرـثوـمارـ او ـسخنکـید. ـ داـنراـ در ـنشگی ـ اـ ـستنفاه ـ ـ درـ ورد
ـضیوـترایـب۲۰۰۳الـس ـفکرزـطحـ ـگفرشـ “ـ ـپهنت: ـ اـکولـپدـناـبایـ ـشمت.ـسم آنـبردنـکارـکرایـباـ ـنیا هـبازیـ

اصالحات زیرساختی وسیعی ندارید. این فقط یک ورودی در یک پایگاه داده است.”

اوـط ـلیرح ـچیکـسـامهـ ورایـ ـشگفزی ـ ـنگیتاـ ـ ـهمود.ـبزـ ـمحققیهـکورـطانـ ـ ـ ـ ـسسوـمنـ Pinnacleهیـ Research
ـگفت ـ ـتمدرتـنهـبردمـمد،ـنودـبهـ آـیرـخهـبلـیاـ ـکتنـیالـند داـ ـشتناب ـ ـحتد.ـ اـ اـیی ـمکن وـ داـجان ـشمهـکتـشود ارهـ
راـشارتـک ـکنراـترایـبان واردـلاـمشـ ـکننی ـ اـ اـمد ـحسهـکنـیا ـنکاـبایـهابـ اـ ـینتی ـ ـنترـ داـ ـشتی ـشناـبهـ الـماـکد،ـ

ـغی ـممکرـ ـ ـففوـپود.ـبنـ وـ ـبعف… ـسسوـمکـیتـسواـخیـمکـسـامد؟ـ آـ راهـمـاکاتـمدـخاـبنـیالـنهی ـبینل ـ دازد:ـ
ترـش ـک داـکیـ ـشته ـحسنـ وـنساـپایـهابـ راـجداز ـممکاری ـ واـکیـمنـ و ـسطرد وـمدـخهیـ یمات ـب ـ ود.ـبهـ

ـتکن ـ ـختـاسرایـبوژیـلوـ ـچنینـ ـ ـیسروـسنـ وـ داـجی اـشود ـنیواـقیـسررـبـامت؛ دـ و ـستن ـلعنتایـهارـکورـ ـ ـ ـسیاـتیـ سـ
آنالـناـبکـی ازـیک اوـطکـین یرح ـل دـ از ـبیوشـخدـیه، ـمشککـیاـهنـ ـ ـسخرـسلـ دـ از و ـمخدـیت اـهفـلاـ

ـغی ـممکرـ ـ اـبنـ اـکنـیود. ـشبیالـصار ـ ـتهیهـ ـ ـمسیهیـ ـ رـ ـسیر ـپیتهـبدنـ ـ ـفهاـییـشروـفزاـ راـسرـ ـهنمت ـ ـشهایـ ریـ
ـنبالکـما ـبلکود.ـ ـ داـکرـسردمـمولـپاـبهـ اـشار و درـشاتـمدـخرـگت ـپیتـسان ـنمشـ دیـببـقواـعتـفیرـ

منتظرشان بود.

ـشجاـبکـسـام ـتمهـچرـهتـعاـ ـقبر،ـتامـ اـ از ـختروـفZip2هـکنـیل ـعملرایـبودـشهـ ـ اـکیـ دـطنـیردن هـبتـسرح
اوـشارـک ـبعضاـبد. ـ ازـ ـبهتی ـ ـمتخصصنـیرـ ـ ـ ـ ـصحبتـکرـشانـ ـ ـممکانـشدامـکدـنداـباـتودـبردهـکتـ ـ اـ تـسن

ـبخ ـهنواـ اـ در اـید دوـناـیوـجراـجـامدامـقن اوـبارهـبه ـهمکا ـ ـکناریـ ـهمچنید.ـ ـ ـ ـ اـسـامنـ راـیک ـچناـبدهاش آـ ـشند یـیاـ
درـک ـپیاداـنـاککـناـبه درـبردهـکداـ ـمیود ژاـشذاـگانـ در ـهیهـک۱۹۹۹هـیوـنت. ـنبدZip2رهیـیدـماتـ دارـیرـخالـ
رـبکـساـمد،ـنودـبتـکرـشرایـب ـسمرای اـکیـ آـناـبدهیـیردن اـیالـنکداری ـبعاهـمرد.ـکدامـقن ـمعدـ ـملاـ اـبهـ

Compaqـسمر اـ درـشالـعا و اـسـامارچ،ـماهـمد. ـستک اـکراX.comیـلـاماتـمدـخاپـتارـ ـلبـاجمـسه مـهیـ
داشت، ثبت کرد.

دهــتمــک از شیولــطالــسر ــک ــ ازــساــماــتدــ وــبهــلوــکیــیاداــناــککــیک دوش بردانــگرــسه ــت کــیهــبلــیدــ
ـلتوـم ـمیلییـ ـ ـ درـ ـلگـاس۲۷نـساردر ـبشیـ ـمیلی۲۲اـبود.ـ ـ ـ آـ از او دالرش، ـتمارـپون دوـبهـکیـناـ دـنواـخمـها ـیگهی رـ

ز آن ـمت۱۸۰۰هیـنـاخهـبردـکیـمیـگدـندر ـبعرـمرـ ـنقود،ـبردهـکازیاشـسازـبهـکیاشـ ـمکلـ ـچنیمـهرد.ـکانـ ـ نـ
ـشیـامکـیاو اـ ـسپن McLarenورتـ F1ـپیمواـهکـیو ـ ـشخصایـ ـ ـملخیـ ـ وـیرـخکـچوـکیـ راـکروازـپد مـهردن
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اوـفرـگادـی ـعنهـبت. ـمیلیوانـ ـ ـ ـتجوزهیـحاردرـ اـ ـینتارت ـ ـنترـ ـتبیـ ـسلیبهـبلـیدـ ـ ـ ـیترـ وـشیـ اـبد هـبانـیرـجنـیا
ـکنیـبوـخ آـ اوـمار ـیکانـگدـنازـسهـبد. ازـ دادـجاCNNایـههـماـنرـبی روزیـتازه اـقهـکا ـهفتـعاـستـسرار تـ

ـصب ـشیـامحـ درـ دم را ـتحهـنـاخناش ـبگیلـیوـ ـ آنـ ـشناـبـاجرد، درـ دـسـامهـکیـلـاحد. ـسینهـبتـسک ـ اـ ـیسته ـ ادهـ
ازـب و ـهیجود ـ دـ رویـهدانـنان را ـفشمـهایاش وـسیداد،ـمارـ ـکلر ـهجکـیهیـ ـمشکرخـچدهـ ـ ـجلیـ هیـنـاخویـ
ـپیکـساـم وـشداـ ـشیاـمد ـنقنـ راـبرهایـ آراـبراق زـمه روی ـمیی اوـشذاـگنـ ـگفتCNNهـبت. ـ “ـبهـ ـفقود: ۶۲طـ
دـم در ـنیکالرن وـ داردـجا اـقنـمهـکود ـیکتـسرار داـ را ـشتیاش وای،ـشاـبهـ ـنماورمـبم. ـشیاـمهـکهـشیـ نامـ

اینجاست. پسر این حسابی کار درسته.”

CNNـفیل ـ ـتحمـ ـشیاـملـیوـ راـ ـهمهـبن ـمصراهـ ـحباـ ـمنتشکـساـماـبهـ ـ ـ ـتمرد.ـکرـ ـقیدتـمامـ اوـفاـ ـشبیهی ـ هـ
ـیکارـک ـمهنکـیورـتاـ ـ ـحسهـکودـبدسـ ـشتـاکلـگیـباـ ـپشمـککـسـامایـهوـمه.ـ وـبدهـشتـ دهـشاهـتوـکوریـطود
ـچههـکدـنودـب ـشبیرهاشـ ـ ـپسهـ ـبچرـ اوـبدهـشـاههـ ـقهتـککـیود. ـشیوـپزرگـبوهایـ درـبدهـ و ـشیـامود ـکننـ ارـ
ـستیـاج ـ ـشگوـخزدـماـنن،ـ ـنشسلاشـ ـ وـ راـیاـبوـمت وـککـچلاش ـبنظرد ـ ـسییرـمرـ ـحسدـ ـمسحیـباـ ـ زـ یـگدـنور
اـیدـج ـمثکـساـمت.ـسدش ـخنایـهدارـلوـپلـ درـمرفـحدهدارـ اول او ـمعارهیـبیزد. لاـ ـم Zip2روشـفهیـ
ـگف “ـ ـنقولـپت: ـفترـگدـ ـفقن،ـ اـپطـ ـمنظت.ـسول ـ اـ اـیورم آنـکتـسن ـفقـاهه ـلمـاعکـیطـ ـنکلیراـفنـبهـ ـ ـ وـنناـ د.”
ـبع درـ زـبد ـخیلیـگدـنارهی ـ ـگفشـبـوخیـ “ـ ـبسیت: ـ آـخارـ اـیاـقب ـشمنـیان، اـ و ـشیـامنـیرـتعـیرـسمـهنـیا دـ ـنین ا.”ـ
ـبعو ازـهدـ ـبلنم ـ ـمنحصایـهروازیـپدـ ـ ـ ـصحبردشـفهـبرـ ـ “ـکتـ ـیکرومـبمـنواـتیـمرد: ازـ راـماـهاـبرـیزاـجی اس
ـبخودمـخرایـب اـ ـبیـامرم، ـقمنالـعرـتشـ ـ دوـکدمـ ـسیاـتتـکرـشکـیارهـبه اـ و ـکنداثـحس ـتیم.”ـ ـفیلمـ ـ اـتردارانـبمـ
ـفتد رـبX.comرـ او ـفتننا ـ ـ آنـ و دوـجد ـشیارهـبا وـکلـگیاشـناـبنزـیرـ ـیکرد دـ ـیگی آنـ از ـسخنر ـ هـنایـهیـنراـ

ـچن اـلـاجدانـ راه را “ـخداـنباش اـمت: ـمنودنـبکدارـناـبرایـبالـصن ـنیستبـساـ ـ ـ ـجمرایـبم.ـ ـپنجردنـکعـ ـ اهـ
ـمیلی ـ ـ دالرـ ـفقون ـچنطـ ـتلفاـتدـ ـ اـ الزم وـسن ـبعت ـهمیولـپدـ ـ ـبنظت.ـسـاجنـ ـ ـقطعX.comنـمرـ ـ کـیدـنواـتیـماـ

شرکت مولتی میلیارد دالری بشود.”

ازـمکـسـام را ـشنروـفکالرناش درـ ـفلدهای واـیرـخداـیورـ در راـقد. از را آن ـقصهـکورنـلفـلع داـ ـهمتـشد انـ
ـشیـام راـ ـبخن ـپیاـقردـ ـحتد.ـ ـمثیـیـاهدارـلوـپیـ ـجیرـتمـهورنـللـ ـشینـامهـکدـنیدادـمحـ ـ ـکسوـلهـبیـ راـمیـ کالرن
ـمندر ـسباـ دوردورـیاصـخایـهتـ ـیکشنباهـگرازـهایـها ـ ـ ـ اـههـ ـستفا ـ ـکننادهـ ـ اـ اوـنکـسـامـامد. ـهمیاـبه. ـ ـشیـامنـ نـ

درهی ـسیلیکدر ـ ـ ـ وـکیـمرددـتونـ ـهمرد درـجانـ ـخیا دـباـ ـفتان دوـکیـمارکاشـپX.comرـ ـسترد. وـ ـقتاناش یـ
ـچنیکـسـامهـکدـندـییدـم ـ درـهوـگنـ ـخشر درـناـ را ـکینارـپی ـ ـشگروـفگـ زـ ـنجیاه ـ ـایردهـکارکـپSafewayیـیرهاـ
ـکثیاـهدهـنرـپ ـ ازـنردهاـکفاشـ آه ـنهد روزـید.ـمیآـمرـبانـشادـ رویـساـمک از ـتنهک ـ وـیاـ ـصلگوـحیـبی ـ هـبی،ـ

Larry Ellisonـستدو اوـکیـ داـممـهه وـشکالرن ـمیلیسـسوـمکـیرـشت، ـ ـ ـسعوـتاردرـ ـهنهدـ زارـفرماـندهیـ
Oracleاـب ـیمیود، ـ زدـ ـببیناـتل ـ ـ آـکدـ اوـیه دوـها داردـسم ـمسهیـماـنرـبکـیاـتت ـبقاـ ـشیـامهیـ ـتفیـننراـ ـیحرـ یـ

ـبگ Jimه.ـنـایدـنذارـ Clark،ـمیلی ـ ـ دـ ـیگاردر ـخبودـبتـعرـسقـشـاعهـکریـ اـ ـپیشنهنـیر ـ ـ ـ راـ ـشنیاد ـ وـبدهـ هـبود
ـیک دوـ از ـستی ـگفتاناشـ ـ زودـچرـهدـیاـبهـکودـبهـ ـیکهـبرـته ازـ ـشگروـفی ـهمیراریـفایـهاهـ ـ اـ وـبرافـطن رود
ـشیناـم ـ ـبخیـ اوـکردـ ـبتمـهه ـمسدـنواـ ـبقاـ دـساـمد.ـهدـبهـ ـیگک دـ و دار وارد ـستر ـشنرـسهـ ود.ـبدهـشاـهاسـ

Georg Zachary،وـگهـیاـمرـس ـیکذار دوـ از ـصمیمایـهتـسی ـ ـ ـگفکـساـمیـ “اـ ـبخالنـیت: ـتمرـطاـ اـ نـیام
ـتفا ـخیلـاهاقـ ـ ـخیلیـ ـ ـهیجیـ ـ اوـبانزدهـ ـمکود. ـتباـ راـلاـباتاشـ ـنشنـمهـبری دادهـ ـبعالـسود.”ـبان کـسـامدـ
دـب درـگهـیـامرـسکـیدنـیرای Sandذار Hill Roadـمشغ ـ راـ ـننول روـبیـگدـ ـیکهـبود، دوـ از ـستی درـکاناشـ ه
ـشیـام ـگفودـبنـ “ـ اـحت: ـینجاال ـ ـببیاروـ ـ اوـ راـگدالـپن.” آـتاز ـفشرـخا الـ داد، وـکوضـعنـیار ـشیـامرد روعـشنـ
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ـخیرـچهـبردـک وـ ـتپکـیاـبدن وـکوردـخرـبیـکـاخهـ ـبعرد ـمثدـ ـخیرـچهـبردـکروعـشیـبزـیرـفلـ دورـ ودش.ـخدن
ـشیش ـ وـههـ ـکیرـتـاهرخـچا وـندـ ـتکزارانـههـبد ـتبهـ وـندـشلـیدـ ـشیـامهـندـبد آـهنـ ـسیم دـ دوـسـامد.ـیب ارهـبک

دوـب ـنگتاشـسه وـکاهـ ـگفرد “ـ ـقسمت: ـ اـجاـمزهیـماـبتـ ـشیاـمهـکودـبنـیرا یمنـ ـب ـ دوـنهـ آن رایـبدارد.”
رسیدن به دفتر سرمایهگذار ریسکپذیر کنار جاده ایستادند تا ماشینها آنها را سوار کنند.

آنـت اوـشیـموطـبرـمکـساـمهـبهـکیـیاـجا ـخیلد، ـ ـشخصییـ ـ ـ ـعیتـ وـ درواـشداـنیـنذراـگوشـخاش اوـقت. ع
ـبی ازـکیـلوـپرـتشـ دـبZip2ه آوردهـسه اـکرـیرازـسX.comهـبودـبت ـتصمینـیرد. ـ ـ دالـ ـمنطقلـیم ـ ـ درـ و ـستی یـ
اـهذارـگهـیاـمرـست.ـشدا درآـگا ازـبایـهدـمر راـگهـیاـمرـسکـیاال ـچنرفـظذاری درـمدـ ذاریـگهـیاـمرـسکـیاه
ـمشمدـنردـکیـمرجـخدـیدـج ـ یواـقولـ ـن یاـمنـ ـل میـتاـ ـن اـندـشیـ ـحتاـمد. وـبیـ اـجا ـستود االیـبایـهداردـناـ
ـیسر درهیـیذـپکـ در ـسیلکری ـ ـ دـبازهـتروتـثذاریـگهـیـامرـسمـهازـبون،ـ آـسه درـمت رـبیـعوـضوـمده ـیسا کـ
آــناــبکــیاالیــب لن،ــیالــنک ی ــخ ــ رویــباکــنولــهیــ رــهود. تم ــف ی۱۲کــساــمه،ــ ل ی ــم ــ ــ درــ دالر X.comون
وـکذاریـگهـیاـمرـس ـبعرد ازـ ـلیاـمدنـشمـکد ـفقاتـ ـمیلی۴طـ ـ ـ دالرـ Edد.ـناـمودشـخرایـبون Ho،ـیک ازـ ی
اـیدـم درـبـاسیـیراـجران ـبشX.comسـسوـمکـیرـشدـشرـضـاحهـکZip2ق اـ در ـگفارهـبنـیود، “اـ ـیکنـیت: یـ

دال ـیلاز آدمـسـامهـکتـسیـ از را ـمعمایـهک ـ ـکنیـمداـجیـلوـ اـ ـشتید. ـ رـباقاشـ ـیسرای وـککـ ـقتردن. واردـتیـ و
ـمع ـملاـ ـمثهایـ آنـ ـنتهـباـیویـشیـمل ازـساـییـسیرـمیـلاـعجـیاـ اـیر ـیستگک ـ ـ اـ درـبوـتاه ـکجاـنوس آـ درـبا اد

میآوری.”

ـحقیقدر ـ ـ ـتصمیتـ ـ ـ آنـگهـیـامرـسرایـبکـسـاممـ ـهمذاری درـپهـ ـخیلX.comول ـ ـبییـ ازـتشـ ـغیر ـبنظادیـعرـ ـ رـ
ـنکتد.ـمیآـم ـ ـمههیـ درـشقـفوـمم،ـ ـتجدن آـ درـیالـنارت راـهیـیاـنواـتارـبکـیهـکودـبنـیا۱۹۹۹الـسن ایات
ـکنتـباـث وـ ـمیلیی ـ ـ دالرـهونـ راـیـامرـسا ـجیهـبهات وـنزـببـ ـبعی ازـ ـهمید ـ اـضوـمنـ ـستفوع ـ ـکنادهـ دـتیـ ـیگا راـ ران
ـکنیـضرا رویـشولـپیـ را ـقمان ـبعارـ ـشمدیـ ـکننذاریـگهـیاـمرـساـ ـ ـقطعکـساـمد.ـ ـ ـتصمیاـ ـ ـ داـ رویـتتـشم ا
دـگهـیاـمرـس ـیگذاری ـحسمـهرانـ ـکنابـ اـ اوـمد؛ زـیاـمرـسمـهودشـخا واردـیهی درـپود.ـبردهـکارـکادی س
ـمثک،ـساـمهـکیـلاـح اـ ـغلل ـشیفتودـخبـ ـ ـ اـههـ ـحمای ـتجقـ آـ ـنسواـتیـمنـیالـنارت ـپشتـ درـهتـ الـحم

ـمص ـحباـ ـتلایـههـ رـشاـبیـنوـیزـیوـ ـفتد، ـبیارشـ ـشبیرـتشـ ـ آدمـ روزـهه درهیـبـاسایـهای ـسیلیکق ـ ـ ـ زـبونـ یـنـامود؛
که موسسهای شرکتهایی مثل اینتل دوست داشتند تا روی خودشان شرط سنگین ببندند.

اـیZip2هـکیـلاـحدر ـتمیروـتدهیـیک ـ وـ اـیدـیوـنX.comود،ـبردیـبارـکز ـنقک ـعظیالبـ ـ راـ رایـبیداد.ـمم
ـلیاو اـبکـسـامارـبنـ ـمیه دادنـیاـپدـ ـتمهـبان ـصنعتاـبا،ـههـجاـبامـ ـ ـ ـبسییـ ـ وـپارـ ـثباـبولدار ـمقاتـ ـبلاـ رد.ـکیـمهـ
ـچنیمـه ـ ـتغییهـبردـکروعـشکـسـامنـ ـ ـ اـ و روـصر ورودشـنالح ـکسهـبد ـخیلایـهارـکبوـ ـ ـپیچییـ ـ ـ اـ و دادـنازهـجده
زـکوعـضوـمنـیا از او وـیه اـبر ـصنعنـیم ـ اـ ـخیلاتـعالـطت ـ ـکمیـ دارد،ـ ـحتی ذرهایـ ـبشارشـکمـحزاـمی اوـ ود.
ـنسیداـم اـهکدارـناـبهـکتـ راـلـامورـما اـمـاکی ـشتبال ـ اـ ـنجاه ـهنیدـمامـ اوـ و ـبهتدـنواـتیـمد ـ ازـ دـکرـهر ـیگس ریـ
راـک ـپیارش ـببشـ ـنفزتـعرد.ـ اـ و ـعتمس ـ ـنفهـبادـ راـسـامسـ او رـیـاجهـبک اـکودـبدهـنـاسی ـلهه ـبخامـ دهایـعشـ
وـبدهـش ـبقیود ـ اوراـههـ ـبسیردیـفم ـ ـمحتارـ ـ وـ و ازـسواـساط و ـخلد.ـندـییدـمرواـپیـبیـفرـطی درX.comقـ
ـنه درـیاـ ـقیالـخارهیـبت رـ ـهبت، ـطعاـقریـ ـسبهاش،ـناـ ـستیکـ ـ وـجزهـ ـسخرـسو وـ ـنقتاش ـضعاطـ هـبفاشـ
ـعن رـیوانـ ـهبک ـنکرـ زـ راـیات دـبکـسـامد.ـهیدـموـلادی ـیگار ـطعرـ ـکنمـ ـشتذاـگارـ درـشهـ راـختـکرـشدن ودش

میچشد و از نرسیدن به یک چشمانداز واال رنج میکشد.

ـتیکـیX.comروعـشرایـبکـسـام اـبمـ ـصطه ـسترـپالحـ ـجمارهـ ـقبهـکHoرد.ـکعـ درـ ـعنهـبZip2وSGIال وانـ

۵۶رییس مافیای پیپال



ـمهنکـی ـ وـ ـمتخصدس ـ ـ وـبردهـکارـکصـ ـهمکود ـ راـ او ـمهرـطـاخهـباراناش درـ ـیسوـندـکارتاش وـ ـمهی ایـهارتـ
ییــهروــگتــیرــیدــم س ح ــت ــ ــ یمــهد.ــنردــکیــمنــ ن ــچ ــ دوــ (ــیاداــناــکن Harrisی FrickerوChristopher

Payne(اـک در ـتجاـبیـلاـمورـمه آنـبمـهدـنودـبهـبرـ ـملحاـهه ـ زـساـمد.ـندـشقـ درـکیـناـمک Novaکـناـبه
Scotiaـیکرـفاـبودـبوزـمارآـک آـ ـشنر وـشاـ ـحسردوـهد ـصمیممـهاـبیـباـ ـ ـ ـیکرـفد.ـندـشیـ ـسیورـبهـکرـ هیـ

Rhodesـمکود،ـبدهـش ـنیاـ داـ ـسیستشـنزم ـ ـ ـجهکداریـناـبمـ راـ آنـبX.comهـکان ـنیه داـ ودشـخاـبتـشاز
ـپیود.ـبآورده اـ در ـنجمن ـ اـ ـیکرـفاـبـاهیـیاداـنـاکیـلـامورـمن دوـ ـچهرـهود.ـبدهـشتـسر سـسوـمکـیرـشردـمارـ

ـحسهـبتـکرـش وـندـمیآـمابـ ـلطهـبکـسـامد درـکذاریـگهـیـامرـسفـ ـسهنـیرـتزرگـبتـکرـشالناش مـهامدارـ
س ح ــم ــ ثX.comد.ــشیــموبــ ــم یلــ س ــب ــ دــهتــکرــشاریــ گای ــی درهیــ در کر ی ل ی ــس ــ ــ ــ درــ هــکهایــناــخون

ـفکایـهانـفوـطاـهسـسوـمکـیرـش آنـ در را ـخلد،ـنردـکروعـشری وـشقـ عد ـب دـباـهدـ ته ـف رـ ـسمر درـتیـ ر
 در پالوآلتو منتقل شد.University خیابان ۳۹۴شمارهی 

رـناـب ـفتک وـ ـصحبن ـ ـمتصاـبتـ ـ اـجاـبدیـ اـکروزهـمه ـینته ـ دـنرـ در ـستت ـهمرسـ ـهسهـ ـکمت،ـ ـغییـ ـنظهـبادیـعرـ رـ
زـییآـم آن در وـهرفـحانـمد. ـتئا ـبنظاـهوریـ ـ وـندـمیآـمیـلاـعرـ ـچهرـهد ـنفارـ ـبسیرـ ـ ـمشتارـ ـ وـ اـباق ـنگیا ـ زهـ
اــنودــب هاــمد. ن ــت ــ یاــ ــچ آنــکعــناــمهــکزیــ واــشیــماــهار ید، ع ــق ــ ازــساــمود.ــبتــ لکداریــناــبک ی ــخ ــ مــکیــ
وـمردرـس درکـبیآورد ـبهترای ـ ـمسرـ وـیرـخهـبارش،ـکلـیاـ ـکتدنـنواـخدن ـمتابـ ـاهسـسوـمکـیرـشد.ـشلـسوـ
ـبیهـچرـه دـبرـتشـ ـفکدنـشارـکهـبتـسه ـبید،ـنردـکیـمرـ ـمترـتشـ ـنیواـقهـکدـندـشیـمهـجوـ اـ و اریـکولـصن
راهاـنـام آـناـبدازیـنع اـیالـنکداری اHoت.ـسن ـگفازهـبنـیدر “ـ اـبت: ـچههـکنـیا ـپنارـ ازـمجـ ـسیاـتاه تـکرـشسـ

گذشته بود، هیچ کاری انجام نشد.”

ـهماز اواـ ـمشکار،ـکلـیان ـ ـشخصالتـ ـ ـپیمـهیـ آـ ـتبهـککـساـمد.ـمش ـستراـپوـسکـیهـبلـیدـ ـکشازهـتارـ فـ
درهیـش در ـسیلیکده ـ ـ ـ رـسوـتدامـمود،ـبدهـشونـ دورهـههـناـسط اـشیـما ـمسنـید. ـیکرـفذاقـمهـبهـلاـ ازـکر،ـ ه
آنـباداـنـاک ـنقـاجه ـمکلـ وـبردهـکانـ ـمثراX.comود ـعنهـباـتدـییدـمودشـخرایـبیـبوـختـصرـفلـ کـیوانـ
ـبغاـن ـتغییکدارـناـبهـ ـ ـ دـ در ـنیری اـ ـیجا ـکنادـ ـیناـشوـخد،ـ ـنبدـ ـطبود.ـ ـگفتقـ ـ ـچنهیـ ـنفدـ ـیکرـفر،ـ تـسواـخیـمرـ

X.comاداره ـکنرا اـ و راـکنـید ـشیهـبار ـسنتوهیـ ـ وـ اـسرـمی ـنجوم ازـهدـبامـ ـنظد. اـ او ـظهر ـهیجاراتـ ـ وـناـ ی
ـخی درـسـامیـلاـ اـبک ـتمالحـصارهی ـصنعامـ ـ ـمطبهـبکداریـناـبتـ ـ اـعوـ ـحمقات ـ درـشتـکرـشهـکراـچود؛ـبهـناـ ان
ـتقاـتودـبالشـت ـیبرـ ـهماـ ـچیهـ راـ ـبسودشـخز ـیکرـفازد.ـ ـگفرـ “ـ ـمطبهـباـمت: ـ وـمولـقاتـعوـ ـشیورـخاه وـ د

ـست راـهارهـ اـییدادـما ـگفیـمالنـیم.” اـ ـفضنـیت ـتجکـیایـ وـمرـنارتـ ـمعمال ـ ـنیسولـ ـ وـ ـچهدـیاـبوـتت وبـچارـ
ـفک ـکسریـ راـسرـمایـهارـکبوـ ـکنوم ـبگارـ اوـ ـگفذاری. “ـ آنـشازـگهیـنـاخارـککـیت: روی ـتپادیآور ـهسهـ هـکتـ
راـهازـگآن درهـبا ـپمه ـکنیـمپـ ـیکرـفد.”ـ ـتنهرـ ـ ـکساـ ـنبیـ راـسـامهـکودـ اـبک درـغه ـکسارهیـبراق وـشارـکبوـ ان
ـمتهردمـمرایـبردنـکازیـبرل ـ اـبرد.ـکیـممـ ـمشخارـکانـیاـپاـتالـحنـیا ـ ـنمصـ اـکودـشیـ ـنقطنـیه ـ ـضعهیـ فـ

است یا یکی از استعدادهای بزرگ ماسک.

ـتن ـبیشـ وـساـمنـ ـیکرـفک ـخیلرـ ـ وـ زود ـتمدـبی ـفقد.ـشامـ ـپنطـ ـبعاهـمجـ ازـ ـیکرـفX.comارـکهـبروعـشد رـ
اـتودـک راه ـگفکـسـامت.ـخداـنا “اوـ ـگفت: ـعنهـبـایتـ ـکنتلـمـاعرـیدـموانـ ـ دـکرـشرلـ در را ـگییـمتـست ـایردـ

ـبقی ـ آنـ از را راـختـکرـشاـتردـبیـمـاجه ـسیاـتودش ـکنسـ ـگفتمـهنـمد.ـ ـ «اـ ازـصم ـگیاجـبال ـنممـشـوخریـ د،ـییآـ
ـبنظ ـ ـبهترمـ ـ اـ وـبتـسر اـخارـکروی را ـنجودت اوـهدـبامـ و رـهی.» ـسعکـساـمت.”ـفم ـبعضوHoردـکیـ ـ ازـ ی
ـمهن ـ ـکلیانـسدـ ـ راـ ـکنعـناـقدی ـبمهـکدـ ـنناـ اـ آنـمد؛ ـیکرـفرفـطـاها راـ ـفتنرـگر ـ ازـ و رـکرـشد ـفتنت ـ وـنـامکـسـامد.ـ د

وـلـاختـکرـشکـی ـچنی ـمنارـکدـ وـ Julieادار.ـفد Ankenbrandtـیک ازـ ـمنارـکی آنـکX.comقـبـاسدانـ راـجه ا
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ـنکرکـت ـگفردـ “ـ ـبعت: ازـ ـتمد اـ اـیام ـتفن ـهسادمـیا،ـهاقـ ـکنهـکتـ دـساـمارـ در ـفتک ـنشسترشـ ـ ـ ودم.ـبهـ
ـمیلی ـ ـ وـناـقاـهونـ ـمصون وـبوـ داـجه ـنسواـتیـمهـکتـشود ازـ ـشکت ـگیلـ ـجلX.comریـ ـگیوـ ـکنریـ اـ رایـباـمد؛

ماسک مهم نبود. او فقط به من نگاه کرد و گفت «بنظرم باید کارمندهای بیشتری استخدام کنیم.»”

ـمجبکـسـام ـ ـجمولـپX.comرایـبودـبدهـشورـ ـکنعـ وـ دـبد اـبـاهذارـگهـیـامرـسدنـیه و ـعترود ـکنرافـ ولـپهـکدـ
درـیز ـبسادی اـبدارد.ـناطـ Mikeالـحنـیا Moritzـمعذارـگهـیـامرـسکـی ازـ Sequoiaتـکرـشروف Capital
ـحمتـکرـشاز دوـساـمرد.ـکتـیاـ درهیـبک در ـسیلیکاره ـ ـ ـ ـمیهـبونـ ـگشرـبدانـ وـ ـتیبرـتت ـ دادـ ذبـجرایـباـتی
ـنی ـمتخصرویـ ـ ـ آنـبصـ ـکناتـقالـمـاها درـ و آـبد ـینارهی اـناـبدهـ ـینتکداری ـ ـنترـ آنـبیـ ـبگـاهه ـمتخصکـید.ـیوـ ـ ـ صـ
ـمپیاـک ـ Scottامـناـبوانـجرـتوـ Andersonـچنتـسدر روزـ ـبعد ازـ ـمهد آـجاـ اول در و ۱۹۹۹تـسوـگرتاش
ـچشذبـج وـشتـکرـشدازـنماـ ـهمکهـبروعـشد ـ اـکاریـ ـگفونـسدرـنرد. “وـ ـقتت: ـشتذـگهـبیـ ـفکهـ ـکنیـمرـ ی،ـ
ـمت آنـکویـشیـمهـجوـ دـیه ـنگواـیک ـتمیـ ـعیامـ اـبـامود.ـبارـ ـینزـهدازهیـنه وبـخـاسهـ ـفیلکـیرایـبتـیـاست ـ مـ

هالیوودی پول داشتیم و به زحمت سرمایه گذارها را راضی کردیم.”

ـهفت ـ ـهفتهـبهـ ـ ـمهنه،ـ ـ ـبیایـهدسـ راهـتشـ از ـسییرـمری روـندـ و واـباـید ـقعیه ـ ـمجتـکرـشد.ـشیـمرـتکـیزدـنتـ وزـ
وـناـب ـصنکداری راـگهـیاـمرـسایـهدوقـ وـفرـگذاری درـشکـیرـشBarclaysکـناـباـبت ـمبواـناهـمد. ـتیر،ـ مـ
کX.comزارــفرماــنکــچوــک ــی اوــ از یی ــل آــهکــناــبنــ دــیالــنای ین ــن راــ ماــبا ی ــب ــ مرایــبFDICهیــ ــح ازــیاــ ت

ـحس ـنکاـبایـهابـ وـ ـصنهـسی اـبذاریـگهـیـامرـسدوقـ ـنتخرای ـ ـسعوـتذاران،ـگهـیـامرـسابـ داد.ـ ازـسـامه ولـپک
ـمهنهـبدالر۱۰۰٫۰۰۰ودشـخ ـ ـسیدـ دادـ اـشزارـفرماـناـتن را ـمتحان ـ ـکننانـ ـ ـقببـشد.ـ ازـ ـعیل ،۱۹۹۹الـساکـپدـ

X.comـمعردمـمهـب اـشیـفرـ ـگفونـسدرـند. “ـ ـصب۲تـعـاساـتنـمت: آنـ وـبـاجح ـبعودم ـگشترـبهـنـاخهـبدـ ـ اـتمـ
ـعیامـش راـپدـ ـبپاک اـ ـچنالنـیزم. ـبعتـعـاسدـ زـمهـبدـ وـنن زد دـبهـکتـسواـخگ ـفته ـبتاـتردمـگرـبرـ ـچندـنواـ دـ

ـمتخص ـ ـ دـ ـیگص راـ اـبر ـسترای ـکنصـخـرمتـحراـ اـ ـچهالنـید. ـهشلوـ ـتمتـعـاستـ درـ ـمطمئاـتدـنـامتـکـرشام ـ ـ نـ
شود همه چیز خوب کار میکند.”

راـب ـهنما ـ ـچنX.comک،ـساـمایـهیـیاـ روشـ رادـناـبد ـیککداری اـ را ـمتحال ـ ـمشترد.ـکانـ ـ ـفقاـهریـ رایـبطـ
ـثب اوـنتـ ـلیام درـ ـفتنرـگیـمدالری۲۰هیـیدـهارتـکتـکرـشه ـ وـ ـمشترـهرایـبد ـ ـمعهـکریـ ارتـکدـنردـکیـمیـفرـ
ـنصیدالری۱۰ ـ ـمبلکـسـامد.ـشیـمانـشبـ ـ ـکمغـ راـ ـعنهـبی ـیمرـجوانـ اـشرداـبهیـ درـفـاضت ـنظی ـفترـگرـ ود.ـبهـ
ـتغیییـط ـ ـ ـبسیراتـ ـ ـسیستX.comدرن،ـمارـ ـ ـ ـشختـخرداـپمـ ـشخهـبصـ راـ ـممکص ـ ـیعنرد؛ـکنـ ـ ـشمیـ اـ
ـنستیواـتیـم ـ ـ ـفقدـ واردـبطـ اـکا ـیمیردن ـ اـ داـفل ـبفولـپانـشرایـبتـیـاسلـخراد ـستیرـ ـ اـ ـکلدهیـید. اـ هـکودـبنـیی
ـکنایـهکـناـباز آـ و ـهستد ـ آنـبهـ ـمپیاـکا ـ روشـکزیـکرـمزرگـبایـهرـتوـ در ـسترـفانـشاریـکه رایـبولـپادنـ

ـکس ـچنیـ روزـ ـکشییـمولـطد ـ دورـ ـبشد، وـنوـ ـعترـسرـپکـناـبد ـخلیـ ـکننقـ ـ ـفقهـکدـ ـچناـبطـ ـکلیدـ ـ رویـ ک
اـیاـیاوسـم ـیمیک ـ راـپلـ ـبجـاجول ـکناـ اـ اـکرـحکـینـید. ـنقت درـبیـبالـ و ـچنود اولـمدـ ـبیارـکاه ازـ ۲۰۰٫۰۰۰ش

 ثبت نام کردند.X.comنفر از آن استقبال و در 

ـخیل ـ زود،ـ رـیX.comی ـقیک ـپیدیـجبـ دوـکداـ زرـجرد. Maxایـهامـنهـبگـنوان LevchinوPeter Thiel
ا ـستدر ـختـاسهـبروعـشConfinityامـنهـبانـشودـخارتآپـ ـسیستنـ ـ ـ درـنردـکانـشودـختـخرداـپمـ دو آن د.
دـقوا ـفتع ازـشکـچوـکارـکرـ را درـنودـبردهـکارهـجاX.comان و ـکسـاتدـنودـبالشـتد دـکیـناـ ـستگه ـ ـجیباهـ ـ یـ

Palm Pilotـشتندا ـ ـبتدـ ـننواـ ازـ اـپقـیرـطد ـینفورت ـ اـ دـیرارد ـستگن ـ ـمبولـپاـهاهـ ـکننهـلادـ ـ ـبید.ـ وX.comنـ

۵۸رییس مافیای پیپال



ConfinityدرUniversity Avenueـغیدالـج ـکنتلـباـقرـ ـ اـسرـبیـلرـ ـنقر اـ ـینتالب ـ ـنترـ اـ درـلـامورـمی ت.ـفرـگی
Ankenbrandtـگف “دـ ـفتت: ـمحرـ ـتجملـ ـ ـسختهـبهـکودـبیـیـاهوانـجعـ ـ آنـنردـکیـمارـکیـ دـبدتـشهـبـاجد.

بو شده بود؛ آن بو هنوز هم در خاطرم هست. بوی بد پیتزای مانده و بوی بدن و عرق.”

ـمج ـبیهـلادـ ـغیانـیاـپConfonityوX.comنـ ـمنتظرـ ـ ـ داـ ـبنیت.ـشرهای ـ دـبConfinityذارانـگانـ ـفته ـییاـپریـ نـ
ـخی ـنقانـباـ ـمکلـ وـنردـکانـ ـمثد ـتم،X.comلـ ـتمامـ رویـشزـکرـ را اـهتـخرداـپان ـینتای ـ ـنترـ اـ و ـیمیلی ـ ـ ـشتنذاـگیـ ـ دـ
اـبو اـیروـسنـیرای اPayPalمـسس ـنتخرا ـ رـکرـشردوـهد.ـنردـکابـ وارد ـتطرـسرـبتـباـقت وـبقـباـ ایـهیـگژـیا
ـیگد وـ ـکثداـحذبـجری وـندـشرـبارـکریـ ـنستنیداـمد ـ ـ زودـکرـهدـ اـنرـبود،ـشزرگـبرـتدام دهـسده ـمیلیـاهت. ـ ـ ونـ

در ـتبلیغدالر ـ ـ ـ درـشیـمرجـخاتـ ـعید؛ ـمیلیالـحنـ ـ ـ دالرـهونـ ـبیا ـمقرجـخرـتشـ ـبلاـ ـهکاـبهـ اـکدـشیـمـاهرـ نـیه
راــهســیروــس ــصترــفا وــندــییدــمرداریــبالهــکرایــبدــیدــجیــ ــقصد فدــ ــن آنــبوذــ داــهه را نا ــشت ــ Jeremyد.ــ

Stoppelmanـیک ازـ ـمهنی ـ ـبعهـکX.comایـهدسـ ـگفدـشYelpلـماـعرـیدـماـهدـ “اـ ـمثنـیت: ـنسخلـ ـ هیـ
اینترنتی شهربازی بود و فقط به سرعت پول خرج میکردی.”

ـمسنـیا ـبقاـ درـشدهـنرـبرایـبهـ اـهتـخرداـپدن ـینتای ـ ـنترـ ـصترـفی،ـ دادـسـامهـبیـ اـتک وـکالقـخا تـعرـساری
کدر ــف راــکرــ شردناش ــن اوــهدــبانــ درــمد. ــحضتــیزــمرایــباــتودــبزیــیهرــماــنرــبالــحدام درــپیــپورــ ل
ـمثیـجراـحایـهتـیـاس ـپیارـکراهeBayلـ ـکنداـ وـ ـمنارـکد ـتحدتـشهـبراX.comدانـ ـفشتـ اـتتـشذاـگیـمارـ
ـکتیاـت ـ راـهکـ زودـچرـهایاش وـته ـتکیاـبر ـ آزـبهـ روش وـمر ـخطون ـعملاـ ـ ـکننیـ ـ ـگفAnkenbrandtد.ـ “اوـ ت:

بسیار سرسخت بود. همهی ما روزی بیست ساعت کار میکردیم و او بیست و سه ساعت.”

ـتصمیرهـخاالـبConfinityوX.com،۲۰۰۰ارسـمدر ـ ـ ـفتنرـگمـ ـ دـکدـ ازـسه ـشکسرایـبالشـتت ـ دـ ـیگت ریـ
وـنردارـب ـمند راـشعـباـ ـیکمـهاـبان ـکننیـ ـ ـمحصل،ـپیـپاـبConfinityد.ـ ـ ـبنظولـ ـ ـمحبرـ ـ داـتوبـ را اـشر روزیـمت؛ ا

ـمشتهـبهـیدـهرایـبدالر۱۰۰٫۰۰۰ ـ وـکیـمرجـخدـیدـجایـهریـ اداـبدازیـنساـپرد ـمسیهیـمرای ـ درـشداـنرـ ت.
ـمق ـهنX.comل،ـباـ ـکلوزـ وـپیـ ـمحصول ـ ـنکاـبوالتـ وـتدرنـمیـ ـپیشر ـ ـفترـ داـتهـ ـهمیت.ـشر ـ درـضـومنـ ـتعییوع ـ ـ نـ
ادـش ـنقامـغروط ـتعییشـ ـ ـ ـکنننـ ـ داـ وـشدهای درـساـمت ـسمک ـسهتـ اـ ـصلامدار ادـکرـشیـ هـکده،ـشامـغت
ـکمماشـسا ـکمد.ـناـمیـقاـبود،ـبX.comانـکاـ ـبعیـ ازـ ـبستد ـ ـمیاـحازX.comرارداد،ـقدنـشهـ ـمثیـناـ لـ

Deutsche BankوGoldman Sachsـمبل ـ ـمیلی۱۰۰غـ ـ ـ دالرـ وـفرـگون ـتعت ـمشتدادـ ـ راـیرـ ـکماـباناش یـ
اغراق و مباهات بیشتر از یک میلیون نفر اعالم کرد.

ـهنرـفاـتدـنردـکالشـتتـکرـشردوـه راـشایـهگـ ـیکمـهاـبان ـکننیـ ـ اـ ـچناـمد؛ ـنبقـفوـمدانـ ازـهروـگد.ـنودـ ی
ـمنارـک ـنیتاـمX.comدانـ ـ ـمپیاـکورـ ـ راـشرـتوـ ـسیاـبان ـصنهـبرقـبمـ ـبستنانـشارـکیـلدـ ـ ـ آنـ و راـهد ـییاـپاـتا نـ

ـخی دـباـ و ـفتان دادـهConfinityایـهرـ ـکنـاتدـنل ـهمکارـ ـ ـکننارـکانـشدـیدـجارانـ ـ اـ ـبنظـامد. ـ رـسهـکدـمیآـمرـ
ـبعض ـ ـمسیـ ـهیلـیاـ وـ ـنخقـفواـتهـبتـقچ ـهنواـ رـ ـسید ـکمکـساـمد.ـ ازـکاـ ـحمX.comدـنرـبان درـکیـمتـیاـ رد

ـبیهـکیـلاـح اـتشـ ـعضر راـپیـپاـ ـجیرـتل ـبیایـهدلـجد.ـنیدادـمحـ ـبخریـتشـ زـحراـطرـطاـ ایـهتـخاـسرـیی
ـپینآوریـف آـ ـتید.ـمش رـبComfinityمـ ـمتایـهزارـفرماـناـبLevchinتـساـیا ـمثازـبنـ ـلینلـ ـ قـفواـمسـکوـ
درـنودـب آنـساـمهـکیـلاـحد؛ از دوـکیـیاـجک داـسه ـسطتـشت ـبهحـ راـ ـنگاالـبرهوری داردـ اـنه زـکرـمزارـفرم

ـیکـامدادهی راـفـاسروـ ـجیرـتت اـمحـ ـمجنـییداد. ـممکـاههـلادـ ـ اـ ـبنظتـسن ـ دـ ـیگر اـ ـحمقران ـ اـشاـبهـناـ رایـبـامد،
ـمهن ـ ـحکاـهدسـ ـجنمـ ـهبذـمایـهگـ داـ را ـمعتقیـخرـبت.ـشی ـ ـ ـیکاـمهـکدـنودـبدـ اـیتـفاـسروـ ـمپک وریـطراـ
ـشیط ـ وـناـ ـیمدـقی اـ وـسی ـلینت ـ وـمزاریـفرماـنسـکوـ دوـمردـمدرن ـبعاهـمی. ادـ از ـستعفاTheilام،ـغد ـ ـ وـ داد ا
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Levchin.تهدید کرد که مشکالت تکنولوژی شرکت را به حال خود رها خواهد کرد 

ـمشک ـ ـتکنالتـ ـ آنـبX.comهـکوژیـلوـ زـبهـجواـما اوجـبیـنـامود، رـخه ـسیود ـسیستهـکدـ ـ ـ ـمحایـهمـ ـسباـ یـتاـ
ـبخ اـطاـ ـگهاـنشـیزاـفر ـمشتیـناـ ـ ـنتانـیرـ ـنستنواـ ـ ـ اداـخارـکهـبدـ ـهندـبهـمود وبـ ـهفتتـکرـشتـیـاسد. ـ ارـبکـیهایـ
ـبسیهـبد.ـشیـمرابـخ ـ ازـ ـمهناری ـ دـهدسـ ـستا دادهـ ـسیستکـیدـشور ـ ـ ـکننیـحراـطدـیدـجمـ ـ وـ ـهمید ـ نـ
ـسنرـپدنـشرمـگرـسبـجوـم ـکلیلـ ـ آـکرـشدیـ و ـسیت ـمقدرX.comدنـشرـیذـپبـ د.ـشرداریـبالهـکلـباـ

Stoppelmanف ــگ ـ ــ “ـ ثاـــمت: ــم ـ ــ رـ ــیل ــپگـ دـ از ــسول ــمتـ ــییدادـ یم.”ـ م ــه ـ ــ ـ ــ ــکنـ هX.comهـ ش ــم ـ ــ ـ ــ ــتورـ وـ ر
ـکنراـت ـگستایاشـهشـ ـ ـمشکد،ـشرـتردهـ ـ روـهالتاشـ وـبم وـبالهـکت.ـفیرـمتـمـاخه ـتقلرداری ـ ـبیبـ د.ـشرـتشـ
ـستمد ـ وـهکـناـبزدـ اـکایـهتـکرـشا ـعتبارت ـ رـتاالـبمـهاریـ رـفر ـقبت. اـ ـستای ـبیمـهیـپارتآـ د.ـندـشرـتشـ

X.comـکسدلـمکـیدـقـاف ـمنسجارـکبوـ ـ ـ ـجبرایـبمـ وـهررـضرانـ ازـسا آوری رد،ـکیـمتـیرـیدـمهـکیـلوـپود
Roelofود.ــب Bothaــمس اــ اــکت،ــکرــشیــلاــمورــموول ازــهنروزــیه ــجسترــبذارانــگهــیاــمرــسا ــ تــکرــشهیــ

Sequoia،ـمعتق ـ ـ اـساـمهـکودـبدـ ـعضک ـهیایـ درـیدـماتـ را ـمشکانـیرـجره ـ واـ ـقعالت ـنگX.comیـ ـشتذاـ هـ
است. در مواجه با این بحرانها تعداد زیادی از اعضای شرکت تصمیمات ماسک را زیر سوال بردند.

اداـچآن در اـمه ـتفه اـ ـفتاق ـیکاد،ـ ازـ درـهاـتودـکنـیرـترمآورـشی ـیخچارـتا ـ وـمیـنوالـطهیـ ـمشهدت ـ ایـهاـتودـکورـ
درهیـش ـسیلیکرمآور ـ ـ ـ ـچکوـکروهـگبـشکـیود.ـبونـ ازـ ـمنارـکی رX.comدانـ ـستدر اـکیـنوراـ روزـیه دـهن ـیگا رـ
آنـثا از ـنیسری ـ Funnyامـنهـبت،ـ Alexanderآـلاـپدر تو ـل دورـ ـجممـهو درـندـشعـ و ـچگارهیـبد گوـ ـن یـ
ـبی ـفکمـهکـسـامردنـکرونـ آنـنردـکریـ ـتصمیـاهد. ـ ـ ـفتنرـگمـ ـ ـهیهـبهـکدـ ـپیشنهرهـیدـماتـ ـ ـ ـ ـکننادـ ـ ـتیاـتدـ هـبلـ
ـعن وـگرـبتـکرـشهـبلـمـاعرـیدـموانـ ـبجردد ـمقایـ ـبلاـ ـمستقیهـ ـ ـ ـ اـسـاماـبمـ ـخینـیک، ـتصمیـاهارـکتـناـ ـ ـ ـفتنرـگمـ ـ دـ

تا کارها را پشت سر ماسک انجام بدهند.

وـسـام ـستیـاجک ـ ژاـ در اـنودـبردهـکازدواج۲۰۰۰الـسهیـیوـنن دـبـامد؛ ـلیه ـمشغللـ ـ ـ زـ رـصرـفادـیهی ـفتت هـبنـ
ـعساهـم راـ ـشتنداـنل ـ ـبعاهـم۹د.ـ درـ ـسپتد، ـ ـمباـ ـتصمیر،ـ ـ ـ ـفتنرـگمـ ـ وـکدـ ـتفار راـیرـ ادـهـابح ـکننامـغم ـ وـ رایـبد
وـیـامرـسذبـج ـبعه ـعنهـبدـ ـعساهـموانـ دـبلـ اـهازیـبدنـیه ـلمپیای ـ ـ درـ ـسیک ـشبد.ـنروـبیـندـ ـپیمواـههـکیـ ـ ایـ
اـیدـمرد،ـکروازـپـاهآن اـعهیـمـانX.comیـیراـجران ـعتمدم ـ راـشادـ اـبان ـعضرای ـهیایـ ـسترـفرهـیدـماتـ د.ـنادـ

ـبعض ـ اـ از وـفی اـسـامهـبادارـفراد ـحسک اـکدـنودـبردهـکاسـ ـتفه درـقاـ وـشی اـقرف اـسوع ـخیلـامت؛ ـ دـ دهـشرـیی
ـگفAkenbradndtود.ـب “آنـ وـعاـسبـشت: ده ـنیت دـبمـ ـفته رـ ـفتر وـ ـهمم آنـ ـنماورمـبد.ـنودـباـجه د.ـشیـ
ـسیمراـس ـ ـسعهـ ـتمکـسـاماـبردمـکیـ ـبگیاسـ ـ اـ اوـمرم؛ ـپیمواـهوارـسا ـ زـتود.”ـباـ ـپیمواـههـکیـنـاما ـ هـبکـسـامایـ

زمین بنشیند، او را با تیل جایگزین کرده بودند.

ـقتو ـفهمیرهـخاالـبکـسـامهـکیـ ـ ـ اـچهـکدـ ـتفه اـقاـ ـفتی اوـستـعرـسهـباده،ـ ـلیوار ـپیمواـهنـ ـ ـمقصهـباـ ـ ـلتوآـلـاپدـ وـ
ـستیاـجد.ـش ـ ـگفنـ “اـ واـیت: ـقعن اـباکـنولـهاـ اـبدـیاـباـمود. ـبگالنـیه ـبنظمـیوـ ـ اوـمرـ ازـبوـخهـبن اـپی نـیس
ـتصمیکـسـامی،ـهـاتوـکدتـمرایـبد.”ـمرآـبانـیرـج ـ ـ ـمقهـبمـ ـبلاـ اوـفرـگهـ ـهیت. راـیدـماتـ ـتحره ـفشتـ رارـقارـ

اـتداد از ـتصمینـیا ـ ـ ـنظرفـصمـ ـکننرـ ـ اـ وـمد. ـقتا ـمتیـ اـبالـمـاکتـکرـشهـکدـشهـجوـ اـفواـمانـیرـجنـیا وـسق ت
ـکن آـ آرامـسـامده،ـمار ـگفکـسـامت.ـفرـگک “ـ ـچنوMoritzاـبنـمت: ـنفدـ دـ ـیگر ـصحبرـ ـ رـطـاخهـبهـنردم.ـکتـ
دلامـکنـیا ـبلکم،ـشاـبلـماـعرـیدـمتـسواـخیـمه ـ ـبیهـ اـتشـ در راـیر ـستن “ـکاـ ـفکنـمی،ـهه ـکنیـمرـ هـکمـ
ـمهمایـهارـک ـ ـهسیـ اـیاـبهـکتـ ـنجد ـهیدـبامـ اـ و ـنبلـمـاعرـیدـمنـمرـگم ـمطمئم،ـشاـ ـ ـ ـنیستنـ ـ ـ ـبشمـ اـ ـنجود انـشامـ

ا ـبعـامداد.” ـمکاـبهـکدـ وـ ـپیتس ـ ـصحبمـهرـ ـ ـبنظردم،ـکتـ ـ آـ آنـکدـمرم اـندـشثـعاـبـاهه اـید ـتفن ـبیاقـ ـفتاـ د.ـ
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خب، منظورم این است، دنیا به آخر نرسیده بود.”

ـبسی ـ ازـ ـمنارـکاری اـکیـیاـهدـ از ـبته ـمسیدایـ ـ درـ ـکنر ـتحدودیـحاـتدـنودـبکـساـمارـ ـثیاـتتـ آنـ اـچر ـتفه اقـ
ـفتا ـفتنرـگرارـقود،ـبادهـ ـ اـ ـستد. ـپلماـ ـ ـگفنـ “ـ ـحسنـمت: آـباـ ـشفتی ـ وـ ـعصبه ـ اـبیـناـ ازـیودم. ـنظالن ـنظییـبنـمرـ ـ رـ
ـخیلنـمود!ـب ـ درـیرـصیـ اـبح ـبنظهـکنـیارهی ـ اـ ـچقارـکنـیرم ـصحبوده،ـبرفـخزـمدرـ ـ اـکتـ ـعمیقاـمردم. ـ ـ اـ
ـنستیداـم ـ داردـکرـشهـکمـ راـکت ـبخارش اـبوـ ـنجی اـهیدـمامـ ـمثنـید. وـبکـشوـمکـیلـ ـقصنـمود ـشتداـندـ مـ
آنـک از ـپیه اـشادهـ ـستوم.” ـپلماـ ـ زـکنـ آن ـبیسانـمه ـ وـ اـبود،ـبشـلـاسهـست ـکنفاقـته ـ رـنراـ وـفس دتـشهـبت
ـتیاز وـ ـچیوـلل اـ ـنتقن ـ “آنـکادـ ـشتنذاـگـاهرد. ـ ـحسنـمدـ راـخیـباـ ـکنیـلـاخودم وـ راـهرفـحم ـهمیم؛ـنزـبایام ـ نـ

ـعک ـلعمساـ ـ آنـ ـیکـاهل دالـ از ـیلی درـمدـشثـعاـبهـکودـبیـ ـبمتـکرـشن دـناـ ـیگم.” ـکمرانـ دلـکاـ د.ـنودـبورـخان
ـیک ازـ ـمهنی ـ ـگفX.comوZip2ایـهدسـ “اـ ـغلانـشارـکنـیت: وـ اـبهـنزدالـبط اـگود. ـبینـمود،ـبالنـیر ازـتشـ ر

شرکت حمایت میکردم.”

ژاـت ـثیاـت۲۰۰۱هیـیوـنا وـ ـنفر درـساـموذـ درـشگـنمرـکتـعرـسهـبتـکرـشک ـهمد. ـتیاه،ـمانـ ـتجامـنلـ اریـ
ازـکرـش را ـتغییالـپیـپهـبX.comت ـ ـ داد.ـ ـحتدرتـنهـبکـساـمر ـمسنـیرـتکـچوـکیـ راـیاـ ـمجدونـبل ازاتـ
اـشذاـگیـم اـطا،ـمت. دورانـیی ـسخن دردـ و اوـنت ـبخاک، راـخیـبوـ ـکنتودش ـ اوـکرلـ ـعنرد. ـمشوانـ تـکرـشاورـ
وـفرـیذـپرا اداـگهـیـامرـسهـبت آن در وـمذاری داد ـسهه راـ ـعنهـباماش ـسهنـیرـتزرگـبوانـ ـبیالـپیـپامدارـ رـتشـ
ـگفBothaرد.ـکیـم “ـ ـشمت: ازـ ـکسا درـ ـیگاـجی اـ دارـقوـتالنـیاه دلـکدـیع اـخه و ـنتقور ـ اـشاـبوـجامـ اوـمد؛ ا

نبود. او از پیتر حمایت کرد. او یک شاهزادهی تمام عیار بود.”

ـنهدر ـچنتـیاـ ـبعاهـمدـ آـبدی،ـ ـینرای ـکلیکـسـامدهیـ ـ دـنذراـگوشـخد.ـنودـبدیـ در ـنیی داتـ تـعرـسهـبامـکای
رـیاـپهـب ـسیان وـ ـسعردمـمد راـشایـهولـپدهـشورـطرـهدـنردـکیـ ـنقان ـکنندـ ـ وـ ـقتد. اـیدـمیـ eBayیـیراـجران

ـسع آنـبالـپیـپدـیرـخرایـبدـنردـکیـ واردـها ـبشرهـکذاـما وـفرایـبردمـمشـیراـگد،ـنوـ ـبیروشـفروش رـتشـ
درـبدهـش ـعیود. وـسـامال،ـحنـ ـیتورـمک ـهیسـ راـیدـماتـ ـمجبره ـ اـکدـنردـکورـ ـپیشنهدادـعه ـ ـ ـ ردـ را ـکننادی ـ وـ د
ـبیولـپرایـب ـکننیـنهزـناـچر،ـتشـ ـ درآـ ـلیاـسدـمد. ـمیلی۲۴۰الـپیـپهیـناـ ـ ـ دالرـ وـبون ـبنظود ـ ـسییرـمرـ هـکدـ
ـمثدـنواـتیـم ـمستقتـکرـشکـیلـ ـ ـ ـعملـ ـکنلـ واردـ و ـعمورسـبد اـشیـموـ وـصود. ـفشاـپرار وـساـماریـ ک
ـیتورـم ـنتیجسـ ـ ـ درـ داد. ـپیشنهeBay،۲۰۰۲والیـجه ـ ـ ـ ـمیلی۱٫۵ادـ ـ ـ دالریـ راـخارد اراـپیـپهـبود وـیال داد ه
وـسـام ـبقیک ـ اـ ـعضهی ـهیایـ راـیدـماتـ آن ـقبره، ـمیلی۲۵۰دودـحکـسـامد.ـنردـکولـ ـ ـ (ـ دالر ـبعاـیون ازـ ـکسد رـ
ـلیاـم ـمیلی۱۸۰اتـ ـ ـ ازـ دالر) ـمعون ـملاـ ـنصیeBayاـبهـ ـ واـبرایـبهـکدـشباشـ ـقعیه ـ ـپیتـ ـستوـ ـچینـ هـکزیـ

بزرگترین رویایاش بود، کافی بهنظر میرسید.

ازـبهـلوـککـسـامرایـبالـپیـپرایـجـام دورانـبوادثـحاری در اـپود. از ـمعنـیس ـملاـ ـشهه،ـ اـ و ـعتبرت ـ هـبارشـ
ـعن رـ ـهبوان زـ رـسرـیر رـفوال و اوـباـههـناـست ـلیرای ـعلیرـبدتـشهـبارـبنـ ـ اوـ ـفتنرـگعـضوـمه ـ Ericد.ـ Jacson
ـیک ازـ ـمنارـکی ـکت۲۰۰۴الـسدرConfinityقـباـسدانـ ـعنهـبیـباـ «ـ ـجنوان ـمبال:ـپیـپایـهگـ ،eBayاـبارزهـ
ـفیاـما،ـههـناـسر وـ ـهما، زـکهیـ ـمیرهی وـشوـنن»ـ راـپیـپوبـشرآـپرایـجاـمت ـتعل اـکفـیرـ در ـکتنـیرد. ازـ اب
ـشیفتودـخردیـفکـساـم ـ ـ وـنه،ـ ـکلادان ـتمهـکقـشهـ ـتصمیمامـ ـ ـ ـ اـ ـشتباتاش ـ اـ ـختاـست،ـساه وـبهـ ـتیود وـ ل
ـچیوـل راـ ـقهن ـبغاـنایـهانـمرـ ـجلهـ دادهـ ـیعاـشتـیاـسود.ـبوه ـصنعاتـ ـ هیـبوـنهـبمـه،Vallywagنآوری،ـفتـ
ـعلیرـبودـخ ـ ـمطلکـسـامهـ ـ راـشوـنبـ او و ـحمزـکرـمت اـقالتاشـ داد. ـنتقرار ـ ـبقاداتـ زـ ردمـمهـکدـندـشادـیدری
ـسیرـپیـممـهاز آـکدـندـ واـسـاماـیه ـقعک ـیکاـ ازـ ـبنیی ـ اـپیـپذارانـگانـ درـیت،ـسل ـتیهیـیـاسا رـپهـبلـ ـسیول ده.ـ
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ـلح ـکتنـ وـ ـمطاب ـلباـ وـکیـ در ـشتوـناـهالگـبه واداـساـمدـشیـمهـ را اـیاـتتـشک ـیمیک ـ ـکلم۲۲۰۰لـ ـ هـبهایـ
منظور گفتن بیپردهی واقعیات از دید خودش، برای ولیوگ بفرستد.

ا اــیدر مین ــی ــ اوــ حاــبل، ــل وــ ــشتوــنن راــ اــحاری دادــجت رویــمهــکازه آن ــمهردم راــجاــ نمــهماش ن ی ب ــب ــ ــ ــ اوــ د.
ـجکس ـ «ـ را ـپلاـچکـیون «ـنوسـ و ـکمادان» واردـ ازـتی ـصیوـتوز»ـمارآـککـیر آنـکردـکفـ از درـچه ـسطه وحـ

اـکرـشکـیاالیـب ـتفت ـفتیاـماقـ ـهید،ـ ـچیچـ ـنمزـ ـشتوـنکـسـامد.ـنیداـ “وـبهـ ـقتود: ارـ ـپیتک،ـیی ـ راـ ـستر شـیاـ
ـکن ـنتیجدـ ـ ـ ـمعلهـ ـ اـ ـپیتت.ـسوم ـ ـتبرـ ـکسهـبلـیدـ ـمثیـ ـگیبسلـملـ ـ ـ درـ ـفیلون ـ ـشجمـ وـشیـماعدلـ ـنقود نـمشـ
ـچیمـه ـبیزیـ آدمـ وـبن ذات اـکد ـهمیم ـ داـ ـستت اـ ـسپت.”ـسان ـهفکـساـمسـ ـعلتتـ ـ ـیستگاـشهـکیـ ـ ـ یـ
درــبســسوــمکــیرــش راــپیــپودن اوــبال یزــجاــبد،ــهیدــمه ــی دادــشاتــ یاــتلــماــشهــکرح ــث نهــبرشــ ــع وانــ
ـسهنـیرـتزرگـب اـ ـستخامدار، ـ ـتعدامـ زـ ـمنارـکادیـیداد ـبغاـندـ ـخله،ـ ـچنقـ اـیدـ ـکسدهیـین وـکرـشقـفوـمارـکبوـ ت

 کارمند به چندصد کارمند رسید.۶۰دوران مدیرعاملیاش بود که شرکت از 

ـتق ـیبرـ ـتماـ ـکسامـ دورانـکیـناـ از ـمصنـماـبالـپیـپه ـحباـ ـنظاـبدـنردـکهـ وـهرـ ـتحلیا ـ ـ د.ـنودـبقـفواـمکـسـامایـهلـ
ـگفتنـاهآن ـ ـ وـ ـقتد ـجکسیـ ـ درـ ـمقون وـسـاملـباـ ـتیک ـتقهـبروعـشX.comمـ ازـیدـ ـتیر ـکنیـمConfinityمـ د،ـ
ـشبیزارشاشـگ ـ ـتخیهـ ـ وـ ـنتـافل ـگفbothaود.ـشیـمزیـ “ـ ـبسیت: ـ اـ از ازـپیـپرادـفاری ـمشکال ـ ـفظـاحلـ رـ جـنه

میبرند.”

ـهمیـاما ـ آدمـ ـنقطهـبـاهن ـ دـفواـتهیـ ـیگق رـ ـسیری وـنودـبدهـ ـگفتنیـمد ـ ـ درـسـامهـکدـ ـقعیـومک ـ ـمثیـیـاهتـ دـنرـبلـ
زـس وـفتـخاـسرـیازی، ـتقلنآوری ـ وـ ازـبالهـکب ـعملکت،ـکرـشرداری ـ ـ ـشتداـنیـبوـخردـ اـ ـگفاـتوـبت.ـسه ت:ـ
ـبنظ“ ـ اـمرـ دـمشـشکـسـامرـگن ـیگاه ازـکرـشالـمـاکد،ـنـامیـمیـقاـبلـمـاعرـیدـمرـ را ـبیت اـبیـمنـ ـشتبرد. ـ یـتـاهاـ

که در آن دوران از ایالن سر زد ریسک کسبوکار را بیشتر کرده بود.”

ـمبنیـتاراـشا ـ «ـسوـمکـیرـشکـسـامهـکنـیراـبیـ ـنبالـپیـپق»ـحرـبس ـنگاـبوده،ـ ـشتذـگهـبیـهاـ اـمـاکهـ ـحمقال ـ هـناـ
ـجل ـکننیـموهـ ـ ـتید.ـ ـچیوـلل،ـ دـ و ـیگن اـیدـمرـ ـبعال،ـپیـپیـیراـجران ازـ ـمعد ـملاـ اـهارـبeBayاـبهـ راـیا ـگفتن ـ د.ـنهاـ
نه ـت ـ ـچیاـ ـمفیزـ ـ ازـکدیـ یه ـچن ـ اـ تقن ـن ـ آـسدـبیـیاـهادـ یواـجد،ـمت ـب هـکودـبکـساـمدایـصروـسرـپایـههـ

اـیـاههـشوـگ از ـحسی وـلزـتاسـ درـیدـجزل اـبتاش ـیخارـتدـهواـشهـکنـیارهی ـنشیـ ـهناندـ آـئـافدهـ رـبدناشـمق
ـمشک ـ اـ را،ـسالت Vinceیداد.ـمروزـبت Sollitto،اـیدـم ـسبر رواـ ـعمطـبق درـموـ ـگفالـپیـپی دـ “در ـنیت: ایـ

ـعمطـبروا اوـموـ ـنظکـیهـبی، ـفکامـ ـتعلریـ ـ داردـ ـشمهـبهـکق اـ ـنمازهـجا ـهیدـهیدـ اـ اـیچ ـنشالحـصرادی یـقاـبدهـ
ـبم ـهمید.ـناـ ـ ـچهوعـضوـمنـ اـیاـهوبـچارـ را ـیجی ـکنیـمادـ وـ ـشمد ـتماـبدـیاـباـ وـ وـهرایـبودـجام ـبجاـنولـگرـیر اـ

بجنگید. او مسایل را بسیار شخصی میانگارد و معموال دنبال درگیری است.”

ـمه اـیرـتمـ ـنتقن ـ اـسـامهـبهـکادیـ در زـیک از دوره اـگدـنن وارد اـسیاش درـکودـبنـیت او ـنگیختراـبه ـ ـ ـ اـ ارـجزـنن
ـیگد ـنسبرانـ ـ ـبسیودشـخهـبتـ ـ ـعمقـفوـمارـ ـخصلود.ـبردهـکلـ ـ ـعنهـبکـساـمایـهتـ ـهمکـیوانـ ـچیهـ زدانـ
ـکلفتـسوـپ ـ وـ ـسخرـست آنـبتـ ـهما ـمحودـخهـ درـ ـشکایاشـهتـکرـشوری، وـیاـپایـهافـ ـعمیدار ـ اـ ـیجق ادـ
درـکیـم ـتقکـساـمهـکیـلاـحرد. رـتردـکیـمالـ ـفتا اـ را ـکنالحـصارش اـ اـمد، دـبرایـباـهالشـتنـیا آوردنـسه ت

وـهذارـگهـیـامرـسدل اـیدـما ـتجاـبیـیراـجران ـنبیـفـاکرـتهـبرـ درـ ـهیال،ـپیـپوZip2تـکرـشردوـهود. رهـیدـماتـ
اـب ـنتیجنـیه ـ ـ رـ ـسیه ـهنکـساـمهـکدـنودـبدهـ آـبلـماـعرـیدـمرایـبوزـ ـنیسادهـمودن ـ ـحتت.ـ اـ ـگفتورـطنـیی ـ هـ
ـتبکـسـامهـکدـشیـم ـشنروـفکـیهـبدلـ زـنـاچدهیـ و ازـپهـکودـبدهـشازـبانـبهزن را ـشتذاـگرـتراـفودـخدـحا وـ ه
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راـهتـکرـشنآوریـف ازـترانـگایاش ـقیمر ـ واـ ـقعت ـختروـفانـشیـ ـمخه.ـ ـلفاـ وـ ـمنتقان ـ ـ ـسخرـسدانـ کـساـمتـ
درــهرفــحنــیا را ــخلا طاــیوتــ ــب نورــ ل ــع ــ نیــمیــ فت ــگ ــ ــ وــ ــنصد یفــ ــب آنــتشــ ــچیاــهر درــتدــبایــهزــ ارهیــبری

ـشخصی ـ ـ وـ ـعمت ـگفتننـمهـبایاشـهردـکلـ ـ ـ وـ درـساـمد را ـکسک دـخیاـبارـکبوـ در و ـشخصایـهواـعالق ـ یـ
ـجندـب ـصیوـتسـ ـتقد.ـنردـکفـ ـیبرـ ـتماـ اـ اـیام ـتمراد،ـفن ـیلاـ ـثبهـبیـ وـ ـضبت ـنظطـ ـشتنداـنانـشراتـ ـ وـ یـعدـمد

بودند که میترسند ماسک بر علیهشان طرح دعوی کند یا ادامهی کسبوکار را برایشان غیرممکن کند.

ـکندر اـ اـیار ـنتقن ـ ـبقاـسدـیاـباـهادـ روـ و راـساـمدـنه درـهک ـنظم آـفرـگرـ دوران در او ارـکهـبروعـشنـیازـغت.
ـمبتنایـهسـیروـس ـ ـ وبـبیـ ـمشترایـبر ـ اـیرـ ـستعان ـ درـبوـخدادـ ـفهمیی ـ ـ ـنیدنـ وـمازـ نآوریـفایـهدـنرـتردم
درـشدا دـکیـلاـحت. ـیگه ـمفرمـگرـسرانـ ـهیاـ اـ ـینتم ـ ـنترـ اـیرایـبکـساـمد،ـنودـبیـ ـمندفـهدامـقک وـ ـمفید ـ دـ
اوـبردهـکزیـیهرـماـنرـب ـبسیود. ـ اوـ از ـلیاری اـ دـجن ـنیزای (داـفایـ را ـکترـینآوری ـنقشا،ـهوریـ ـ هـکیـیـاهتـیـاسا،ـههـ

ـعمایـهازارـبروی ـمتمودیـ ـ ـهستنزـکرـ ـ ـ ـتبهـکد)ـ اـبلـیدـ دـکولـصه در ـنیار اـ ـینتای ـ ـپید،ـنودـبدهـشتـنرـ رـتشـ
ـخی ـبعود.ـبردهـکردازیـپالـ وـ ـقتد، ازـیرـخهـبازهـتردمـمهـکیـ کـسـامد،ـنردـکادتـعeBayوAmazon.comد
ـجلهـبزرگـبدمـقکـی راـ در و ـستو ـتمکداریـناـبایـ اـماـ ـینتا ـ ـنترـ اـشرداـبیـ او ـسنت. ادواتـ و راـسرـمیـلـاماد وم
وـکنـیالـنآ ـبعرد اـ ـصنعنـید ـ راـ اـبت ـیجا ـمفادـ ـهیاـ اـمد،ـیدـجمـ و اوـکروزیـمدرن ـبصیرد. ـ ـعمییـترـ ـ ازـ ـطبیعق ـ ـ تـ
ـنسا راـ ـنمهـبان ـلحهـبایاشـهتـکرـشدـشبـجوـمهـکتـشذاـگشـیاـ وـفی،ـباـیازارـباظـ ـقعیوـمنآوری ـ یـلـامتـ

ـیگـاجدر ـحیاهـ ـنگیرتاـ ـ ـشناـبزیـ اوـ ـینرـفارآـکازیـبد. راـ ـبسیی ـ ـسطارـ وـکیـمازیـباالـبحـ ـمطباـبوریـطرد ـ وـعوـ ات
ـکسرـتمـکهـکردـکیـمارـکذارانـگهـیـامرـس ـنسواـتیـمیـ آـ درـیت. او ـبعضارهیـبا ـ ـچییـ اـهزـ وـکیـمراقـغا راـمرد ردم

از راه به در میکرد؟ کامال و با نتایج حیرت آور.

اـب ـبخاسـسر زـ راـیش از ـهنمادی ـ دورهـپیـپک،ـساـمایـهیـیاـ از ـکیرـتال ـحبدنـ داتـ درـبمـلاـسانـجامـکاب ه
ـبعرد،ـب ازـ ـحمد ـسپتازدهـیالتـ ـ ـمباـ ـعمهیـضرـعکـیرـ ـسهیـموـ ـبسیامـ ـ داـفوـمارـ وـشق ـبعت درـ هـکیـلاـحد
ـیگد درـ ـصنعران ـ ـتکنتـ ـ رـلوـ ـسختودـکوژی ـ راـ ـتجی رـبد،ـنردـکیـمهـبرـ ـقما ـنجیـ ـختروـفeBayهـبیـموـ انـجد.ـشهـ

سالم به در بردن از آن آشفته بازار تقریبا غیر ممکن بود؛ چه برسد به برنده شدن.

ـچنیمـه ـ ـمجمالـپیـپنـ ـ ـنظییـبهایـعوـ ـ ازـ ـتجغـبواـنر وـ ـمهنارت ـ درـسدـ درهیـیارـتی ـسیلیکخ ـ ـ ـ مـهود.ـبونـ
وـسـام ـتیمـهک درـ ـتشخیل ـ ـ ـمهنصـ ـ ـسیدـ ـمستعنـ ـ ـ وـ ـتیوانـجد ـبیزـ ـبنید.ـنودـبنـ ـ اـگانـ ـستذاران ایـهارتآپـ

ـمختلف ـ ـ ـ ـمثیـ ,Youtubeلـ Yelp, PalantirوTechnologiesـکسد.ـنردـکیـمارـکالـپیـپدر ـمثمـهیـناـ لـ
ـتی وـتوـبل،ـ Reidا Hoffmanـتب ـصنعذرانـگهـیـامرـسنـیرـترـبهـبلـیدـ ـ ـمنارـکد.ـندـشنآوریـفتـ رایـبالـپیـپدانـ
ـمق ـبلاـ آـهرداریـبالهـکاـبهـ ازـیالـنای ـتکنیتـکرـشن ـ ـ ـمنحصایـهکـ ـ ـ داـفهـبرـ ـشتنردی ـ ـبنیهـکدـ ـ دـشزاریـفرماـنانـ
ـبعهـک ردـبCIAوFBIـاهدـ ـگیرای ـیسرورـتریـ اـهتـ آن از ـستفا ـ وـکیـمادهـ رایـبـاهکـنـابنـیرـتزرگـبطـسوـترد

ـمق ـبلاـ اـیراـجاـبهـ آن از ـستفم ـ اـشیـمادهـ ـمجمنـید. ـ ازـعوـ ـمنارـکه ـلعوقاـفایـهدـ ـفیاـمامـنهـباده،ـ الـپیـپایـ
ـشن ـختاـ (ـندـشهـ وـکهـکد ـبیم وـگونـنـاقشـ ـچهنـیرـترـثوـمذاران درهیـهرهـ ـسیلیکای ـ ـ ـ ـمحسونـ ـ وـنوـشیـموبـ د)

ماسک مشهورترین و موفقترین عضو آن است.

ـچنیمـه ـ درـ ـشتذـگیـسررـبن ـچشه،ـ ـمهیـبدازـنماـ ـعمهـبکـسـامایـباـ ـمحیـیراـگلـ ـفظاـ اـیدـمهـناراـکهـ یـیراـجران
Zip2ارـپیـپو ـجحیال ـ ـپیتـ ـکنیـمداـ اـ ـهمرـگد. اـسـامهـکورـطانـ داـصک ـنیت،ـشرار وـ ـمشتتـسواـخاز ـ راـیرـ ان

ـنظدـم ـتبت،ـفرـگیـمرـ ـنظییـبسـیروـسکـیهـبلـیدـ ـ اراـ ـنقشهیـیر ـ درـشیـمهـ ـکمودـشیـمال،ـپیـپوردـمد. انـکاـ
ـگف راـکرـشا،ـهذارـگهـیاـمرـسهـکتـ ـخیلت ـ زودـ ـختنروـفی ـ وـ ـبیدـیاـبد درـبرـتشـ ـمبنکـساـمتـسواـخه ـ رـبیـ
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ـمستق ـ ـ درـنردـکیـمهـجوـتدن،ـناـملـ ـمیلی۱۵۳رزـمالـپیـپ،۲۰۱۴الـسد. ـ ـ ردـبارـکونـ را وـکر ـعنهـبرد کـیوانـ
قتــکرــش ست ــم ــ ــ لل،ــ ب ــم ــ ی۳۲غــ ل ی ــم ــ ــ ارزشــ دالر اــجوــمد.ــشذاریــگارد از تی ــس وــناــبایــهارتآپــ کداری
آـهتـخرداـپ ـبعمـهنـیالـنای اـهدـ ـیجا ـمثد.ـشادـ اـنوـشیـمروعـشSرفـحاـبهـکتـکرـشهـسالـ را ـبخرـگد مـهواـ

 عمل میکنند.X.com) که در راستای تحقق چشمانداز ابتدایی Simple  و Squar, Stripeنام ببرم (

ـهیرـگا ـکمX.comرهیـیدـماتـ درـ ـصبکـسـاموردـمی وـ ـصلوـحر دالـنیدادـمرجـخهـبهـ ـهسیـبوـخلـید، تـ
ـنشهـک ـهنیدـمانـ درـ او ـنهد درـیاـ اـمت ـیجورد «ـ آـناـباد اـبنـیالـنک ـنجرای ـتمامـ اـکا»ـهارـکامـ از ـبته دـمداـ

ـنظ ـنشخـیارـتد.ـشیـمقـفوـمود،ـبرشـ درـ داده، اـکیـلـاحان درـسـامدافـهه ـلحظک ـ ـممکهـ ـ اـ ـمعقاـنتـسن ـ ولـ
ـبنظ ـ ـسنرـبرـ آنـ او راـهد، وـبداـیدـشا و دارد تاور ـق زـ اـفاـکانـمی در ـختیی ـ داـ ـشتار آنـشاـبهـ راـهد، ـمحقا ـ قـ

ـکنیـم ـگفAnkenbrandtد.ـ “درـ ـمقت: ـیساـ اوـماـبهـ ـهمیشا، ـ ـ درکـبهـ ـمتفا ـ واـتاوـ از ـقعیی ـ ـکنیـمارـکاتـ اوـ د.
کامال با بقیهی ما فرق میکند.”

درـککـساـم ازـگالـحه ـجنجذار ـ زـبالـپیـپوZip2اریـکایـهالـ در ـشخصیـگدـنود، ـ آراـ راـمیاش ـپیش داـ
اوـک ـستیاـجاـباـهالـسرد. ـ وـ ـیلسن ـ راـ در ـبطون دورـ راه آـبهی و ـهفترـخود ـ ـستیاـجاـههـ ـ دـبنـ د.ـمیآـمدناشـیه
اوـکودـبـاهالـس ـسخاریـکاعـضه وـ و راـههـنـاخمـهودـجت ـبطایاش راـ ـسخه اـنودـبردهـکتـ Zip2روشـفـامد.
اـیا ـمکن راـ ـبخهـنـاخودشـخرایـبکـسـامـاتردـکمـهراـفان وـ ـبترد ـبیدـنواـ ـستیـاجهـبرـتشـ ـ ـمثد.ـسرـبنـ رـهلـ

د ـیگزوج آنـ وـفمـهاـهر، ـنشیراز ـ داـیاـهبـ ـشتنی ـ اـ اـشاـمد؛ و ـشتیور ـ ـعشاقـ ـستیاـجود.ـباـجرـبیـنواـجقـ ـ نـ
ـگف “ـ ـخیلاـمت: ـ دـهاـبیـ اـیردـکیـمواـعم وـمم؛ ـقتا ـمشغیـ ـ ـنبدلـجولـ اـیودـ ـحسم، ـعمیقاسـ ـ ـ ازـ ـمحبی ـ وـ ت
ـبستگدل ـ ـ ـبییـ ـمثود.ـباـمنـ ـپیورـجکـیلـ اـنوـ دوـید.” ـچنن روزیـ ـبخهـکودـبد ـتمرـطاـ ـتلفنایـهاسـ ـ ـ داومـمیـ
ـستیـاجقـبـاسزدـماـن ـ دـهاـبن،ـ “اـنردـکیـمواـعم اـید. اـصالن از ـنیشـشوـخراـجـامنـیال درـبدهـماـ درـکیـلـاحود.” ه
ـپیالـح رویـ دـلواـحاده ـفتی دـید،ـنودـبX.comرـ ـحسوایـعک ـستیـاجد.ـنردـکمـهاـبیـباـ ـ ـگفنـ “ـ ـهسادمـیت: تـ
ـفکهـک ـخیلـامردمـکیـمرـ ـ وـ راـیـاقی ازـهـابع اـیودـبدهـنذراـگرـسم و ـبنرـگم آنـبودـباـ ـکنـاها ـبیارـ مـهـابدـیـابمـیاـ

اوـبنـمم.ـیردـکیـمازدواج ـگفته ـ ـفقهـکمـ ازـیاـبطـ ـستگاـخنـمد ـ ـکناریـ ـچند.”ـ دـ ـقیقد ـ زـ کـساـماـتردـبانـمه
راـخشـمآرا دـبودش ـبیتـسه وـ ـبعاورد ـهمدـ ازـجانـ ـستیـاجا ـ ـستگـاخنـ ـ ـچنرد.ـکاریـ روزـ ـبعد کـسـامکـید،ـ

جنتلمن به همان پیاده رو برگشت، زانو زد و یک حلقه در مقابل جاستین گرفت.

یاـج ـست ـ ـهمنـ ـچیهـ درـ را دورانـبز ـسخیـکودـکارهی ـنسیداـمکـساـمتـ وـ درـماـکت اوـکودـبانـیرـجال ه
اـنواـتیـم ـحسد ـتناتـساـ وـ ـتید ازـ اـهدـبروزـبودـخزی ـحسد. روـساـ ـنتیـامات ـ ـتمکاش،ـ ـنگامـ وـهیـنراـ یـیـاهرسـتا
ـممکهـک ـ درـبنـ اـبراـبود ـبخنـیر ـشتذـگکـیارـتشـ وـ ـشخصیه ـ ـ داـسـامتـ ـشتک ازـشاـبهـ ـبید درـبردهـبنـ و ود
ـنقوضـع اـقاطـ درـیوت را ـنظالن ـفترـگرـ درـهاـگکـساـمود.ـبهـ اـبی ـسکنارهی ـ ـکبیدرـ ـ ـصحبرـ ـ وـکیـمتـ رد
ـستیاـج ـ راـ او ـمثهـبن ـقههـباـ اوـییدـمودشـخحـتاـفانـمرـ ـگفد. اـ “او ازـصت: ـمسال ـلیووـ ـنمتـ ـسیرـتیـ ازـ و د
ـچی ـنمرارـفزیـ اوـکیـ ازدواجـسواـخیـمرد. ـکنت وـ ـخیلد ـ زودـ ـبچی ـچنم،ـهکـساـمود.”ـشهدارـ اـ ـعتمان ـ هـبادـ
ـنف اـ و ـشتیس ـ ازـقاـ ـنشودشـخی دادهـ ـستیاـجهـکودـبان ـ اـبنـ ـنتیجنـیه ـ ـ رـ ـسیه زـکودـبدهـ کـساـماـبیـگدـنه

ـهمیش ـ ـ ـستیـاجود.ـبدـهواـخوبـخهـ ـ ـگفنـ “ـ او،ـبت: اـپرای ـنگیول ـ ـنیسزهـ ـ رکـ و ـبگت ـبنظم،ـیوـ ـ ـهمیشنـمرـ ـ ـ هـ
برای او پول فراهم است. او میداند که میتواند پول در بیاورد.”

ـجشدر ـستیاـجان،ـشیـسروـعنـ ـ دـ روی ـیگن اـ از ـقهنـیری دـتاـفانـمرـ درـیح ـقصییرـممـهاـبهـکیـلاـحد. ـ د،ـندـ
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راــساــم او شیودشــخرفــطهــبک ــک ــ وــ فد ــگ اــ “در راــیت: طن ــب راــحنــمه،ــ اول دوــنیزــمرف عاهــمم.” ــب د،ــ
ـستیاـج ـ ـبعیِـلاـمهیـماـنقـفواـتکـینـ اـ ازدواج از ـمضد ـتمررشـضهـبهـکردـکاـ واردـشامـ را او و ـجنکـید گـ
ـهمیشگدرتـق ـ ـ ـ اوـکیـ ـبعرد. درـهدـ ـمقکـیا Marieرایـبهـلاـ Claireاـیراـش را ـصیوـتورـطنـیط “اوـبردهـکفـ ود:

ـهمیش ـ ـ رویـ ـنقه ـضعاطـ وـمورـنـامنـمفـ اوـبدامـمنـمیداد ـگفتیـمه ـ «ـ ـهمسنـمم ـ ـهسترتـ ـ ـمنارـکهـنمـ دت.»ـ
و او گاهی جواب میداد:«اگر کارمندم بودی، حتما اخراجات میکردم.»”

راــیراــشX.comعــیاــقو داــعازهــترایــبط و ــسخادــمروس آنــبردهــکتــ ــعساهــماــهود. راــشلــ عهــبان ــت قــیوــ
ـختنداـنا ـ وـ ـبعد ـسفاـتودـکرایـجاـمدـ راـشرـ اواـترد.ـکرابـخان دـخا ـمباـسر ـکشیولـط۲۰۰۰رـ ـ اوـتدـ آرامـضا اع

وـش ـکنتـصرـفکـسـامود اوـباـتدـ ـلیه ـسفنـ اـهالـسیـطودـخرـ ـخیای اوـبرـ ـسفکـیرود. دوـ ـهفتر ـ دارکـتهایـ
ـهفتهـکد،ـید ـ درـ اول آـیرزـبه در دوم و ـیقرـفل ـجنایـ درـبوـ ـمحکـیی ـمحهیـطوـ ـفظاـ دلـشتـ در ـطبیعده ـ ـ وـ ت
ـیکزدـندر ـبیوزاـمرزـمیـ ـسپکـ آـشیـمریـ در ـیقرـفد. ـخیدـبکـسـاما،ـ (ـیاالرـموعـننـیرـتمـ ـلسیپاـفایـیاالرـما ـ ـ اروم)ـ

را گرفت که بیشترین تعداد مرگ بر اثر ماالریا مربوط به آن است.

ژاـسـام در ـلیفـاکهـبهـیوـنک ـ ـنیرـ ـگشرـباـ زـ آن در و ـیضرـمانـمت اوـبیـ ـچیر اوـشرهـ وـشیـمرـتالـحدـبد. ـقبد ازـ ل
یاـجهـکنـیا ـست ـ راـ او ین ـپ دـ ـکتش بریـ ـب راـساـمهـکردـ آـبوراـفک با ـم مهـبسـنوالـ ی ـب ـ ـستارـ درSequoiaانـ

Redwood City.فرستاد، حسابی زمینگیر شد 

ـکتد آنـهرـ ـتشخیاـباـجای ـ ـ درـ و اـمص ـشتبان ـ وـمدـحرـساـتکـساـمالـحدـندـشثـعاـباهـ ـخیرگ ود.ـشمـ
ـگفکـساـم “ـ ـبعت: ـخیلورـطهـبد،ـ ـ اـ ـتفی دـقاـ ـکتی ازـ ـبیمکـیری ـ ـستارـ دـ ـیگان وـبرـ آـیزـیرای هـکودـبدهـمت
زـهوردـم ازـیای دـیاالرـمادی را اوـبدهـیا ـنمود.” آزـساـمونـخهیـنوـ در را ـیشگاـمک ـ ـتساهـ وـکتـ تـعرـسهـبرد
آـیرـتاالـب دوز ـنتن ـبییـ ـتیوـ داـ ـکسک ـیکلیـاسیـ ـ ـ راـ ـتجن اوـکزـیوـ ـگفتکـسـامهـبرد. ـ اـکودـبهـ دـیرـگه روز رـترـیک

مراجعه کرده بود، این دارو دیگر هیچ تاثیری نداشت.

روزـساـم ده ـبسیک ـ ـسخارـ وـ درـپت را ـبخردرد ـقبراـمشـ وـهتـ اـنذراـگژهـیای اـید. ـتفن ـستیاـجاقـ ـ راـ هـکوـشن
“اوـبردهـک ـمثود: اـقکـناـتکـیلـ اوـسوی ـبسیت. ـ وـقارـ اـقـاطرـپوی وـست درـیاـنواـتت ـسخطـیراـشیاش راـ ت
ـکسرـتمـکدر دـ دـیی اوـیدهام. وـکدن آن در ـضعیه ـ رـ درازـنت ـکشیجآور ـ اـ ـمثتـسده اـ واردـکودـبنـیل کـیه
ـنید دورانـشاـبدهـشوازیـمایـ در او ـبیمم. ـ ـکیل۲۰کـیزدـناریـ ـ وزنـ وـکمـکو ـکمکـیرد ازـپدـ ـلبر داـ تـشاس
دـک ـیگه اـ ـنبدازهاشـنر ـگفکـسـامود.ـ “ـ رـمکـیزدـناـتت: ـفترگ وـ ـگشترـبم ـ درـ ازـکیـسم. ـسفه ـفترـگرـ اـ ود:ـبنـیم

«مسافرت شما را به کشتن میدهد.»”
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فصل ششم

موشهای فضایی

۶۶موشهای فضایی



ژوـسـامالنـیا در اـشهـلـاسیـس،۲۰۰۱نـئک و روزـید ـتلنگد،ـلوـتن ـ ـ ـمحکمرـ ـ ـ اوـبیـ زد. او ـلحناـبه ـ ـکمیـ ـبیاـ شـ
ـستیـاجهـبیـخوـش ـ ـگفنـ “ـ دـمت: ـیگن ـبغاـنودکـککـیرـ ـنیستهـ ـ ـ درـ ـهمم.” ـسمرX.comاهـمانـ اـ راـسا هـبماش
یالـپیـپ غی ـت ـ ـ وـ داد ـسخادآوریـیکـیکـساـمرایـبر وـ ادارهیـکودـبوارـگاـنت اوـکرـشه از ترـگت ـف وـ هـبه

ـشخ دـ ـیگص دادهـ اـشری زـسده دوران اـگدـنت. ـستی راـساـمهـکی،ـپارتآـ آن زدنـبک «زل ـجهنهـبه ـ وـ م
ـشیشوردنـخ ـ ـتشبیه»ـ ـ ـ وـبردهـکهـ ـچنیمـهود ـ درهیـ ـسیلیکن ـ ـ ـ دـ ـیگون ـیمدـقرـ روزـنودـبدهـشیـ آن ـمثـاهد. اـ نـیل
درـساـمهـکودـب ـنمکـیک ـیشگاـ ـ ـتجاهـ زـ ـهمهـکردهـکیـمیـگدـناری درـ ـصنعه ـ ـمشغنآوریـفتـ ـ ارـکهـبولـ
وـنودـب درـمد وـگهـیـامرـسارهیـبدام (ـهIPOذاری ـعمهیـضرـعا ـسهیـموـ ـصحبام)ـ ـ درـنردـکیـمتـ و روزـپد ایـهی
ازـپ وـپر ـفقیوـمول ـ دـنودـبتـ ـیگد. دوـ داـسران ـشتنت ـ درـ ـقفیوـبایـهتـعـاسارهیـبد ـننزـبرـغردنـکارـکهیـ وـ د
یاــج ــست ــ قنــ ــف ــخنیــمطــ ــنسیداــمهــکراــچد؛ــیدــ اــساــمتــ ــسبتــلاــحنــیرــتیــطراــفک زــ درهیــگدــنک در ی

ـسیلکی ـ ـ ـ آنـکون،ـ ـنستنواـتیـمـاهه ـ ـ ـتصدـ ـکننورـ ـ زـ را اـکیـگدـند اوـسرده ـگفت. “دوـ ـستت: داـناـ ـشتی تـحاراـنهـکمـ
ـهمسدـنودـب ـ ـهفتـعاـسانـشرانـ ـهشاـیتـ ـگشتنیـمرـبهـناـخهـببـشتـ ـ ـ اـ هـناـخهـبازدهـیتـعاـسالنـید.
وـمیآـم ـهیردمـمرد.ـکیـمارـکمـهازـبد ـمتتـقچوـ ـنشهـجوـ اوـکدـندـ رـبه ـسیرای ـهسهـکیـیـاجهـبدنـ ـچقتـ درـ

فداکاری کرد.”

اــفدهیــیا از وــجنــیرار کشــکدال ــم یوــمرایــبشــ ق ــف ــ وــشیــمرــتگــنررــپمــکمــکت،ــ راــخد شودش ــن انــ
ـتمیداد.ـم زـ رـبکـسـامیـگدـنام ـسیرای ـیگـاجهـبدنـ ـبهتیـهاـ ـ وـ وـبدهـشرفـصرـتاالـبر ـلتوآـلاـپود ـبیوـ ازـتشـ ر
ـشبیهـکنـیا ـ ـمقصهـ ـ ـنهدـ ـشبیدـشاـبیـیاـ ـ ـسکهـ اـبابـترـپویـ زوجـیود. ـتصمین ـ ـ ـفترـگمـ ـجنهـبهـکدـنودـبهـ ـنقوبـ لـ

ـمک ـکننانـ ـ وـ آنـشوادهـنـاخد را ـتشکیـاجان ـ ـ ـهندـبلـ وـ ـفصد ـبعلـ زـ درـشودـخیـگدـندی را ـنجلسآـلان ـ آـ ازـغس
کنند.

یاــج ــست ــ فنــ ــگ “ــ ــیکت: وــ از اــهیــگژــیی او اــیای ــسبهــکتــسن زــ رــگدــنک وــهگــنی، جا ی ــه ــ ثیــیاــجانــ ــم لــ
ـنجللسآ ـ دوـ را اـسس دارد. دوـیت داردـسالن ـجنرـپهـکدـشاـبیـیـاجت وـ اـجب ـچکوـکروهـگت.”ـسوش ازـ ی

ـستدو ـهمیهـکمـهکـساـمانـ ـ اـ ـحسن داـ را ـشتناس ـ آنـبد،ـ اـقهـکهـچرای ـچنتـسرار ـهیجرـپالـسنـیدـ ـ وـ ان
اتفاق باشد، به لسآنجلس رفتند.

ـفق وـ زرق وـبط ـشکرق ـنجلسآـلوهـ ـ ـنبسـ راـسـامهـکودـ ـبلکود.ـبردهـکذبـجک ـ دـنهـ ـفضوتـعدای ود.ـبمـهاـ
ـبع اـ از ازـکنـید را او ـکنالـپیـپه زدـ روـسـامد،ـنار درـکودـکایـهـایک ـفضارهیـبیاش ـپیماـ ـ وـهاـ ـسفا ـفضهـبرـ راـ ا
وـکیـمرورـم ـفکرد اـیـاشهـکردـکرـ اوـبـاهنـید ـبیذاـجرای ـبیتـ ـنسبریـتشـ ـ ـخلهـبتـ اـهسـیروـسقـ ـینتای ـ ـنترـ یـ
ـشتدا ـشناـبهـ دوـ ـستد. ـخصهـباناش،ـ ازـهروـگوصـ اـیدـمی السوـکالـپیـپیـیراـجران در دورـگه ـجممـهاس عـ
ـفقیوـماـتدـنودـبدهـش ـ راـکرـشتـ ـجشت ـبگینـ ـ ـخیلد،ـنرـ ـ زودـ ـمتی ـتغییهـجوـ ـ ـ درـ ـفکرزـطر وـ ـیشراـگر اتاشـ
Kevinد.ـندـش Hartzـیک ازـ ـگفالـپیـپقـباـسذارانـگهـیاـمرـسی “ـ دورـمت: ـمیا درـ Hardزی Rock Cafe

ـنشست ـ ـ اـیودـبهـ و داـیم ـکتتـشالن راـ ـهنماب ـ ازـشوـمایـ ـیسنوـنکـیک ـ ـگمندهیـ ـ اـ ـبنظهـکورویـشلـهام ـ رـ
ازـمیآـم راـشداریـیرـخeBayد درـنواـخیـمده ـهمید. ـ ـحینـ ـچینـ درـیاـهزـ ـسفارهیـبی ـفضهـبرـ وـ ـتغییا ـ ـ رـ

جهان میگفت.”

ــعمکــساــم جلسآــلداــ ــن ــ اــ را تخس ــن ــ اــبردهــکابــ دــکنــیود. ــستار راــسرــ او ــفضهــبی علــقداــحاــیا،ــ ــصن ــ تــ
ـفض ـممکوردیـناـ ـ وـکیـمنـ آب ـمعتوایـهرد. ـ وـ ـثباـبدل ـلیفاـکاتـ ـ ـنیرـ ازـ Lockheedتـکرـشهـک۱۹۲۰الـسا،

Aircraftـلیاـهدر اـ ـفتتوود ـ آنـشاحـ ـمکهـباراـجد، ـمنیـناـ ـصنعرایـببـساـ ـ ـفضتـ ـتبوردیـناـ ود.ـبردهـکلـیدـ
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یاواردــه ــه یوز،ــ ــن ارــیواــهرویــ آــتی کرــمش ــی نوــبا،ــساــنا،ــ ی ــی ــ وــ ــبسیگ ــ دــ گاری ــی یرــ ــب تــخاــسلــحراــمرــتشــ
ـمحص ـ آزـحراـماـیانـشوالتـ ـتکنشـیاـمل ـ ـپیشایـهوژیـلوـ ـ ـفترـ درـ را اـیه ـنجلسآـلرافـطا ـ اـ ـنجس د.ـنیدادـمامـ

اـما ـشهنـیروزه ـکمرـ ـقطانـکاـ اـ ـصلب اـ ـنجی داـبوطـبرـمایـهارـکامـ ارـنواـهشـنه وـتوردی ـفعش یاـ ـل ایـهتـ
ـتبلیغ ـ ـ ـ اـتاـ درـسی ـهمیت. ـ ـحینـ درـسـامهـکنـ ـنمتـسک ـنسیداـ درـ ـفضارهیـبت اـهواـخیـماریـکهـچاـ ـنجد امـ

ـمتد،ـهدـب زـکدـشهـجوـ درـگدـنه ـنجلسآـلی ـ ـیعنسـ ـ اـ ازـپتـفراـطی داـبواـنر اـنواـهشـنغ آنـسوردی اـهت.
ـنستنواـتیـم ـ ـ اوـبدـ ـکمه ـکننکـ ـ اـهاـتدـ راـکدهایـیر دارد وـهدـبرورشـپه ـبعیـیوـجراـجاـمرایـبد اوـبدیاشـ ه

ملحق شوند.

ـلیاو ارـ ـتبن ـمعاـجاـبکـساـماطـ ـفضهیـ دوـ ـستا درـ ـجمعان، ـ ازـیزـگرـبیـ ـمشتده ـ ـفضانـقاـ اـ ـعضا، روهـگکـیایـ
ـغی ـنتفراـ ـ Marsامـنهـبیـعاـ Societyاـب ـعضود. اـ ـنجمای ـ اـکرایـبهـکخـیرـمنـ و ـستقاوش ـ اـ در ـسینـیرار ارهـ
ـسپرـسز،ـمرـق اواـنودـبردهـ ـتصمی۲۰۰۱طـسد، ـ ـ ـفتنرـگمـ ـ ـنفکـیدـ راـ ـمسر ـنگوولـ ـکمهداریـ ـکننیـلـامایـهکـ ـ د.ـ

ـمهم ـ ـبشقرـهرایـبدالر۵۰۰یِـناـ ـ درـغابـ ـیکهیـنـاخذا، اـ از ـعضی ـتمنروـثایـ ـ اـ ـنجمد ـ وـبدهـشزارـگرـبخـیرـمنـ ود
راـمـانوتـعد اـبه ـعضرای ـهمیشگایـ ـ ـ ـ اـ ـیمیی ـ آنـنودـبردهـکلـ Robbertهـچد. Zubrinـمتعجرا ـ ـ ودـبردهـکبـ
ـسخاـپ ازـ ـشخصرفـطی ـ اـنهـبیـ ـهیهـکود،ـبکـسـامالنـیام ـبخسـکچـ دـکتـشداـنرـطاـ د.ـشاـبردهـکوتاشـعه
ـگفنـیرـبزا “اوـ ـپنکـچکـیت: دالریـهجـ وـمهـبزار داد ـهمیا ـ ـهمهـجوـتنـ راـ ـجله زاـکبـ ـتحقینـیرـبرد.” ـ ـ قـ
آـساـمارهیـبدر را وـکازـغک ـفهمیرد ـ ـ اوـکدـ اـپه وـسولدار ـقبت ازـ راـشل او ـقهرفـصهـبام دـ رد.ـکوتـعوه
ـگفنـیرـبزا “ـ ـستواـخیـمت: ـمطمئمـ ـ ـ ازـکومـشنـ دـکیـیاـهروژهـپه در داـسه ـشتیت ـ ـخبمـ دارد.”ـ ـسپر رایـبسـ
ازـیاـهراـجاـمکـساـم ـتحقیقزـکرـمی ـ ـ ـ اـکیـتاـ ـنجمه ـ درـ ـقطن ـشمبـ ـختاـسالـ ـسخطـیراـشاـتهـ راـیرـمتـ خ
ـکنازیـسازـب وـ ـصحبتـیورـمـامامـنهـبروژهایـپرایـبهـکیـیـاهاوشـکد ـ درـکردـکتـ ـکپسکـیارهیـبه ـ انـخرـچولـ
دورـبهـکودـب زـمه ـمیدار وـخرـچیـمنـ ـتعد راـمدادیـ آن ـکننیـمتـیداـهوش ـ زاـ ـگفتکـسـامهـبنـیرـبد! ـ ود:ـبهـ
ـکپسنـی“ا ـ ـنیومـسکـیاـتدـخرـچیـمولـ راـباذـجرویـ آنـبه اـهرای ـیجا ـکنادـ (ـ ـهمد ـمیانـ رویـکهایـباذـجزانـ ه

مریخ خواهید داشت) و آنها آنجا زندگی و تولید مثل میکنند.”

ـقتو زاـشامـشتـبوـنیـ درـسـامنـیرـبد، را ـقسمک ـ ـکنوVIPتـ وـخارـ وـگارـکودش ـسخرـسدارـفرـطردان ـفضتـ اـ
ـجیم« ـ داـمـاکزـ و ـنشمنرون» ـ ـ ـعلدـ ـفضومـ درـیاـ Carolـاساـنی stokerـبسیهیـقالـعهـک ـ خـیرـمهـبمـهدیـیدـشارـ
ـنشت،ـشدا اـناـ ـستد. ـگفرـکوـ “ـ زـسـامت: آن در ـچهانـمک ـبسیرهیـ ـ داـنواـجارـ وـشی ـشبیت ـ ـپسهـ ـبچرـ ود.”ـبـاههـ
ـخیلرونـمـاک ـ زودـ زدنـگهـبردـکروعـشی اـبپ ـغیرـتاـتالنـیا ـکنباشـ درـ ـفیلد ـ ـبعمـ ـکنذاریـگهـیـامرـسدیاشـ دـ

زا ـسعنـیرـبو داـ اـشی راـیت ـتحالن ـکنکـیرـ رـتدـ اـقا اـبیاشـیداـهم ـنجمه ـ راـیرـمنـ ـبیخ ـکنرـتشـ اـ ازای در نـید.
درـسـامول،ـپرایـبـاهدنـشدوره اـبک وـهدهـیارهی ـنیا ـکسرایـبازشـ اـکیـناـ در زـیه ـمینن ـ ـبتهـ ـننواـ ـکمدـ کاشـ
ـکنن ـ ـصحبدـ ـ اـهوـشرد.ـکتـ ـستر درـکوـ ـمهنـاساـنر ـ ـفضوا-ـهدسـ اـباـ روی و ـسفینکـیرایـبدهایـیود ـ ـ رایـبهـکهـ
ـپی دورـکداـ آب ـبچخـیرـمردن زاـکیـمارـکد،ـخرـ ـگفنـیرـبرد. ازـ “او ـبعضت: ـ دـ از ـیگی ـمیلیرـ ـ ـ ـمشتـاهرـنوـ ـ ود.ـبرـتاقـ

در ـفضارهیـباو ـچیاـ ـنمزیـ اـنیداـ ذـمد داـها ـنشمنن ـ ـ داـنوـگدـ اوـشهای دـنداـبتـسواـخیـمت. ـقیقد ـ خـیرـمرایـباـ
دارـیـاههـماـنرـبهـچ وـیی ـمشکهـچم ـ راهـسیـتالـ ـهنواـخرارـقانـمر ـخیلکـسـامت.”ـفرـگدـ ـ اـ از زود ـنجمی ـ خـیرـمنـ
آـشوـخ وـمش ـعضد ـهیوـ آنـیدـماتـ اوـشرهی د۱۰۰٫۰۰۰د. ـیگدالر اـبمـهرـ ـتحقیقزـکرـمکـیداثـحرای ـ ـ ـ یـتاـ

در کویر اهدا کرد.

ـستدو ـمطمئکـسـامانـ ـ ـ ـنبنـ درـنودـ اوـسد اوـگیـمهـچر ـمقرـطـاخهـبذرد. ـبلاـ زـیاالرـماـبهـ وزن دـیا از تـسادی
و ـشبیداده ـ اـ ـسکله ـ درـبکـساـمود.ـبدهـشتـ ذرهای راـندون در ـستگ اـ آرزوـهای و واردـهداف ـعمایاش لـ

۶۸موشهای فضایی



زـتدـشیـم در ـمعناریـکیاشـگدـنا ـ اـ ـنجادار ـبعتـکرـحد.ـشاـبارـگدـناـمهـکاریـکد؛ـهدـبامـ درـیاـبدیاشـ د
ـمینز ـ ـشیورـخهیـ ـفضاـیدـ اـ ـنجا Georgد.ـشیـمامـ Zacharyدوـگهـیاـمرـس و ـصمیمتـسذار ـ ـ درـساـمیـ ک،
آـیارـهاـنرارـقکـیهـکیـلـاح ـگفود،ـبدهـمادش “ـ ـگفکـسـامت: «اـ ـتفت ـبعاقـ ـمنطقدیـ ـ ـ ـچیدـیاـباـ واـ ـبستزی ـ هـبهـ
ـشیورـخ اـشاـبدـ ـهنـامد، ـنموزـ ـچطمـنیداـ اـنواـتیـمورـ از درـپقـیرـطنـیم ـبیول ـبعاورم.»”ـ ـفکهـبردـکروعـشدـ رـ
درـک ـفضارهیـبردن وـ ـفکنـما ـمنظردمـکیـمرـ ـ ـفضورشـ دـ ـفتای ـنناـمرـ اـ ـمثت؛ـسد ـمثالـ دـیلـ ـفتک اـ وـمر الک

ـمستق ـ ـ واـساـمالت.”ـ در ـچیهـبعـقک آنـتزرگـبزیـ از اـچر در ـنجمه ـ اـیرـمنـ ـتفخ ـفتیاـماقـ ـفکاد،ـ ود.ـبردهـکرـ
ـبج اـ ـچنهـکنـیای راـمنـیدـ زـمهـبوش ـمیدار ـبفنـ ـستنرـ ـ آنـکتـسواـخیـمکـسـامد،ـ راـهه ـبفخـیرـمهـبا ـسترـ د.ـ
ـمحریـسکـی ـسباـ ـخیلاتـ ـ ـسخیـ دـ و ـقیت زـ آن در ـنشانـمق اـکیدادـمانـ ـسفنـیه ـمیلی۱۵رـ ـ ـ دالرـ ـینزـهون هـ
زـمرـب ـگفریـکیدارد. ازـ “او ـسیرـپنـمت: آـکدـ ـبنظاـیه ـ اـ دـکنـیرم ـنگواـیار وـناـیتـسیـ ـسیرـپنـمه. «آـ اـیدم
زـباـهوشـم ـمیه اـکراـچد؟ـنردـگیـمرـبنـ ـنگرـبرـگه، ـبلد،ـنردـ ـبیه،ـ ـفکردمـمرـتشـ ـهنواـخرـ اـکردـکدـ ارـکنـیه
ـنگواـید ـمعلت.»”ـسیـ ـ ـتنههـنـاهوشـمهـکد،ـشومـ ـ اـقاـ ـبلکد،ـنردـگرـبهـکتـسرار ـ اـقهـ درـسرار اـطت ـسفنـیی رـ

ـچن اـهـامدـ در و ـمسینـیه ـ ـلیوـتر،ـ ـمثدـ ـبکننمـهلـ ـ ـ ـیکد.ـ دـ ـیگی دوـ از ـستر Jeffکـسـامانـ Skollازـک قـیرـطه
eBayـتمنروـث ـ ـگفتود،ـبدهـشدـ ـ ـلیوـترایـباـهوشـمهـکودـبهـ ـمثدـ ـحتمل،ـ ـ ـمقهـباـ زـ ـپنیادیـیدار ـ اـ ـحتیر ـ اجـ
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ـمهکـساـمرایـب ـنبمـ ـپنیایـهُکـجدفـههـکودـ ـ ـبگیرارـقریـ ـ ـبیهـچرـهرد.ـ درـتشـ ـفضارهیـبر ـفکاـ رد،ـکیـمرـ
ـکتشا ـ ـمهرایاشـباتاشـفاـ اـندـشیـمرـتمـ او ـحسد. ـبخشردمـمهـکردـکیـماسـ ـ اـ از ـمیی آرزوـ و راـشایـهد ان
آـب ـینرای دـ از دادهاـسده ـمعمردـفکـید.ـنت ـ ـممکیـلوـ ـ اـ اـسن ـکتشت ـ ـفضاتـفاـ اـیاـ را وـتی راـنداـبتـقالف واو د

ـبخ ـمسخایاشـهرفـحرـطاـ ـ ـکنرهـ اـ ـخیلکـساـماـمد؛ ـ درـجیـ ـسفارهیـبدی ـبیرـ ـسینـ ـفکاراتـ اوـبردهـکرـ ود.
اـسواـخیـم ـلهت ـبخامـ اـشاـبردمـمشـ و ـشتید ـ آنـ راـهاق داـبا ـپیش،ـنرای وـ ـفقیـومروزی ـ وـ ـتکندیـمارآـکت ـ وژیـلوـ

دوباره زنده کند.

اـت از او ـبشهـکنـیرس اـ ـشتیر ـ راـ ـبجاـجرایـباقاش دـهرزـمیـیاـ از روزیـسا داده، وبـکت دـساـنتـیاـسه را دـیا
ـبی اوـشرـتشـ داـقوـتد. دـمهیـماـنرـبکـیهـکتـشع و ـقیدون درـکرایـبقـ ـببینخـیرـماوش ـ ـ اـ ـچیـامد؛ اوـیدـنزیـ د.
ـمجلهـبارـبکـی ـ یـ ـگفتWiredه ـ “اولـبهـ ـفکود: دارمـمدـیـاشدا،ـنداوـخردم،ـکرـ دـجن ـیگای درـ را تـیـاسری

ـنگ ـکنیـماهـ آنـچم.ـ ـهیاـجرا وـماـنرـبچـ ـنبیـحرـطهای ـهیود؟ـ ـچیچـ آنـ ـنباـجز اـ دـیود. ـنگواـین ـمحیـ ود.”ـبضـ
ـمعتقکـسـام ـ ـ ـپیهـکودـبدـ وـیداـ ـشکش ـگیلـ آـ ـیکرـمری اـباـ ـشتیا ـ اـ ـنساق اـکرایـبانـ و ـکتشاوش ـ درـ ـتنیمـهاف ـ دهـ
وـندهاـش ـمتد اـبهـکودـبفـساـ آژاـیه آـنن ـیکرـمس اـیاـ ـنجی ـسخایـهارـکامـ درـ ـفضت وـ ـکشا دـیدـجایـهرزـمفـ
ــسپ وــشردهــ نظده ــب ــ اــ ــهیتــیورــماــمنــیر ــتصمیچــ ــ ــ ــتحقیرایــبدیــجمــ ــ ــ درــ روــنخــیرــمارهیــبق ــحیدارد. هیــ

Manifest Destiny)ـعقی ـ ـبسیدهایـ ـ ـگیراـفارـ درـ ا۱۹رنـقر ـمتحاالتـیدر ـ ـمبنده،ـ ـ ـگسترـبیـ ـ ایـهرزـمرشـ
ـمتحاالتـیا ـ درـ آـسراـسده ـیکرـمر ـشمایـ ـکلهـبدـیـاشی)ـلاـ ازـ ـبیی رـ ـفتن ـنگیماـغانـیاـپکـیهـباـیهـ ـ رـ ـسیز وـبدهـ ود

بنظر میآمد که این برای کمتر کسی مهم بود.

ـمث ـبسیلـ ـ ازـ ـتحقیقاری ـ ـ ـ راـ در ـستات دوـ اـبای ـحیاره روـکاـ ـحیردن آـ ـیکرـمهی اـ و ـمیا ـبشرایـبدـ ـسفت،ـیرـ رـ
اـسـام از ـکنفاقـتک ـ ـهتکـیسـنراـ آنـتد.ـشروعـشلـ ازـبوـخروهـگکـسـامع،ـقوـما ـکسی درـکیـناـ ـصنعه ـ تـ
ـفضوا-ـه ـتشکیدـنودـباـ ـ ـ دادهـ وـبل ـبهتود ـ آنـهنـیرـ راـهای ـچنا درـبنـیدـ ـهتایـهنـلـاسار درRenaissanceلـ
ـنجلسآـلاهـگرودـف ـ وـ ـهتمـهیـهـاگس ـلتوآـلاـپدرSheratonلـ دورـ ـجممـهو ـهیکـسـامود.ـبردهـکعـ یـلوـمرـفچـ
ـکسهـماـنرـبرایـب اـباـتتـشداـنارـکبوـ اـیا درـفن ـمیراد ـبگانـ اوـ ـبیذارد. آنـسواـخیـمرـتشـ از ـکمـاهت ـبگیکـ ـ ردـ
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اـت درـهوشـمدهیـیا راـیرـما ـسعوـتخ درـحرـطهـبلـقداـحاـیدـهدـبهـ ـهمیی ـ راـ ـستن ـسنرـباـ اـساـمد.ـ ـمیک دوارـ
ـبشرایـباـتودـب اـگزرـبارـکتـیرـ ـنجی ـچید؛ـهدـبامـ دـجوـتهـکزیـ ـنیه راـ ـجلودشـخهـبا ـکنبـ دوـ راـمارهـبد، هـبردم

ک ــف درــ وــیرــمارهیــبر دارد وا راــشهــجوــتخ ــبشایــهیــیاــنواــتهــبان ــجلرــ ــکنبــ داــ ــنشمند. ــ ــ وــهدــ درــیدــما ران
ـجلس ـ راـپهـکودـبرارـقاـههـ ـکننیـحراـطروژهای ـ ـلحهـبهـکدـ ـتکنیکاظـ ـ ـ ـ وـ ـینزـهاـبی ـکثداـحهیـ ـمیلی۲۰رـ ـ ـ ونـ
اـبـاقدالر ازـسـامد.ـشاـبراـجل ـسمک ـعنهـبتاشـ ـیکوانـ ازـ اـیدـمی ـنجمران ـ اـمنـ ـستعفارس ـ ـ وـ داد انـمازـسا

 را معرفی کرد.Life to Mars Foundationخودش با عنوان 

ـمجم ـ ـبغواـنهیـعوـ درـکیـ ا۲۰۰۱الـسه ـجلسنـیدر ـ ـبسید،ـنردـکیـمتـکرـشاتـ ـ ـنظییـبارـ ـ داـنودـبرـ ـنشمند. ـ ـ یـنداـ
Nasa’sاز Jet Propulsion LaboratoryاــیJPLــحض داــ نور ــشت ــ مد.ــ ــجی ــ مهــبمــهرونــماــکزــ ــه نراهــ ــچ دــ

ـسلب ـ ـیترـ ـنشودیـخیـ ـهمچنییداد.ـمانـ ـ ـ ـ Michaelنـ Griffinـبقاـسهـک آـ ـمیادـکهی درـ ـخشک داردـناـ مـهی
ـحض داـ اوـشور ـمهندرکـمت. ـ ـفضوا-ـهیـسدـ ـمهنا،ـ ـ اـسدـ ـلکتی ـ ـنیروـ ـمهنک،ـ ـ ـعمیـسدـ وـ ـفیران ردیـبارـککـیزـ
ـیفیرـگت.ـشدا ـ ـیکرایـبنـ ازـ درـساـندرIn-Q-TellامـنهـبCIAذاریـگهـیاـمرـسایـهتـکرـشی و ارـکJPLا
روـکیـم در و اـنرد ـستعفد ـ ـ ازـ Orbitalتـکرـشا Science Corporationوـهوارهـهـامدهیـنازـس ـسفینا ـ ـ ایـههـ

ـفض آنـبیـیاـ در او ارـیدـمـاجود. ـبخدـشر ـفنشـ وـ ـسیستروهـگلـکرـیدـمی ـ ـ ـفضایـهمـ اـتیـمود.ـبیـیاـ ورـطنـیوان
ف ــگ درــکتــ ییــکاــخرهیــکه ــه هتســکچــ ــب ــ ازــ یرــگر ف ــی ــ واــ ین ع ــق ــ درــ را ــسترــفارهیــبات ــچیادنــ ضهــبزیــ ــف اــ
ـنم ـنسیداـ اوـ و ـعنهـبت رـ ـییوان اـکسـ ـیشمندـنل ـ ـ ـفضدانـ (ـکیـمارـککـسـامرایـباـ ـچهرد. ـبعالـسارـ درـ الـسد،

 گریفین به عنوان مدیرکل ناسا انتخاب شد.)۲۰۰۵

ـمتخصص ـ ـ ـ اـ از دـپکـیهـکنـیان ـیگولدار یرـ ـپ اـبدـهواـخیـمهـکدهـشداـ ـنجرای وـیدـجاریـکامـ درـلاـجد ب
ـصنع ـ ـفضتـ ـکنرجـخولـپوردی،ـناـ ـهیجد،ـ ـ آنـنودـبانزدهـ درـنـامادـشـاهد. ـنکارهیـبه ـمثباتـ ـ اـ و ـمکت ریـیذـپانـ

ـسترـف ـمثیـنوراـناـجادنـ ـفضهـبوشـملـ وـ یوـتا ـل ـمثدـ ـبحانـشردنـکلـ ـهمید.ـنردـکیـمثـ ـ اـکورـطنـ نـیه
ـصحب ـ ـپیاـهتـ ـفقواـتت،ـفیرـمشـ ـپیمـهیـ ـپیگیونـمراـ ـ ـ «آـنهـبروژهایـپردنـکریـ درـناداـبام ـشکخ»ـیرـمی لـ

ـطبت.ـفرـگ اـ ـنقشنـیق ـ راـیکـساـمه،ـ آنـیرـخیـمتـکک از و ـچیابـترـپرایـبد هیـناـخلـگودـبرارـقهـکزیـ
ـتیاـبر اـیرـمهـبد،ـشاـبکـ ـستفخ ـ ازـهروـگرد.ـکیـمادهـ ـمحققیی ـ ـ ـ اـشارـکنـ روی را ـقکاـتان رـبهـکیـ ـگیدـشرای انـهاـ
ـفضدر ـمناـ اـنودـبردهـکروعـشد،ـشاـببـساـ آنـید. اـهدهی اـکودـبنـیا درـتاـحالـصه ـختاـسی اـشارـ ـنجان امـ
ـهندـب اـتد،ـ آراـبکـقاـتا وـشازـبیـمه ـکمود درـ ـبعرود.ـبروـفخـیرـماکـخاـیشـشوـپی آن،ـ از ـگیرورشـپرایـبد اهـ
ـستفا ـ ـکنادهـ اداـکد،ـ در ـلیوـتهـبهـمه اوـ ـلید اـ ـکسین ـ درـ ـمنجخـیرـمژن ـ ـطبود.ـشیـمرـ ـتمقـ اـساـمالتـیاـ نـیک،

برنامه هم خیالی و هم امکانپذیر بود.

اـکتـسواـخیـمکـسـام ـبننـیه ـپنجکـیاـ ـ راـ و ـسترـفرایـبیـهره وـ اوـگویـیدوـیادن زـباعـضزارش ـمیه داـ ـشتن هـ
ـبتردمـماـتدـشاـب ـننواـ رـ ـگیدـشد راـهاـ ـتمان ـکننـاشاـ ـ ـچنیمـهد.ـ ـ اـ ـپیشنهروهـگنـین ـ ـ ـ دادـ ـملاـتاد الزمـمزوـ رایـبات
ـکشرـسراـسانـیوـجشـندا ـهنواـخیـمهـکورـ آنـبانـممزـهدـ ـگیاـها راـشودـخاهـ ـبکان ـسترـفد،ـنارـ ـبشادهـ اـتود،ـ
ـمت ـمثد،ـنوـشهـجوـ درـ زـمال ـگیدـقالـسکـیانـمدت ـیخرـمانـهاـ ـممکیـ ـ اـ دوـسن ـهمترـبراـبت ـ درـشانـیاـ ان
زـیراـش ـمینط ـ Daveد.ـشاـبیـ Beardenدرـک ـصنعه ـ ـفضواـهتـ ـکهنکـیاـ ـ ـگفودـبارـکهـ “اـ اـیت: رایـبدهـین
ـشکهـبیـتدـم ـمختلفایـهلـ ـ ـ ـ ـمطدامـمیـ آنـشیـمرحـ در ـبلورت،ـصد. درـ ـحیخـیرـمه، وـ وـجات دارد راـمود آن ا
آوردهـجوـب اـیودـبود ـمیم. اـمدـ ازـیوـسورـکدـیـاشهـکودـبنـیا اـکزارانـهرایـبورـنی ـیجودک ـکنیادـ ـ ـمحیهـکمـ ـ طـ

وـبـاجآن ـخشد ـنیسنـ ـ وـ ـبعت آنـیـاشدـ اـبـاهد ـفکنـیه ـبیفتنرـ ـ ـ ـ ـبهتدـیـاشه،ـکدـ ـ آنـیروـبدـشاـبرـ اـجم ـشتیا.” ـ اقـ
اـبک،ـساـم ـعضرای وـگایـ ـکسروه ـنسبهـکیـناـ ـ وـبتـ دوـقه اـهارهیـبوع ـتفر درـیدـجاقـ ـفضد ـبیدـباـ د،ـنودـبنـ

۷۰موشهای فضایی



ـلها ـبخامـ ـگفردنـبود.ـبدهـششـ “اوـ ـبسیردـمت: ـ وـهاـبارـ ـتمندرـقوش ـ اـ و ـلبتد ـ ـستودـخهـ روزیـسیـیاـ ـیکت. هـبیـ
اـضوـمنـیا ـممکهـکردـکارهـشوع ـ اـ درـسن را او ـمجلت ـ ـعنهـبمـیاـتهیـ اـسردـموانـ ـنتخال ـ ـکننابـ ـ ـشمد؛ـ اـ
ـنستیواـتیـم ـ ـ ـببینیدـ ـ ـ ـ ازـگهـکدـ ـشکفلاشـگل ـ اوـ اـبت. داـبنـیه ـکسهـکتـشاور دـنواـتیـمهـکتـسیـ ـنید راـ ا

عوض کند.”

ـمه ـمتخصصرایـبهـکیـعوـضوـمنـیرـتمـ ـ ـ ـ ـفضانـ ـمشکاـ ـ اـ ـیجل اسـسراـبود.ـبکـساـمهیـجودـبرد،ـکیـمادـ
ـجلس ـ ـقبلاتـ ـ ـبنظی،ـ ـ ـتصمیکـساـمهـکدـمیآـمرـ ـ ـ داردـ ـچیم ـبیزیـ ـمیلی۳۰اـت۲۰نـ ـ ـ دالرـ اـبون روژهـپنـیرای

ـکنرجـخ وـ ـهمد ـنستنیداـمهـ ـ ـ ـفقهـکدـ ـینزـهطـ ـتنههـبکـشوـمابـترـپهیـ ـ ـتمیـیاـ اـ را،ـپنـیام ـبلکول ـ ـکمهـ یـ
ـبی ـبلعیدـهواـخر،ـتشـ ـ ـ ـگفردنـبد.ـ “ازـ ـنظت: ـشمنـمرـ دوـ ـیسا ـمیلیتـ ـ ـ داـ الزم دالر ـشتیون ـ ـبتاـتدـ ـنیواـ اـ ارـکنـید
ا ـنجرا ـهیدـبامـ اـ دـمد. ـیگا اـ از واـکنـیران ـقعیه ـ راـ ـخیلات ـ زودـ زـبی ـبیانـبه وـنردـکیـمودداریـخدـناورـ اـکد نـیل
راـیا ـبعد.”ـنردـکرابـخده ـمسدـ ـبسیهیـلاـ ـ ـمهارـ ـمهنمـ ـ آنـبدـیاـبهـکودـبیـسدـ ـگفردنـبد.ـشیـمهـجوـته ت:ـ

ـشت“دا ـپنجنـ ـ اـبرهایـ روی ـمشکازه،ـسنـیزرگ ـ ـمهمیـترارـحلـ ـ آنـبیـ در ـشمورتـصود. ـنماـ ـنستیواـتیـ ـ ـ اـ نـید
ـمحفظ ـ ـ راـ اـبه ـنگرمـگیـفـاکدازهیـنه دارـ ـچیاـتدـیه آنـ در دـپزی ـهیرورش ـکند.”ـ درونـیرـماکـخدنـ ـمحفظخ ـ ـ هـ

ـتنههـن ـ ـلحهـباـ ـفیاظـ ـیکزـ ـبنظیـ ـ ـسخرـ ـبلکد،ـمیآـمتـ ـ ازـ ـهمه اـ ـبتان اـهداـ ـنبیـبوـخدهیـیم ـسطهـکراـچود؛ـ حـ
ـممکخـیرـم ـ ـسمودـبنـ داـتدـمرایـبد.ـشاـبیـ ـنشمنی ـ ـ درـ ـگیرورشـپارهیـبدان ژلـهاـ در ـغنایـهان ازـ وادـمی

ـمغ ـبجذیـ ـبحاکـخایـ اـنردـکثـ اـمد، ـشبیارـکنـیا ـ ـتقلهـ ـ اـببـ و ـنگود ـتمدفـهارـ اـ راـهالشـتنـیام دهـیادـنا
ـحتت.ـفرـگیـم ینوشـخیـ ـب ـ ـلحظنـیرـتهـناـ ـ درـهاتـ اـقواـمم ینـیع ـچن ـ ـگننـ ازـ یگ، ـب ـیکد.ـنیروـمنـ ازـ ی
ـنشمندا ـ ـ راـخیـعوـنذرـبدانـ ـبسیهـکردل ـ اـ ـنعطار ـ ـپیودـبرـیذـپافـ درـکداـ و ـنتیجرد ـ ـ آنـ ـممکـاهه ـ درـبنـ اکـخود
ـیخرـم ـغنیـ دوامـشیـ ـبیده ـگفردنـبد.ـناورـ “اـ اـگت: ـگینـیر دوامـ ـنماه ـحسـامیآوردـ ورـباـ ـشکسی ـ م.ـیدـشیـمتـ

ـشم وـناـمیـماـ ـغچاـبکـیدی درـمهیـ ـمنجهـکخـیرـمرده ـ ـنتیجهـبرـ ـ ـ ـعکرـبهایـ آنـبسـ ـثیاـترای ـنظدـمرـ اـمرـ
وـشیـم ـقتد.” دـبیـ و ـیگردن ـشیفتگرـ ـ ـ ـ ـفضانـ ـخباـ ـکشهیـماـنرـبرـ زرعـ و درـسـامت راـیرـمک ـشنیخ ـ ـمیااـند،ـندـ دـ
زاـندـش ـگفنـیرـید. “اـ ـنظهـبهـنالـقـاعالـصت: ـنمرـ ـسییرـ اـ ـنمالـمـاکارـککـینـید. وـبنـیادـ ـمحهـبود اـ هـکنـیض
اـهآن آن در راـقاـتا ـمیلید،ـنردـکیـمازـبک ـ ـ ـمیکاـهونـ ـ آنـ از وـشیـمارجـخروب ـتمد آـهلـکوـتروـپامـ یـگودـلای

ناسا زیرپا گذاشته میشد.”

ـهیکـسـامـاما ـنکشیسـپاـپتـقچوـ ـ ـ اوـ ازـخرـبد. ـکسی داوـکیـناـ ـطلبه ـ ـکمهـناـ ـفککـ راـنیدادـمریـ ـعنهـبد وانـ
ـمش اـکرـشایـهاورـ ـستخت ـ آنـکدامـ از و دـحراـطروژهیـپرایـباـهرد ـستگی ـ ـکشایـهاهـ وـ اـکت ـستفار ـ رد.ـکادهـ
ـچنیمـه ـ اوـ ـتیرـتن ـسفبـ روـبریـ ـسیه دادـ را ـبفهماـته ـ ـ دـشوـمکـیابـترـپدـ ـقیقک ـ ـچقاـ ـینزـهدرـ اـبهـ ت.ـسردار
ـقصکـسـام داـ روسـتتـشد از راـها ـلستیاـبتـکا ـ ـ ـپیمارهـقکـ ـ دـ (ـسای ـبخ)ICBMتدوم آنـ از و ـعنهـبرد وانـ
ـسیلو ـ اـشودـخکـشوـمابـترـپرایـبهایـ ـستفان ـ ـکنادهـ Jimاـبکـسـامد.ـ Cantrellـتم دوـیت؛ـفرـگاسـ تـسک

ـعجی ـ وـ ـمحایـهارـکهـکبـیرـغب ـغیاـیهـنـامرـ ـمحرـ دوـبهـنـامرـ اـلرای ـمتحاالتـیت ـ دـیدهـ ـیگا دوـ اـهتـلر ـنجا دادهـ ام
درـب ـکنود. ـتمارـ دالـ ـمعلـیام وـشروفـ ـقتدناش، ـمعکـییـ ـملاـ ـطبوارهایـهـامهیـ ـپیهـماـنرـبقـ ـنتـاکت،ـفرـنشـ رلـ
ـمحکیـسوـسـاجهـب ـ درـشومـ و روسـسوـت۱۹۹۶الـسد ـحبهـبـاهط ـنگـاخسـ درآـ ـنتـاکد.ـمی ـگفرلـ “ـ ـبعت: ازـ د

ـچن ـهفتدـ ـ Alه،ـ Goreـچنهـب ـنفدـ ـتلفرـ ـ ـمعرهـخاالـباـتردـکنـ ـملاـ راـ داد.ـجه ـبعوش دـ آن از ـیگد ـهیرـ تـقچوـ
نخواستم تا دوباره با روسها وارد مذاکره بشوم.” اما ماسک پیشنهادهای دیگری داشت.

ـبعکـیدر ازـ ـظهد ـنتـاکوالیـجاهـمرمـگرـ درـ راـحرل ـننال ـشیـاماـبیـگدـ درـکروـکنـ ـتلفهـکودـبUtahی ـ ناشـ
ـنفکـیورد.ـخگـنز ـلهجاـبرـ ـ ـگفزهـماـبهیـ “ـ واـمت: ـقعن ـشماـبدـیاـباـ ـصحباـ ـ ـکنتـ ـمیلیکـینـمم.ـ ـ ـ اردرم.ـ

  ایالن ماسک: تسال، اسپیساکس، و تالشی برای آینده فوقالعاده۷۱



ـتصمی ـ ـ دارمـ ـفضهیـماـنرـبکـیم راـیاـ ـکنروعـشی ـنتاـکم.”ـ ـنمرلـ ـنسواـتیـ راـساـمدایـصتـ ـبشنک ـ (اوـ ـفکود رـ
اـکردـک اـسه اـساـمانـیماش وـسک ـگفت) ـبعتـ رـناـخهـبهـکداـ ـسیه دوـ ـتمارهـبد، ـبگیاسـ ـ اـ دوـیرد. ـنفن درـ ر
ـبتا ـیکهـبارـکدایـ ـیگدـ اـ ـعتمر ـ ـشتنداـنلـمـاکادـ ـ ـشمکـسـامد.ـ راـیاـبوـمارهیـ ـنتـاکهـبلاش وـنرلـ دـبداد ـستگا ـ اهـ

ـفک زـبساشـ او زدهـنه ـبنظود.ـبگ ـ ـنتـاکرـ ـخیلمـهک،ـسـامرلـ ـ ـمشتیـ ـ وـ ـکنجکمـهاق ـ ـ ـنتـاکود.ـباوـ ـگفرلـ “اوـ ت:
ـسیرـپنـماز آـکدـ اـیه ـهسیـهاـگرودـفیـلواـحنـیا آـ و روزـبمـنواـتیـماـیت؟ ـبعرای ـجلسکـیدـ ـ داـبهـ او ـشتا هـ
اـشاـب ـحسم؟ ـخطاسـ داـکمـکرمـ ازـشم ـبیت ازـفیرـمنـ اـتت.” ـیکهـکنـیرس دـ از ـشمی شـیراـبایاشـهنـ
ـسیسد ـ ـچینهـ ـ ـکننیـ ـ ـنتـاکد،ـ ـگفتکـسـامهـبرلـ ـ درـکودـبهـ را او Southاهـگرودـفه Lake Cityـببین ـ ـ آنـ او ـاجد؛
اـی ـکنفاقـتک ـ اـلـاسکـیزدـنسـنراـ ـستن دـحراـ ـلتت اـ ـنتـاکود.ـبردهـکارهـجا ـگفرلـ “ـ ـعمت: ـستواـخداـ اوـکمـ راـمه ن

ـبع اـ ورودی از ـمنیتد ـ ـ ـببیناهـگرودـفیـ ـ ـ ـنتاـتدـ اـخاـبدـنواـ ـسلحودش ـ ـبیهـ وـ ـقتاورد.” ـجلسهـکیـ ـ ـتشکیرهـخاالـبهـ ـ ـ لـ
وـسـامد،ـش ـنتـاکک ـخیلرلـ ـ زودـ آنـسـامد.ـندـشورـجمـهاـبی ـسخنک ـ «ـنراـ ـنسی ـبشلـ ـنیرـ داردـ ـتبهـکاز لـیدـ
ـچنودیـجوـمهـب ـسیدـ زـبارهایـ ـبشیـگدـنرای اـ را ـنجود» وـ داد ـنتـاکام ـگفرلـ اـ واـسـامرـگت ـقعک ـمصماـ ـ اـ ت،ـسم

او (دوباره) حاضر است به روسیه برود و به او کمک کند تا یک راکت بخرد.

اـخاوا ـکتبر ـ ـنتاـکس،ـکاـم،۲۰۰۱رـ وـ Adeoرل Ressiدو دورانـس، ـسفکـیک،ـساـمجـلاـکت ـمسکهـباریـکرـ ـ وـ
ـشتندا ـ رـ ـقبراـمرایـبیـسد. ازـ ـهمکـساـمت وـبانـشراهـ ـسعود ـبفهمردـکیـمیـ ـ ـ آـ ـبهتاـید ـ دوـیرـ تاشـسن
ـعق دـ از را دادهـسلاش وـناـیت درـیاـهوـیدـیه. اوـباـهکـشوـمابـترـپارهیـبی ـنشه دادـ دـنان ازـیاـهتـلاـخد. ی
دوـط ـسترف ـسعهـککـساـمانـ راـنردـکیـمیـ او ـکننعـناـقد ـ ـفقارشـکهـکدـ اـ اـپالفـتط ورتـصمـهتـسول
درـفرـگ اـکیـلـاحت. ـنتیجهـبـاهالشـتنـیه ـ ـ ـسیرـنهـ آدـندـ روـبوـئد، ـسیه رـ ـبهتهـباـتتـفه ـ ـنحنـیرـ راـسـاموایـهوـ ک
ـشتدا ـنتـاکد.ـشاـبهـ ـگفرلـ “آدـ ـشکواـیوـئت: ـگفیـمنـمهـبیـ «ـ اـسـامهـکاریـکت: داره ـنجک دـمامـ ـنگیواـییده ـ ه.ـ
ـبشتـکرـح ـستردوـ واـناـ ـقعه؟ واـکاـ او ـقعه!» ـنگاـ اـبرانـ ـحسـامود ـتحیـباـ ـثیاـتتـ ـسفرـ ـفترـگرارـقرـ راـچبـخود.”ـبهـ
آنـنهـک درـهه؟ زـسا زـمت ـبعهیـنـاشوـخرـسیـگدـنان دورانـ از آنـبقـبـاسورویـشد رـجه ـفتنا ـ وـ ـقتد؛ راـهـاظهـکیـ

پولدارها میتوانستند موشکهای فضایی از بازار آزاد بخرند.

ـتی وـبدهـشرـتزرگـبکـساـممـ Mikeود Griffinآنـبمـه ـپیاـهه ـستوـ درـبهـ و دورهیـیود ـچهک هـسهـهاـمارـ
روسـبارـب (ـنردـکاتـقالـمـاها ـبسید. ـ ازـ ـشتوـناری درـههـ اـبا اـیارهی دوره ـکننیـمارهـشن ـ اـبدـ هـسکـسـامهـکنـیه
ـمسکهـبارـب ـ رـ ـفتو اـ ـطبت.ـسه ـگفتقـ ـ تاـکایـههـ ـن اـ ـتمنـیرل، ـنبراـجاـمامـ دوـساـموده.ـ روسـبارـبک درـها ا
ـسکوـم داـقالـموـ ـشتات وـ درـبکـیه، درـقواPasadenaار یفاـکع ـل ـ یرـ ـن اوـ ـچنیمـها. ـ درـ تـکرـشاـبسـیارـپن

Arianespaceـجلس ـ وـکزارـگرـبهایـ ـمساـبرده Surryتـکرـشووالنـ Satellite Technology Ltdـلندر دنـ
داـقالـممـه ـشتات درـکهـ اـیرـجه دـیان ـتصمیکـسـامـاهدارـین ـ ـ داـیرـخهـبمـ ـشتد وـ ردهـکزارـگرـباتـقالـمرارـقه
اـسا ـچنروهـگنـیت.) ـجلسنـیدـ ـ ـمثیـیـاهتـکرـشاـبهـ NPOلـ Lavochkinـتحقیقهـک ـ ـ ـ آژاـبیـتاـ درالـفسـنرای

ـسیرو اـ ـنجه دادهـ وـبام ـتجتـکرـشکـیود ـتیرـتک،ـشوـمابـترـپاریـ داد.ـ ـتمب اـ ـطبا،ـهاتـقالـمنـیام آدابـ ق
ـپیـاهروس ـفتنیرـمشـ ـ روسـ ـمعما،ـهد. ـ ـصبحوالـ ـ راـناـ وـنردـکیـمذفـحه ارـهاـنکـیرایـبو۱۱تـعـاسیـلواـحد
ـهنگزود ـ دـ در ـفتام راـهاتـقالـمانـشرـ ـتیرـتا ـبعد.ـنیدادـمبـ ـمختصورـطهـبتـعـاسکـیدودـحرایـبدـ ـ ـ ـصحبرـ ـ تـ
درـنردـکیـم ـهمد؛ اـحانـ ـعضال ـجلسایـ ـ ـسیـوسچ،ـیدوـنـاسهـ وـ ـشیوـنس ـمختلایـهدیـندـ ـ ـ یـهـاگد.ـنوردـخیـمفـ
اـقاو در روـیات ـیفیرـگد،ـنن ـ ـمعمنـ ـ ـصبوالـ ـتمرشـ ـنتاـکد.ـشیـمامـ ـگفرلـ “اوـ اـشهـبت: از ـحمنـیدت اـهتـقاـ
اوـشیـمتـیاذ اـبدامـمد. ـنگرافاشـطه وـکیـماهـ اـسمـییروـمیـکدـنداـبتـسواـخیـمرد ـمطللـصراغ ـ وـ ب.”
اـج “ـبنـیواب اـبهـنود: زودی.”ـیه ـبعن ازـ وـهاـند ـقهتـقار وـ ـسیگوه ـ وـشیـمارـ ـقتد. ـمییـ راـهزـ ـتمیا ـ د،ـنردـکزـ

۷۲موشهای فضایی



ـمعرفـطهـکیـیاـهروس ـملاـ ازـنودـبهـ ـسیرـپکـساـمد “ـندـ ـقصد: ـشمدـ اـ از ـچیسدـیرـخنـیا ـ اـ طـیراـشنـیت؟”
ـیناـشوـخاـن آنـساـمدـ را اذـهدرـقک ـنمتـیا اـکیـ روسـگرد، راـهر او ـکما ـبییـ ـفتنرـگیـمدیـجرـتشـ ـ ـنتاـکد.ـ رلـ

ـگف “آنـ ـنگـامهـبوریـطـاهت: اـکدـنردـکیـماهـ ـنگه اـباـقارـ ـعتمل ـ ـنیستیادـ ـ ـ ـ ـیکم.ـ ازـ ارـحراـطی وـمهـبانـشدـشان ن
ایالن تف کرد، چرا که فکر میکرد ما دروغگوییم.”

ـحس ـجلسنـیرـتاسـ ـ درـ ـختمـاسکـیه ـ ـیمدـقانـ وـ ـشکاـبی دورانـبوطـبرـموهـ ـپیه اـ از ـنقش درـ ـمسکالب ـ زارـگرـبوـ
ـلید.ـش ـشیوـنایـهوانـ وـپدامـمیـندـ “ـندـشیـمیـلاـخر ـفضرایـبد: “ـ اـبا!” ـیکرـمرای درـ ـعیا!” کـساـمالـحنـ
رویـشوـمهـسدـیرـخرایـب ـمیلی۲۰ک ـ ـ دالرـ ـحسون ـبتاـتودـبردهـکابـ ـسترـفرایـبدـنواـ ـفضهـبانـشادنـ دوـ ارهـبا

ـتجهی ـ ـ ـکنانـشزـ ـتحهـککـسـامد.ـ ـثیـاتتـ ـفضرـ ـجلسایـ ـ ـهیجهـ ـ ـخیلود،ـبدهـشانزدهـ ـ ـسیرـپحـیرـصیـ دـیرـخدـ
ـچقکـشوـمکـی ـینزـهدرـ دارد.ـ اـجه ـمیلی۸ود:ـبنـیواب ـ ـ دالرـ درـسـامدام.ـکرـهرایـبون ـپیشنهوابـجک ـ ـ ـ ۸ادـ

ـمیلی ـ ـ دوـبونـ راـشوـمددـعرای ـمطک ـنتاـکرد.ـکرحـ ـگفرلـ “آنـ ـنشستناـهت: ـ ـ ـ وـ اوـبد ـنگه وـنردـکاهـ ـچید زیـ
ـشبی ـ «ـ ـگفتنه»ـنوان.ـجردـمهـنه ـ ـ ـچنیمـهد.”ـ ـ آنـ ـفکـاهن ـشتداـنیـلوـپکـسـامدـیـاشدـنردـکرـ اـشاـبهـ در نـید.

ـحلرـم اـبکـسـامه،ـ ـنتیجنـیه ـ ـ رـ ـسیه روسـکدـ ـمعاـیـاهه ـملاـ راـ ـنگدیـجه ـفترـ ـهنواـخیـماـیدـنهاـ ازـ ـمیلیکـید ـ ـ رـنوـ
تجارت اینترنتی، تا آنجا که میشود پول تلکه کنند. ماسک با عصبانیت جلسه را ترک کرد.

وـح ـهیکـسـامروهـگوایـهال وـ اـقچ از ـنبرـتدـبنـیت اواـ آنـب۲۰۰۲هیـیورـفرـخود. و زـهود در ـمستا ـ وـسانـ رد
ـمسکیـفرـب ـ رـ ـفتنو ـ ـبیدـ ـکساـتاـترونـ ـبگییـ ـ وـنرـ ـمستقید ـ ـ ـ درـنروـباهـگرودـفهـبمـ ـکساـتد. ـهیی،ـ رفـحسـکچـ

ـنم اـبکـسـامیزد.ـ ـمیا وـ ـبینوشـخد ـ ـشترداـبرایـبیـ ـبخزرگـبیـمدـقنـ ـبشرـطاـ روـبتـیرـ ـسیه آـ وـبدهـمه االـحود
ـعصب ـ وـناـ ـمیااـنی ازـ ـهیاـمد اـ ـنست داـ آنـشان راـجت روسـکیـمرکـتا ـتنهاـهرد. ـ ـکساـ راـکدـنودـبیـناـ تـکه

ـشتندا ـ وـ ـممکد ـ ـنتـاکد.ـشاـبارـگازـسکـسـامهیـجودـباـبانـشطـیراـشودـبنـ ـگفرلـ “ـ ـمسیت: ـ ـخیلرـ ـ یـنوالـطیـ
درـمود.ـب راهـطا وـیودـبتـکاـسول روـکدـیرـخم ـستردن ـییاـ درـ را روس ـتمرفـبان اـیردـکیـماـشاـ الـحنـیم.”
داـتارـبمـغ ـپیمواـهلـخا ـ وـ وـتا ـقتا ـکلروـسیـ ـسترخدـچهیـ ـشیوـنیـ ـپیرمـگایـهیـندـ اداـشداـ داـمد، ـنتـاکت.ـشه رلـ
ـگف “درـ ـمسکت: ـ ـهمیشو،ـ ـ ـ وـ ـقته ـپیمواـهیـ ـ زـ از ـمیا ـبلننـ ـ اـشیـمدـ ـحسود، ـخیلاسـ ـ دـتهـبیـبوـخیـ تـسان
اـحد.ـهیدـم داردـیس را «ـکن ـتمرهـخاالـبن،ـمدایـخه آنـشامـ وـمع،ـقوـمد.» ـیفیرـگن ـ ـشیوـننـ انـمایـهیـندـ
ـفتیرـگرا ـ وـ وـبم ـلیعـلا راـهوانـ ردـساـمم.”ـیردـکیـلاـخا ـجلفـیک آنـ ـنشستاـهوی ـ ـ درـبهـ و ـمپیاـکود ـ رشـتوـ

ـچی “ـکیـمپـیـاتیـیـاهزـ اـبـامرد. ـفکنـیه اوـکمـیردـکیـمرـ ـفتوـکردـنکـیه اـ ـممکت.ـسی ـ اـ درـسن هـچالـحت
ـگهاـند؟”ـشاـباریـک ـصنکـسـامانـ راـلدـ وـنـاخرـچـامرفـطهـبیاش ـصفحد ـ وـکازـبهایـ ـگفرد “ـ ـبچیـهت: ا،ـههـ

بنظرم ما خودمان میتوانیم این راکتها را بسازیم.”

ـیفیرـگ ـ وـ ـنتاـکن آنـتهـکرلـ ـچنعـقوـما ـشیوـندـ اـنودـبوردهـخیـندـ ـنقد، ـخستدرـ ـ وـ اـبهـکدـنودـبوسـیاـمه نـیا
ـنتاـف اـ ـنیالـحرـسالـصزی آنـندـماـ داـهد. ـستا زـهانـ ازـیای ـمیلیادی ـ ـ ـخیلایـهرـنوـ ـ ـمشتیـ ـ وـ ـهیجاق ـ ـشنیانزدهـ ـ دهـ
ـخیهـبهـکدـنودـب ـتسخیالـ ـ ـ ـفضرـ ـتماـ دـشروتـثامـ از رـسان ـفتت ـهمیود.ـبهـ ـ ـقبالـسنـ Andrewل،ـ Beal،کـی

ـمش اـ اـماور درـمور ـتگالک اـشهـکزاسـ ـقتصم ـ ـخیلادیـ ـ داـبوـخیـ ـبعت،ـشی اـ از ـفضوا-ـهتـکرـشهـکنـید ایاشـ
ـمیلی ـ ـ دالرـهونـ راـیاـمرـسا آزـیاـسکـیرفـصه ـیشاـمت اـکزرگـبیـ ورـعرد، ـشکستگالم ـ ـ ـ تاـکرد.ـکیـ ـن درـ رل

ـگفشـبواـج “ـ ـفکـامت: ـکنییـمرـ ـ وـتب،ـخم،ـ ارـکو ـلعنتشـتدوم ـ ـ اـ ـکنییـماروـکنـیی ـ اـ اـمن؟” ـگفالنـیا “ـ ه،ـنت:
ـفکنـمم،ـگیـمدیـجالـماـک ـهمرـ ـلپتکـساـمردم.”ـکوـشاـجهـ ـ راـ ـیفیرـگهـباپاش ـ وـ تاـکن ـن آنـ و داد اـهرل
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ـبنانـشانـبز آـ آنـمد در ـییزـجت،ـشادداـید. ـینزـهاتـ الزمـمایـههـ وـکمـهرـست،ـخاـسرایـبواد ابـترـپردن
راـکرا ـشتوـنت ـطبود.ـبهـ ـمحقـ ـسباـ اوـساـماتـ ـنسواـتیـمک، ـختاـساـبتـ راـ ـمختهـکرـتکـچوـکایـهتـکن ـ صـ

ـحم ـمحماـیرـتکـچوـکایـهوارهـهاـملـ ـ وـلوـ ـمله ـتحقیاتـمزوـ ـ ـ وـ درـکق ـفضاوش ابـترـپایـهتـکرـشد،ـنودـباـ
راـجوـمکـشوـم ـکنود آنـنزـبارـ در ـپید. ـچگیـبوـخهـبکـساـمسـیوـنشـ گوـ ـن راـضرـفردـکارـکیـ راـکی اـبت
یزــج ــی سییــتاــ ــب ــ دــ یار ــق وــ ــحیق دادهــشرتآورــ فلــتارــکود.ــبرح ــگ “ــ ــسیرــپنــمت: «اــ اــیدم نالن، ــی ازــ جو ــک اــ

آوردی؟!»”

وـهاهـمکـساـم راـقا ـمطرفـصتاش ـلعاـ ـصنعهـ ـ ـفضوا-ـهتـ وـ ـنیواـقا ـفینـ آنـبوطـبرـمکـیزـ ازـبردهـکه او ود.
ــک ــ تاـ ــن ــ ـ ــ ــ دـ و گرل ــی ــ ـ ــ ــ ترانـ ــک ــ ـ ــ ــ ــهابـ ــ ــیاـ ــ ثیـ ــم ــ ـ ــ ــ Rocketلـ Propulsion Elements،Fundamentals of

AstrodynamicsوAerothermodynamics of Gas Turbine and Rocket Propulsion،مهــب ــه راهــ
ـچن ـکتنـیدـ دـجرـمابـ ـیگع ـمثکـسـامود.ـبردهـکرضـقرـ دورانـ وـکودـکل اـلیاش ـپیاتـعالـطع ازـبردهـکداـ و ود
روـیا ـقبراـمدـنن ـننـامهـ اـ ـنتیجنـید، ـ ـ راـ ـختـاسهـکتـفرـگه راـ وـنواـتیـمـاهتـکن رـیاـبد از ـپیشنهمـقد ـ ـ ـ روسـ ـاهادی

درـتارزان آب از ـبیر ـبیخید.ـیاـ ـ ـ ـخییـبا.ـهوشـمالـ ـگیالـ درـکیـنـاهاـ رـحه (ـشال ـفیلوژهیـسرگ)ـماـید ـ رداریـبمـ
ـهستنخـیرـمدر ـ ـ دوـساـمد.ـ ارزانـبارهـبک ـفضاوشـکردنـکا اـیاـ ـلهی، ـبخامـ ـجستجرایـبردمـمشـ ـ ـ درـ ـفضو اـ

میشود.

ـهمی ـ اـکنـ ـخبنـیه درـ درـساـمارهـبر ـمجک، ـفضوا-ـهعـماـ ـپیچییـیاـ ـ ـ ـهمگد،ـ ـ دلـ ـکسد.ـندـشردـسی ـمثیـناـ لـ
ـقبنـیرـبزا ـچنالـ اـبنـیدـ ـنمنـیار دـیاـ را زاـنودـبدهـیش ـگفنـیرـبد. “ـ ـبسیت: ـ ازـ کـیهـکدـنودـباـهدارـلوـپاری

ـمهن ـ داـ ـستدس ـخیلانـ ـ ـقشنگیـ ـ ـ درـ ـهمیی ـ زـ ـمینن ـ آنـبهـ اـبردهـکبـلـاقـاهه داـهرـگود. و راـمشـنوش ولـپاـبن
ـشم ـکیرـتاـ ـکنیبـ ـ آنوـ ـنیواـتیـمتـقم، ـبسکـشوـمکـیمـ اـیازـ ـبسیمـهنـیم. ـ اـسرـپارـ وـسود ازـبثـعاـبمـهت
ـفضایـهرزـمدنـش درـشیـماـ ـنهود. اـیاـ ـمهننـیت، ـ دوـطـاهدسـ ـتمنروـثولـپالـسی ـ راـهدـ وـنردـکیـمرجـخا د
ـبع ـصلوـحدـ ـتمنروـثهیـ ـ داـ ـستد وـفیرـمرـسانـ راـپلـکت ـتعطیروژه ـ ـ درـکیـملـ اـمرد.” ـهمالن،ـیورد آـ یـهه

ـکشی ـ وـندـ ـگفتند ـ ـ “آـ اوـخان،ـهد: ـنسواـتیـمب. دهـ ـمیلیت ـ ـ دالرـ ـکنرجـخون راـهوشـماـتدـ ـبفا ـسترـ آنـ اـبد ـاماال؛
ـمیلیـاهدـصوض،ـعدر ـ ـ دالرـ اـکدـهواـخرجـخون و ـحتمرد ـ ـمثاالـ ـبقیلـ ـ ـهمیهـکهـ ـ ـمسینـ ـ رـ را ـفتنر ـ ـشکسد،ـ ـ تـ

میخورد.»”

ازـسـامهـکیـلـاحدر ـتمک رـ ـیسام راهاـبهـکیـیـاهکـ ـهمتـخـاسهیـنـاخارـککـیدازیـنا ـخبود،ـبراهـ داـ اـشر ـامت،
دـیلـقداـح ـلیک وـبلـ داـجرایاش ـبنظهـکتـشود ـ ـممکرشـ ـ درـبنـ دـکیـلـاحود ـیگه ـشکسرانـ ـ اوـنوردهاـختـ د،

 بود.Tom Mullerموفق شود. و اسم آن دلیل 

ـپسرـلوـم درـبرـبوبـچکـیرـ و ـیکود ازـ ـشهی اـهرـ ـتمیتـلاـیای ـ آـ ـسنامـنهـبوـهداـیز اوـبدهـشزرگـبزـیارـمتـ ود.
ـبخمـکمـک ـعجیرـطاـ ـ وـ ـمشهودناشـببـیرـغب ـ درـبدهـشورـ ـبقیهـکیـلاـحود. ـ ـبچهیـ زـههـ در ـمستا ـ درـ ان

ـجنگ ـ درـنردـکیـمازیـبلـ او ـکتد، ـنشسیـمرمـگهـناـخابـ ـ وـ ـکتت درـیدـنواـخیـمابـ ـپیشتالـیرـسهـناـخا ـ ـ ازانـ
ـفض اـبالوهـعد.ـییدـماـ دـهنـیر او، اـبتـسا وـبمـهزارـبه ـتعمیایـهارـکود ـ ـ اـ ـنجری روزـییداد.ـمامـ ـپیهـکک ادهـ

ـسمهـب دـ ـبستت ـ درـفیرـماناشـ ـخیت، ـپیتـعـاسکـیانـباـ وـکداـ ـحسرد درـباـ ـکنجکوردشـمی ـ ـ وـ ـتباو هـبلـیدـ
آزـپ ـیشـامروژهی اوـشیاشـ روزـهد. ـقسمکـیر ـ ازـ راـعـاست ـتعمیت ـ ـ (ـکیـمرـ ـفنکـیرد ـاتده)ـنرخدـچکـیر،ـ
ـقتو دوـکیـ ـبکارهـبه اـ اـخداـنارش ـتفت. ـمشاقـ ـبهاـ ـشیـامرایـبمـهیـ ـچمنـ اـشودـخیـننزـ ـفتان کـیرـلوـمهـکاد،ـ

۷۴موشهای فضایی



ـبعروز ـظهدازـ ازـ ـتفرـسر راـیرـ رودهاش و دل ـبیح رـ ـیخرون ـگفرـلوـمت.ـ “ـ آـناـخهـبدرمـپت: وـمه ـحسد یـباـ
ـعصب ـ ـفکهـکراـچد؛ـشیـناـ ـمجبردـکیـمرـ ـ اـ ـشیـامکـیتـسور ـچمنـ زـ ـبخدـیدـجیـنن اـ دوـمـامرد. راـبن آن اره

وـکمـهرـس ـشیـامردم، ـبعرد.”ـکیـمارـکنـ درـلوـمـاهدـ ـگیر اوـشـاهکـشوـمرـ ـسفهـبردـکروعـشد. اـ ـیمیلارش ـ ـ یـ
ـکی وـهتـ ـپیا دـ از ـستروی ـلعموراـ ـ راـخاـسرایـباـهلـ ـخیلک.ـچوـکایـهتـکت ـ زود،ـ ـختاـسهـبقـفوـمرـلوـمی نـ
ـستگد ـ ـنظوردـمایـهاهـ درـشرشـ دوازدهـسد. ـلگاـسن اوـ ـفضلـتاـشدلـمکـیی، هـبدـشیـمهـکتـخاـسیـیاـ
وـشوـمکـی وـکلاشـصک ـسترـفواـههـبرد وـ زـبودشـخاد ـمیه ـگشیـمرـبنـ ـچنت.ـ ـبعالـسدـ کـیرایـبدـ
ـعلمروژهیـپ ـ ـتجهیرـلوـمی،ـ ـ ـ راـپاریـکوشـجزاتـ ـبتاـتتـفرـگرضـقدرش ـنمکـیدـنواـ اـنوـ ـبتهی ورـتوـمیـیداـ
ـبسکـشوـم اـلوـمازد.ـ دـیر ـستگن ـ راـ وـساـباه درـقهـتر دادن، ـقهیـطوـقکـیرار آبـپوهیـ از ـخنر درـ تـسک
(ـک ـنستواـتیـمنـمرد ـ ـتممـ دـ آن از روز ـستگام ـ اـ ـستفاه ـ ـکنادهـ راـ و اـمیـهم) ـختندرآوردی ـعماـتردـکراعـ آنـکلـ رد
ـبسنجرا ـ ـ اـ دـید. ـستگن ـ اـ ـنقاه ـبترـلـومهـکودـبوبـخدرـ آنـبدـنواـ ـچندهیـنرـبا ـمحلزهیـیـاجنـیدـ ـ رـ در ایـهتـباـقی
ـنم ـیشگاـ ـ ـعلمایـهاهـ ـ ـبشیـ درـ و ـنهود ازـیاـ روـیت ـبیدادـیک ـلمللناـ ـ ـ درـسیـ ـبیر ـگفرـلوـماورد.ـ “ـ ـهمت: ودـبـاجانـ

که باعث شدم حسابی پوستم کنده بشود.”

الـلوـم و دراز آنـبرـغر اـصا ـستخورت ـ دـنواـ آن از ـستی، ـشخصیهـ ـ ـ زودـهتـ اـجای دورانـکتـسوش در جـلاـکه
ـکم ـنظیـبیـ دوـبود،ـبمـ ـسته ـچطیدادـمادـیاناشـ دودـ ـسیگور ـ راـ ـحلقار ـ دـ از ـبیانـشانـههای ـهندـبرونـ درـ و د
ـنه آرامـیاـ وـفرـگیـمت ـعنهـبت داـیوانـ ـنشجک ـ ـمهنویـ ـ ـمکیـسدـ ـنیاـ راـککـ ـبهتهـبارش ـ ـنحنـیرـ اـ ـنجو یداد.ـمامـ
ـعنهـب ـلتحصیارغاـفازهـتکـیوانـ ـ ـ ـ درـ او Hughesتـکرـشل، Aircraftروی (“درـکیـمارـکـاهوارهـهـامو ـسترد هـ
ـنبکـشوـمهـک اـ ـخیلـامود، ـ ـشبییـ ـ وـبهشـ ـبعود”) TRWتـکرـشهـبدـ Space & Electronicـبعت.ـفر وـهدـ ا
دـساوا ـجنرحـط،۱۹۸۰هیـهط ـستگـ روـگارـ رـلاـنان ـیگد ـگیان،ـ راـهکـ روـبا واـهالحـسایـیه ـبستای ـ ـنیهـبهـ رویـ
ـمح وـکرـ ـهمه آنـ ـکشـاهشـلـاچهی درـناـ ـنیرـلوـم،TRWد. ـمحروـ زـههـکرـ آزـیای را وـکشـیـامادی وـخـاسرـبرد ت
ـسعوـت ـشیـامکـی،TR-106ورـتوـمهیـ ـخیلنـ ـ اـکزرگـبیـ از ـکسیه ـ وـ ـهیژن ـگیتـخوـسعـیـامدروژنـ رد،ـکیـمریـ

ـنظ ـعنهـبرـلوـمرد.ـکارتـ اـمرـگرـسوانـ در ـنجمنی، ـ ـ Reactionامـنهـبیـ Research Society)درـک الـسه
ـسیاـت۱۹۴۳ ـمشاـتدـشسـ وـخاـسوقـ ـچناـبد)ـشاـبکـشوـمابـترـپت ـنفدـصدـ آـ از دارـفرـطهـکیـیاـهورـتاـمر

ـسخرـس ـمعد،ـنودـبکـشوـمابـترـپتـ آـکیـمرتـشاـ ـهفترـخرد. ـ ـهمهـبرـلوـما،ـههـ دـ ـیگراه اـ ـعضر هـبRRSایـ
Mojave Desertازـخهـک ـشهارج ـشیـامایـهرزـماـتتـفیرـمودـبرـ دـهنـ و ـستگا ـ آـهاهـ راـتـامای ـبجـاجور ـکنناـ ـ د.ـ

ـیکرـلوـم اـ از ـعضی ـخیلایـ ـ ـستعااـبیـ ـ اـ ـکلنـیداد ـچیودـبادرـقود؛ـبوپـ ـبسیـیـاهزـ واـکازدـ ـقعه وـنردـکیـمارـکاـ د
ـنسواـتیـم ـبعضاـبتـ ـ ـمفیـ ـهیاـ رادـ ـیکم روـسوـتهـکالـ ـمحایـسط ـفظاـ درـکهـ ـممنTRWارش ـ ارـکد،ـنودـبدهـشوعـ
ـکن ـمهد.ـ دـیرـتمـ ـستن ـکیل۳۶ورـتوـمکـیاوردشـ ـ ـنسواـتیـمهـکودـبیـیوـ ـنیدـنوـپزارـهشـشدودـحتـ ورـتوـمرویـ
ـلیوـت ـکندـ اـ و ـفتخد ـ راـتوـمنـیرـتزرگـبتـخـاسارـ دـیـامتـخوـستـکور ـنیع آـیطـسوـتهـکاـ ـختـاسورـتـامک دهـشهـ

بود را کسب کند. مولر گفت: “من هنوز این موتور را در گاراژم دارم.”

ژا درــلوــم،۲۰۰۲هیــیوــندر Johnاهــگارــکر Garaveyــشغهــک درــ را ــفضوا-ــهتــکرــشلاش McDonnellایــ
Douglasراـتودـبردهـکرکـت راـخایـهتـکا ـبسودش ـمشغازد،ـ ـ ـتجهید.ـشارـکهـبولـ ـ ـ وـ درـگاهـگارـکزات اروی

Huntington Beachآنـکودـب در ـصنعتاهـگارـککـیـاجه ـ ـ اـبیـ ـفیرـظاـباراژـگکـیدازهیـنه ـشیـامشـشتـ نـ
وـبردهـکارهـجا ـقتود. ـگفارویـگیـ ـشخصتـ ـ اـنهـبیـ ـممککـسـامالنـیام ـ اـ آنـبرـسکـیتـسن اـنزـبـاهه نـید،

در رویـکالـحدو ـکیل۳۶ورـتوـمار ـ ـقمنالـعد.ـنودـبیـیوـ ـ وـشوـمهـبدانـ آـشوـمابـترـپک زـتـامک ـنبادـیور وـنودـ د
ـنتـاک ـپیشنهکـسـامهـبهـکودـبرلـ ـ ـ ـ آـگارـکهـبریـسردـکادـ وـنزـبرویـگیـشوزـماه راـلوـمایـهرحـطد ـببینر ـ ـ کـید.ـ

  ایالن ماسک: تسال، اسپیساکس، و تالشی برای آینده فوقالعاده۷۵



ـشنبروز ـ ـهمهـبکـسـامه،ـ ـستیـاجراهـ ـ درـباردارـبهـکنـ و ـمشکرمـچتـککـیهـکیـلـاحود ـ ـبلنیـ ـ ـشیوـپدـ وـ ـشبیده ـ هـ
ـمکآد رـبدهـشهایـفرـحایـهشـ راه از ـسیود وـندـ ـقتد. ـپیوالـسهـبردـکروعـشکـسـامیـ اوـلوـمردنـکچـ ورـتوـمر،
ـکلی۳۶ ـ دوـیوـ روی را ـشتذاـگشـشی وـبهـ ـسعود داـ آنراـکتـشی ـمحکازهیـسکـیهـبه ـ ـببنمـ ـ ـگفرـلوـمدد.ـ ت:ـ

از ـسیرـپنـم“او اـ ـچقورـتوـمنـید ـنیدرـ وـترـپرویـ دارد؟ آـنداـبتـسواـخیـماب ـقبـاید رویـ ریـتزرگـبروژهیـپال
اوـبنـمه.ـناـیردهامـکارـک ـگفته ـ ـبلمـ ـقبه،ـ درـ وـکارـکدیـنوـپ۶۵۰۰۰۰ورـتوـمکـیرویTRWال ـتمهـبردهام امـ

ـقسم ـ ـمسلشـیاـهتـ ـ ـهستطـ ـ راـتوـمرـلوـمم.”ـ ـییاـپور آوردهـ ـسیاـتودـبن ـجینـ راـساـمایـهمـ د.ـهدـبوابـجک
ـسیرـپکـساـم “آنـ ـچقزرگـبورـتوـمد: ـینزـهدرـ اـبهـ اوـبرـلوـمت؟”ـسردار ـگفته ـ رایـبTRWتـکرـشهـکودـبهـ
آنـخاـس ـمیلی۱۲ورـتوـمت ـ ـ دالرـ ـفترـگون اـ درـساـمت.ـسه ـسیرـپوابـجک “ـ ـشمب،ـخد: آنـخاـسرایـباـ ت

چقدر میگیرید؟”

درـلـوم ـنهر ازـستـیاـ ـمککـیر ـلماـ ـچنهیـ ـعتـاسدـ آـسـاماـبهـ درآورد. ـهفترـخک ـ ـبعهـ راـسـامرـلـومد،ـ هـنـاخهـبک
دـخ اـباـتردـکوتـعودش ـصحبنـیه ـ اداـهتـ ـهندـبهـما ـنسیداـمکـسـامد.ـ ـکسهـکتـ راـ ـپیی زـبهـکردهـکداـ رـیه
اـشـومتـخـاسمـبو وارد وـسک ـبعت راـلـومکـسـامد،ـ ـبقیهـبر ـ اـ ـعضهی ـمتخصصیروهـگایـ ـ ـ ـ ـ ـفضنـ وـ ـجلسا ـ اتـ

ـپنه ـ ـمعانـشیـناـ ـحضرد.ـکیـفرـ آدمـ ـشنرـسایـهور وـ ـمطاس راـلوـمرحـ ـتحر ـثیاـتتـ داد،ـقرـ رـلوـمهـکدیـحاـترار
ـتم ـپیشنهامـ ـ ـ ـ ـقبلاریـکاداتـ ـ ازـ ـمثیـیـاهتـکرـشرفـطی دBealلـ ـیگو درـتایـهولدارـپرـ وارد ـصنعازه ـ وا-ـهتـ
ـفض راـ ـبخا ـتمرـطاـ اـ آن اـهدهـیام ـحمقای ـ وـناـ دردـبه ـنخه ردـشورـ ـعکرـبک،ـسـامرد.ـکان آنـ ـبنظا،ـهس ـ دـمیآـمرـ
ـنسیداـمهـک ـچکتـ ـکنیـمارـ اوـ ـبعد. ازـ ـجلسرـهد ـ ـمخهـ ـلفیاـ ـ راـ وـکیـمذفـحن ازـهروـگرد ـمتخصصی ـ ـ ـ انـ

متعهد و خوشفکر را تشکیل میداد.

ـکمکـسـامهـبرـلوـم آنـتردـککـ ـپیا درـیوـنشـ را ـخصس ـمیوصـ ـینزـهزانـ وـههـ کـشوـمکـیتـخـاسیـیاراـکا
ارزانـیدـج و ـتکمید ـ ـ ـکنلـ وـ ـهمهـبد اـقاـبراهـ ـعضی ـمتعکـسـامروهـگایـ ـ ـقباـ اـ اـیا، راـین اـنیدادـمرورشـپده نـید.
ـنبرارـقکـشوـم ـمثودـ روسBoing،Lockheedایـهتـکرـشهـکیـیـاهکـشوـمیـقاـبلـ دـه، و ـیگا ـکشرـ هـبـاهورـ

ـفض ـسترـفیـماـ ـمیـاککـییـگزرـبهـبیـیـاهوارهـهـامد،ـنادـ راـ ـحمون ـکنلـ درـ ـییاـپکـسـامکـشوـموض،ـعد. نـیرـتنـ
ــسط راــشوــمازارــبحــ ترــگدفــهک ــف وــبهــ سواــتیــمود ــن بتــ ــت اــبلــیدــ ازــیدــپازهــتروهــگرایــبیــلدهآــیه داری
ــمحم ــ رویــکودــشرــتکــچوــکایــههــلوــ یشه ــپ ــ درــکیــیاــهتــفرــ اــهالــسه ــخیای درــ یاــکنآوریــفر پ ــم ــ وــتوــ ر

ـلکتا ـ ـنیروـ اـ ـتفک اـ ـفتاق اـنردهاـکذاریـگهـیـامرـساده،ـ ـمستقیمک،ـشوـمنـید. ـ ـ ـ ـ ـنگهـباـ درـشرـ ـصنعی ـ ـفضوا-ـهتـ اـ
ـمعتقهـکدـشیـموطـبرـم ـ ـ اـبدـ ـکترـشرـگود ـپییـ ـقیمهـکودـشداـ ـ راـشوـمابـترـپارـبرـهتـ ـچشورـطهـبک ـگیمـ ریـ
ـییاـپ ـبینـ وـ ـطباورد ـمشخهیـماـنرـبکـیقـ ـ اـ ـکنکـشوـمابـترـپهـبدامـقص ـممکدـیدـجازارـبد،ـ ـ اـ ازـسن ـحمت لـ
ـمحمردوـه ـ ـتحقیقایـههـلوـ ـ ـ ـ وـتاـ اـنـاگازرـبی ـستقبی ـ ـ ـکنالـ ازـسـامد.ـ ـفکک اـ ـجلهـکنـیر اـ ـبسید،ـشاـبدـنرـتنـیودار ـ ارـ

وـبذوقزده ـعصکـیرایـبود درـیدـجرـ ـفضد ـمشغا،ـ ـ ـگستولـ ـ ـنیرشـ اـبروـ ـلبتود. ـ ـتمه،ـ اـ ـفقاـهنـیام ـتئطـ وریـ
وـنودـب ـبعد ـگهاـند،ـ ـنبان،ـ درـپیـپد.ـنودـ ـسهاـبهـیورـفال درـصدر۵۵االیـبیـماـ در ـستد ـعمرسـ وـفرـگرارـقومـ ت،
ـنسیداـمکـساـم ـتصمیمـهeBayهـکتـ ـ ـ داردـ راـکرـشم ـبخت درـ ـحیرد. اـ اـبکـساـمهـکنـین کـشوـمدهیـیا
دهـسـامصـلـاخودـسود،ـبرمـگرـس از ـمیلیـاهک، ـ ـ ـمیلیـاهدـصهـبونـ ـ ـ اـ دالر ـپیشـیزاـفون آورـکداـ در ،۲۰۰۲لـیرد.
ـبیخیالـمـاککـسـام ـ ـ اـ ـجلدهیـیال ـعمهـجوـتبـ وـشومـ ـتصمید ـ ـ زـکرـشکـیتـفرـگمـ در ـمینت ـ ـفعهیـ ـلیاـ ایـهتـ

ـتج ـفضاریـ ـبنییـیاـ ـ ـکنذاریـگانـ اوـ ـنتـاکد. ـیفیرـگرل،ـ ـ وـلوـمن،ـ ـمپساـتر ـ ـمهنکـیون،ـ ـ ـفضواـهدسـ درـ ـیینوـبا ـ گ،ـ
ـکنرا ـکشیارـ ـ وـ آنـبد ـگفـاهه “ـ ـتصمینـمت: ـ ـ اـ دارم راـکرـشنـیم ـسیاـتت ـکنسـ اـ ـشمرـگم. ـهستیقـفواـمـاهاـ ـ ـ د،ـ
دــپ (ــیوــشارــکهــبتــسس یرــگم.” ف ــی ــ دوــ داــسن آنــبهــکتــشت حاــهه ل ــم ــ اــشقــ وــمود؛ تا ــق کــساــمیــ

۷۶موشهای فضایی



درـسواـخدر را ـخصتاش زـ درـکیـگدـنوص Eastردن Coastـپشیمرد،ـکرد ـ ـ تاـکد.ـشانـ ـن عرلـ ـب اـ از نـید
جلسه چند ماه آن دور و بر پلکید و بعد به این نتیجه رسید که ریسک این کار باالست.)

Spaceتـکرـش Exploration Technologyژو ـسیاـت۲۰۰۲نـئدر وـشسـ اـیرـتادهـساـبد ـمکن روعـشاتـناـ
اـیکـساـمرد.ـکارـکهـب ـنبک ـیمدـقارـ درـ را ـخیی ۱۳۱۰Eastانـباـ Grandدرـقوا Elع Segundoا در رافـط،
ـنجلسآـل ـ ـهمهمطـسوـتهـکدـیرـخسـ ـ ـ ـفعهیـ ـلیاـ ـصنعایـهتـ ـ ـفضواـهتـ اـ ـکنیـاسود.ـبدهـشهـطـاحا ـ ـقبلنـ ـ اـ نـیی
ـختمـاس ـ ـمت۷۰۰۰انـ ـبعرـمرـ وـبراـتایـهارـکیـ ـحمری ـنقلوـ زـ اـیل ـنجادی دادهـ ازـنودـبام و ـقسمد ـ ـجنتـ اـبوـ نـیی

ـمجم ـ ـعنهـبهـعوـ اـ ـنبوان اـکدارـتارـ ـستفات ـ وـکادهـ ـشیـامرایـبرده ارـهنـ ـمحمالـسای ـ ـچنهـلوـ ورودیـیدـ دارکـتن
ـهمید.ـنودـبدهـید ـ اـساـمهـبنـ ـنقکالرنـمهـکیدادـمازهـجک راـ ـمستقیمرهایاش ـ ـ ـ ـ داـباـ ـختماـسلـخه ـ انـ
ـبی ـپشاورد.ـ دـ آن ـتقـاهوارـیت ـیبرـ ـفقود.ـبیـلـاخاـ زـیطـ ـمیک ـغبنـ وـلارآـ ـسقود دوازدهـ ـمتف ـتیاـبریـ یِـبـوچایـهرـ
درـکشـشوـپدونـب ـقسمه ـ ـمنحنیـیاالـبتـ ـ ـ داـ وـشی آـحت ـشیس ـپیمواـههیـناـ ـ اـ را ـلقا ـقسمرد.ـکیـماـ ـ تـ

ـشم ـختمـاسیـلاـ ـ دـیلـمـاشانـ ـفتک وـکرـ ـچنار اـیدـ وـتن ـفضاق ـمنیـیاـ ـنف۵۰رایـببـساـ درـبرـ ـهفتود. ـ اولـ هی
اـکهـبروعـش ـسپیار ـ ـیکساـ ـشیـامس،ـ ـتحایـهنـ رـبلـیوـ ـسیار وـندـ ـبستد ـ ـلپتایـههـ ـ وـ دل ـینترـپاپ ـ وـ ـمیر اـتایـهزـ
راـش اوـبرارـقهـکدهای ـلیود ـمینـ ـشناـبارـکایـهزـ آوردـ را ـسمهـبکـسـامد.ـند ـیکتـ ازـ ـقسمی ـ ـگیارـبایـهتـ ریـ

رفت، در ماشین را باز و خودش شروع به خالی کردن تجهیزات کرد.

ـخیلکـسـام ـ دـ زود ـفتی اـ ـسپیر ـ ـیکساـ آنـ را ـبعهـکورـطس ـتبـاهدـ اـبلـیدـ ـمضه زـ در او ـیبای د،ـشهـنـاخارـکیـیاـ
ـتغیی ـ ـ داد:ـ الـیر اـیک ـکسوـپه رویـبیـ ـکفپراق ـ ـبتایـهوشـ دـشارـکیـنوـ و رـبـاهوارـید ـسفیگـنه ـ درآـ مـتد.ـندـمد

ـسفیگـنر ـ ـتمیهـناـخارـکهـکدـشیـمثـعاـبدـ ـ وـ ـقبز ـنظهـبراقـ ـبیرـ ـمید.ـیاـ دورـهاـهزـ دورـتم ـچیهـناـخارـکا دهـ
اـندـش Ivyوریـطنـید، Leagueـمتخص ـ ـ ـمپیاـکصـ ـ وـتوـ ـمهنر ـ دـکیـیاـهدسـ ـستگه ـ راـهاهـ دـنردـکیـمیـحراـطا
ـنستننواـتیـم ـ ـ ـ ـکندـ وـهارـکوشـجارـ ـمتصا ـ دـیدـ ـستگان ـ ـبنشیننـاهاهـ ـ ـ ـ ـ وـ ـقطعد ـ ـمختلاتـ ـ ـ راـ ـبسف اـنازـ روشـید. ن
یاو ـل ـتغیینـ ـ ـ اـبرـ ـسپیزرگ ـ ـیکساـ روالـ در ـمعمس ـ وـ ـهمیشگول ـ ـ ـ ـفضواـهایـهتـکرـشیـ ـجیرـتهـکودـباـ حـ
ـمختلایـهروهـگدـنیدادـم ـ ـ ـمهنفـ ـ ازـسدـ را دـهی ـیگم ـنگداـجرـ دارـ وـنه ـمعمد ـ دادنـقاـبوالـ انـشایـههـنـاخارـکرار
ـمکدر زـکیـیـاهانـ ـمیه وـ ـینزـهن ارزانـگارـکهیـ ـتمر ـمهنود،ـشیـمامـ ـ وـهدسـ ـمتصا ـ دـیدـ ـستگان ـ راـهاهـ ـاهدـصا

کیلومتر از هم جدا کنند.

ورودـب اولـهروهـگا ـمنارـکای دـبـاهدـ ـفته آنـبر،ـ ـگفتـاهه ـ ـچشهـکدـشهـ اـنماـ ـسپیداز ـ ـیکساـ ـتبسـ هـبدنـشلـیدـ
ـخط« ـفضیـیواـهوطـ درـ ـجنا اـغوبـ اـسرب» ـسپیت. ـ ـیکساـ راـهورـتوـمودشـخسـ وـسیـمایاش ـبعازد اـبدـ
ـمیاـت ـکنننـ ـ اـبانـگدـ دـجرای ـیگزای ـبنیـمراردادـقک،ـشوـمرـ ـختـاساـبتـکرـشدد.ـ ـبهتایـهورـتوـمنـ ـ ارزانـ و وـتر ر
ـچنیمـه ـ ـتنظیاـبنـ ـ ـ وـ ـهمم ـهنگاـ ـ ـبهتیـ ـ ـقطعردنـکوارـسلـحراـمر،ـ ـ ارزانـتعـیرـسرایـباتـ و ـختـاسرـتر ـاهکـشـومنـ

ـنسب ـ ـبقیهـبتـ ـ رـنواـتیـمه،ـ از ـقبد ـپیشاـ ـ ـبگییـ ـ اـ ـچشنـیرد. دـعوـنتـخـاسلـمـاشدازـنماـ ـستگی ـ کـشـومابـترـپاهـ
ـمتحهـکودـب ـ وـشاـبرکـ ـبتد ـمختلایـهتـیاـسهـبدـنواـ ـ ـ ازـشوـمرود،ـبکـشوـمابـترـپفـ را اـلاـحک ـفقت هـبیـ

ـعم درـ ـبیودی راـ آن و دردـباورد راـسدون و ـفضهـبتـحر ـبفاـ ـسترـ اـ ـسپید. ـ ـیکساـ اـکتـسواـخیـمسـ در نـیه
ـبقدـنرو ـجلوبـخدریـ ـبتهـکرودـبوـ درـنواـ ـچناهـمد اـشوـمابـترـپنـیدـ ـنجک ازـهدـبامـ درآـیرـهد، یـیدزاـمک

داشته باشد و هیچگاه تبدیل به یک پیمانکار وابسته به وامهای دولتی نشود.

ـسپیا ـ ـیکساـ دوـتودـبرارـقسـ آـبالش ـیکرـمارهی درـ ایـهتـکرـشدرن.ـمازیـسازـبکـید؛ـشاـبـاهکـشوـمارهیـبا
ـفضوا-ـه رـ ـکمتـباـقا داـهاـبیـ ـشتنم ـ وـ ـتمد داـیاـ ـشتنل ـ ـمحصهـکدـ ـ ـبسیوالتـ ـ ـکثداـحیـیاراـکاـبرانـگارـ ـلیوـتریـ دـ
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ـکنن ـ آنـ ـختنـاسیـمراریـفکـیکـشوـمابـترـپرـهرایـبـاهد. ـ درـ آـنوـهکـیاـبهـکیـلـاحد، ـممکمـهوردـکدا ـ ودـبنـ
ـبت ـهموانـ اـکانـ را ـنجار درـ داد. ـمقام ـچنک،ـساـمل،ـباـ ـتکنیدـ ـ ـ اـ ـستک درهیـکیـپارتآـ در ـسیلیکه ـ ـ ـ ادـیونـ
ـفترـگ ـبکودـبهـ اـتردـبارـ ـسپیا ـ ـیکساـ راـ ـینزـهمـکس وـ ـنگعـیرـسه رویـ و دارد ـپیشه ـ زـکیـیـاهتـفرـ در ـمینه ـ هیـ
ـمپیـاکدرتـق ـ وـهرـتوـ درـما ـچنواد دـ ـقبهـهد اـ ـتفل اـ ـفتاق ـکنذاریـگهـیـامرـسود،ـبادهـ ـچنیمـهد.ـ ـ ـعنهـبنـ کـیوانـ
ـخصتـکرـش اـصوـ ـسپیی، ـ ـیکساـ ازـ ـیعاـضس وـ ـینزـهات ـپیمهـبوطـبرـماالیـبایـههـ ـ دوـکانـ ـلتاران اـ ـجتنی ـ ابـ
اـساـمرد.ـکیـم اـکودـبردهـکالمـعک اوـسه ـلیم اـشوـمنـ ـسپیک ـ ـیکساـ راـ ـهنواـخFalcon1س هـکتـشذاـگدـ
داردـشا ـسفینهـبارهای ـ ـ Millenniumهیـ Falconـجندر ـستگـ وـگارـ ـنقان ـعنهـبشاشـ کـیدهیـنازـسوانـ
ـینآ ـهیجدهیـ ـ اـ ـنگیان ـ زـ ـینزـههـکیـنـامز. ـسترـفهیـ ـمحمکـیادنـ ـ ـکیل۲۵۰هیـلوـ ـ ازـیوـ ـمیلی۳۰ی ـ ـ دالرـ روعـشون
وـشیـم او دادـعود، ـلکاـفهـکده ـکیل۶۵۰دودـحهـکودـبدـهواـخادرـقونـ ـ راـبوـ ـقیماـبار ـ ـمیلی۶٫۹تـ ـ ـ دالر،ـ ون

حمل کند.

ـطب ـهمیشگادتـعقـ ـ ـ ـ زـیکـساـمی،ـ ـبنانـمک دـ ـتمرایـبهوارـنواـیدی اـ ـتعییاـهنـیام ـ ـ ـیکرد.ـکنـ اوـ از ـلیی نـ
ـبی ـنیاـ اـههـ ـسپیای ـ ـیکساـ اـ ـگفتورـطنـیس ـ اوـکرـشهـکودـبهـ ـلیت درـتوـمنـ را دوـخـاسدـهواـخ۲۰۰۳یـمور یـمت،

در آـجرا در و ـتمتـسوـگوالی ـقطعامـ ـ ـبهاتـ وـ ـسپتاـتد.ـشدـهواـخلـصم ـ ـمباـ ـسککـیرـ آـترـپویـ ادهـماب
اوـشیـم و ـلیود درـترـپنـ ـمبواـناب ـتفا۲۰۰۳رـ اـهواـخاقـ ـفتد ـعبهـباـیاد.ـ ـبعاهـمزدهـناـپیـتارـ ازـ ارـکهـبروعـشد
ـطبیعتت.ـکرـش ـ ـ ـ ـسفکـیاـ اواـحخـیرـمهـبرـ دـخدودا ـممکهـهر ـ اـبدـهواـخنـ ـمنطقکـسـامنـیود. ـ ـ وـ یـگادـسهـبی
ـبیوشـخ ـچقردـکیـمزیـیهرـماـنرـبهـکودـبنـ زـیاـبدرـ ـببانـمد ـلحهـبردمـمهـکردـ ـفیاظـ ـیکزـ ـتمیـ اـ راـهارـکنـیام ا
ـنجا ـهندـبامـ اـ ـچیلـقداـحنـید. ازـکودـبزیـ او داـقوـتودشـخه وـشع ـچیت ـمنارـکهـکودـبزیـ ـتماـبداناشـ آنـ ام

نقاط ضعف انسانی در یک نبرد بیپایان سعی میکردند تا به آن دست پیدا کنند.

ـمحهـب اـ ـقمنالـعهـکنـیض ـ ـفضهـبدانـ درـ اـبا ـچیدـیدـجتـکرـشنـیارهی ـفهمییـیاـهزـ ـ ـ ـنگد،ـندـ ـنبرانـ هـکدـنودـ
ـتحهیـماـنرـب راـبکـسـاملـیوـ ـسته واـ ـبینعـقی ـ اـناـ آنـناـیتـسه ـفقـاهه. اـ از ـنفکـیهـکنـیط ـتصمیرـ ـ ـ ـفترـگمـ روشـ ه

و اـیرـسارزان را ـنتخع ـ ـکنابـ ـهیجد،ـ ـ اـخرـبد.ـنودـبانزدهـ از ـعضی ارـ زـتای آن در اـمش از هـبهـکرحـطنـیان
ـنی ـمسلایـهروـ ـ ـتهوانـتحـ ـجماـ ـفضیـ ـبییـیاـ ـحمدـهدـبریـتشـ اـنودـبردهـکتـیاـ و «ـسد را آن ـمقم ـبلاـ ـفضهیـ ی»ـیاـ
ـشتذاـگ اـنودـبهـ درـیرـگد. ـگیک ـپیریـ ارـمیآـمشـ ـسیلهوـبهـکتـسواـخیـمشـتد، ـ ـختـاسایـهوارهـهـامهیـ دهـشهـ
ـهمیهـب ـ ـمنظنـ ـ واـبور،ـ آن ـکنه ـنششـ اـهدـبانـ ـمعندانـبنـید. ـ ازـکودـباـ ـختـاسهـکیـلدـمه دهـ ولـطالـسناش
ـکشیـم ـصلاـفدـ ـبگیهـ ـ وـنرـ ـتخصصوارهـهـامکـید ـ ـ راـ ـیگـاجی ـکننناشـیزـ ـ درـ ارـعد. ارزانـهوارهـهـامشـتوض، رـتای
راـتکـچوـکو ـجیرـتر ـسیلهوـبدـشیـمهـکیدادـمحـ ـ وـکانـشزیـیهرـماـنرـبزارـفرماـنهیـ ـخیلرد ـ زودـ ـسترـفی انـشادـ

ـچیاال؛ـبآن ـشبیزیـ ـ ـمصارـبکـیایـهوارهـهـامهـ Peteرف.ـ Worden،ژـی ـنشستازـبرالـنک ـ ـ ـنیهیـ یـیواـهرویـ
ـقتو ـعنهـبیـ ـمشوانـ دـ وزارت در ـگفود،ـبردهـکاتـقالـمکـساـماـبرد،ـکیـمارـکاعـفاور “اـ ـنسواـتیـمنـیت: تـ

ـعم درـمردـکلـ ـفضارا ـشبیاـ ـ آنـ زـچه روی ـمیه درـ وـین، اـها ـنجوا ـهییدـمامـ ـبکنمـ ـ ـشغد.”ـ اـ واردن ـیجل ابـ
ـنگهـکردـکیـم رادـهنآوریـفهـبیـهاـ ـیکای داـ ـشتال درـشاـبهـ ـخیلهـکیـلاـحد. ـ ازـ ـکسی آنـبهـکیـناـ اتـقالـماـها
درـبردهـک ـنهود ـمشختـیاـ ـ ـفقهـکدـشصـ روـ ـعجییـیـاهردازـپاـیط ـ وـ ـهستنبـیرـغب ـ ـ ـمنطقکـسـامد،ـ ـ ـ آـ وـگی، اه
ـبنظرـهاـم ـ “ـمیآـمرـ ـکساـبنـمد. ـصحبیـناـ ـ درـکودمـبردهـکتـ اـشهـناـخاراژـگه ـسلحان ـ ـلیایـههـ ـختاـسزریـ هـ
اـنودـب ـمشخالـمـاکنـید. ـ اـکودـبصـ آنـبالنـیه روـفـاها او دارد. راـشوـمنآوریـفالـمـاکهـکودـبردازیـپـایرق ک

درک کرده بود و من واقعا تحت تاثیر او قرار گرفته بودم.”

ـمثتـسدر ارـ داـتل ـنشمنش، ـ ـ دوـهدانـ داـسم ـشتنت ـ دـ ـستد ارزانـیرـسیـسرـ و ـفضهـبع وـ ـسترـفیـیاـنواـتا ادنـ

۷۸موشهای فضایی



ـیشـامآز آنـباتـ وـبه ـفترـگاال دادهـ ـبطن ـمنظورـ ـ داـ را ـشتم ـشناـبهـ ـفعایـهتـکرـشیـخرـبد.ـ درـ ـصنعال ـ وـ دارو ت
ـمصایـهاالـک ـقمنالـعمـهیـفرـ ـ ـفضهـبدـنودـبدـ ـبفهمناـتدـنروـباـ ـ ـ ـ ـنبدـ ـثیاـتهـچهـباذـجودـ رویـ ـمحصری ـ انـشوالتـ

خواهد داشت.

ـهمیهـب ـ دـیهـکیـبوـخنـ ـستگک ـ ـبنظکـشوـمابـترـپاهـ ـ اـمیآـمرـ ـحتمد، ـ کـیتـخـاسازهیـسکـیردنـکارـکالـ
ـشه درـنروـ ـخصتـکرـشد ـبعیمـهیاشـصوـ ـ ـبنظدـ ـ ـسییرـمرـ ـجستجکـید.ـ ـ ـ درـیرـسویـ یوـیع ـت رایـبوبـ

Rocket Explosionsـمجم ـ ازـعوـ وـههای ـفجهـکوـیدـیزاران آـشوـمابـترـپعـیاـ کرـمک ـی وـ راـشا یـطوروی
ـشتذـگایـهده ـمستنهـ ـ ـ راـکدـ ـنشرده ازـهیدـمانـ ـتنه،۱۹۶۶اـت۱۹۵۷د. ـ اـ ـمتحاالتـیا ـ آـ ـیکرـمده اـتردهـکالشـتاـ
ی ــب ازــ راــشوــم۴۰۰ش زــمهــبک یدار ــم فنــ ــب ترــ ــس وــ آنــت۱۰۰دودــحد قاــهای ــس وــکوطــ توــسرده ــخ د.ــنهاــ
اـبهـکیـیـاهکـشوـم ـنتقرای ـ اـلالـ و ـشیوازم ـفضهـباـ اـ ـستفا ـ اـشیـمادهـ ـغلد ـهستنیـیـاهکـشوـمبـ ـ ـ درـکدـ یـطه
ـتم اـ آزـیام ـخطونـمن وـهاـ ـمیلیاـبا ـ ـ ـمیلیاردـ ـ ـ دالرـ دوـهارد ـلتای ـینزـهیـ ـختـاسه،ـ اـندهاـشهـ ـسپید. ـ ـیکساـ اـ نـیس
داـیزـم را ازـتتـشت درـکیـیـاهارـکا ـشتذـگه اـ ـنجه درسـشامـ ـبگیده ـ وـ ـچنرد ـنفدـ ـبیرـ ـمنارـکنـ داـ تـشداناش
ـقبهـک ـشکوـمایـهروژهـپرـبرـظاـنالـ ـمثیـیاـهتـکرـشیـ ـیینوـبلـ ـ وـ درـنودـبTRWگ اـعد. اـیوض، ـستن ارتآپـ
ـبتهـکهایـجودـب ـچندـنواـ راـترـپنـیدـ ـمیاـتاب ـکننـ درـشداـندـ ـبهتت. ـ اـلـاحنـیرـ ـسپیت، ـ ـیکساـ اـبسـ هـسدازهیـنه
ـچهاـی داـصرـفابـترـپارـ ـلکاـفاـتتـشت ـفضهـبرا۱ونـ ـبفاـ ـسترـ ـگفرـلوـمد.ـ “ـ ـفکردمـمت: واـمهـکدـنردـکیـمرـ ـقعا اـ
درـیدهاـشهـنواـید اـبنـم،TRWم. ـلشککـیدازهیـنه ـ ـمنارـکرـ وـ و دوـجودـبد ـلتهی اـ در ـختیی ـ داـ ـشتار اال،ـحم.ـ
رویـمودـبرارـق از رویـطکـیا وـغـاکرح ـینزـهمـکایـهکـشـومکـچـوکروهـگکـیاـبذ ـبسهـ ـهیم.ـیازـ ـفکسـکچـ رـ

نمیکرد این کار شدنی باشد.”

ـبخکـسـام،۲۰۰۲والیـجدر ـجسذاریـگهـیـامرـسرـطاـ ـهیجهاشـنوراـ ـ زدهـ وـبدهـشان اـهeBayود در یـمداـقم
ـگهاـن راـپیـپیـناـ ـقیمهـبال ـ ـمیلی۱٫۵تـ ـ ـ دالرـ اـیرـخارد ـمعنـید. ـملاـ ـنقهـ ـینگدـ ـ راـسـامیـ ـکمک ـبییـ وـکرـتشـ رد
اوـشثـعاـب ـبتد ـبیدـنواـ ازـتشـ ـمیلی۱۰۰ر ـ ـ دالرـ اـبون ـسپیه ـ ـیکساـ ـکنقـیزرـتسـ ـچناـبد.ـ ذاریـگهـیاـمرـسانـ
ـهیی،ـگزرـب ـنمسـکچـ ـنسواـتیـ ـکنتتـ ـ اـ ـسپیرل ـ ـیکساـ ازـ را ـبگیکـسـامس ـ ـهمرد؛ـ درـکورـطانـ الـپیـپوZip2ه
راـکنـیا ـمنارـکرایـبد.ـنردـکار اـسـامدـنودـبلـیـامهـکیـنداـ در را ـمسینـیک ـ ـغیرـهـاظهـبرـ ـممکرـ ـ ـهمنـ ـکننیـهراـ ـ د،ـ
ـچنلـقداـحادآورده،ـبولـپنـیا اـسنـیدـ ـمنیال ـ ـشغلتـ ـ ـمیاـتیـ اـعهـبرد.ـکیـمنـ دـیالوه ـستن راـساـماوردـ ک

ـمشه ـ وـکرـتورـ ـبقاـسرد راـکهیـ ـحیالـصدـشثـعاـبهـکرد،ـبرـتاالـبارش الزمـ ـمقاـباتـقالـمرایـبت ردهـماـ ات
باالی رسمی دولتی و به راحتی تامینکنندهها را انتخاب کند.

ـبع ـگهاـندـ ـهیانـ اـکچـ از ـمسنـیدام دـیاـ ـیگل ـمهرـ ـنبمـ ـستیـاجد.ـنودـ ـ ـپسکـینـ دـبرـ ـنیه آورد؛ـ اـنا ـلکسوادا ـ درـناـ
دهـساـم او ـهفتک. ـ وـبهاشـ ـقتود، ـمعیـ ـملاـ وـشالمـعاeBayاـبهـ آـناـخرد.ـمد و راـنک،ـساـمایـقم رایـبوادا
آـتوـکرتـچکـی وـنردـکادهـماه ـسپد ـپسسـ راـ ـهمرک وـپهـکورـطانـ آـهادرـمدر ـبیننیـموزشـما ـ ـ ـپشهـبدـ ت،ـ

ـتخروی وـندـناـبواـختـ ـقتد. آنـ ـگشتنرـباـهی ـ ـ اوـباـتدـ ـننزـبرـسه دـ او ـیگد، ـنفرـ ـنمسـ ـکشییـ ـ ازـ و هایـثادـحد
آنـبوطـبرـم دـچه ـکته آنـباـهرـ ـسنه ـگهاـنرگـمدرمـ ـینوـگیـموزادـنیـناـ رـ ـکشیجـند، ـ اـ ـستیاـجت.ـسده ـ درـ ن

ـمق ـمجلرایـبهاشـلاـ ـ Marieهیـ Claireـشتوـن “زـبهـ اـکیـناـمود: اـگدادـمه را او ـحیران ـبخد،ـنردـکاـ اـطاـ هـکنـیر
زـم زـمدت اـیان ـکسیادی ـ اوـبژنـ ـسیرـنه ـمغرگـمود،ـبدهـ اوـبدهـشزیـ درـسود. روز ـبیمه ـ ـستارـ درـناـ Orangeی

Countryد در ـستگو ـ ـتصمیرهـخاالـبـاماـتودـباهـ ـ ـ ـفتیرـگمـ ـ دـ از را او ـستگم ـ ـکنیداـجاهـ ـ وـ ـقتم. راـمردـمهـکیـ او ن
آ ـفترـگوشـغدر اـبهـ ـخیلالنـیودم. ـ واـ ـگفتحـضی ـ ـنمهـکودـبهـ درـهواـخیـ ـصحبواداـنرگـمارهیـبد ـ ـکنیتـ ـ نـمم.ـ

درکـیا را ـنمن ـهمردمـکیـ درکـکورـطانـ او ـنمه اـمراـچردـکیـ ـنقن راـ ـکنیـمزاداریـعتـحدر اوـ و ـمعتقم ـ ـ ودـبدـ
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اـک «ـکنـیه اـبار ـحسازی اـساـ درـسات» اـموضـعت. ـحسن دـساـ را وـکنـفاتام ازـنرگـماـبردم قـیرـطوادا
ـجعراـم ـکلینیکـیهـبهـ ـ ـ ـ درـبکـ دوـتمـکارداری از ـبعاهـمر ـکند،ـ آـ اـمار وـیدم. ـتصمینـمالن ـ ـ ـفتیرـگمـ ـ هـچرـهمـ

دوـتزود ـبچارهـبر دارـ ـبشه درـیوـ و ـپنرضـعم ـبعالـسجـ ـجفکـینـمد،ـ دوـ ـقلت وـ ـبعو، ـقلهـسدـ دـبوـ ـنیه اـ
ـبعآوردم.” ـستیاـجاـهدـ ـ ـعکن،ـ ـلعمساـ ـ راـساـملـ ـمککـیک ـنیاـ دـ داـعاـفزم ـنسی ازـکتـ او ـسخایـهالـسه تـ

ـفتـرگادـییاشـکودـک اـ اوـسه ـمجلهـبت. ـ ـگفEsquireهیـ “اوـ ـبلت: ـنیسدـ ـ درـ رـنمـغطـیراـشت و ـچکجآورـناک ارـ
باید بکند. او رو به جلو حرکت میکند و من فکر میکنم این چیزیست که او را نجات میدهد.”

ـچنرایـبکـساـم دوـتدـ از ـستا دردودلـیزدـنانـ ازـککاش و ـمیرده رـغزانـ و آنـبجاشـنم ـصحباـها ـ ردهـکتـ
ارزـب او درـشود. درـعی ـنمامـعالءـمزاداری ـگفکـسـامد.ـییدـ “ـ ـصحبت: ـ درـکتـ اـبردن هـبراـموعـضوـمنـیارهی
ـغمگیدتـش ـ ـ ـمطمئنـمرد.ـکیـمنـ ـ ـ ـنیستنـ ـ ـ ـبخدـیاـبراـچمـ درـهواـ ـمسارهیـبم ـیلاـ ـغمگیدتـشهـبهـکیـ ـ ـ ـکنننـ ـ دهـ

ـهستن ـ ـ ـصحبدـ ـ ـکنتـ اـ اـیم. آـبالـصن درد ـینه ـنمدهـ اـخیـ ـشمرـگورد. ـبچاـ دـههـ ـیگای ـمساـیرـ ـلیووـ مـهیـیاـهتـ
ـشتدا ـشیاـبهـ آنـ در درـشهورـطوـغورتـصد، ـهیرایـبمـغدن اـکچـ از ـفیراـطدام ـنیسوبـخانـتانـ ـ واـمت.ـ ـقعن اـ

نمیدانم در چنین شرایطی باید چکار کرد.”

ـبع ازـ اـخکـسـاموادا،ـنرگـمد در را ـسپیودش ـ ـیکساـ اـکارـکرقـغسـ و راـکرـشدافـهرد ـگستتـعرـسهـبت ـ ردهـ
ـمکرد.ـک ـلماـ ـپیماـباتاشـ ـ ـفضوا-ـهارانـکانـ درـ اـکارهیـبا ـحتمار ـ اـبیـلاـ ـسپیرای ـ ـیکساـ راـسـامسـ وردهـخرـسک
ـبنظود.ـبردهـک ـ آنـکدـمیآـمرـ دـهه ـستما ـ ـفترـگالنـکزدـ وـنهاـ راـکد ـکنهـبار اـ ـنجدی ـهنیدـمامـ “درـ ه،ـکیـلـاحد.
اــغتــکرــش در وــطایــهدهــیرق لرح ی ــس ــ یهیــ ل ق ــن ــ ــ بهیــ ــق ازــ ازــترــپل ود،ــبX-34/FastracاــتApolloاب
ـسپیا ـ ـیکساـ ـتنههـبسـ ـ ـتمیـیاـ ـلکـافکـشوـمامـ ازـ ـصفون ـپمور،ـتوـمردوـهلـمـاشد،ـصـاترـ ـختـاسو،ـبورـتپـ نـ

ـمنب ـ وـترودـبعـ ـسیستی ـ ـ راـیداـهمـ وبـکرـشت.”ـخـاسیـمودشـخت در اـیـاست “ـکالمـعتاش ـصفتـخـاسرد: رـ
داـصاـت ـخلد ـسختی،ـ ـ راـهیـ ـبیا ـکنیـمرـتشـ وـ ـمستلد ـ ـ اـگهـیـامرـسزمـ اـسذاری ـهیـامت؛ دـ راه ـیگچ ـپیشریـ ـ تـفرـ

الزم برای رسیدن به فضا را موجب نمیشود.”

اـیدـم اـیراـجران ـسپیی ـ ـیکساـ اـسـامهـکسـ ـستخک ـ ـتیکـیودـبردهـکدامـ ـسترـپمـ راـ ـتشکیاره ـ ـ دادهـ رـلـومد.ـنودـبل
دوـهتـخـاسرایـبـاجدر (اـتوـمر دوKestrelوMerlinمـسور روی از ـلکاـفدلـمرا اـشرایـبونـ ـنتخان ـ ردهـکابـ
دـنودـب Chrisد.ـشارـکهـبتـسد) Thomsonزـک درـنـامه وـبوردـناـیی ـلیوـتتـیرـیدـمود وDeltaایـهکـشـومدـ

Titanدر ـیینوـبتـکرـشرا ـ ـعهرـبگـ داـ ـعنهـبت،ـشده ـمعوانـ ـعملیاونـ ـ ـ آنـبیـتاـ ـملحـاهه ـ Timد.ـشقـ Buzza
ازـه ـیینوـبم ـ آـ آنـبدهـمگ او ـعنهـباـجود؛ ـیکوانـ ازـ ـبهتی ـ ـجهایـهنـیرـ زـ در ـمینان ـ اـ ـمتحهی ـ اـهکـشوـمانـ

ـشن ـختاـ Stiveود.ـبدهـشهـ Johnson،درـک دوJPLه ـفضیـناـگازرـبتـکرـشو ـعنهـبود،ـبردهـکارـکیـیاـ وانـ
ـمهن ـ ـمکدسـ ـنیاـ ارـ اـشک ـنتخد ـ Hansود.ـبدهـشابـ Koenigsmannـمهن ـ ـفضوا-ـهدسـ ـسعوـترایـبمـهاـ هیـ

ـسیست ـ ـ اـهمـ ـنیوـیوـیای وـیداـهک،ـ ـکنتت ـ ـمجمهـبرلـ ـ اـعوـ اداـسـامد.ـشهـفـاضه در Gwynneه،ـمک Shotwell،
ـکهنکـی ـ ـصنعازـبرـسهـ ـ ـفضوا-ـهتـ راـ ـعنهـبا اوـ ـلیوان ـشنارـکنـ اـفاسـ ـسپیروش ـ ـیکساـ اـ ـستخس ـ درـکردـکدامـ ه

سالهای آینده به عنوان معاون و دست راست ماسک ارتقا پیدا کرد.

ـچنیمـه ـ اـ روزـین اوـهن یای ـل ـعنهـبه،ـ ورودـ Maryوان Beth Brownاـک روزـیه ـشخصیاـهن ـ ـ اـ ـفست هایـناـ
داـیروا و ـستات اـکرـشردوـهایـهانـ ـسپیت ـ ـیکساـ وـ ـتسس اـ اـجوـتلـبـاقت،ـسال (ـبت.ـسه ـهماـیراون هـکورـطانـ
ـبقی ـ راـ او ـتب)MBدـنردـکیـمداـصه دـبلـیدـ ـستیه ـ وـشکـسـامایـفاوـبارـ ـنسخد ـ واـ ـقعهای راـ از ـبطی درـکهایـ ه
ـفیل ـ آـممـ ـهنیرد ـ ـبین،ـ اـنوـتنـ ـستی وـ ـپپارک وـتاـپرـ داـجز ـبنت،ـشود ـنهاـ اوـهالـسیـطاد.ـ ذاـغکـساـمرایـبا،
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سرد،ــکیــمروــس ــجل ــ راــکایــههــ او ظیاری ن ــت ــ ــ برد،ــکیــممــ ــل ازــهاســ را ــخشایاش اــبت،ــفرــگیــمیــیوــشکــ
ـمطبایـهتـسواـخدر ـ وـساتـعوـ ـکلر وـمهـ و ـقتیزد الزمـ ازـسـامودـبی را ـجلسک ـ ـبیاتـ ـکشییـمرونـ ـ ازـتدـ او ا
دـههـماـنرـب ـیگای ـعقرشـ ـنمبـ اوـناـ ـعنهـبد. ـتنهوانـ ـ ارـپاـ ـتبل ـبییـطاـ وـسـامنـ ـتمک وـهارـکامـ وـبقاشـیالـعا ود

مهرهی بسیار ارزشمندی برای کارمندان شرکت محسوب میشد.

ـنقروانـب ـبسیشـ ـ ـمهمارـ ـ درـ ـسعوـتی ـهنرـفهیـ اـ ـبتگ اـیداـ ـسپیی ـ اـ ـیکس ـعهرـبسـ داـ اوـشده ـییزـجهـبت. اتـ
ـمثرد؛ـکیـمهـجوـتمـهکـچوـک رـ ـسطزـمرـقگـنل آـ ـشغل ـسفینرحـطالـ ـ ـ ـفضهیـ دـیاـ در ـفتی وـ ـکمر هـبکـ

ـمتع ـ وـ ـیناـشوـخادل ـفضودنـبدـ وـ ـچیا وـمدـ دـهاـظان ـفتر وـ ـقتر. ـمستقیمهـکدـشیـمیـیاـهارـکتـبوـنیـ ـ ـ ـ ـ هـباـ
ـچهراونـبد،ـنودـبوطـبرـمکـسـام وـشیـمدیـجالـمـاکرهاشـ ـهید رـ ـفتچ ـغیارـ ـمعقرـ ـ ازـلوـ ـنمروزـبودـخی یداد.ـ

ی ق ــب ــ اوــ اوــقهی مات ع ــم ــ نوالــ خ ب ــل ــ ــ وــبدیــ وــگزرگ دوــخرــبرم و آرام داــسوردی نت ت ــش ــ داــ کت.ــشی ــی ازــ ی
ـتکنسی ـ ـ ـ اـهنـ ـسپیای ـ ـیکساـ اـ ـتعورـطنـیس “ـکفـیرـ ـهمیشرد: ـ ـ اـ «اوه،ـبورـطنـیه ـچطزمـیزـعود راونـبوری؟»”ـ

ـیمیا ـ ـعجیایـهلـ ـ ـیبرـغبـ آـساـمرایـبهـکیـ راـبدهـمک ـجمود اـکعـ در و ـیمیلرد ـ ـ ـعناـبیـ «ـ ـهفتوراکـخوان ـ ه»ـ
ـبقیرایـب ـ ـسترـفهـ ـمنارـکاـتادـ راـ ـبخندان ـ ـیکد.ـنداـ ازـ ـبهتی ـ اـیرـ ـیمین ـ واردهـهلـ ـکشیرحـطکـیای ـ دادـماـبدهـشدهـ
ـسفینکـیاز ـ ـ ـفضهیـ ـشیورـخیـیاـ ـنقهـکودـبدیـ آنـمرـقاطـ روی ـکسود.ـبزی اـکیـ راـماـننـیه ـسترـفه ودـبادهـ
اـخ دور ـنقنـیودش راـمرـقاطـ ـکشیطـخز ـ وـ ـکنده آنـ ـشتوـناـهار “اـبهـ ـچیستناـهنـیود: ـ ـ ـ ـبقیون؟”ـخد؟ـ ـ هیـ
ـشیـامرایـبیـیـاهرحـطلـمـاشـاههـماـن داـکرـحاـبیـیـاهنـ ـیمت وـنودـبیـ ولـغوشـگرـخکـیرایـبوزالـپروـپکـید
ـنسواـتیـمهـکادیـبایـسآ ـمحتـ ـنشلـ ـلکتـ ـنفتایـههـ ـ راـ ـبپی ـحیطی،ـهـاتوـکدتـمرایـبد.ـنـاشوـ ـ وـ فـیـاظهی
ـکتتـیرـیدـمهـبراونـب اـهابـ ـسپیای ـ ـیکساـ رـ و ـسیس روـبیـگدـ ـکسدـنه زـکبوـ در ـغیبانـمار ـ مـهکـساـمتـ

ـگست ـ ـپیرشـ آنـکداـ ـتکنسیرد. ـ ـ ـ ـگفنـ “اوـ ـخیلت: ـ ازـخیـ آنـمیآـمرـبـاهارـکسـپوب و راـهد ـپیا اوـبیـمشـ رد.
میگفت «این همان چیزی است که ایالن میخواست.»”

اـب ـبیالـحنـیا اـیرـتشـ ـستعن ـ او،ـ درـیاـشداد ـفهمید، ـ ـ روـهتـلاـحدنـ درـبکـساـمیـحای دوـهود. تـکرـشر
ـسپیا ـ ـیکساـ وـ ـتسس اوـ ـمیال، راـ ـچنزش ـمتدـ ـقبرـ ازـ ـمیل دادهـقکـسـامزـ درـبرار ـنتیجود؛ ـ ـ دـ ـیگه ـقبرانـ ازـ ل
ازـیاـبکـسـاماـباتـقالـم ـجلد ـمیویـ ردـ او اـندـشیـمز الزمـگد. ـکسودـبر ـقیمرانـگاالیـککـیدـیرـخرایـبیـ ـ تـ
آنـسواـخیـمازهـجا ـچنرایـبـاهت، ـلحظدـ ـ ـجلهـ ـمیویـ ـمکروانـبزـ وـنردـکیـمثـ ـمنتظد ـ ـ ـببینناـتدـندـنـامیـمرـ ـ ـ ـ دـ
ـمعنهـبریـسراونـب ـ ـییاـتایـ ـتککـساـماـباتـقالـمدـ راـساـید،ـهیدـمانـ ـنشهـبرش ـتکهـنهیـناـ د؛ـهیدـمانـ

ـیعن ـ زودـچرـهیـ اـته از روزـساـمونـچروـباـجنـیر داـبک ـشتدی اـ اـسه ـسیستنـیت. ـ ـ ـتکرـسمـ دادن،ـ هـبان
خصوص برای دورههای سخت عاطفی که ماسک حساستر از همیشه بود، نقش بسیار مهمی داشت.

ا ـسپیدر ـ اـ ـیکس ـجیرـتسـ دادهـ ـمهناـتودـبدهـشح ـ ـمنارـکایـهدسـ آـ وـجانـیـاقد، ـممتوان ـ ـشناـبازـ هـبکـسـامد.ـ
ـشخص ـ آـگراغـسهـ ـفضوا-ـهیـشوزـمروه درـ درـهجـلـاکا درـفیرـمکـیهـجای و داـبت ـبهتهـکیـناـیـوجشـنارهی ـ نـیرـ

ـنم اـ ـمتحرات ـ راـناـ ـکسی وـپدـنردهاـکبـ اـکیـموـجرس اوـکنـیرد. ـمستقیمه ـ ـ ـ ـ اـباـ آنـته درـهاق زـگوابـخا گـناه
ازـنزـب و فقـیرـطد ل ـت ـ اـ ـستخن ـ ـکنانـشدامـ اـ ـعجیرایاشـبالـصد ـ ببـ ـن Michaelود.ـ Colonnoوـک ته ـق یـ
اوـبکـساـم ـتما اـفرـگاسـ در ـستنفت ـ ـ ـگفودـبوردـ “اولـ ـخیت: ـتلفنیـخوـشکـیردمـکالـ ـ ـ اـ کـیرایـبت.ـسی
ـقیقد ـ ـنکاورـبهـ اوـکودمـبردهـ دارد.”ـسکـشوـمتـکرـشکـیه ـهمیازی ـ داـکنـ اـسـامانـیوـجشـنه در را ـینتک ـ تـنرـ
دـنردـکیـمرچـس ـیگد، آوردنـ اـبانـشر ـسپیه ـ ـیکساـ راـ اوـبد.ـشیـمتـحس ـلیرای درـبنـ اـهالـسار ـخیای (اـ رـگر
ـنخ ـهیواـ ـبگمـ ـییوـ دـ ـفضوا-ـهوزهیـحوانـجغـبواـنا)ـههـهم درـکرایـبهـکاـ ـفضاوش ـمشتاـ ـ تـکرـشکـید،ـنودـباقـ
ـپی رویـ ـنستنواـتیـمهـکدـندـییدـمانـشش ـ ـ اـبدـ ـنیهـکنـیدون اداریـحراـمدـشاـبازـ ـپیمایـهتـکرـشل ـ ارـکانـ
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تدو ـل راـ ـکننیـطی ـ آنـبد،ـ ـبپیه ـ راـندـنوـ و ـفضکـیاـیکـشوـمکـییـحراـطرایـبیـهد ـپیدنـشوردـناـ شروـ
ـشتندا ـ ـهمید.ـ ـ ـطلباهـجهـکنـ ـ اـهیـ ـسپیای ـ ـیکساـ ـهمسـ ـپیچیـاجهـ ـ ـ ـمهند،ـ ـ درـسدـ رـبکـیهـجان ـیسا ریـیذـپکـ

باال از بویینگ، الکهید مارتین و اوربیتال ساینسز هم به این شرکت جدید پیوستند.

اـسیـط اول ـسپیال ـ ـیکساـ ـتقس،ـ ـیبرـ ـهفتاـ ـ دوـیکـیهایـ ـمنارـکا ـملحتـکرـشهـبدـیدـجدـ ـ Kevinد.ـشیـمقـ
Broganـمنارـک ـشمدـ از۲۳ارهـ آنـبTRWو آـجه اوـکیـیـاجود؛ـبدهـما ـبخه ـنیواـقـرطاـ ـمختلنـ ـ ـ داـ تـکـرشلـخف

ـتق ـیبرـ اـ از ـنجا ـمناریـکرـهامـ اوـبدهـشعـ ـگفود. “ـ اـمت: آنـسن راـجم ـشگاـبا ـتفاهـ ـیحرـ ـشتذاـگیـ ـتقودم.ـبهـ ـیبرـ اـ
ـهی اـکسـکچـ ـنجاری ـنمامـ اوـگروـبیداد.”ـ ـلیان روزـ ـبعن ازـ ـمصد ـحباـ اـ در ـسپیهاش ـ ـیکساـ ـمشغسـ ـ ارـکهـبولـ
اوـبد.ـش ـگفته ـ دـنودـبهـ در ـفتد ـمپیـاککـیودشـخرایـبر،ـ ـ ـگیرـتوـ ـبیرـ اـ آن از و ـستفاورد ـ ـکنادهـ ـگفانـگروـبد.ـ ت:ـ
ـمث“ اـ ـبگهـکودـبنـیل ـینوـ ـشگروـفهـبدـ اـلاهـ ـلکتوازم ـ ـنیروـ وـبFryکـ ـنیهـچرـهرو داریـ ـبگیاز ـ وـ ـبعر ـشگروـفهـبدـ اهـ
اداریـل وـبStaplesوازم ـصنکـیرو ـبخودتـخرایـبیـلدـ اوـ ـشلرشـستـعرـسهـبر.” دوازدهـشوغـ اول روز و د
رـنـاخهـبرد،ـکارـکتـعـاس دهـفه ـبیواـختـعـاست، دوـ و ـمستقیمارهـبد ـ ـ ـ ـ ـگشرـبهـنـاخارـکهـباـ اوـ ـگفت. “ـ ـخیلت: ـ یـ

خسته و به لحاظ ذهنی آشفته شده بودم. اما خیلی زود از این روند خوشم آمد و شیفتهاش شدم.”

ـیک اوـ از ـلیی اـکیـیاـهروژهـپنـ ـسپیه ـ ـیکساـ ـتصمیسـ ـ ـ اـفرـگمـ ـنجت ـختاـسد،ـهدـبامـ ژـینـ ود؛ـبازـگورـتراـنک
ـستگد ـ ـشبییـهاـ ـ ـلیوـتاالـبرارتـحاـبازـگهـککـچوـککـشوـمورـتوـمکـیهـ ـکنیـمدـ وBuzaر،ـلوـمد.ـ ـچن، دـ

ـمهن ـ دـ ـیگدس ژـ درـتراـنر را ـنجلسآـلور ـ راـنردـکمـهرـسسـ آن و ـپشد واـیتـ ـشتنذاـگتـنک ـ وـ اـبد ـمتحرای ـ انـ
ـشهاـتردناشـک درـهوـمرـ ـلیفـاکاوی ـ ـنیرـ رـ ـفتنا ـ اـ ـشهنـید. ـبیرـ ـکیلیـناـباـ ـ ـمتوـ ازـهرـ ـنجلسآـلا ـ دورـ وـبس ـمحلود ـ یـ
ـفضایـهتـکرـشرایـب ـمثیـیاـ Scaledلـ CompositesوXCORـبسیود.ـبدهـش ـ ازـ ـفضوا-ـهایـهروژهـپاری اـ

ـمحلدر ـ ازـخیـ اـهوـماهـگرودـفارج ـنجاوی داـشودـخایـهاهـگارـکـاهتـکرـشهـکیـیـاجد؛ـندـشیـمامـ را ـشتنان ـ وـ د
ـپیمواـه ـ وـهاـ آنـشدـیدـجایـهکـشوـما را اـجان ـمتحا ـ ـمتخصصیروهـگد.ـنردـکیـمانـ ـ ـ ـ ـ اـ ـسپین ـ ـیکساـ اـبالـمـاکسـ
ـمحینـیا ـ آـ ـشنط ازـنودـباـ و ـمنهیـیاـپکـیXCORد ـتسبـساـ ـمحصتـ ـ ـنگرایـبزشـیاـسالـماـکهـکوالتـ هـ
ـشتدا ژـ ـمنازـگورـتراـنن ـفتنرـگرضـقودـببـساـ ـ اوـ ـلید. اـ ـحتن ـصب۱۱تـعـاسراقـ اـ ـنجح وـشامـ ـنیـاثودـند ولـطهـ

ـکشی ـ ژـ اـکارـکازـگورـتراـند. اـمرد، دودـبا از ـسیری یوـتاهـ ـل درـکردـکیـمدـ روزـیه ـغیک ـنسواـتیـمادی،ـبرـ تـ
ـقبراـمرجـباالیـبتـسدر ـکنارکـپاهـگرودـفتـ ـمحهـباهـگرودـفرـیدـمد.ـ ـتسهیـطوـ آـ وـمت وـلوـماـبد درـبر ـگیوزا رـ
ـمقد.ـش وـگرودـفاتـماـ ـچناه ـمنارـکدـ اـکXCORدـ در آنـبروژهـپنـیه ـکماـهه ـمتخصصیدـنودـبردهـککـ ـ ـ ـ ـ نـ
ـسپیا ـ ـیکساـ راـ ـمجبس ـ آراـکدـنردـکورـ راـخشـمه ـحفود ـکننظـ ـ وـ اـبد ـنجرای ـتسامـ ـبعتـ روزـتدیـ ـبعا ـصبدـ رـ

ـکنن ـ درـ ـمقتروهـگرـسوزاـبوض،ـعد. ـ آـکدریـ روـبادهـمه ـحیود ـخستگهیـ ـ ـ وـیذـپاـنیـ ـپشتکاـبر ـ ـ اـ ـسپیار ـ ـیکساـ سـ
ـبکرا ـبگیارـ ـ ـچنرد،ـ واـ آوردنـبتـند ـبیتـخـوسرای ـتهیرـتشـ ـ آرامـگرودـفرـیدـمرد،ـکهـ را وـکاه ـتسهیـیاـپرد، راـ ت
آـیرایـب دـبشـتک ـیگازی آـ روزـکادهـمر در ـبعایـهرد. ـمتخصصید،ـ ـ ـ ـ ـ اـ ـسپین ـ ـیکساـ رواـ درـلس ـپیی ـفتنرـگشـ ـ اـتدـ
ـبت ـننواـ روزیـ ـچند ـتسدـ اـ ـنجت ـهندـبامـ (اـ ـتفد ـبقـاسیـبیـقاـ درـ وـگرودـفه دوـطاه) ـهفتی ـ ژـمارـکهـ ازـگورـتراـنداوم

را آنطور که میخواستند، تنظیم کردند.

وـهوـمهـبمـهازـبـاهآن ـچناوی دـجدـ ـیگای ـسفرـ ـمثد؛ـنردـکرـ اـیلـ ـیستگک ـ ـ ـتساهـ درـ Edwardت Air Force
Baseدرـیـاجو ـمیسیسیپی ـ ـ ـ ـ ـ درـ ـحیی. اـ دورـتنـین ـکشور ـمتخصصیا،ـهازـبکـشوـمورـ ـ ـ ـ ـ اـ ـسپین ـ ـیکساـ هـبسـ

اـی ـیستگک ـ ـ ـتساهـ ـسیصتـ ـ ـهکتدـ ـ درـ ـشهاری ـتگدرMcGregorرـ ـشهزاس،ـ درـچوـکریـ ـیکزدـنک زـکرـمیـ
آنـنوردـخرـبت،ـلاـیا واـهد. ـقعا آنـ از آـشوشـخاـجا وـمان ـصحبکـساـماـبد ـ آنراـتدـنردـکتـ ـبخا اـهالـسرد.ـ

ـقب ـنیلـ درـ وـیاـیروی ـچنیمـهی ـ Andrewنـ Bealـقب اـ از ـفضوا-ـهتـکرـشهـکنـیل ورـ ـشکسایاش ـ ـبشتـ ود،ـ

۸۲موشهای فضایی



راـجآن اـشایـهتـکا را ـمتحان ـ روزـید.ـنودـبردهـکانـ ـنگهـماـنک اـبارـ Michaelمـسه Belfioreـکتدر هـبیـباـ
درـکRocketeersمـسا ـظهارهیـبه ـتعورـ ازـ ـخصایـهتـکرـشدادی ـفضیـصوـ اـبیـیاـ ـگفتورـطنـیود ـ “ـ ـبعه: ازـ د
ـبیهـکنـیا ـمتلـ ـسعوـتهـکدـشهـجوـ وـ ـشکوـمتـخـاسه ـبتهـکیـ راـبایـهوارهـهـامدـنواـ زـمـاتزرگ ـمیدار ـببنـ دـنرـ
ی۳۰۰رایاشــب ل ی ــم ــ ــ آبــ دالر راــپورد،ــخیــمون نسروژه ــک ــ وــکلــ لرد ــک زــسیــ و آنــخاــسرــیازه در رایــباــجت
ـسپیا ـ ـیکساـ ـبجسـ ـبتنهیـیاـپهـسکـیلـمـاشهـکد،ـنـاماـ ـ ـطبقهـسیـ ـ ـقطهـبیـیـاههـیاـپاـبهـ ـتنرـ درـ وتـمـامتـخهی

میشد.”

Jeremy Hollmanـیک ازـ ـمهنی ـ ـسیدـ ـخیلهـکودـبیـنواـجنـ ـ درـ زود ـتگی وـشنـکـاسزاسـ ـتغیید ـ ـ الزمـ رایـبرات
ـسپیا ـ ـیکساـ اـ در را ـیستگس ـ ـ ـتساهـ آورد.ـجوـبتـ ـلمـاهود ـنمنـ ازـبهیـنوـ ـمنارـکارزی کـسـامهـکودـبدیـیدـجدانـ
ـنظدـم «اوـبرشـ ـشنارـکدرکـمود: رـساـ در را ـشتی ـمهنهیـ ـ ـفضوا-ـهیـسدـ داـ از ـنشگا ـ اـ ـلتاـیاه آـ ـفترـگواـیی وـبهـ ود
ـشنارـک ارـساـ رـشی در را ـشتدش ـمهنهیـ ـ ـفضیـسدـ داـناـ در ـنشکوردی ـ ـلیفـاکاهـ ـ ـنیورـ ـجنایـ اوـبدهـنذراـگیـبوـ ود.

ـچن درـلاـسدـ را ـیینوـبی ـ ـعنهـبگـ ـمهنوانـ ـ ـتسدسـ وـنذراـگتـ وـهکـشوـما،ـهتـجاـبد ـسفینا ـ ـ وـساـههـ ارـکر
داشت.»

ـمح درـکیـیـاهتـیدودـ ـیینوـبه ـ ـلمـاهودـبمـکـاحگـ راـ ـنسبن ـ ـفضوا-ـهوزهیـحهـبتـ ـتفیـباـ اوـبردهـکاوتـ ـلیود. نـ
ـمصاریاشـکروز ادـبودـبادفـ ـیینوـبامـغا ـ وـ McDonnellگ Douglasا ـپیمنـی. ـ دوـبارـکانـ ـلتزرگ االـبرایـبیـ
روـب ـحیردن ـمنارـکهیـ ـپیکـیدانـ ـنیکـ اـکزارـگرـبکـ اـمرد؛ در ـهمیرایـجا ـ ـنبقـفوـممـهادهـسارـکنـ ـلمـاهود.ـ نـ

ف ــگ “ــ ارــیدــمت: کدــشر ــی ازــ خی ــب درــکرــشایــهشــ بارهیــبت ــت داــکرــشکــیهــبدنــشلــیدــ و ــشتت کــینــ
ـچش ـسخندازـنماـ ـ آـکیـنراـ در و اـخرد ـمتحمتـکرـشهـکردـکهـفـاضر ـ ـ ـینزـهلـ زـههـ اوـشادیـیای هـکتـسواـخده.
ـهم راـخهـ ـملود ـکننزمـ ـ ـفقهـکدـ ـتککـیطـ ـبخهـجوـجهـ روزـنورـ آن از ـبعهـبد.” ـمسدـ ـبهتلـیاـ ـ ـنشرـ ـتمد.ـندـ امـ
درـهروژهـپ نوـبا ی ـی ـ ـمشکزرگ،ـبگ،ـ ـ وـ نزـهل ـی درـنودـبردارـبهـ تیجد. ـن ـ ـ وـ ته، ـق وـسیـ ـکلر آنـبکـساـمهیـ ا

ـتغیی ـ ـ رادـ ـیکرات ـپیالـ ـلمـاهد،ـشداـ ـتحنـ ـثیاـتتـ اوـفرـگرارـقرـ ـگفت. “ـ ـفکودمـخاـبت: اـکرـ ـصترـفنـیردم اـ تـسی
ـنمهـک دـنواـتیـ از درـهدـبتـسم ـبیسنـسم.” ـ وـ ـلگـاسهـست ـلمـاهی،ـ وـجنـ ـمجوان وـبردـ ـبخودـبرـضـاحود رـطاـ

کار کردن بیوقفه در اسپیسایکس همه چیزش را بدهد و او تبدیل شد به نفر دست راست مولر.

ـبعهـستـکـامکـیرـلـوم ـمپیاـکدیـ ـ دوـتوـ از ـبستـسواـخیـمهـکوریـتـومری درـ ـلیرـمود.ـبردهـکتـسازد، ورـتـومن،ـ
ـحلرـم اولـ ـلکاـفهی زـکود،ـب۱ونـ از را آن ـمیه ـبلننـ ـ وـکیـمدـ ـکسترد، ـ هـکدـشاـبرـتکـچوـکورـتوـمودـبرارـقرلـ
الزمـق ـحلرـمرایـبدرت وـ دوم رـتاالـبهی ـفتر وـشوـمنـ درـیداـهک ـفضتاش اـ را ـنجا وـلوـمد.ـهدـبامـ ـلماـهر نـ
ـتصمیمـهاـب ـ ـ ـفتنرـگمـ ـ ـقسمدامـکهـکدـ ـ ازـ اـهورـتـومت را ـسپیا ـ ـیکساـ درـ ـبسهاشـنـاخارـکس وـ ـقسمدامـکازد ـ ـاهتـ
ـسعدـیاـبرا ـکننیـ ـ ـبخدـ ـبخرایـبد.ـنرـ ـلمـاهده،ـشداریـیرـخایـهشـ ـشگروـفهـبدـیاـبنـ ـمختلایـهاهـ ـ ـ دـ ـستگف ـ وـ اه

ـقطع ـ وـفیرـماتـ ـتحخـیارـتت وـیوـ ـقیمل ـ راـ ـسخرایـبت ـنظوردـمزارـفتاـ اـمتـسهدـبرـ ـغلیآورد. اوـ ات،ـقب
ـتکنسی ـ ـ ـ ـلمـاههـبـاهنـ ـگفتنیـمنـ ـ ـ زـکدـ ـبنانـمه اـ ـسپیدی ـ ـیکساـ ـغیسـ ـمعقرـ ـ اـ دـسول ـیگت. اـ ـمنعطـامران ـ ـ رـتفـ

وـنودـب ـسعد ـمحصدـنردـکیـمیـ ـ درـکیـلوـ اـجوـمازارـبه راـسود ـنیاـبت اـهازـ ـسپیای ـ ـیکساـ ـتطبیسـ ـ ـ ـهندـبقـ د؛ـ
ـبج اـ ـقطعکـیهـکنـیای ـ اـ از را ـبته ـبسارـکدایـ ـهمچنید.ـنازـ ـ ـ ـ ـلمـاهنـ ـمتنـ ـقیالـخهـکدـشهـجوـ ـخیلدـنواـتیـمتـ ـ یـ

ـمشک ـ ـگشلـ ـمثد.ـشاـباـ اوـ ـمتال، ـتغییهـکدـشهـجوـ ـ ـ ـمختصراتـ ـ ـ درـ ـبسری درـهتـ ـیچای درـکیـیـاههـ ـاهارواشـکه
د ـستدر ـهمرسـ ـهستنهـ ـ ـ آنـنواـتیـمد،ـ راـهد راـبا ـحته آـ ـکنادهـمی اـبـاقکـشوـمتـخوـسرایـبـاتدـ ـستفل ـ ادهـ

بشوند.

  ایالن ماسک: تسال، اسپیساکس، و تالشی برای آینده فوقالعاده۸۳



ـبع اـ از اـکنـید ـسپیه ـ ـیکساـ اوـ ـلیس درـتوـمنـ را ـلیفـاکهیـنـاخارـکور ـ ـنیرـ ـلمـاهرد،ـکلـمـاکاـ وـ آن ـتجهین ـ ـ دـ ـیگزات رـ
در ـیلرـتکـیرا اوـبU-Haulرـ زد. ـپشراU-Haulار ـبسH2رـماـهکـیتـ وـ دوـحت راـبنـتدود رـساـترـسار

ـشمراهـگزرـب ـنجلسآـلاز۱۰ارهـ ـ گاـتسـ ـت اـ و ـیستگزاس ـ ـ ـتساهـ راـ رـنت، ـسید. گهـبورـتوـمدنـ ـت ـیکزاسـ ازـ ی
ـمه وـیرـتمـ ـعملینـیرـتزرگـبن ـ ـ اـکمـهرـسایـهاتـ وـجردن ـقطعزا ـ درـ اـیارـتات ـسپیخ ـ ـیکساـ رـ را درـقس زد. م
ـمی زـهارـمانـ ـنگای آـههـچورـمی،ـ ـتشیای ـ درـ اـشوـگن، دور ـفتهای وـ رـبروهـگوزان،ـسایـمرـگاده ـهبا وـبریـ وزا
روـلوـم راـهورـتوـمزءـجهـبزءـجیـسررـبدـنر، ـسخاریـکطـیراـشرد.ـکروعـشا وـ ـفشرـپت اـ و ـنفجار ـ (ـبارـ آنـیود ا
ـمهنهـچ ـ ـگفتنیـمرـتهـناـبودـماـهدسـ ـ ـ “ـ ازـخعـیرـسدنـشداـجد: ـمشخهـکه“)ـماـنرـبارج ـ آـکیـمصـ روهـگاـیرد
ـچکوـک ازـ ـمهنی ـ وـهدسـ ـمتخصصیا ـ ـ ـ ـ واـ ـقعن ـنستنواـتیـماـ ـ ـ ـمهدـ وـهارتـ ـتخصا ـ اـهصـ ـمختلاالتـیای ـ ـ ازـ کـیف

ـحک راـموـ ـتطبیمـهاـبت ـ ـ ـهندـبقـ ـمنارـکه.ـناـیدـ اـ ـسپیدان ـ ـیکساـ راـیاـسطـیراـشسـ ـشیهـبت انـشودـخوهیـ
ـتحم ـ آنـنردـکیـملـ ـشیشکـیـاهد. ـ ـشیوـنهـ را۱۲۰۰یـندـ ـلیاـبدالری ـمصارـبکـیایـهوانـ ـشیوـنذیـغـاکرفـ دـندـ

ـگشترـبعـقـومو ـ آـبنـ ـتمارـپه درـکرـشایـهانـ ـتسازHummerت اـ ـلکت ـشتنذـگمـهلـ ـ آنـ از ـبعهـبد. ـمسدـ رتـفاـ
ـلیفـاکاز ـ ـنیرـ آزـیـاسهـباـ «ـشوـمشـیـامت را ـتگهـبیـنراـچاوـگک ـمیاـنیـمزاس»ـ ـمتخصصید.ـندـ ـ ـ ـ ـ اـ ـسپین ـ ـیکساـ سـ

روز ـپشده وـنردـکیـمارـکمـهرـستـ آـیرایـبد ـهفترـخک ـ ـلیفـاکهـبهـ ـ ـنیرـ ـگشتنیـمرـباـ ـ ـ رایـبیـهـاگکـسـامد.ـ
رـیراـشدنـشرـتانـسآ آـفط و ـشخصتـجدـمت ـ اـ در را ـختییاش ـ ـگفرـلوـمیداد.ـمرارـقانـشارـ “ـ ـپیمواـهت: ـ اـ

شش نفر ظرفیت داشت؛ خب، اگر یک نفر روی نشیمن توالت مینشست، میشد هفت نفر.”

اـب ـنیهـکنـیا درـ وـیاـیروی ـبیی ـبعضلـ ـ ـتجهییـ ـ ـ آزـ آنـیـامزات را رـجش اـنودـبردهـکـاها اـمد، ـسپیا ـ ـیکساـ ارـچاـنسـ
ـتعودـب زـ ازـیداد ـملادی ـنیوردـماتـمزوـ راـ ـبسودشـخازش ـیکازد.ـ ازـ کـیتـخـاسهـکیـیـاهازهـسنـیرـتزرگـبی
ـتسهیـیاـپ اـ ـفقت ار۵رضـع،۱۰ولـطهـبیـ ـتفو ـمت۵اعـ ـبعود.ـبرـ ـتسهیـیاـپکـیدـ ـمکمتـ ـ ـعملـ دوـکودیـ ه

ـطبق ـ وـبهـ ـقتود. الزمـکیـ آزـتوـمکـیودـبه ـیکهـبود،ـششـیاـمور اـ از آزـههـیاـپنـیی ـبستشـیاـمای ـ وـشیـمهـ د
ـسیلهوـب ـ ـچنهیـ ـسنسنـیدـ ـ ـجمرایـبورـ دـ ـیتعآوری ـتجهیاـ ـ ـ ازـشیـمزـ و ـچنقـیرـطد دورـیدـ ـبین آنـبنـ ـنظر ارتـ
ـمهند.ـنردـکیـم ـ وـهدسـ ـمتخصصیا ـ ـ ـ ـ درـهنـ ـپنکـیم ـتپـابرفاشـطکـیهـکاهـگاهـ ـمحیـکـاخهیـ ـفظاـ دهـشتـ
نودـب ـپ ـفتنرـگیـماهـ ـ آنـ ازـهد. وبـیرـطا راـکانـیرـجاـهمـکق ـتحار ـنظتـ داـ ـشتنر ـ اـیدـ الزمـگا ـیکودـبر ازـ ی

ـیچدر راـههـ ـکما ـمحیدایـصهـبـاتدـنردـکیـمازـبیـ ـ ـهندـبوشـگطـ ـکنیـاسد.ـ ـ ـشهنـ ازـنهـبرـ وـسدرت ـاهداـصر
ـشک ـهمید.ـنردـکیـمتـیاـ ـ ـحیورـطنـ ـنظهـبمـهکـیزدـنزارعـماتـنواـ زـکدـمیآـمرـ اذـیه ـنمتـیاد ـلمـاهد.ـنوـشیـ نـ
ـگف “ـ ـمککـیـاهاوـگت: ـنیاـ دـ ـطبیعیـعـافزم ـ ـ دارـ دورـکدـنی ـجممـهه داـنوـشیـمعـ و هـکارـبرـهد.ـنیدوـمرهوارـید
اـتوـمکـیاـم را ـمتحور ـ ـکنراـپاـهاوـگم،ـیردـکیـمانـ وـندـشیـمدهـ ـبعد ـهمدـ داـ راـیان ـتشکیره ـ ـ درـنیدادـملـ د؛
وـتوانـجایـهاوـگهـکیـلـاح را داـسر دادهـقرهـیط دورـیـامد.ـنودـبرار ـبیک ـشتذاـگـاهاوـگرایـبنـ آنـتمـیودـبهـ ـاها

را تماشا کنیم.”

ـکستورـتوـمردوـه ـ وـ ـلیرـمرل ـمشکنـ ـ داـتالـ ـشتنی ـ ـقفیوـبالشـتاـبهـکدـ ـمتخصصیهیـ ـ ـ ـ ـ رـلوـمد.ـندـشرفـطرـبن،ـ
ـگف “ـ ـلیرـمـامت: راـ وـتن ـقتا ـتجهیهـکیـ ـ ـ ـتمانـمزاتـ ـمشکلـایودـشامـ ـ ـ ـپییـ ـبیشـ روـیاـ ـنگنـشد ـشتییداـمهـ ـ م.ـ
ـبع ـکستدـ ـ روـ را وـیردـکیـمنـشرل ـهیم ـمشکلچـ ـ ـ ـپییـ ـنمشـ ـمتخصصید.”ـمیآـ ـ ـ ـ ـ اـ ـسپین ـ ـیکساـ اـهاهـمسـ
ـصب۸تـعاـس اـبحـ ـیستگه ـ ـ ـتساهـ ـفتنیرـمتـ ـ دوازدهـ و وـبتـعاـسد ـقفدون رویـ اـتدـنردـکیـمارـکاـهورـتوـمه
ـبخهـکیـناـمز ـهنواـ دـ ازـسد ـبکشنارـکت ـ ـ وـ رـبامـشرایـبد ـسته Outbackورانـ Steakhouseرـلوـمد.ـنروـب
ـستعا ـ ـخیلدادـ ـ درـبوـخیـ ـنگی اـبردنـکاهـ ـتساتـعالـطه وـ ـمشخت ـ داغـتوـمهـکیـیاـجردنـکصـ ردـساـیور
ـمشکاـیودـشیـم ـ دـ ـیگل ـپیریـ ـکنیـمداـ داـ اوـشد، ـلیفاـکاـبت. ـ ـنیرـ ـتماـ وـفرـگیـماسـ ـتغییت ـ ـ درـیاـبهـکیـتراـ د

۸۴موشهای فضایی



ـسخ ـنظوردـمزارـفتاـ اـ ـیجر راـشیـمادـ وـمرحـشد ـمتخصصییداد ـ ـ ـ ـ آنـ ـقسمن ـ دوـهتـ را ـختنـاسیـمارهـبا ـ وـ هـبد
ـتگ ـسترـفیـمزاسـ اـنادـ ـغلد. اوـ درـگارـکات،ـقب ـتگران دـبانـشودـخزاسـ ـستگا ـ اـتاهـ و ودـخاـبرـلوـمهـکزاریـبراش

آنـبآورده ـقسمود، ـ وـهتـ ـتکا اـههـ را ـگفرـلوـمد.ـنردـکیـمالحـصا “ـ ـکستت: ـ ـمثرلـ وـسکـیلـ ـحشگ روعـشیـ
اـکارـکهـب و ـیکنـیرد ازـ ـلحظی ـ اـبنـمهـکودـبیـتاـ آن ـفتخه ـ ـکنیـمارـ ـعمهـکراـچم؛ـ راـکلـ هـکیـموازـلاـبردش
آـمودـخ ازـیمـیودـبدهـیرـخنـیالـنان ـشگروـفا اـهاههـ وـبای ـتهیوازمـلزار ـ اـیودـبردهـکهـ از ـفتضم، ـ یـلاـعهـباحـ
ـبعضم.”ـیدـنـاسر ـ اـ از ـتگروهـگرادـفی ـبلیـاقزاسـ ـ راـشایـهتـ رـیـاجهـبان ـنستنواـتیـمهـکدـنودـبدهـنـاسی ـ ـ رفـظدـ
روزـس ـبسوریـتوـمه آزـکدـنازـ ارزش داـکشـیاـمه را ـشتردن ـهمید.ـشاـبهـ ـ اـ الزمـفن زـکودـبراد در ـمینه ـ هیـ
ـشنـابرـهـاممـهزارـفرماـن آنـ ـتمـاهد. راـشامـ ـختـاسرایـبب ـپمکـینـ ـبیورـتوـمرایـبوـبورـتپـ وـندـنـامیـمدارـ د
ـبعبـش راـ ـصباـتمـهد اـبحـ ـتغییاـیالحـصرای ـ ـ ـمجمرـ ـ اـعوـ ـپلیکیشه ـ ـ ـ ـ ـکنترایـبهـکیـیاـهنـ ـ اـهورـتوـمردنـکرلـ
ـستفا ـ ـلمـاهد.ـنردـکیـمارـکد،ـندـشیـمادهـ ـستکـینـ روشـکودـبارهـ ـهمیشارشـکه ـ ـ ـهمیهـ ـ اـبورـطنـ درـمود. او ا
ـبی اـ ـمهنروهـگنـین ـ ـسیدـ وـجنـ ـبخهـکوشـهاـبوان وـکرورتـضرـطاـ روـبار ـحیا ـنظایـهرزـمهـناـیوـجراـجـامهیـ وـ م

ـهمیشگروال ـ ـ ـ ردـکیـ را ـتنهد،ـنودـبردهـکار ـ ـنباـ ـلماـهود.ـ ـگفنـ “ـ ـلتاـحت: واـ از ـبستگی ـ ـ ـتجهـبیـ درـکهـبرـ ردن
ـشمود.ـبمـکـاحـاجآن ـبیساـ ـ وـ ـچهت ـبیساـیارـ ـ وـ ـپنت آنـبهـلـاسجـ و ـخیلـاهودی ـ ـشمهـبیـ اـ ـعتما ـ داـ ـشتناد ـ د.ـ

همین خیلی تاثیرگذار و نیروبخش بود.”

رـب ـسیرای ـفضهـبدنـ ـلیرـمورـتوـما،ـ ـنیاـث۱۸۰دـیاـبنـ اـکیـمارـکهـ ـمهنرایـبنـیرد. ـ درـکیـیاـهدسـ ـتگه اـبزاسـ
ـمح دـهتـیدودـ وـسا ـپنجت ـ وـنردـکیـمرمـنهـ ـقبورـتوـمد ازـ ازـتمـکدنـشرابـخل ـنیاـثکـیر روـ د،ـنـامیـمنـشه
ـمث اـ ـلیرـمیـهاـگود.ـبتـیدـبل درـ ـحین اـ آزـین ـخیلا،ـهشـیاـمن ـ د،ـیدـجادهیـمکـیهـبیـهاـگد.ـیرزـلیـمیـ
ـعک ـلعمساـ ـ ـنشدیـبلـ ـبعضیداد.ـمانـ ـ وـشیـمرابـخاـ ـنید ـتعمیاـتودـبازـ ـ ـ اـ آنـسـاسرات روی ـبگیورتـصی ـ رد؛ـ
ـمث ـتغییلـ ـ ـ آـههـلوـلرـ ـمینیوـلای ـ ـ اـکیـیـاههـلوـلهـبیـموـ از ـینکه ـ (آـنوـ ـلیل ـعجیاژیـ ـ درـکبـ ـمقاالـبرارتـحرـبراـبه اومـ
ـبیت)ـسا ـتشکیریـتشـ ـ ـ ـشناـبدهـشلـ درـ ـیکد. ازـ ـتسی درـهتـ ـیچا، ـنشازـبلـمـاکتـخوـسهیـ وـ دـشثـعاـبد
آـتوـم ـبگیشـتور ـ ـیکرد.ـ دـ ـیگی آزـ از ـپیوبـخهـکاـهشـیاـمر ـنگهیـیاـپهـکدـشثـعاـبتـفرـنشـ الـماـکدهـنهدارـ

ـبس ـمعموزد.ـ ـ وـلوـموالـ ـمسهـکدـنودـبوزاـبر ـلیووـ ـینـاشوـخاـنایـهزارشـگتـ داـسـامهـبدـ را ـشتنک ـ ـگفرـلوـمد.ـ ت:ـ
ـخیلکـسـام“ ـ ـصبیـ دارمـطـاخهـبود؛ـبورـ دوـبرارـقـامارـبکـیر ازـبود ـتسهیـیاـپار اـ ـستفت ـ ـکنیادهـ ـ دوـ و درـبم ار
روزـی اـبنـمم.ـیردـکاریـکرابـخک ـگفتالنـیه ـ ـنستیواـتیـممـ ـ ـ دـتوـمکـیمـ ـیگور آنـهرـ روی ـنصم ـکنیبـ ـ اـ ـامم؛
واـم ـقعن واـ ـقعا، ـخستاـ ـ وـ ـمیااـنه وـ ـعصبد ـ وـبیـناـ ـلحاـبودم ـصحبکـساـماـبدیـبنـ ـ ـگفتنـمردم.ـکتـ ـ م:ـ
ـنیوـتیـم« ـچیکـیمـ ـلعنتزـ ـ ـ دـ ـیگی اونـ ـببنـاجه ـ اـیدـ اـمـامم، اـبروزـمن ـگنیـفـاکدازهیـنه درـ او و زدم.» وابـجد

ـگف «ـ ـخیلت: ـ ـچیب،ـخهـ ـنیسزیـ ـ ـمشکلت.ـ ـ ـ ـفقداره.ـنیـ آرومـ دوـفاش.ـبط اـبردا ـنجاره م.»”ـییدـماماشـ
ـهمک ـ درـ Elاراناش Segundoـبع دادـگاـهدـ ازـساـمهـکدـنزارش ـشنیک ـ رـصدنـ دـندای وـیج ـمیااـنده رـلوـمدـ

نزدیک بود گریه کند.

ـنمکـسـامهـچآن ـنسواـتیـ ـتحمتـ ـ ـکنلـ ـبهد،ـ ـنباـیـاههـناـ واـماـنرـبودـ وـضهای ـمشخح ـ ـلمـاهود.ـبارـکرایـبصـ نـ
ـیک ازـ ـچنی ـمهننـیدـ ـ ـبعهـکودـبیـسدـ ازـ ـیکاـبدنـشهـجواـمد آنـ از ـمعایـهیـیوـجازـبی اـساـمروفـ نـیک
راـضوـم ـفهمیوع ـ ـ ـلمـاهد.ـ ـگفنـ “اوـ ـلیت: ـتمنـ ـتلفناسـ ـ ـ اـکایـجکـیود؛ـبانـشنـیرـتدـبیـ ـپیرادـیار وـبردهـکداـ ود
ازـیا ـسیرـپنـمالن ـچقدـ ـکشیـمولـطدرـ دوـکدـ ـهمارهـبه ـچیهـ درـ ـکنارـکتـسز ـنتنـمد.ـ ـنستواـ ـ وابـجوریـفمـ
«ـهدـب اـنداـبدـیاـبوـتم. ـمسنـیی. ـخیلتـکرـشرایـبهـلاـ ـ ـمهیـ اـ ـهمت.ـسم ـچیهـ اـبزـ ـبستگوعـضوـمنـیه ـ ـ دارد.ـ ی
اـبیـبواـجراـچ ـمسنـیرای اوـنهـلاـ ـهمیداری؟» ـ وـیرـصایـهوالـساـبورـطنـ ـکنح راـمهدارـیاـ دادهـقدفـهن رار
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ـفکنـمود.ـب اـکیـمرـ ـمسنـیردم راـکهـلاـ او درـفه ـمهمـهدـبرارـقارـکانـیرـجورا اـتمـ اـسر ترـگادـیاـمت، ـف مـ
اطالعات کافی داشتن از این هم مهمتر است.“

ـشخصاهـگهـگکـسـام ـ درـ ـمحا آزـ ـیکد.ـشیـمرـضـاحـاهشـیـامل ازـ دـیرـتیـندـنـامادـیهـبی ـفعن زـ هـکودـبیـنـامات،
ـسپیا ـ ـیکساـ ـمحفظشـیاـهورـتوـمرایـبتـسواـخیـمسـ ـ ـ ـخنهیـ ـکننکـ ـ ـبسدهـ ـخیلتـکرـشازد.ـ ـ زودـ ـچنی نـیدـ

ـمحفظ ـ ـ راـ ـقیمهـبه ـ دالرـه۷۵تـ اـیرـخزار الزمـمد آنـکودـبا ـسیلهوـباـهه ـ آبـ ـتحهی ـفشتـ ـبگیرارـقارـ ـ اـتدـنرـ
وـیاـنواـت ـفیرـظی اـشتـ در اـیراـشنـیان ـگیدازهـنط اوـشریـ در ـلیود. آزـ ـیکش،ـیـامن ازـ ـمحفظی ـ ـ ـقیمرانـگایـههـ ـ تـ

ـشکس ـ وـ ـبعت دوـ دـهیـمد ـقیقم ـ ازـ ـهما ـنقطانـ ـ ـشکسهـ ـ دـسـامت.ـ ـستک ـمیوـسورـ آزـ درـیـامن را دادـلـاحش ی
ـمتخصصهـک ـ ـ ـ واـ ـقعان وـ ـحشا آنـنودـبردهـکتـ ـفکـاهد. ـمحفظدـیـاشدـنردـکیـمرـ ـ ـ راـ ـتحه ـفشتـ ـبیارـ اـ از دازهـنش
دادهاـقتـسادرـناـی درواـنرار و ـخیلکـساـمعـقد ـ زودـ راـلوـپی ـتجهیرایـبش ـ ـ اـکرجـخروریـضزاتـ ت.ـسرده
ـقتو ـمیوـسیـ ـمحفظنـ ـ ـ ـشکسمـههـ ـ ـتجهیکـسـامت،ـ ـ ـ راـ ـپیمواـهاـبزات ـ ـلیفـاکهـباـ ـ ـنیرـ وـباـ ـکماـبرد ـچنکـ ازـتدـ ن

مهندسان، سعی کرد آنها را با اپوکسی پر کند تا شاید محکمتر شوند.

ـگفیـمرـلوـم اـ از “او دـکنـیت: ـکثیشـیـاهتـسه ـ اـشفـ آنـبت.ـشداـنیـیاـبود، ـکفا وـهشـ ـلبا اـهاسـ ـیتای ـلیاـ یـیاـ
ـیکهـجدر آنـ ـبیش وـبرونـ اـیاـپاـترـسود ـکسوـپش رـ ـیختی ـ آنـبهـ ماـهود. ـت آنـشامـ دوـندـناـماـجب و ارهـبد

محفظهها را امتحان کردند اما در نهایت محفظهها باز هم میشکستند.”

ـلباـبک،ـسـام ـکثیایـهاسـ ـ اـبفـ ـنتیجنـیه ـ ـ رـ ـسیه اـکدـ اـیه ـهستنرابـخـاهزارـبن ـ ـ ـنظد؛ـ اـیرـ را ـمتحهاش ـ وـکانـ رد
خیلی زود از آن رد شد. پس از متخصصان خواست که یک راهحل جدید پیشنهاد بدهند.

اـیا فن ـت ـهمگاتـقاـ ـ ـبخشیـ ـ ازـ روـیی ـسخدـنک اـ تیجاـمت ـن ـ ـ خهـ ـب اـنودـبشـ ـسپید. ـ ـیکساـ کـیسـحسـ
خانوادهی کوچک و مستحکم را بهوجود آورد که میخواهد در مقابل دنیا بایستد.

ـبعالـسکـی ـسیساـتدـ ـ درـتاـ ـشبیتـسش ـ واـسکـشوـمهیـناـخارـککـیهـبهـ ـقعازی ایـهورـتوـمود.ـبدهـشیـ
ـلیرـم ازـنردـکیـمارـکهـکنـ ـتگد، ـگشتنرـبزاسـ ـ ـ وـ ـنتوـمطـخهـبد ـسپاژـ ـشنارـکاـتدـندـشردهـ ـبتانـساـ ـننواـ آنـ راـهد ا
اـندـبهـب ـصلهی ـبخاـییـ اولـ وـشوـمش ـکننلـصک ـ وـبد.ـ ـبخردنـکلـصرای اولـ ـقسمهـبکـشوـمش ـ رـتاالـبتـ

ـسکآن، ـبیایـهوـ ـختـاسریـتشـ وـکـاجهـبـاجرایـبد.ـشهـ ـبلنردن ـ اـکدـ ـسنگیزایـجردن ـ ـ ـثقیرـجمـهنـ ـ رویـهلـ را ا
ـمیز ـمستقنـ ـ ـ درـنردـکرـ و ـمسیکـیهـناـخارـکد ـ آـ ـهنر آـ ـتعییرایـبگـنیرـبی ـ ـ ـمسینـ ـ ازـشوـمهیـندـبرـ کـیک
ـیستگا ـ ـ اـباهـ ـیستگه ـ ـ دـ ـیگاه ـتعبیرـ ـ ـ اـعهـبد.ـشهـ ـسپیالوه، ـ ـیکساـ ـقسمرایـبسـ ـ هـبروعـشکـشوـمیـیاالـبتـ

ـمحفظکـیتـخـاس ـ ـ ـمحماـتردـکهـ ـ درـلوـ ـحیه ـبممـلـاسابـترـپنـ وـناـ ـبعد آنـ درـبد، ـفضاال ـمثاـ ازـبدفـصکـیلـ
شده و کارگو از آن خارج شود.

ـسپیا ـ ـیکساـ ـمشتکـیسـ ـ اـهریـ ـنتخم ـ ـطبود.ـبردهـکابـ ـگفتقـ ـ اوـساـمایـههـ ـلیک، ـشکوـمنـ اواـ الـسلـیش
ـمقاز۲۰۰۴ گاـپرـ ـی یاهـ ـن وـیواـهرویـ بدـنی ـن ـفضهـبرگـ وـشیـمابـترـپاـ اـبوارهـهاـمکـیودشـخاـبد مـسه

Tacsat-1دـبرا وزارت ـحماعـفرای ـمشخاـبرد.ـکیـملـ ـ ـچنیدنـشصـ ـ درـشردنـکارـکی،ـفدـهنـ روز ـهفتش ـ هـ
دوازده روزـعاـسو در ـحتود؛ـبادیـعالـماـکت ـخیلیـنوالـطدتـمرایـبیـ ـ ازـ ـمنارـکی ـبیاـهدـ اـتشـ از ارـکنـیر

اـطد.ـنردـکیـم درـیی دوران، ـبعضن ـ روزـ از ـهفتایـهی ـ اـساـمهـ ـمنارـکیدادـمازهـجک تـعاـسیـلواـحاـتاـهدـ
ـهش اـشتـ ـستب ـحتراـ ـهندـبودـخهـبیـ ازـ و ـمپیـاکد ـ ـمحایـهرـتوـ وـهازیـبرایـبارـکلـ ـمثیـیوـیدـیای Quakeلـ

III ArenaوCounter-Strikeاـههـک ـکشردو اولـ ـشخن ـهستنصـ ـ ـ اـ ـستفد، ـ ـکننادهـ ـ اـبد.ـ کـیزدـنارـکنـیرای

۸۶موشهای فضایی



ـبیس ـ ـنفتـ راـشودـخرـ ـنبرایـبان ـمسلردـ ـ درـنردـکیـمحـ و ـمقتـعـاسد ـخشدنـشرـپدایـصررـ ـتفنابـ ـ درـ گ
ـفتد ـپیچییـمرـ ـ ـ (ـساـمد.ـ اـبهـکک ـمستعمـسا ـ ـ یرد)ـکیـمازیـبRandom9ارـ ـب راـهازیـبرـتشـ اـبرد؛ـبیـما

کارمندانش کلکل میکرد و بدون ترحم و دلسوزی آنها را قتل عام میکرد!

ـگفیـموـنوـلوـک “ـ وـکیـمازیـبـامـابتـکرـشلـمـاعرـیدـمت: راـمرد اـشوـمـابا و ـسلحک ـ ـلیایـههـ ـکشیـمزریـ ت.ـ
اـتدـب اوـکودـبنـیرش ـلعوقاـفرزـطهـبه اـ در ـبلارـکـاهازیـبنـیادهای وـبدـ ـعکود ـلعمساـ ـ دـهلـ وـنواـیای ـتنهوار دیـ

داشت. او تمام کلکها را میدانست و بلد بود چطور دیگران را غافلگیر کند.”

دروـیازارـبود،ـعوـمکـشوـمابـترـپانـیرـجنـیا راـسـامیـناب ـفعک اوـبردهـکالـ ـنشردمـمهـبتـسواـخیـمود. انـ
ـمنارـکدـهدـب ـخستگدانـ ـ ـ اـگزرـبارـکهـچرشـیذـپـانیـ ـنجی دادهاـ وـنام ـهمیهـبد ـ ـمننـ ـسباـ اـ در ـسپیت ـ ـیکساـ سـ

شور و غوغایی برپا کرده بود.

یکــساــم صم ــت ــ ــ ترــگمــ ــف ازــکاــمکــیودــبهــ کاــفت ــل ارــبرا۱ونــ فه ــت فاعــ ــه قتــ ب ــط ــ یرــبوارــسهــ ه ج ــت ــ ــ زاتــ
ـختاـس ـمخصدهیـشهـ ـ اـ درـکنـیوص ـکشرـسراـسار ـنمهـبورـ ـبگشـیاـ راـ آن و ـهمهـبذارد ـتجهیراهـ ـ ـ ابـترـپزاتـ
ـمتحکـشوـم ـ اـ ـسپیرک ـ ـیکساـ ـمقسـ ادارهیـهدـنـامرـفزـکرـملـباـ واـفوردیـنواـهلـکی در ـشنگتدرال ـ ـ یـسن-دیـ

ـمستق ـ ـ ـکننرـ ـ ـکنفد.ـ ـ ـمطبسـنراـ ـ درـهیـتاـعوـ ـکنم اـ ـنمنـیار واـبشـیاـ ـشنگته ـ ـ اـ دهیـنازـسکـیردـکیـمالمـعن
موشک مدرن، باهوشتر و ارزانتر به میدان آمده است.

ـتبلیغدایـصروـسرـپاوالـنارـکنـیا ـ ـ ـ ـنظهـبی،ـتاـ ـمتخصصرـ ـ ـ ـ اـ ـسپیان ـ ـیکساـ ـمنطقسـ ـ ـ ـنبیـ آنـ ـبیـاهود. ازـتشـ دـصر
درـعـاس ـهفتت ـ آنـتدـنردـکیـمارـکهـ واـشوـما ـقعک راـ اـکی ـسپیه ـ ـیکساـ ـکسرایـبسـ ـنیارشـکبوـ داـ ت،ـشاز
ـبس آنـساـمد.ـنازـ از ـستواـخاـهک اـکودـبهـ ـمسنـیه ـلیووـ راـ ـعهرـبمـهت ـبگیدهـ ـ وـنرـ رـهاـظوشـختـکاـمکـید
ـبس ـمتخصصد.ـنازـ ـ ـ ـ ازـ ـتگان ـسخلـجرباالـضکـیانـشرایـباـتدـنودـبدهـشدهـنواـخراـفزاسـ دـ ـیگت راـ در ـبطر هـ
ـختـاساـب اـ ـتعییتـکـامنـین ـ ـ ـلمـاهود.ـشنـ ـگفیـمنـ “ازـ ـنظت: اـمرـ اـین وـتن اـبتـقالف ـهیارـکنـیود. دهایـیاـفچـ

نداشت اما ایالن فکر میکرد این کار باعث میشد افراد مهمی در میان دولتمردان از ما حمایت کنند.”

ـلمـاه درـ دورانـطن ـختـاسول اـبتـکـامنـ روـیرای دـین راـسـامرایـبردنـکارـکایـهواریـشداد، ـتجالـمـاکک هـبرـ
نرد.ــک ــعی ــ ــطبکــ روزــ اــمی ــمهننــیرهی ــ درــ گاــپدس ــی ساهــ ــت گتــ ــت رویــ از یشــتورــصزاس ــل درونــخزــ و ورد

ـشعل ـ آـههـ اـتای ـفتش ـلمـاهاد.ـ آنـ از ـبعهـبن ـمجبدـ ـ ـعیناـبدـشورـ ـ اـ ـیمنک ـ ـیمدـقیـ ـشیشهـکیاشـ ـ ـطبایـههـ یـ
نرــست،ــشدا ــک اــ شاــمد ی ــش ــ آنــ وــههی تم ــق عهــکیــ ــس زــسودــبردهــکیــ را کرــیرش ــی ازــ ایــهورــتوــمی
یا پ ــس ــ کساــ ــی درــ بهــناــخارــکس ــب اــخرد،ــ تط ــف وــ اوــبدهــشرابــخاده اــبود. وــکنــیدون نتــقه ــک کــیهــبدــ

ـچش ـجعراـمکـشزـپمـ ـکنهـ اـ ـحسد، داردـکیـماسـ ـعقرد دـ از را اری،ـکیـنوالـطایـهتـعـاسد.ـهیدـمتـسلاش
خط روی شیشهی عینک، نمایش عمومی موشک… همهی اینها او را تحت فشار زیادی گذاشته بودند.

ـلماـهبـشکـی درـ راـناـخارـکن اـبعـجه وـمرـغراـجاـمنـیه ـمتیزد ـنبهـجوـ ـیکزدـنکـساـمهـکودـ اـ ـیستش ـ وـ اده
ـهمدـنواـتیـم ـچیهـ راـ ـبشنز ـ دوـ ـبعتـعاـسود. ـکلروـسد،ـ وـککـیاـبراونـبتـبریـمهیـ ازـیزـیارت وـجت راح

ـمتخص ـ ـ ـعمصـ ـلیلـ ـپیکـیزـ ـلمـاهود.ـبدهـشداـ درـ ـمطن دـ ـکتب ـفهمیرـ ـ ـ ـتمکـسـامهـکودـبدهـ ـینزـهیـماـ ایـههـ
ـعمهـبوطـبرـم راـ ـتقبل ـ اـکلـ اوـسرده ـگفیـمت. “اـ ـخیلدـنواـتیـمالنـیت: ـ ـسخیـ ـگیتـ وـ اـشاـبعـقوـترـپر اـمد،

ـحتم ـ ازـ ـقبا ـمطمئلـ ـ ـ ازـنواـمهـکودـشیـمنـ راهـسع ـشترداـبالـماـکانـتر ـلماـهد.”ـندهاـشهـ درـ دورهیـطن ول
ـنق واـمـانرـبهـبت،ـهاـ ـشنگتهی ـ ـ ـخیلکـسـامنـ ـ ـفکیـ وـبردهـکرـ ـگفیـمود “ـ ـفکنـمت: ـکنیـمرـ اوـ تـسواـخیـمم
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ـجنبکـی ـ ـتحقهیـ ـ اـبمـهیـیراـگقـ ـسپیه ـ ـیکساـ اـ ـکنهـفـاضس اـ ـشمرـگد. درـ ـحیا ـکسهیـنـاخاطـ کـشوـمکـییـ
پارک کنید، مسلما انکار کردنش خیلی سخت میشود.”

ا واـسراـمنـیاز در ـشنگتم ـ ـ اـبوـخهـبنـ ـستقبی ـ ـ وـشالـ ـفقد ـچنطـ ـهفتدـ ـ ـبعهـ ازـ اـگرـبد ـسپیزاری، ـ ـیکساـ کـیسـ
اعالن عمومی غافلگیرکنندهی دیگر داشت.

ـعل اـغیرـ اـکنـیم ـسپیه ـ ـیکساـ ـهنسـ ـهیوزـ ـشکوـمابـترـپچـ اـشداـنیـ دومـشوـمرایـبردـکالمـعت، مـهک
درـیـاههـماـنرـب دارد. ـکنی ـلکـافارـ آن۱ونـ ـلکـافـاه، ـختنـاسیـممـهرا۵ونـ ـ ـهمد.ـ اـکورـطانـ از ـسمه ـپیشـ ت،ـسداـ
ـپنودـبرارـقکـشـومنـیا داـتـومجـ ـشتور وـشاـبهـ ـنسواـتیـمد وزنـ ـبیشتت ـ ـ –ـ راـت۴دودـحری کـیزدـندارـمهـبن-
زـب ـمیه ـحمنـ ـکنلـ ـمهد.ـ اـتمـ درـکودـبنـیر ـتئه ـلکـافا،ـهوریـ ـنسواـتیـم۵ونـ ـتجهیتـیورـمـامکـیرایـبتـ ـ ـ هـبزـ
ـیستگا ـ ـ ـفضاهـ ـبییـیاـ ـلمللناـ ـ ـ اـبیـ و ـبلیـاقنـیرود ـ راـ راه ـبیشتایـهراردادـقرایـبت، ـ ـ اـبـاساـنرـ ـسپیا ـ ـیکساـ ازـبسـ
دـبرد.ـکیـم ـلیه ـحسلـ ـسیاـ اـبکـسـامتـ ـمنیه ـ وـ ـمحکت ـ ـگفتاری،ـکمـ ـ اـکدـشهـ ـحتکـشوـمنـیه وـبیـ ازـجا ود
اـک ـفتار ازـتوـمهـسادنـ ـپنور ـیتورـماـمودـبدـهواـخادرـقورش،ـتوـمجـ راـ اـناـسرـبانـیاـپهـبش ـتضمینـید. ـ ـ ن،ـ

سطحی از اعتبار و اطمینان را حاصل میکرد که طی دههها در این بازار دیده نشده بود.

ـتیرـتنـیهاـب ـتنهبـ ـ راهـ ـعملا ـ ـتمدنـشیـ ـچیامـ اـکیـیاـهزـ ـسپیه ـ ـیکساـ اـ از ـبتس دادهـقداـ ـفقود،ـبول اـ در نـیط
خالصه میشد: کار کردن با روحیهی استارتآپی درهی سیلیکون.

ـهمیشکـساـم ـ ـ دـ به ـن ـمهنالـ ـ ـفکوشـخایـهدسـ ـگشیـمریـ ـفقهـنهـکتـ داـ در ـنشگط ـ ـعملکاهـ ـ ـ یـبوـخردـ
ـشتدا ـبلکدـنهاـ ـ اـ از ـستعه ـ اـبانـشدادـ ـنجرای اـهارـکامـ ـستثنای ـ ـ اـیاـ ـستفی ـ وـنودـبردهـکادهـ ـقتد. ـکسمـهیـ راـ ـپیی داـ
درـکیـم ـغیرـترد، اوـ آـبب اـبدنـمرای ـسپیه ـ ـیکساـ ـخیلسـ ـ ـفشاـپیـ ـمثرد.ـکیـماریـ (ـنراـگانـیراـبالـ Bryanدر

Grander،(اوـب ـلیرای درـسـامارـبنـ را ـنمکـیک ـیشگاـ ـ ـفضاهـ آـیاـ در ـشیی ـپیمواـهایـههـناـ ـ اویـهوـماهـگرودـفایـ
وـکاتـقالـم ـکمرد ـبعیـ آنـتدـ داـهر، ـشتنا ـ درـ ـصحبارـکوردـمد ـ ـیکاـبدرـنراـگد.ـنردـکیـمتـ ازـ درـکیـیـاهارـکی ه

ـتحصیدوران ـ ـ ـختاـسلـ وـبهـ Northropتـکرـشطـسوـتود Grummanـحم اـشیـمتـیاـ در ـنمنـید، ـیشگاـ ـ اهـ
ـگفیـمرـناردـگود.ـبردهـکتـکرـش “اـ ـگفالنـیت: «ـ آنـمت: راـها ـبنم.»ـیرـخیـما رزوـمنـیراـباـ راـمن دوـعـاسهام ت
ـنیو ـصبمـ اـیراـبحـ ـیمیش ـ اوـکلـ و ـنیرفـظردم اـبواـجتـعـاسمـ در داد. را اـیم ـیمین ـ ـنکتلـ ـ ـنکتهـبهـ ـ راـچرآنـههیـ ه
ـشتوـنهـک اوـجودم،ـبهـ داد. ـگفواب «وـ ـقتت: ـمصارـکرایـبیـ ـحباـ ـکنیـمهـ ـمطمئیـ ـ ـ ایـهرفـحایـجهـباشـبنـ

ـبیه ـ وـ ـشعوده دادن،ـ ـمشخصار ـ ـ درـ اـکیـیـاهارـکوردـما ـنجه ـصحبیـهیدـمامـ ـ ـکنیـمتـ اـ ـنتظی.» ـ ـشتداـنارـ اوـ م
برای انجام دادن این کار وقت بگذارد و حسابی غافلگیر شدم.”

ـبع اـ از اـنراـگهـکنـید ـستخدر ـ وـشدامـ ـظیفد، ـ اـ وـصهی ـتکمیالح ـ ـ ـسیستلـ ـ ـ آزـ ـلیرـمورـتوـمایـهاپـپوـسشـیـامم نـ
اوـب ـسپه دهـشردهـ آنـپوـساـهد. آنـتهـبکـتردنـککـچهـکودـباـجاپ ـپناـتهـسهـباـهک زـعاـسجـ ـنیانـمت ازـ
ـبعاهـمشـشت.ـشدا ـسیستکـیدرـنراـگد،ـ ـ ـ ـختـاسارـکودـخمـ راـهاپـپوـسهـکودـبهـ ـچنرفـظا دـ ـقیقد ـ آزـ شـیـامه
اـکیـم دـیرد. ـستگن ـ ـتساهـ راـهاپـپوـسکـتکـتت،ـ ـتحا ـنظتـ داـ ـبنت،ـشر ـمهنکـینـیراـباـ ـ درـ ـتگدس زاسـ
تهراــب ــح سواــتیــمیــ ــن اوــ راــشدامــکرــهاعــضت نیــسررــبان ــک اــنراــگد.ــ در فیــمارهــبنــیدر ــگ “ــ اــمت: نــین
راـمرـقوـمدهیـنواـخدـنرزـف ـهیهـکز دـکچـ ـیگس ـنمرـ آنـبتـسواـخیـ وـسا داـکر ـشتار ـختـاسد،ـشاـبهـ وـ اـبه ارـکنـیا

اعتبار مهارت مهندسیام را بیشتر کرده بودم.”

دـب یه ـل اـملـ ـستخوج ـ اـیدـجایـهدامـ ـسپید، ـ ـیکساـ ازـ ـختماـسس ـ اـ ـصلان ـمجتمهـبیاشـ ـ ـ Elعـ Segundo

۸۸موشهای فضایی



ق ــن کلــ ــم وــکانــ ــچنرده آــیدــ مارــپن ــت آنــ در را اــجان ــشغا تخصصرد.ــکالــ ــم ــ ــ ــ یوردــمایــهزارــفرماــنان،ــ ــن راــ از
ـختنـاسیـم ـ وـ ـفیکراـگایـهلـیاـفد ـ ـسنگینیـ ـ ـ ـ اـ را وـنردـکیـمراـجی ـهمیهـبد ـ اـبرـطـاخنـ ـتصه ـعترـسرـپایـهالـ ـمییـ انـ
دـیا ـفتن اـهرـ ـحتیا ـ داـ ـشتناج ـ اـ اـمد. ـسپیا ـ ـیکساـ ـهمسسـ ـ داـیـاههـیاـ ارـکتـشی ـتبه ـبیاطـ اـ ـختمـاسنـین ـ راـهانـ ا

توسط خطوط فیبر نوری مسدود کرده بودند.

ا اـنرـبطـیراـشنـیدر ـسپدن ـیکاـ (ـ Brandanس Spikes،(ـمسئ ـ ـبخولـ آیـ درـکیـتش وـپیـپه اـبمـهZipe2ال
زدنـناـچایـجهـبود،ـبردهـکارـککـساـم دـهتـکرـشاـبه گای ـی راهـبرـ راهـنوـناـقایـهرای ـحلی، وـتعـیرـسیـ ر
ـمطرراـتهـنـاکرـیز ـیکرد.ـکرحـ دوـ از ـستی ـتلفتـکرـشکـیرایـبشـناـ ـ وـکیـمارـکنـ ـنمرد ـکشیوداریـ ـ کـیهـکودـبدهـ
ـشبکلـبـاک ـ راـ ـبیه ـسینـ وـبـاکرق،ـبایـهمـ ـتلفل ـ دـ در ـتلفایـهلـکن ـ ـکننازیـسـاجنـ ـ ـهمیهـبد.ـ ـ ـمنظنـ ـ راسـ ور
ـصب۲تـعـاس ـکلروـسح،ـ اـهروـگهیـ از ـثقیرـجکـیاـبتـکرـشرادـفی ـ ـپیکـچوـکلـ وـشداـ ـفیبد ـ راـ دـبر ایـهلـکه

ـتلف ـ وـ ـبعن راـهلـباـکدـ ـمستقیما ـ ـ ـ ـ ـختماـسهـباـ ـ اـهانـ ـسپیای ـ ـیکساـ وـ اـنردـکلـصس ـسپد. ـیکاـ ـگفیـمسـ ت:ـ
اـجهـب“ ـفترـگرایـباـهاهـمهـکنـیای ـمجنـ ـمنتظوزـ ـ ـ ـبمرـ ـنیاـ اـ راـکنـیم، آـیرفـظار ـهفترـخک ـ اـ ـنجه دادـ م.ـیام

ـهمیش ـ ـ اـ ـمیسـحنـیه وـمانـ داـجا اـکتـشود ـمشکاـبرـگه ـ ـسختلـ ـ ـپیرایـبدـیاـبم،ـیدـشیـمهـجواـمیـ دنـشروزـ
در این نبرد، باهم متحد میشدیم.”

ـقتو اـ ـلکی ـلیسـ (ـ Alexدو Lidow،(ـختمـاسکـلـام ـ اـهانـ ـسپیای ـ ـیکساـ ـمجمهـبس،ـ ـ ـتیایـهارـکهـعوـ کـسـاممـ
ـفک ـخنرد،ـکیـمرـ اوـفرـگیـمدهاشـ ـگفیـمت. “ـ ـنستیداـمنـمت: ـ آنـکمـ ـعجیبایـهارـکـاهبـشـاهه ـ ـ د.ـنردـکیـمیـ
ـبغاـنـاهآن وـنودـبهـ ـنید داـ ـشتناز ـ راـهارـکدـ ـپیا ـببشـ ـهمیشسـپد.ـنرـ ـ ـ وـ ـمنتظتـقه ـ ـ ـمجرایـبدنـنـامرـ الزمـهوزـ ای

را نداشتند.”

ـهیکـسـام اـقچوـ از ازـکنـیت ـمنارـکه ـبخشـنداـ ـبیدـهواـ وـتشـ ـبهتر ـ ـکننارـکرـ ـ دـ ـنکشیتـسد، ـ ـ دـخد؛ـ در ـفتواه رـ
وـک ـفعیـطواهـخار ـلیاـ اـهتـ ـیکان.ـمازـسرـبهـفـاضای وـ از اـیـاظی ـسپف ـیکاـ اـ کـسـامهیـنـاخرایـبهـکودـبنـیس
ـمپیاـک ـ ـمخصایـهرـتوـ ـ ـتهیازیـبوصـ ـ ـکنهـ ـمحدرتـقهـکدـ ـسباـ وـبلـقداـحانـشیـتاـ آـبدـیاـبود ـخنیـبا کـ
درـکدـندـشیـم ـشیلنه ـ ـ ـتعبیایـهگـ ـ ـ درـشهـ ـکیده وـهسـ داـجا وـشود ـقتت. ـیکیـ اـ از ـمپیاـکنـیی ـ روـهرـتوـ دـنا
شایــهدنــشرابــخ ــپ راــهرــستــ اــکروعــشم ــسپرد، کاــ ــی تســ ــم ــخطدــشهــجوــ مرقــبوطــ ــع کــساــمارتــ

ـمشک ـ ـهستنلدارـ ـ ـ ـبند.ـ اـبنـیراـباـ اـباقـترای و اـصازی ـمشکنـیالح ـ ـسیریـسکـیلـ ـکشمـ وـیدـجیـ هـیوـناـثد
انجام داد. 

ـلطفنـیا ـ اـکیـ ـسپه ـیکاـ درـ ـیگـاجشـیراـبرد،ـککـسـامقـحس وـ ـتشاه درـصـاخقـیوـ اـشداـنیـپی ـسپت. ـیکاـ سـ
ـگفیـم “ـ اـسارـبکـیت: ـیمیرور ـ اـ ـسپیل ـ ـیکساـ اـشرابـخسـ و ـعینالنـید ـ اـ ـجملنـیا ـ راـ ـگفنـمهـبه «ـکتـ ـهیه: چـ
ـنگتـقو اـ اـیذار ـتفن ـلعنتاقـ ـ ـ دوـ ـتکارهـبی ـبشرارـ اـ اوـقواـمورـجنـیود.» آدمـبیـصاـخدلـمع ـنگه ـکنیـماهـ د-ـ

درواقع خیره میشود- و نگاهش را از شما برنمیدارد تا مطمئن شود حرفش را متوجه شدهاید.”

ـسعکـسـام ـپیمودـبردهـکیـ ـ راـیـاهارـکانـ ـپیی ـکنداـ ـقیالـخاـبهـکدـ وـ اـسرـمارـکتـعرـست در ـسپیوم ـ ـیکساـ سـ
ـشناـبامـگمـه اـجهـبد.ـ ـمثهـکنـیای ـهمیشلـ ـ ـ ـکسراغـسهـ درـکرودـبیـناـ ـفضوا-ـهوزهیـحه ـفعاـ ـهستنالـ ـ ـ د،ـ
ـمیاـت ـکنننـ ـ ـتجاـبیـنـاگدـ ـبیرـ ـمشاتـ درـباـ دـکایـهوزهـحه ـیگاری ـپیرـ ـخیلود.ـبردهـکداـ ـ اـ زود، ـسپیی ـ ـیکساـ هـبسـ

ـکس ـنییـ داـ ـمخاـتتـشاز راـخـوسازنـ ـبست ـمهازد.ـ آن،ـتمـ از ـختـاسر اـندـبنـ ـصلهی درـبکـشـومیـ و ـنهود تـیاـ
ـهمیاـبکـسـام ـ اـسدفـهنـ از ـمیربـغایـهتـلاـیر آـناـ ـیکرـمهی اوـ درآورد. هـکردـکیـمرهـکذاـمیـیـاهتـکرـشاـبا

  ایالن ماسک: تسال، اسپیساکس، و تالشی برای آینده فوقالعاده۸۹



ــمخ لزرگــبایــهزنــ ــف راــ عزارعــمرایــبزی ــف درــ سال ــک یارــکبوــ ن ب ــل ــ ــ وــ ناــسیــمیــیذاــغوادــمات ت ــخ ــ اــ نــید.
تامینکنندگان هم برای رسیدن به جدول زمانبندی اسپیسایکس در تالش بودند.

آنـبدامـمکـسـام ـکشرـسه ـپیمهـباـتردـکیـمروازـپورـ ـ روـنزـبرـسـاهارـکانـ و راـشارـکدـند ـکنیـسررـبان یـهـاگد؛ـ
ـحت ـبعضیـ ـ آنـ از راـهی ـگیلـفـاغا ـیکرد.ـکیـمرـ اـ از راـهیـسازرـبنـیی در ـبطا ـکترـشـابهـ اـنهـبیـ ـسپیام ـ تـفرـکنـ

)Spincraftا ـتف) اـ ـفتاق ـهمکـسـاماد.ـ ـچناـبراهـ ـنفدـ ازـ ـمنارـکر اـ ـسپیدان ـ ـیکساـ ـشخصتـجاـبسـ ـ آنـبیاشـ ه
ـکشرفـط اواـنردـکروازـپورـ و آنـببـشرـخد رـجه ـسیا آنـندـ داـقوـتاـهد. ـشتنع ـ ـشیفکـیدـ ـ ازـ راـهرـگارـکت ا

ـمشغ ـ اـ ـتکمیرایـباریـکهـفاـضول ـ ـ ـمخردنـکلـ ـببیننتـخوـسزنـ ـ ـ ـ وـ ـقتد. ـمتکـساـمیـ تـکرـشهـکدـشهـجوـ
ـسپیا ـ ـحستـفرـکنـ ازـباـ ـعقهـماـنرـبی اـ روـسب ـیکهـبت، ازـ ـمنارـکی وـکدانـ ـگفرد “ـ ـشمت: ـحساـ یـبراـخارـکیـباـ

کردین و این اصال حس خوبی به من نمیده!”

اـیوـید ـشمیتد ـ ـ اـکرـیدـمز،ـ ـسپیل ـ ـگفیـمت،ـفرـکنـ ـکننرهـکذاـمکـیهـبکـسـامتـ ـ ـسنرـتدهیـ ـشهاکـ ـپیرتـ ردهـکداـ
ـشخصودشـخهـکودـب ـ راـهارـکاـ ـپیگیا ـ ـ ـکنیـمریـ اـ ـشمیتد. ـ ـ ـگفیـمزـ “اـ اـگت: ازـیر راـکالن ـنبیـضار ـشمود،ـ اـ

ـمت اـیدـشیـمهـجوـ در و ـممکورتـصنـید ـ ـهمودـبنـ ـمسهیـ ـسخلـیاـ وـ ـینـاشوـخاـنت ـچند.”ـنوـشدـ ـبعاهـمدـ ازـ د
اـقالـمآن ـسپیات، ـ ـیکساـ ـتجهسـ ـ وـ ـفیرـظزات راـکرـشاریـکوشـجتـ ـبیت ـبتودشـخاـتردـکرـتشـ ـمخدـنواـ ازنـ

سوخت را در السگاندو بسازد و دیگر با اسپینکرفت کار نکرد.

ـیک دـ ـیگی ازـ ـشنروـفر اـبـاهدهـ ـسپیه ـ ـیکساـ آـ ـتجهیاـتودـبدهـمس ـ ـ زـ ـختـاسرـیزات ـفنیـ راـ ـبفتـکرـشهـباوری د.ـشروـ
ـهماو راـکانـ ـشنروـفتـسـاهرنـقهـکاری اـطهـبـاهدهـ ـستور ارـقرـبرایـبداردـناـ ـتبراری وـهتـکرـشاـباطـ ـمشتا ـ انـیرـ
ـکننیـم ـ اـ ـنجد دادهـ درـبام ـمحود: ـصحبدن،ـشرـضاـحلـ ـ ـتفهـبردن،ـکتـ رـهاـ ـسیم وـ ـسپدن درـ ـنهس تـیاـ
ـهمکهـبروعـش ـ ـهیکـسـامردن.ـکاریـ اـکچـ از اـهارـکنـیدام را ـنجا اـنامـ ـسپداد. ـیکاـ ـگفیـمسـ “آنـ واردـمت: رد
اـش و اوـید از ـسیرـپالن «دـ ـلید: اـ ـچیساتـقالـمنـیل ـ اوـ ـگفت؟» «ـ ـگسترایـبت: ـ رواـ اـبرش وابـجالنـیط».

» آـشاـبداد: از ـشنه، ـشماـبیـیاـ ـبختوشـخاـ ـ اـکم.»؛ـ ـمعمنـیه ـ ـیعنوالـ ـ دـ «از ـفتی: آنـچهـبزنـبنـمرـ اک!»
ـشنروـف ـچهدهـ درـبردهـکروازـپتـعـاسارـ و ـنهود ـجلسکـیتـیاـ ـ دـ دو ـقیقهی ـ ـنصیهایـ ـ اـبدهـشباشـ النـیود.

اصال تحمل اینجور مسایل را نداشت.”

ـنسواـتیـمکـساـم ـهمهـبتـ ـنسبانـ ـ ـمنارـکاـبمـهتـ ـسطهـکیـنداـ ـقعوـتحـ راـ او ـنمرآوردهـبات عـیرـسد،ـنردـکیـ
ـکنوردـخرـب اـ ـسپد. ـیکاـ ـگفیـمسـ “اوـ ـگفیـمیـهاـگرازـهت: ـبیهـچرـهت:ـ اـبرـتشـ ـنفکـیراجـخرای ـصبرـ ـکنرـ یـ

بیشتر متوجه میشوی که باید زودتر اخراجش میکردی.”

ـبی ـمنارـکرـتشـ اـ ـسپیدان ـ ـیکساـ اـ از ـسیرـتیـمنـیس ـبخشهـکدـندـ ـ ازـ ـشناـبتـکرـشیـیوـجراـجاـمی وـ ـسعد یـ
ـقعوـتدـنردـکیـم ـخستاتـ ـ ـکننهـ ـ رـ و ـفتده ـتنارـ وـ ـخشد ـنشانـشالـحلـماـشکـساـمنـ اـ ـپییـهاـگاـمود. شـ
زـسـامهـکدـمیآـم ـمهنروهـگرد.ـکیـمادهرویـیک ـ ـمتهـکارـبرـهانـسدـ درـسـامدـندـشیـمهـجوـ ـمطبک ـ ادـعوـ ـاعات
ـلکاـفکـشوـمردهـک راـ ـکمن ـبیاـ دـکیـحراـطودشـخشـ ـخشارـچرده، وـ ـحتاراـنم ـجمعیـ ـ کـساـمد.ـندـشیـمیـ

ـهمچنی ـ ـ ـ نروهـگکـییـتدـمرایـبنـ ـمست ـ ـ اـسدـ ـستخاز ـ ـهماـتودـبردهـکدامـ اوـباـجهـ ـشناـبا اـ تـکرـحنـید.
ـستودـخ ـکسه،ـنـایاـ راـناـ درـکی اـنـاخارـکه ـسپیهی ـ ـیکساـ ـسختهـبسـ ـ ـحسد،ـنردـکیـمارـکیـ رـباـ ـنجی آنـناـ ـاهد.
ـحسا وـغدـنردـکیـماسـ ـبینزرگـبودـخرور ـ راـیـاهیـبوـخک،ـسـامیـ ـتحش ـثیاـتتـ داده؛ـقرـ ـخصهـبرار اـ هـکنـیوص

ا ـسپیاو ـ ـیکساـ راـ ـهیدونـبس ـبقـاسچـ ـشکوـمابـترـپهیـ ـصنعحـتاـفی،ـ ـ ـفضوا-ـهتـ ـمعاـ ـمنارـکرد.ـکیـمیـفرـ یـنداـ

۹۰موشهای فضایی



دـمهـک ـقیقوارد ـ درـ را ـمشکارهیـبی ـ ـلکاـفیـحراـطالتـ وـنیدادـمهـئارا۵ونـ ـپیشنهاـید ـ ـ ـ ـعملایـهادـ ـ اـبیـ ـتمرای امـ
کاـفرـتعـیرـسارـک ـل ـشتندا۱ونـ ـ ـفترـگدهـیادـند،ـ وـندـشیـمهـ ـحتاـید آنـبریـتدـبایـهوردـخرـبیـ ورتـصاـها
ـیکت.ـفرـگیـم ازـ ـمتخصصی ـ ـ ـ ـگفیـمانـ “رـ ـفتت: ـمنارـکاـبارـ اـنوالـطیـتدـمرایـبدانـ ـنبوبـخالـصی ـبسیود؛ـ ـ اریـ
ـمتخصصاز ـ ـ ـ ـهمهـکر،ـهاـمانـ «ـعهـبهـ ـمعتقت»ـیرـیدـمالوهی ـ ـ ـهستنتـکرـشایـههـیاـمرـسزوـجدـنودـبدـ ـ ـ د،ـ
اـکیـیـاهارـکرـطـاخهـب ـنجه درـنودـبدادهـنامـ اـجد، وـخا اـندـشیـمشـنرزـساـیراج آن ـتفد. اـکتـباـثدـباقـ النـیرد

در مورد بعضی چیزها اشتباه میکند.”

اولـهاهـم ـمی۲۰۰۴الـسای ـیعنالدی،ـ ـ زـ اـکیـنـامی ـسپیه ـ ـیکساـ اـ ـمیس ـشکوـمودـبدوارـ راـ ـکنابـترـپش راهـ از د،
ـسیر ـلیرـمورـتوـمد.ـندـ وـلوـمهـکنـ ـختـاسشـهروـگر ـیکراـهـاظد،ـنودـبهـ ازـ ـبهتی ـ وـیرـ ایـهورـتوـمنـیرـتدـمارآـکن
ـشکوـم زـتهـکودـبیـ آن ـختـاسانـما ـفقود.ـبدهـشهـ اـ آزـکنـیط اـیاـبهـکیـیـاهشـیـامه ـنجد ـمطمئاـتدـشیـمامـ ـ ـ نـ
آـشـومابـترـپرایـبورـتـومدـنـوش اـمک ـبیت،ـساده ازـتشـ ـچیر اـسـامهـکزیـ ـنتظک ـ داـ ـکشیولـطتـشار ـ درـندـ د.
ـنه درـیاـ ـییـاپت ـقفیوـبـاهورـتوـم،۲۰۰۴الـسزـ روـ وـندـنـامنـشه الزمـکرـهد اـشرایـبودـباری ـنجان دادهـ د.ـشام
ـیعننـیا ـ وـلوـمیـ ـننواـتیـمشـهروـگر ـنفدـ راـ ـحتس ـبکشنیـ ـ ـ وـ ـبقید ـ اـ در ـسپیه ـ ـیکساـ ـسخترایـبدـیاـبسـ ـ ـاهیـ
ـتمرـلوـمد.ـنوـشادهـمآ رویـمامـ اـیودـجوـمدت ـسپیت ـ ـیکساـ درـکسـ «ـیه ـمسیک ـ ـبحرـ زـبی»ـنراـ ـنگرـیود، اهـ
ـشکـوم ـگفیـمرـلـومود.ـبردهـکارـککـسـامهیـناـفاـ “ـ آنـبت: آـتـوما دـمور ـیگاده، وـبوـنرـ ـحشت ـهمگتـ ـ رـناـ ـسیی دهـ

بود. هیچکس دیگری نمیدانست در مسیر بحرانی بودن چه حسی دارد.”

آن ـمشکهـکیـیاـجاز ـ اـ زـساـسالت وـیی داـجادی ـخیلت،ـشود ـ زودـ ـبسیهـجوـتی ـ ازـ ـجلردمـماری د.ـشبـ
ـنیوـیاو ـتجهیلـمـاشهـکا،ـهکـ ـ ـ اـ ـلکتزات ـ ـنیکروـ ـ ـمسییـ ـ ارـباـیرـ ـتبی، وـطاـ ـکلورـطهـبات، د،ـنودـبکـشـومتـیرـیدـمیـ
ـتب ـمسراـهـاظد.ـندـشوسـبـاککـیهـبلـیدـ ـمثیـیزـجلـیاـ دراـ ـفلرایـبهـکویـیل ـممشـ ارـبوطـبرـموریـ ـتبه اـباطـ
ـمپیاـک ـ اـتوـ ـصلر دالـبود،ـبکـشوـمیـ ـمعلاـنلـیه ـ ـمشکهـبیـموـ ـ وـیداـهرایـبهـکمـهزاریـفرماـند.ـنوردـخرـبلـ ت
ـتبود،ـبکـشوـمتـیرـیدـم ـمشکهـبلـیدـ ـ ـگفیـمرـلوـمد.ـشیـگزرـبلـ درـ “ده آـصت: ـهمارـکرـخد ـهمانـ ـهنگاـ ـ یـ
ـبی اـ وـجن ـبخزا ـمختلایـهشـ ـ ـ اـ وـسف ـفهمیـامت ـ ـ آنـکمـیدـ ـهمـاهه ـهناـ ـنمارـکمـهاـبگـ ـکننیـ ـ اـ و روـید شـشدـنن
اداـم داـماه درـخاالـبت.”ـشه ا۲۰۰۵یـماهـمره ـسپی، ـ ـیکساـ اـ راـشوـمنـیس ـکیل۲۹۰دودـحک ـ ـمتوـ ـسمهـبرـ تـ

ـشم وـ ـیگاـپهـبال یاهـ ـن وـیواـهرویـ ـنبدـنی ـتساـتردـبرگـ اـترـپتـ را ـنجاب درـهدـبامـ و ـسکد کـیاب،ـترـپویـ
احتراق پنج ثانیهای را تجربه کرد.

وـشـومابـترـپ از ـنبدـنک اـبرگـ ـسپیرای ـ ـیکساـ ـخیلسـ ـ ـمنیـ اـببـساـ ـنجلسآـلکـیزدـنتـیـاسنـیود. ـ اـ وـسس ت
ـچن ـسکنـیدـ اـبابـترـپویـ ـنتخرای ـ اـ دارد. اـماب ـسپیا ـ ـیکساـ ـتبسـ ـمهمکـیهـبلـیدـ ـ ـنید.ـشدهـنواـخاـنانـ رویـ
ـخیلیـیواـه ـ ـگفدـموشآـخازهواردانـتهـبردـسیـ اـ و اـشوـمابـترـپتـیـاستـیرـیدـمرایـبهـکرادیـفت ـنتخک ـ ابـ
ـکمد،ـنودـبدهـش ـچنکـ اـبیـنداـ ـسپیه ـ ـیکساـ ـنکسـ الکـهتـکرـشد.ـنردـ ـهیای وـ ـینووـبد ایـهوارهـهـامهـکم،ـهگـ
ـمیلی۱یـسـوسـاج ـ ـ دالریـ ارـبارد ـفضهـبشـترای ـسترـفاـ ـحضرایـبد،ـنودـبادهـ اـ ـسپیور ـ ـیکساـ اـ ـهمیس ـ ـچنتـ یـنداـ
ـنشلـیاـق اـندـ ـلبتد. ـ ـبخشهـ ـ اـ از رـیی ـفتن اـطاـخهـبارـ اـکودـبنـیر ـسپیه ـ ـیکساـ ـکسرایـبسـ ـتهانـشارـکبوـ دـیدـ

ـمحس ـ وـشیـموبـ ـبخشد ـ دـ ـیگی اـبرـ اـکودـبرـطـاخنـیه اـیه ـستن وـتارـ دور ـمحمرـباپ ـ ـقیمرانـگایـههـلوـ ـ آنـ ـاهت
ـخیرـچیـم ـهمید.ـ ـ اـکنـ ـسپیه ـ ـیکساـ ازـ ـحلرـمس ـتسهیـ ـحلرـمهـبتـ رـترـپهیـ ـسیاب اوـبد،ـ ـگفته ـ دـیاـبهـکدـشهـ
ـبمتـبوـندر آنـناـ ـمنتظابـترـپرایـبـاهاهـمدـیاـبـاهد. ـ ـ ـگفیـماتولـشنـئوـگد.ـندـنـامیـمرـ “ـ ـحتت: اـ آنـگی ـاهر

میگفتند که میتوانیم پرواز کنیم، کامال مشخص بود که ما این کار را نمیکنیم!”
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وـش ـئنیگوـکسـنـاهاتول ـ ـ ـنقشکـیانـمزـ ـ ازـتـاکرـمهیـ زـکور ـمیرهی دـبنـ ـنصوارـیه وـنردـکبـ دـبد ـنبه اـ ـسمال یـ
اـخروی ـستط ـگشتنیـمواـ ـ ـ ـمتهـکدـ زـخرـچدـنودـبدهـشهـجوـ ـمیش آنـ در اـتعـیرـسـاجن وـسر ـاهکـشوـمهـبت

ـمضرژیـنا اوـهیدـمفـعاـ ـلید. اـ ـسمن ـچشهـبهـکیـ ـلیـاجواـکرهیـیزـجورد،ـخانـشمـ (ـ نـیرـتزرگـبود؛ـبواج)ـکاـین
آبـیزـج در ـسنگره ـ ـبییـ وـگنـ اـیاواـهوام در ـقیی وـناـ آرام ـبخشوس ـ ازـ ـجمهی ـ اـشارـمرـیزاـجوریـ ـنقطنـیال. ـ راـ ه
ـتعییاتولـش ـ ـ ارـکراـچودـبردهـکنـ اـته ـمتحاالتـیش ـ ـچنرایـبدهـ دـیدـ آنـهن از ـعنهـباـجه ـیگاـپوانـ ـتساهـ تـ
ـشکوـم اـ ـستفی ـ اـکیـمادهـ درـشت.ـسرده ـیگاـپاتول ـتساهـ دـ ـنبت اـ ـهنرـسکـیمـسال ـگشگـ وـ شـیراـبت
ـیمیلا ـ ـ ـسترـفیـ ـهفتهـساد.ـ ـ ـبعهـ ـتمدـ ـتلفناسـ ـ ـ ازـ ـنظکـیی داـماـ ـگفیـمهـکتـشی آنـ ـخیلاـهت ـ ـشحوـخیـ الـ
نواــخ ــه اــشدــ اــگد یر ــسپ ــ کساــ ــی آنــ از اــپرهــیزــجس را جروازش ــن ژوــهدــبامــ در تخصص،۲۰۰۵نــئد. ــم ــ ــ ــ انــ

اسپیسایکس شروع به پر کردن کانتینرها با تجهیزات کردند تا به جزیرهی کواج فرستاده شوند.

ـسنآب ـحلقگـ ـ ـلیـاجواـکویـ ازـ ـتشکیرهـیزـجدـصدودـحن ـ ـ اـشلـ ـبسیت.ـسده ـ آنـ از ـفقـاهاری ـچنطـ ـمتدـصدـ رـ
ـمتا دارـ وـنداد ازـشولـطد ـبیانـشرضـعان اـتشـ وردنـپت.ـسر درـکت ـمقه راـ دـیام وزارت آنـفزن از تـیـاساع
ـگفیـمودـبردهـکدـیازدـب “ازـ آنـبت: ـشبیـاجاال، ـ ردـ ـیفه ازـ ـمهی زـهرهـ ـیبای وـباـ ـقتود.” ارـکیـ اـته ـمتحاالتـیش ـ دهـ
ـلیـاجواـک راـ ـتصن آنـکرفـ و راـجرده ـتبا ـبهشکـیهـبلـیدـ ـ ـسیرمـگتـ وـ ـمحدودیـحاـتر ـمخفلـ ـ دـ ـکتی ـشیطرـ ـ یـناـ
اـک ـغلرد، ـکسبـ آنـکیـناـ در ـمنطقه ـ ـ زـ درـنردـکیـمیـگدـنه اـنودـبنـکاـسEbeyeامـنهـبرهایـیزـجد، االتـید.

ـمتح ـ ـپیمارهـقایـهکـشوـمـاهالـسدهـ ـ ازـ را ـلیفـاکا ـ ـنیرـ اـکیـمابـترـپواجـکهـباـ از و آزـبرهـیزـجنـیرد وـهشـیـامرای ا
ـتحقیق ـ ـ ـ اـ ـسلحات ـ ـفضایـههـ «ـیاـ دوران در ـجنیاش ـستایـهگـ اـ ـستفارهای» ـ اـکیـمادهـ ـشعرد. ـلیایـههـ زریـ

ازـکـاهوپـتطـسوـت را ـفضواج ـنشاـ ـفتنیرـمهـناـ ـ ـببینناـتدـ ـ ـ ـ آـ ـنشرایـباـید ـگیهـناـ ـپیمارهـقکـشوـمکـیریـ ـ هـبهـکاـ
ـسم دـفاـکدازهیـنهاـبیرود،ـمرهـیزـجتـ ـقیی وـ ـهستنعـیرـسق ـ ـ ـخیاـیدـ ـحضر.ـ ارـ آنـتور در ـمنجاـجش ـ هـبرـ
ـپی ـمجمشـیداـ ـ ازـعوـ ـختماـسهای ـ ـبتنایـهانـ ـ ـعظییـ ـ ذوزـ ـنقم، ـشکهـ وـ ـپنجدونـبل ـ ـمشخصهـکودـبدهـشرهـ ـ ـ اـ

توسط کسی که برای زنده ماندن، با مرگ دستوپنجه نرم میکند، طراحی شده بود.

ـمنارـک اـ ـسپیدان ـ ـیکساـ رـبسـ ـفترای ـشخصتـجاـباـیواج،ـکهـبنـ ـ وـسـامیـ ـتجایـهروازـپاـباـیک ازـ و ـمسیاری ـ رـ
اـیاواـه اـنردـکدامـقی اـهاهـگتـماـقد. ـصلای ـختماـسی،ـ ـ دوـیاـهانـ درـبواـخی ـلیاـجواـکه آنـبهـکدـنودـبنـ وازم،ـلا

ـملحف ـ ـ وـههـ ـمیا ـنظایـهزـ ـبیی،ـماـ ـشبیاهـگوابـخهـبرـتشـ ـ ـتمد.ـنودـبهـ ـمهنهـکیـموازـلامـ ـ آنـبانـسدـ ـنیاـهه ازـ
ـشتندا ـ ـپیمواـهطـسوـتدـیاـبدـ ـ ازـیاـقاـباـیکـسـامتـجایـ و وـیاواـهق ازـیی وـقا ـکشاره آـ ـیکرـمور آنـباـ ردهـبـاجه
ـمنارـکد.ـشیـم اـ ـسپیدان ـ ـیکساـ راـشوازمـلرروزـهس،ـ ـشتنیداـمرـبان ـ وـ ـمسیکـید ـ ـچهرـ ـپنلوـ دـ ـقیقج ـ راـ اـبهای
رـبقـیاـق ـسیرای اـبدنـ ـمله (ـ ـهفرهایـیزـج)،Omelekک ـهکتتـ ـ وـ ـشیوـپاری درـ از ـختده ـنخانـ وـ ـگیل انـهاـ

ـمختل ـ ـ ـتبودـبرارـقهـکفـ اـبلـیدـ ـیستگه ـ ـ ـبشانـشکـشوـمابـترـپاهـ دورهیـییـطد.ـنردـکیـمیـطود،ـ ـچنک دـ
،ـهـام ـچکوـکروهـگه ازـ ـمنارـکی ـعلدانـ راـهایـهفـ ـکنرز وـندـ ـبتارـکد راـینرـ زـبزی اـسرـیرای ـیستگازی ـ ـ ابـترـپاهـ
ـنجا دادـ وـنام ـنکـاککـید واـبسـ دو راـحزرگ ـتبدی دـبلـیدـ ـفته ـسخارـکد.ـنردـکاریـکایـهرـ وـ ـاسرـفتـقـاطت
وـب لوایـهود ـخی ـ آـطرـمیـ و ـفتوب رویـسوـپدنـنوزاـسرایـبوزانـسابـ از ـکفرتـشیـتت درـکیـمتـیاـ رد.

ـنه ـبعضت،ـیاـ ـ ازـ ـجیرـتـاهرـگارـکی دادـ آبـنقراـیـاقایـجهـبدـنح در ـمتایـهی اـشم،ـطالـ در را ـملب ـکننرـسکـ ـ د.ـ
ـلمـاه ـگفنـ “ـ ـبعضت: ـ دـ از ـفتی ـسیلهوـبارـکایـهرـ ـ ـتشهیـ وـهکـ ـملحفا ـ ـ ـتبـاههـ اـبلـیدـ د.ـندـشوابـخایـهاقـته
ـبع ـیخچکـیـامدـ ـ درـ ـحستوـسال وـباـ ـمنقی ـ ـکبلـ ـخیلابـ ـ آنـبوبـخیـ دوشـیردـبـاجه و ـتعبیمـهم ـ ـ م.ـیردـکهـ

ما سعی کردیم شرایط بیشتر از اینکه شبیه به اردو باشد، شبیه زندگی عادی شود.”

ـشیورـخرروزـه ـصب۷تـعـاسدـ ـطلحـ اـکیـموعـ و زـیرد، اـگهـکودـبیـنـامن ـسپیروه ـ ـیکساـ راـشارـکسـ روعـشان

۹۲موشهای فضایی



ـسلسلد.ـنردـکیـم ـ ـ ـجلسهـ ـ ـتشکییـتاـ ـ ـ ـمنارـکد،ـشیـملـ ـفهـاهدـ ـسترـ ازـ اـیاـبهـکیـیـاهارـکی ـنجد ـتهید،ـنیدادـمامـ ـ هـ
وـنردـکیـم ـمسلـحرایـبد ـپیلـئاـ آـ راهـمش اراـیاـهلـحده، وـنیدادـمهـیی ـقتد. رـبایـهازهـسیـ ـسیزرگ د،ـندـ
راـشوـمهیـندـبرانـگارـک ـسیلهوـبک ـ اـطهـبالبـقهـ ـفقور دادهـقیـ وـنودـبرار ـمشغاـهتـعاـسد ـ وـ ردنـکلـصول

ـقسم ـ ـمختلایـهتـ ـ ـ آنـ ـیکهـبف ـیگدـ ـلمـاهد.ـندـشیـمرـ ـگفنـ “آنـ ـهمیشـاجت: ـ ـ اـباریـکهـ ـنجرای ود.ـبامدادنـ
اـکوریـط ـمشکلورـتوـمرـگه ـ ـ ـحتمت،ـشداـنیـ ـ ـسیستاـ ـ ـ ـمشکلکـیـاهزارـفرماـناـیکـشوـمتـیداـهمـ ـ ـ داـ ـشتنی ـ د.”ـ
ـعص۷تـعـاس ـمتخصصیرـ ـ ـ ـ ـ راـکنـ ـتعطیار ـ ـ ـلمـاهد.ـنردـکیـملـ ـگفنـ “ـ ـیکت: دوـ ـنفی ـتصمیرـ ـ ـ ـفتنرـگیـممـ ـ آنـکدـ ه
آـش ـشپب ـکننزیـ ـ ـبعد؛ـ اـ ـستید ـ ـسیک،ـ ـمینبزـ ـ وـ ـستاـپی ـپختنیـماـ ـ ـ ـکلاـمد.ـ ـفیلیـ ـ وـ دـیم ـستگک ـ ـپخاهـ شـ

دا ـشتیدیویدی ـ ـبعضم،ـ ـ اـهانـمـاهیـ در ـسکلم ـ ـگییـهـامهـ ـبسیرایـبد.”ـنردـکیـمریـ ـ ازـ ـمتخصصیاری ـ ـ ـ ـ اـ نـین،
ـمثمـهطـیراـش ـشکنجلـ ـ ـ وـبهـ ـتجکـیمـهود ـمنحصهیـبرـ ـ ـ Walterرد.ـفهـبرـ Sims،ـیک ازـ ـمتخصصیی ـ ـ ـ ـ نـ
ـفن اـ در ـسپیاوری ـ ـیکساـ دورانـکسـ در درـکه ـنسواـتواجـکار ـصترـفتـ ـفترـگرایـبمـهیـ یـصواـغهیـماـنیـهواـگنـ
ـپی ـکنداـ ـگفد،ـ “درـ ـکمپت: ـ ـیینوـبیـناـ ـ ـشمگـ ـنستیواـتیـماـ ـ ـ راـ آـحد و ـشیاـبودهـست اـ اـمد، در ـسپیا ـ ـیکساـ ازـ س
ـخبنـیا ـنبـاهرـ اـکرـهود.ـ از درـفدام ـستکـیرهـیزـجراد وـنودـبارهـ ـهمیشد ـ ـ درـ ـخصه وـتوـموصـ دـیور ـستگا ـ ایـهاهـ

گیرنده، جلسات آموزشی برگزار میکردند. آنجا واقعا یک مکان فوقالعاده بود.”

ـمتخصص ـ ـ ـ ـهمیشانـ ـ ـ اـضـاحاریـکهـچرایـبکـسـامهـکدـنودـبمـگردرـسهـ ـکنرجـخولـپتـسر وـ اریـکهـچرایـبد
ـنم ـینزـهدـهواـخیـ ـکنهـ دـ در ـفتد. اـکرـمرـ ـنفکـیرـگزی، دـیدـیرـخرایـبرـ ـستگک ـ دالریـه۲۰۰اهـ کـیاـیزار

ـقطع ـ ـفقیوـمرایـبهـکرانـگهیـ ـ ـلکاـفتـ درـبروریـض۱نـ ردـسـامیداد،ـمتـسواـخود را آن اـکیـمک اـبـامرد. نـیا
ـممکالـح ـ ـهمهـکدـشاـبقـفواـمالـماـکودـبنـ ـمبلانـ ـ راـ ـکنرجـخهـناـخارـکفـکردنـکراقـبرایـبغ آنـتدـ اـجا
ـشگوـخ ـنظهـبرـتلـ ـبیرـ اـیاـ در ـملد. ـتصمیاـهرـگارـکک،ـ ـ ـ ـفتنرـگمـ ـ ـمسیکـیدـ ـ ـعبرـ ـمت۲۰۰ورـ ـبیریـ هـکیـبالـقنـ
راـشوـم وـبک آن وـنودـبردهـکلـصه ـبسابـترـپهیـیاـپد اـتدـنازـ تقا ـن ـ آنـبکـشوـمالـ راـجه د؛ـشاـبرـتتـحا
ـقبکـسـام ـنکولـ ـهمیهـبرد.ـ ـ ـمتخصصرایـبرـطـاخنـ ـ ـ ـ ـنمارهایـچانـ اـجدـناـ وـشـومهـکنـیز ـتکیک ـ رخدارشـچاهـگهـ
روشـبرا ـمصه ـستاـبانـیرـ ـکنناـجهـباـجیـناـ ـ آنـ ـتعاـهد. ـتختدادیـ ـ زـبوـچهیـ روی ـمیی ـچینـ وـندـ راـشوـمد ک

آن درـنیدادـمُلـهـاهروی و ـمستمهیـخرـچکـید ـ ـ آـ ـتختنـیرـخر ـ ازـ را ـعقه ـمسیبـ ـ ـشتنیداـمرـبیـبوـچرـ ـ وـ د
بهسرعت جلوی مسیر میگذاشتند.

ـضعیو ـ ـمضحکتـ ـ ـ اـکرـشکـیود؛ـبیـ ـستت ـشکـوماپـتارـ وـ از ـکجاـنطـسی آوردهـسادـباآـ در داـبر و ـسعتـشود یـ
ـیکردـکیـم ازـ ـپیچیی ـ ـ دـیرـتدهـ ـستن ـبشایـهاوردـ زـترـ روی را روز آن ـمیا ـبکشنـ ـ واـ و ـقعید. ـ اـ اـیت ـفقهـکتـسن طـ

چند نفر از اعضای اسپیسایکس میدانستند چطور میشود یک موشک را به فضا فرستاد.

اـمز و ـلبتان ـ روـشـومه،ـ ـجلهـبک رـ وـفو رـترـپهیـیاـپهـبت ـسیاب وـ ـچنرایـبد روزـ ـعمتـلـاحهـبد ـنگودیـ داـ ـشته هـ
اـتد؛ـش اـهیـسررـبهـکنـیا ـمنیتای ـ ـ وـ ـفنی ـمشکیـ ـ روـیدـجالتـ را ـمتخصصید.ـنردـکدی ـ ـ ـ ـ آنـتنـ هـکیـیاـجا
ـنستنواـت ـ ـ رویـ وـنردـکارـککـشوـمد ـسپد دوـ اـبس را آن ـفقاره وـ ـمحهـبی ـقبللـ ـ ـبخاـتدـندـنرداـگازـبیـ وایـهرـطاـ
آـش ـسیور ـنبینبـ ـ ـ درـنـاگداـجورتـصهـبـاهاهـمرایـبهـکیـیـاهروهـگد.ـ اـنـاخارـکه ـسپیه ـ ـیکساـ اـ روی روژهـپنـیس
ـنید-ـنردـکیـمارـک ـمحرویـ اـکرـ یووـیه، ـن ـمجبزار-ـفرماـنا،ـهکـ ـ درـندـشورـ دورـیزـجد ـجممـهره هـبدـنوـشعـ

ـمشک ـ ـپیالتـ رـمشآـ ـسیده ـکننیـگدـ ـ ـنتیجد.ـ ـ ـ ـکلهیـ ـمنجیـ ـ ـگیادـیهـبرـ ـبسیریـ ـ زـ وـیار ـتماد ـهمبستگنـیرـ ـ ـ ـ ـ ودـبیـ
ـمثهـک ـنمکـیلـ ـکمشـیاـ ازـپدیـ ـخطر اـهاـ و ـشتبا ـ ـلمـاهد.ـنودـبـاهاهـ ـگفیـمنـ “ـ ـمثت: ـگیلیگرهـیزـجالـیرـسلـ ـ ـ ـ نـ

بود؛ البته به اضافهی یک موشک.”

  ایالن ماسک: تسال، اسپیساکس، و تالشی برای آینده فوقالعاده۹۳



ـمبواـندر ـبعاهـمشـشدودـح،۲۰۰۵رـ اـ از آنـکنـید رـیزـجهـبـاهه ـسیره ـتید،ـندـ اـ ـسپیم ـ ـیکساـ ـفکسـ هـکردـکرـ
آـترـپرایـب اـماب ـکیمبرادرش،ـباـبکـساـمت.ـساده ـ ـ وـنردـکروازـپرهـیزـجهـبال،ـ اـبد ـکثه ـتیتـیرـ درـساـممـ ک
درـنـاخازـبـرس ـملحواجـکه ـ درـندـشقـ ـمبواـن۲۶د. اـهروـگر،ـ از ـصب۳تـعـاسرادـفی ـبیحـ وـندـشدارـ ازـشـومد را ک
ـکسیا ـ ـسپد.ـنردـکرـپعـیـامژنـ اـطـاخهـبسـ ـمنیر ـ ـبیشتتـ ـ ـ ـچهرهایـیزـجهـبتـعرـسهـبرـ ـکیلارـ ـ ـمتوـ دورـ رـتر ـفتنر ـ وـ د
درـیا ـبقیهـکودـبیـلـاحن ـ اـ ـعضهی اـ ـسپیای ـ ـیکساـ ـسیستسـ ـ ـ اـشوـمابـترـپایـهمـ از را ـکنتاقـتک ـ درـ واجـکرل
ـکیل۴۰دودـحهـک ـ ـمتوـ ازـ ـسکر ـصلاـفوـ داـ ـتحت،ـشه ـنظتـ داـ ـشتنر ـ ارـ اـبمـهشـتد. ـسپیه ـ ـیکساـ ـمجکـیسـ ۶وزـ
ـعتـاس دادهـشوـمابـترـپرایـبهـ ـهمود.ـبک اـ ـمیه ـحلرـمهـکدـنودـبدوارـ اولـ ـبلنهی ـ رـشوـمدنـشدـ و ـسیک هـبدنـ
ـکیلزارـه۱۱تـعرـس ـ ـمتوـ درـ راـعاـسر ـقبت رـ ار ـسیل ـحلرـمهـبدنـ دوم،ـ ود،ـبتـعاـسرـبلـیاـمزارـه۲۸هـکهی

ـببینن ـ ـ ـ اـ درـمد. ـمشغهـکیـلـاحا ـ ـپیلـحراـمولـ ازـ ـمتخصصید،ـنودـبابـترـپش ـ ـ ـ ـ ـمشککـینـ ـ راـبلـ ـشنزرگ یـیـاساـ
درـنردـک ـیچد: ـمخهیـ اـ ـکسیزن ـ ـبستعـیـامژنـ ـ ـنمهـ اـشیـ و ـکسید ـ درـلـاگ۵۰۰تـعرـساـبعـیـامژنـ درـهتـعـاسن
اـفیرـم ـسپیت. ـ ـیکساـ اـعرـسهـبدـشقـفوـمسـ ـمشکنـیت ـ راـ ـکنلـحل اـ ـقبـامد ازـ اـبل ـتمه رـ ـسیام ۶هیـجرـفدنـ

ساعته، میزان بسیار زیادی از سوخت پرتاب موشک را از دست داده بود.

ـبع ازـ ـنتیجیـبد ـ ـ آنـناـمهـ اواـیورـماـمدن دـست، ـمباـسط اـ ـسپیر، ـ ـیکساـ ذـکرـپرایـبسـ ازـخوـسرـیاـخردن ت،
ـمییـیاواـه زـ اـیزان ـکسیادی ـ ـسفعـیـامژنـ داد.ـ درـیدـشادـبارش ـیچد، وـخایـههـ ـمشکراب ـ دـ ـیگالت اـ آن دامـقر،
راـترـپرایـب ـتعهـبمـهاب اـیوـ ـختنداـنق ـ ـقبد.ـ اـ از دـبکـیهـکنـیل ـیگار اـشوـمابـترـپرایـبرـ ـکنندامـقک ـ درـ د،
ـشنبکـی ـ اـشهـ ـسپیب ـ ـیکساـ ـمتسـ ـسیستهـکدـشهـجوـ ـ ـ درـشوـمرقـبعـیوزـتایـهمـ ـعمتـسک ـنملـ ـکننیـ ـ وـ هـبد
ـنیدـیدـجایـهازنـخ ـهسازـ ـشنبکـیت.ـ ـ ـصبهـ ـییاـپکـشوـمح،ـ آوردهـ دوـشن و ـقسمد ـ ـتکنسیکـیاـتدـشتـ ـ ـ ـ نـ
ـبت داـنواـ آنـخد وـبل اـهردـبرود ـلکتای ـ ـیکرـ راـ ـکنداـجی ـنفکـید.ـ درـ ـمینر ـ ـمیاـتکـیاـتـوسهـ ـکنننـ ـ یـقرـبوازمـلدهیـ
ـپی ـشنبکـیهـکودـبردهـکداـ ـ ـتعطیمـههـ ـ ـ ـنبلـ وـ ـمنارـککـیود اـ ـسپید ـ ـیکساـ هـبدـیدـجایـهازنـخدـیرـخرایـبسـ
دوـکروازـپـاجآن ـشنبرد. ـ اوـ ـلیفـاکهـبه ـ ـنیرـ وـ ـختمـاسا ـ اـهانـ ـصلای اـ ـسپیی ـ ـیکساـ رـ ـمطمئـاتتـفس ـ ـ آنـشنـ ود

ـقطع ـ آزـ از ـمختلایـهشـیـامات ـ ـ وـحفـ ـبیقـفوـمرزشـلرارت ـینیآـمرونـ ـسپد.ـ دوـ ـپیمواـهکـیوارـسارهـبس ـ هـباـ
ـمقص ـ درـشرهـیزـجدـ ـکمتد. ـ ازـ ـهجر ـقطعت،ـعـاسدهـ ـ اـ ـلکتات ـ ـنیکروـ ـ دوـ اـکهـبارهـبی ـختداـنار رویـ و کـشوـمه
ـنص اـندـشبـ رـید. ـگشرـبتوـفن اـبعـیرـستـ ـمتحاالتـیه ـ ـنشدهـ دادـ ـتیهـکان ـنفیـسمـ اـ ـسپیرهی ـ ـیکساـ درـ س
ـجهواـم ـمساـبهـ وـئاـ ـمشکل ـ ـحسالتـ ـشهاـبیـباـ اـماـ وـست ـهمت درـ را ـتحرهـیزـجه ـثیـاتتـ اـقرـ داد. اـمرار نـیا
ذـهرژی،ـنا و وـکوش ـتییـنارداـکاوت اـ ـسپیم ـ ـیکساـ ـهنسـ ـتجیـبهـبدنـشقـئـافرایـبوزـ ـبگرـ طـیراـشـایانـشیـ

سخت کافی نبود. مشکالت بیشتری پیشآمد که هر تصمیمی را برای پرتاب موشک مُلغی کرد.

درـخاالـب ـمهیالـماـکطـیراـش،۲۰۰۶ارسـم۲۴ره ـ ـلکاـفد.ـشاـ ـسکروی۱نـ ـبعرـمابـترـپویـ وـفرـگرارـقیاشـ ت
روـشنـشرو آـبد؛ ـسمه آنـکروازـپانـ ـسبرهیـیزـجرد، درـ را ـمیز ـگستانـ ـ آـ زـیاـپیـبیـبرهی درـشذاـگاـپرـیان ت.
ـکنتاقـتا ـ ـشلکـساـمرلـ دـ ـمپوارک، الاـیاـ ـنگشتی ـ ـ وـ ـشیوـپرتـشیـتی درـبدهـ و ـحیود ـنگنـ اـبردنـکاهـ نـیه

ـعملی ـ ـ ـسپیزد.ـمدمـقاتـ ـبیسدودـحسـ ـ ـپنتوـ ـنیاـثجـ ـبعهـ ـمعلدـ ـ ـهمهـکدـشومـ ـچیهـ ـپیوبـخزـ ـنمشـ ازـ یرود.
ـقسم ـ ـلیرـمورـتوـمیـیاالـبتـ آـ وـکورانـفشـتن ـگهاـنرد اـ ـشیاـمنـیان ـمستقیمهـکنـ ـ ـ ـ ـ وـ داـبوـخهـبا روازـپتـشی

ـخیرـچهـبروعـشرد،ـکیـم وـکدنـ ـبعرد ـغیورـطهـبدـ ـکنتلـباـقرـ ـ ـسمهـبیـلرـ زـ ـمیت ـتغیینـ ـ ـ ـمسیرـ ـ آـ داد. وـخر ر
ـقبـاع ـلکاـفکـشـومتـ ـسق۱نـ اـ روی ـیستگوط ـ ـ ـبیود.ـبشـباـترـپاهـ ـتکرـتشـ اـصـاحایـههـ از ـنفجل ـ ـتپکـیهـبارـ هیـ
درـیاـیدر ـمتدـصدودـحی ـحمودشـخاـبهـکوارهایـهاـمد.ـندـشرتـپکـشوـمابـترـپهیـیاـپریـ رد،ـکیـملـ
ـسق اـگارـکفـ ـسپیاه ـ ـیکساـ درـ را ـشکسمـهس ـ وـ ـکمت ـبیاـ زـلـاسشـ روی ـمیم اـ ـفتن ـبعضاد.ـ ـ ازـ ـمتخصصی ـ ـ ـ انـ

۹۴موشهای فضایی



ب ـل ـشیوـپیـصواـغاسـ وـندـ ـقطعد ـ دوـناـمیـقاـباتـ را ـجمارهـبده دوـ در و ـجعبعآوری ـ ـیخچدازهیـنهاـبهـ ـ الـ
نذاــگ ــشت ــ درــساــمد.ــ درــشزارــگک اــمی اــیورد فن ــت “ــشوــناقــ ارزشــیاــشت: تد ف ــگ ــ داــ ــشتن آنــکدــشاــبهــ ه
ـفقیوـمهـبهـککـشوـمابـترـپایـهتـکرـش ـ رـ ـسیت درـهدـندـ اـطم ـمسینـیول ـ ـسخترـ ـ زـهیـ ـکشیادیـیای ـ د.ـندـ
ـیک دوـ از ـستی ـفقهـکتـشوـنمـیراـبادآوریـیرایـبمـناـ ازـت۵طـ اولـترـپ۹ا ۳د؛ـنودـبقـفوـمPegasusتـکرـشاب

.Proton تای ۱۸ تا از ۹؛ و Soyuz پرتاب ۲۱ تا از ۹؛ Atlas تای ۲۰ تا از ۹؛ Ariane تای ۵تا از 

ـعنهـب ـکسوانـ ـمستقیمهـکیـ ـ ـ ـ ـ ـتجاـ رـکهـبرـ ـسیردم زـمهـبدنـ ـمیدار ـچقنـ ـسخدرـ اـ اـست ـحتت، زـ رایـبادیـیرام
ـکس ـختاـسرایـبهـکیـناـ اـ وـبن ـشیاـمزار اـکیـیاـهنـ ـمهروزهـمه اـهرهـ ـصلای ـهستنکـشوـمابـترـپیـ ـ ـ ـئلاـقد،ـ م.ـ

ـسپیا ـ ـیکساـ زـمسـ اـیدت اـبهـکتـسادی واردـحنـیه -وـشوزه ـمهده ـنیسمـ ـ ـچقتـ ـسخدرـ اـشاـبتـ اـمد-
باالخره موفق میشویم.”

دـسـام و ـیگک اـیدـمرـ ـمقصیـیراـجران ـ اـ ـشکسنـیر ـ راـ ـمتخصکـیت ـ ـ ـنستنیداـمصـ ـ ـ آنـ ـگفتنیـمـاهد. ـ ـ اـ نـید
ـمتخص ـ ـ روزـیصـ ـقبک ازـ رویـترـپل اـککـشوـماب، جاری ـن اـمامـ وـسیداده ـنشقـفوـمت ـقطعدهـ ـ راـ های

ـستهدرـب ـمجهـبیـ وـخوـسرایـ ـکنلـصت ـهمید؛ـ ـ ـشکستثـعاـبارـکنـ ـ ـ ـقطعدنـشهـ ـ اـشهـ ـقطعت.ـسده ـ هیـ
ـبحوردـم ـبسیثـ ـ اـسارـ و ـبتاده ـپیچرـسود:ـبیـیداـ ـ آـ ـمینیوـلی ـ ـ ـمعمهـکیـموـ ـ وـبوالـ هـباـههـلوـلردنـکلـصرای

یکدیگر استفاده میشود.

ـمتخصنـیا ـ ـ ـلمـاهصـ درـبنـ ـمسانـیرـجود. ـبعلـئاـ اـ از ـسقنـید ـلمـاهوط،ـ آنـبنـ ـمستقیمهـکرای ـ ـ ـ ـ کـسـاماـباـ
ـنجلسآـلهـبودـشهـجواـم ـ اوـکروازـپسـ رویـشـاهالـسرد. روز و ـلکـافب اـبردهـکارـک۱نـ از و کـسـامهـکنـیود
وـسا او آـهروـگم را ـشکش زـباراـ آورده،ـبه ـعصبان ـ وـناـ ـلماـهود.ـبتـحاراـنی ـنسیداـمنـ آنـکتـ ـپیرـسه راـ چ

ـبستتـسدر ـ وـ ازـساـنانـسازرـبه اوـکهـبکـیزدـنا ـنظار داـ ـشتنارت ـ وـ ـقتد. ـلمـاهیـ ـعصبنـ ـ وـناـ دـبتـحاراـنی ـفته رـ
ـصلا اـ ـسپیی ـ ـیکساـ رـ ـسیس ـسعراوانـبتـبریـمد،ـ دـکردـکیـ از و آرام را او ـمنصکـسـامدنـیه ـ ـکنرفـ اـ اوـمد. ا

گوشش بدهکار نبود و آن دو مرد در دفتر ماسک مسابقهی داد و فریاد به راه انداختند.

ـقتو ـتمیـ ـقطعامـ ـ ـشکستاتـ ـ ـ ـتجدهـشهـ وـیزـ ـتحلیه ـ ـ ـمشخد،ـندـشلـ ـ آنـکدـشصـ ـپیرـسه ـبخچـ درـبرـطاـ ودن
ـنمکوایـهآبو ـ دـکیـ زـچواج اـبدهـشیـگگزدـنار ـگفیـمرـلوـمت.ـسوده “ـ اـطکـیت: ـعمکـشوـمنـیرف الـ
ـبخ ـنمرـطاـ زـ زدهـنک وـبگ اوراقـیاـباـمود را آن اـیردـکیـمد روزـساـمم. ـقبه ازـ راـترـپل آن ـهماب هـکورـطانـ
روـبتـباـث وـیودـبردهـکنـشود، ـهمم ـچیهـ درـ اـکیـمارـکتـسز ـسپیرد.” ـ ـیکساـ اـباـتردـکالشـتسـ ـستفا ـ ازـ اده
ـکیبرـت ـ آـ ـمینیوـلات ـ ـ ـکیل۲۳دودـحگ،ـندزـضوالدـفایـجهـبیـموـ ـ وزنـگوـ از ـکنمـککـشوـمرم ـمپساـتد.ـ ـ ـهمون،ـ انـ

دـباـسوردـناـیدر ـقسمرایـبهـکودـبدهـیق، ـ آـهتـ ـمینیوـلای ـ ـ درـموـ ـهلیکی ـ ـ ـپتوـ درـکیـیاـهرـ ـپیمواـهایـهاوـنه ـ رـباـ
ـحم ـمشکلد،ـنوـشیـملـ ـ ـ ـپییـ ـنمشـ وـییآـ ـپیمواـهمـهرـلوـمد ـ دـیاـ را دـخاـهالـسهـکودـبدهـیی از هـغاـمارج
اـباورالـنـاک ـستفدون ـ اـبدهـنـامادهـ ـپیرـسـامود آـ ـمینیوـلچ ـ ـ داـبـوخطـیراـشیاشـموـ ـبعـاهالـست.ـشی ـتعدـ ازـ دادی
اـیدـم اـیراـجران ـسپیی ـ ـیکساـ ـهنسـ رـطـاخهـبمـهوزـ ـفتر ـلمـاهاـبهـکاریـ وـ د.ـنودـبتـحاراـنود،ـبدهـششـهروـگن
ـگفیـمرـلوـم “آنـ ـبهتـاهت: ـ اـیرـ وـنودـبـامرادـفن ـمجبیـیـاهورـجکـید ـ اـطـاخهـبهـکدـندـشورـ آن ـتفر ردمـمهـباقـ
ـهندـبسـپوابـج (ـ ـبعد.” اـ از ـلماـهرا،ـجاـمنـید درـ ـمبواـنن راـکرـش۲۰۰۷رـ وـکرکـتت ـبعرد آـبدـ وزشـمرای
ـسنرـپ دوـیدـجلـ ـگشرـبارهـبد ـبعضت.ـ ـ ازـ ـکسی ـکترایـبنـمهـکیـناـ آنـبمـباـ ـمصاـها ـحباـ ـگفتنردمـکهـ ـ ـ هـکدـ
ـلماـه روزـبنـ اـهرای ـبتای اـیداـ ـسپیی ـ ـیکساـ ـخیلسـ ـ ـمهیـ وـ ـکلیم ـ آنـبدیـ و ـسیرـتیـماـهوده تـکرـشهـکدـندـ
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بدون او از هم بپاشد.)

ع ــب آنــ از ــسقد دورــ ــجممــهوط، رــهدنــشعــ در ــستا درــنوراــ اــیزــجی ــصلرهی زــ کــساــمود.ــبدهــشرــتادــیی
دوـمشـشرفـظتـسواـخیـم داـشـومابـترـپکـیارهـباه ـشتک ـشناـبهـ اـ ـختـاسـامد دـینـ ـستگک ـ دوـیدـجاهـ ارهـبد

ـمستل ـ ـ وـکزمـ ـسختار ـ اـبراوانـفیـ ـسپیود. ـ ـیکساـ ـچنسـ ـقطعدـ ـ آـضاـحهیـ الـمر در ـسگاده تـخاـسرایـبدوـناـ
دـی ـستگک ـ داـیدـجاهـ اـشد ـمطمئنـامت ـ ـ ـ آنـ آـشوـمکـیدازهیـنهاـبـاها ـنبابـترـپادهیـمک ـبعد.ـنودـ اوـ از ـلید نـ
ـمتخصصان،ـشامـش ـ ـ ـ ـقسانـ ـبعکـشوـمتـخـاسرایـبهـکدـنوردـخمـ ـنظدی،ـ ـبیشتمـ ـ ـ روشـ در رجـخهـبارـکری
ـهندـب وـ ـعنهـبد ـمجمکـیوانـ ـ ـبهتهـعوـ ـ ـکننارـکرـ ـ واردنـ ـمطمئد. ـ ـ ـمتخصصیهـکودـبنـ ـ ـ ـ ـ اـ ـسپین ـ ـیکساـ ازیـبسـ

ـبع راـ ـبهتدی ـ ـکننیـمروعـشرـ ـ ازـ او دـطد. وزارت آنـکهـباعـفرف ـنظـاهار داـ اـشارت و ـمتخصصرژیـنت ـ ـ ـ وانـجانـ
را برعکس روش کارشان خیلی دوست داشت.

ـگفیـمواردن “ـ اـشارـکت: ـمثهـکودـبورـطنـیان ـتعلـ ازـ درهیـهکـنواـجدادی ـسیلیکای ـ ـ ـ رویـکونـ ـاهزارـفرماـنه
ـکننیـمارـک ـ ـتمد،ـ ـبیبـشامـ اـندـنـامیـمدارـ و ـقطعنـید ـ آنـ و ـقطعه ـ اـ را ـمتحه ـ ـعملیـاهدـصنـمد.ـنردـکیـمانـ ـ ـ اتـ
ـچنیننـیا ـ ـ دـ وـبدهـیی ـشکسودم ـ آنـ ـحسـاهت ـحتاراـنیـباـ درـکمـ ـمسیرد.” ـ اوـ ـلیر واردنـترـپنـ ـسترـفاـباب، ادنـ
وـبهایـماـن او ـبخ–DARAPرـیدـمه ـتحقیقشـ ـ ـ ـ دـ وزارت ـسعاع-ـفات ـهشکـسـامهـبودـبردهـکیـ وـهدـبدارـ د

ـنظ راـ ـشفرش واـ و ـمطحـضاف ـکنرحـ واردنـ ـگفیـمد. “ـ ـعککـسـامت: ـلعمساـ ـ ازـبوـخلـ ـنشودشـخی داد.ـنانـ
ـگفاو «ـ ـشمت: ـنییداـمهـچاـ ـشمد؟ـ ـفقاـ ـمنجکـیطـ ـ ـهستیمـ ـ ـ اـ ـبعـامد.»” آـ از ـفترـگشـتد کـسـامک،ـشوـمنـ

درخواست داد که واردن برای دولت تحقیق کند.

ـتق ـیبرـ ـبعالـسکـیاـ اـ ـسپید، ـ ـیکساـ دـترـپکـیرایـبسـ ـیگاب آـ درـبادهـمر ابـترـپکـی،۲۰۰۷ارسـم۱۵ود.
ـیشاـمآز اـ ـنجی وـشامـ ـبعد درـ ـلکاـفارس،ـم۲۱د ـلکاـفرد.ـکارـکیـبوـخهـبرهـخاالـب۱نـ ـسکاز۱نـ هـکیـباـترـپویـ

درـپرشـبدورو از ـختر ـنخانـ ـمستقیمود،ـبلـ ـ ـ ـ ـ ـفضرفـطهـباـ ـشیروـخاـ ـچند.ـ دـیدـ ـقیقن ـ ـبعهـ ازـ زارشـگرواز،ـپد
ـمهن ـ درـهدسـ ـسیستردـکارـکارهیـبا ـ ـ «ـهمـ «ـیال»ـمرـنا دـبوب»ـخا در ـقیقود. ـ اوـپومـسهیـ ـلیرواز، ـقسمنـ ـ ازـ ت
وـشداـجکـشوـم زـطهـبد ـمیرف ـسقنـ ـهمرد.ـکوطـ ـکنتورـتوـمود،ـبدهـشزیـیهرـماـنرـبهـکورـطانـ ـ روـ دـشنـشرل
دوـت ـمیا ـقسمنـ ـ راـ زـمهـبت ـمیدار وـیرـفدایـصد.ـناـسرـبنـ ـتشاد اـیوـ از ـکنتاقـتق ـ ـشنیرلـ ـ درـشیـمدهـ د.
ـقیقد ـ ـچههیـ ـطبمـهارمـ ـنقشقـ ـ ـگفیـمرـلوـمد.ـشداـجکـشوـمیـیاالـبشـشوـپهـ “ـ ـهمت: ـچیهـ دـ ـقیقز ـ اـ

ـهم ـپید،ـیاـبهـکورـطانـ ـکننـمت.ـفیرـمشـ اـ ـنشستالنـیار ـ ـ وـبهـ اوـبودم ـنگه وـکیـماهـ ـگفتردم ـ «ـ قـفوـمم:
وـیدـش ـیکم.» ـیگدـ راـ ـبغر وـیردـکلـ ـمطمئم ـ ـ زـمهـبکـشـومهـکمـیودـبنـ ـمیدار اـسیرـمنـ ـتبرـمکـیکـشـومـامد. هـ

شروع کرد به لرزیدن.”

ـبیرایـب ازـتشـ ـپنر دـ ـقیقج ـ روـ ـمتخصصی،ـیاـیهی ـ ـ ـ اـ ـسپیان ـ ـیکساـ اـ ـحسس ـهمدـنردـکیـماسـ ـچیهـ بـترـمزـ
دورـسا ـبینت. ـ رویـکیـ ـلکاـفه ?ـ ـنصن روـبدهـشبـ ـییاـپهـبود، وـبنـ ـنشود ـهمیدادـمانـ کـشوـمهـکورـطانـ

ـمسی ـ راـ ـطبرش ـنقشقـ ـ ـفضهـبهـ ـکنیـمیـطاـ زـ ـمید، وـچوـکنـ اـشیـمرـتکـچوـکک ـبعـامود. آنـ هـکـاهرزشـلد،
ـمترـلوـم ـتبد،ـشانـشهـجوـ ـتکهـبلـیدـ وـشدـیدـشایـهانـ ـکمد ـبعیـ ازـشوـمدـ اـکک ـفتار وـ ـمنفجاد ـ ـ اـشرـ نـید.
ـمتخصصارـب ـ ـ ـ اـ ـسپیان ـ ـیکساـ ـخیلسـ ـ اـ زود راـکرادـیی ـپیار وـنردـکداـ ـقتد. ـتمتـخوـسهـکیـ ـمصـاماـ هـتد،ـشرفـ
آنـنـام ـخیرـچهـبودـبردهـکروعـشدهی درـ ـمخدن درـ ـمثتـسزن؛ ـخیرـچلـ درـبرـشدنـ ـلیت اـ شـخرـچنـیوان.
درـشرزشـلثـعاـبتـخوـس و ـلحظکـیده ـ ازـ ـمخه وـشارجـخزنـ رـتوـمهـبده ـسیور ـلحظود.ـبدهـ ـ ور،ـتوـمهـکهایـ
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مقدار زیادی از هوا به درون خود کشیده بود، شعلهور شده بود.

ـشکسنـیا ـ ـمتخصصرایـبمـهتـ ـ ـ ـ اـ ـسپیان ـ ـیکساـ دـبرـضسـ ـیگهای ـبعضود.ـبرـ ـ آنـ از دوـهی ـتمالـسا ـبیامـ نـ
ـلیفاـک ـ ـنیرـ وـیاواـها،ـ رـکی در زـنودـبدـمتوآـفواج اـکیـناـمد. ـسپیه ـ ـیکساـ ـبتسـ دـشوـمابـترـپکـیدـنواـ ـیگک رـ
ـشتدا ـچهدوداـحد،ـشاـبهـ ـبعالـسارـ ازـ ـیخارـتد اـسـامهـکدـشیـمیـ ـبتک ـتعییارـکدایـ ـ ـ اـبردهـکنـ تـکرـشنـیود.
ـعترـساـب ـنگیـ ـکننرانـ ـ درـ دادهـقردمـمهـبکـسـامود.ـبشـیـاهولـپردنـکرجـخالـحده اـکودـبول ـمسنـیه لـیاـ
ـتمهزودیـبرا ـکنیـمامـ اـ داـخردمـمـامد و ـحستـکرـشلـخارج وـ ـکتاب وـنودـبردهـکابـ ـنستنواـتیـمد ـ ـ ـبگدـ ـینوـ دـ
ـسپیا ـ ـیکساـ ازـنواـتیـمسـ ـینزـهسـپد –ـیایـههـ دو-ـهدـیـاشک ـبیرـبابـترـپم وـطـاخهـبد.ـیاـ اوـمـاخر اعـضت
اـساـمی،ـلاـم ـعتمک ـ ـنفسهـبادـ ـ دـ از را دادهـسش اـبت ـخیلاـمود ـ راـنهـبیـ آن اـمروزـبدرت ـلبتیداد؛ ـ اـ روزـبرـگه

میداد!

ـسپا ـیکاـ ـگفیـمسـ “اـ ـپنهاـبالنـیت: ـ آنـکانـ ـنگردن اوـکیـگزرـبارـکا،ـهیـنراـ ـهمیشرد. ـ ـ درـ ـحمارهیـبه ازـیاـ مـهت
ـفقیـومو ـ ـصحبتـ ـ اـکیـمتـ ـهیـامرد، «اـقچوـ ـشکسرـگت ـ ـبختـ ـختـاسانـمارـکم،ـیورـ اـ اوـسه از را ـنشنیت.» ـ ـ م.ـیدـ
ـخیلاو ـ ـبیوشـخیـ ـنظهـبود.”ـبنـ اـمیآـمرـ ـشکسنـید ـ ـثیاـتـاهتـ رویـ ـچشری آـبکـسـامدازـنماـ ـینرای ـشتداـندهـ هـ
درــیو را او دودلــیاــهیــیاــنواــتارهیــبا کش ــن درــنردهاــ ید. ــم اــ آــیان گن ت ــشف ــ ــ اوــهیــ واردنــبا، درــگهــبا ردش
رـهرهـیزـج ـفتنا ـ ـبلنهـبردـکروعـشکـسـامد.ـ ـ ـبلندـ ـ ـفکدـ درـکرـ اـبردن ـچطهـکنـیارهی ـننواـتیـمـاهرهـیزـجورـ ـتبدـ لـیدـ
واـیزـجکـیهـب ـبشدـحرهی اوـنوـ ـفکد. درـتیـمردـکیـمرـ ـمسیولـطوان ـ آـهرـ ـچکوـکیـبای راـیزاـجهـکیـ مـههـبر

ـمتص ـ دـنردـکیـملـ وـخـاسوارـید، ـبعت راـ آب آنـخهـبد از ـپمـاهارج ـچیرد؛ـکپـ ـشبیزیـ ـ آنـبهـ درـچه ـهلنه ـ دـ
ـتفا اـ ـفتاق واردنـبادهـ اـطاـخهـبهـکود. ـخیلایـهدهـیر ـ ـمعشـبوـخیـ ـهمچنیود،ـبروفـ ـ ـ ـ ـمجنـ یـگدـنرزـسذوبـ

ماسک شده بود.

ـگفیـمواردن “اـ اوـکنـیت: اـبه ـچینـیه ـفکاـهزـ روزـببـلاـجرد،ـکیـمرـ آن از عهـبود. ـب درـمد،ـ او و ارهیـبن
ـسکلـبـاق ـصحبخـیرـمردنـکتـنوـ ـ اوـیردـکیـمتـ اـکتـسردیـمم. ـفکه درـگزرـبارـ اـسی و دارد ـحسنـیرش یـباـ

مرا تحتتاثیر قرار داده بود.“
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فصل هفتم

تماما برقی

۹۸تماما برقی



اـبی.ـج ـستی. (ـبراـ رویJ.B.Straubelل ـچپهیـنوـگ) زـیشـ ـنتاـس۵دودـحولـطهـبمـخک ـمتیـ داـ اـشر نـیت.
دـخز دوران در ـبیم ـسترـ وـ آزـکرـسان ـیشگـامالس ـ ـشیماهـ ـ اـ ـیجی اـبدهـشادـ ـستود. ـسهلـبراـ ـپیواـ ـشیمیدـنوـ ـ ـ یـیاـ
راـم ـشکستواد ـ ـ وـ آزـظه ـیشگاـمرف ـ دـ در ـستاه ـکیرـتشـ ـبعود.ـبدهـ ـشیشردهـخدـ ـ ـهمهـباـههـ دهـشابـترـپاـجهـ

بودند و یکی از آنها صورت او را پاره کرد.

زـیا ـکنجکردـفکـیرایـبمـخن ـ ـ ـمثاوـ او،ـ ـشبیل ـ ـنشهـ اـ ـفتخان ـ ـبعود.ـبارـ اـ از دورانـیاـپهـکنـید اـبیـکودـکان
ازـبهـلوـک ـکنکاری ـ آزـ و درـیـاماش ـشیموزهیـحش ـ وـ ـشیـاماـبارـکی دـهنـ و ـستگا ـ رـفـاهاهـ ـسیرا اـ ـستد، درـکلـبراـ ه
ـیسکو ـ ـنسیاـ ـ ـمتنـ آزـیود،ـبدهـشدـلوـ ـیشگاـمک ـ ـشیماهـ ـ زـبیـ در ـمیرزـیزرگ اـخاـسدریـپهیـناـخنـ نـیت.
ـیشگاـمآز ـ آزـهودـهاـباهـ ـیشگاـمای ـ وـهاـ ـشیمیوادـمی ـ ـ ـفترـگرضـقده،ـشدهـیرـخیـیاـ وـشهـ ـفتشرـکاـیده دهـشهـ

ـمجه ـ درـبدهـشزـ ـسیود. ـلگـاسزدهـ اـ ـستی، ـشیـامکـیلـبراـ ـگلنـ ـکهنفـ ـ درـ Theتـیـاسه dumpـپی آنـکداـ و رد
دوـنـاخهـبرا و آورد اـکهـبارهـبه اـخداـنارش ـمستلارـکنـیت. ـ ـ اـ راـقرـبورـتوـمهـکودـبنـیزم ـکنازیـسازـبیاش هـبد.ـ

ـنظ اـکدـمیآـمرـ ـسته ـهمیشلـبراـ ـ ـ رودهیـ و دل ـچیکـیه راـ ـبیزی ـیخیرـمرونـ دـ ـستت، روـسهـبیـ و شـیر
ـکشییـم ـ دوـ و ـهمت.ـشذاـگیـمشـیاـجرـسارهـبد اـ ـسناـباـهنـیهی «ـ اـخت ـنجودت درـبشـماـ وادهیـناـخده»

استرابل سازگار بودند.

دـخاوا اـناـخدریـپدـج۱۸۹۰هیـهر ـستوادهی Straubelتـکرـشلـبراـ Machineا راه ـیکهـکتـخداـنرا ازـ ی
اولین موتورهای درونسوز را در آمریکا میساخت و سپس از آن برای قایقهای موتوری استفاده میکرد.

ـحیرو ـکنجکهیـ ـ ـ اـ ـستاو راـپلـبراـ او داـشهـبای و ـنشگرق ـ اـ ـستنفاه ـ ـ درـکازـبوردـ او آن۱۹۹۴الـسرد. اـجدر
ـثب ـفیاـتردـکامـنتـ ـبعود.ـشکدانـیزـ ازـ ـسخدنـنذراـگد درسـیرـتتـ ـممکایـهن ـ اـ ـستن، اـبلـبراـ ـنتیجنـیه ـ ـ هـ
ـسیر ـتخصهـکدـ ـ درـ ـفیص اوـبکـیزـ درد ـنمه درسـخیـ ـپیشایـهورد. ـ ـفترـ وـ ـتخصصه ـ ـ ـبیشتیـ ـ ـ ـتئتـلـاحرـ وریـ
ـشتندا ـ اـ و ـستد اـبلـبراـ ـنجه ـعملایـهارـکامـ ـ ـمنهـقالـعیـ اوـبدـ ـتخصصود. ـ ـ زـ در را ـمینش ـ ـسیستهیـ ـ ـ اـهمـ وـنای رژی

مهندسی گرفت.

ـستا ـگفیـملـبراـ “ـ ـستواـخیـمنـمت: ازـ وـفرماـنم ـنیزار ـکنترایـبرقـبرویـ ـ اـ اـنرل ـستفرژی ـ ـکنادهـ اـ ـکیرـتنـیم. بـ
کامپیوتر و نیروی برق بود. من تمام چیزهایی را که دوست داشتم، یکجا جمع کرده بودم.”

ز آن ـهیانـمدر اـ ـنجمنچ ـ ـ ـحمرایـبیـ ازـیاـ ـتکنت ـ وـپوژیـلوـ اـشداـنودـجاک درـکدـنودـبیـیاـهتـکرـشاـمت ه
ـتک اـبدـیدـجیـیـاهردـبارـکویـپاـ ـشیورـخرژیـنرای وـ ـشیـامدی اـنودـبیـقرـبایـهنـ ـستد. درـبراـ ـنهل ـمشغتـیاـ ـ ولـ
ـشن اـیـاساـ اـیی ـستن رـهاپـتارـ درـمتوآـفا، آنـهاراژـگد وـهای ـستهـبا دـ ـیگوهآوردن ـمهنرـ ـ درـشـاهدسـ او اراژیـگد.
ـنیاـبهـک ـجیمدوـ دوـ دـسن ـیگت دوـبدهـشکـیرـشرشـ وـبود، ـصلاره ـپینهوـ ـ راـکهـ اـکروعـشردن ـسترد. کـیلـبراـ
وـیرـخدالری۱٫۶۰۰هیـضراـقهیـشورـپ ـشیاـمهـبد ـتبیـقرـبنـ لدـ ـی اـکشـ ـیعننـیرد؛ ـ اـ ـستی رایـبدـیاـبلـبراـ
ـکنتکـیی،ـقرـبورـتوـمتـیرـیدـم ـ نرلـ ن ـک ـ اولـشکـیت،ـخاـسیـمدهـ از را درـحراـطارژر و وـکیـمتـسی رد
راـفرماـن ـشیـامهـکمـهزاری راـ ـیسوـندـکت،ـخداـنیاـمارـکهـبن اـکیـمیـ ـشیـامنـیرد. رـ ـشتوردـکن، ـمت۴۰۰ابـ رـ

 ثانیه شکست.۱۷٫۲۸ماشینهای برقی را با 

ـستا ـگفیـملـبراـ “ـ ـچیت: ـفهمیهـکزیـ ـ ـ اـ ـشیاـمهـکودـبنـیدم ـخیلیـقرـبایـهنـ ـ ـبنوـخیـ ـشمد؛ـ ـنیواـتیـماـ اـبدـ
ـینزـه ـخیلهیـ ـ ـشتمـکیـ ـشیـامهـبیـبوـخابـ ـهیدـبنـ اـ درـمد اـهریـتاـبردـکارـکوض،ـعا ـفتضا ـ ـشیـاماـبود.ـباحـ نـ
ـپنجدودـح ـ ـکیلاهـ ـ ـمتوـ راـ ـننر وـکیـگدـ ـتیرـتنـیهاـبردم ـشخصبـ ـ درـ ـمحارهیـبا ـشیـامایـهتـیدودـ کـییـقرـبایـهنـ

سری نکات را متوجه شدم.”

  ایالن ماسک: تسال، اسپیساکس، و تالشی برای آینده فوقالعاده۹۹



 

ـستا ـختاـساـبلـبراـ دـینـ ـستگک ـ ـئیلازوـگاهـ ـ ـپشدـشیـمهـکاـهریـتاـبارژـشرایـبیـ ـبستهـشورـپتـ ـ هـبود،ـشهـ
ـشیناـم ـ دوـتدرـقشـ اـناـگی داد. راـکودـبوبـخدریـقهـبارـکنـیه او ـمسیردـکیـمادرـقه ـ ـششصرـ ـ وـ ـپنجد ـ اهـ

کیلومتری رفتوبرگشت به لسآنجلس را طی کند.

ــستا۲۰۰۲الــساــت درــبراــ جلسآــلل ــن ــ زــ اوــکیــمیــگدــنس ــشنارــکدرکــمرد. ارــساــ داــشی از را ــنشگدش ــ اهــ
ـستنفا ـ ـ وـفرـگوردـ ـمنهـکاریـکرایـبت ـسباـ ـچنهـبد،ـشاـبشـ زد.ـستـکرـشدـ ـنجراـسر روزنـ (ـتوـمام Rosenورز

Motorsا را ـنتخ) ـ ـکترـشرد؛ـکابـ ـیکهـکیـ اوـ از ـلیی ـشیـامنـ ـهیبایـهنـ ـ دـیرـ در ـنیدی راـ ـختـاسا اـبهـ ـمبیلوـتود: ـ ـ یـ
که با چرخ لنگر و یک توربین گازی حرکت میکرد و برای راندن چرخها، موتورهای برقی داشت.

ـقتو اـ ـشکسروژهـپنـیی ـ اـختـ ـستورد، روزن،ـلاروـهل،ـبراـ ـمهند ـ اـطـاخهـبهـکیـسدـ ـختر زـهـامراعـ ـمیواره ـهننآـ گـ
ـمع راـبدهـشروفـ ـختـاسرایـبود ـپیمواـهکـینـ ـ ـهمیـقرـبایـ اـکیـهراـ ـسترد. ـگفیـملـبراـ “ـ ـخلبکـینـمت: ـ وـناـ م
دارمـسدو ـکنروازـپهـکت ـبنم.ـ اـیراـباـ اـکارـبرـهودـبرارـقود.ـبیـلـاعنـمرایـبروژهـپنـین ـپیمواـهنـیه ـ دوـپیـماـ رد،

ـهفت ـ درـ ـبمواـهه آـناـ در و ـسمد ـمنطقانـ ـ ـ ـخصهـبهیـ ـکنروازـپیـصوـ اـ ـخیلهـبراـجـامنـید. ـ ـقبیـ زـتلـ از ـظهانـمر ورـ
ـپیمواـه ـ ـنشیرـسدونـبایـهاـ ـ اـ و داـین ـستن اوـگیـمرـبـاهانـ زـگرایـبردد.” وـهبـشی،ـگدـنذران ـحتا ـتعطییـ ـ ـ التـ

آخر هفته هم کار میکرد و به یک استارتاپ در زمینهی امور الکترونیک مشاوره میداد.

اوجـسدر در ـفشت ـتماریـکارـ ـجمعهـکودـباـهروژهـپامـ ـ دوـ از ـستی ـیمدـقانـ اـ ـستی درـبراـ ـشیاـمروهـگل ایـهنـ
ـشیورـخ اـ ـستنفدی ـ ـ دـبوردـ آـندـیه آنـندـمش ازـهروـگـاهد. ـمهنی ـ اـکرـسانـسدـ ـستنفش ـ ـ ـاهالـسهـکدـنودـبوردـ

ـشیاـمروژهیـپروی ـشیورـخایـهنـ آنـکارـکدیـ و درـهرده را لایـهازهـسا ـف دورانـبوطـبرـمQuonsetزیـ ه
ـجن ـجهگـ دوم،ـناـ ازـپی ـعنکبر ـ ـ ـبیایـهوتـ وـ ـشیمیوادـموه ـ ـ ـسمیـیاـ ـختنـاسیـمیـ ـ اـخد.ـ داـکروزـمالف ـنشگه ـ اهـ
ـحمتـصرـف ـشبییـیـاهروژهـپتـیاـ ـ اـبهـ رویـیه را اـپـاقیـمواـهن ـستنفد، ـ ـ اـکردـکالشـتوردـ ـگیروهـگنـیه ایـهکـ
ـشیاـحدونـب راـ ـمنحه ـ ـکنلـ اـ اـمد. داـیا ـنشجن ـ ـننواـتیـمهـکدـنردـکتـباـثیـبوـخهـبانـیوـ رویـ انـشودـخایـپد
ـیستناـب ـ ـ درـ و ـمسد ـبقاـ ـشیاـمهیـ ـشیورـخایـهنـ ـکشرـسراـسدیـ اـنردـکتـکرـشورـ ـستد. زـبراـ درـکیـناـمل ه
ـنشگدا ـ درـباهـ ـشیاـمتـخاـسود، آنـباـهنـ ـکماـهه وـککـ ـحترد، ـبعیـ راـهدـ ـبطا راـ ـمهناـبهاش ـ ازهـتانـسدـ
ـلتحصیارغاـف ـ ـ ـ ـحفدهـشلـ اـکظـ ـکیل۳۷۰۰دودـحروهـگنـیرد. ـ ـمتوـ ازـ ـشیکر ـ ـنجلسآـلاـتوـگاـ ـ راـ وـسکـیس ره
راـعرـسـاب ـننت اـنودـبردهـکیـگدـ و ـستد ـبچهـبلـبراـ ـخستایـههـ ـ وـ ـپیشنهولـپمـکه ـ ـ ـ ـپیهـکردـکادـ اوـ ـبمش ـنناـ د.ـ
ـنیدودـح ـجیمدوـ داـ ـنشجن ـ رـساـمهیـناـخهـبوـ ـفتنک ـ وـ ـبعد ازـ ـچند دوشـ روز ـفتنرـگد ـ وـ ـسپد زـ روی ـمیس نـ

پخشوپال شدند.

آنـکیـلـاحدر ـنیمـاتـاهه ـ ـمشغبـشایـههـ ـ ـصحبولـ ـ اـنودـبتـ ـستد، وـبراـ ـتیل ـشیـاممـ ـشیورـخنـ ـهمچندیـ ـ ـ انـ
ـمشغ ـ رویـکولـ آنـنودـبوعـضوـمکـیار ـمتاـهد. ـلیتیایـهریـتاـبهـکدـندـشهـجوـ ـ ـ (ـیومـ ـمثون آنـ درـکیـیاـهل ه

ـشیـام اـشایـهنـ ـستفان ـ وـنردـکیـمادهـ ـشیورـخطـسوـتد ـتغدـ ـبسید)ـندـشیـمهـیذـ ـ ـبهتارـ ـ ازـ ـتصر ـخیلورـ ـ ارـکـاهیـ
ـکننیـم ـ ـبسید.ـ ـ ازـ اـلاری ـلکتوازم ـ ـنیروـ ـمثکـ ازـهاپـتپـللـ ـلیتیهـبهـکیـیاـهریـتاـبا ـ ـ ـمع۱۸۶۵۰ونـیومـ روفـ
اـنودـب ـستفد، ـ ـشبیهـکدـنردـکیـمادهـ ـ وـنودـبAAایـهریـتـابهـ درـشیـمد ـکند اـهارـ ـستفم ـ اـنوـشادهـ ـستد. لـبراـ
ـگفیـم “ـ اـبـامت: ـفکنـیه اـکمـیردـکرـ دهـگه اـتزارـهر از راـهریـتاـبنـیا ـکنا ـبگمـهارـ اـچم،ـیذارـ ـتفه ـفتیاـمیـقاـ د.ـ

ـمح ـسباـ وـیردـکهـ ـفهمیم ـ ـ اـکمـیدـ در ـشمورتـصنـیه ـنیواـتیـماـ ـششصزاروـهدودـحدـ ـ ـکیلدـ ـ ـمتوـ راـ ـننر ـکنییـگدـ ـ د.ـ
واـیا ـقعن ـکسوعـضوـماـ ـکننلـ ـ درـبدهایـ و ـنهود ـهمتـیاـ اـبانـموابـخهـ ـحساـمرد ـفکیـباـ راـ ودشـخهـبرم

مشغول کرده بود.”

۱۰۰تماما برقی



ـخیل ـ اـ زود، ـستی ـجمهـبردـکروعـشلـبراـ ـشیـامروهـگکـیردنـکعـ ـشیورـخنـ وـ ـسعدی درـکیـ ـختـاسوردـمرد نـ
ـشیـامکـی اـبیـقرـبنـ ـستفا ـ ازـ ـلیتیایـهریـتاـباده ـ ـ ـکنانـشعـنـاقونـیومـ اوـ ـلتوآـلـاپـاتد. درـشرد،ـکیـمروازـپوـ ب
ـپیمواـه ـ ـبیواـخیـماـ وـ ـصبد داـتحـ ـنشگا ـ اـ ـستنفاه ـ ـ دوـبوردـ درـتتـفیرـمهـخرـچا ـعیا آنـبهـکالـحنـ درـهه ا
داـکیـیاـهروژهـپ ـشتنه ـ ـکمدـ درـکیـمکـ ـتبلیمـهودشـخروژهیـپارهیـبرد، ـ ـ ـکنغـ ـنهرحـطد.ـ اـیاـ ـستی کـیلـبراـ
ـشیـام آـپوـسنـ ـینرودـیر ـمیاـ ازـصدر۸۰هـکودـبکـ ـتشکیریـتاـبدش ـ ـ اـشیـملـ ـبسیرحـطنـید. ـ ـشبیارـ ـ اژدرـیهـ ک
ـهیود.ـبدهـشرخدارـچ ـچشسـکچـ ـبلندازـنماـ ـ اـمدـ ـستدت راـبراـ ـچیرایـبرل ـختـاسهـکزیـ ـنمود،ـبهـ ـنسیداـ ت؛ـ
ـحت اـخیـ ـستود ـبیهـماـنرـبل.ـبراـ اـتشـ از ـشبیهـکنـیر ـ ـسیاـتهـ ـشینسـامتـکرـشکـیسـ ـ ـ ـشبید،ـشاـبازیـ ـ ـختـاسهـ نـ
ـشینـام ـ اـبیـ ـثبرای اـ ـمفهنـیات ـ راـمهـکودـبومـ ـفکهـبردم درـکرـ ـلیتیریـتاـبدرتـقارهیـبردن ـ ـ وادارـیومـ ـکنون د.ـ

بعد اگر خیلی خوش شانس باشند، یک مسابقه پیدا میشد تا در آن به رقابت بپردازند.

ـنشجدا ـ اـیوـ ـستنفان ـ ـ ـقبوردـ اوـبدـنردـکولـ ـملحه ـ ـکمهـکیـطرـشهـبد؛ـنوـشقـ ـکنذبـجهـیـامرـسیـ اوـ روعـشد.
ـپخهـبردـک درـیـاهورـشروـبردنـکشـ اـبی درـیارهی ـنمدهاش ـیشگاـ ـ درـهاهـ ـهمیا؛ ـ ـحینـ ذـبهـکسـکرـههـبنـ ـهنه شـ
ـسییرـم اـ ـیمید، ـ اوـملـ ـگفیـمیزد. “ـ اـمت: ـخجالـصن ـنمتـلاـ ـکشییـ ـ ـتنهدم.ـ ـ ـمشکاـ ـ اـ ـهیهـکودـبنـیل هـبسـکچـ

ـچی اراـمهـکزیـ ـیکـاهذارـگهـیـامرـست.”ـشداـنهایـقالـعم،ـییدادـمهـئا دـپیـ از ـیگس ردـ را او اـنردـکیـمری و نـید
، استرابل با ایالن ماسک مالقات کرد.۲۰۰۳روند ماهها ادامه داشت. تا اینکه، در پاییز 

روزنـلاروـه رـهاـنرارـقکـید در ـستار درـ دـیزدـنیـیاـیوران ـفتک اـکرـمرـ ـسپیزی ـ ـیکساـ درـ ـنجلسآـلس ـ ـتیرـتسـ بـ
ا و ـستداد راـبراـ ـهمل آوردـخراهـ ـکماـتودش ـکنکـ درـ اـبد ـپیمواـهدهیـیارهی ـ ـصحبیـقرـبایـ ـ ـکننتـ ـ وـ ـقتد. یـ

آنـبکـساـم ـنشهایـقالـعه اـنانـ ـستداد، درـبراـ ـنباـجروژهیـپارهیـبل ـشیاـمیـ ـصحبیاشـقرـبنـ ـ اـکتـ نـیرد.
درـلاـجدهیـیا راـساـمهـجوـتاـجب وـباـهالـسهـکک ـنقلیلـیاـسه ـ ـ ـفکیـقرـبهیـ ـجلود،ـبردهـکرـ درـکبـ رد.
ـهمیشکـسـامهـکیـلـاح ـ ـ اـ روی ـستفه ـ ازـ وـبـاهازنـخراـفاده ـنقلیلـیـاسرای ـ ـ ـفکهـ اـبردهـکرـ از ـتکنهـکنـیود، ـ وژیـلوـ
ـلیتیایـهریـتـاب ـ ـ ـچقونـیومـ ـعملکدرـ ـ ـ داـبوـخردـ ـشتی ـگیلـفـاغدـنهاـ اـشرـ ـستد. ـگفیـملـبراـ “دـ ـیگت: نـمهـبرانـ
ـگفتنیـم ـ ـ الـ اـشلـخدـبد اـمدهام! اـشاـعالنـیا اـیق اوـشدهـین ـگفد. «اـ ـلبتت: ـ ـحتمنـمهـ ـ ـکماـ ـشمهـبولـپیـ اـ
داد.»”ـهواـخ ازـه۱۰ولـقکـساـمم دالر دالریـه۱۰۰زار اوـکزار ـنیه داـ راـشاز اـبت ـسته روزـبراـ آن از داد. ل
ـبی اـسـامنـ و ـستک ـبستگمـهیـعوـنلـبراـ ـ ـ آـجهوـبیـ ـلیـاسهـکدـمود وـسانـ ـبعال ازـ ـنشیرازوـفد ـ زـهبـ دوامـیای اد

آورد. آنها قرار گذاشته بودند کاری کمتر از تغییر دنیا انجام ندهند.

ـبع اـ از ـجلسنـید ـ اـسـاماـبهـ ـستک، دوـبلـبراـ ـسته ایـناـ در ـلشاـپروـپیـسش (ـ ACن Propulsion(ـملح ـ د؛ـشقـ
واـکـرشکـی درـقت ـنجلسآـلع ـ درـکسـ زـبردهـکارـکهـبروعـش۱۹۹۲الـسه در و ـمینود ـ ـشیـامتـخـاسهیـ ایـهنـ
یشتیـقرـب ـپ ـ ـ اـبازـ ـهمتـکرـشنـیود. ـچیهـ ازـ ـشیاـمز ـمسایـهنـ اـبتـعرـسرـپیـترـفاـ ـمتدازهیـنا اـتطـسوـ
ـشیـام ورزـهنـ اـخـاسیـمیـشای ـستت. واـبراـ ـقعل دـ (ـییزـتهـکتـسواـخیـمشـلا ازـکرو راـییآـمt-zeroه هـبد)
ـنشکـساـم ـپید:ـهدـبانـ ـفتشرـ وـیرـتهـ ـسیلن ـ ـنقلیهیـ ـ ـ درـ ایـکرـشه ـلشاـپروـپیـست اـ ـشیاـمنـین. اـ از واعـنن
ـشیاـم ِـسایـهنـ ـمشتهـکودـبدهـنوـشمـهر ـ اـشودـخاـهریـ راـجان آن وـههـبزای ازـندـبد.ـنردـکیـملـصم هاش

ـجن ـیبـافسـ رویـبالسـگرـ و اـیود ـسکلک ـ اـ ـستیت ـ وـشیـموارـسلـ ـقتد. درـ اوـب۱۹۹۷الـسی ـلیرای آنـبنـ از ار
 کیلومتر بر ساعت رسید.۱۰۰ ثانیه به سرعت ۴٫۹رونمایی شد، ظرف 

ـستا ـمنارـکاـبهـکودـباـهالـسلـبراـ ایـکرـشدانـ ـلشاـپروـپیـست ـمعنـ ازـکیـمرتـشاـ و ـگیامـترد (ـ Tomج
Gageر ـیی)، راـییزـتتـسواـختـکرـشسـ ـبیرو راـبکـسـاماـتاوردـ آن ـننا ـکنیـگدـ اـشـاعکـسـامد.ـ ـشیـامنـیق نـ

اـش او ـپتنـید. ـنسیاـ ـ درـ را دـییزـتل ـتبهـکدـیرو ـشیـامکـیهـبلـیدـ ـتننـ وـشدروـ دـشرداـبود ـیگت درـ را وردـمران

  ایالن ماسک: تسال، اسپیساکس، و تالشی برای آینده فوقالعاده۱۰۱



ماشینهای برقی از کسلکننده و کندرو به ماشینی آرمانی تغییر دهد.

ـچنکـساـم ـپیشنهاهـمنـیدـ ـ ـ ـ ـتبرایـبهـکیدادـمادـ اـیدـ ـشیاـمنـیل ـشیاـمکـیهـبدهـنوـشمـهرـسنـ ـتجنـ اریـ
ـکنذاریـگهـیـامرـس اـ ردـبرـهـامد را آن اـنردـکیـمار ـستد. ـگفیـملـبراـ “اـ ـسننـیت: ـفقیوـمدـ ـ وـبتـ ـتبدـیاـبود لـیدـ
ـنمهـب واـنوـ ـقعهای ـبچنـمد،ـشیـمیـ ایـههـ ـلشاـپروـپیـسای راـ ـخیلن ـ دوـ داـسی ـشتت اـ آنـمم یـیـاهورـجکـیـاها

ـکسوردـمدر ـمیااـنارـکبوـ دوریـنودـبدـ آن از و آنـنردـکیـمد ـشیناـمدـنردـکیـمالشـتدامـماـهد. ـ امـنهـبیـ
eBox”.را که خیلی به دردنخور بود و عملکرد ضعیفی داشت به ماسک بفروشند 

ایـباـهاتـقالـمرارـقهـکیـماداـم ـلشاـپروـپیـسا ـمنجنـ ـ ـهیهـبرـ ـنشراریـقولوـقچـ آنـ راـساـمهـقالـعاـهد، هـبک
ـحم ازـیاـ ـچیت ازـتراـفزیـ ـعلمروژهیـپر ـ اـ ـستی ـجللـبراـ ـنکبـ ـیکد.ـنردـ روزـ از آـهی درـسـام۲۰۰۴هـیورـفرـخای ک
ـیمیلا ـ ـ “ـشوـنج،ـِیـگهـبیـ ـقصنـمهـکاریـکت: اـ دارم ـنجد اـهدـبامـ اـیم، ـبهتهـکتـسن ـ اـیرـ ـنتخن ـ راـ کـیرایـباب

ماشین با عملکرد باال و مکانیزم انتقال قدرت برق پیدا کنم و در همان مسیر پیش بروم.”

ـهم روزـ درـکودـبـاهان ـلیفـاکه ـ ـنیرـ ـشمایـ ـچنیـلاـ ـتجکـیرـشدـ اـبمـهاریـ ـشیـامدهیـیه ـلیتیریـتاـباـبنـ ـ ـ ونـیومـ
ـمنهـقالـع اـنودـبدهـشدـ و ـستد اـبراـ از ـخبراـجـامنـیل ـنشردارـ ـتیارـمود.ـبدهـ اـ (ـهرـبن Martinارد Eberhardو (
ـپنینراـتارکـم ـ ـ (ـ Marcگ Tarpenningدر راـیدـموواـنتـکرـش۱۹۹۷الـس) ـسیاـتا وـکسـ ـیکرده اوـ از ـلیی نـ
ـکت اـهوانـخابـ ـلکتای ـ ـنیکروـ ـ راـ اـبی راـسه اـکم ـیبت (ـ Rocketوک eBook(ـختـاس درـکد.ـنودـبهـ هـباـیدـموواـنار
دــهآن درــهاــگدــیا شتارهــبی ــم ــ ییــقرــبوازمــلایــهریــ ــپ وــ ارــهریــتاــبشرو قای ــت یاــ ــپ یردهیــکداــ ت ی ــل ــ ــ ونــیومــ

مورداستفاده در لپتاپها و دیگر لوازم قابلحمل، داده بود.

اـکرا ـیبت ـخیلوکـ ـ دورانـ از ـجلودشـخی وـبرـتوـ ـفقیوـمود ـ ـتجتـ ـچشاریـ ـگیمـ ـهمهـبریـ اـشداـنراهـ نـیت،
ـکت آنـخابـ ـنسواـتهـکودـبهـنـاقالـخدرـقوان ـبیتـکرـشهـجوـتتـ ـلمللناـ ـ ـ ـستماـجیـ راـ TVکـلـامهـکار Guideو
ـچن ـتکندـ ـ آـلوـ ـیسوـنهـماـنرـبرایـبیـشوزـموژی اـلیـ ـلکتوازم ـ ـنیکروـ ـ ـجلودشـخهـبود،ـبیـ ـکنبـ ـستماـجد.ـ درـ ار
ـمیلی۱۸۷اـیدـموواـندـیرـخرایـب۲۰۰۰ارسـم ـ ـ ـبعرد.ـکتـخرداـپونـ اـ از ـمعنـید ـملاـ ولـپهـکـاهسـسوـمکـیرـشه،ـ
صییــبوــخ ــن ــ ارــبدهــشانــشبــ بود، ــت راــشاطــ اداــهاــبان دادــمم آنــهد.ــنه درــهردوی کا ــی ازــ ــشهی ایــهرــ
ـعیا ـنشیانـ ـ درهیـ ـسیلیکن ـ ـ ـ وودـنهـبونـ زـیـاسام وـنردـکیـمیـگدـند درـهـاگرازـهد اـبی ـبعدمـقهـکنـیارهی انـشدیـ

چه باشد، باهم صحبت میکردند.

ـپنینرـت ـ ـ ـگفیـمگـ “ـ ـچنهـبـامت: اـ ـفکبـلـاجدهیـید وـیودـبردهـکرـ ـسیسترایـبهایـماـنرـبم ـ ـ آـهمـ ـبیای درنـماریـ
وـههـعزرـم ـغچاـبا ـمنهیـ داـ ـشتیازل ـ ـشبکهـبهـکمـ ـ آبـههـ ـسنای ـشمنوـهجـ ـ ـتبدـ ـکنیانـشلـیدـ ـ اـ اـمم. ـچیمـهنـیا زـ

جذابی نبود و درواقع به دنبال مقولهای با اهمیتتر بودیم.”

ـمهناردـهرـبا ـ ـبسیدسـ ـ اـبارـ ـستعا ـ وـ ـبشداد ـستردوـ درـبیـ ـگیود. اـمایـهریـ ـمتحاالتـیداوم ـ درـ ـمیاورـخده اوـناـ ه
آزاد وـمرا ـمثیداد دـ ـیگل دوـ ـستر ذـکشـناـ ـهنه داـ ـمحش-ـنی داـ ـشتنور ـ رهـکدنـشرمـگ۲۰۰۰الـسیـلواـحد،ـ

ـمیز راـ ـعنهـبن واـیوانـ ـقعیک ـ وـ ـمعضت ـ اـفرـیذـپلـ ـجسهـبردـکروعـشاردـهرـبت. ـیگـاجویـجتوـ رایـبیـیـاهنـیزـ
ـشیـام ـمصهـکیـیـاهنـ دارـیاالـبتـخوـسرفـ درـنی او ـپتارهیـبد. ـنسیاـ ـ ـختوـسایـهریـتاـبلـ ـهییـ ـتحقییـندروژـ ـ ـ قـ
وـک ـمترد آنـکدـشهـجوـ ـهستندـمارآـکاـنـاهه ـ ـ ـهمچنید.ـ ـ ـ ـ اـهدهایـیاـفنـ در ـشیـامارهیـجم ـجنیـقرـبنـ ورزـتوـمرالـ
آنـیدـنEV1امـنهـب اـجوـتهـچد. راـهرـبه ـجلودشـخهـبارد ـشیاـمرد،ـکبـ ـتمایـهنـ اِیـکرـشیـقرـباـماـ یـست
ـلشاـپروـپ اـکودـبنـ در ـینته ـ ـچشمهـبتـنرـ ـ اـنودـبوردهـخشـ ـنجلسآـلهـب۲۰۰۱الـسیـلواـحاردـهرـبد. ـ رـ اـتتـفس
ـشگروـفاز ایـ ـلشاـپروـپیـساه دـ ـکندنـین اوـ ـگفیـمد. “آنـ ـمثاـجت: ـشهلـ ارواحـ اـبر و ـنگود ـهمارـ لـکهـبهـ
ازـسد ـکشیارـکت ـ آنـبنـمد.ـنودـبدهـ ـپنـاهه دالرـهجـ ـپیشنهزار ـ ـ ـ ـیکاـتردمـکادـ آنـ از ـشیـامی راـهنـ ریـتاـباـبا

۱۰۲تماما برقی



لیتیومیون بهجای باتریهای سربی- اسیدی برایم بسازند.”

ـخیلاردـهرـبا ـ ـسعیـ ایـتردـکیـ ـلشاـپروـپیـسا راـ ـغیرـتن ـکنبـ ـشگروـفکـیایـجهـبدـ ـتفنناهـ ـ ـ وـ ـتبیـمـرگـرسی لـیدـ
ـتجتـکرـشکـیهـب وـشاریـ ـقتود. آنـ اـهی ـپیشنهنـیا ـ ـ ـ ردـهادـ را اـنردـکا ـتصمیاردـهرـبد، ـ ـ ودشـختـکرـشتـفرـگمـ

را راهاندازی کند و ببیند که باتریهای لیتیومیون چه تواناییهایی دارند.

 

ـمسی ـ اـ ـکشیاـباردـهرـبر ـ ـفندلـمکـیدنـ ازـ ـشیـامی رویـقرـبنـ ـصفحکـیی ـ ـگستهـ ـ (ـ روعـش)Spreadsheetرده
اـش اـبارـکنـید. او اـمازهـجه ـمختلزایـجیداد ـ ـ ـشیـامفـ راـ ـتغیین ـ ـ دـ اـهر و ـکنالحـصد ـببیناـتدـ ـ ـ ـثیاـتدـ اـ ـحتمر ـ یـلاـ
وـیاراـکرـبـاهآن ـشکی ـشیـامریـهـاظلـ ـچیسنـ ـ اوـ ـنسواـتیـمت. وزن،ـ ـتعت ـمقا،ـهریـتاـبدادـ وـهریـتاـبتـماوـ ا
ـشیـامهیـندـب راـ ـتنظین ـ ـ وـ ـتعم ـکنلـیدـ اـ ـمشخـاهدلـمنـید. ـ (ـهSUVهـکدـنردـکصـ ـبلنیـسـاشا ـ اـهدـ ـسپای رت)ـ
دورانـک آن در ـبسیه ـ وـنودـبدارـفرـطرـپارـ ـهمچنید ـ ـ ـ ـمیاـکنـ ـحمایـهونـ وـ ـتحل اـبلـیوـ نزـگالـصار، ـی ایـههـ
ـمن ـسباـ اـبیـ ـتغیینـیرای ـ ـ ـنیستنراتـ ـ ـ ـ درـ اـعد. ـتکننـیوض ـ ـشیـامرایـبالـمـاکوژیـلوـ اـهنـ ـسپای ـسبرتـ رـتکوزنـ
ـبیانـشتـعرـسهـکدرنـم راـتشـ و ـننر آنـبیـگدـ ـبخذتـلـاها ـمند،ـشیـمرـتشـ وـببـساـ ـعملکود ـ ـ ـخیلانـشردـ ـ یـ
ـبی آنـتشـ از اـمهـچر ـنتظردم ـ داـ ـشتنار ـ اـفیرـماالـبد،ـ ـخصنـیت. ـصیوـ ـفناتـ ـفتاـیی،ـ ـپنینارـتایـههـ ـ ـ -ـ را هـکگ

برای پیدا کردن مدلی اقتصادیتر برای این ماشین در حال تحقیق بود- کامل میکرد.

روز ـشیاـماـهآن درـیرـپاـتوـیوـتنـ ـلیفاـکوس ـ ـنیرـ زـ وـبدهـشادـیا آنـیرـخود ـمحیرفدارـطایـهولدارـپداران ـ طـ
ـیسز ـپنینارـتد.ـنودـبتـ ـ ـ ـگفیـمگـ “ـ ـهمچنیت: ـ ـ ـ ـمتاـمنـ ـمتهـکمـیدـشهـجوـ درآـسوـ ـلکاـمدـمط ـشیاـمانـ EV1نـ
دوـح ـیسدود درـهتـ دالر اـسزار ـکست.”ـسال ـقبهـکیـناـ دـبالـ ـنبه ـمثیـیاـهدـنرـبالـ ب.ام.و،ـ ـلکسل ـ وـ وس
ـشیاـمد،ـنودـبالکـیادـک وـقرـبایـهنـ ـهیبی ـ راـیرـ ـمثدی ـنملـ ـمتفادیـ ـ ازـ ـقعیوـماوت ـ اـ ـجتمت ـ د.ـندـییدـمیـعاـ

اـباـهآن ـنتیجنـیه ـ ـ رـ ـسیه ـننواـتیـمهـکدـندـ ـمحصالـسرـهدـ ـ ـقیماـبیـلوـ ـ ـمیلی۳دوداـحتـ ـ ـ دالرـ ازارـبرایـبون
ـمشت ـ ـشیـامانـیرـ اـکوـلایـهنـ در ـمتحاالتـیس ـ ـبسدهـ راـهـاهولدارـپهـکدـنازـ از ـننم آنـبیـگدـ ـببذتـلا وـنرـ مـهد

ـنسبیـبوـخسـح ـ داـشودـخهـبتـ ـشتان ـشناـبهـ ـپنینارـتد.ـ ـ ـ ـگفیـمگـ “ـ ـشیاـمکـیرایـبردمـمت: وـحاـبنـ ال
خوشگل با صفر تا صدِ پایین، پول خرج میکنند.”

اول ا۲۰۰۳والیـجروز وـهرـب، ـپنینارـتارد ـ ـ راـشدـیدـجتـکرـشگـ ـسیاـتان درـنردـکسـ ـچنهـکیـلاـحد. اهـمدـ
ـقب اـتلـ وـهرـبر، ـهمسارد ـ دـبهـکرشـ ـلنیـنزـیه رـ ـفتد دـبمـهد،ـنودـبهـ ادای ـمختهـبنـیرای ـ ـپیرعـ یـقرـبورـتـومامـگشـ
ـنیک« ـ ـتسوالـ وـ اـنودـبالـحاـبرـطاـخهـبمـهال» «ـسش ـتسم راـتوـمالـ اـکرـشرایـبورز» ـنتخت ـ د.ـنودـبردهـکابـ
دـهسـسوـمکـیرـش ـفتا راـکرـ ـمیهـسهـکاری اـ دو و داـچوـکاقـتز درـشک ـختمـاسکـیت، ـ ـیمدـقانـ ـمتعلیـ ـ ـ هـبقـ

 منلو پارک اجاره کردند.۸۴۵ در خیابان ۱۹۶۰سالهای 

ـچن ـبعاهـمدـ ـمهندـ ـ راـلامـنهـبیـسدـ (ـین Ianت Wright(درـک درـعزرـمه ـنیهای ـیلنوزـ ـ ـپشود،ـبدهـشزرگـبدـ تـ
ـمی ـنشسومـسزـ ـ اوـ ـتسایـهسـسوـمکـیرـشاـبت. وودـ در ـهمسدـیاـسال، ـ وـبهـیاـ ـفترـگادـیرایـبود راهوـ اهـچن
اـیدازیـنراها ـستک زـتارـ در ـمیناپ ـ ـشبکهـ ـ آنـبهـ وـکیـمارـکاـها ـقترد. اـکیـ اـیه ـستن درـتارـ ـجلاپ ـحمبـ تـیاـ
ـشکسذارانـگهـیـامرـس ـ راـختـ ـتسهـبتـیورد، ـملحالـ ـ ـهمید.ـشقـ ـ اـکنـ ـصحبهـبروعـشردـمهـسنـیه ـ درـ ارهیـبت
اـههـماـنرـب و دوـبانـشدافـها ـستا اـ و ـفیراـطان ـتمسخاـبد،ـنردـکانـشانـ ـ ـ آنـ ـپنینارـتد.ـندـشهـجواـماـهر ـ ـ گـ
ـگفیـم “ـ ـیکت: دوـ از ـستی رـمانـ در را ـستان وودـنوراـ در دـیاـسی وـیدـید اوـبم ـگفتیه ـ ـ ـتصمیرهـخاالـبهـکمـ ـ ـ مـ
ـفتیرـگ ـ ـهیواـخیـماریـکهـچمـ اـ ـنجم ـهیدـبامـ وـ اـقم ـشیـامتـسرار ـبسیـقرـبنـ درـیازـ او ـگفوابـجم؛ «ـ هـبرـست:

  ایالن ماسک: تسال، اسپیساکس، و تالشی برای آینده فوقالعاده۱۰۳



سرم میذارین؟!»”

ا ـمتحاالتـیدر ـ ـقصهـکسـکرـهدهـ داـ ـشیاـمتـخاـستـکرـشکـیتـشد ـسیاـتنـ ـکنسـ ادآورـیتـعرـسهـبد،ـ
اـیرـخآ ـستن اـفـوماپـتارـ در ـصنعنـیق ـ ـیعنتـ ـ ـیسلراـکیـ ـ درـکدـشیـمرـ ـسیاـت۱۹۲۵الـسه یـحراـطود.ـبدهـشسـ
ـشیـامکـیتـخـاسو اولـ از آـتن ـنیرـخا ـمنازـ ـمساـبدنـشهـجواـمدـ زـیاـ اـیل اـسادی اـمت؛ ـقضینـیا ـ ـمستلهـ ـ ـ زمـ
داـپ و ـشیـامتـخـاسشـنول زـهنـ اـیای راـنرـبرگـبهـکتـسادی ـنسبدهای ـ ـسعهـبتـ وـ ـقبایـهالشـتی ازـ ودـخل
ـشتدا وـشاـبهـ اداـیاـنواـتدـیدـجتـکرـشکـیهـبد ـمسیهیـمی ـ ـسسوـمد.ـهدـبرـ ـتسانـ اـ از واـیال ـقعین ـ ـخباتـ رـ
ـشتندا ـ آنـ ـنستنیداـمـاهد. ـ ـ ـنیکهـکدـ ـ ـتسوالـ ـپیرنـقکـیالـ ـختـاسیـقرـبورـتوـمشـ وـ ـهمچنیه ـ ـ ـ ـختـاسنـ کـینـ

ـسیست ـ ـ اـ ـنتقم ـ اـبدرتـقالـ اـکنـیرای ازـبرژیـنه را ـفترـگورـتوـمرق وـ ـهندـباـهرخـچهـبه اـ ـنجد، ت.ـسیـندـشامـ
ـبخ ـسنرـتشـ اـ اـیاک ـمخدامـقن ـمیرهآـطاـ آنـ اـهز راه ـشیـامتـخـاسرایـبهـنـاخارـککـیدازیـنا، وـ وطـبرـموازمـلن
آنـب اـبه اـمود. ـتسرادـفا ـبیهـچرـهالـ ـتحقیرـتشـ ـ ـ ـبید،ـنردـکیـمقـ اـبرـتشـ ـنتیجنـیه ـ ـ ـسییرـمهـ انـگدـنازـسهـکدـندـ
ـشیـامزرگـب دـ ـیگن، ـشیـامانـشودـخرـ راـشـاهنـ ـنمان اـنازـسیـ دوران ـهنهـکنـید. اوـموردـفریـ ـلیواد راـ کـیهـبه
ـلیوـتطـخرـس ـمیشیگهـناـخارـکدـ ـ ـ ـ ـبفانـ ـسترـ آنـ از و ـشیاـمطـخرـسد ـتحنـ ـبگیلـیوـ ـ ـخیلرد،ـ ـ هـکودـبالـسیـ
ـشتذـگ ـپنینارـتود.ـبهـ ـ ـ ـگفیـمگـ “ب.ام.وـ ـشیشت: ـ ـجلهیـ ـشیـامویـ آـ ـینن، وـ داـله ـشیـاملـخوازم راـ ودشـخن
ـنم ـتنهت.ـخـاسیـ ـ ـچیاـ ـشیـامتـخـاسزرگـبایـهتـکرـشهـکزیـ ـنگانـشودـخرایـبنـ داـ ـشته ـتحقیقد،ـنودـبهـ ـ ـ ـ اتـ
اــبدر ــحتارهی داــ ــخلراق وــفی،ــ وــباــیازارــبروش هردنــکمــهرــسی ــن ــشیاــمیــیاــ گادهاــساــمود.ــبنــ ــن کهــناراــ ــف رــ
ـنیواـتیـمهـکمـیردـکیـم اـخـاسرایـبمـ ـشیـامزایـجت ـتمهـبان،ـمودـخایـهنـ آنـ ـمیاـتام ـکنننـ ـ دـگدـ ـپیتـسان داـ

کنیم.”

ــتسایــهســسوــمکــیرــشهــکهایــماــنرــب درــ ظال ــن ترــگرــ ــف اــنودــبهــ ــمجهــکودــبنــید اــ فوز ــست ــ ازــ عضاده ــب ــ یــ
ـتکن ـ راـیاـهوژیـلوـ ایـکرـشهـکی ـلشاـپروـپیـست ـشیاـمرایـبنـ ـبگیود،ـبردهـبارـکهـبروـییزـتنـ ـ ازـنرـ و یـساـشد

اـتوـل ـلیوس ـشیـامهیـندـبرایـبسـ اـشنـ ـستفان ـ ـکننادهـ ـ ـشیـاموس،ـتوـلد.ـ اـسنـ ـنگلیساز ـ ـ ـ اـ ـلیی، درـ را دودره س
ـحقیقتهـکودـبردهـکهـضرـع۱۹۹۶الـس ـ ـ ـ ـجلرایـباـ ـشیاـمدارانـیرـخهـجوـتبـ وـکوـلایـهنـ ریـهاـظدرن،ـمس
وـج وـبذاب ـبیواـخراق اـ و ـسپده داـ ـبعت.ـشرت ازـ ـصحبد ـ ـچناـبتـ ـنفدـ درـکرـ ـکسه روشـفدوـیرـخارـکبوـ
ـشیاـم ـفعنـ ـتید،ـنودـبالـ ـتسمـ اـبالـ ـنتیجنـیه ـ ـ رـ ـسیه ازـکدـ ـشیاـمروشـفه واـباـهنـ ـسطا ـنظرفـصاـکرـشهیـ رـ

ـکنن ـ وـ ـمستقیمد ـ ـ ـ ـ آنـ راـها ـبفا ـشنروـ وـبد.ـ ـچنیودـجا ـ اوـمنـ ـلیوارد اـ و ـبته درـیداـ اـیهرـماـنرـبکـیی ردـمهـسنـیزی،
 بنیانگذاری شده بود، رفتند.۲۰۰۴به سراغ یک شرکت سرمایهگذاری که در ژانویه 

ـمنظهـب ـ اـ ـهمهـکنـیور ـچیهـ واـهذارـگهـیـامرـسرایـبزـ ـقعا ـبنید،ـشاـبرـتیـ ـ ـتسذارانـگانـ ـشیـامکـیالـ ازـییزـتنـ رو
ـلشاـپروـپیـسای راـنردـکرضـقنـ آن و راـتد ـختمـاسرویـها ـ درـگهـیـامرـسانـ ـسنذاران ـهیدـ راـ اـندـنل ـشیـامنـید. نـ
ازـتعـیرـس ـشتراریـفکـیر اـفرـگیـمابـ و ـحسنـیت راـههدارـیاـمرـسیـباـ ـهیجا ـ اـبردهـکانزدهـ ـشکود. ارـکالـ
اـگهـیاـمرـسهـکودـباـجنـیا ـتخیوهیـقالـصذاران ـ ـشتنداـنلـ ـ وـ ـسعد اـنردـکیـمیـ ورای ـشیاـمنـید ِـسنـ ـهمر راـ ی

ـببینن ـ ـ ـ ـتنهد.ـ ـ آنـکیـیـاهذارـگهـیـامرـساـ از ـششـوخـاهه آـ ـمپـاکایـهتـکرـشد،ـمان ـتکنسـ ـ وـلوـ SDLوژی Venture
رویـکدـنودـب ـفتمرـهه ـخیلهـ ـ ـهیجمـهیـ ـ ـنشانزدهـ اـیرـشد.ـنودـبدهـ ـصلک ـمپـاکتـکرـشیـ ـقبهـکسـ اـیدـموواـناـبالـ

ـهمک ـ داـبوـخاریـ وـحت،ـشی اـباداریاشـفس وـهرـبه ـپنینارـتارد ـ ـ ـپنینارـتود.ـبردهـکلـگگـ ـ ـ آنـ ـلحظگ ـ راـ ه
“اوـمرـطاـخهـبورـطنـیا ـگفیآورد: «اـ ـخیلنـیت: ـ اـ ـحمقی ـ اـسهـناـ درـماـمت ـچهن ـشتذـگالـساردهـ درـ ـتمه امـ
ـستا اـهاپـتارـ ـبیوـموـتای ـتسه.»”ـنهـکراـچسـپردهام؛ـکذاریـگهـیاـمرـسلـ ـهنالـ ذارـگهـیاـمرـسکـیهـبمـهوزـ
ـصلا اـ ـحتیی ـ داـ ـمیلی۷هـکتـشاج ـ ـ دالرـ ـچیتـخاـسرایـبون آنـبهـکزیـ ـنمه اوـنوـ ـلیهی ـشیاـماـیهـ اوـ ـلین هـ
ـگفتنیـم ـ ـ ـکنتـخرداـپد،ـ اـ اوـید. ین ـل ـحلرـمنـ آنـبهـکودـبانـشارـکهیـ اـهه ـمکا ـنشانـ دادنـ االیـککـیان

۱۰۴تماما برقی



فیزیکی را میداد و میتوانست به دومین دور جذب سرمایه منجر شود.

وـهرـبا ـپنینارـتارد ـ ـ اـ از ـبتگ اـ اـسدا راـسـامالنـیم اـگهـیـامرـسرایـبک ـصلذار ذـ در داـهی ـشتنن ـ ـپیـاهالـسد.ـ شـ
آنـه راـهردوی او ـهنگا ـ ـصحبامـ ـ درـ ـکنفت ـ اـنراـ ـنجمس ـ ـیخرـمنـ اـکـاهیـ در ـستنفه ـ ـ دـبدهـشزارـگرـبوردـ دهـیود،
درـنودـب او ـچشارهیـبد. ـسترـفدازـنماـ ـفضهـبـاهوشـمادنـ ـصحباـ ـ آنـبردهـکتـ و ـفکـاهود آنـنردـکرـ از هـکیـیـاجد
ـفکرزـطکـسـام ـمتفرـ ـ دارد،ـتاوـ ـممکی ـ اـ اـسن از ـشیـامدهیـیت اـقرـبنـ ـستقبی ـ ـ ـکنالـ اـ ـفکنـید. راـسـامهـکرـ ک

ـتسوارد ـکننورزـتوـمالـ ـ وـ ـقتد، ـگیامـتهـکتـفرـگوتـقیـ ایـ از ـلشـاپروـپیـسج اـبنـ زـهرـبه وـنارد زد ـگفگ هـکتـ
دـبکـسـام ـنبه درـگهـیـامرـسالـ ـشیـاموزهیـحذاری اـقرـبنـ اـسی راـهرـبت. و ـنجلسآـلهـبتـیارد ـ وـکروازـپسـ رده
روزـیدر ـجمعک ـ ـهمد.ـنردـکاتـقالـمکـساـماـبهـ آـ ـهفترـخان ـ نینارـتکـساـمه،ـ ـپ ـ ـ راـ درـکگ ـسفه ود،ـبرـ

ـحس درـباـ ـپنینارـترد.ـکارانـبوالـسیـلاـمدلـمارهیـبی ـ ـ ـگفیـمگـ “ـ ـهسادمـیت: ـفقهـکتـ یدادم،ـموابـجطـ
وـموابـج دوـموابـجیدادم ـشنبیدادم. ـ ـهمهیـ ـهفتانـ ـ وـمه،ـ ـتیارـمن اـبنـ راـهازـبهـکنـیرای او ـببینیم ـ ـ ـ هـبم،ـ

آنجا پرواز کردیم و او گفت: «باشه، منم هستم.»”

ـبنی ـ ـتسذارانـگانـ اـ ـحسال آنـبسـنـاشهـکدـنردـکیـماسـ وـبارـیـاها ـبهتوده ـ راـگهـیـامرـسنـیرـ ـپیذار د.ـنردهاـکداـ
ـتجدریـقهـبکـسـام ـمهنهیـبرـ ـ داـسدـ آنـنداـبهـکتـشی ـقصـاهد ـختـاسدـ ـچیهـچنـ دارـ را ـهمچنید.ـنزی ـ ـ ـ اوـ ن
آنـهنـیرـتزرگـبدر ـیعنـاهدف ـ دادنـیاـپیـ واـبان ـبستگه ـ ـ اـیدـشیـ ـمتحاالتـید ـ ـنفهـبدهـ آنـبت،ـ وـسمـهـاها و
ـنظمـه ـپنینارـتود.ـبرـ ـ ـ ـگفیـمگـ “ـ ـشمت: اـباـ ـبتهـکنـیرای ـنیواـ ـکمدـ اـ ـیمی داـ ـشتان ـشیاـبهـ ـشترـفهـبدـ ایـههـ
اـگهـیـامرـس ـحتیذار ـ دارـ اوـیاج ـمعتـسواـخیـمد؛ اـلادـ ـکشرژیـنهی راـ ـتغییور ـ ـ دـ ۶٫۵ذاریـگهـیـامرـسکـیاـبد.”ـهر

ـمیلی ـ ـ دالری،ـ ـتبکـسـامون ـتسذارـگهـیـامرـسنـیرـتزرگـبهـبلـیدـ رـ و ـئیال ـکمپسـ ـ ـبعکـسـامود.ـبدهـشیـناـ ازـهدـ ا
ـیگـاجدرتـق درـهاـ ـحیش درـ ـگین اـبریـ ـکنترایـباردـهرـبا ـ ـتسرلـ اـبوـخهـبالـ ـستفی ـ اـکادهـ ـگفیـماردـهرـبرد. ت:ـ

اـک“آن ـشتبار ـ ـبیایـهذارـگهـیـامرـسنـمود؛ـباهـ ـستواـخیـمریـتشـ اـ اـمم. ـمجبرـگا ـ دوـشورـ اـبوم اـکنـیاره را ـنجار امـ
بدهم، پول او را قبول میکنم. کاچی به از هیچی؛ میدانید که. ما به آن نیاز داشتیم.”

ـکم ـبعیـ اـ از ـجلسنـید ـ اـبکـسـامهـ ـستا ـتملـبراـ وادارشـفرـگاسـ و اـبیـتاـقالـمرارـقردـکت ـعضا ـتسروهـگایـ الـ
ـشتدا اـشاـبهـ ـستد. ـشنیلـبراـ ـ دـکودـبدهـ ـفته آنـکرـ درـهار ـنلِـما ازـتمـکارک،ـپوـ ـکیلکـیر ـ ـمتوـ ـمناـبرـ ـصلاـفشـلزـ هـ

در ـعیدارد. ـمشتمـهال،ـحنـ ـ داـ ـستاق آنـ وـباـهان ـسختهـبمـهود ـ راـ آن رویـکیـماورـبی زـکرد. ـمیرهی نـ
ـهی اـبسـکچـ اـنه ـستدازهی دـشـاعلـبراـ ـشیـامکـیدنـیق ـنبیـقرـبنـ اـ اوـمود ـسختهـبا ـ ـچنهـکردـکیـماورـبیـ ـنفدـ رـ
اـت راـکایـجنـیا ـپیار رـ ـفتش ـشناـبهـ اـبد؛ـ ـکلمهـکنـیدون ـ درـ آنـپارهیـبهای رـشوـگهـبـاهروژهی ـسیش د.ـشاـبدهـ
اـحرـههـب ـستال، ـجلسکـیرایـبلـبراـ ـ دـبهـ ـفته آنـ وـسـاهر زد ـهمر درـجانـ دـب۲۰۰۴یـماهـما ـلیـاسزدـمتـسا هـناـ

اـه۹۵ دالر ـستخزار ـ اـشدامـ ـستد. ـگفلـبراـ “ـ آنـبنـمت: ـگفتاـهه ـ ـمجمهـکمـ ـ ـنیوردـمایـهریـتاـبهـعوـ آنـ راـهاز ا
ـهمی ـ ـییاـپنـ ـخینـ ـینزـههـبانـباـ ـختـاسکـسـامهیـ ـنیهـکمـیردـکقـفواـتـامودم.ـبهـ راـمایـهروـ ـیکان ـکنییـ ـ اـ و نـیم

مجموعهی درهموبرهم را تشکیل دادیم.”

ا دوران آن ـکسرـگدر دـ از ـیتی (ـیروـ ـقلت آـسودروـخبـ ـیکرـمازی ـتسهـبا)ـ ـحتمیزد،ـمرـسورزـتوـمالـ ـ دـ ارـچا
ـحم ـهیستالتـ ـ ـ ـمجمد.ـشیـمکـیرـ ـ ـتخصوعـ ـ زـکرـشصـ در ـمینت ـ اـخهیـ ـچنهـکودـبنـیودرو ـنفدـ درـ ـتیر ـتسمـ الـ
ـقعوا ـعشاـ ـشیـامقـ وـنودـبنـ ـیکد دـ ـیگی ـچنانـشرـ ـنمرایـبروژهایـپدـ ـیشگاـ ـ ـعلمایـهاهـ ـ وـبردهـکارـکیـ ـهمگود ـ یـ
ـمبنرـب ـ ـتکنایـ ـ درـکدـنودـبیـیـاهوژیـلوـ ـصنعه ـ ـشیـامتـ ـتمسخوردـمازیـسنـ ـ ـ دـبرـ ـیگود. اـ آنـسـومروهـگهـکنـیر س

ـهی ـجعراـمرایـبهایـقالـعچـ دـبهـ ته ـی ـمشرایـبتـیروـ ترـگاورهـ ـف زـ در ـمینن ـ ـچگهیـ گوـ ـن تـکرـشتـخاـسیـ
ـشیاـم ـشتنداـنازیـسنـ ـ ـتسد.ـ ـهمتـسواـخیـمالـ راـکانـ ـبکناری ـ اـههـکدـ ـستر دـتارـ ـیگاپ ـپیریـ اـ از درـیش ن

ـسیلیکدرهی ـ ـ ـ اـ ـنجون اـ داده ـیعنت؛ـسام ـ اـ ـستخی ـ ـتعدامـ ـمهندادیـ ـ وـجدسـ ـمشتوان ـ وـ ـپیاق راهـکداـ لـحردن
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ـمس درـیاـ ـمسیولـطل ـ ـمهر.ـ ـنبمـ ـمنطقهـکودـ ـ ـ ـخلیهـ ـ ـنفـاسجـ ـنسیسکراـ ـ ـ ـ ـهیوـ ـهیتـقچوـ ـبقـاسچـ وـجهیـ ـمهمدی ـ یـ
ز ـمیندر ـ اـ ـسبنـیهی ـختاـسهـکراـچت؛ـشداـنکـ ـچینـ ـفیزیـ ـیکزـ وـ ـپیچیی ـ ـ وـیرـتمـکدهـ اـجن ـشته راـ اـبراک
اـییـحراـط ـپلیکیشک ـ ـ ـ ـ دارد.ـفرماـننـ ـچیزاری ـتسهـکزیـ ـپیالـ ازـ دـکرـهش ـیگس داـ ـفهمیت،ـشری ـ ـ اـ نـیدن
ـلیتیایـهریـتاـبهـکودـبوعـضوـم ـ ـ ـعملک۱۸۶۵۰ونـیومـ ـ ـ ـخیلردـ ـ داـبوـخیـ ـشتی وـنهاـ اـقد ـبهتهـکتـسرار ـ مـهرـ

بشوند. خوشبختانه بهکارگیری کمی هوش و پشتکار در این زمینه کافی خواهد بود.

ـستا ـمهنـابلـبراـ ـ وـنراـپانـسدـ اـهـابرژی در ـستنفوش ـ ـ ارـ ـتبورد داـ وـشاط آنـبت درـهه ـتسارهیـبا ـگفالـ نـگت.ـ
ـیچفسکردـب ـ ـ ـ ـیکی،ـ اـ از ـعضی ـشیاـمروهـگایـ ـشیورـخایـهنـ ـمحهـبدی،ـ ـشنیضـ ـ ـخبدنـ اـ ـستر آنـبراـ از ل
ـستقبا ـ ـ ـیچفسکردـبرد.ـکالـ ـ ـ ـ داـ ـنشجی ـ داـبوـ ـشترای ـشغلنـ ـ درـ ـتسی اـبرـضـاحالـ الزمـگود داـشاـبر ـنشگد ـ راـ اه

ـنصف ـ ـنیمهوـ ـ رـ ـکنـاهه دـ ـستمد، ـ ـنگیزدـ ـ زـ و ـمیرد ـتسایـهنـ راـ ـکناروـجال ـسسوـمد.ـ ـتحانـ ـثیاـتتـ روـ ـحیر اوـ رارـقهی
ـفتنرـگ ـ وـ ـبعد اوـ از ـلید ـجلسنـ ـ ـیچفسکردـبات،ـقالـمهیـ ـ ـ ـ اـ را ـستخی ـ اـنردـکدامـ ـیچفسکردـبارـکنـید. ـ ـ ـ درـ را ی
ـقعیوـم ـ ـسختتـ ـ دادـقیـ ـبخهـکرار وـپاـبدـهواـ روسـمدر ـمهادر زوجـیهـکرشـجاـ ـمهنک ـ زـ یـیاـیردرـیدس

ـهست ـ ـتمدـنودـبهایـ ـبگیاسـ ـ وـ آنـبرد ـبگاـهه درـکارـکرایـبدـیوـ اـیردن ـستک ـشیاـمتـخاـساپـتارـ ی،ـقرـبنـ
ـستنفا ـ ـ ولـ را اـکورد ـعنهـبت.ـسرده ـمنارـکوانـ ـشمدـ او۷ارهـ ـبخش، ـ روزـ از دـکی در را ـفتاری ـمنلرـ ـ وـبارکـپوـ ود

ـبقی ـ اـ در را روز ـنشیماقـتهی ـ ـ اـ ـستن ـمشغلـبراـ ـ ـبعهـسدلـمیـحراـطولـ اـ ـنتقدی ـ ـمپیـاکاـبدرتـقالـ ـ وـشیـمرـتوـ د
ـنممـهاراژـگدر اوـههـنوـ ـلیای ـمجمهیـ ـ راـهریـتاـبهـعوـ ـیچفسکردـبت.ـخـاسیـما ـ ـ ـ ـگفیـمیـ “االنـ ـفهمیـمت: ـ هـکمـ

اینکار چقدر دیوانگی بوده.”

ـخیل ـ زودـ ـتسی دادنـجرایـبالـ ارـبا روـته ازدـبش ـمهنادـیه ـ اـنواـجایـهدسـ و ـیجش ـختـاسرایـبیـهـاگارـکادـ نـ
ا ـسترود (اـ ـسمر رویـکیـ ـشیـامه ـنظوردـمنـ ـشتذاـگانـشرـ ـنید)ـنودـبهـ ـگستهـبازـ ـ ـپیدنـشرـتردهـ آنـکیـمداـ ـاهرد.
ـخیل ـ زودـ ـختمـاسکـیی ـ دوـ ـطبقان ـ ـصنعتهیـ ـ ـ درـ درـلارـکنـسی ـخیوس ـپی۱۰۵۰انـباـ اـنردـکداـ ـتسهینـید. ـ ـ التـ

ـمت۹۳۰۰ ـبعرـمرـ آنـ ـچنی ـمفصانـ ـ ـنبمـهلـ اـ اـمود داـقـاتا آنـشیـمهـکتـشی در ـتحقیاهـگارـکد ـ ـ وـ ـسعوـتق هایـ
ـشیـامتـخـاسرایـب ـپیایـهنـ ـلگشاـ اـ راه ـچنت.ـخداـنو ـنتوـمطـخدـ درـهاژـ ـقسمم ـ ـشیـامتـ ـختمـاسنرویـ ـ وـ ان

ـهمچنی ـ ـ ـ درـ دو ـمنزرگـبرهایـکرـکن وـببـساـ ورود ـشیـامروجـخرای داـ راـشن ـفضتـیت. زـ ـمیای راـلـاخنـ هـبی
ـقسم ـ اـپا،ـهریـتاـبا،ـهورـتوـمایـهتـ ـلکتاور ـ ـنیروـ وـهکـ ـنتوـما ـنهاژـ ـتقسییـیاـ ـ ـ ـنیمرد.ـکمـ ـ ازـناـماـجهـبهیـ ده

ـختمـاس ـ ـفضکـیان،ـ دـ ـفتای ـکنـاسطـسوـتهـکودـبارـکرـ ـقبلانـ ـ آنـ ـلیوـتتـکرـشا،ـجی ـشیدـ ـنگـاخرآالتـ رزـطهـبی،ـ
ـعجیب ـ ـ ـچییـ اـبدهـشانـمدـ ـکنفاقـتود. ـ اـنراـ ـصلس ـقسمکـییـ ـ ازـیراـیذـپرایـبتـ ـمهمی ـ داـهانـ وـشا کـیت
ن ی ــس ــ یهــککــ ــش آــ کهــبشــبر ــش وــقکــیوکــنلــ دــیاــهالــبو یش، گ ت ــس ــ ــ آبــهرهــ وــسای د.ــنودــبرمــگرد

ـیچفسکردـب ـ ـ ـ ـیکشنبکـییـ ـ ـ ـ دـشهـ ـفتب راـ رـبر ـسفیگـنه ـ ـنقدـ وـکیـشاـ ـهفترد ـ ـبعهیـ ـمنارـکدـ ـسفکـییـطـاهدـ رـ
ـعلم ـ ـشگروـفهـبیـ آـ ـیکیاه ـ رـ ـفتنا ـ ـمیاـتدـ راـهزـ ـبخا وـنرـ ـبعد ـمپیاـکدـ ـ ازـهرـتوـ را دل،ـکرـشا آـصهـبت نـیالـنورت
ـسف دادـ اـبد.ـنارش ـتسزار،ـبرای ـجعبکـیالـ ـ اـ ـتکزارـبه ازـپهـکتـشداCraftsmanیـ ـچکر ـمیش،ـ وـ وازمـلخ
ـلیاو ـنجهـ ازـهـاگرازـهکـسـامود.ـباریـ ـنجلسآـلی ـ آنـبریـسسـ دـمـاهه از و ـخیطـیراـشدنـییزد راـلاـ تـحش

میشد. او قبال دیده بود که اسپیسایکس هم در چنین محیط و شرایطی توسعه پیدا کرده بود.

اـماـنرـب ـصلهی ـلیوـترایـبیـ اـیدـ ـمبیوـتک ـ ـنملـ اوـنوـ ـلیهی ـنظهـبادهـسهـ ـسییرـمرـ ـتسد.ـ ـسیستالـ ـ ـ اـ ـنتقم ـ درتـقالـ
ازـییزـت را ایـکرـشرو ـلشاـپروـپیـست رویـفرـگیـمنـ را آن و اـتوـلهیـندـبت ـلیوس تـکرـشرد.ـبیـمارـکهـبسـ
ـلگا دـبیـقرـبورـتوـمیـحراـطرایـبیـیوـ آوردهـسه وـبت ـفکود ـسیستدـنواـتیـمهـکودـبردهـکرـ ـ ـ اـ ـنتقم ـ راـقالـ درت
اـکرـشکـیاز در ـمتحاالتـیت ـ وـ اروـیده ـبخاـپا وـ دـکرـهرد از ـیگدام اـ راـجر ـکشهـبزا آـهورـ ـسیای ـسپرونـبیـیاـ اریـ
ـکن ـمهند.ـ ـ ـتسانـسدـ ـنیمـهالـ اـکودـبازـ ـغله اوـ رویـقب ـسعوـتات وـ ـسیستیـحراـطه ـ ـ ـسیا،ـهریـتاـبمـ ـکشمـ یـ

۱۰۶تماما برقی



ـشیاـم وـ وـبن ـفلاریـکوشـجرش اـبزاتـ ـتصرای ـهمالـ ـچیهـ اـههـبزـ ـستفم ـ ـکننادهـ ـ ـمهند.ـ ـ اـشاـعانـسدـ نـیق
ـسخاـبهـکدـنودـب ـکننارـکزارـفتاـ ـ وـ ـتسروهـگد ـفکالـ اـکردـکیـمرـ رود ـسته ـچیرـ ـشبیزیـ ـ ـتبروژهیـپکـیهـبهـ لـیدـ

و تغییر ماشین است که میتواند بهوسیلهی سه مهندس مکانیک و چند تکنسین مونتاژ انجامش داد.

ـعضا اـ ـصلای ـنمتـخاـسروهـگیـ اوـنوـ ـلیهی ـعبه،ـ اـنودـبارتـ از ـستد ـیچفسکردـبل،ـبراـ ـ ـ ـ دـ و ـلیدـیوـیی کـیز،ـنوـ
ـمهن ـ ـمکدسـ ـنیاـ ـخیلکـ ـ وـهـابیـ ـمنارـکوش ـشمدـ ـلی۱۲٫ارهـ دـیدودـحزـنوـ ـبقـاسهـهک درـکهیـ ایـهتـکرـشار
ـسیلیکدرهی ـ ـ ـ داـ اـشون و ـستت راـبراـ ـچنل ـقبالـسدـ وـ ـقتل درـ ـشگروـفکـیی درـبدهـیدeleven-۷اهـ و ارهیـبود

اـقرـبهـخرـچدو ـستی ـصحبهـبروعـشمـهاـبلـبراـ ـ ـلید.ـنودـبردهـکتـ اـبزـنوـ ـستخا ـ اـ ـستدام ـعنهـبلـبراـ ـمشوانـ اورـ
ـکترـش دـیهـکیـ ـستگک ـ اـباهـ ـگیدازهـنرای اوـبت،ـخاـسیـمردمـمدنـبزیـکرـمرارتـحریـ ـکمه ودـبردهـککـ
ب ــق راــیاــهضــ پش ــب اــ تردازد. ــس کلــبراــ ــف واردــبردــکیــمرــ یردنــکا ــل درــنوــ یارــکهــبروعــشز ن ــچ ــ روژهیــپنــ

ـهیج ـ ـنگیاناـ ـ دـنواـتیـمزی،ـ ـیند راـ اداـبش او ـکنه اـ ـلبتد. ـ اـ ـنفهـبانـیرـجنـیه ـتسعـ ـهمد.ـشیـممـهالـ هـکورـطانـ
بردیچفسکی میگفت: “دیو لیونز خیلی خوب بلد بود کارها را به سرانجام برساند.”

 

ــمهن ــ آــباالــبکــیان،ــسدــ ــشیاــمرایــبیــبر داــنودــبدهــیرــخنــ را آن و ماــسلــخد ــخت ــ ــنصانــ آنــنردــکبــ اــهد.
ـهمچنی ـ ـ ـ ـچننـ اـ دـبد ـستزار وـ ـشینـامی ـ وـ ـفکوراـنی درـکرایـبمـهنـ وـنودـبدهـیرـخبـشار آنـکمـکد راـجم ـتبا لـیدـ

ـمحیکـیهـبدـنردـک ـ ـمنطـ ـفعرایـببـساـ ـلیاـ ـتحقیایـهتـ ـ ـ وـ ـسعوـتق ـمهنه.ـ ـ ـبخرقـبانـسدـ اـهشـ ـبتای یـیداـ
راـتوـلزارـفرماـن ـمطوس ـلعاـ ـمتاـتدـنردـکهـ ـچگدـنوـشهـجوـ اـنوـ وـنه ـمیدازه ـتجهیا،ـهدالـپزانـ ـ ـ ـمکزاتـ ـنیکاـ ـ وـ ی
ـشبدا راـ ـهممـهاـبورد ـهناـ اـکگـ ـپیشت.ـسرده ـ ـفترـ ـبخنـیرـتهـ راـکشـ در ـبطار ـمجمیـحراـطاـبهـ ـ ـاهریـتاـبهیـعوـ
ـتفا اـ ـفتاق ـهیاد.ـ ـقبسـکچـ ـسعالـ ـنکیـ ـلیتیریـتاـبزارانـههـکودـبردهـ ـ ـ راـیومـ ـکنوازیـمورـطهـبون دـهدـبرارـقمـهارـ

و تسال در اینجا سر از دنیای تکنولوژی پیشرو درآورد.

ـمهن ـ ـفهمیرایـبالشـتهـبدـنردـکروعـشانـسدـ ـ ـ اـ ـچطرارتـحهـکنـیدن ـپخورـ روـشیـمشـ و آنـیرـجدـنود ـاهان
ـمجمرـبراـبدر ـ ازـعوـ ـچسبمـههـبایـهریـتاـبهای ـ «آـیهـکدهـشدهـناـ ـفتنرـگیـمامـنر»ـجک ـ ـچگد،ـ اـنوـ ـسپت.ـسه سـ

آ ـکنرـجده ـفتنرـگیـمرارـقمـهارـ ـ وـ ـمهند ـ اـسدـ ـمختلفواعـنان ـ ـ ـ ازـ ـمکی ـنیاـ ـخنزمـ ـکننکـ ـ وـیـامیـگدـ رویـهع را وا
اـهآن ـمتحا ـ وـنردـکیـمانـ ـقتد. ـتییـ ـتسمـ ـمجمالـ ـ ازـعوـ راـیاـهریـتاـبهای یـساـشد،ـنردـکیـمارـکهـکتـخاـسی
اـتوـل یوس ـل راـ زرد ـسیدودـحس تاـسزدهـ ـن ـمتیـ وـنردـکرـتلـیوـطرـ ـمجمد ـ راـهریـتاـبهـعوـ لهوـبا ـسی ـ کـیهیـ
ـثقیرـج ـ ـعقل،ـ ـشیـامبـ ـشتنذاـگنـ ـ ـمعمهـکیـیـاجد؛ـ ـ ـشیـامورـتـوموالـ اـفرـگیـمرارـقنـ درـهالشـتنـیت. ـکتبا۱۸ا ـ رـ

وـتدیـج۲۰۰۴ ـتقر ـیبرـ درـندـشرـتهـجوـتلـباـقاـ و ـشیـاموعـنکـی۲۰۰۵هـیوـنژا۲۷د ـمتفالـمـاکنـ ـ کـیطـسوـتاوتـ
 نفره ساخته شد. با این ماشین حتی میشد رانندگی کرد.۱۸تیم 

ـهی ـتسرهیـیدـماتـ ـهمالـ روزـ ـجلسان ـ وـکزارـگرـبهایـ درـسـامرد وـحک دادنـیال ـشیـاماـبراژ ـکلروـسنـ ـپیهاشـ داـ
آنـش او اداـگهـیاـمرـسهـبدـشرـضاـحهـکودـبالـحوشـخدرـقد. وـهدـبهـمذاری و ـقتد ـتسیـ ـمیلی۱۳الـ ـ ـ دالرـ ون
ـجمهـیاـمرـس ـمیلی۹کـساـمرد،ـکعـ ـ ـ دـ دالر ـیگون آنـبرـ داد.ـهه داـماـنرـبتـکرـشاالـحا رودـکتـشه ـسته راـ ر

 به دست مشتریان برساند.۲۰۰۶اوایل سال 

ـچن ـبعاهـمدـ ـمحهـبد،ـ اـ ـشیـامتـخـاسهـکنـیض دومـ ـتمن ـمهند،ـشامـ ـ درـسدـ ـتسان اـبالـ ـنتیجنـیه ـ ـ رـ ـسیه دـندـ
ـنقدـیاـبهـک اـهصـ و اـهرادـیا ـحتمای ـ ـشیاـمیـلاـ راـشیـقرـبنـ ـپیان ـکننداـ ـ درـ درـهآن۲۰۰۵والیـج۴د. ـمنا زلـ
وودـهرـبا در اـیـاسارد روز ـستقد ـ اـ ـمتحالتـیالل ـ راـ ـجشده ـفتنرـگیـمنـ ـ ـمتهـکدـ اـبوـختـصرـفدـندـشهـجوـ تـسی
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تا ببینند اگر باتریهای روداستر آتش بگیرند چه اتفاقی میافتد.

ـیک آنـ از ـبیسـاهی ـ راـتاـبتـ ـچسبمـههـبری ـ وـناـ ـبیازاـمرـگوارـنکـید آنـ روـشذاـگـاهن و ـشنت ـلیرد.ـکشـ زـنوـ
ـگفیـم ـمثت:”ـ دـیلـ ـستک ـشیشکـشوـمهـ ـ رـههـبهایـ روداـفوا ـستت.” ـبلکری،ـتاـب۲۰هـنرـ ـ اـت۷۰۰۰هـبکـیزدـنهـ
وـشدا ـتصت اـ اـکنـیور ـنفجه ـ آنـ ـچقـاهار ـعظیدرـ ـ ـمهنود،ـبدـهواـخمـ ـ راـسدـ ـحسان ـیکد.ـنـاسرـتیـباـ ازـ ایـیزاـمی
ـشیـام اـقرـبنـ ازـمدـنواـتیـمهـکودـبنـیی را ـیعـامردم آـ ـمثیـیشزاـتات ـئیازوـگلـ اـ و ـنفجل ـ درـکیـناـیاـپیـبایـهارـ ه
رخـتوـمکـی دورـهیدـمور ـنگد، دارد.ـ ـبعیه ـ ـچیرایـبـاهولدارـپهـکودـبدـ وـ ـحشتنزی ـ ـ ـکننتـخرداـپیـلوـپرـتاکـ ـ دـ
اـبـاکو ـخیوس ـکنارـکرایـبرـ ـتسانـ اـ ـشخصیکـیهـکودـبنـیال ـ ـ ـمشهتـ ـ وـ ـتمنروـثور ـ درـ ـشعلد ـ آنـههـ ـشیـامای نـ

گیر کند. لیونز میگفت: “اینیکی دیگر افتضاح بود. آنجا بود که واقعا حالمان گرفته شد.”

ـتس ـنفشـشروهـگکـیالـ ـمشکردنـکلـحرایـبرهـ ـ ـتشکیریـتاـبلـ ـ ـ آنـ داد. ـتماـهل دـهارـکامـ ـیگای راـشرـ ان
ـتعطی ـ ـ وـنردـکلـ آزـشرایـبد اـجودـبـاهشـیـامروع در ـختیه ـ ـشتذاـگانـشارـ اوـشد.ـشهـ ـلیروع اـ ـنفجن ـ دـهارـ در ـفتا رـ

ـتسزیـکرـم وـبالـ ـمهنود ـ آنـسدـ در ـتکنیاـبـاجان ـ ـ ـتصکـ آـیوـ ـهستر ـ اـ از ـصحننـیه ـ ـفیلهـ ـ آنـنردـکرداریـبمـ از ـاجد.
ـعقهـک ـسلیلـ ـ ـحکمـ ـتسرد،ـکیـممـ اـ ـنفجال ـ ـتحقیقایـهارـ ـ ـ ـ راـتاـ ـمحکـیهـبیاش اـطوـ ـنفجهی ـ ـپشار،ـ کـیتـ
ـیستگا ـ ـ ـتحرقـبیـعرـفاهـ ـنظتـ آـ ـنششـتارت ـمنتقیـناـ ـ ـ ـبعرد.ـکلـ ازـ اـهد ـنفجر ـ ـمهنار،ـ ـ ـمهوعـضوـمکـیانـسدـ مـ
درـیدـج ـعملکارهیـبد ـ ـ داـ ـخلرد ـفتنرـگیـمادـیاـهریـتاـبیـ ـ آنـ روشـهد. ـچیرایـبیـیاـها وـمدـ یـهاندـمازـسان
ـگستاـهریـتاـب ـ دادـ اـکدـنرش از ـنتقه ـ آـ ازـتال ـبعریـتاـبهـبریـتاـبکـیش ـجلدیـ ـگیوـ وـکیـمریـ ـچنیمـهرد ـ نـ

ـتکنی ـ ـ دـهکـ ـیگای ـجلرایـبمـهریـ ـگیوـ اـ از ـنفجری ـ آوردـجهوـبـاهارـ اـتاـبزارانـهد.ـنود در راهـیری ـمنفجن ـ ـ دـندـشرـ
ا ـسعنـیو وـ ارزـتی داـشالش را اـشش ـلبتت. ـ ـتسهـ ـهنالـ روزـ اـهوز ـبتای اـبیـیداـ ـهمیاـمود ـ ـمسینـ ـ اـ ـختر راعـ
ـتکن ـ درـکودـبریـتاـبوژیـلوـ آـهالـسه ـینای رـ از را او ـقبده وـکیـمداـجشـیاـ ـتبرد ـنقطنـیرـتزرگـبهـبلـیدـ ـ وتـقهیـ

شرکت میشد.

ـفقیوـم ـ اوـ ـلیت درـکرـشهیـ ـختـاست دوـ ـنمن اوـنوـ ـلیهی ازـ ـشیـامه ـهما،ـهنـ ـفقیوـماـبراهـ ـ ـمهنایـهتـ ـ ـتسانـسدـ الـ
ـخصدر دـهریـتاـبوصـ و ـیگا ـبخرـ ـتکنایـهشـ ـ اـلوـ ـعتموژی، ـ ـنفهـبادـ راـکرـشسـ دـبردهـباالـبت ـیگود. زـ آنـمر ان
ـسیر ـتسهـکودـبدهـ اـ رویـخمـسال را ـشیـامودش ـبگـاهنـ ـپنینارـتذارد.ـ ـ ـ ـگفیـمگـ “ـ اـماـنرـبت: ـصلهی اـ ودـبنـیی
اـحـاتهـک ـمکد ـمینـیرـتمـکان،ـ اـکزانـ را ـنجار ـهیدـبامـ ـشیـامـاتمـ وـهـاظـاهنـ ـسبکر ـ ـمتفیـ ـ ازـ وسـتوـلکـیاوت
ـشتدا اـ ـشناـبیـقرـباـمه درـ ـمسیولـطد. ـ اـ وـیر، اـقاـبالن ـعضی ـهیایـ ـگفتنیـمرهـیدـماتـ ـ ـ «ـ ـشمد: ـفقاـ کـیطـ
اـبتـصرـف ـنجرای اـ دارـکنـیام وـیار ـنتیجد ـ ـ ـمشتدـیاـبهاشـ ـ راـ ذوقـسری ـبیر اـبوسـتوـلاورد.ـ درـقهـبارـکنـیرای

کافی خوب نیست.»”

اـسـاش ـلیی ـمقرایـبسـ ـمهندـصاـ ـ ـتسیـسدـ ـخیلالـ ـ ـمنیـ اـببـساـ ـشیـامهیـندـبـامود درـ ـقسمردوـهن ـ وـفتـ رم
ـعملک ـ ـ ـمشکرد،ـ ـ اـ وـسـاسالت داـجی دریـشدی اـبهـکت. ـلیرای ـبلنهـبودـبدهـشیـحراـطسـ ـ وـباـپکـیدایـ ود
ـشم داـباـ ـشیـاملـخرای وـیدـیرـپیـمدـیاـباـیدنـشنـ اـیدـیزـخیـماـید دـید ـیگن ـبستگرـ ـ ـ اـبیـ ـنعطه ـ وـ وـیاف انـتارـقا
ـهمچنیت.ـشدا ـ ـ ـ ـشیاـمهیـندـبنـ ـکشیدـیاـبنـ ـ ـمجمازیـساـجرایـباـتدـشیـمرـتدهـ ـ ـتسریـتاـبهـعوـ وـ کـیال

ـصن ـعقدوقـ داـجبـ ـشتا ـتسد.ـشاـبهـ ـجیرـتالـ روداـکیدادـمحـ ـسته راـ ـیباـفایـجهـبر ازـگرـ ـفیبالس، ـ نـبرـکرـ
ـبس درـسـامازد.ـ ـنکک ـنظی،ـحراـطاتـ وـ ـثیاـترات زـ داـیر اوـشادی ـشینـامت. ـ ـستیـاجهـکتـسواـخیـمیـ ـ ـبتنـ دـنواـ
ـحتهراـب داـ ـخلی وـششـ ـهمیود ـ ـمقهـبنـ ـییزـجداریـ اـبارـکاتـ ـحتیردی ـ داـ وـساـمت.ـشاج ـقتک رایـبهـکیـ

جلسات هیات مدیره و بازنگریهای طرحها به تسال میرفت این نکات را بهوضوح میگفت.

ـتس ـتعالـ ـختـاسرایـبراحـطدادیـ آزـمنـ ـیشـامدل ـچهیـ روداـیدـجرهیـ ـستد اـ ـستخر ـ ـبعرد.ـکدامـ اـ از ـنتخد ـ ابـ

۱۰۸تماما برقی



ـپسنوردـمرحـط ـ ـهمدـ اـکـامکـیتـخـاستـباـبتـکرـشه،ـ در ـبعت ـچهکـیادـ ـشیـامکـیارمـ واـ ـقعن ژاـ در هـیوـنی
ـبعو۲۰۰۵ ـنمکـیدـ آورـمـاکهیـنوـ در آنـبلـیل اـکتـخرداـپولـپـاهه روـیرد. اـیدـمهـبدـنن ـتسیـیراـجران ازـبالـ

اـه دادـصرـفنـیم را درـکت ـتمارهیـبه ـچیامـ ـمنجهـکیـیاـهزـ ـ ـختاـسهـبرـ ـشیاـمکـینـ ـچیود،ـشیـمنـ ایـهزـ
ـبگیادـیدـیدـج ـ ـپنینارـتد.ـنرـ ـ ـ ـگفیـمگـ “آنـ اـهت: از دورـیـامراقـبوادـمنـیا ـبستندلـمالر ـ ـ وـ ـبعد وـ را آن ـکید ومـ

کردند؛ با این کار دقیقا میتوانید خطوط و انحناها را ببینید.”

ـبع اـ از ـحلرـمنـید ـنقدلـمه،ـ ـتبرهایـ رـیهـبلـیدـ دـنک ـیجیتدر ـ ـ ـمهنهـکدـشالـ ـ ـنستنواـتیـمانـسدـ ـ ـ رویـ د
ـمپیـاک ـ راـشایـهرـتوـ آن ـتغییان ـ ـ دـ ـهنر ـکمپکـید.ـ ـ اـناـ ـنگلیسی ـ ـ ـ دـیـافیـ ـیجیتل ـ ـ راـ ـتحال ـنسخـاتتـفرـگلـیوـ ـ هیـ
ـستیکالـپ ـ ـ ـشیـامیـ راـ آنـبهـکن Areoه Buckـگفتنیـم ـ ـ آزـبد،ـ آـهشـیـامرای ـینرودـیای ـمیاـ ـبسکـ ـپنینارـتازد.ـ ـ ـ گ،ـ
اـب ـجشنهـبارهـشا ـ درـسرـههـکهایـناالـسوارهیـ ـصحال ـگفود،ـشیـمزارـگرـبواداـنرایـ راـ آن ” ـکشتاـبت: ـ رایـبیـ

 بردیم.”Burning Manما فرستادند و ما هم آن را به جشنوارهی 

ـبعالـسکـیدودـح ـبعد،ـ ازـ ـتغیید ـ ـ زـ وـیرات زـکاد ـتسر،ـتادـیار ـلحظهـبرهـخاالـبالـ ـ رـفواـتهیـ ـسیق یـماهـمد.ـ
وـب۲۰۰۶الـس ـمنارـکدـصرزـماـتتـکرـشود رـ اـبردهـکدـشد ـنسخروهـگنـیود. ـ ـسیهیـ روداـناهرـ ـستگ راـ امـنهـبر

EP1،ـنماـی اوـنوـ ـلیهی ـمهنهیـ ـ ـختـاسانـسدـ ـپنینارـتود.ـبهـ ـ ـ ـگفیـمگـ “ـ ـگفتت: ـ «ـشیـمهـ االنـمد ـنییداـما هـکمـ
ـهیواـخیـم ـچیهـچمـ ـبسزیـ ـنیواـتیـمم.ـیازـ اـ ـحسد ـکنیشـساـ ـ اـ ـشیـامکـینـید. واـ ـقعن اـ اـسی و ـخیلنـیت.» ـ یـ

ـهیج ـ اـ ـنگیان ـ ـنمود.”ـبزـ ـبهEP1شـیاـ ـکنذارانـگهـیـامرـسهـبهـکودـبیـبوـخهیـناـ ـنشتـکرـشیـنوـ ـهندـبانـ هـکدـ
ازـشاریـکهـچرفـصانـشولـپ و ـمخده ـطباـ ـبیانـ درـتشـ ـکننهـیـامرـستـسواـخری ـ دریـقهـبـاهذارـگهـیـامرـسد.ـ

ـتح یاـتتـ ـث اـکدـنودـبرـ واـیه ـقعین ـ راـ نرـگدهـیادـنت ت ـف ـ ـبعضهـکدـ ـ اوـ درـقی ـحیات ـتسنـ راـهتـ نای ـن یـگدـ
ـمهن ـ ـمجبانـسدـ ـ رویـشودـخدـنودـبورـ ـشیـامان ـپنکنـ ـ ـبگیهـ ـ ـخنکاـتدـنرـ ـ ـکننشـ ـ وـ ـسعاالـحد اـنردـکیـمیـ نـید

ــتستــصرــف راــ قال ــب ناــ ــپ درــهازــبکــساــمد.ــ سم ــت (ــکذاریــگهــیاــمرــسالــ لهــبرد ب ــم ــ ی۱۲غــ ل ی ــم ــ ــ وــ ــچنون) دــ
دـگهـیاـمرـس ـیگذار ـمثرـ Draperذاریـگهـیاـمرـستـکرـشلـ Fisher Jurveston،VantagePoint Capital

Partners،J.P Morgan،Compass Technology Partners،Nick Pritzker،Larry Pageو
Sergey Brin میلیون دالری ملحق شدند.۴۰ به سرمایهگذاری 

ـتس۲۰۰۶والیـجدر ـتصمیالـ ـ ـ دـبتـفرـگمـ ـنیه ـبگاـ ـمشغدـیوـ ـ اـ ـنجول اـباریـکهـچامـ ـمهنت.ـسوده ـ انـسدـ
ـنمت،ـکرـش –ـمرـقهیـنوـ ـختناـسمـهرا-EP2ز ـ ـمکماـتدـ ـ ـنملـ ـسیهیـنوـ وـشاـباهـ درـهد ـنمردو ـیشگاـ ـ درـهاـ ی
ـنتـاس ـنمهـبالراـکاـ ـشتذاـگشـیاـ ـخبد.ـندـشهـ ـجلسهـبـاهزاریـگرـ ـ ـمعهیـ ـشیـامیـفرـ ـهجـاهنـ وـنودـبردهـبومـ الـمـاکد
ـتح ـثیاـتتـ آنـ ـفترـگرارـقدـندـییدـمهـچر روداـنودـبهـ ـستد. وـجاـهرـ ـنظییـبذاب ـ دوـبر،ـ ـنشیرـسا ـ وـ ـسقن فـ
ـمتح ـ ـنستنواـتیـمهـکدـنودـبرکـ ـ ـ ـصفدـ ـچهرفـظرا۱۰۰اـترـ ـنیاـثارـ ـکننرـپهـ ـ درـسـامد.ـ ـهمک ـنمانـ ـیشگاـ ـ ـگفاهـ ت:ـ

“تا امروز تمام ماشینهای برقی بهدردنخور بودند.”

ـشنرـسرادـفا وـ ـمحباس ـ دوران،ـ آن ـمثوب آرـنـامرـفلـ ـنگزـتوارـشدـلوـندار وـ دـکرـشقـبـاسلـمـاعرـیدـمر ی،ـنزـیت
ـیکـام اـ ـیسنل ـ (ـ Michaelر Eisner(آنـه در ـنمم ـیشگاـ ـ وـنودـبردهـکتـکرـشاهـ ـبسید ـ آنـ از راـهاری ـننا اـبیـگدـ

ـسترودا اـهرـ را ـمتحا ـ اـنردـکانـ ـشیـامنـید. وـیرـظدریـقهـبـاهنـ ـحسف ـفقهـکدـنودـباسـ اـ ـستط وـبراـ ـچنل ردـفدـ
ـمعتم ـ ـ دـ ـیگد ـنستنیداـمرـ ـ ـ ـچطدـ آنـیاـبورـ راـهد را آنـنا و ـپنرـهمـهـاهد، دـ ـقیقج ـ ـشیـامهـ راـهنـ دـنردـکیـموضـعا

ـخیلاـت ـ داغـ ـنشی ـتسد.ـنوـ اـ ـقیمهـکردـکالمـعال ـ ـشیـامرـهتـ اـه۹۰دودـحنـ دالر ـشیـامرـهت.ـسزار ارـبرـهاـبنـ
ـچهدودـحردنـکارژـش ـکیلدـصارـ ـ ـمتوـ راـ ـکنیـمیـطر ـگفتهـبد.ـ ـ ـنفیـست،ـکرـشهیـ اـ هـبلـیـامهـکدـنردـکالمـعر
روداـیرـخ ـستد ـهستنرـ ـ ـ ازـ ـجملد؛ ـ ـسسوـمکـیرـشهـ وـیرـبلـگوـگانـ ـپین وـ ـچنج ـمیلینـیدـ ـ ـ دـ ـنیاردر ـتکنایـ ـ وژی.ـلوـ
ـشیـامکـیولـقکـسـام ارزانـ –ـتن ـچهدلـمکـیر ـنشیرـسارـ ـ ـچهن،ـ در-ـ ـقیماـبار ـ زـ راـه۵۰رـیت دالر رایـبزار

  ایالن ماسک: تسال، اسپیساکس، و تالشی برای آینده فوقالعاده۱۰۹



سه سال دیگر داد.

زـلواـح اـگرـبانـمی ـنمنـیزاری ـیشگاـ ـ ـتساه،ـ درـ ـمقکـیال روزـتوـکهیـلاـ در یهـماـناه ـن ماـتورکـیوـ ـی درـ ارهیـبز
آـکرـش اـخارـکهـبازـغت، را اـبردهـکالمـعود درـقاردـهرـبود. – داد ـبینوشـختـلاـحول ـ ارـناـ روداـسه- ـستال رـ
اواـجهـب ـقبهـک۲۰۰۶لـیای اواـبدهـشزیـیهرـماـنرـبالـ اـشدـهواـخازـغآ۲۰۰۷طـسود، و اـکردـکالمـعد ـسته ژیـتراـ

ـتس ـپیشاـبالـ ـ ـفترـ ـتکندنـشرـتهـ ـ وـلوـ ـبلیاـقوژی ـ ـلیوـتایـهتـ ازـ ـلیوـتد، ـقیماـبمـکدـ ـ ـسمهـبرورـمهـباالـبتـ ـلیوـتتـ دـ
ـمحص ـ ـمقوالتـ رـهواـخریـتهـفرـصهـبرونـ اـسـامت.ـفد و اـبدتـشهـباردـهرـبک اـیه ـستن اـتراـ ـیمژی داـ ـشتنان ـ د؛ـ

چرا که دیده بودند این روند در بسیاری از لوازم برقی اجرا شده است.

اـباردـهرـبا روزـیه ـگفتهـماـنن ـ “ـبهـ ـتلفایـهیـشـوگود: ـ ـهمنـ ـیخچراه،ـ ـ ـتلا،ـهالـ رـهونـیزـیوـ ـنگای راـشارـکمـهیـ اـبان
ـختاـس ـمحصنـ ـ وـ ارزان ـکیفییـبوالت ـ ـ ـنکروعـشردمـمودهیـترایـبتـ آنـنردـ ـحتاـهد. ـکسرایـبیـ هـکیـناـ
داـشدنـیرـخیـیاـنواـت را ـشتنان ـ درـنودـبرانـگمـهد،ـ اـکیـلاـحد.” داـیه ـستن ـتسرایـبانـ ـفقیوـمکـیالـ ـ وـ ت

ـخشدر ـمحسشـ ـ اـساـمد،ـشیـموبـ از اـکورـطهـبهـکنـیک از ـمقنـیل ود.ـبیـضاراـنود،ـبدهـشذفـحهـلاـ
ـپنینارـت ـ ـ ـگفیـمگـ “ـ ـسعـامت: ـنقمـیردـکیـ راـ او ـکنیگـنررـپش ـ وـ ـشگزارـگاـبم وـهارـبرـ درـهارـبا کـسـامارهیـبا
زدـح اـیرف آنـمم، ـهیئهـباـها ـ ـمنهـقالـعتـکرـشرهیـیدـمتـ ـنبدـ اـنودـ ازـید. ـعصبدتـشالن ـ ـنیاـ دهـشزـمرـقتـ

بود.”

ـشم ـنستیواـتیـماـ ـ ـ درکـ ـکنید ـ ـکمکـسـامراـچدـ درـ از ـخشی وـ ـشهش ـتسرتـ راـ ت.ـسواـخیـمودشـخرایـبال
ــشیاــمنــیا بنــ ــت دــبلــیدــ له ی ــل ــ حرایــبیــ ــت دــ در یوالت ــن اــ یوــتای ب ــم ــ وــبدهــشاــهلــ یلــیاــسود. ل ق ــن ــ ــ یــقرــبهیــ

ـعک ـلعمساـ ـ ـمخدـیدـشلـ ـلفاـ وـ ـفقواـمان درـ را داـپان ـشتنی ـ وـ ـظهد ـشیـامکـیورـ وـهـاظوشـخیـقرـبنـ ـتنر درو،ـ
ـحسا راـمدـیدـشاتـساـ ـنگیختراـبردم ـ ـ ـ درـبهـ ـعیود. ـتسال،ـحنـ اوـبالـ ـلیرای درهیـبنـ ـسیلیکار ـ ـ ـ راـ ـتبون هـبلـیدـ

تهدیدی (الاقل به لحاظ مفهومی) برای دیترویت کرده بود.

ـبعاهـمکـی ازـ ـنمد ـیشگاـ ـ ـنتـاساهـ ـنیکـاماـ ـ ـنما،ـ ـیشگاـ ـ Pebbleاهـ Beach Concours d’Eleganceد.ـشزارـگرـب
ـنمنـیا ـیشگاـ ـ وـیاهـ ـیتک ـمعنـیرـ ـنمهـبرایـبروفـ ـشتذاـگشـیاـ ـشیاـمنـ ـعجیایـهنـ ـ وـ اـیرـغب ـتست.ـسب الـ
ـنقدریـقهـب ـمحلـ ـکننزارـگرـبهـکودـبدهـشلـفاـ ـ ـنمانـگدـ ـیشگاـ ـ داـباهـ ـشترای روداـ ـستن ـبسیرـ ـ ـفشاـپارـ وـنردـکاریـ د
ـینزـهاز ـمعمایـههـ ـ اـ ـنمنـیول ـچششـیاـ ـتسد.ـنردـکیـشوـپمـ وـفرـگهـفرـغکـیالـ ـشتوـنایـهکـچاـبردمـمت هـ
دالریـه۱۰۰دهیـش ـپیرایـبزار ـسفتـخرداـپشـ ـشیـامارشـ آنـبانـشنـ رـجه ـفتا ـپنینارـتد.ـنودـبهـ ـ ـ ـگفیـمگـ ت:ـ
ـخیلهـبوطـبرـمانـیرـجنـی“ا ـ ـقبیـ ازـتلـ ـپیر ـکیشـیداـ ـستکاـ وـبرـتارـ اـمود اـبالـصا ـنجه ـچنیامـ ـ ـفکاریـکنـ رـ
ـنک اـیودـبردهـ ـبعـامم. درـ ـچنید، ـ ـنمنـ ـیشگاـ ـ ـفترـگهـبمـیردـکروعـشیـیـاهاهـ ـمیلینـ ـ ـ دالر.”ـهونـ ا،ـهذارـگهـیـامرـسا
ـچه ـمشهایـهرهـ ـ دوـ و ـستور ـمنارـکانـ ـتسدانـ ـسعالـ ـلیسهـبدـنردـکیـمیـ ـ اـ ـنتظت ـ راهـ ـپیار ـکننداـ ـ ـبعضد.ـ ـ ازـ ی
ـچه ـشنرـسایـهرهـ وـ درهیـلوـپاس ـسیلیکدار ـ ـ ـ راـ درازی راه دـتون ـفتا ـتسرـ درـندـمیآـمالـ درـنیزدـمد، و یـپد
ــشیاــمدــیرــخ نستد.ــنودــبنــ ــک ــ ــ یاــ ت ــن ــ آوــ من ــت وــ یروســبر ــل نرــفارآــککــ ــی دورانــساــمهــکدــنودــبیــناــ از را ک
درـمارآـک Rocketوزیاش Science Gamesـشنیـم ـختناـ ـ وـ وـید، روز ـهفتطـسک ـ ـهمیهـ ـ راـکنـ درـنردـکار و د
ـنه ـچنورـتکـیتـیاـ ـعتـاسدـ ـشیـاماـبهـ اـسـامطـسوـتنـ و ـنصیاردـهرـبک ـ آوـشانـشبـ ـتمد. ـگفیـمرـ “آـ ارـکرـخت:

ـگفتی ـ ـ «ـ ـیکـامم: آنـیواـخیـمیـ ـهنـاهم.» ـمجوزـ ـشیـامروشـفوزـ راـهنـ ـشتنداـنا ـ ـبند.ـ ـعضمـهـامنـیراـباـ اـ ـنجمو ـ نـ
ـینزـهم.ـیدـشاـهآن اـ دالرـهدـصارـکنـیهی اـبزار ـیکاـمود ازـ ـعضایـیزاـمی اـیوـ ـشیاـمهـکودـبنـیت ـمجنـ یـناـ

گیرتان میآمد.”

ـهمی ـ ـتسهـکنـ ازـ ـتحقیهـبیـباـیازارـبتـلـاحال ـ ـ ـسعوـتقوـ ـگشرـبهـ راـکدـنودـبیـیـاهتـکرـشت،ـ در ـسته ـمنایـ اوـفاـ ع

۱۱۰تماما برقی



ـپیشد.ـنردـکیـمارـک ـ درـفرـ ـعلت ـمحومـ ـسباـ وـ ـمپیاـکات ـ راـیراـشرـتوـ ایـهتـکرـشهـکودـبردهـکوضـعوریـطط
ـشیاـمکـچوـک ـنستنواـتیـممـهازیـسنـ ـ ـ ـهمهـبدـ اـ ـمکان اـهولـغهـکیـتاـناـ ـصنعنـیای ـ اـ آن از ـستفت ـ ادهـ
دـنردـکیـم ـپیتـسد، ـکننداـ ـ ـقباـهالـسد.ـ ـشیاـمل،ـ ـمجباـهازـسنـ ـ ـتسرایـبدـنودـبورـ ـتصتـ ازـناـگاوـنادف،ـ ی
ـشیـام ـبسنـ ـتسد.ـنازـ اـ ـستطال ـ اـعاـ راـکنـیت وـشداـنار ـمجبت ـ ـنبمـهورـ داـکودـ ـشته ـمیوـسد.ـشاـبهـ روداـ ـستن رـ
ـنم ـمهنهیـنوـ ـ ـهمهـبانـسدـ ـتسزـکرـمانـ ـتصتـ رـفادـ ـشیـامهـکتـفی اـبایـهازـسنـ آن از ـستفزرگ ـ وـنردـکیـمادهـ د

آن ـتسـاجدر ـپیشهـبالـ ـ ـفترـ دورـیرـتهـ ـبین دـبتـعرـساـبایـهنـ و ـیگاال ـتکنرـ ـ ـتصایـهوژیـلوـ دـبرـیوـ ـسترداری یـسرـ
آزـهت.ـشدا دـیاـمزاران ـیگش دـکرـشطـسوـتمـهرـ ـیگت زـکریـ در ـمینه ـ ـشبیهیـ ـ یاـکایـهازیـسهـ ـمپ ـ ریـتوـ

ـتخص ـ داـ اـشص ـنجت، وـفرـگیـمامـ ـتست ازـ را ـختاـسال ازـناـگاوـننـ ـشیاـمی ـتصایـهنـ ـنجیـفادـ داد.ـ ات
ـهمچنی ـ ـ ـ ـتسنـ دـ ـستال ـیکسیـسرـ ـ ـمسیهـبیـناـ ـ ـتسایـهرـ دوامـ ـشیـامت ـکلنـ ـگنهـ داـهدهـ ازـکتـشا ـقله ـسنوهـ وـ گ

ـبت ـختاـسنـ اـشهـ و ـجسده ـفلامـ آنـهزیـ در اـنودـبردهـبارـکهـبم ـنسواـتیـمطـیراـشنـید. ـچیتـ درـ دودـحزی
هزار کیلومتر و ده سال استهالک را در این مرکز شبیهسازی کند.۱۶۰

اوـهـاگ ـمهناتـقی ـ ـتسانـسدـ رـ و روش ـفتال درهـ ـسیلیکار ـ ـ ـ راـ ـهمیشگایـهوقـتاـپهـبودـخاـبون ـ ـ ـ ـشیـامیـ ـاهازـسنـ
ـمسیکـید.ـنردـبیـم ـ ـتسرـ ـکنترایـبتـ ـ وـمرـترلـ ـکشز ـشیـامشـ درـ ـشمن وـئـوسالـ ـقطدارـمکـیزدـند وـ ودـجب

ـشیاـمهـکدارد رویـهنـ ـسطا ازـگزرـبوحـ وـسررـبخـیی ـتنظیی ـ ـ اـطهـبد.ـنوـشیـممـ ـستور روزـسدوداـحداردـناـ ه
ـشیاـم آنـ را ـننیراـماـجن اـ راـعالـطد، الزم ـگییـمات وـنرـ ـهفترایـبد ـ ـجلساـههـ ـ درـ ـچگارهیـبه ـنگوـ اـ الحـصی
ـشیـام دـبن،ـ ـفته اـنردـگیـمرـبتـکرـشزیـکرـمرـ روـید. اـنن وـصد ـتنظیالح ـ ـ ـشیـامکـیمـ اـبدـنواـتیـمنـ لـکدازهیـنه
ـمستز ـ ـبکشولـطانـ ـ درـ ـتسوض،ـعد. ـمهنالـ ـ راـناـسدـ ـهمش روداـبراهـ ـستا آزـمهـکیـیاـهرـ رارـقشـیاـمورد
ـفتنرـگیـم ـ ـسترـفیـمد،ـ آنـ و درـهاد ـهما ـمحانـ اـ راـعالـطل ـتجات وـیزـ ـتحلیه ـ ـ وـنردـکیـملـ ـقتد. الزمـ ـچیودـبی زیـ
ـتغییرا ـ ـ ـهندـبرـ ـمهند،ـ ـ ـچنانـسدـ راـکدـ ـیسوـنازـبد وـنردـکیـمیـ ـشیاـمد دوـ را رویـبن ـسترـفیـمخـیاره د.ـنادـ
ـپنینارـت ـ ـ ـگفیـمگـ “ـ ـمجبBMWت: ـ ـچهاـیهـساـبودـبورـ ـجلستـکرـشارـ ـ ـکنزارـگرـبهـ وـ ـهمگد ـ آنـطـاخهـبمـهیـ ر

مشکل یکدیگر را سرزنش میکردند. اما ما خودمان حلش میکردیم.”

روـی آزـنک ـیشـامد دـ ـیگی روداـکودـبمـهرـ ـسته واردـیاـبـاهرـ ـمحفظکـید ـ ـ ـکننردـسهیـ ـ ـمشخاـتدـندـشیـمدهـ ـ صـ
درـش ـبسیوایـهرـبراـبود ـ واـچردـسارـ ـکنشه ـ ـنشیـ ـهنیدـمانـ ـمهند.ـ ـ ـتسانـسدـ ـنمهـکالـ ـستنواـخیـ ـ رایـبدـ
ـستفا ـ ازـ ـیکاده اـ از ـمحفظنـیی ـ ـ ـبپیـفزاـگولـپاـههـ ـتصمید،ـنردازـ ـ ـ ـفتنرـگمـ ـ ـمیاـککـیدـ ـپخونـ ـبستنشـ ـ ـ اـبیـ

ـیخچ ـ راـبالـ ـکننهـیراـکزرگ ـ ـنفکـید.ـ روداـ ـستر داـ را اـخر ـیخچنـیل ـ وـنیراـمالـ ـمهند ـ ـلتاـپانـسدـ ازـیوـ تـسوـپی
حیوانات میپوشیدند و روی ماشین کار میکردند.

ـتسهـکارـبرـه دـبالـ ـیتا ـهمکتـیروـ ـ ـچطدـشیـمادآوریـیشـیراـبرد،ـکیـماریـ اـ ـشهنـیور زـکرـ ـلعوقاـفیـنـامه ادهـ
ازـب ـهنرـفود، «ـ اـنواـتیـمودمـخگ ـنجم دورـهدـبشـماـ ـتسد.ـشم» ـسعالـ دـیردـکیـ ـفتک درـچوـکارـکرـ ک
ـیتد اـیروـ ـکنارهـجت ـقیمد.ـ ـ درـهتـ ـمقا ـیساـ ـهماـبهـ ـمسانـ درهیـحاـ در ـسیلیکت ـ ـ ـ ـبسیونـ ـ ـییاـپارـ اـنودـبرـتنـ ـامد

ـمق وـ اداری اـبذـغاـکررات ـشهنـیازی اـ دـیارهیـجر ـفتک وـسرـ راـچوـکاده ـتبک ردهـکذابآورـعاریـکهـبلـیدـ
ـحسایـههـگرـبتـسواـخیـمهـنـاخبـحـاصود.ـب ـهفیـسابرـ ـشتذـگالـستـ ـتسهیـ را،ـ ـهنهـکال تـکرـشکـیوزـ

ـخص ـببینود،ـبیـصوـ ـ ـ ـبعد.ـ آن،ـ از ـمبلتـسواـخیـمهـناـخبـحاـصد ـ دوـیراـکغـ دـسهی ـفتال راـ ـپیشر ـ ـپیاـ شـ
ـکنتـفاـیدر ـتسد.ـ ـمیلی۵۰دودـحالـ ـ ـ دالرـ درـپون داـناـبول وـشک ـنسواـتیـمت درـ آـجت آن ـتمارـپا راـ ـبخان رد.ـ
ـپنینارـت ـ ـ ـگفیـمگـ درهیـ “در ـسیلیکت: ـ ـ ـ ـشمون،ـ ـهمیاـ ـ ـگفتییـمهـکنـ ـ ـ ـحمذارـگهـیاـمرـسکـیهـکدـ انـتتـیاـ
ـکنیـم ـتمارـکد،ـ اـبامـ ـهمـامود. ـچیهـ دـ در ـیتز ـمثتـیروـ ـهمیلـ ـ اـ دـکارهـجن ـفتردن ـبستـامود.ـبرـ ـ ـپستایـههـ ـ راـ ی
ـپستتـکرـشاز ـ ـتحهـکFedExیـ ـفتیرـگیـملـیوـ ـ آنـ ـنماـهم، ـنستنواـتیـ ـ ـ ـتصمیدـ ـ ـ ـبگیمـ ـ ـکسهـچدـنرـ دـیاـبیـ
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رسیدش را امضا کند.”

اـطدر اوـهالـسنـیول ـلیای ـمهنهـ ـ اـکرـشانـسدـ راـهرـبت، ـکسارد ـتصمیهـکدـندـییدـمیـ ـ ـ وـیرـسایـهمـ ـمنطقع ـ ـ یـ
درـنهـبتـکرـشت.ـفرـگیـم ـتجطـیراـشدرت وـیزـ ـتحلیه ـ ـ ـبیلـ ازـ ـمسدـحش ـگیلـیاـ اـبرد.ـکیـمرـ ردنـکدامـقرای
وـکیـمزیـیهرـماـنرـب و ـقترد زـ در ـمینی ـ ـشکسهایـ ـ آنـخیـمتـ از زود وـشیـمارجـخطـیراـشورد، ـبعد روشـیدـ ک
ـیگد درـ را ـپیر ـتغییت.ـفرـگیـمشـ ـ ـ زـ ـستواـخکـسـامهـکدـنودـبادیـیرات وـبانـشارـ ـهمود دـهانـ ـلیا ـخیاـتلـ درـ ر

ـسترودا راـبدامـمکـساـمود.ـبدهـشرـ ـشیاـمدنـشرـتتـحرای ـفشنـ وـمارـ درـکتـسواـخیـمیآورد وـهه ا
ـصن ـتغییـاهیـلدـ ـ ـ ـکننرـ ـ اوـ ـفیبهیـندـبد. ـ ـبنرـکرـ راـ اوـجی وـقـاهتـیوـلزو داد ـگیارـکهـبرایـبرار ـسنسریـ ـ یـقرـبورـ

در اـهروی داـصا آنـشرار در روداـصت. ـستورت ـفشایـجهـبرـ آوردنـ دـبار ـستگیه ـ ـ ـتماـبره،ـ اـیاسـ ـنگشک ـ ازـبتـ
اـشیـم اـهرـبد. از اـکنـیارد درـیه روـهتـسواـخن راـکرـشارـکدـنا ـکنت وـبتـحاراـنردهـکدـ ـچنود ـنفنـیدـ ازـ ر

ـمهن ـ اوـبمـهانـسدـ ـنظمـها ـیچفسکردـبد.ـنودـبرـ ـ ـ ـ ـگفیـمیـ زـ آن “در ـنظهـبانـمت: اـمیآـمرـ ـنیکـیالنـید رویـ
ـغی ـمنطقرـ ـ ـ وـ دردـقوـترـپی و اـسرـسع ـنسبتـکرـشلـکت.ـساز ـ ـتیارـمهـبتـ اـ اوـکراـچدـنردـکیـممدردیـهرازـبن ه

ـهمیش ـ ـ آنـ ـحضاـجه داـ اـشور و ـحست اـکیـماسـ ـشیاـمنـیرد زودـچرـهدـیاـبنـ ـمشترایـبرـته ـ ـسترـفانـیرـ ادهـ
شود.”

ـتس۲۰۰۷طـساوا ـکترـشیـگزرـبهـبالـ ـمنارـک۲۶۰اـبیـ وـبدهـشدـ ـنظهـبود ـسییرـمرـ ـغیایـهرزـمدـ ـممکرـ ـ راـ ن
ـپش ـشتذاـگرـستـ اـ اوـسه زـیرـتعـیرـست. و ـیبن ـشیاـمنـیرـتاـ راـقرـبنـ زـتهـکی آن دـما ازـبدهـشدهـیان ود،

ـهی« ـچیچـ ـختـاسز»ـ ـتمود.ـبهـ آنـ ـبعدمـقرایـبهـچام اـیـابدیـ ـنجد اـمامـ ـتعهـکودـبنـییداد، زـ اـیداد از نـیادی
ماشینها بسازد؛ روندی که تقریبا منجر به ورشکستگی کارخانه میشد.

اـیرـتزرگـب ـشتبن ـ اـیدـمهـکیـهاـ ـتسیـیراـجران درـ ـهمال روزـ اولـهان ـتکرـمای ـسیدـحد،ـندـشبـ انـشاتـ
ـسیستارهیـبدر ـ ـ اـ ـنتقم ـ روداـ ـستال ـهمیشدفـهود.ـبرـ ـ ـ اـ ـکنرـپرـتعـیرـسهـچرـهرا۱۰۰اـت۰هـکودـبنـیه اـبدـ نـیه
ـمیا اوـعرـسهـکدـ ـلیت روداـبهیـ ـستاالی زـجوـترـ ـجلودشـخهـبادیـیه ـکنبـ راـ و راـندـند ـهیجش ـ ـنگیاناـ ـ ـکنزـ د.ـ
اـب ـمهنار،ـکنـیرای ـ ـتسانـسدـ ـسیستکـیرایـبالـ ـ ـ اـ ـنتقم ـ دوـ ـعترـسال ـمکهـکدـنردـکقـفواـتهـ ـنیاـ اـ ـنتقزم ـ راـبالـ رق
ـتضمیـاهرخـچهـبورـتوـماز ـ ـ دـبرد.ـکیـمنـ ـشیـامک،ـیدهـنا ـچهرفـظنـ ـنیاـثارـ وـکیـمرـپرا۱۰۰اـت۰هـ دـبرد دهـنا
ـکیل۲۱۰اـتدو ـ ـمتوـ راـعـاسرـبرـ ـتسرد.ـکیـمرـپت ـختـاسرایـبالـ اـ ـقسمنـین ـ ازـ ـشیـامت تـکرـشکـی،Xtracاـبنـ
ـنگلیسا ـ ـ ـ ـمتخصیـ ـ ـ درـ اـحراـطص ـنتقی ـ ـهنالدـ ـبستراردادـقا،ـهدهـ ـ ازـبهـ و ـجهرـهود ـمطمئتـ ـ ـ اـبنـ ـیکنـیود ازـ ی
ـبخنـیرـترـسیدردـب درـهشـ روداـخـاسانـیرـجا ـستت ـبیود.ـبدـهواـخرـ ـیکوری،ـکلـ ازـ ـمهنی ـ ـکهنانـسدـ ـ درـکهـ ار

یکدرهی ل ـسی ـ ـ ـ وـ ـمنارـکون ـشمدـ ـتسدر۸۶ارهـ ـگفیـمالـ زـ از ” راـکیـناـمت: توـفرتـبه ـل ـشیاـمونـ ـبخنـ راـ ار
اـخـاس ـنست، ـسیستـاهانـ ـ ـ اـ ـنتقم ـ ـختنـاسیـمالـ ـ ـفکـامد.ـ ـفقمـیردـکرـ اـفـاکطـ ـیکتـسی ـسفیـ ـهیدـبارشـ اـ ـامم.
ـلیاو اـ ـنتقن ـ ـهنالدـ داـکدهایـ ـشتیه ـ ـفقم،ـ ـنیاـث۱۴طـ اوـکارـکهـ ـلیرد. اـ ـنتقن ـ ـهنالدـ ـنتدهـ ـنسواـ ـجهتـ ازـبشـ زرگ
راـبکـیدهـند دو ـبیتـقاـطه وـ ـنگاورد اـنراـ دـکودـباـجنـیی دوـنه درـبتـعرـساـبده ـگیاال وـبرـ ـنمود ـنسواـتیـ تـ

بهدرستی با موتور هماهنگ شود. همین منجر به وارد شدن آسیب فاجعهباری به ماشین میشد.

ـلی دـنوـ و ـیگز ـمهنرـ ـ ـسعتـعرـسهـبانـسدـ اـنردـکیـ ـمشکنـید ـ راـ ـکننلـحل ـ آنـ ـپیمـاهد. ـ دـکانـ ـیگاران ـپیریـ داـ
ـنستنواـتیـمهـکدـنردـک ـ ـ اـ ـنتقد ـ دـ ـهنال ـیگـاجایـهدهـ راـیزـ ـکننیـحراـطن ـ اـ و ـمید اـکدـنودـبدوارـ ـمتخصصنـیه ـ ـ ـ انـ
ـبقـاساـب درـ ـختـاسه اـ ـنتقن ـ ـهنالدـ ـچیـاهدهـ ـستفلاـبـاقزیـ ـ وـ ـتحردیـبارـکاده ـهنیدـمانـشلـیوـ اـ ـخیلـامد. ـ زودـ ی

ـمعل ـ ـپیمهـکدـشومـ ـ ـهمیشارانـکانـ ـ ـ ـتیهـ درـ راـشکـیهـجم ـچنیرایـبان ـ اـیهـبوطـبرـمهـکروژهایـپنـ ـستک اپـتارـ
اـچوـک ـنمارـکهـبت،ـسک ـگییـ اـنرـ و اـید ـنتقن ـ ـهنالدـ اوـهدهـ از ـبهتیـلم ـ ـنبرـ درـ آزـطود. ـتساـهشـیاـمول الـ
ـمت اـکدـشهـجوـ ـنتقه ـ ـهنالدـ اوـهـاگـاهدهـ ـبعاتـقی ازـ ـکیل۲۴۰د ـ ـمتوـ اـنوـشیـمرابـخرـ و ـیعننـید ـ زـ ـبیانـمی نـ

۱۱۲تماما برقی



ل۳۲۰۰دوداــحاــهیــبراــخ ی ــک ــ توــ ــم اــ وــسر ــقتت. دــهروــگهــکیــ از تی ــی آــیروــ دــتدــندــمت یا ــل اــ ــصلل یــبراــخیــ
ـنتقا ـ ـهنالدـ راـ ـپیده ـکننداـ ـ ـچهد،ـ ـمشکاردهـ ـ راـنـاگداـجلـ ـنسواـتیـمهـکه اـبراـخثـعاـبتـ ـسیستنـیی ـ ـ ـبشمـ د،ـنوـ

ـپی ـتسد.ـنردـکداـ درـسواـخیـمالـ ـمبواـنت ـسترودا۲۰۰۷رـ راـ ـمشتهـبر ـ ـتحشـناـیرـ اـهدـبلـیوـ ـمشکاـمد ـ لـ
ـنتقا ـ ـهنالدـ ـنشلـحدهـ وـ رـبد ـسیا ـمجبتـکرـش،۲۰۰۸ه،ـیوـنژا۱دنـ ـ ـمیوـسرایـبمـهازـبدـشورـ اـ ـنتقن ـ ـهنالدـ ده،ـ

کار را از اول شروع کند.

ـتس درـ ازـخال ـکشارج ـمشککـیهـبمـهورـ ـ ـتصمیتـکرـشورد.ـخرـبلـ ـ ـ ـفترـگمـ ازـهروـگهـکودـبهـ وـیرـتوانـجی ن
ـمهننـیرـترژیـنراـپ ـ راـناـسدـ راهاـبش ـیلناـتهـبازیـسریـتاـبهیـناـخارـککـیدازیـنرای ـ ـبفدـ ـسترـ ـتسد.ـ کـیاـبالـ
ـمشتتـکرـش ـ ـهمکهـباقـ ـ اـ ـچنهـناـماری ـنمنواـتانـ ـ ـمهنهـبد.ـشکـیرـشدـ ـ ـتسانـسدـ ـگفتالـ ـ ـننواـتیـمدـشهـ دـ
وـنروـبـاجآن ـختمـاسارـکهـبد ـ ـهنهیـنـاخارـکانـ ـنظازیـسریـتاـبرـ ـکننارتـ ـ آنـ ـبتنازهایـسهـبـاهد. ـ دـنوردـخرـبیـ
ـستهـک ـسقشـیـاهونـ راـ ـنگف داـ ـشته اـنودـبهـ ـختمـاسنـید. ـ ـصلاـفهـبانـ راـعـاسهـسهیـ ـننت ـنکاـباـتیـگدـ ودـبوکـ
ـبیایـمرـگرـطاـخهـبو ازـ ـمثوا،ـهدـحش دـ ـیگل اـههـناـخارـکرـ وـبورـطنـیا ـپیکیدروـباز ـ دـبرـ ـیگود. ایـهارـکرـ
ـلیوـت دـهرـیاـتا،ـهورهـکتـخـاساـبهـکدیـ و ـیگا اـ وـبر داـکروـسوازمـلزار ـنستنواـتیـمت،ـشار ـ ـ آبوـیراـشدـ راـیواـهط ی

ـتحم ـ ـکننلـ ـ ـتسد.ـ اـهریـتاـبالـ و ـحسیـقرـبزارـبا داـساـ ـمثت؛ـشی ـقسملـ ـ ازـیـاهتـ ـلکاـفی آن۱ونـ رـطـاخهـبمـهـاه،
وـیراـش آب وـطرـمیـیواـهط ـنمکوب ـ درـندـشیـموردهـخی،ـ ـنهد. ـتسکـیرـشهـبتـیاـ دالرـه۷۵دودـحالـ زار
ـفضاـتدـشتـخرداـپ راـنـاخارـکایـ ـتیغه ـ ـبکشهـ ـ زـ و ـمید راـهنـ ـکنوشـپفـکا اـ و ـنبد دـبیـیـاهارـ ـکنتلـبـاقایـما ـ رلـ

ـبس ـمهنازد.ـ ـ ـتسانـسدـ درـ ـنهال ـمجبتـیاـ ـ ـکننارـکیـنوالـطایـهتـعـاسدـندـشورـ ـ ـیلناـترانـگارـکهـباـتدـ ـ ـنحدیـ وهیـ
ـصحی ـ راـقرـبوازمـلاـبردنـکارـکحـ ـهندـبادـیی ـسعوـتد.ـ ـتکنهیـ ـ زـکازی،ـسریـتاـبوژیـلوـ ـپیتـعرـسهـبیـنـامه شـ

میرفت، ضربآهنگش کند شد.

ـیکازیـسریـتاـبهیـنـاخارـک اـ از زـجی ـنجیزای ـ ـمیناـترهیـ ـ درـکودـبیـ زـکرـساـترـسه ـمیرهی اـ ـمتن ـپیدادـ وـکداـ رده
ـینزـهثـعاـب وـشرـبهـ ـخیاـتدن ـلیوـترـ روداـ ـستد ـقطعود.ـبدهـشرـ ـ ـشیاـمهیـندـبهـبوطـبرـماتـ درـ ـنسراـفن هـ
ـختاـس درـشیـمهـ ازـبرارـقاـهورـتوـمهـکیـلاـحد؛ ـبیوانـیاـتود ـیناـ ـتسد.ـ ـتصمیالـ ـ ـ ـفترـگمـ ازـهریـتاـبهـکودـبهـ را ا
ی ــچ خنــ ــب آنــ و راــهرد ناــتهــبا ل ــی ــ فدــ ــب ترــ ــس آنــتدــ عا ط ــق ــ راــ بات ــت جمکــیهــبلــیدــ ــم ــ نریــتاــبهــعوــ ن ــک ــ د.ــ

ـمجم ـ ـپیرایـبهـکا،ـهریـتاـبهـعوـ ـگیشـ ازـ زـیرـتمـکدـیاـبانـشدنـشرابـخری ـممکانـمن ـ اـ در را ـنبن ـنگهاریـ ـ داریـ
ـبنهـبدـیاـبد،ـندـشیـم آنـباهـگدرـ از و اـباـجرده ـنگلیه ـ ـ ـسترـفسـ آنـتدـندـشیـمادهـ در ازـجا ـگما ـخیرـترکـ صـ
ـتسد.ـنوـش ـتصمیالـ ـ ـ ـفترـگمـ ـشیـامهیـندـبوسـتوـلهـکودـبهـ راـ ـبسن ـمجمازد،ـ ـ راـهریـتاـبهـعوـ آنـبا ـنصه ـکنبـ د،ـ

رودا ـستو ازـهرـ را ـمسیا ـ Capeرـ Hornـنجلسآـلهـب ـ ـبفسـ ـستنرـ ـ اـ در ـتستـلاـحنـید. هیـندـبرایـبدـیاـبالـ
ـشیاـم وـکیـمتـخرداـپولـپنـ ـبعاهـمهـناـتشـشاـترد، ـنساـشدـ ـمحرایـبیـ ـسباـ ـقسمودـسهیـ ـ دـهتـ ـیگای رـ
ـیکورثـنتـسارـفت.ـشداـن ازـ ـمهنی ـ ـیلناـتهـبهـکیـیاـهدسـ ـ ـسترـفدـ ـگفود،ـبدهـشادهـ “ـ آـبودـبرارـقت: ـسیه اـ
راـهارـکم،ـیروـب اـیرـسا ارزان و ـنجع ـهیدـبامـ وـ اـبم ـشیـامنـیا درآـ ـکنییـیدزاـمن ـ ـمتـامم.ـ اـکمـیدـشهـجوـ ـاجنـیه
واـهارـکرایـب ـقعای ـپیچیاـ ـ ـ وـ ـسخده واـکیـنواـتیـمت،ـ را ـقعارت ارزانـ اـتا ـنجر وـهدـبامـ ـخیـاتـابی وـ ـمشکر ـ التـ

کمتری مواجه شوی.”

ـقتو ـچنیـ ـنیدـ ـستخازهاـترویـ ـ رـشدامـ راه از ـسیده اـندـ از ـتسارـکهیـماـنرـبهـکنـید، ـچقالـ درـ آـهدر و ـشفتم ـ هـبهـ
ـنظ وـسیرـمرـ ـحشد، راـنودـبردهـکتـ ـچههـکل،ـپاـپانـید. ارـسارـ در ـبعود،ـبشـتال ازـ ـفترـگد امـمنـ ازـبدرک یای
ـعنهـبارواردـه رـ ـئیوان اـ ـتسهـبیـلـامورـمس آـ راـکرـشاـتودـبدهـمال ـسهرایـبت آـشامـعیـماـ ـکنادهـمدن ـبعد.ـ ازـ د
دـسررـب روزـکرـشرـتـافی در اولـهت ازـپـاپارش،ـکای ارـیدـمل ـبخدـشر ـلیوـتشـ وـ ـعملید ـ ـ ـسیرـپاتـ ـچطهـکدـ ورـ
ـشیـامنـیا راـهنـ اوـسیـما ” ـگفازد: ـسییرـمقـفواـتهـبـامب،ـخت:ـ ـقصهـکمـ دارـ آنـید راـهم ـلیوـتا ـکنیدـ ـ وـ ـبعم دـ
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یک معجزه قرار است رخ بدهد.”

ـمحهـب اـ ـخبهـکنـیض ـمشکرـ ـ ـلیوـتطـخالتـ رـسـامهـبدـ ـسیک اوـ ـبسید، ـ ـنگارـ ـنحرانـ ادارهیـ طـسوـتتـکرـشوهی
وـشاردـهرـبا زـیهـبد دالل زدـنک راـیراـشاـتگ ـیکد.ـهدـبانـماـسروـسط ازـ ـتسذارانـگهـیاـمرـسی Valorال،ـ

Equity،واـگهـیاـمرـستـکرـشکـی درـقذاری ـشیکع ـ زـکودـبوـگاـ در ـمینه ـ اـ وـصهی ـتغییالح ـ ـ ـعملیرـ ـ ـ ایـهاتـ
وـخـاس ـلیوـتت ـتخصدـ ـ داـ اـشص ـمجتـکرـشنـیت. ـتکنذوبـ ـ وـتاـبوژیـلوـ ـسیستری ـ ـ اـ ـنتقم ـ ـنیالـ ـتسرویـ دهـشالـ
وـب ـحسود ـحتهـکودـبردهـکابـ اـ ـتسرـگی ـنتالـ ـشیاـمدـنواـ زـهنـ ـبفادیـیای ـشیاـمد،ـشروـ درـبایـهازـسنـ زرگ

ـنه ـلکیـامانـهواـختـیاـ ـ ـمعنتـ ـ ـتکنویـ ـ واـنوـشیـموژیاشـلوـ ـحفرایـبورـلد. واـتذاریاش،ـگهـیـامرـسظـ ـتکینام ـ ـ ز،ـ
مدیرش را به آنجا فرستاد و او هم خیلی زود به نتایج ناخوشایندی رسید.

ـتکینوا ـ ـ ـیترـبکـیزـ ـنیاـ رـماـبیـیاـ ـتیاـبدرک ـصنعتکـ ـ ـ وـ ـمهنی ـ اـبیـسدـ اوـسرق ـعنهـبت. ـمبتکاللـحکـیوانـ ـ ـ وـ ر
ـمشکوشـهاـب ـ ـشهالتـ اـههـبیـترـ زده ـمثرایـبت.ـسم زـ واـکیـناـمال ـتکینه ـ ـ درـ یوـسز ـی اـبرد،ـکیـمارـکسـ
ـتیـاموـتا آـپهیـنـاخارـککـیردنـککـ راـهِرِس زدنـبیـهن دور ـنیواـقرای ـسفنـ وـ ـسخت آنـکتـعـاستـ ـکشار ورـ
راـگارـکارـکاتـعـاسهـک ـمحران ـپیرد،ـکیـمدودـ ـبنرد.ـکداـ ـنسواـتیـمهـنـاخارـکنـیراـباـ تـعـاسزدهـنـاشایـجهـبتـ
ـقبر وـ دـههـنـاخارـکا ـیگای ـبیسر،ـ ـ ـچهتوـ راـعـاسارـ روز ـکنارـکت واـعهـبد.ـ ـتکینالوه، ـ ـ دماـمرـطـاخهـبزـ ـسبوی یاشـ
ـمشکشـکاـبهـک ـ ـبسیـمیـ وـ ـمشکهیـلوـکت ـ دوـفیرـماـجرـههـکزهایـماـبیـ روی ـمعودـبشـشت دهـشروفـ
اـب ـسپاـپاویـحزهـماـبهیـلوـکنـیود. دـیش،ـتورـ ـفتک ـگیوشـگت،ـشادداـیرـ ـفتدآـضر،ـ وـغاب،ـ ـمجمذا ـ ازـعوـ های
ـجبوا دـ ـیگات واـبرـ ـتکینود. ـ ـ ـگفیـمزـ “اـ ازـپهـلـوکنـیت: ـچیر روزـهنـمهـکودـبیـیـاهزـ زـبر آنـبدنـنـامدهـنرای ـاهه

نیاز دارم. حتی چند متر هم نمیتوانم از آن دور شوم.”

ـتکینوا ـ ـ ِـ ـکمز ـعجییـ ـ وـ وـکارـکهـبروعـشب،ـیرـغب ـهفترد ـ وـههـ ـصحبرفـصتـقا ـ ـمنارـکاـبردنـکتـ وـ دان
ـتحلی ـ ـ ـتملـ ـقسمامـ ـ ـمختلایـهتـ ـ ـ زـ ـنجیف ـ ـمیاـترهیـ ـتسنـ ـبفهماـتدـشالـ ـ ـ روداـیتـخاـسدـ ـستک ـچقرـ درـ

هزینهبر است.

ـتس ـییاـپاـبالـ ـنگنـ ـشتهداـ ـینزـهنـ ـمنارـکهیـ ـبسیارـکشـنداـ ـ اـگزرـبارـ ـنجی دادهـ اوـبام اـجهـبود. ـستخای ـ اـ رادـفدام
ـبقـاساـب ـهیهـبهـکهایـ ـنبرـضـاحهـجچوـ دالرـه۱۲۰یـلـاسرایـبدـنودـ آنـبزار ـسخته ـ ـکننارـکیـ ـ ازهـتایـهوانـجد،ـ
ـلتحصیارغاـف ـ ـ ـ اـ از ـستنفل ـ ـ راـ اـه۴۵یـلاـساـبورد دالر ـستخزار ـ اـبردهـکدامـ وـمود. ـقتا ـتجهیهـبتـبوـنیـ ـ ـ وـ زات
اوـم ـلیواد ـتسد،ـشهـ ـتبالـ ـنمکـیهـبلـیدـ ـکنرجـخولـپشـیاـ ـسنرـتیـ ـهیود.ـبدهـشاکـ دوـکچـ ازـشداـنتـسس ت
ـحسورتـصهـکتـکرـشزارـفرماـن ـلیواداوـمابـ راـ ـپیگیه ـ ـ اـکیـمریـ ـستفرد، ـ ـکنادهـ ـبند.ـ ـبعضنـیراـباـ ـ اـ از آنـفی از راد
ـستفا ـ وـنردـکیـمادهـ ـبعضد ـ آنـنـاهیـ اـکیـیـاهه. از اـفرماـننـیه ـستفزار ـ ـتکـرمیـهـاگد،ـنردـکیـمادهـ اـ ـشتبب ـ ایـهاهـ
آنـندـشیـمیـگزرـب ـینزـهـاهد. ـقسمکـیتـخـاسهیـ ـ ازـ ـشیـامت ـنمایـهنـ درـنوـ را ـنظه ـفتنرـگیـمرـ ـ وـ ایـجهـبد
داـبهـکنـیا ـشترای ـقیمکـینـ ـ ـمطلتـ ـ وـ ـمنوب واردـساـ واـکذاـمب ـقعرهی ـمقد،ـنـوشیـ ـتخفیفدارـ ـ ـ ـ راـ ـهنگهـکی ـ امـ
اـیرـخ ـنبد آنـ ـقسموه ـ ـنستنواـتیـمتـ ـ ـ اـ ـنتظد ـ داـ ـشتار ـشناـبهـ ازـنردـکیـمرآوردـبد،ـ دـطد. اـیرف زارـفرماـننـیگ
ـنش ـینزـههـکیدادـمانـ روداـهتـخـاسهیـ ـستر دالرـه۶۸دودـحدـیاـبرـ اـکدـشاـبزار در ـتسورتـصنـیه تـباـبالـ
ـشیاـمرـه دالرـه۳۰نـ ـهمرد.ـکیـمودـسزار ـنستنیداـمهـ ـ ـ اـکدـ ـمحنـیه ـسباـ اـ ـشتبات ـ اـ اـساه الـحرـههـباـمت

گزارش به هیاتمدیره تحویل داده شد.

ـتکینوا۲۰۰۷الـسطـساوا ـ ـ ـنتیجاـبزـ ـ ـ ـتحقیقهیـ ـ ـ ـ ـپیشـتاـ آـسـامشـ رـیرایـبکـسـامد.ـمک آـبمـقک ودـبادهـماال
ـمطمئـاما ـ ـ اـبهـکودـبنـ وـصا ـبهتالح ـ روـکرـ ـلیوـتدـنردن درـ زـطد ـقیمان،ـمول ـ ـشیـامتـ ـییاـپنـ کـسـامد.ـییآـمرـتنـ
ـگفیـم “آنـ ـتیهـکودـبـاجت: ـخبمـ ـخیلرـ ـ داد.ـمهـبدیـبیـ ـنظهـبن ـسییرـمرـ روداـهتـخـاسدـ ـستر ۲۰۰دودـحرـ

۱۱۴تماما برقی



آبـه دالر وـخیـمزار ـتسورد ـقصالـ داـ ـشیاـمرـههـکتـشد راـ ـفقن دالرـه۸۵دودـحطـ ـبفزار ـحتد.ـشروـ اـبیـ
ـلیوـت ـتمدـ وـ ـکمام ـشیاـمالـ درـهنـ ـتسا ـقیممـهازـبال،ـ ـ آنـ دالرـه۱۷۰اـهت ـچیاـیزار درـ ـهمیزی ـ آبـحنـ دود

میخورد. البته این جریان زیاد مهم نبود چرا که حدود یکسوم از ماشینها درست کار نمیکردند.”

ـسعاردـهرـبا ـتیمهـکردـکیـ ـ اـ از را ـمشکنـیش ـ ـبیلـ ـبیرونـ اوـ درـکرـشرایـباورد. ـسخنکـیت ـ رـنراـ ـفتی هـکودـبهـ
آن دوـجدر ـتکنیـماـحایـهتـکرـشزرگـبذارـگهـیاـمرـسر،ـئان ـ ـسبایـهوژیـلوـ اـ ـتمهـکردـکالمـعز، زـ وـمام ان

راـتروـث در را ـستش ـحفایـ زـ ـمیظ درـ اـکدـهواـخرفـصدنـشرمـگرـبراـبن و اـنداـنرزـفرـطاـخهـبنـیرد ت.ـسش
ـتسهـبوراـفاردـهرـبا ـگشرـبالـ وـ ـسخنت ـ ـمشیـنراـ ـبهاـ راـ دـتی درـیدارک ـحضد. ـنفدـصدودـحورـ اـ ـعکاردـهرـبر، سـ
ـختد راـلـاسنوـسمـکرـ ـکمهـبش ـکتروژـپکـ دـ روی اـیور ـصلوار ـنشاهـگارـکیـ ازـ او داد. ـمهنان ـ ـتسانـسدـ ـسیرـپالـ دـ
ـنظهـب آنـچانـشرـ ـعکرا دـ روی را ـنموارـیس اـیاـ داده ـیکت؟ـسش آنـ از زدـحاـهی ـعلتدس ـ اـ هـکدـشاـبنـیش

ـمث ـبقیلـ ـ دوـمهیـ دـسردم دارد ـختت ـشیاـماـبرشـ ـتسنـ راـ ـننال ـکنیـگدـ اـ ـگفاردـهرـبد. “ـ ـستواـخیـمه.ـنت: مـ
ـکنادآوریـی وـ ـقتم اوـ ـمننـسهـبی راـببـساـ ـننرای ـشیناـمد،ـسرـبیـگدـ ـ راـ ـشندـهواـخی آنـبهـکتـخاـ اـمهـچا
ـشنیـمروزـما ـسیاـ ـمتفالـمـاکم،ـ ـ اـ درـساوت ـمثتـست. ـشملـ ـشنیاـبهـکاـ ـ ـکلمدنـ ـ ـتلفهیـ ـ ـتصن،ـ ازـ اـیوری زارـبک

ـنص دـبدهـشبـ ـسیماـبوارـیه ـ آوـکیـ آن از اـیه آـیدارـنت،ـسزان ـیند. اـ ـشیـامنـیدهی ـشمهـبنـ ـبستگاـ ـ ـ دارد.”ـ ی
ــسپاردــهرــبا ازــ عضس ــب ــ نیــ ه ــم ــ وــسدــ آنــهالشــتان درــهای ــحضا ــهمورــ شکهــ ــت ــ سیرد.ــکرــ ــب ــ اــ از نــیاری

مهندسان تمام شب را کار میکردهاند و کار ابرهارد کامال اخالقی بود.

وـیوـید ـسپد ـسخی،ـمرـ ـتسقـبـاسویـگنـ ـگفیـمالـ “ـ ـهمـامت: ـخستگرزـماـتهـ ـ ـ ازـ ـکشییـمارـکانـمودـخی ـ م.ـیدـ
ـبع آنـ ـلحظدش ـ رـخهیـ ـسیاص وـ آوردـیهـباـمد ـختاـسمـیاد اـ ـشیاـمنـین ـفقنـ واردـبطـ اـیدنـشIPOرای
ـختروـف ـمشکـیهـبنـ آدمـ ـنیسولدارـپت ـ ـبلکت؛ـ ـ اـطاـخهـبهـ اـیر ـمنجدـنواـتیـمهـکتـسن ـ ـتغییهـبرـ ـ ـ درـ ری

ماهیت ماشینهای امروزی باشد.”

اـما دـیا ـستن ـغلبرایـباـهاوردـ ـ اـبهـ ـحسر ـبعضاتـساـ ـ ازـ ـمهنی ـ ـتسانـسدـ ـنسبالـ ـ اـکانـیاـپهـبتـ و بتار ـل ـ هـ
اـهیـیاـنواـت ـعنهـباردـهرـبای ـنبیـفـاکل،ـمـاعرـیدـموانـ ـیمدـقود.ـ ـهمیشت،ـکرـشایـهیـ ـ ـ ـمهنوشـههـ ـ اـسدـ اردـهرـبی
ـتحسیرا ـ ـ وـکنـ ـکننیـمرده ـ درواـ اـقد. ـتساردـهرـبع، راـ ـمکتهـبال ـ ـمهنبـ ـ ـتبیـسدـ ـمتود.ـبردهـکلـیدـ ـسفاـ ازـناـ ه

ـبخ دـهشـ ـیگای ـغفلتـکرـشرـ ـ دـبدهـشتـ و ـیگود درـ اـیاـنواـتوردـمران ازـکرـشردنـکارجـخرایـباردـهرـبی ت
ــحلرــم حقیهیــ ــت ــ ــ وــ ــسعوــتق ورودــ و یوــتهــبه ــل دودلــ نزــهد.ــنودــبد، ــی قاــنهیــ ــمع ــ ــشیاــمتــخاــسولــ اــ نــین،

نقلوانتقاالت و همچنین تامینکنندههای نامناسب، تسال را ناکارآمد کرده بود.

 

ـقتو ازـکرـشیـ ـتحایـهخـیارـتت ـعقلـیوـ ـبسید،ـنـامبـ ـ ازـ ـکساری زـکیـناـ ـتسرصـقاـپروـپدارانـفرـطزوـجیـنـامه الـ
ـمحس ـ وـندـشیـموبـ ـپید ـسنگینایـهتـخرداـپشـ ـ ـ ـ ـتساـبد،ـنودـبردهـکتـخرداـپمـهیـ اـ و دـهرـبال ـشمارد نـ

ـلید.ـندـش ـگفیـمزـنوـ “ـ اـمت: ـخطا وـ ـنشار دـههـناـ را ـهمم.ـیدـیا ـننیداـمهـ ـکسدـ راـکرـشکـیهـکیـ ـبنیت ـ ذاریـگانـ
ـکنیـم آدمـمزوـلد،ـ ـمنا ـسباـ ادارهیـبیـ آنـمیـنوالـطرای ـنیسدت ـ اـ وـمت؛ ـقتا ـمشکیـ ـ اـکرـشلـ لـحد،ـشاـبنـیت

کردنش کار راحتی نیست.”

وـهرـبا درـمیـخرـبرـطـاخهـبـاهالـسکـسـامارد ـشیـامیـحراـطوارد داـجمـهاـبا،ـهنـ ـشتندل ـ اـ اـمد در ـکثا اوـ اتـقر
ـکنمـهاـبیـبـوخهـب ـهید.ـندـمیآـمارـ ـتحمانـشدامـکچـ ـ ـحملـ راـقاـ ـشتنداـنت ـ وـ ـمطمئند ـ ـ ـ ـچشاـ ـیکسایـهدازـنماـ ـ یـناـ

ـتکنارهیـبدر ـ اـتاـبوژیـلوـ و ـهمیری ـ آنـ ـجهرایـبت داـ ـشتنان ـ آنـ ارـچد. در ـتبه آنـ ـتحمـاهاط ـ ـنشلـ ـینزـهد،ـ یـیـاههـ
واـکودـب ـتکینه ـ ـ روداـخـاسرایـبزـ ـستت روـهرـ اـبردهـکا اـبکـسـامرایـبانـیرـجنـیود. ـمعننـیه ـ اـکودـبیـ اردـهرـبه
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ـضعیتـکرـشتـیرـیدـمدر ـ ـعمفـ اـبردهـکلـ و دادهـجود ـینزـهودـبازه آنـخاـسهیـ ـقسمت ـ ـفلهـبرـساـهتـ کـ
ـبعد.ـنزـب اـ از ـمتکـساـمرا،ـجاـمنـید ـمشکهـجوـ ـ اـبدهـشلـ درـهرـبود، ـضیوـتارد هـبطـیراـشدیـبدتـشحـ

ی ــه مدــبرهــیدــماتــ ــع اــبردهــکلــ درــهرــبود. درــکیــلاــحارد سیه ــم ــ برــ ــصح ــ Motorاــبتــ Press Guildدر
ـنجلسآـل ـ ـتلفنود،ـبسـ ـ ـ ازـ داـساـمرفـطی وـشک ـصحبکـییـطت ـ وـتوـکتـ ـیناـشوـخاـناه ـفهمیدـ ـ ـ اـکدـ النـیه

بهعنوان مدیرعامل جایگزین او خواهد شد.

آ ـهی۲۰۰۷تـسوـگدر ـتسرهیـیدـماتـ اـ راـهرـبال ـکسارد ـمقرـ وـکامـ اوـبرد ـسمه ـمعتـ ـبخاونـ ـفنشـ راـ اوری
اـکدـنداد ـلبته ـ اـ ـفقارـکنـیه ـمشکطـ ـ راـکرـشالتـ ـبیت اـکرـتشـ ـسترد. ـگفیـملـبراـ “ـ ـتیارـمت: ـبسینـ ـ آزاردـ ـهنار دهـ
دارمـیهـبود.ـبدهـشارـکرابـخو ـفقهـکاد اـ دـطط ـفتراف راهـ اـفیرـمر و ـیتاـضارـنرازـبت وـکیـمیـ ـسعاـمرد یـ
ـشیـامتـخـاسارـکمـیردـکیـم راـ ـنیـاسرـبانـیاـپهـبن ـتیرـتنـیهاـبم.ـ ـتقبـ ـیبرـ وـیودـبدهـشولـپیـباـ ـبقیم ـ ـمسهـ لـیاـ
رویـه ـلبم ـتیهیـ ـهمد.”ـنودـبغـ اـکورـطانـ ـمتاردـهرـبه دـبدهـشهـجوـ ـیگود، درـ ـتسران اـ ـستفال ـ ازـ زارـفرماـناده

ـضعی ـ وـ ـنخهدردـبف راـلـامورـ راـلـامایـهیـسررـبارـکهـکی ـکنی ـتقصیود،ـبردهـکدـ ـ ـ اوـ ـنستنیداـمر ـ ـ ادـ او ردـکـاعد.
ـبخش ـ ازـ ـخیاـتی وـهرـ ـینزـها درـههـ ـنتیجا ـ ـ درـ اـخرـبایـهتـسواـخهی از ـعضی اـیرـیدـمروهـگایـ ـپیشـیزاـفت داـ

اـک وـسرده ـهمیهـبت ـ دـ ـلین دوـ ـمسرـطـاخهـبارهـبل ـپیلـیاـ درـمشآـ ـمقده ـهیلـباـ رـبالوهـعت.ـفرـگرارـقرهـیدـماتـ
اوـیا ـفکن، واـکیـمرـ ـتکینرد ـ ـ آنـیراـشهـکردهـکاریـکزـ از ـهسهـکهـچط ـنظهـبرـتدـبتـ ـبیرـ درهیـیاـ در ـسیلیکد. ـ ـ ـ ونـ
ـستا آـهاپـتارـ ـشفتگا، ـ ـ وـ ـنظمیـبی ـ راـ ـبخشی ـ روـ از ـعملیدـنی ـ ـ ـنستنیداـمیـتاـ ـ ـ اـ ـگفاردـهرـبد. “واـ ـقبورـلت: اـبمـهالـ

ـیمدـقایـهتـکرـش آنـبردهـکارـکرـتیـ دـهود. ـنظمیـبارـچا ـ اـ و ـختی اـندـشیـماللـ آنـمد در یـقاـبطـیراـشا
ـنم اـندـنـامیـ اـینـید. ـختک اـ ـستالل ـهمچنیود.”ـبیـپاـتارـ ـ ـ ـ اـ ازـهرـبن ـهیارد دوـیدـماتـ درـبره ودـبردهـکتـسواـخاره

که او را مدیرعامل شرکت کنند و کسی را با سابقهی بیشتری در زمینهی تولید پیدا کنند.

ـچن اـشذـگاهـمدـ و ـکماردـهرـبت ـعصبانـکاـ ـ ـبسیود.ـبیـناـ ـ ازـ ـمنارـکاری ـتسدانـ اـ ـحسال ـشبییـساـ ـ اـ داـیه ـشتنن ـ دـ
درـک ـفترـگرارـقالقـطکـیانـیرـجه وـنهاـ ـیکدـیاـبد واـ از اـیدـلی را ـنتخن ـ ـکننابـ ـ اـیکـسـامد:ـ وـهرـبا ـقتارد. هـکیـ
دـم ـمبـاساه رـ ـسیر ـغیطـیراـشد،ـ ـتحملـباـقرـ ـ اـشلـ و راـکرـشاردـهرـبد ـتسرد.ـکرکـتلـکهـبت درـ ـبیال ـنیاـ اـ المـعهای
اـبهـکردـک ـشغلاردـهرـبه ـ درـ ـهیی ـمشاتـ ـپیشنهتـکرـشیـتورـ ـ ـ ـ اـبدهـشادـ اوـمود پا ـن اـفرـیذـ مـهاردـهرـبت.
درـممزـه ـبیان ـنیاـ ـگفهایـ “ـ دـمت: ـیگن ـتساـبرـ ـهمکورزـتوـمالـ ـ ـنماریـ ـکنیـ درـنم؛ـ ـهیه وـیدـماتـ درـنره ـهیه چـ

خ ــب دــ گش ــی اــمری.ــ رــصن از تال ــف ــسنرــخدــشنــماــبهــکاریــ ستدــ ی ــن ــ ــ ــشتادداــیکــساــمم.”ــ کهــبیــ ــی ازــ ی
درهیـههـماـنروز ـسیلیکای ـ ـ ـ ـسترـفونـ وـ ـگفاد “ـ ـمتت: ـسفاـ اـبارـکهـکمـ ـکشیاـجنـیه ـ اـ ـمید. اـبدوارـ ورـطنـیودم
ـنش اـ ـمسـاجنـیود. اـلاـ ـختهی ـشخصاتـفالـ ـ ـمطیـ ـنبرحـ اـکراـچود؛ـ ـنتصه ـ ـتیارـمابـ ـسمهـبنـ ـمشتـ قـفواـتهـباورـ
ـهم درـ ـهیه رـیدـماتـ ـسیره ـتسود.ـبدهـ ـمشکالـ ـ یالتـ ـعمل ـ ـ داـتاـ وـشی یت ـن اـشرفـطرـبهـکودـبازـ و رـگود
ـهی ـفکرهـیدـماتـ راـکیـمرـ ـهسیـهرد ـتیارـمهـکتـ ـبخشدـنواـتیـمنـ ـ اـ از راهـیی ـحتمد،ـشاـبلـحن ـ ـمنارـکاـ دـ
اـنـامیـمیـقاـبهـنـاخارـک ـبینـید.” ـنیاـ ـجنگروعـشـاههـ ـ ـبیهـکودـبیـ اـ دوـین درـمن اـبامـعألـمرد، ـشکه ـمختلالـ ـ ـ فـ

و تا امروز ادامه پیدا کرد.

ـهم ـسییرـمانـیـاپهـب۲۰۰۷الـسهـکورـطانـ ـمشکد،ـ ـ ـتسالتـ ـبیمـهالـ ـفیبهیـندـبد.ـشیـمرـتشـ ـ ـبنرـکرـ هـکیـ
ـبسیرـهاـظ ـ زـ ـیبار داـیاـ ـتبت،ـشی ـمعضهـبلـیدـ ـ رـبیـگزرـبلـ وـشردنـکگـنرای ـتسد ـمجبالـ ـ ـبیودـبورـ ـچننـ دـ
دورهـکرـش ـبیفتت ـ ـ ـبتاـتدـ ـکترـشدـنواـ راـ ازـبوـخهـبهـکی اـپی ـپید،ـییآـمرـبارـکنـیس ـکنداـ اـهـاگد.ـ ـشتبی ـ یـیـاهاهـ
ـمجمدر ـ رخـهریـتاـبهـعوـ وـما اـهـاگرازـهمـهورـتـومیداد ـتصی ـبیرد.ـکیـمیـلاـ ـصفحنـ ـ درزـندـباتـ آـهه ـشکای اریـ
ـیجا ـهمچنیود.ـبدهـشادـ ـ ـ ـ ـمجبتـکرـشنـ ـ اـبودـبورـ واـیا ـقعین ـ ـکنتـ ـبیارـ اـکدـیاـ ـنتقه ـ ـهنالدـ دوـ ـعترـسدهی هـ

ـنم ـعملدـنواـتیـ ـ اـبود.ـشیـ روداـکنـیرای ـسته اـبرـ ـنتقا ـ ـهنالدـ ـعترـسکـتدهیـ ـبتهـ ـخشدر۱۰۰ـات۰هـبدـنواـ شـناـ

۱۱۶تماما برقی



ـمهند،ـسرـب ـ ـتسانـسدـ وـتوـمدـیاـبالـ ـمعکور ـ ـکننوسـ ـ ـشیاـمدهـ دوـ را وـنردـکیـمیـحراـطارهـبن ـکمد وزنـ از ی
ـشیاـم ـگفیـمکـساـمد.ـنردـکیـممـکنـ “ـ اـمت: اـسازـبکـیدـیاـباـساـسا ـنجازی اـییدادـمامـ و وـیم ـحشتنن ـ ـ اکـ

بود.”

ـبع اـ از اـکنـید ازـهرـبه ـسمارد ـملاـعرـیدـمتـ ـکنرـبیـ ـهید،ـشارـ ـتسرهیـیدـماتـ ـیکاـمال،ـ راـکارـملـ ـعنهـبس وانـ
ـئیر اـکرـشتـقوـمسـ ـنتخت ـ ـفلکتـکرـشسـکارـمرد.ـکابـ ـ ـنیروـتسـ راـ ـمیاـتتـکرـشکـیهـکک ـکنننـ ـ وازمـلدهـ
ـلکتا ـ ـنیروـ ـبسیکـ ـ ادارهـبزرگـبارـ وـکیـمود، ـتجرد زـبرـ زـیهی در ـمینادی ـ ـعملیهیـ ـ ـ ـپیچیایـهاتـ ـ ـ وـخـاسدهیـ ت
ـلیوـت وـ ـمشکد ـ ـلجستیالتـ ـ ـ ـ داـ ازـجرسوـپهـبروعـشسـکارـمت.ـشک ـمختلایـهروهـگو ـ ـ اـتردـکهـناـخارـکفـ

ـمشک ـ راـشالتـ ـبفهمان ـ ـ وـ ـمسد روداـخـاسهـبوطـبرـملـیاـ ـستت اوـ را ـبنتـیوـلر ـکندیـ ـهمچنید.ـ ـ ـ ـ اوـ ـچنن ونـناـقدـ
یاو ـل وـ ازـکعـضه ـجملرد. ـ اـ ـهمهـکنـیه ـمنارـکهیـ راسـ ـمشختـعاـسکـیدان ـ اـتدـنوـشرـضاـحارـکرـسصـ

ـنقط ـ ـلیوـترایـبیـعروـشهیـ ـتعییدـ ـ ـ ـکننـ اـ درـینـید. درـنراـهـامتـسواـخک ـهنرـفه زـهگـ وـمر درهیـجرـهان ای
ـسیلیک ـ ـ ـ ـتمود.ـبونـ اـ ـتصمیمنـیام ـ ـ ـ ـبخشاتـ ـ ازـ ـلیسی ـ «ـماـنرـبتـ ـنکت۱۰هی ـ ازـمـاشهـکودـبروز»۱۰۰ه،ـ ـبیل نـ

ـتمردنـب اـ ـشتبام ـ درـهاـ ـمجموردـمات ـ درزـکرفـطرـبا،ـهریـتاـبهـعوـ ـبیایـهردن ـصفحنـ ـ ـشیاـمهیـندـباتـ اـتنـ
ازـتمـک ـمیل۴۰ر ـ ـمتیـ وـ ـکنسر ـ ـتعردنـکلـ ـمشخصدادـ ـ ـ رزروـ از اـشیـمـاهی ـستد. ـگفیـملـبراـ “ـ ـتیارـمت: قـفوـمنـ

ـنش وـ ـنکد ـکلیاتـ ـ اـ ـنضبدی ـ الزمـطاـ راـیدـمکـیرایـبی ـیکـامت.ـشداـنر آـ وـمل ـمشکد ـ راـ وـسررـبالت ـنیواـقی نـ
دردـب ـنخه اـ را ـعموری واـکالـ او ـقعرد. ـنماـ ـنسیداـ ـچطدـیاـبتـ ـعمورـ ـکنلـ وـ ـفقد ـگفیـمطـ «ـ اـیراـبت: ـهمیتم ـ ـ یـ
ـفکهـچهـکداردـن ـکنیـمریـ ـفکهـچاـییـ درـ اـسری اـسرت اـکنـیت. اـیاـبهـکتـساری ـنجد ـهیدـبامـ رایـبم.»”ـ
اـتدـم ـستی، وـجسـکارـمژیـتراـ داد ـمهنواب ـ ـتسانـسدـ دوـ ـنستنواـتارهـبال ـ ـ ـتمایـجهـبدـ رویـکرـ ـسیز ایـهتـساـ

داخلی، روی ساخت روداستر تمرکز کنند. اما بعد، چشمانداز مارکس و تسال از هم فاصله گرفت.

ا زـیدر ـتسانـمن ـختمـاسهـبالـ ـ درـتزرگـبیـناـ ـنقوسـلارـکنـسر ـمکلـ اـبردهـکانـ ـختمـاسنـیود. ـ هـبرـتزرگـبانـ
ـتس اـ اـیال ـمکن دادهـ را آـهریـتاـبارـکهـکودـبان از را ـسیا وـ ـبخشا ـ ازـ وـخاـسارـکی ـلیوـتت راـ ـبیهـناـخهـبد اورد،ـ

ـبخش ـ ازـ ـمشکی ـ زـ ـنجیالت ـ ـمیاـترهـ راـ ـکنمـکن ـتسد.ـ ـعنهـبالـ ـشیـامتـکرـشکـیوانـ ـحلرـمهـبازی،ـسنـ ـبلهیـ وغـ
ـسیر وـبدهـ ـکمود رـکاـ آن رامـکهیـگان ـنشودک اـ ـستدهی دـپاـتارـ ـنختـسیاش روزـیود.ـبدهـنـامیـقاـبوردهـ هـکک
درـکارـم ـشیاـمکـییزد،ـمدمـقهـناـخارـکس ـشمنوـهنـ ـ داـناـخارـکدـ ـیملهی ـ رویـ را دـباالـبر وـساـمد.ـیر ک
ـستا ـنباـجکـچوـکروژهیـپکـیلـبراـ درـهیـ ـشیاـمارهیـبم ـشمنوـهایـهنـ ـ داـ ـشتند ـ ـننداـباـتدـ ـعنهـبدـ کـیوانـ
ـشیـام ـچطیـقرـبنـ ـعمورـ ـکننیـملـ ـ ـلید.ـ ـگفیـمزـنوـ “ـ ـیکـامت: درـ اـیرـجل ـنبراـجـامنـیان وـ و ـقتود ـمتیـ دـشهـجوـ

ـعک ـلعملساـ ـ ـ ـشبیشـ ـ اـ «ـکودـبنـیه اـمـاعرـیدـمه: ـکیـاجنـیل (ـ رویـکه؟»” ـشیـامار ـنهدرSmartنـ ـمنجتـیاـ ـ هـبرـ
 درصد سهام تسال را بخرد.)۱۰این شد که شرکت دایملر 

 

ـتم اـبسـکارـملـیاـ ـسعهـکودـبنـیه ـکنیـ ـتسدـ راـ ـمجمکـیورتـصهـبال ـ ـمنهیـعوـ کـیهـبروشـفرایـببـساـ
درـتزرگـبتـکرـش یر ـب اـ وـلاـعهیـماـنرـبکـینـیاورد. ـنقیـبی درـکارـمود.ـبصـ ـحیس، تـکرـشتـیرـیدـمنـ

ـفلک ـ ـنیروـتسـ رویـ زـیک، ـنجیک ـ ـمیاـترهیـ وـ ـسین وـ ـبیع ـلمللناـ ـ ـ ـنظیـ داـ وـشارت ـسختت ـ ـلیوـتارـکایـهیـ ازـ را د
دـیزدـن ـتسود.ـبدهـیک اـ در ـحلرـمنـیال ـنظهـبهـ درـ او ـمیااـنرزـمر ـنتتـکرـشود.ـبدیـ ـنستواـ ـ ـمحصکـیودـبهـ ـ راـ ول
ـعیدونـب وـ یوـتیـبوـخهـبب ـل ـکندـ زـ و ـنجید ـ ازـ ـتحایـهلـجرباالـضرهای دـکلـیوـ از را وـساال داده ـهنت وزـ

ـمهن ـ درـنـاسدـ اـحش ـنجال آزـ دادن ـنبـاجایـهشـیـامام ـتسردنـکذابـجد.ـنودـبیـ آنـتالـ ـممکهـکـاجا ـ اـ تـسن
برای خواستارهایش در این شرایط، یک کار کامال منطقی بود.

  ایالن ماسک: تسال، اسپیساکس، و تالشی برای آینده فوقالعاده۱۱۷



دـعوـضوـمرـبالوهـع ـیگات ازـ ـعملیعـطاـقهیـماـنرـبرـطـاخهـبسـکارـمر، ـ ـ ازـهذارـگهـیـامرـسهـکیاشـتاـ را ررـضکـیا
ـنجزرگـب دادهـ اـبدهـشیـندرداـقود،ـبات اـباـبکـساـماـمود. ـختداـنرق داراـ ـتسایـهیـین نـیرـتاالـبرایـبالـ

ـپیشنه ـ ـ ـ ـمخادـ اوـبفـلاـ راهاـکرـشود. را ـتغییاـتودـبردهـکدازیـنت ـ ـ درـ ـصنعری ـ اـ ـمبیوـتت ـ اـسلـ ـیجازی وـکادـ رده
راـم ـغیرـتردم ـکنبـ درـ ـشیاـمارهیـبد ـتجیـقرـبایـهنـ ـنظدـیدـ ـکننرـ ـ ـگیعـضوـمایـجهـبد.ـ درهیـسرـمریـ در وم

ـسیلیک ـ ـ ـ درـ ـجهواـمون اـیاـبهـ الـبکـساـمد،ـیدـجدهیـیک ـعمیایـههـیه ـ اـفیرـمرـتقـ ـستت. ـگفیـملـبراـ ت:ـ
ـمحص“ ـ ـخیاـتـامولـ داـ ـینزـهت،ـشر وـباالـبشـیـاههـ ـهمود ـچیهـ اـ ـشتبز ـ ـپیاهـ اـفیرـمشـ اـمت؛ ـنمالنـیا تـسواـخیـ
ـنقشارهیـبدر ـ دـیتـکرـشلـکهیـ از دادنـسا ـکنتت ـ اوـ ـسطهواـباعـضرل اـکت،ـکراـشهیـ ـنجاری د.ـهدـبامـ

بنابراین ایالن تصمیم گرفت که بیشتر تالش کند.”

ـمباـسد۳در ـئی«ز۲۰۰۷رـ دروری»ـ ـسمهـبسـکارـمایـجهـبو اـکرـشلـماـعرـیدـمتـ ـنتخت ـ درـشابـ دروری د.
ـسیلیکدرهی ـ ـ ـ ـتجونـ راهاـبرـ داـکرـشکـیدازیـنهی را ـفظاـحهـکتـشت ـمپیاـکهیـ ـ وـخاـسیـمرـتوـ تـکرـشهـبت

Advancedهـشراـتدهیـنازـس Micro Devicesاوـخروـفیـم دروری ـلیت. اـ ـنتخن ـ ـنبکـسـامابـ هـکردیـفود-ـ
ـینزـگ ـبهتهیـ ـ اـطـاخهـبودـبریـ ـنمهـکنـیر ازـسواـخیـ ـنقیـقرـشلـحـاست ـمکلـ ـکنانـ اـ ـپیشنهنـید، ـ ـ ـ ردـکادـ را ار
وـک ـهمیهـبرد- ـ دروریـطـاخنـ اـشر و ـشتیوق ـ ـچناقـ ازـنداـ ـمنارـکی ـتسدانـ دروریـیدـنالـ ازـسزدهـناـپدودـحد. ال
ـمنارـکنـیرـتوانـج ـتسدـ وـبرـتوانـجالـ ـهیود وـ اـجچ ـشته اـبیـکراـ رـگنـیا ـکشیجـنروه ـ اوـشداـندهـ ـبیت. آـتشـ دهـمر

بود تا مامور اجرای خواستههای ماسک باشد تا یک مدیرعامل مستقل و فرمانده.

ـفشردنـکمـکرایـبکـسـام ـمخارـ رویـ ـتسرب ـبیهـبردـکروعـشال،ـ ـفعردنـکرـتشـ ـلیاـ اـهتـ ـجتمای ـ اوـعاـ یاش.
ـبی یاـ ـن وـکادرـصیـیاـههـ ـمصرد ـحباـ اـیاـههـ ـنجی وـ داد، دادـقام روداـکول ـسته اواـ ـمشترایـب۲۰۰۸لـیر ـ انـیرـ
درــشدــهواــخالــسار او ناــمارهیــبد. ــشی ــ واــبومــسوــمیــ ــستتاــیه (ــ روداWhiteStarار ــست)– برــ ــق امــنهــبالــ
ـبل ـستکاـ (ـ ـشن)BlackStarار ـختاـ وـبدـهواـخدانـسکـیهـکود-ـبدهـشهـ ـحتود ـمکیاالـ ـقیمتانـ ـ ـ ۵۰دودـحیـ
دالرـه داـهواـخزار وـشد اـخاـسرایـبدـیدـجهیـناـخارـککـیت، ـشیاـمنـیت ـصحبنـ ـ درـساـمرد.ـکتـ کـیک

ـپس وـ “ـشوـنیـگالـبت ـحمت: ازـیاـ ـتغییت ـ ـ ترـیدـمراتـ ـی اـ ـیجی اـشادـ ـخیدهی راـ در ـستر، درـ ـنظای داـ ـشتر نـ
ـینآ ـتسدهیـ ـخبت.ـسالـ آـبـامرـ ـینرای وـسکـیزدـندهیـ اـیرـصاده اـقت؛ـسح آـستـسرار ـینال ـشیـامدهـ ایـهنـ
ـسپا ـلعوقاـفرتـ ـلیوـتادهایـ ـکنیدـ ـ ـهمهـکمـ راـشـاعهـ ـننق آنـبیـگدـ ـبشـاها ـشیـامد…ـنوـ ـمحصن،ـمنـ ـ ،VIN1ولـ
نماــه ــک ازــ یوــتطــخون ــل درــ ند ــل وــشارجــخدنــ هایــهارــکده ــن ورودشــیاــ ــکشهــبی درــ اــحور جال ــن دنــشامــ

هستند.”

ـتس ـچنالـ ـنشسنـیدـ ـ ـمشتـابتـ ـ درـیرـ ـشهنـلـاسان وـکزارـگرـبرـ ـسعرد ـحتراـصردـکیـ ـمشکاـ ـ راـتالـ ـمطش رحـ
ـکن وـ ـنمتـخـاسهـبروعـشد ـیشگاـ ـ ـشیـامرایـبیـیـاهاهـ وـکشـیـاهنـ ـلیتوـسسـنرد. ـ اـیدـمو،ـ ال،ـپیـپقـبـاسیـیراـجر

ـمشغ ـ ازـیازدـبولـ مد ـن ـیشگاـ ـ Menloاهـ Parkدـکودـب درـساـمدـیه درـغالـحک زدن ـمشکارهیـبر ـ وـ الت
ـمس رواـئاـ ـعمطـبل اـموـ اـسی ـحسـامت ازـباـ ـمحصی ـ ـتسهـکیـلوـ ـختـاسالـ آـشـوخودـبهـ ـلیتـوسد.ـمش ـ ـگفیـموـ ت:ـ
ـفت“ر وـ اوـخرـبار ـفضورد راـ دـبهـکـامرایـبا ـشیـامورـتوـمدنـیرای رـ ـفتن ـحسمـیودـبهـ هـککـسـامرد.”ـکوضـعیـباـ
وـچتـک ـشلکـیرم راـ ـشیوـپتـحوار ـضیوـتهـبردـکروعـشود،ـبدهـ درـ دادن ـخصارهیـبح ـصیوـ وـتوـماتـ ـبعور اـبدـ

ـبلن ـ ـتککـیردنـکدـ ـفلهـ ـچهزـ ـکیلردهایـخلوـ ـ ـکترـحیـیوـ درـ اـمنـیرـتویـقاوالـنارـکورـخی ـنجردان آنـ او داد.” ام
زـش از را ـمیئ ـبلننـ ـ وـکدـ دـبرد دو ـستا ـنگهشـ ـ داـ ـهمیت.ـشش ـ راـکورـطنـ آن ـنگه داـ ـشته وـیرزـلیـمود،ـبهـ د
ازـعایـههـندا ـپیشرق ـ اـبرـیرازـسیاشـناـ آنـمود. ـخیلمـسراـما ـ درـهیـ ـنمارهیـبم ـعنهـبدرتـقشـیاـ ـیکوانـ ازـ ی
زـجو ـیبوه ـفییـیاـ ـیکزـ ـمحصیـ ـ ـنبولـ درـ ـمشتهـکیـلاـحود.” ـ ـخیاـترـطاـخهـبانـیرـ ـخیلتـکرـشایـهرـ ـ ـگلیـ ـمنهـ دـ
ـنظهـبد،ـنودـب اـکدـمیآـمرـ اـشنـیه و ـشتیور ـ ازـ را درـنردـکیـمسـحکـسـامبـنـاجاق و ـهیجد ـ وـ هاشـقالـعان

۱۱۸تماما برقی



ـنسب ـ ـشیـامهـبتـ ـمحصنـ ـ اوـبول،ـ ـهما ـفقد.ـنودـبدهـشراهـ ـچنطـ ـنفدـ ازـ ـمشتر ـ درـکدـنودـبانـیرـ سـپتـسواـخه
گرفتن پیشپرداختهایشان شدند.

ـمنارـک ـتسدانـ ـخیلالـ ـ زودـ ـهمدـهاـشی ـسکاـمانـ درـکدـندـشیـ دـهالـسولـطه وـنودـبدهـیا ـقتد. ـمشکلیـ ـ ـ یـ
ـمث ـپنلـ ـمشکایـهلـ ـ ـفیبهیـندـبلدارـ ـ ـبنرـکرـ روداـ ـستی ـپیرـ آـ ـمستقیمکـسـامد،ـمش ـ ـ ـ ـ واردـ اوـشراـجـاما اـبد.
ـشخصتـج ـ اـبیاشـ ـنگلیه ـ ـ ـپنرایـباـتردـکروازـپسـ ـچنهـندـبایـهلـ اـ ـتهیزارـبد ـ ـکنهـ وـ ـشخصد ـ آنـ راـها کـیهـبا
درـناـخارـک ـنسراـفه ـمطمئاـتردـبهـ ـ ـ روداـشنـ ـستود درـ ـمسیر ـ یوـتدهیـشزیـیهرـماـنرـبرـ ـل د.ـناـمیـمیـقاـبدـ

درـمهـکیـیاـهروز ـینزـهارهیـبردم روداـخاـسهیـ ـستت ـخیلرـ ـ ـمطمئیـ ـ ـ ـنبنـ ـگفیـملـپاـپت.ـشذـگمـهدـنودـ ت:ـ
ـحسالنـی“ا ـهیجیـباـ ـ وـبدهـشانزدهـ ـگفود اـقهـکتـ اـسرار ـمنسجهیـمـانرـبنـیت ـ ـ وـ ـسخم راـ شـهـاکرایـبت
نزـه ـی درـ یه ـپ ـبگیشـ ـ اوـیرـ ـسخنکـیم. ـ وـکیـنراـ ـگفرد وـتتـ تا ـق اـ اـکنـیی جار ـن ـبشامـ باـمود،ـ ـشن ـ وـههـ ا
ـشنبکـی ـ ـکنییـمارـکمـهـاههـ ـ زـ و ـمیرـیم ـبیواـخیـمـاهزـ ـنفکـیم.ـ ازـ ـپشر ـمیتـ ـبلنزـ ـ وـشدـ ـگفد ـهمهـکتـ ـتمهـ امـ
ـسخدتـم ـشیـاماـتدـنردهاـکارـکتـ ـختـاسنـ ـبشهـ دـ االن و ـیگود آـ اـمر ـستادهی دـحراـ و انـشایـهوادهـنـاخدنـیت

ـهستن ـ ـ اـ ـگفالنـید. «ـ آنـبنـمت: وـیوـگیـمـاهه ـقتم ورـ ـشکسی ـ دـبم،ـیدـشتـ ـخیلانـشایـهوادهـنـاخدنـیرای ـ یـ
ـهنواـختـقو داـ ـحسنـمت.»ـشد اـبدهـشهـکوـشیـباـ ـمنظـامودم ـ اـ درکـیور را ازـمردم.ـکالن ـهنرـفکـین وـ گ

محیط نظامی آمده بودم. در آنجا باید کاری میکردی که هرطور شده ماموریتت به سرانجام برسد.”

ـمنارـک ـپنرـهدـیاـبـاهدـ ـشنبجـ ـ ـصب۷هـ وـنـاسهروزرـبرایـبحـ ـحسورتـصزارشـگی ـلیواداوـمابـ ـجلسهـ ـ ـتشکیهـ ـ ـ لـ
آنـنیدادـم ـقیمدـیاـبـاهد. ـ ـقسمرـهتـ ـ راـ ـنستنیداـمت ـ ـ وـ ـمتقیـحرـطد ـ ـکنندـعاـ ـ ارزانـیرـخرایـبدهـ ـقطعرـتد ـ اتـ
اـنیدادـمهـئارا ـینزـهرـگد. درـتوـمدـیرـخهیـ ـنقطور ـ اواـیرـخهیـ در و دـخد ـمباـسر کـساـمود،ـبدالر۶۵۰۰رـ
آورـتتـسواـخیـم ـقیمتلـیا ـ ـ ـقیمد.ـسرـبدالر۳۸۰۰هـبشـ ـ ـبندولـجاهـمرـهـاهتـ وـ ـتحلیدی ـ ـ لـپاـپد.ـندـشیـملـ
ـگفیـم “اـ اـگت: از ـعقهـماـنرـبنـیر ـفتیاـمبـ اـببـقواـعادی،ـ در ـنتظدی ـ ـهمود.ـبارتـ اـ راـیه ـنستنیداـمن ـ ـ وـ د،

ـکس ـنتهـکدـنودـبیـناـ ـنستنواـ ـ ـ ـطبدـ اـ روالـیق ـپین وـنروـبشـ ـشغد دـشلـ از را دادـسان ذـنت اـهد. ـکمالنـین یـ
ـشبی ـ ـشیـامکـیهـ ـحسنـ اـبابـ ـشمرـگود. اـ در ـشتیوـنیـمددیـعانـتایـهدـیالـسا ـ ـکمهـکدـ ـغییـ ـمنطقرـ ـ ـ ود،ـبیـ

ـفهمییـموراـفالنـیا ـ ـ اوـ ـهید. ـییزـجتـقچوـ دـ را ـنممـکتـسات ـنظهـبت.”ـفرـگیـ ـسبلـپاـپرـ ـکمکـسـامکـ ـتنیـ وـ د
اـبهـنراـگاشـخرـپ اـمود، از اوـکنـیا ـنکهـبه ـتجیـبوـخهـبهـکیـتاـ وـیزـ ـتحلیه ـ ـ وـ تـقادـبد،ـنودـبدهـشیـهاندـمازـسل
اـموشـگ و دالـگیداد وـخلـیر داـفـاکوب ـنظت،ـشی راـ ـگفیـملـپاـپد.ـمیآـمشـشوـخرد،ـکیـموضـعرش ت:ـ
ـبعض“ ـ ـمعتقـاهیـ ـ ـ اـنودـبدـ زـید ـسخادیـیالن ـگیتـ اـلـاظاـیالقـخداـبر،ـ اـسم روزـمت. آن روزـها ـسختایـها ـ ودـبیـ
ـکسو ازـناـ واـکـامی از ـقعیه ـ وـ ـییزـجات ـعملیاتـ ـ ـ ـبییـتاـ ـخبرـتشـ داـ ـشتنر ـ اـ راـید، ـنستنیداـمن ـ ـ نـمالـحرـههـبد.ـ

از اینکه ماسک مسایل را خوب جلوه نداد، از او ممنونم.”

ـبخدر ـکتینارـمشـ ـ ـ ـخبرروزـهکـساـمگ،ـ راـیاـهرـ درـکی ـتسوردـمه ـمنتشالـ ـ ـ اـکیـملـگوـگد،ـشیـمرـ هـبرـگرد.
ـخب ـنفکـیهـبورد،ـخیـمرـبدیـبرـ دـ ـستر آنـباـتیدادـمورـ رـیرـجه ـسیان ـکنیـگدـ درـ ـعید؛ اـحنـ رواـفال، طـبراد
ـعم ـتسیـموـ دـبالـ ـخبردنـکرـسهـبتـسرای ـنگرـ زـکـاهارـ دـیار از ـنمرـبانـشتـسادی ـمنارـککـیارـبکـید.ـمیآـ دـ
ـنیهدـبرـطاـخهـب آـ ـنتدشـنرزـفدنـما ـنستواـ ـ درـبهـ ـسمراـمود ـکنتـکرـشیـ درـساـمد.ـ اـیک ـیمیک ـ ـتنلـ ـتیدوـ زـ
ـشتوـن “ـبهـ ـهیود: ـبهچـ ـفترـیذـپهایـناـ ـنیسدهـشهـ ـ ـنهیـبنـمت.ـ ـمیااـنتـیاـ ـشمدم.ـشدـ اوـیاـباـ راـتایـهتـیوـلد ان

ـمشخ ـ ـکنیصـ ـ درـمد.ـ ـتغییالـحا ـ ـ دـ ـنیر وـ ـتغییا ـ ـ ـهستیخـیارـترـ ـ ـ وـ ـشمم اـباـیاـ ـنجه اـ دادن ـمتعهارـکنـیام ـ ـ دـ
هستید یا نه!”

خدر ــب ــکسی،ــباــیازارــبشــ اــکیــناــ در یه م ــی ــ دــشایــهلــ اــچان بار ــشت ــ دــهاــ ــستات اــندــشیــمانــبورزــ راجــخد،
درـندـشیـم ـمثتـسد. اـ دـفل ـیگراد ـهیهـکریـ “ـکچـ ـلعوقاـفار درـ اـهاهـماده”ای ـخیای اـ ـنجر ـیکد.ـنودـبدادهـنامـ یـ
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اـیدـماز ـتسقـبـاسیـیراـجران ـگفالـ “ـ اوـهـاگت: اوـقی ـنسواـتیـمات ـبسیتـ ـ ـسنرـتارـ اـشاکـ ـهیـامود ـتصچـ ازـ وری
ـچقهـکنـیا ـبهااـبدـنواـتیـمدرـ اـمت.ـشداـندـشاـبتـ در ـجلسنـیا ـ وـیردـکیـمتـکرـشاتـ ـکسرـسم ودـبرارـقهـکیـ
ـکلارـبنـیا ـبستییـمرطـشودـشـاپهـ ـ ـ اـ ـشمرـگم. اوـباـ ـگفتییـمه ـ ـ ـتصمیهـکدـ ـ ـ ـخصهـبمـ ـفتیرـگیـصوـ ـ روالـچدـ ون
ـستا اـناـ ـنجدارد اـباـهارـکامـ دـیه ین ـل اـبلـ ازـسوده ـجلست، ـ یهـ ـب اوـخداـنیاـمانـترونـ ـگفیـمت. «ـ نـمت:

ـهی ـنمتـقچوـ آنـهواـخیـ ـعبم دوـ را ـبشنارهـبارت ـ اـیاـباـمهـکاریـکوم.ـ ـنجد ـهیدـبامـ ـسخمـ اـ وـست ایـهارـکت
وـسرـس ـنصفری ـ یمهـ ـن ـ ـفترـیذـپهـ ـنخهـ ـهنواـ اوـشدـ ـشمالـماـکد.» وـ را اـکیـمرانـیا و درـبمـلاـسانـجرـگرد ه
ـتصمیازهـتد،ـیردـبیـم ـ ـ ـشمهـبدـنواـتیـمهـکتـفرـگیـممـ اـ ـعتما ـ ـکنادـ اوـناـیدـ ـفهمییـمدـیاـبه. ـ ـ ـشمهـکدـ مـهاـ
دـخدازهیـنهاـب ـهستیهـنواـیودش ـ ـ ـهمد.”ـ درـ اـنـاخارـکرـساـترـسه از ـفیلتنـیه ـ ـ اـ ـعبیـقالـخر وـنردـکورـ ـهمد ـخیلهـ ـ یـ

زود فهمیدند که نیت ماسک فقط کاری است.

اـهاـگ ـستی درـبراـ اـیانـیاـپل ـنتقک ـ ـتنادـ وـ ـتید اـ از ـسخالقـخز، ـگیتـ اـساـمهیـنراـ ـستقبک ـ ـ ـپنرد.ـکیـمالـ جـ
ـکشیولـطهـکیـلاـس ـ اوـتدـ اـبا ـحلرـمنـیه درـیراـبد،ـسرـبهـ ـحکش ـسخمـ ـبخشذتـلیـشوـکتـ ـ اـبیـ ت.ـسوده
ـستا ـتبلـبراـ ـمهنکـیهـبلـیدـ ـ وـ آرام وـکاـسدس درـکودـبدهـشاـنواـتت ـمقه ـمهلـباـ ـعضنـیرـتمـ ـتیوـ ـفنمـ یـ

ـهمیش ـ ـ یاـپرشـسهـ ـی درـبنـ او اـهریـتاـبوردـمود. و ـنتقا ـ ـهنالدـ یاـهدهـ ـب ازـتشـ دـکرـهر ـیگس درـ هـناـخارـکر
ـنسیداـم اوـ ـهمچنیت. ـ ـ ـ ـتبمـکمـکنـ ـسپکـیهـبلـیدـ ـبیالـبرـ ـمنارـکنـ وـ ـمهنوشـهود.ـبدهـشکـسـامدان ـ یـسدـ
ـستا اـبراـ و اـکالقـخل ـحتاریاش راـسـامرامـ ـنگیختراـبک ـ ـ ـ اـبهـ و ـستود ـمتلـبراـ ایـجهـبدـنواـتیـمهـکودـبدهـشهـجوـ
ـیگد ـمنارـکرـ ـخبدان،ـ ـینـاشـوخاـنایـهرـ راـ ـهمد.ـنـاسرـبکـسـامهـبد درـکورـطانـ آـهالـسه ـینای ـهمیمـهدهـ ـ راـکنـ ار
اـکیـم ـسترد، راـغهـکردـکتـباـثلـبراـ ازـخرورش ـتنهذارد.ـگیـمهـناـخارـکارج ـ ـچیاـ اـکزیـ ـهمیه ـ داـ ت،ـشت
روداـنـاسر ـستدن وـ ـبعر آنـ از ـشیـاماـتودـبازارـبهـبدانـسد ـگیراـفیـقرـبایـهنـ وـنوـشرـ ـبهتکـسـاماـیوـگد ـ نـیرـ

کسی بود که میتوانست این کار را شدنی کند.

ـیگد ـمنارـکرـ ازـهدانـ ـهیجم ـ درـکیـناـ ـپنه ـشتذـگالـسجـ اـ ورای ـکشمکنـیه ـ ـ ـمهنایـهشـ ـ ردهـبذتـلود،ـبیـسدـ
اـنودـب اـجـامرـطـاخهـبـامد وـصرای ـتعمیالح ـ ـ ـحسراتـ ـکنانـشتـسوـپیـباـ راـبدهـشدهـ هـکتـشداـناورـبتـیود.
ـشیاـمتـخاـس ـعمرایـبیـقرـبنـ اوـشاـبیـندـشردمـمومـ ـتسد. راـ وـکرکـتال زـختـکرـشرد در را ـمینودش ـ هیـ
ـنسختـخـاس ـ ـمیـاکیـقرـبهیـ ـسیاـتـاهونـ ـیچفسکردـبرد.ـکسـ ـ ـ ـ ـتمیـ ـمهنکـیدتـمامـ ـ ـسخرـسدسـ وـ وانـجت
ـبقرایـبهـکودـب ـتسایـ وـکیـماریـکرـهالـ ـسیصتـکرـشهـکاالـحرد. ـ ـنفدـ ـمنارـکرـ اـ دارد، ـحسد هـکردـکیـماسـ

ـمث ـقبلـ ـحضلـ وـنریـثوـمورـ ـنبرـضـاحدارد ـپنودـ دـسجـ ـیگال ـبکشذابـعازارـبهـبدانـسهیـصرـعرایـبرـ ـ اوـ د.
ـتس راـ ـچنرد،ـکرکـتال اـمدـ از ـستنفدرک ـ ـ درـفرـگوردـ و اـیت ـستک ایـهریـتاـبتـخاـسدفاشـههـکاپـتارـ

ـنقا زودیـبهـکودـبدیـیدـجیـبالـ ـنسواـتیـمه واردـ ـشیاـمت رـبد.ـشسـسوـمکـیرـشود،ـشیـقرـبایـهنـ ـفتا نـ
درـنـامارد،ـهرـبا ـتسدن ـپنینارـترایـبالـ ـ ـ ـلطگـ ـچنفـ دـشداـنیـنداـ او ـیگت. ـچنقـفواـترـ دروریـبیـنداـ وـشداـنا ت

از طرف دیگر از اینکه برای تولید سدان عذاب بکشد، فراری بود.

ـلی ـکمزـنوـ ـبییـ آنـتشـ اـکدـناـماـجر ـمعجودشـخنـیه ـ ـچکوـکزهیـ ـمحسیـ ـ ازـشیـموبـ ـجهد. دـ ـیگات اوـ ر،
ـمسئ ـ اـ ـکثول ـتکنرـ ـ ـمهایـهوژیـلوـ اـ و روداـخاـسیـساـسم ـستت ـمجملـماـشهـکودـبرـ ـ ور،ـتوـما،ـهریـتاـبهیـعوـ
ی ــن وــقرقــبرویــ لدرت، ــب اــ قه… ت ــن ــ نالدــ ــه اــشیــمدهــ ننــید. ع ــی ــ ندودــحرایــبیــ ــپ یال،ــسجــ ــل زوــجزــنوــ
ـستعااـب ـ وـیرـتدادـ ـبهتن ـ ـمنارـکنـیرـ ـتسایـهدـ وـبالـ ـهمیشوده ـ ـ ـمقصرـطـاخهـبهـ ـ درـبرـ رشـطـاخهـبهـکیـناـیرـجودن

ـتم ـمجبتـکرـشامـ ـ اـنودـبورـ ـکنناریـکهـفاـضد ـ ـغضوردـمد،ـ اوـببـ ـچنیـطود. ـسخندـ ـ ازـپیـنراـ ـهیجر ـ وـ ان
ـعصب ـ ـنیاـ ـلحهـککـساـمتـ وـبنـ ـتند داـ ـشتندی ـ ـمخد–ـ ـطباـ وـ او ـمیاـتاـیش ـکنننـ ـ ـتسهـکدـنودـبیـیاـهدهـ راـ ال

ـمیااـن اذـنودـبردهـکدـ اوـبدهـشتـید- ـهمچنیود. ـ ـ ـ ـخستکـسـامنـ ـ وـ ـمضطه ـ دـ را ـقههـکودـبدهـیرب رویـ را ـمیوه زـ

۱۲۰تماما برقی



ـکنفاقـتا ـ وـبردـسونـچودـبردهـکفـتسـنراـ ـمکدونـبوده ازـ ـمنارـکث، ـستواـخدانـ ـبیهـکهـ وـکرـتشـ وـتار الش
ـکنناریـکرابـخرـتمـک ـ ـمثد.ـ ـبسیلـ ـ دـ ـیگاری اـکرـ از رـیه ـفتن ـخیلاـهارـ ـ ـصحبیـ ـ ـنمتـ ـلید،ـنردـکیـ درـنوـ ارهـبز

ـشخصی ـ ـ ـهیکـسـامتـ ـنظچـ اـشداـنریـ ـنهـامت اـیاـ ـحتت راـ ـچشرایـبرام ـلیود.ـبلـئـاقدازشـنماـ ـگفیـمونـ ت:ـ
درـکارـک“ ـتسردن دورانـ آن در ـشبیال ـ اـ درـکودـبنـیه ـفیله ـ اـ «و ـینم آـ ـهنرـسان»،ـمزـلراـخک ی.ـشاـبزـتورـکگـ
ـمترـگا اـ ـشتبد ـ درـهاـ ـپیی ـفترـگشـ ـنگیـ ـنبرانـ ـفقاش،ـ راـهارـکطـ ـنتیجهـبا ـ ـ اـسرـبهـ ـنظنـیان. اوـبکـسـامرـ ود.

گوش میکرد، سوالهای خوبی میپرسید و فرز و چابک، تهوتوی همهچیز را در میآورد.”

ـتس ـنسواـتالـ ازـ ـخست اـخرـبارتـ از ـستخی ـ اوـهدامـ ـلیای درـبمـلـاسانـجهاشـ ـببه ـمعتبدـنرـبرد.ـ ـ ـ اـکرـشرـ نـیت
ـمکا راـ اـبان ـستخرای ـ اـ ـبسیرادـفدام ـ راـهاـبارـ اـبردهـکمـهراـفوش ـکسلـماـشرادیـفود؛ ازـکیـناـ ایـههـناـخارـکه
ـشیـامزرگـب آـسنـ وـمازی ـنستنیداـمده ـ ـ ـچطدـ ازـ ـچنسـپور ـمشکدـ ـ اـ ـخیل درواـ و رـنواـمعـقر ـسیع روداـ ـستدن رـ
دـب ـمشتتـسه ـ ـبیرـبان،ـیرـ ـیناـ اـ اـمد. ـصلا ـمشکنـیرـتیـ ـ ـتسلـ دـ ـیگال ـمحولـحرـ ـسعورـ وـ ـمهنالش،ـتی ـ اـییـسدـ
ـکتینارـم ـ ـ ـمندفـهگـ وـ ـشیوـهد ـنمهـناراـ ـخیرـچیـ درـ ـهمید. ـ واردـکرـشهـکالـحنـ شـلوـپد،ـشیـم۲۰۰۸الـست
ـتممـه ـینزـهد.ـشامـ روداـخاـسهیـ ـستت ـمیلی۱۴۰دوداـحرـ ـ ـ دالرـ ـیعنود؛ـبدهـشون ـ ـخیلیـ ـ ـبییـ رـتشـ از مـقر
ـصلا ـمیلی۲۵یـ ـ ـ دالریـ درـکون ـتخمی۲۰۰۴الـسه ـ ـ زدهـ درـنودـبن ـتسال،ـمرـنطـیراـشد. اـ ـحتمال ـ آنـ درـقاال
ـعتبا ـ داـ ـبتهـکتـشار ـبیهیـیـامرـسدـنواـ ـکسریـتشـ ـکنبـ اـ روزـحرـههـبـامد. آن روزـهال، ـنبیـلـامرـنایـها، د.ـنودـ
ـشیاـمایـهتـکرـشنـیرـتزرگـب اـسنـ در ـمتحالتـیازی ـ درـ ـبحبده ـ ـبحنـیرـتدـبهیـحوـ زـلاـمرانـ از رـمی ودـکان
روـب ورـبزرگ، ـشکستگه ـ ـ ـ ـفتنیرـمیـ ـ درـ . ـمید ـتمانـ اـ الزمـهنـیام ـتسذارانـگهـیـامرـسکـسـامهـکودـبا، راـ عـنـاقال

ـکن دهـحاـتدـ ـمیلیدود ـ ـ اـ دالر ـکمتـکرـشهـبهـفاـضون ـکننکـ ـ آنـ ـمجبمـهاـهذارـگهـیاـمرـسد. ـ هـبهـکدـنودـبورـ
ـعضا اـ ـصلای ـجعراـمانـشیـ آنـ و راـهه ـکننعـناـقا ـ اـچهـکدـ اـنالـقـاعذاریـگهـیـامرـسنـیرا ارزـسه و دارد.ـشت را ش
اــساــم عورــطنــیک ــت فرــ ــی “ــکیــمشــ صرد: ــت درــکورــ ــضیوــتالــحن اــ دادن ــهستراــجاــمنــیح ــ عهــکیــ ــب ازــ د
درـگهـیـامرـس ـشیـامهیـنـاخارـککـیذازی ـچیرـهازی،ـسنـ رـکزیـ در درـههـنـاسه اـبا ـشیـامتـکرـشنـیارهی ازیـسنـ
ـتقدهایـنواـخ ـیبرـ اـباـ ـختنـیه ـنخهدردـبتـکرـشهـکودـشیـممـ وـ ـمحکور ـ ـفنهـبومـ درـ ـبحا، اـ ـقتصران ـ اـ وـسادی ت

هیچکس از آن ماشین نمیخرد.“

ـتنه ـ اـیاـبکـسـامهـکاریـکاـ ـنجد ـتساـتیدادـمامـ اـ از را ـعجیطـیراـشنـیال ـ وـ ـگنب ـبیگـ ـبیرونـ اـ هـکودـبنـیاورد،
تمام ثروتش را از دست بدهد و دچار ازهمپاشیدگی عصبی بشود.

  ایالن ماسک: تسال، اسپیساکس، و تالشی برای آینده فوقالعاده۱۲۱



فصل هشتم

درد، رنج و نجات

 

۱۲۲درد، رنج و نجات



ـهمچن ـ ـ دـکانـ ـفیلارانـکدرـنتاـسه ـ «ـ آـمم ـهنرد (ـ Ironی» Man(ـفیلروعـشرایـب ـ اواـبمـ در ۲۰۰۷الـسلـیرداری
اـگارـکاوروـفانـجد،ـندـشیـمادهـمآ ـفیلنـیردان ـ درـ ـنجلسآـلم، ـ ـمجتمکـیسـ ـ ـ اـ زـکردـکارهـجع ـمتعلیـنـامه ـ ـ هـبقـ
ـپیمواـهتـکرـش ـ ـهیازیـساـ اـبوزـ درـکتـکرـشنـیود. ـفضواـهوزهیـحه وـ ـفنداـپا ـهشترد،ـکیـمارـکدـ ـ ـپیالـسادـ شـ
ـهیواردـهطـسوـت ـسیاـتوزـ ـسیساـتود.ـبدهـشسـ ـ ـهیاتـ ـچنلـماـشوزـ ـپیمـههـبهیـلوـسنـیدـ ـستوـ هـکودـبهـ
ـعنهـب دـ ـفتوان ـلیوـترـ اـ ـفیلنـید ـ اـ ـستفم ـ اـشیـمادهـ اـید. ـمکن راـبانـ داوـبرای ـیگازـبی،ـنرت ـنقرـ آـمشـ ـهنیرد ـ وـ ن

ـهمچنی ـ ـ ـ اـنوـتنـ ـستی ـنقهـکارکـ ـبششـ داـنازـسرـ را ـمنبت،ـشدهاش ـ اـ ـلهع داوـشامـ دـبیـند. ـیکدنـیا ازـ ی
ـتبهـکـاههـلوـسنـیرـتزرگـب دـبدهـشهـبراـخهـبلـیدـ زـفرـگیـمشـلود، ـچنهـنیـنـامت. آنـ دور، ـمیازهـسدان انـبزـ

ایدههای بزرگمردی بود که تکانی به صنایع داد و کارها را به روش خودش پیش میبرد.

ـخبیـنداو درـیـاهرـ ـشخصیتارهیـبی ـ ـ ـ ـشبییـ ـ ـهیهـ «اـنهـبوزـ ـشنیک»ـسـامالنـیام ـ ـتجهیهـکودـبدهـ ـ ـ ـصنعتزاتـ ـ ـ یـ
راـخدرنـم ده-ـلواـحودش ـکیلزدهـناـپی ـ ـمتوـ آنـ ـختاـساـجری اـ داوـسه اـجهـبیـنت. درـکنـیای ـنحارهـبه وهیـ
ـهیردنـکیـگدـنز ـخیوزـ ـکنردازیـپالـ اـ ـحتمد، ـ ـنسواـتیـماالـ واـمتـ ـقعدل راـ آن ـببینی ـ ـ درـ او ـبهد. ۲۰۰۷الـسارـ
دـبراریـق ـفتا اـکرـمرـ ـسپیزی ـ ـیکساـ الـ در ـسگس درـشذاـگدوـناـ و ـنهت ـشخصورـتکـیتـیاـ ـ ودـخطـسوـتیـ
ـنصیبکـسـام ـ ـ داوـششـ ـگفیـمیـند. اـبنـمت:”ـ ـمسحیـگادـسنـیه ـ ـچیورـ ـنمزیـ اـشیـ اـموم اـکرـشنـیا و نـیت

مرد فوقالعاده بودند.”

ـنظاز داوـ ـتجهییـنر ـ ـ اـ ـسپیزات ـ ـیکساـ ـشبیسـ ـ ـشگروـفکـیهـ ـبسیاهـ ـ وـبارـ ـعجیزرگ ـ ـتجهیبـیرـغبوـ ـ ـ ود.ـبزاتـ
ـمنارـک ـمشتدانـ ـ وـ درـعرـساـبرژی،ـنراـپاق وـنودـبتـکرـحت دـبد ـستگا ـ ـمختلایـهاهـ ـ ـ ـمهند.ـنردـکیـمارـکفـ ـ انـسدـ
روـبوانـج ـسفیایـهوشـپا ـ درـ ـصحبالـحد، ـ وـ ـتعت ـلیوـتطـخرانـگارـکـابلـماـ ـلبـابدـ آـ وـنودـبیـباس ـهمد هیـ
وـقالـعـاهآن ـهیجه ـ ـمشتانـ ـ اـکاریـکرایـبیـکرـ ـنجه داـنیدادـمامـ ـشتند، ـ داوـ ـگفیـمیـند. ـنظت:”ازـ آنـمرـ ـاجن

ـشبی ـ اـکرـشکـیهـ ـستت رادـتارـ ـیکاپ ـبعود.”ـبالـ اوـ از ید ـل داوـتنـ اـنور، از ـتجهیهـکنـیی ـ ـ درـشاـپرـبزاتـ ده
اـنـاخارـک ـسپیهی ـ ـیکساـ ـشبسـ ـهیهیـنـاخارـکهـبیـیـاهتـهاـ دارد،ـ اوـبالـحوشـخوز ـگفیـمود. ـهیت:”ـ ـچیچـ هـبزـ

نظر اضافه نمیآمد.”

ا ـتجهینـیورای ـ ـ وـ داوـهتـکرـشزات واـنا، ـقعی دـ ـشنهـکتـسواـخیـمشـلا ـبیتـخاـ ازـتشـ کـساـمودـخری
ـشتدا دوـشاـبهـ آن زدـقمـهاـبد. دـندم در ـفتد، ـنشستنکـساـمرـ ـ ـ ـ وـ داوـنوردـخارـهاـنمـهاـبد اـند. از هـکنـیی
وـکرـپویـبدـبسـیوـندـککـیکـسـام ـسخرـسار ـنبتـ ـخیلود،ـ ـ درـبالـحوشـخیـ ـچیوضـعود. داوـکزیـ درـنه ی
دوـسـاموردـم داـسک «ـشت ـعجیت، ـ اـبش»ـنودـببـیرـغبوـ و اـجکـسـامهـکنـیود ـشخزو ـتکلفیـباصـ ـ ـ ودـبیـ
درـک ـهمهـناـخارـکه دـ ـیگراه ـطبرد.ـکیـمارـکرانـ ـگفتقـ ـ داوـههـ وـساـممـهیـنای اـهک ـستم ـکسزوـجارکـ یـناـ

بودند که: «یک ایده را در نظر میگیرند تا زندگی و خودشان را وقفش کنند.»

ـقتو دـبهـکیـ ـفته ـلیوـترـ ـفیلدـ ـ آـممـ ـهنرد ـگشرـبیـ ازـ ـحتمهـکتـسواـخاوروـفت، ـ روداـیاـ ـستک ـتستـکرـشرـ راـ ال
اـنوـتاهـگارـکدر ـستی ـبگارکـ اـ درـکنـیذارد. اـکـاحرـهـاظار از اـکودـبنـیی ـسته ـخیلارکـ ـ وـحاـبیـ ـنفاـبال اـ تـسوذ
ـنستواـتهـک ـ ـقبهـ ازـ روداـضرـعل ـستهی ـیکر،ـ آنـ از داـهی را ـشتا اـشاـبهـ الـمد. در ـعمیایـههـیا ـ هـکودـبرارـقر،ـتقـ
ـشیاـم ـمیهـبئـشنـیرـتکـیزدـننـ اـ ـستز راـییـعوـنهـباـتدـشاـبارکـ ـبطک ـمیهـ ـیگازـبانـ ـشخصیر،ـ ـ ـ ـفیلتـ ـ وـ م
ـشککـساـم دـ داوـهل ـگفیـمیـند. ـبعت:”ـ ازـ اـباتـقالـمد واـیا و ـقعالن ـشخصیتدنـشرـتیـ ـ ـ ـ ذـ در ـهنش م،ـ

ـحض درـ را اـگارـکورش ـحساه آنـکیـماسـ اـندـشمـهمدورهیـهـاهردم. ـکسالنـید. اـکودـبیـ ـحتمه ـ اوـبیـنوـتاالـ ا
ـمع وـکیـمرتـشاـ ـمهمهـبرد ـ وـفیرـمیـناـ ـبیاـیت اـتشـ ـحتمر ـ داـ ـسفکـیهـبهـکتـشال ـعجیرـ ـ اـ در ـعمب اقـ

جنگل بروند و با شمنها نوشیدنیهای ترکیبی بخورند.”

ـبع اـ از آـمرانـکد ـهنرد ـصحبهـبردـکروعـشاوروـفی،ـ ـ درـ ـنقارهیـبت ـعنهـبکـسـامشـ اـ ـلهوان ـبخامـ داوـ اـتیـنش

  ایالن ماسک: تسال، اسپیساکس، و تالشی برای آینده فوقالعاده۱۲۳



ـبت اـنوـتدـنواـ ـستی درکـ را ـکنارک اـ ـکمانـیرـجنـید. ـقسمتاـتیـ ـ ـ ـنمزرگـبیـ اـشیـیاـ ـکسزوـجکـسـامت.ـسده یـناـ
ب ــن ــشیوــنکــیهــکودــ درــندــ را ارــماــهکــیهــکیــلاــحی اــتوی در را ــفغش ستاــ ــن ــ کشرــسد،ــنیراــمانــ ــب ــ اــ اــمد.

ـمطب ـ اـباتـعوـ ـمقنـیه ـیساـ داـ زدـمه وـنن ـتبیـمهآراـبکـسـامد ـچههـبلـیدـ ـشنرهایـ ـختاـ ـکسد.ـشیـمرـتدهـشهـ یـناـ
راـک او ـکمه «ـکاـ ـهمان ـلیاـپیـپونـ ـشنیـمه»ـ ـختناـ ـ ـمتد،ـ اوـکدـندـشهـجوـ ـچهه ـتمنروـثرهیـ ـ وـ ـعجید ـ بـیرـغبوـ

پشت تسال و اسپیسایکس است.

ازـساـم ـمشهک ـ اـمیآـمشـشوـخدنـشرـتورـ راـغوعـضوـمنـید. ـتغرورش وـکیـمهـیذـ ـمیرـگرـسثـعاـبرد شـ
وـشیـم او ـستیاـجد. ـ درـناـخکـینـ Belه Airـیکد.ـنودـبدهـیرـخ ازـ ـهمسی ـ آنـههـیاـ ـینسوـکاـهای ـ زـنوـجیـ
نآ ــه وــبازــسگــ سود، م ــه ــ دــیاــ گهی ــی یرــفوــجانــشرــ س ــن ــ نهــنردانــگارــکس،ــ ــچ دهیــنازــسامــنوشــخدانــ

ـمجم ـ Girlsایـهوـیدـیهوـعوـ Gone Wildوـسـامود.ـب ـچنک اـیدـمدـ اـکالـپیـپقـبـاسیـیراـجر ـخته ـیشـاهالفـ انـ
وـحمـهاـبرا ـفصل ـفیلمد،ـنودـبردهـکلـ ـ ـ اـبیـ Thankمـسه You for Smokingـختنـاس ـ ازـ و درـسـامتـجد ک
ـفیلآن ـ اـ ـستفم ـ اـککـساـمد.ـنردـکادهـ وـنذراـگوشـخلـهه ـعیی ـنبیـشاـ درـ ـشبایـهدهداریـنبزـشود، وـناـ ه

مهمانیهای هالیوودی شرکت میکرد.

ـبی دوـللـ ـصمیمتـسی، ـ ـ ـگفیـمکـسـامیـ “ـ ـمهمت: ـ زـهیـناـ آنـشیـمهـکدـنودـبادیـیای در رد.ـکتـکرـشـاهد
ـهمس ـ ـچهکـسـامایـههـیاـ ـنسبتایـهرهـ ـ ـ ـشنرـساـ دوـنودـبیـساـ ـستد. درـهـامانـ ـختـاسالـحم ـفیلنـ ـ وـنودـبمـ د

اـطاـخهـب ـحسنـیر ـتصنـ ـهمیشادف،ـ ـ ـ دـ ـلیه وـ وـکل داـجاری ـکنیدهداریـنبزـشرشـطاـخهـبهـکتـشود ـ م.”ـ
درـساـم ـمصکـیک ـحباـ ـمحه،ـ ـسباـ زـکردـکهـ دوران، آن در ازـگدـنه ـتفدـصدر۱۰یاش وـیرـ ـشهح وـ ۹۰رت
ـمهندـصدر ـ ـتشکییـسدـ ـ ـ ـستیاـجود.ـبدهـشلـ ـ درـ ـمقن ـمجلکـیرایـبهایـلاـ ـ ـشتوـنهـ “ـبهـ ـپناـمود: ـمنارـکجـ دـ
ـنگاـخ داـ ـشتیی ـ درـ روزـطم. ـتباـمهـناـخول ـمحهـبلـیدـ ـمهمهـباـمد.ـشیـمارـکلـ ـ رـناـ ـسمی ـمیاـحیـ یـلاـمانـ
ـخی ـفتییرـمـاههـیرـ ـ وـ ـبهتم ـ ـمینـیرـ درـهزـ را ـکلا ـشبایـهوبـ ـلیـاههیـناـ درـ و ـکنوود اـ ـشنرـسرادـفار ـفتیرـگیـماسـ ـ م؛ـ
ـهیلتسـیارـپهـکیـیاـج ـ ـ وـ ـلئون دیـنوـ درـیرـپاـکاردو درـسو ـکنت ـمشغاـمارـ ـ ـجشولـ وـ د.ـنودـبیـنذراـگوشـخن
ـقتو ـبنییـ ـ ـپیریـلل،ـگوـگذارـگانـ درـ ـخصرهیـیزـجج رـصوـ ـیچی ـنسرـباردـ درـ در ـئیاراـکایـیون ازدواجـ ـامرد،ـکب
آنـه درـیودـباـجم و وـیم ـکیانـجاـبالـیک ـمشغوزکـ ـ ـتمولـ یهـکمـیودـبBonoایـشاـ ـب ازـ ـمحادرـچرون لـ
ـمهمزاریـگرـب ـ درـناـ ـمیی، ـهجانـ زـ زـنوم ـیبان ـمشغدـنودـبدارشـفرـطهـکیـیاـ ـ ژـ ـفترـگتـسول دورـبنـ ـبیرای ـاهنـ

بود.”

ـنظهـب ـستیـاجدـمیآـمرـ ـ ـبیشتنـ ـ ـ ازـ ازـسـامر ـقعیـومک ـ اوـبیـمذتـلانـشتـ ـیسنوـنهـکرد. ـ رـ ـنتاـفایـهانـمدهی زیـ
ـتخیل ـ ـ وـیود،ـبیـ داـبک آنـکتـشالگ در ـییزـجه زـگوادـناـخاتـ اـگدـنی وـیی زوج درـشایـهیـیوـجراـجاـمن ان
ـسط ـشهحـ آنـ در را درـشوـنیـمر ـیکت. اـ از ـپسنـیی ـستیـاجا،ـهتـ ـ درـ ـلئاـبیـتـاقالـمارهیـبن دیـنوـ وـیرـپـاکاردو

ـپیشنهرایـبهـکتـشوـن ـ ـ ـ روداـیادـ ـستک ـمجرـ اـسـامهـبیـناـ ـلتمک ـ آنـکیـماسـ ـفقمـهرده؛ اـبطـ اـکنـیرای نـیه
ردـیدـه را ـکنه ـستیـاجد.ـ ـ ـشخصیرایـبنـ ـ ـ زـکیـیـاهتـ اـیه در وـیاد آنـبالگـبن اـهه اـشیـمارهـشا ـمستعمـسد، ـ ـ ارـ
ـنتخا ـ ـمثود.ـبردهـکابـ ـبیالـ «ـللـ را ـبیی ـهمل،ـ ـهتردـمانـ ـخطلدار»ـ اوـکراـچرد،ـکیـمابـ ـهتکـیه درـ ل

ـجمه ـ دوـ ـمینیکوری ـ ـ ـ داـ وـشن ـنسیرـفـوجهـبت ـ ـلقسـ «ـ ـهمسب ـ ـجنجهیـیاـ ـ دادهـلاـ ـتصود.ـبی» اـ کـسـامهـکنـیور
اـب آدم ـنگشا ـ ـنمتـ ـمثیـیاـ ـنسیرـفلـ ـ ـمعسـ ـکنرتـشاـ ـسخد،ـ اـبتـ اـمود دوـیا ـخیلن ـ ـکنمـهـابوبـخیـ آـ دهـمار
وـنودـب ـقتد. ـنسیرـفیـ ـ ـتجهیدشـلوـترایـبسـ ـ ـ ـشهکـیزاتـ راـبرـ آوردهـنـاخهـبازی آنـبمـهکـسـامود،ـبهاش ـاجه
درـفر و ـنهت ازـستـیاـ ـمهمر ـ درـناـ ـنسیرـفهیـنـاخی ـ درآورد.ـ ـستیـاجس ـ ـشتوـننـ (اـبهـ “ای زـیود، ـکمانـمالن) یـ

وـنـامـاجآن ـبعد اـ ـعتد ـنظهـبهـکردـکرافـ اوـ اـهر ـمعنـیم «ـهرتـشاـ اـیـاهورـجکـیا ـحمقی ـ اـناـ و ـشتبه ـ د.ـنودـباه»ـ
در ـچناو ـمهمدـ ـ ـهمسهـکیـناـ ـ ـجنجهـیاـ ـ وـکتـکرـشودـبردهـکزارـگرـبیـلاـ اـحرد ـحساال ـکنیـماسـ اـکدـ از نـیه
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اـحاراـنوعـضوـم «ـست ـهمیشونـچت: ـ ـ اـ از آدمـیه ـنچسایـهن ـ وـ و ـلنگب ـ آنـ وـکدـنودـباـجار دور هـناـخرـبه
ـپلکییـم ـ ـ ـنظاـتدـندـ دـ ـختر راـهرـ ـجلانـشودـخهـبا ـکننبـ ـ ـنمنـمد.ـ ـستواـخیـ ـمثمـ ـیکلـ آنـ از ـنظهـبـاهی ـبیرـ م.»”ـیاـ
ـقتو ـنسیرـفیـ ـ روداـیرـخرایـبسـ ـستد آـ دمـشادهـمر رـساـمهـناـخد، وـفک زردـکاـپکـیت زارـه۱۰۰اویـحت

دالر پول نقد به آنها داد.

زـماـت اـیدت وـیادی ـنیالگـبن ـنگمـ وـنیـهاـ زـبذابـجاب ـلعارقاـخلـمـاعرـیدـمکـییـگدـنه وـ ـعجیاده ـ بـیرـغبوـ
دلرـجکـساـمت.ـشدا و ـنظهـباـبذاب ـمتردمـمد.ـمیآـمرـ اوـکدـندـشهـجوـ ـستیاـجرایـبه ـ ـنسخکـینـ ـ هیـ
ـیمدـق ازـنرنـقهـبوطـبرـمیـ ـکتوزده «ـ وـغاب ـتعصرور ـ اـیرـخب»ـ ـبهتهـکتـسده ـ دوـیرـ ـبیکـسـامایـهتـسن نـ
«ــشودــخ را او نیزــمداــص»Eloniusان ــن ید.ــ ــهمچن ــ ــ ــ اــ دوــساــمهــکنــین داردــسک ثیــیاــهارــکرایــبت ــم لــ
دـنوـتیـم« از وـناـجرـمزرگـبوارـیی ـتبخروسـیی ـ روـ ـبگیال ـ «آـ ـممکاـیری؟»، ـ اـ دوـسن ـچنگت ـ رویـ را کـیال
دـخ ـمتعدانـنالل ـ ـنگادلـ داـ ـبنرطـشت؟»ـشه راهـیدیـ ـبینکدالری ـ ـستیاـجدازد.ـ ـ داـ ـستن درـناـ ـسفارهیـبی رـ
ـنکرهـیزـجهـبکـساـم درـ ـمجمر، ـ ـلجعاـ Britishرـیزاـ Virginـمعرایـب ـبلیـنوـتاـبرتـشاـ رـ و ـیچر ـنسرـباردـ ونـ
ـتع ـبعود.ـبردهـکفـیرـ ـعکساـهدـ ـ اـ از درـمهـسنـیی ـمطبرد ـ ـمنتشاتـعوـ ـ ـ آنـکدـشرـ در ـنگاـبکـساـمه یـهاـ
ـخی وـ اـلاـحیـبره ـیستت ـ اـبادهـ در او اـلاـحنـیت:”اـشوـنارهـبنـیود. ـیستت ـ «ـ درـمادِن ـفکالـحن کـیهـبردنـکرـ

ـمشک ـ درـ ـهستـاهکـشوـمارهـبل ـ »ـ ـمنحصم ـ ـ اـبرـ راـمهـکودـبالنـیه ـمطمئن ـ ـ درـکیـمنـ او ـهمرد ـلحظانـ ـ کـیهـ
ـیمیا ـ ـکننتـحاراـنلـ ـ ـفترـگاریـکدهیـ اـ واـمـاکت.ـسه وـضال ـمشخح ـ اـکودـبصـ ـنبشـسواـحالـصه ـعکسودهـ ـ ازـ ی
ـفترـگاو اـشهـ دـسده ـقیقت. ـ ـهمیهـباـ ـ دـ ـلین دـملـ از اـین ـعکنـیدن ـهمسرم.ـبیـمذتـلسـ ـ دورـکریـ ـبیه درـ ن
ـعکنـیا ـثبسـ دـکتـ ـقیقرده، ـ ـهماـ ـهمسانـ ـ اـ دـکتـسری ـیشه راهـ در ـحمب آنـبامـ راـکدمـشهـجواـما در روـهه
نهــبتــسد ــسی ــ اــ و ــخمه اــلاــ ستو ــی ــ اــبادهــ یاــجهــکنــیود.” ت ــس ــ اــ دادــجن درــمازه یزــجارهیــبردم ــی زــ یــگدــنات

ـخص ـننداـبانـشیـصوـ ـعنهـبدـیاـبد،ـ ـهشوانـ ـمسرایـبداریـ ـیلاـ آـکیـ در ـینه اـقدهـ ـپیتـسرار ـبیشـ درـیاـ ـنظد، رـ
گرفته میشد. وبالگ او بهزودی به یکی از ترسناکترین کابوسهای ماسک تبدیل میشد.

ـمطب ـ ـمثردیـمراغـسهـکودـباـهدتـماتـعوـ ـفترـنکـساـملـ ـبیذاـجد.ـنودـبهـ درـ و ـخشت اوـ ـعنهـبش کـیوانـ
ـمیلی ـ ـ دـنوـ ـنیر اـ ـینتای ـ ـلطهـبتـنرـ ـفقیوـمفـ ـ ـبیالـپیـپیـپیدرـپایـهتـ وـتشـ ـبیر ـهمچنید.ـشیـمرـتشـ ـ ـ ـ اوـ ن

رازآـگژـیو داـهودیـلی اـشم ـسمت: ـکمهـکشـ ـعجییـ ـ وـببـ ـهمچنیود ـ ـ ـ ـتمنـ ـیلاـ ـمقردنـکرجـخهـبشـ ـبسیدارـ ـ ارـ
نرایــبولــپادیــیز ی ــسف ــ ــ وــههــ ــشیاــما شهــکی؛ــقرــبایــهنــ ــن ــشجهیــناــ اــعاــ مت، ــعت ــ فهــبادــ ــن وــ تــحراــصس

ـمبه ـ ـکننوتـ ـ ـخبکـیود.ـبدهاشـ ـنگرـ اـ ـنگلیسار ـ ـ ـ درـ “اـشوـنورـطنـیا۲۰۰۷الـسی «ـبکـساـمالنـیت: ـکمه یـ
ـبیذاـج وـ ـکمت ـفضویـبـاکمـهیـ ـمعا»ـ اـبروفـ اـسوده ـتصنـیت. ـکلکسیرـطـاخهـبرـیوـ ـ ـ ـ ازـنوـ ـشیـامی لـمـاشهـکنـ
ـجگو،ـبورـت۹۱۱هـشورـپ ـقبهـکF1کالرنـمالوهیـعهـبM5یاموـبانـمـاهکـی؛۱،۱۹۶۷ریـسوارـ اـبالـ آن ارهـشه
ـسختهـبود،ـبدهـش ـ ـمخیـ وـشیـمدوشـ ـبعود. ـبعهـکورویـششـتارL39تـجکـیدـ ازـ راـشدرـپد آن دن

فروخت.”

روزـیا اـبهـماـنن ـحقیقنـیه ـ ـ اـ ـتمکـسـامهـکودـبردهـکارهـشت داردـیاـ ـسختایـهدفـهل ـ اـ را ـنتخی ـ ـکنابـ وـ ـبعد دـ
ـعملرایـب ـ ـحسشـیـاهولـقعـقوـمهـبردنـکیـ ـمبیـباـ ـکنیـمارزهـ اـ اـمد آنـبنـیا زـهرای ـمهادـیا ـنبمـ هـکاریـکد.ـنودـ

در ـصحبارهاشـباو ـ ازـتزرگـبدریـقهـبود،ـبردهـکتـ دـکرـهارـکر ـیگس ـخبهـکودـبریـ ـنگرـ دوـهارـ داـسا ـشتنت ـ هـبدـ
وـپآن ـهندـبالـبر ـتسد.ـ ـتبالـ وـقالـعوردـموژهیـسهـبودـبدهـشلـیدـ درهیـهسـیوـنالگـبهی ـسیلیکای ـ ـ ـ هـکونـ
م ــت اــ فام ــت دــقاــ را آن بات ــن وــنردــکیــمالــ اــشوــپرایــبد ــخبش آنــ سیار ــب ــ جارــ ــهی ــ زدهــ ید.ــنودــبان ــهمچن ــ ــ ــ نــ
ـخب ـنگرـ اـکیـیـاهارـ ـخبه اـ ـسپیار ـ ـیکساـ راـ ـمنتشس ـ ـ اـنردـکیـمرـ از وـجتـکرـشکـیهـکنـید، ـپیرژیـنراـپوان دهـشداـ
ـیینوـبایـهتـکرـشوردنـختـفوـکرـسثـعاـبهـک ـ الکـ و ـهیگ وـ زـحاـتد اـشاـساـنادیـید ـحست،ـسده یـباـ
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ـتنهد.ـنودـبذوقزده ـ اـیاـبکـسـامهـکاریـکاـ ـنجد اـمامـ ـیکهـکودـبنـییداد ازـ ـمحصی ـ ـنظییـبوالتـ ـ راـ رویـکری ه
آن سرمایه گذاری کرده بود، به بازار بیاورد.

درـساـم ـمشغهـکیـلاـحک ـ اـ ـنمکـیرایـجول ـخیلشـیاـ ـ وـمرایـبوبـخیـ ـمطبردم ـ رایـبمـکمـکود،ـباتـعوـ
ـکس ـخیلشـیاـهارـکبوـ ـ اـ ـحسی ـنگاسـ دوـکیـمیـنراـ ـمیرد. اـشوـمابـترـپنـ ـسپیک ـ ـیکساـ وـبقـفوـماـنسـ ود
ازـکیـیـاهزارشـگ ـتسه ـسییرـمالـ وـتدـبد،ـ اـسـامد.ـندـشیـمرـتدـبر دوـیک ـکسن ـمخارـکبوـ ـمیرهآـطاـ راـ ۲۰۰اـبز

ـمیلی ـ ـ دالرـ وـکروعـشون ـنصرد ـبیفـ راـیاـمرـسرـتشـ اـبود؛ـبردهـکرجـخه دـکنـیدون ـسته داـصاـخاوردـ ـشتی هـ
آنـشاـب از ـخیاـتارـبرـههـکیـیاـجد. ـتسرـ ـتحتـباـبالـ ـشیاـملـیوـ ـمشتهـبنـ ـ ـتبانـیرـ ـشکسکـیهـبلـیدـ ـ تـ

ـمفتضح ـ ـ ـ درـناـ ـمجه ـعمعـماـ درـشیـمیـموـ ـخشد، وـتمـککـسـامشـ درهیـمد.ـشیـمرـتمـکر در ـسیلیکردم ـ ـ ـ ونـ
شروع کردند به شایعهسازی درباره مشکالت مالی ماسک.

ـخب ـنگرـ ـمشغاـهاهـمهـکیـناراـ ـ ـستولـ وـیاـ ـتمجیش ـ ـ اوـضرـبد،ـنودـبکـساـمدـ ـشتنوـنیـمد ـ ـنید.ـ ـیماـتورکـیوـ زـ
اـبدر ـنتقاره ـ ـهنالدـ وـشوـناـهدهـ ـبست، ـتخصصایـهتـیاـ ـ ـ ـشیاـمیـ ـیعاـشنـ ـممکهـکدـنردـکهـ ـ اـ روداـسن ـستت رـ
ـهی دـبتـقچوـ ـمشتتـسه ـ اواـسرـنانـیرـ و او۲۰۰۷الـسرـخد وـتدـباعـض، وـشیـمرـتدـبر وـلد. الگـبیوگ،
ـیعاـش درهیـبوطـبرـماتـ ـسیلیکه ـ ـ ـ ـمبکـساـمهـبیـصاـخهـجوـتون،ـ ـیسنوـنرد.ـکذولـ ـ ارـ آونـیاـسدـشدهی ت،
زـبردـکروعـشاس،ـموـت روـیه و ـیخچارـتردنـکر ـ وـپیـپهـ زـبوZip2ال اـیاـهانـمه ازـساـمهـکردـکارهـشی را ک

ـعن ـکنرـبلـماـعرـیدـموانـ وـنردـکارـ اـحاـتد ـعتبدودی ـ وـ ـتجایـهیـیاـنواـتار درـبرـ او ـینرـفارآـکی دـ را مـکتـسی
ـفتنرـگ ـ ـسپاسـموـتد.ـ اـ از ـضیرـفنـیس اـبالهـککـسـامهـکهـ وـعرـساـبدـنواـتیـمهـکتـسرداری ـمهت ولـپاـبارتـ
ـکنازیـبردمـم دـ ـشتوـناسـموـترد.ـکاعـفد، “اـبهـ ـخیلنـیود: ـ اـخیـ ـنستواـتکـسـامهـکتـسوب ـ ـحتهـ ـقسمیـ ـ تـ
ـچکوـک ازـ ـنتاـفی دورانـهزیـ ـبچگای ـ راـ ـبیرـطاـخهـبیاش اـ اوـماورد. ـطفاـبا رـ ـفتره ازـ ـتطبین ـ ـ روـ اـبشـیاـهاـیق
ـقعیوا ـ آنـ درـهات، را ـمعا ـخطرضـ ازـ ـبیر رـ ـفتن ـشتذاـگنـ اـ ـهمچنیت.”ـسه ـ ـ ـ وـ اـلن درـکردـکالمـعیوگ الـسه

 روداستر تسال در میان شرکتهای فناوری، شکست شماره یک محسوب میشود.۲۰۰۷

ـهممـهکـسـامیـگوادـنـاخیـگدـنز وـکورـطانـ ـجهه ـعمهیـ وـموـ ـتجی آـ ـسیاریاش دـ ـمتود،ـبدهـیب دهـشزلـلزـ
ـقلهـسود.ـب (دـیـاهوـ ـیمیش ـ ـکسـاسای،ـکن،ـ اواـ ـنیدـب۲۰۰۶الـسرـخون) آـ وـندـما ـنشرادراـبهـبد ـیفیرـگانـ ـ وـ رـیاوـخن
ـگفتاسـسراـبد.ـندـشهـفـاضا ـ ـستیـاجک،ـسـامایـههـ ـ ازـپنـ دـبس ـنیه آوردنـ ـقلهـسا اـهوـ از ـفسا، ازـپیـگردـ س
ـیمزا رـ ـگفیـمکـساـمرد.ـبیـمجـنان “درـ ـبهت: ـمشکهـباـمازدواج۲۰۰۷ارـ ـ اـتالـ درـبوردهـخرـبیـساـسی و ود
ـلب ـتگرـپهیـ داـقاهـ ـپست.”ـشرار وـهتـ ـستیاـجالگـبای ـ ـگفتنـ ـ راـساـمایـههـ ـییاـتک ـطفاـعارـبرد.ـکیـمدـ یـ
ـصیفوـت ـ ازـ او ـخیلکـساـمات ـ اـبدهـشرـتمـکیـ و ـحسود دـکیـماسـ ـیگرد اوـبرانـ ـمثا زنـیلـ ـیسنوـنک ـ وـ ده

ـمس ـهمساـباویـ ـ رـ ـفترش ـنمارـ ـکننیـ ـ ـبلکدـ ـ راـ او «زنـیه وـجک ـهیهـکرـهـاظوشـخذاب رایـبیـصـاخرفـحچـ
گفتن ندارد» میدیدند.

ـسفکـییـط ـتلمارـبنـسهـبرـ ـ ـچناـبـاهکـسـامهـکارـبکـیی،ـ زوجـ ـتمنروـثد ـ وـ ـنفاـبد درـ دـنوردـخامـشالـحوذ
ـستیـاجد،ـنودـب ـ درـ اـمن ـعتقورد ـ ـسیاداتـ ـصحبیاشـساـ ـ وـکتـ ـیکرد ازـ ـمیرـسهـکیـیـاهردـمی درـبزـ ارهیـبود،
اوـبودرایـخ ـستیـاجرد.ـکیـنراـپزهـمودن ـ دراـ وـبنـین در “اـشوـنشـگالـباره درـیت: آنـجالن ـخنوزـپردـمواب دیـ

و ـخیلزد ـ دـنـاکودـکیـ آنـکوازشـنراـمتـسه از ـبعهـبرد.” ـستیـاجدـ ـ ـگفکـسـامهـبنـ راـکتـ او ـعنهـبه کـیوانـ
ـیسنوـن ـ ـمعتبدهیـ ـ ـ ـمعرـ ـکنیـفرـ ـفقهـند؛ـ ـهمسطـ ـ وـ ـنتیجش.ـنداـنرزـفادرـمر ـ ـ “درـ ـهمولـطه؟ ـسفانـ اـ اـیر ارـکنـیی
اـبرا اـیه روش ـنجن «ـمامـ ـستیـاجیداد: ـ ازـ ـستواـخنـمن ـشمهـبهـکهـ ـبگاـ اوـ ـچنم رـیدـ ـشتوـنانـمن اـ اـسه نـیت»
ـنگنـمهـبدـشیـمثـعاـبارـک ـکنناهـ ـ وـ ـبگد ـینوـ اوهـ ـچقن،ـمدایـخد اـماـبدرـ و ـهینـیزه! ـکمکچـ ـ نـمالـحهـبیـ
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نکرد.”

ماـب ـت ورود۲۰۰۷الـسدنـشامـ آـساـمیـگدـنز۲۰۰۸هـبو ـشفتک ـ ـتسد.ـشرـتهـ ـمجبالـ ـ ـبسیودـبورـ ـ ازـ اری
اـهارـک ـبتای راـیداـ روداـبی ـسترای اـ اول از ـنجر وـهدـبامـ ـچند ـمنارـکنـیدـ اـ ـسپید ـ ـیکساـ ـهنسـ درـ رهیـیزـجوز
یاـجواـک ـل زـ اـنردـکیـمیـگدـنن در و ـنتظد ـ ـبعابـترـپارـ ـلکاـفدیـ اـهد.ـنودـب۱ونـ اـیردوی ـتماتـمداـقن ولـپامـ
راـسـام ـبلعیک ـ ـ اوـندـ ـختروـفهـبردـکروعـشد. داراـ ارزـهیـین ـشمنای ـ ـمثدشـ ـکماـتکالرن،ـملـ دـپیـ ـستول شـ
ـبی ـمنارـکهـکودـبلـیـامکـسـامد.ـیاـ ازـنداـ را ـمشکهـکویـجش ـ دورـمودـجهوـبیاشـلوـپیـبالتـ ـنگیآورد، دارد.ـ ه
ـهمیهـب ـ ـهمیشرـطاـخنـ ـ ـ آنـ راـهه ـتشا ـبهتهـکردـکیـمقـیوـ ـ اراـشارـکنـیرـ را ـهندـبهـیان درـ ـهمید. ـ اوـحنـ ال،

ـشخص ـ ـتمهـباـ ـمهایـهدـیرـخامـ ـنظتـکرـشردوـهمـ ـهمچنیرد.ـکیـمارتـ ـ ـ ـ ـمنارـکهـبکـسـامنـ دادهـیدانـ ودـباد
ـتعهـک درـ ـستادل ـبییـ وـکرجـخولـپنـ ـبهردن اـ ـیجرهوری ـکننادـ ـ اـ ازـضوـمنـید. ـنظوع ـبسیرـ ـ ازـ ـمنارـکاری دانـ
ـسپیا ـ ـیکساـ اـیسـ ـلعوقاـفدهیـیک آنـکراـچود؛ـبادهـ ـفضواـهایـهتـکرـشهـبـاهه ـمعمایـ ـ وـ ـسنتول ـ ادتـعیـ
ـشتندا ـ ـتحهـکدـ وـبایـهراردادـقتـ ـسنگیزرگ ـ ـ وـ ـچنن دوـلاـسنـیدـ ـلتهی ـتحهـند،ـنردـکیـمارـکیـ ـفشتـ وـ ار

استرس دوام آوردِن روز به روز.

ـیکان،ـگورـبنـیوـک ازـ ـمنارـکی اـبـاسدانـ ـسپیق ـ ـیکساـ ـگفیـمسـ “اـ ـهمیشالنـیت: ـ ـ ـشنبهـ ـ وـبارـکرـسـاههـ ـامود
ـچن ـصحبمـهاـباریـبدـ ـ ـهمم.ـیردـکتـ اـکودـبـاجانـ او ـفکرزـطنـیه راـ ـمطرش اوـکرحـ ـگفیـمرد. ـامهـکاریـکرـهتـ
ـنجا دادهاـ عاـتم،ـیام ـب ازـ نزـهی ـی وـباـههـ روزاـموده دالرـههـنا ـکنییـمرجـخولـپزاران ـ اـ ـفکرزـطکـینـیم. رـ
ـینرـفارآـک ـمخصهیـناـ ـ درهیـ ـسیلیکوص ـ ـ ـ ـهیهـکودـبونـ ازـکچـ ـمهندام ـ ـفضواـهانـسدـ درـ ـنجلسآـلا ـ آنـبسـ ـفکه رـ
ـنک اـهـاگد.ـنودـبردهـ او ـنمازهـجی ـقطعکـیدـیرـخرایـبهـکیدادـ ـ دوـ دالرـهه ـکنیرجـخزار ـ ـمعتقهـکراـچدـ ـ ـ ودـبدـ

ـحتم ـ ـنیواـتیـماـ ـهمدـ راـ ـقیماـبان ـ ارزانـ ـبخرـتت وـیرـ ـحتاـید ـچییـ ـشبیزیـ ـ راـبهـ آن ـینزـهاـبه ـکمتایـههـ ـ اـ ـختر راعـ
ـکنی ـ ـبعضد.ـ ـ اوـ اـهاتـقی از ـپیمواـههـکنـیم ـ ـقیمهـبیـیاـ ـ دالرـهودـنتـ ـسترـفرایـبزار هـبوازمـلریـسکـیادنـ
اـکرهـیزـج ـکنیارهـجواج ـ ـککمـ ـنممـهشـ دـکدـشیـمثـعاـبونـچدـیزـگیـ از را روز ـهیدـنتـسل اـپم؛ـ ارـکنـیس
داـشارز را اوـشش اـبت. اـطاـخنـیه راـیورـفنـیر ـمهت ـقلممـ ـ اـکردـکیـمدادـ ـنتظه ـ داـ روزاـستـشار هیـنود
دهـکرـش در آـست ـینال دهـ ـمیلیده ـ ـ دالرـ وـشاـبون روزیـهد رـبـامهـکر ـسیرای اـبدنـ ـکنانـمدافـهه رـبدمـقرـتدـ

میداشتیم، روزی بود که آن پول را از دست میدادیم.”

ـبیکـسـام ازـ درـخدـحش را ـگیودش ـمسرـ ـتسلـیاـ اـ و ـسپیال ـ ـیکساـ وـبردهـکسـ ـهمیکـشدونـبود ـ ثـعاـبنـ
ـبی ـتندنـشرـتشـ وـهشـ ـمشکا ـ زـ ـخصیـگدـنالت ـچنـاهکـسـامد.ـشیـمیاشـصوـ ـسترـپنـیدـ داـکارـ ـشتنودک ـ دـ
آنـباـت درـهه گها ـن ـ ازـ نداری ـپ ـکمانـشودکـکجـ ـکننکـ ـ اـ اـمد ـنمالنـیا وـسواـتیـ زـقت درـیت را هـناـخادی

ـبگ اوـنذراـ ـهفد. روزـ ـهفتت ـ وـکیـمارـکهـ ـمعمرد ـ وـ ـقتوال راـ ـبیش ـنجلسآـلنـ ـ وـ ـنسیسکراـفنـسس ـ ـ ـ ـتقسیوـ ـ ـ مـ
ـستیـاجرد.ـکیـم ـ ـنینـ ـتغییکـیهـبازـ ـ ـ داـ اوـشر ـیشدـنوداـخیـطت. زـهیـ اـیای از درـخهـکنـیاد، را ـیگـاجودش اهـ

یک همسر جوان و خوشگل که فقط به درد پز دادن میخورد، میدید حالش بدتر میشد.

ـستیاـج ـ اـبنـ دوـکنـیرای وـیرـشارهـبه اـناـشهـبهـناـشک دـشاـبالنـیهی ـبسیشـلد، ـ ـتنارـ دوـبدهـشگـ و تـسود
دوــشدا وــحارهــبت تذــگوایــهال ــش راــ در را طه ــب اــ ــحسه ناســ ــک روزــ زــکیــیاــهد؛ نیــگدــنه ــه خوزــ ــس وــ ت
ـنشاـسرـفتـقاـط ـمشخود.ـبدهـ ـ ـنیسصـ ـ ـمسدـحهـچاـتکـساـمهـکتـ ـحسدنـشیـلاـخهـبوطـبرـملـیاـ ابـ
ـنکاـب ازـ را ـستیاـجیاش ـ ـپنهنـ ـ اـکانـ اـسرده ـستیاـجاـمت. ـ اـ داـصن ـحسکـساـمهـکتـشرار وـ ـکتاب ایـهابـ
اوـنـاخیـلـام از را ـپنهواده ـ اـکیـمانـ درـسرده ـبعضوضـعت. ـ دوـ از ـستی ـصمیمانـ ـ ـ اوـسـامرـتیـ از یـلـاماعـضک
وـبرو اوـمـاخه ـخبت داـ ـشتنر ـ آـ ـنتد. ـنیوـ ـسیراـگوـ درـ ـنیماس ـ اولـ ـبنی۲۰۰۸الـسهی ـ وـگانـ تـکرـشلـمـاعرـیدـمذار

Valor Equity،ـسیراـگرد.ـکاتـقالـمکـساـماـبامـشرارـقکـییـط درـ ـتساس وـبردهـکذاریـگهـیاـمرـسالـ ود
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ـتب ـیکهـبلـیدـ ازـ ـصمیمی ـ ـ دوـیرـتیـ ـستن وـ ـمتحان ـ وـشکـسـامدانـ ـچطهـکدـییدـمد اوـ آـبور ـینرای ـنگدهاشـ رانـ
ـمضطو ـ اـ ـسیراـگت.ـسرب ـگفیـماسـ “ـ ـستیاـجاـبارشـکت: ـ داـ ـکشییـمکـیارـبایـهاـجهـبتـشن ـ اـ ـهناـمد وزـ
آنـنودـبمـهاـب ـضمبـشد. اـخامـشنـ ـگفالنـیوردن، «ـ راـلوـپت: آـتم دالرـیرـخا اـبن دوـیرای رجـختـکرـشن

خواهم کرد. اگر مجبور شویم به زیرزمین منزل والدین جاستین برویم، این کار را خواهیم کرد.»”

ـینزـگاـما ـنقهیـ ـمکلـ واـناـخهـبردنـکانـ ـستیاـجنـیدـلهی ـ درـبنـ درـساـمالقـطتـسواـخا ۲۰۰۸نـئژو۱۶ک
اـشذفـح روزـید. آن زوج درـهن اوـیراـشارهـبا و ـچیانـشاعـضط ـفقد.ـندادـنروزـبزیـ ـستیـاجطـ ـ وـ در هـبشـگالـبن
ـنک اـیزـجیـتاـ اواـبردهـکارهـشی ژوـمرـخود. اوـئاه ـنقکـین ازـقلـ ـهن(آMobyول وـسگـ ـننواـخاز آـ ـیکرـمده ی)ـیاـ
ـهیدونـب ـضیوـتچـ دـ ـیگح اـبریـ ـمضمنـیا ـ ـمنتشونـ ـ ـ “ـکرـ ـچیرد: ـچهامـنهـبزیـ ـمعرهیـ ـمعقروفـ ـ وـ وـلـاسول ودـجم
اـن آنـگدارد. ـعقاـهر داـلاـسلـ ـشتنم ـ ـهید،ـ ـسعتـقچوـ ـنمیـ ـمعدـنردـکیـ ـپسد.”ـنوـشروفـ ـبعتـ هیـناـخدیـ
ـستیـاج ـ راـ ـهمهـبن اـشراهـ ـستارون ـنشونـ ـچنیداد.ـمانـ ـپسدـ ـبعتـ درـ او «دورانـبد ـسخارهی ازـکت»یـ رـسه
ـصحبد،ـنذراـگیـم ـ درـبردهـکتـ ـسپتاهـمود. ـ ـمباـ ـستیـاجر،ـ ـ اوـ ـلین ـپسنـ وـ راـگالـبت ـمستقیمهـکش ـ ـ ـ ـ درـ القـطارهـبا

ـصحب ـ “ـشوـنود،ـبردهـکتـ دورانـمت: داـبوـخا ـشتیی ـ درـ ازدواجـنواـجم. وـیردـکی آنـتم ـنستیواـتیـمهـکـاجا ـ ـ مـ
زـب وـیردـکالشـتانـمیـگدـنرای ـهماالـحم ـچیهـ ـتمزـ اـشامـ وـسده اداـلت.” در داـمیوگ ـسته، درـناـ القـطارهیـبی
دوـیا وـشوـنن اـبت ـنکتنـیه ـ اـ ـهمهـبکـساـمهـکردـکارهـشه ـیگازـبکـیراهـ ـبیسوانـجرـ ـ درـلاـسدیـنتواـ ه

مجامع دیده شده است.

ـخب رـهرـ وـنـاسای ـستیـاجهـبالق،ـطهای ـ آزادیـ ـعمن دادـ راـکل درـتتـحه زـبر ـشخصیـگدـنارهی ـ ـبنیاشـ ـیسوـ د.ـ
ـپسدر ـبعایـهتـ داـ او ـستدی، درـناـ را اـبش ـچطهـکنـیاره اـ ازدواجـیور رـیاـپهـبن ـسیان وـ ـنظد درـ ارهیـبرش
دـسدو ـختت وـ ـهمسر ـ آـ و دوم ـینر وـسـامدهیـ ـتمک ـشخصایـهنـیرـ ـ درـ ـحییاش اـ ـگفالقـطرایـبدامـقن ت.ـ
اوـب ـلیرای ـچهردمـمار،ـبنـ ـبسیرهایـ ـ ـینـاشوـخاـنارـ ازـ راـسـامد داـندـییدـمک و ـستد دـیـاهانـ وـسی – اول ازـلت و

ـهمس ـ رـبـاسرـ از ـفتق- ـسخایـهارـ ـگیتـ اوـنراـ ـچنید.ـندـنواـخیـمهی ـ ـشتوـننـ ـممکهایـ ـ اـ اـشاـبهـفرـطکـیتـسن ـامد
ـیچدر ـنحهـبهایـ ـعملکوهیـ ـ ـ اـبکـساـمردـ در ـپسکـیاـجنـیود. درـ دورهیـبت یارهی ـپ ازـ اـطش و دامـقالق

سریع ماسک برای طالق را برایتان مینویسم:

ـمثنـمرایـبالق،ـط« ـبمکـیلـ ـفقهـکودـببـ وـ ـقتط ـتمیـ ـینزـگامـ دـههـ ـیگای راـندهاـشـاسرـفتـقـاطرـ آن ـفعد، الـ
ـکنیـم ـهننـمی.ـ روشـ از ـمشهایـفرـحایـهوز ـمیااـناورهـ ـنشدـ ـهمیهـبودم؛ـبدهـ ـ اـطـاخنـ ـهننـمهـکتـسر اـ نـیوز

را ـپشدوران ـنگرـستـ ـشتذاـ ـهناـمهام.ـ درـ اـحراـموز ـبتل ـجلسیـیداـ ـ ـمشاتـ ازدواجـ (ـیودـبانـماوره هـسالـکم
ـجلس ـ ـمشهـ اـحرـههـباوره).ـ ـمسالن،ـیال، راـیاـ دـبودشـخل وـفرـگیـمتـسه اوـکیـمتـیرـیدـمت ودـبلـیـامرد-

اـک اـکنـیه را ـنجار وـهدـبامـ ـقتد- ـگفنـمهـبهـکیـ “ـ ـهمیاـیت: ـ اـ اـمن (ازدواجـضـومنـیروز راـموع ـکنییـملـحان) ـ مـ
یا من فردا درخواست طالق میدهم.”

دوـشآن و ـصبرداـفارهـبب ازـ او ـسیرـپنـمح، ـچکمـهواـخیـمهـکدـ ـکنارـ ـخیلنـمم.ـ ـ واـ اوـبحـضی ـگفته ـ ـهنمـ وزـ
ـفکادهیـمآ ـنیستالقـطهـبردنـکرـ ـ ـ ـپیشنهنـمم.ـ ـ ـ ـ “ـ دادم ـهفتکـیرایـبلـقداـحا”ـماد ـ دـ ـیگهی دـ ـنگتـسر هـ

اـیدار ـنشهـبالنـیم. ـمخهیـناـ ـلفاـ ـتکریـستـ داد،ـ ـپیشان ـ راـناـ ـلمیام رـکسـ و ـهمت.ـفرد ـصبانـ وـ ـقتح، یـ
ـستواـخ ـکندـیرـخمـ ـمتم،ـ اـشهـجوـ اـکالنـیدم ـعتبارت ـ راـ ـمساریام اـکدودـ ـهمت.ـسرده ـفهمیهـکودـبـاجانـ ـ ـ دمـ

ـقضی ـ اوـبهـ ـتمرای وـشامـ ـحتده ـکنوعـضوـماـبیـ آـ اـمار -ـسده ـهمهـکت اـبمـهورـطانـ ـمستقیمیـیود، ـ ـ ـ ـ نـمهـباـ
نگفت؛ اما از کس دیگری خواسته بود این موضوع را به من بگوید-»

ـکلمرـه ـ آـ ازـیالـنهی ـستیـاجبـنـاجن ـ دردـین،ـ رواـیدـجرـسک ـعمطـبد اـسـامرایـبیـموـ ـیجک هـبهـکردـکیـمادـ
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ـمشکانـیاـپیـبایـهرـسدرد ـ آنـبشـیـاهتـکرـشهـکیـتالـ اـنودـبهـجواـمـاها ـتصد.ـشیـمهـفـاضد، اوـکریـیوـ یـطه
ازـهالـس اراـخا دادهـئود درـبه آوارـشود، رویـشرف ـکسدن اـبشـیاـهارـکبوـ ـممکتـلاـحنـیرـتدـبنـیود. ـ نـ

بود.

ـخیل ـ زود،ـ ـتباـهکـساـمی ـچههـبلـیدـ ـمعایـهرهـ درـ ـمطد.ـندـشیـیداـجرفـشروف رـجروـخبـلاـ ایـههـناـسی
ـمه وـبمـهمـ وـبه ـپییوگـلالگ ـستنوـ ـ وـ ـفقواـتهـبد وـ اـنروـپات ـختنرداـپیـیداـجنـیدهی ـ ـخصهـبد؛ـ هـکوصـ
ـستیـاج ـ ـبیولـپرایـبنـ ـجنگییـمرـتشـ ـ ـ دورانـ در ـستیـاجال،ـپیـپد. ـ ـبعهیـماـنقـفواـتنـ اـ را ازدواج از ـمضد ردهـکاـ
وـب ادـحود روزـکردـکیـمـاعاال آن وـهه وـقا ـتمت ـیلاـ درـبیـ ـگیرای ـخستگاـبدنـشرـ ـ ـ راـبذـغـاکایـهیـ ـشتداـنازی هـ
ـستیـاجت.ـسا ـ درـ ـمطلبن ـ ـ ـعناـبیـ “ـ ـینوـجوان وـطدهیـ در دـبهـکتـشوـنشـگالـبال” ـنبه ـیطراـشالـ القـطرایـبیـ
ـمیلی۶ان،ـشهـنـاخهـکودهـب ـ ـ دالرـ ـنقولـپون ـنفقد،ـ ـ وـ ـسترـپرـسه ـبچیـ ازـصدر۱۰ا،ـههـ ـسهد درـسـامامـ ـتسک الـ
ازـصدر۵و ـسهد اـسـامامـ در ـسپیک ـ ـیکساـ وـ ـهمچنیس ـ ـ ـ روداـینـ ـستک ـتسرـ راـ ـبگیال ـ ـهمچنیرد.ـ ـ ـ ـ ـستیـاجنـ ـ نـ
Divorceامـنهـبهایـماـنرـبدر Warsـشبکدر ـ ـحضCNBCهیـ ـپیورـ وـکداـ ـمقرد ـعناـبهایـلاـ “ـ کـینـموان

 نوشت.Marie Clairهمسر حامی بودم: دربارهی طالق ” برای

درـم ـتمردم اـ دوـمنـیام داـسدت ـشتنت ـ یاـجرفـطدـ ـست ـ ـشناـبنـ وـ درکـماـکد ـنمال اـچهـکدـنردـکیـ نـیرا
ـمیلی ـ ـ ـستواـخرـبراـباردرـ ـهمسهیـنادالـعرـهـاظهـبایـههـ ـ ـمقرشـ ـکنیـمتـماوـ اـ ـلبتد. ـ ـمشکنـیرـتزرگـبهـ ـ کـسـاملـ

داراـکودـبنـیا ـچیرـهشـیـاهیـیه ـنقولـپزـجهـبدـنودـبزیـ وـ ـبید درآـتشـ ـلصـاخدـمر ـسهدـیرـخرفـصشـ درـ ام
ـتس اـ و ـسپیال ـ ـیکساـ درـبدهـشسـ ـنهود. اـیاـ زوجـیت رـفواـتهـبن ـسیق ـستیـاجهـکدـندـ ـ دوـنـاخن،ـ ـمیلیه، ـ ـ دالرـ ون
ـنقولـپ (ـ ـمنهد ـ ـینزـهایـ ـحقایـههـ درـه۸۰یاش)،ـقوـ دالر ـنفقرایـباهـمزار ـ وـ ـنگهه ـ ازـ ـبچداری دتـمهـباـههـ

هفده سال و یک روداستر تسال بگیرد.

ـبعـاهالـس ازـ [ـفواـتد ـستیـاجالق]،ـطق ـ ـکمنـ درـکیـمالشـتانـکاـ راـبرد ـبطارهی ـصحبکـسـاماـبهاشـ ـ ـکنتـ درـ د.
ـمصولـط ـحباـ ـچنن،ـماـبهـ وـفرـگهاشـیرـگارـبنـیدـ زـبت اـمه ـحتیان ـ داـ دوـتتـشاج اـبا ـفکاره راـ ـجمارش ورـجعوـ
ـکن اوـ ـگفیـمد. زـسـامتـ دوران در ـمشتیـگدـنک ـ ـخیلانـشرکـ ـ ـچییـ اوـهزـ از را ـپنها ـ آـکیـمانـ و مـهرـسرـخرده

دوران اوـبالقـطدر ـمثا رـیلـ ـقیک ـتجبـ ـپشتدـیاـبهـکاریـ ـ راـ ـلیاـمیـماکـخهـبش رـ ـفتده، اـکارـ اوـسرده ت.
ـگفیـم “ـ درـهاـباـهدتـماـتاـمت: وـیودـبدالـجم و ـقتم اـبیـ واردـیا ـجنالن ـنبیـنداـبدـیاـبوی،ـشیـمگـ ردـ

ظالمانهای در پیش خواهد بود.“

ـبعیـتدـم ازـ رـیـاپهـبد ـسیان داـ ـستدن ازدواجـ ـستیـاجان،ـشان ـ درـ راـبن ـیلارهی ـمطیـ ـلباـ وـشوـنیـ ـهمچنیت ـ ـ ـ نـ
درـشادداـیریـسکـی ـخصت ـنحوصـ رـ ـفتوهی اـ ـبچاـبالنـیار ـیکت.ـشوـناـههـ اـ از ـپسنـیی ـهفهـبهـکاـهتـ تـ
ـلگـاس دوـ ـقلی ـگشیـمرـبـاهوـ اـ و آوردنـسـامهـکودـبردهـکارهـشت ـحیک ـکسـاتایـهوانـ راـشیـمیدرـ هـنـاخهـبده

ممنوع کرده بود، باعث ناراحتی ماسک شد.

ـخیلالنـی”ا ـ ـسخرـسیـ اـ درـست او ـهنرـفت. ـخشگـ وـ ـسختطـیراـشن ـ اـشزرگـبیـ اوـسده ـتنههـنت. ـ رایـباـ
ـبلکدن،ـشقـفـوم ـ ـتسخیرایـبهـ ـ ـ ـجهرـ ـسخرـسدـیاـبانـ وـ دـشیـمویـقت او ـنمشـلد. ـخیلیـنداـنرزـفتـسواـخیـ ـ یـ
وـخ ـمییـلاص ـبیرـتهروـناـ ـکنتـ ـنظهـبد.”ـ ـنظدـمیآـمرـ ـمثیـیـاهرـ اـ ـنشنـیل ـهناندـ اـ اـیدهی ـستیـاجهـکتـسن ـ نـ

هنوز هم ذات قوی ماسک را تحسین و یا حداقل درک میکند.

اواـساـم در ژوـسک اوـطو۲۰۰۸نـئط ـلیی ـهفتنـ ـ درـکیـیاـههـ دادهـطتـسواـخه دـبالق اـچود، ـفسار یـگردـ
ـبیود.ـبدهـشدیـیدـش ـنگمـکمـکیـللـ اوـ روـضران دوـحاع ـستی وـششـ ـعنهـبده ـیکوانـ دوـ از ـستی کـسـامانـ
وـک آزادـقه داـتت ـتصمیت،ـشری ـ ـ ـکناریـکتـفرـگمـ روـحهـکدـ اوـحال ـبهتی ـ وـساـمیـهاـگرازـهود.ـشرـ یـلک
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ـعنهـب ـسفهـبذارـگهـیـامرـسوانـ ـفتنیرـمیـجارـخایـهرـ ـ وـ ـکسد وـکبوـ ـتفار درـیرـ را ـکنح داـهارـ ـشتنم ـ روزـ آن ـاهد.
زمان مناسبی برای چنین سفری بود و آنها قرار گذاشتند که اوایل جوالی به لندن بروند.

رـماـنرـب ـمشکعـفهی ـ ـخیلتـکرـشالتـ ـ ـنشروعـشوبـخیـ وـساـمد.ـ دـبیـلک اـکرـمرـتاـفه ـستزی ـتیارـمونـ نـ
ـفتنر ـ ـکنناتـقالـمتـکرـشلـمـاعرـیدـماـباـتدـ ـ وـ درـتکـیهـبد اـیدـمد.ـنروـبهـنـاخارـکرـسراـسور اـبتـکرـشیـیراـجر
ـمثکـساـم ـشیاـمدهیـنازـسکـیلـ آـ رـتاـمن ـفتور وـکارـ ـلتاـحاـبرد ـتحقییـ ـ ـ ـمیرآـ اوـبزـ اوـمرفـحا اـبیزد. نـیه
اـضوـم ـبیهـکردـکارهـشوع ازـتشـ دـکرـهر ـیگس رویـ زـکری ـمیرهی درـ ـشیـامارهیـبن اـقرـبایـهنـ دارد.ـعالـطی ات
ـگفیـمیـلهـکورـطآن اوـ ” ـتمیـضـوعکـیت، ـعیامـ آنـبارـ ـتمـاهود.” ـسعامـ راـشیـ ازـتعـیـرسهـچـرهاـتدـنردـکان ر
وـنوـشارجـخـاجآن ـلنهـبد راه،ـنردـگرـبدنـ در ـمعهـکیزدـمرـغکـسـامد. اـشرـتدـیدـشدهدردشـ اراـست.ـسده
ـهمسور،ـگ ـ دـلرـ و ـختی آلـ ـمعور،ـگر رـ ـییاون ـجمهسـ ـ داـباـسورـ ـنشجق، ـ رـ ـشتوی ـشکزـپهیـ ـهمیهـبود؛ـبیـ ـ نـ
ـفترـگرایـبیـلرـطـاخ راـ ـهنمن ـ وـیاـ ـمشی زـباورهـ او آنـنه زد. زدـحـاهگ ـممکهـکدـندس ـ اـ ـمشککـسـامتـسن ـ لـ
ـپیسـیدـناـپآ ـبند،ـشاـبردهـکداـ راـلنـیراـباـ او ـکلینیکـیهـبی ـ ـ ـ ـشکزـپکـ درـ وـبدـیـرخزـکـرمکـیی ـقترد. ـنتیجیـ ـ ـ هیـ
فاــهشــیاــمآز ن ــم ــ دــلود،ــبیــ راــساــماــتدــشارــکهــبتــسی را نیــضک ــک درــنبزــشکــیهــبدــ ــشهدهداری رــ
ـبپ ـگفیـمیـلد.ـنردازـ “اـ ـصلوـحالوـحالنـیت: ـبیهیـ رـ ـفترون ـحقیقتت.ـشداـننـ ـ ـ ـ ـخیلمـهنـماـ ـ ـنبلـیـامیـ اـ ـامودم

پیش خودم فکر میکردم «بیخیال… این همه راه تا اینجا آمدهایم.»”

زـچاـبیـل وادارـساـمیـناـبرب را ـشگاـبکـیهـبمـهاـباـتردـکک ـشباهـ Whiskyامـنهـبهـناـ Mistرـفیـمدر
درـمد.ـنروـب ـفضکـیردم درـمایـ ـلیوـلیـممـهدرن وـندـ ـبعکـسـامد دـ ده از ـقیقد ـ آنـکتـسواـخهـ از رود.ـبـاجه
دوـل ـستی زـ داـیان وـشادی ـیکهـبت دوـ از ـستی ـپیود،ـبهـماـنرـبرـیدـمهـکشـناـ ـمکاـ ـسترـفیـ اوـ از و تـسواـخاد

ـچن ـنفدـ دوـ از ـستر راـناـ را ـکنیـهش ـقسمهـبکـسـاماـباـتدـ ـ ویآیـ دوـنروـبیـپت دالـسد. ـچنهـبشـلت ـنفدـ ازـ ر
ـیبز وـیرـتاـ ـتیوشـخن دوـیرـتپـ ـستن ازـناـ ـجملش، ـ ـیگازـبکـیهـ ـبیسرـ ـ ـتیوشآـخهیـلاـستودوـ والـلاـتامـنهـبهـ
ـیلرا ـخبی،ـ آنـ و داد ـخیلمـهـاهر ـ زودـ راـشودـخی ـکلهـبان رـ راـندـنـاسوب ـیلد. دوـ دو و زـسی ـیبت دـ ـیگای ازـ رش
ـمهمکـی ـ ـمجلیـناـ ـ ـخیلـ وـندـمیآـمهـیرـ ـلبد ـبلنبـشاسـ ـ وـ ـگفیـمیـلود.ـبانـشنـتیـقرـبرزرقوـپد “ـ والـلـاتت:

ـمث ـسینلـ ـ راـسـامود.”ـبدهـشدرالـ و ـیلک دـسوـتیـ ـیگط آنـکرانـ در ـکله ـمعمـههـبد،ـنودـبوبـ اوـندـشیـفرـ و د
هم محو درخشش و زیبایی رایلی شده بود.

راـسـام و ـیلک دوـبیـ ـستا دورـشانـ ـمیکـیان ـنشستنزـ ـ ـ ـ اـ ـنسبوراـفـامد ـ ـپیدیـبسـحمـههـبتـ راـنردـکداـ ـیلد. یـ
ـفقیتوـمهـبیـگازـتهـب ـ ـ ـنظییـبیـ ـ درـ ـنقر «ـ ـبناریـمش درـ ـفیلت» ـ «ـ وـغم ـتعصرور ـ دـ ـپیتـسب» وـکداـ رده

ــحس دــخیــباــ را درــفرــگیــماالــبتــسودش ــعیت. سِکــساــمالــحنــ ــم ثر،ــتنــ ــم نکــیلــ ه ــم ــ وــ آرام دس
ـصحبوشـخ ـ اوـبدهـشتـ ـتلفنود. ـ ـ وـ درآورد را ـعکش ازـیاـهسـ ـلکاـفی رودا۱ونـ ـستو راـ ـنشر اـ داد راـمان ـیلا یـ
ـفک ـفقکـساـمهـکردـکیـمرـ آنـ روی وـکیـمارـکاـهروژهـپط ـمترده ـنشهـجوـ واـساـمهـکدـ در بـحاـصعـقک
اـیـاههـنـاخارـک آنـکتـسی ـشیـامه وـ راـشـومن ـختـاسک اـ راـسه ـیلت. ـگفیـمیـ ـهسادمـیت:”ـ ـفکهـکتـ ردمـکیـمرـ
اـجردـمنـیا ـحتموان ـ اـ ـنمالـصاال ـچطدـنیداـ ـیگازـبکـیاـبدـیاـبورـ ـصحبوانـجرـ ـ ـکنتـ وـ ـمضطمـهالـمـاکد ـ ربـ
ـتصمیت.ـسا ـ ـ ـفترـگمـ اوـبهـکودمـبهـ ـمها وـشاـبانـبرـ ـعصم ـبگمـهاـبیـبوـخرـ ـنیذراـ آنـ ـهیعـقوـمم. ـفکچـ رـ

ـنم اوـکردمـکیـ ـقبه ـلمـاعکـیاـبالـ دـ ـخته ـشگـوخرـ ـصحبلـ ـ اـکتـ راـسـامهـچرـهت.”ـسرده و ـیلک ـبییـ مـهاـبرـتشـ
ـصحب ـ ـبییـلد،ـنردـکیـمتـ آنـتشـ راـهر ـسمهـبا درـموقـسمـهتـ ـهفتیداد. ـ اـههـ ـخیای اـ اوـیر، ـلین ودـباریـبنـ

دوـک ـسته ـنظهـبشـ ـشحوـخرـ ـگفیـمیـلد.ـمیآـمالـ “ـ ـمعت: دردـ ـنمدهاش وـکیـ ـکسرد ـنشمـهلـ اـبدهـ و نـیود
عالی بود.”

ـعل اـغیرـ ـلبهـکنـیم راـ ـیلاس اـییـ ـفسادآور اـبـاههـناـ ـمثـامود، اـ داـیل ـستن اوـهانـ اوـبا ـلیا ـنگنـ کـسـامقـشـاعاهـ
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ـنش درـ یهـچرـهب،ـشیـطد. ـب ـبیتـشذـگیـمرـتشـ ـتحرـتشـ یاـتتـ ـث وـفرـگیـمرارـقرـ ـکنجکت ـ ـ د؛ـشیـماوـ
ـخصهـب ـبعوصـ اـ از آنـکنـید راـسـامه،ـماـنرـبرـیدـمه ـنکـامکـیهـبک ـبسینـ ـ ـمعارـ زـ و ـیبروف ـمعاـ اوـکیـفرـ و رد

ـخیل ـ ـفقهـناـبودـمیـ ـگفطـ “ـ دوـست و درـبالم” ـکنتـساره راـ ـیلار ـنشسیـ ـ راـ ـیلت. ـگفیـمیـ “ـ ـگفتودمـخاـبت: ـ مـ
نباید مرد خیلی بدی باشد.” و آخر شب که ماسک رایلی را برای شام فردا شب دعوت کرد، او پذیرفت.

ـیلرا وـجریـهـاظهـکیـ ـچشذاب ـگیمـ داـ ـیگازـبکـیت،ـشر ـشکازهـترـ اـکودـبدهـشـافوـ رـصه ـفتال ـمتکبارـ ـ ـ هایـنراـ
درـشداـن او روـموـحت. ـستهی اـیاـ در ـنگلیی ـ ـ درـسدرـمکـیهـبده،ـشزرگـبسـ رـیهـجهی ـفتک وـبهـ کـیاـتود

ـهفت ـ ـقبهـ ازـ زـمدروـپاـبکـسـاماـباتـقالـمل ـبعرد.ـکیـمیـگدـنادرش آنـ از درـشد Whiskyب Mistرا ـیل، هـبیـ
زـناـخ زدـنوادهاش ازـشرایـباـتگ ـشخصیان ـ ـ آـبازهـتهـکیـبذاـجتـ او ـشنا وـشاـ وـشوـمده ـشیاـمک یـقرـبنـ
ـتعازد،ـسیـم ـکنفـیرـ ـمستقیدرشـپد.ـ ـ ـ ـ ـمپیاـکتـقروـسمـ ـ رـتوـ ـپیشیناـتتـفرش ـ ـ ـ راـساـمهیـ ـکنکـچک وـ د

ـفهمی ـ ـ اوـکدـ ـچهکـیه ـمعرهیـ وـ ـبیذابـجروف ـلمللناـ ـ ـ اـ ـپنهـکتـسی ـبچجـ زـ و دارد راـنه اـطش داده ت.ـسالق
راـپ ـیلدر دـ ـختی راـ اـکشـنرزـسودنـبوحـلادهـسرـطـاخهـبرش راـخـامرد ـیلود ـگفیـ اـکتـ ـمیه اـ کـسـامتـسدوار

توضیحی در اینباره داشته باشد و درنهایت برای شام با او بیرون رفت.

راـلک،ـسـام راـبردهـبودـخاـبی و ـیلود دوـهیـ ـستم ـمسیاـتشـ ـ اـ راـترـجن اوـکون ـیگازـبکـیمـهه زـ ـیبر اـبود،ـباـ
آنـبردهـبودشـخ از آنـکیـیـاجود. درـهه رـیا ـستک ـخیلورانـ ـ ـخلیـ ـهمد،ـنوردـخیـمامـشوتـ ـچیهـ آرامـ ـپیز شـ
راـفیرـم ـیلت. ـمنتظیـ ـ ـ ـببیناـتودـبرـ ـ ـ درـسـامدـ ـچیهـچوردـمک ـصحبزیـ ـ ـکنیـمتـ درـ ـنهد. اوـیاـ ـگفت ـپنهـکتـ جـ

ـپس درـ و دارد ـفترـگالقـطالـحر اـ اـسن اـیت. ـعتن آنـ راـبدرـقراف ـیلرای ـکنجکهـکودـباارزشـبیـ ـ ـ وـ ـمشتاو ـ اقـ
ـببیناـتدـش ـ ـ اـ راـید ـبطن ـکجهـبهـ ـختاـ اداـشیـممـ در راـساـموردن،ـخذاـغهیـمود. و ـیلک آبـشخـییـ د.ـشان
ـپیرایـبـاهآن رـهـوسهـبادهرویـ ـفتنو ـ وـ ـبعد زدـسهـفـاککـیهـبدـ آنـنر در راـجد. ـیلا ـمخهـکیـ ـشیوـنفـلاـ ایـهیـندـ
ـلکلا ـ آبـبیـ ـسیود، ـسفبـ داد.ـ ـکمکـسـامارش ازـکاـ ـنظان راـ ـیلر ـنظهـبذابـجیـ اـمیآـمرـ و راـید ـبطن اداـ هـمه

پیدا کرد.

دوـیا ـنفن ـهمردایـفرـ وـنوردـخارـهاـنمـهاـببـشانـ ـبعد رـلاـگکـیهـبدـ ـفتنری ـ وـ ـبعد ـهتهـبمـهاـبدشـ لـ
ـگشتنرـبکـسـام ـ ـ راـ ـیلد. ـگفیـ راـیـاهکـشوـمهـکتـسواـخیـمکـسـامتـ ـنشنـمهـبش اوـهدـبانـ ـگفیـمد. ت:ـ
ـخیلنـم“ ـ ـنبلـیاـمیـ اـ اوـمودم ـچنا وـیدـ ازـیدـین ـنشنـمهـباـهکـشوـمو وـ داد.” ـقتان اـبکـساـمیـ االتـیه

ـمتح ـ ـگشرـبدهـ آنـ ـچنـاهت، ـهفتدـ ـ ازـ اـیرـطه ـیمیق ـ ارـهاـبلـ در ـتبم وـنودـباطـ ـبعد راـ ـیلد ـبلیکـییـ ـ ـمقصهـبتـ ـ دـ
ـنجلسآـل ـ راـیرـخسـ ـیلد. ـگفیـمیـ “ـ اـمت: درـصن ـچیرـهاـیزدیـماـنارهیـبال دـ ـیگز ـفکریـ ـنمرـ ـفقردم.ـکیـ طـ

داشت بهم خوش میگذشت.”

اـساـم ـنظاـمک دـ ـیگر داـ ـفقت.ـشری ـپنطـ اـ از روز راـماـقج ـیلت درـ ـلیفاـکی ـ ـنیرـ آنـشذـگیـماـ و درـهت ـهتا لـ
Peninsulaـهیلیـلورـبدر ـ درـ زدنـگالـحز اوـنودـبپ ـگفد.” «دـ ـنممـلت: اـهواـخیـ از مـهواـخیـمروی.ـبـاجنـید

ازدواجـماـب ـکنن اـ درـگی.» اـبنـمدـشاـبادمـیتـسر اوـحنـیه ـخنرف وـیدـ ـبعدم اوـ ـگفد «ـ الـماـکنـمه.ـنت:
ـهستدیـج ـ اـ ـقبرـگم. ـکنولـ ـحسـامی،ـ ـبخوشـخیـباـ وـیوـشیـمتـ اـمم.» راـکنـیا ـنیسادمـیم.ـیردـکار ـ درـکتـ ه

آن موقعیت چه فکری میکردم و تنها چیزی که میتوانم بگویم این است که فقط بیستودو سالم بود.”

ـیلرا زـتیـ آن دـیانـما ـختک ـنمرـ وـبهـنوـ ـهیود درـمدروـپتـقچوـ را ـقعیتوـمادرش ـ ـ ـنگهـکیـ ـچیرانـ ـبشزیـ د،ـنوـ
درـبدادهـنرارـق او وـبیـبوـخردـگاـشهـسدرـمود. ـچنود ـیگازـبزهیـیاـجنـیدـ ـکسریـ وـبردهـکبـ ـشخصیتود ـ ـ ـ یـ
ـشتنتداـسدو ـ وـ ـمهی داـبرـ دوـکوریـطهـبتـشان ـسته ـمعتقشـناـ ـ ـ اوـنودـبدـ ـسفید ـ زـفرـبدـ اـنی اـسده ـهمیـامت. ـ نـ
ـختد آنـ رویـجر کاـبا ـل ـهتنـ اـ ـیستل ـ وـبادهـ اـمدروـپهـبود بهـکیدادـمالعـطادرش ـق هـکردیـماـبردهـکولـ
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ـچه ازـساردهـ اـتزرگـبودشـخال درـگازـتهـبت،ـسر ازـطتـسواـخی ـهمسالق ـ اوـ وـلر داده را ـپنش ـبچجـ دارد،ـ ه
ـکنازدواج ـضمند.ـ ـ اـ دوـمنـیا وـکرـشرد دارد ـبعت ازـ ـتنهتـشذـگد ـ ـچناـ ـهفتدـ ـ ـبگدـنواـتیـمهـ دوـکدـیوـ ـسته شـ
را لدارد. ـی ـگفیـمیـ “ـ ـهسادمـیت: دـمهـکتـ ـحملکـیارـچادرم ـ ـعصبهـ ـ اـشیـ ـهمیشنـماـمد. ـ ـ دتـشهـبهـ

رمانتیک و احساساتی بودم و این کار اینقدرها هم از من بعید نبود.”

ـیلرا اـبیـ ـنگلیه ـ ـ ـگشرـبسـ راـموازـلاـتتـ ـجمش ـکنعـ واـ و ـیندـلد اوـبشـ اـبا ـمتحاالتـیه ـ ـگشتنرـبدهـ ـ ـ اـباـتدـ
وـتهـکک،ـساـم ـقتازه ازـکیـ ـشتذـگارـکار ازـبهـ اـپود ازدواجـجدرش آـفرـگازهی ـشنت، هیـناـخکـساـمد.ـنوـشاـ

ـشخص ـ ـهمیهـبت،ـشداـنیـ ـ آنـطـاخنـ درـهر ـیکهیـنـاخا دوـ از ـستی ـمیلیانـ ـ ـ اـجک،ـسـاماردرـ ـسکف نـکـاسالـ
راـندـش ـیلد. ـگفیـمیـ “ـ ـهفتکـیت: ـ ـبعودـبهـ اـ از آنـبهـکنـید رـجه ـفتا ـیبـرغردـمکـیم،ـ واردـ ـسیرـپنـمد.ـشه دم:ـ
ـشم« ـهستییـکاـ ـ ـ اوـ و ـگفن؟» «ـ ـهستهـنـاخبـحـاصنـمت: ـ ـشمم،ـ ـهستییـکاـ ـ ـ وـ ـقتن؟» راـخنـمیـ اوـبودم ه

ـمع آنـکیـفرـ از او رـجرد، ـبعکـسـامت.”ـفا درـهدـ ـلکـابا اـنـاخنـ ـسکهی راـ از ـیلال دوـ ـستگواـخارهـبی ـ وـکاریـ رد
ـحلقکـی ـ وـبهیـ ـچشزرگ ـگیمـ اوـبرـ ) داد. او اـبه ـحتسه ـ اـ ـحلقنـیاب ـ ـحلقهـسه،ـ ـ راـبزدیـماـنهیـ ـیلرای یـ
ـحلقکـیلـماـشهـکودـبدهـیرـخ ـ ـخیلهیـ ـ درـ اوـکدـشیـمتـشی ـلیه ـحلقنـ ـ اـبود؛ـبهـ ـحلقکـیهیـفاـضه ـ هیـ
وـمروز ـهمچنیره ـ ـ ـ ـحلقکـینـ ـ راـسـامودـخهـکهـ آن دورـبردهـکیـحراـطک و دهـتود ـکبوتـقاـیادورش دهـشارـکودـ

بود.)

دارمـطـاخهـب“ اوـکر ـگفیـمه «ـ ـمصودنـبنـماـبت: اـ اـبتـسادف ـنتخا ـ ـمسیابـ ـ ـسخرـ زـمت.»ـ آن درـمن تـسان
منظورش را متوجه نشدم اما حاال کامال میفهمم. این کار کامال سخت و دیوانگی محض است.”

ـعنهـب اوـ ـلیوان ـتجنـ اـبرـ دورانـیه، راـبن ـیلرای ـخیلیـ ـ ـسخیـ اـبتـ ـشقـاعادـبردـگنـیود. اـبهـناـ او اـیه ـحسن راـ اس
ـمیلیکـیاـبهـکهـکداد ـ ـ ِـ ـجهحِـتـافاردر اـشزدـماـنوار،ـستـجانـ اـسده ـلبتت. ـ درـ ـتئتـلـاحه ـهمیوریـ ـ ودـبورـطنـ
درـما ـعما ـنقلـ ـیکارـتاطـ وـهیـ داـجم اواـشود رـکوالیـجرـخت. ـسیه ـمتکـساـمد،ـ ـفقهـکدـشهـجوـ هـبطـ
ـنقولـپدازهایـنا راـخهـکدهـناـمشـیراـبدـ آـبودش اـکرـشردوـهد.ـناـسرـبالـسرـخه ـسپیت ـ ـیکساـ وـ ـتسس الـ
ـحقتـخرداـپرایـب ـمنارـکوقـ ـنقولـپقـیزرـتهـبانـشدانـ اـ ـحتید ـ داـ ـشتناج ـ وـ ـهید ـمعلچـ ـ ـنبومـ اـبودـ اوـیا اعـضن

ـکس دـلاـمایـهازارـبادـ در ـنیی وـ ـقتوـمهـکیـیاـهذاریـگهـیاـمرـسا ـمتاـ اـندهاـشفـقوـ اـقولـپنـید، ازـسرار ـکجت اـ
اـسرـب درـهارـکرـگد. ـپیوبـختـکرـشردوـها ـفتنیرـمشـ ـ ـجمرایـبکـساـمد،ـ اـپردنـکعـ ـعتمول ـ ـنفهـبادـ سـ
ـبی ـپیریـتشـ اـکیـمداـ اـمرد؛ ـنبورـطنـیا راـ ـیلود. ـگفیـمیـ “اوـ روزـهت: ـمشکلکـید،ـمیآـمهـناـخهـبهـکر ـ ـ یـ

پیش آمده بود. همهجوره تحتفشار سنگینی بود و این خیلی وحشتناک بود.“

ـمیوـس اـترـپنـ ـسپیاب ـ ـیکساـ ازـ ـلیاـجواـکرهیـیزـجس ـتبنـ ـیکهـبلـیدـ ازـ ـستراـپی دلـیرـترسـ ـمشغن ـ ایـهیـلوـ
ـمهنروهـگود.ـبدهـشکـسـام ـ درـسدـ او وـنودـبدهـشنـکـاسرهـیزـجان ـلکـافد دـترـپکـیرایـبرا۱ونـ ـیگاب آـ ادهـمر
ـمعمتـکـرشکـید.ـنردـکیـم ـ ـفقیـلوـ رویـ دـکروژهایـپط در اـسه دارد،ـجت ـتمرا ـکنیـمزـکرـ اـ اـمد ـسپیا ـ ـیکساـ سـ
ـنبورـطنـیا ـلکاـفت،ـکرـشود.ـ آ۱ونـ در وـیرـپرا ازـگکـیاـبل ـمهنروه ـ ـمنتقواجـکرهیـیزـجهـبانـسدـ ـ ـ وـکلـ ـبعرد دـ
دـهروـگ ـیگی ازـ ـمهنر ـ راـسدـ رویـکرایـبان ـلکاـفدـیدـجروژهیـپار ایـجدـیاـبهـکورهـتوـم۹کـشوـمکـی،۹ونـ
ـلکـاف ـبگیرا۹ونـ ـ اـ و ـحتمرد ـ ـیگـاجاالـ وـیدـقلـتـاشنـیزـ ـنشستازـبم ـ ـ اـفرـگارـکهـبود،ـشهـ ـسپیت. ـ ـیکساـ ـهنسـ وزـ
اـب ـثبرای اـ ـفقیوـماـبدـنواـتیـمهـکنـیات ـ ـفضتـ راـ ـمتعلا ـ ـ ـکنودـخهـبقـ داـصرـفد،ـ اـشت واردـمکـسـامـامت دام

مناقصه برای قرارداد بستن با شرکت بزرگی مثل ناسا میشد.

ـلکاـف،۲۰۰۸والیـج۳۰در آزـترـپکـی۹ونـ ـیشـاماب درـفوـمیـ ـتگق داـ روـکورـتوـم۹اـبتـشزاس وـنودـبنـشه د
ـنیدـنوـپزارـه۸۵۰ ـفشرویـ یوـتارـ ـل روزـسد.ـنردـکیـمدـ ـبعه درـ ـمهنواجـکرهـیزـجد، ـ اـسدـ ـسپیان ـ ـیکساـ سـ

۱۳۲درد، رنج و نجات



ـلکـاف ازـپرا۱ونـ راـنردـکتـخوـسر دل و درـبد زدـیه اـنا ـنیوارهیـهـامکـیکـشوـمنـید. راـیواـهرویـ ـعنهـبی وانـ
ـمحم ـ اـلوـ ـصلهی ـحمودـخاـبیـ درـکلـ و ـکنرده آنـ ـچنار دـ ـستگد ـ ـتحقیقاهـ ـ ـ ـ راـساـنیـتاـ ـحمودـخاـبمـها رد.ـکیـملـ

 کیلوگرم بود.۱۷۰آن طور که همه میگفتند، وزن این کارگو حدود 

ـسپیا ـ اـ ـیکس آـ از ـفقـوماـنابـترـپنـیرـخس ـتغییش،ـ ـ ـ ـچشراتـ ـگیمـ رویـ اـیـاهکـشـومری ـعمش کـیود.ـبردهـکالـ
ـمعمتـکرـش ـ ـفضوا-ـهیـلوـ ـچنیاـ ـ رـ ـیسن اـ راـنـامازـسرـبهـفـاضک ـهیی وـ ـنمتـقچ اـفرـیذـپیـ اـسـامـامت رارـصک
اـکتـشدا درـکرـشنـیه ـعیت ـتکنهـکالـحنـ ـ راـلوـ ـپیشوژیاش ـ ـفترـ ـکنیـمرـتهـ ـسعدـیاـبد،ـ ـکنیـ ـصحیردـکارـکدـ ـ حـ
داـه ـشتم درـشاـبهـ ـبید. ـتغیینـ ـ ـ رویـکیـگزرـبراتـ ـلکاـفه ـعما۱ونـ ـنسخد،ـشالـ ـ ازـیدـجهیـ ـلیرـمورـتوـمد ودـب۱نـ

که به یک سیستم خنککنندهی اصالح و بهینهسازیشده تجهیز شده بود.

یاو ــل روزــشوــمابــترــپرایــبالشــتنــ در د۲۰۰۸الــستــسوــگآ۲ک قاــق، ــی بیــ ــق ازــ غابــترــپل ــل د.ــشوــ
ـسپیا ـ ـیکساـ دوـ ـسعارهـبس ـهمهـکردـکیـ روزـ دـترـپکـیان ـیگاب داـهرـ ـشتم ـلکاـفد.ـشاـبهـ آ۱ونـ ـسمدر انـ

ــشن وــشاورــ لد ــخی ــ قیــبیــ ــن اــبرد،ــکروازــپصــ ــنشهــکنــیدون ازــناــ ــمشکلهای ــ ــ داــ ــشتی نارــکد.ــشاــبهــ ــم دانــ
ـسپیا ـ ـیکساـ ازـکسـ دورـیرـطه ـبیق ازـهنـ ـلیفاـکا ـ ـنیرـ راـترـپاـ ـتماب ـحسد،ـنردـکیـماـشاـ ـهیجیـباـ ـ زدهـ دهـشان
وـنودـب وـیرـفد وـساد ـتشوت دادـسقـیوـ ـسپد.ـنر درـ درـسس ـلحظت ـ اـقهـکهایـ ـقسمتـسرار ـ ازـ اول ـقسمت ـ تـ

ـمشکلود،ـشداـجدوم ـ ـ درـ ـپیکـشوـمی آـ ـتحلید.ـمش ـ ـ ـبعـاهلـ اـ از اـکـاحهـثادـحنـید از ایـهورـتوـمهـکودـبنـیی
اـیدـج درـشوـمنـید ـهنگک، ـ ـقسمدنـشداـجامـ ـ دومـ و اول ـگهـانت ـتحانـ ـفشتـ ـفتنرـگرارـقدیـیدـشارـ ـ هـکدـ

باعث شد بخش اول محکم به بخش دوم بخورد و نوک موشک و موتورش را خراب کند.

ـبسیقـفوـماـنابـترـپنـیا ـ ازـ ـمنارـکاری اـ ـسپیدان ـ ـیکساـ راـ ـحسس داـکتـحاراـنیـباـ ـسینیـلرد. ـ ـیکگ،ـ ازـ ی
ـمسئ ـ اـ ـستخوالن ـ اـ در ـسپیدام ـ ـیکساـ ـگفیـمسـ “دـ اـیت: ـصحننـیدن ـ ـتبرـمکـیهـکهـ آنـ ـهمه اـ وـنه ادیـشرژی
درـلاـسدر ـنیاـثیـسرضـعن، ازـ ـبیه ـخیلرودـبنـ ـ دردـ روزـباکـنی آن ـیکود. ازـ روزـیرـتدـبی ـلعنتایـهن ـ ـ اـمیـ
ـشمود.ـب ـمعماـ ـ راـهرـتزرگـبهیـیرـگوالـ ـنما ـبینیـ ـ اـ روزـمد آن ـهما ـخستـامد.ـنردـکیـمهـیرـگهـ ـ وـ م.”ـیودـبودـباـنه
ـمنارـکاـبوراـفکـساـم ـصحبدانـ ـ آنـکتـ و راـهرد ـغیرـتا ـسیند.ـنردـگرـبانـشارـکرـسهـکردـکبـ ـ اـ هـبورـطنـیگ
“اوـطـاخ آورد: ـگفر «ـ ـببینیت: ـ ـ ـ اـقـامارـکد،ـ ـهمیتـسرار ـ اـشاـبنـ ـشکد. ـنکنیولـهدارد.ـنیـلاـ ـ ـ اـ ـجمنـید.» التـ
ـهمد.ـنودـبیـیادوـج ـخیلهـ ـ زودـ وـشوبـخانـشالـحی ـتحقیهـبدـنردـکروعـشد ـ ـ درـ اـمق اـکنـیورد ـشکه ارـکالـ
ـکج وـباـ ـچطود ـننواـتیـمورـ ـکننشـفرـطرـبدـ ـ ـهموایـهالوـحد.ـ ازـ ـمیااـنه وـ اـبأس،ـیدی ـمیه وـ ـتمدواری ـتغییزـکرـ ـ ـ رـ

کرد.”

ـسخنکـیکـسـام ـ اراـمرایـبمـهرژیـنراـپیـنراـ درـیردم او داد. ـبیکـیه ـنیاـ ـگفهـ اـ ـسپیت ـ ـیکساـ کـشـومکـیسـ
ـیگد داردـ ـمنتظهـکر ـ ـ اـ ـچهابـترـپتـسر اـ را ـنجارم دـ ـهیام وـ ـخیلم ـ زودـ ـپنجابـترـپی ـ راـ اـهم ـنجم ـهنیدـمامـ اوـ د.
ـگف “ـ ـهمچنیت: ـ ـ ـ ـمجنـمن،ـ اـ آـخـاسروعـشرایـبدامـقوز و ـششمرایـبدنـشادهـمت ـ راـ دادهام.ـهی ـسعوـتم هیـ

 بیکموکاست ادامه دارد.”۹فالکون

وا ـجعاـفکـیومـسابـترـپعـقدر ـقبواـعاـبهـ ـبسییـ ـ زـ وـتود.ـبادـیار ـقتا اـکیـ ـنتکـشوـمنـیه ـنسواـ ـحلرـمتـ هیـ
را ـفقیوـماـبدوم ـ ـپشتـ ـبگرـستـ اـ ـسپیذارد، ـ ـیکساـ ـهیسـ ـنمتـقچوـ ـنسواـتیـ ـمتتـ آـکودـشهـجوـ واـیه ـقعا اـ
ـمشک ـ ـنشلـ راـترـپهـکتـخوـستـ دوم ـشکساـباب ـ ـبسیه.ـناـیدهـشلـحرد،ـکهـجواـمتـ ـ ازـ ـمهناری ـ انـسدـ
ـمطمئ ـ ـ اـکدـنودـبنـ ـمشکنـیه ـ راـ وـنردهاـکرفـطرـبل ـچهروازـپرایـبد اـ ـضطارم داـ ـشتنراب ـ ـمعتقهـکراـچد،ـ ـ ـ دـ

ـمشکلرایـبدـنودـب ـ ـ ـسقثـعاـبهـکیـ اـ ـخیوط راهـبدهـشرـ دارـسلـحود، اـنادهای اـسـامرایـبـامد. اوـیک هـباعـضن
ـنظ ـگفیـمکـسـامد.ـمیآـمرـتدیـجرـ “ـ ـبسینـمت: ـ ـبسیارـ ـ اـ ـفسار اـبردهـ آنـمرـگودم. ـمشکا ـ ـلعنتلـ ـ ـ ـچفیـ تـ

  ایالن ماسک: تسال، اسپیساکس، و تالشی برای آینده فوقالعاده۱۳۳



ـنش درـ را دومـپدن ـنکلـحرواز ـمشککـیاـیم،ـیودـبردهـ ـ ـتصلـ دـفادـ ـیگی ـپیهـکودـبرـ آـ ـکنیرضـفود-ـبدهـمش ـ دـ
ـشتبا ـ روـهاـ در وـترـپدـنی اـککـشوـمتـخاـساـیاب رـصه ـبطال ـهیهـبیـ ازـکچـ ـمشکدام ـ ـقبلالتـ ـ ـشتداـنیـ هـ
وـشاـب آن دـقد- ـیگت راـبرـ ـختاـبازی اـیودـبهـ ـسپیم.” ـ ـیکساـ ـپنجمیرایـبیـفـاکولـپسـ ـ ـ ـ راـترـپنـ هـبت؛ـشداـناب

ـهمی ـ اوـگادـسنـ ـمیلی۱۰۰ی. ـ ـ دالرـ وـبردهـکقـیزرـتهـنـاخارـکهـبولـپون ـمشکرـطـاخهـبود ـ ـتسالتـ ـبیال،ـ ازـتشـ ر
ـنمنـیا ـنسواـتیـ ازـ ـشتگذـگودـخت ـ ـکنیـ ـگفکـساـمد.ـ “اـ ـچهروازـپنـیت: اـبارمـ و اـگود.” ـسپیر ـ ـیکساـ سـ
ـنسواـتیـم ـچهروازـپتـ راـ ـفقیوـماـبارم ـ اـ ـنجت دـ اـهام ـعتمد، ـ ـنفسهـبادـ ـ درـ ـمقش ـمقلـباـ آـماـ ـیکرـمات وـیاـ ی

 و پروژههای بلندپروازانهتر باز میکرد.۹مشتریان تجاری احتمالی، باالتر میرفت و راه را برای فالکون 

ـمسیدر ـ ـمیوـسرـ ـهمکـسـاماب،ـترـپنـ روشـ ـهمیشگان ـ ـ ـ -ـخیـ را ـبیهـکودش ازـ درـحش ـگید د-ـشیـمروژهـپرـ
ـکسرـهت.ـشدا اـکیـ در ـسپیه ـ ـیکساـ ـخیاـتثـعاـبسـ درـ واردـشیـمکـشوـمابـترـپر ـلیسد ـ ـسیتـ کـساـماهـ
ـمعمد.ـشیـم ـ اوـ راـکرـهوال، دـکاری از ـسته ـتماـبد،ـمیآـمرـبشـ اـقامـ ـنجدرت ـمشکلـحرایـباـتیدادـمامـ ـ لـ

ـکم ـکنکـ ـگفیـمانـگورـبنـیوـکد.ـ “ـ ـشخصهـبنـمت: ـ وـشابـترـپفـقوـتثـعاـبارـبکـیهـ ـمجبدم ـ روزیـشورـ دم
درـبدو اـبار اوـکنـیارهی اـضه و ـچگاـهارـکوالـحاع اـنوـ اـهدـبزارشـگکـساـمهـبت،ـسه اـمم. ـگفیـمالنـیا ت:ـ

«پانصد نفر کارمند در این شرکت هستند. تو چه چیزی الزم داری؟»”

ـیک اـ از ـتمنـیی زـیاـبـاهاسـ اـنـامد ـنجی راـسـامهـکدـشاـبدهـشامـ و ـیلک ادشـیانـگورـبهـکراـچد؛ـنودـبمـهاـبیـ
داـسـامهـکودـب از دـیلـخک ـستشک ـ درـیوـ ـکلی ـلنوپـ اوـبدنـ ـتما ـفترـگاسـ ـقسماریـکوشـجدـنداـباـتودـبهـ ـ تـ
ـچطکـشوـمزرگـب ـپیورـ رـ ـفتش اـ ـتمکـیکـسـامت.ـسه دـ ـیگاس اواـ در درـشطـسر و ـکنهـکیـلـاحب راـ ـیلار یـ

ـکشیدراز ـ آنـبود،ـبدهـ درـفرـگاـها و ـمهنچ،ـپچـپالـحت ـ راـسدـ ـگفیـمانـگورـبرد.ـکذهـخواـمان “اوـ ـپشت: تـ
ـشکواـییـشوـگ ـبنیزد،ـمرفـحیـ ـمجبنـیراـباـ ـ دورـیودـبورـ ـجمیـشوـگم ـبشعـ ـبشناـتمـیوـ ـ د:ـیوـگیـمـامهـبهـکمـیوـ

شماها باید هرچه زودتر کارهای کوفتیتون رو تموم کنید.”

ـچهابـترـپدنـشکـیزدـناـب ـستواـخارم،ـ اـههـ و ـنتظا ـ آنـ رـبدرـقارات ـفتاال ـهمهـکودـبهـ اـمهـ ـشتبدام ـ اتـهاـ
ـحمقا ـ راـناـ ـتکه ـمعمد.ـنردـکیـمرارـ ـ ـلکاـفهیـندـبوالـ اـشیـمردهـبواجـکرهیـیزـجهـبیـجرـکطـسوـت۱ونـ اـمد. ارـبنـیا
وـسـام ـمهنک ـ آنـسدـ ـهیجدرـقان ـ وـ زده ـمیااـنان ـنمهـکدـنودـبدـ ـنستنواـتیـ ـ ـ اـ ـنتظد ـ درـ ـسفار درـ راـیاـیر ـتحمی ـ لـ

ـکنن ـ ـپیمواـهکـیکـسـامد.ـ ـ ـنظریـبارـبایـ ازـشوـمهیـندـبـاتردـکهـیراـکیـماـ را ـنجلسآـلک ـ ازـیاواـههـبسـ و ی
ـببواجـکهـباـجآن اـ اـینـیرد. ـخیلدهیـیک ـ اـبد؛ـشیـموبـخیـ ـستثنه ـ ـ اـ ـمهنهـکنـیای ـ اـسدـ ـسپیان ـ ـیکساـ سـ
ـفشدـنودـبردهـکوشـمراـف داـ ـپیمواـهلـخار ـ ـممکاـ ـ اـ ازـتمـکهـککـشوـمهیـندـباـبتـسن ـهشتکـیر ـ اـ ـینم چـ

ـضخ داـماـ ـکنارـکهـچت،ـشت ـهمید.ـ ـ ـپیمواـههـکنـ ـ ـسفاـ راـ ـتمرد،ـکروعـشیـیاواـههـبرش ـنشینرـسامـ ـ ـ انـ
ـنستنواـتیـم ـ ـ ـعجیبایـهداـصدـ ـ ـ راـ ازـکی ـمحه ـنگلـ ـبشندـمیآـمارـبهداریـ ـ ـلنوـبد.ـنوـ آـ ـلتت ارـیدـمان،ـ قـبـاسدـشر
ـنیوـیوـیا اـ در ـسپیک ـ ـیکساـ ـگفسـ “ـ ـعقهـبنـمت: ـنگبـ دـکاهـ و درـشوـمهـکدمـیردم ـمچالـحک دنـشهـلاـ

است. به خلبان گفتم که باالتر برود و او هم همینکار را کرد.”

ـکنوا درـشـومشـ ـشبیتـسک ـ ـبطکـیهـ آبـ درـلـاخری ـپیمواـهی ـ ـفشهـکودـباـ ـفشهاشـندـبهـبواـهارـ یآوردـمارـ
ـمچو ـکنیـمهاشـلاـ آـ ـلتد. ـحسنـ ـقبردـکابـ اـ از ـمجبهـکنـیل ـ آـفهـبورـ ـبشدنـمرود ـتید،ـنوـ اـ ـسپیم ـ ـیکساـ ـنیسـ مـ
دارـصرـفتـعـاس اـحرایـبدـنت ـمشکنـیل ـ دـ آنـنوـشارـکهـبتـسل ـجیبایـهوـقـاچـاهد. ـ درآوردـشیـ را وـنان د
الـکارهـپهـبدـنردـکروعـش ـستیکالـپهیـیردن ـ ـ دورـکیـ ـمحککـشـومهیـندـبه ـ ـبستمـ ـ ـبعود.ـبدهـشهـ ـجعبکـیدـ ـ هـ
ـپیزارـبا وـنردـکداـ اـبد ـستفا ـ آـ از ـبعضردنـکازـبهـبدـنردـکروعـشـاهارـچاده ـ ازـ ـپیی ـمهچوـ رویـهرهـ هـککـشوـمای
ـفشدـشیـمثـعاـب وـ درون ـبیار ـپیمواـهرونـ ـ وـشرـبراـبمـهاـباـ ـقتود. ـپیمواـههـکیـ ـ ـنشساـ ـ ـمهنت،ـ ـ زـکانـسدـ گـنار
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زدن به مدیران ارشد و گزارش این فاجعه را بین خودشان تقسیم کردند.

ـصب۳تـعاـس وـبحـ ـنجلسآـلتـقه ـ وـبسـ ـیکود ازـ اـیدـمی داوـیراـجران ـطلی اـشبـ ـخبنـید ـسنرـترـ راـ هـباک
ـتصد.ـهدـبکـسـام اـبورـ ـتعمیهـکودـبنـیر ـ ـ اـ ـخسنـیر ـکشیـمولـطاهـمهـسارتـ ازـشوـمهیـندـبد.ـ ـچنک ـاجدـ
وـبدهـشوراخـس ـتیغود ـ درـکیـیاـههـ ـقسمه ـ ـمختـ ـتعبیتـخوـسزنـ ـ ـ ـمشکاـتدـنودـبردهـکهـ ـ ـنشتلـ ـ راـ لـحی

ـکنن ـ ـشکستد،ـ ـ ـ ـچنالوهـعهـبد.ـنودـبهـ ـمشکدـ ـ دـ ـیگل یمـهرـ ـپ آـ دـساـمود.ـبدهـمش ـستک دادـ هـبروهـگور
ـسف اداـکهـبانـشرـ ـهندـبهـمواج وـ ـبعد ـکمکروهـگکـیدـ ـ راـ ـقسماـبی ـ ـتعمیایـهتـ ـ ـ آنـبدهـشرـ ـسترـفـاجه دوـ اد.
ـهفت ـ ـبعهـ درـشوـمد،ـ وـقوـمالبـقکـیهـبهـکیـلـاحک ـتعمیود،ـبدهـشلـصت ـ ـ آـشرـ ـلتد. ـگفیـمنـ “درـ تـست:
ـمث اـ ـهمهـکودـبنـیل داـهاـبهـ ـسنگکـیلـخم ـ ـگیرـ ـشیاـبردهـکرـ ـشمم.ـ ـنماـ ـنستیواـتیـ ـ ـ دـ ازـسد ـبکشیارـکت ـ ـ وـ د

نفر بغل دستیتان را آنجا بگذارید و بروید. وقتی کار تمام شد، همگی احساس فوقالعادهای داشتیم.“

ـچه ـمیارـ اـ و ـحتمن ـ آـ اـبابـترـپنـیرـخاال ـسپیرای ـ ـیکساـ درـ ـسپت۲۸خـیارـتس ـ ـمباـ ـتفا۲۰۰۸رـ اـ ـفتاق ـمنارـکاد.ـ دانـ
ـسپیا ـ ـیکساـ وـبسـ ـقفدون وـ ـخصرـمه زـ و ـفشرـیی رـباـسرـفتـقاـطارـ ـسیرای ـچنیدنـ ـ روزیـ د.ـنودـبردهـکارـکن
درـشرورـغ ـیگـاجان ـمتخصصاهـ ـ ـ ـ اـ و ـمیان روـهدـ و ـهمیهـبانـشایـهاـیا ـ روزـ ـبستگن ـ ـ داـ ـجیمت.ـشی ـ کالری،ـمزـ
ـیک ازـ ـمتصی ـ دـبارـکانـیدـ ـستگا ـ اـ در ـسپیاه ـ ـیکساـ ـگفیـمسـ “ـ ـهمت: درـ درـنـاخارـکه ـسعهـکیـلـاحه دـنردـکیـمیـ

باال نیاورند، روند پرتاب را نگاه میکردند.”

ـعل اـغیرـ ـشتبم ـ ـشتذـگاتـهاـ ـمهنه،ـ ـ درـضـاحانـسدـ ـمطمئواجـکر ـ ـ اـکدـنودـبنـ ود.ـبدـهواـخقـفوـمابـترـپنـیه
ـبعض ـ اـ از اـیی ازـهالـسرادـفن ـعما آنـشرـ در را وـنودـبدهـنذراـگرهـیزـجان ـتجنـیرـتالـئوررـسد ـبیرـ ـمهناتـ ـ یـسدـ
ـبشخـیارـتدر ازـیرـ را آنـنودـبدهـنذراـگرـست ازـهد. دورـشایـهوادهـنـاخا وـنـامان دـنودـبدهـشازدهـمرـگیـهـاگده

ا آن در دوراـترـپکـقاـتو ـفتاب ـمینـیرـتمـکاـبیـهـاگاده-ـ روزـغزانـ ـمحبـاهذا- ـ وـشوسـ ـمنتظده ـ ـ دـ ـستر ابـترـپورـ
وـنودـب درـلد؛ ـنهی دـبتـیاـ ـستا اـندـشیـمهـجواـمفـقوـتورـ اـگد. ـفقیوـماب،ـترـپنـیر ـ ـمیتآـ ـپیزـ ت،ـفیرـمشـ

بسیاری از رنجها و دردها و ترسها فراموش میشدند.”

ـبعرـخاوا ـظهدازـ روزـ ـبیسر ـ وـ ـهشتت ـ ـتیمـ اـ ـسپیم ـ ـیکساـ ـلکاـفس،ـ اـلاـحهـبرا۱ونـ ـیستت ـ آـ و رایـبادهـماده
درآوردـترـپ دـبکـید.ـناب ـیگار اـ اـشوـمنـیر، ـیستک ـ اـبادهـ در ـقعیوـمنـیود. ـ اـ ـسپیت، ـ اـ ـیکس ارـبسـ الـسازی

ـتص وـیاوـ اـیوـیدـیر راه را وـکدازیـنی راـترـپرـهرد ـتباب ـمحصکـیهـبلـیدـ ـ ـلعوقاـفولـ وـمرایـبمـهادهـ مـهردم
ـمنارـکرایـب دوـکیـمدانـ اـیدـمرد. ـبخیـیراـجر ـبیسیـباـیازارـبشـ ـ دـ ـقیقت ـ ـقبهـ ازـ ـتماب،ـترـپل ورودیـ وـهام ا
ـفنایـهیـجروـخ راـترـپهـبوطـبرـمیـ ـلکـافد.ـنردـکیـسررـباب ـفعندـیا۱ونـ واـبهـ ـقعار ـحمیـ ـنملـ ودـخهـنرد؛ـکیـ
وـکرـش ارـنت ـنمشـته ـستنواـخیـ ـ اـهـاشمـهازـبهـکدـ ـنفجد ـ ـچیارـ وـ درـندـشمـگاـیزی در ـشناـباـیش ـبند.ـ نـیراـباـ

 کیلو بار ساختگی حمل میکرد.۱۶۴این موشک حدود 

واـیا ـقعین ـ اـکتـ ـسپیه ـ ـیکساـ ـتئکـیدـحاـتسـ ـییاـپکـشوـمابـترـپرـتاـ آـ ـمنارـکود،ـبدهـمن آـ را ـشفتدان ـ ـنکهـ ردهـ
ـنشثـعاـباـیو ـمیودـبدهـ اـ ـشتیزان ـ ـهمیود.ـشرـتمـکانـشاقـ ـ وـیرـغیـمکـشوـمهـکنـ ـمنارـکت،ـفیرـمرـتاالـبد دانـ
ـختمـاسدر ـ اـ ـصلان اـ ـسپیی ـ ـیکساـ دادـسهـنـامادـشایـهادـیرـفسـ درـنر ـشتذـگرهـیزـجد. ازـ ـحلرـمرـهن راـ ـییاـته دـ
وـنردـکیـم ـنتیجارـبرـهد ـ ـ «ـهورـتوـمردنـککـچهیـ –ـبوب»ـخا ـهمهـبمـهازـبهـکود وـسراهـ ایـهادـیرـفوت
وـبادیـش ـقتود-. اوـ ـلیی ـقسمنـ ـ ازـ دوـشداـجکـشوـمت ـمید، ـبخنـ ـنیاـثودـندودـحشـ روازـپهـبتـعرـساـبهـ
اداـخ وـمود داد ـمنارـکه وـشاـپاـترـسدانـ ـشعادی وـنودـبفـ ـفقد ـکشییـمادـیرـفطـ ـ ـپخد.ـندـ وـ ابـترـپیـیوـیدـیش
ازـپ وـهادـیرـفر وـههـیرـگا وـجای ـیکود.ـبدهـشیـناـمادـشد ازـ ارـیدـمی ـگفدـشران “ـ ـکستورـتوـمی”.ـلاـعت: ـ رلـ
وـشزـمرـق دـشد ـقیقش ـ اـ ـحته راـقراـ ـگفیـمکالریـمرد.ـکروعـشش “وـ ـقتت: دوـ ـمیی ـحلرـمنـ د،ـشیـطمـههـ
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من باالخره توانستم نفس بکشم و زانوهایم از لرزش افتادند.”

ـتی ـگیزهـ ـبعرـ ازـ دـسد ـقیقه ـ وـشداـجهـ ـسمهـبد زـ ـمیت ـسقنـ درـکوطـ و ـنهرد. ـبعتـیاـ ازـ ـقیقد۹د ـ درـ تـکرـحه
ـلکاـفودن،ـب ـهم۱ونـ درـشوشـماـخود،ـبرارـقهـکورـطانـ و زـمد ـمیدار وـفرـگرارـقنـ ـتبت اوـبدـشلـیدـ ـلیه نـ
ـستگد ـ ـختاـساهـ ـخصتـکرـشکـیطـسوـتدهـشهـ ـچنیهـبهـکیـصوـ ـ ـفتنـ دـگزرـبحـ ـپیتـسی اـبرد.ـکداـ ـتفرای اقـ
ـفتا ـچنیادنـ ـ ـمعجنـ ـ درـ ـعلزهای وـیوـنمـ ـکسن زـسشـشهـبارـکبوـ ـتقان–ـمال ـیبرـ ـچهاـ ـنیالوـسارـ ـبیمـ ازـتشـ ر

آنچه ماسک پیشبینی کرده بود- و پانصد نفر نیروی انسانی احتیاج بود.

ـهملـیاوا روزـ وـساـمان ـکیمبرادرشـبک ـ ـ ـهمهـبالـ دـبانـشدانـنرزـفراهـ ـلنیـنزـیه رـ ـفتد ازـتدـنودـبهـ ـفشا وـ ار
ـستا ـپشتیبرسـ ـ ـ ـ اـناـ ـعملینـیی ـ ـ ـکننمـکاتـ ـ ـبعد.ـ آنـ از ـگشرـبتـعرـسهـبکـساـمد ۴تـعاـسابـترـپهـباـتتـ

ـبع ـظهدازـ دـسرـبرـ دو و ـقیقد ـ ـقبهـ ازـ واردـپل ـیلرـترواز، اـکریـ ـکنتاقـته ـ ـکیمبد.ـشود،ـبرلـ ـ ـ ـگفیـمالـ “وـ ـقتت: یـ
ـفقیـوماـبابـترـپنـیا ـ ـنجراـسهـبتـ رـ ـسیام اـ ـهمکـشد، درآـ اـمه ـیکنـید. ازـ ـطفـاعی ـتجنـیرـتیـ ـبیرـ نـمهـکودـبیـتاـ

در عمرم داشتهام.“

اـساـم تاقـتک ن ـک ـ راـ وـکرکـترل رـناـخارـکهـبرد ـهمهـکیـیاـجت؛ـفه اوـ از ـمثه ـستکـیلـ درـ ـخشارهی انـ
ـستقبا ـ ـ اوـنردـکالـ ـگفد. “ـ اـخت: ـلحظنـیب، ـ واـ ـقعه ـنظییـباـ ـ ـخیلود.ـبرـ ـ ـهستناـهیـ ـ ـ ـفکهـکدـ اـمدـنردـکیـمرـ

ـنم ـنیواـتیـ ازـ ـپسم ـبیرـبشـ ـییاـ –ـ ـخیلداـجم ـ اـهیـ ـمعولـقهـبـاما- «ـ ـنشهـساـتروف: ـنشازیـبهـ ـفقه؟ـنه.»ـ ـچنطـ دـ
ـکش ـهستنورـ ـ ـ ـچنیهـکدـ ـ اـکنـ را ـنجاری دادهاـ ـچنید.ـنام ـ ـقضینـ ـ ـمعمورـطهـبهایـ ـ ـشخصولـ ـ ـنیسیـ ـ ـبلکت؛ـ ـ هـ
ـکشلـکهـبوطـبرـم اـ ذـسور ـکمنـمنـهت…. آـ ـشفتی ـ اـ ـبنت،ـسه ـسخنـیراـباـ اـ ـبخهـکتـست ـچیمـهواـ درـ زی
ـبگوردشـم اـیوـ واـمم، ـقعا اـ ـقطعروزـما ـ ـیکاـ ازـ ـبهتی ـ روزـیرـ زـهن وـمیـگدـنای ـفکن، ـکنیـمرـ ـبیشتمـ ـ ـ اـ اـفر نـیراد
اـکرـش ـنشردمـمهـبـامت.ـست دادـ ـنیواـتیـمهـکمـیان ازـ ـپسم ـبیرـبشـ ـییاـ اـ ـفقنـیم. اوـ ـلیط ازـقنـ ـبسیدم ـ اریـ
دـهدمـق ـیگای اـ ـتصمیهـکنـمت…ـسر ـ ـ اـ دارم ـمشم ـجشکـیبـ ـبگیزرگـبنـ ـ ـشمرم.ـ راـ ـنما ـبعم.”ـنیداـ اـ از نـید

سخنرانی مری بث براون به شانهی ماسک زد و او را از آنجا به یک جلسه برد.

ـبعادیـش اـ از ـفقیوـمنـید ـ ـبعزرگـبتـ آنـ از ـجشد ـخیلن،ـ ـ زودـ ـمحی ـمشکد.ـشوـ ـ اـلاـملـ ـسپیی ـ ـیکساـ سـ
ـفکارهـبدو راـسـامرـ ـمشغودشـخهـبک ـ اـکولـ ـسپیرد. ـ ـیکساـ ـلکـافروژهیـپدـیـابسـ ـحمرا۹ونـ وـکیـمتـیاـ رد
ـصلاـفالـب ـمجهـ ـشیاـمتـخاـسوزـ دـ ـیگن –ـ را ـکپسری ـ دراـ ردنـبرایـبودـبرارـقهـکودـبردهـکادرـصون-ـگول

ـتجهی ـ ـ روزیـ و اـهزات ـنسم اـبا،ـهانـ ـیستگه ـ ـ ـفضاهـ ـبییـیاـ ـلمللناـ ـ ـ اـ ـستفی ـ ـلحهـبود.ـشادهـ ـتجاظـ ازـکرـهی،ـبرـ دام
ـتکمیرایـبـاهروژهـپنـیا ـ ـ ـبیدنـشلـ ازـتشـ ـمیلیکـیر ـ ـ آبـ دالر اـنوردـخیـمارد اـمد ـسپیا ـ ـیکساـ راـیاـبسـ یـهد

ـپی ـینزـهردنـکمـکرایـبهـکردـکیـمداـ ـشیاـمردوـهانـممزـها،ـههـ راـ ـبسن رـعرـسازد.ـ دتـشهـبتـکرـشدـشت
ـمنارـکهـکوریـطهـبودـبعـیرـس اـنداـ را ـستخش ـ وـ دـیهـبدام ـفتک درـتزرگـبرـ یفاـکر ـل ـ یرـ ـن قاـ ـن ـمکلـ رد.ـکانـ
ـسپیا ـ ـیکساـ ـتجروازـپکـیسـ رزروـ داـشاری دوـباـتتـشده زـمهـبوارهـهـامکـیزیـلـامتـلرای ـمیدار ـببنـ اـ ـامرد

آن دـترـپاز و ـستماب ـ اواـتزدشـ ـخب۲۰۰۹الـسطـسا ـنبریـ درـ ـعیود. اـحنـ ـسپیال، ـ ـیکساـ ـحقرایـبسـ وقـ
کارمندانش هم به تقال افتاده بود.

ـمطب ـ ازـعوـ رـشات وـندت ـحتاراـنج ـمسرـطـاخهـبکـسـامیـ ـخبیـلـاملـیاـ ـشتنداـنرـ ـ اـ آنـمد ـنستنیداـمدریـقا ـ ـ دـ
ـقعیوـمهـک ـ ـمتیـلاـمتـ ـتسزلـلزـ ـتبالـ ـمحبیـمرـگرـسهـبلـیدـ ـ وـشانـشوبـ ـبسود. ـیتاـ Truthامـنهـبیـ About

Carsـمق۲۰۰۸یـمدر راـلاـ “ـنهـبهای ـتمام ـتسرگـمایـشاـ وـشوـنال”ـ ـچنت دـشاداـینـیدـ ـیگت درـ هـبالـسیـطر
ا اـکهـفاـضآن وـیرد. ازـبن ـتکالگ اـیذـ ـنظنـیب ـبنیکـساـمهـکهـیرـ ـ واـگانـ ـقعذار اـ اـکرـشنـیی ذتـلت،ـست

راـبیـمادیـیز او و ـعنهـبرد رـ ـئیوان وـ ـمعهداریـیاـمرـسردـمس ـکمهـکردـکیـمیـفرـ ـبیاـ ـتسشـ ازـ را ـمهنال ـ دسـ
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ـبغـان اـنهـبهایـ دزدـهرـبام اـیارد وـسده ـقتت. اـکیـ وـبروعـشاردـهرـبه ـیسوـنالگـبه درـکیـ و ـخصرد وـیزاـموصـ ا
ـمع ـتسدـیرـخبـیاـ ـمطلالـ ـ اـشوـنبـ اـیاـسنـیت، ـمبیوـتت ـ راـهرـغرـغهـکدـشالـحوشـخدریـقهـبلـ او مـهای

ـمنعک ـ ـ اـفرـطرـپهیـماـنرـبرد.ـکیـمسـ ـنگلیسدار ـ ـ ـ ـتخیـ (ـگتـ Topاز Gearو دل ـجگ) روداـ ـستر راـ ـبیر رـ ـیخرون تـ
در ـنمتـکرـحکـیو ـیشاـ ـنشیـ دادـ درـکان ـتمورتـصه اـشامـ روداـندن ـسترژی اـچر،ـ ـتفه ـفتیاـمشـیراـبیـقاـ د.ـ
ـکیمب ـ ـ ـگفیـمالـ “ـ درـمت: ـتمایـهتـشادداـیارهیـبردم ـتسرگـمایـشاـ وـ ـتمال آنـبوطـبرـمایـهتـشادداـیامـ ه

ـختنـاسیـموکـج ـ اـ اـمد ـنبهـنادالـعنـیا آنـ درـجود. روزـیا ـپنجدودـحک ـ درـشادداـیاهـ ـچگوردـمت ـنگوـ رگـمیـ
تسال نوشته بودند.”

ـبع اـ در ـکتبد ـ ـچن(۲۰۰۸الـسرـ ـهفتدـ ـ ـبعهـ ازـ ـفقیوـمابـترـپد ـ ـمیتآـ اـ ـسپیز ـ ـیکساـ ـکلروـسس)،ـ وـ الگـبهی
ـپیمـهازـبیوگـلو ازـشداـ اول و ـهمد راـسـامهـ اـطـاخهـبک رـکنـیر ـسمه ـملـاعرـیدـماـ ـتسیـ راـ ـعههـبال ـفترـگدهـ هـ

بود، مسخره کرد.

ا ـکتبدر ـ ـچن(۲۰۰۸الـسرـ ـهفتدـ ـ ـبعهـ ازـ ـفقیوـمابـترـپد ـ ـمیتآـ اـ ـسپیز ـ ـیکساـ ـکلروـسس)،ـ وـ وـبهی یوگـلالگ
ـپیمـهازـب ازـشداـ اول و ـهمد راـساـمهـ اـطاـخهـبک رـکنـیر ـسمه ـملاـعرـیدـماـ ـتسیـ راـ ـعههـبال ـفترـگدهـ ود،ـبهـ

ـمسخ ـ اـکرهـ درـیرد. ـیطراـشن ـفقیوـمهـکودـبیـ ـ ـپیشیایـهتـ ـ ـ راـساـمنـ ـنساـشالـماـکک ـنسیداـمیـ اـ نـیت.
اداـبو در ـهمیهیـمالگ ـ روـ اـیدـنن ـیمیک ـ اـ ـفشل ـئیزـجایـ ازـ ـیکات ازـ ـمنارـکی ـتسدانـ راـ ـمنتشال ـ ـ اـکرـ در نـیرد.
آـگ ـتسهـکودـبدهـمزارش ـبخشیـگازـتهـبالـ ـ ازـ ـمنارـکی اـنداـ را دـخش و ـفتراج دـ ـیتر راـیروـ ـتعطیمـهت ـ ـ ردهـکلـ
ـضمنت.ـسا ـ ـفقاـ ـمیلی۹طـ ـ ـ درـ دالر اـناـبون دارد. ـمنارـکنـیک ـتسدـ ـشتوـنالـ “ـبهـ ـبیـامود: ازـتشـ ـیسزارودوـهر تـ
ـپی ـثبشـ دارـنتـ ـیعنم،ـیام ـ ـچنیـ ـمیلینـیدـ ـ ـ ـنقولـپونـ ازـ ـمشتد ـ ـفترـگانـمانـیرـ وـ درـیردهاـکانـشرجـخه ـعیم. نـ
ازـتمـکالـح ـپنجر ـ ـشیاـماهـ راـ ـمشتهـبن ـ ـتحانـیرـ دادهاـیوـ درـیل ـحقیقم. ـ ـ ـیکاـبمـهنـمت،ـ دوـ از ـستی انـ

ـصمیم ـ ـ ـصحبیامـ ـ روداـیدـیرـخرایـباـتودمـبردهـکتـ ـستک ـتسرـ دالرـه۶۰الـ ـکنزار ـبگارـ اـ وـمذارد. نـماـنداـجا
ـنم ـفقمـنواـتیـ وـشاـبرـظاـنطـ ـهیم ـنکناریـکچـ ـ ـکترـشاـتمـ آنـکیـ در ـکنیـمارـکه راـممـ ازـنزـبولـگردم و د

ـمشت ـ ـکنرداریـبالهـکانـمزـیزـعانـیرـ ـتسد.ـ ـمشترـطاـخهـبالـ ـ وـیزـعانـیرـ اـمز اـکتـسردم ـهمنـیه ـمحبهـ ـ وبـ
شده. اگر قرار باشد به آنها دروغ میگوییم، اشتباه بزرگی است.”

ـبل ـتسه،ـ الـ ـبسیقـیال ـ اـ از ـشکنـیاری اـباتـیاـ اـساـماـمود. ـحسک اوـکیـماسـ وـضرد و۲۰۰۸الـسطـیراـشاع
ـشمند ـ وـهکدارـناـبیـ ـتمنروـثا ـ راـ او ـتبدان دـهکـیهـبلـیدـ در ـستدف آـ و ـگفیـمکـسـامود.ـبردهـکانـسرس ت:ـ
ـفترـگرارـقانـشاتـبرـضدفـهنـم“ زـبهـ آن در ـخیلانـمودم. ـ ازـهیـ ـبیدـبا اـنردـبیـمذتـلنـماریـ و ازـید ـخیلن ـ یـ

ـجه یاـجود.ـبدـباتـ ـست ـ اـبنـ ـظها درـتاراـ ـمطبش ـ ـشکنجراـماتـعوـ ـ ـ ـهمیشرد.ـکیـمهـ ـ ـ یهـ ـچن ـ ـمقنـ االتـ
درـناـیوـگدـب ـتسارهیـبهای وـ ـمیوـسال ـشکسنـ ـ اـ ـسپیت ـ ـیکساـ درـ ـمطبس ـ اـباتـعوـ واـهنـیود. ـقعا دـ آزار ـهنا دهـ
ـکنیرضـفد.ـنودـب ـ درـ ـهموردـمد ـچیهـ اـ درـیدهاـشرددـمـاسـاسز ـیطراـشد زـکیـ ـشخصیـگدـنه ـ ـپیوبـخانـتیـ شـ
ـفترـن ـشیـامه،ـ ـنمارـکوبـخانـتنـ ـکنیـ وـ ـمشغد ـ ـمسولـ وـطهیـلاـ ـتمالق ـهستییاشـشواـحامـ ـ ـ اـ در طـیراـشنـید.
اـم ـحسن ـخیلاسـ ـ داـخهـبدیـبیـ ـشتودم اـ ـفکالـصم. ـنمرـ ازـکردمـکیـ ـهمسـپه ـچیهـ ـیییآـمرـبزـ ـفکم.ـ رـ

میکردم شاید محکوم به فنا شدهایم.”

ـقتو ـنظدـماـبکـسـامیـ داـ ـشتر ـتسنـ اـ و ـسپیال ـ ـیکساـ ـحسهـبروعـشسـ ـکتابوـ ـمترد،ـکابـ ـفقدـشهـجوـ ـیکطـ یـ
ـممکاـهتـکرـشاز ـ اـ ـنجسـناـشتـسن داـ ـشتات ـگفکـساـمد.ـشاـبهـ ـنمنـمت:”ـ ـنستواـتیـ ـ یمـ ـب ـتسنـ وـ ال
ـسپیا ـ ـیکساـ ـیکسـ اـ را ـنتخی ـ ـکنابـ وـ ـبیم آنـ ـگیاـهن اـبردهـکرـ راـپرـگودم. ـتقسیول ـ ـ ـممکردم،ـکیـممـ ـ ودـبنـ
آنـه ـتصمید.ـنوـشودـباـناـهردوی ـ ـ ـخیلمـ ـ ـسختیـ ـ اـبیـ راـلوـپرـگود ـیکهـبم ازـ ردم،ـکیـمقـیزرـتاـهتـکرـشی
ـنجسـنـاش ـپیاتـ ـبیشـنردـکداـ اـشیـمرـتشـ اـمد ـمعنهـبنـیا ـ ـقطعرگـمایـ ـ دـکرـشیـ ـیگت وـهارـبود.ـبرـ اـبـاهارـبا
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ـفکنـیا ـکلنجرـ ـ ـ رـ ـفتار درـ ـمشغکـسـامهـکیـلـاحم.” ـ ـفکولـ اـبردنـکرـ اوـبراـجـامنـیه اـضود، ـقتصاع ـ وـ هـبادی
 پول ماسک هم تمام شد.۲۰۰۸تبع آن وضعیت مالی ماسک هم بهسرعت بدتر شد. با تمام شدن سال 

ـیلرا ـمتازهـتیـ زـکدـشهـجوـ ـمثکـسـامیـگدـنه ـیکلـ ازـ ـشکسپیایـهراژدیـتی ـ ـ ـ اـ ـبعضت.ـسر ـ اوـ اـبکـسـاماتـقی
در ـمشکارهیـباو ـ دلـ و درد وـکیـمالت ـبعضرد ـ اوـ درونرـهاتـقی درـسـامهـکارـبکـیرد.ـکیـمزیـیم الـحک

اـیدنـنواـخ ـیمیک ـ راـبلـ ـیلود ـشکواـییـ راـ او ـنگی وـکیـماهـ ـهمیدـییدـمرد ـ ـخبهـکنـ راـبایـهرـ دـنواـخیـمد
ـچه درـ اوـممـهرهاش ـگفیرود. “ـ دـشیـمت: اوـکدـید ـصحبودشـخاـبه ـ ـکنیـمتـ ـخیلد.ـ ـ ـسخیـ اـ تـست
ـکس راـ ـخیلهـکی ـ دوـ دارـسی درـیت ـچنیالـحد ـ ـمبنـ ـببینیارزهایـ ـ ـ ـ وزنـ یـنوالـطایـهتـعـاسرـطـاخهـبکـسـامد.”
وـک داـسوـندتـشهـبیاش،ـیذاـغاداتـعار زـشان ـچشرـیت. وـبردهـکفـپشـیـاهمـ ـچهود ـشبیمـکمـکرهاشـ ـ هـ
ـتناراـمدهیـندو اـیاـپطـخکـیزدـنهـکودـبدهـشیـ راـسان ـیلت. ـگفیـمیـ “اوـ ـشبیت: ـ ادمـیود.ـبدهـشرگـمودـخهـ

است که فکر میکردم حتما یک سکته قلبی میکند و میمیرد. شبیه کسی بود که لبهی تیغ است.”

ـنصف ـ وـییدـموسـباـککـساـمب،ـشهـ راـمادـیرـفد ـیلیزد. ـگفیـمیـ دردـ ـجسمت:”او ـ داـهیـ یـهاـگت.ـشم
ـقتو ـهنیـ دـبوابـخوزـ وـفرـگیـمراـمتـسود اـکیـمهـیرـگت زوجـیرد.” ـمجبن ـ اـندـشورـ از ـسکد دوـ تـسال،
دالرـهـاهدـصک،ـسـام ـبگیرضـقولـپزار ـ واـنرـ و راـیدـلد ـیلن ـپیشنهیـ ـ ـ ـ رویـکدـنردـکادـ دوـشهـنـاخه وامـبان اره

ـبگی ـ دـساـمد.ـنرـ ـیگک ـبیتـجاـبرـ ـنجلسآـلنـ ـ وـ ـسیلیکس ـ ـ ـ ـسفیـلونوـ ـنمرـ ـبلکرد.ـکیـ ـ ازـ ـخطه یـیواـهوطـ
Southwest.استفاده میکرد 

ـتس ـهیـامهـکالـ ـمیلی۴دودـحهـناـ ـ ـ دالرـ ـینزـهون داـ دـیهـبت،ـشه دور ـیگک ـجمرـ ـنیهـیـامرـسعآوریـ داـ اـتتـشاز
ـبت از۲۰۰۸دـنواـ ـبگرـسرا زـنذراـ و ـبمدهـند ـمجبکـسـامد.ـناـ ـ ـحقتـخرداـپرایـبودـبورـ اـهوقـ از ـهفتنـیا ـ آنـتهـ ا

ـهفت ـ دوـ روی ـسته، ـحسشـناـ ـکنابـ ازـ او ذـبهـکسـکرـهد. ـهنه ـسییرـمشـ ـممکدـ ـ اـ ـکمتـسن ـکنرجـخولـپیـ د،ـ
درـتاز دل ـبیرد.ـکیـمتـسواـخه ـمیلی۲یـللـ ـ ـ وـ دالر ـگئرـسون درـه۵۰۰نـیرـبیـ دالر ـتسزار ذاریـگهـیـامرـسالـ
ـمعد.ـنردـک ـسعوـتاونـ ـتجهـ ـتساریـ ـگفیـمالـ “ـ ازـهروـگت: ـمنارـکی ـتسدانـ ـبقرایـبالـ ـشتنوـنکـچتـکرـشایـ ـ د.ـ

ـتبـاهآن اـندـشذارـگهـیـامرـسهـبلـیدـ زـمد، آن در آنـما ـبیسول،ـپان ـ وـ ـپنت ـپنجاـیجـ ـ دالریـهاهـ ـفکهـکودـبزار رـ
دـکیـم ـیگردی ـگشتازـبرـ ـ درـ ـنیسارشـکی ـ درـ ـشبیتـست. ـ اـ آهـکودـبنـیه اـمدایـخه: اـقولـپنـین تـسرار
ـکنوالکـک اـ در ـبحنـید!” اـ ـقتصران ـ ـکیمبادی،ـ ـ ـ ـبیشتالـ ـ ـ دـلوـپرـ از را وـسش داد. ـقتت ایاشـهذاریـگهـیـامرـسیـ
ـگشتازـب ـ راـچرآنـهت،ـشداـنیـ وـخروـفود،ـبدهـنـامشـیراـبه ـتسهـبت داد.ـ ـکیمبال ـ ـ ـگفیـمالـ “ـ ـخیلنـمت: ـ هـبیـ
ـشکستگور ـ ـ ـ ـتسودم.”ـبدهـشکـیزدـنیـ ـپیالـ راـیاـهتـخرداـپشـ ـمشتهـکی ـ روداـبانـیرـ ـسترای ردهـکتـخرداـپرـ
ـکندـنودـب ـشتذاـگارـ اـبهـ ـنیکـسـاماالـحـامود داـ ـنگاـپرـسرایـبتـشاز داـ ـشته آنـکرـشنـ از اـهت ـستفا ـ ـکنادهـ وـ د
آنـب دـهـاهولـپهزودی از ـفتنیرـمتـسم ـ اـ اـید. ـکیمبیـلـامدامـقن ـ ـ راـ ـنگال اوـکرانـ ـگفیـمرد. “ـ ـمطمئت: ـ ـ ودمـبنـ
راـیا راـبیـهالن اوـکسـیتورـسرای ـپیاعـضردن ـکنیـمداـ اـ رـمد او ـیسا راـیـاهکـ ـمتحمی ـ ـ ـقبـاعهـکدـشیـملـ تـ

ممکن بود بهخاطر خرج کردن پول دیگران یک راست بفرستندش پشت میلههای زندان.”

د باــسدر ــم جرایــبکــساــم،۲۰۰۸رــ ــن ــچنانــممزــهورــطهــبشــیاــهتــکرــشاتــ درــکدــ را یار ــپ اوــفرــگشــ ت.
ـیعـاش ـمبنهایـ ـ ـتصمیرـبیـ ـ ـ اـبـاساـنمـ ـنتخرای ـ ـپیمکـیابـ ـ راـکانـ در ـستار ـتجهیایـ ـ ـ دوـ اـبز ـیستگارهی ـ ـ ـبیاهـ ـلمللناـ ـ ـ یـ

ـشنی ـ ـچهابـترـپود.ـبدهـ اـ ـسپیارم ـ ـیکساـ درـ را آن ـقعیتوـمس ـ ـ دادهـقیـ ـبتهـکودـبرار ـکمدـنواـ اـ از را،ـپنـیی هـکول
ـگفت ـ ـبیدـشیـمهـ ازـتشـ ـمیلی۱ر ـ ـ اـ دالر ـنصیت،ـسارد ـ ـکنودشـخبـ ـچناـبکـساـمد.ـ ـنفدـ دوـ از ـستر درـناـ ش
ـشنگتوا ـ ـ ـتمنـ وـفرـگاسـ ـفهمیت ـ ـ اـبهـکدـ اـقنـیرای ـسپیرارداد، ـ ـیکساـ اـ ـحتمس ـ وـسکـیاالـ ازـگر ـبقیردن ـ هـ
اـبالشـتهـبردـکروعـشکـساـمد.ـشاـبرـتاالـب دـبهـکنـیرای ـیگه ـکنتـباـثرانـ اـ ازـنواـتیـمتـکرـشنـید سـپد
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فرستادن کپسول به ایستگاه فضایی بر بیاید.

ـتسوردـمدر دـبدـیاـبکـسـامال،ـ آنـفیرـمتـکرـشذارانـگهـیـامرـسدنـیه از و درـهت ارـبکـیاـتردـکیـمتـسواـخا
ـیگد وـ ـقبر ازـ ـیسمرـکل ـ ـهندـبولـپتـکرـشهـبسـ ورـتدـ از ـشکستگا ـ ـ ـ ـنجیـ ـپیاتـ ـکننداـ ـ اـبد.ـ ـکمهـکنـیرای یـ

ـخی راـگهـیاـمرـسالـ را ـکنتـحذاران ـتمد،ـ راـشالـتامـ ـتماـتردـکش ـکمامـ اـلاـمایـهکـ ـشخی دـ ـیگاص راـ ـجمر عـ
ـکن وـ ـکنقـیزرـتتـکرـشهـبد اوـ ازـید. وام اـیرـطک ـسپیق ـ ـیکساـ وـ ـییاـتاـبس راـفرـگاـساـندـ آن و ـتسهـبت الـ
ـختصا ـ داد.ـ رـیوـناـثایـهازارـبهـبکـساـماص وـفه ـسعت ـبخشهـکردـکیـ ـ ازـ ـسهی درـ راSolarCityاماش

ـبف ـهمچنید.ـشروـ ـ ـ ـ زـ اـیDellتـکرـشهـکیـنـامن ـستک دادهـکرـمزارـفرماـنیـحراـطارتآپـ Everdreamامـنهـبز
ـمتعلهـکرا ـ ـ ـپسهـبقـ آنـبکـسـامهیـلـاخرـ در او و ـمیلی۱۵د،ـیرـخودـبردهـکذاریـگهـیـامرـسود ـ ـ دالرـ ـگیون رشـ
درـسـامد.ـمآ ـصیوـتک اـ اـیف ـگفیاشـلـاماتـمداـقن “اوـ ـمثاعـضت: ـفیللـ ـ ـیکرـتـاممـ ـمعود.ـبدهـشسـ ـملاـ هیـ

Everdream”.واقعا مرا نجات داد 

ـمیلی۲۰کـسـام ـ ـ دالرـ ـجمون ازـکورـجعوـ و ـفعلذارانـگهـیـامرـسرد ـ ـتسیـ –ـ دـگهـیـامرـسونـچال ـیگذار اـ هـفـاضری
ـنش ـنیوردـمولـپیـقاـبهـکتـسواـخود-ـبدهـ راـ ـمیاـتاز ـکنننـ ـ ـفقواـمـاهذارـگهـیـامرـسد.ـ درـنردـکتـ دـسد. ـمبـاسوم رـ

درـهآن۲۰۰۸ ـتکمییـپا ـ ـ اـبذـغـاکایـهارـکلـ ـمتکـسـامهـکدـنودـبذاریـگهـیـامرـسنـیازی ـمشککـیهـجوـ ـ د.ـشلـ
وـکرـش ـنتیت ـ ـینوـپجـ ـتمتـ اـهذـغـاکامـ را ـمضا ـصفحکـیزـجهـبودـبردهـکاـ ـ ـمههیـ وـسـومکـیرـشهـبکـسـامم.ـ س
اــیدــم آــکرــشنــیر زــمزــلاــسنــلت، زدــنن درــتگ اــبا وــیارهی ــضعین ــ پتــ ــب ــگفکــساــمهــبنــمزــلاــسد.ــسرــ تــ
اـبانـشتـکرـش ـجمنـیا ـمشکهـیـامرـسعآوریـ ـ دارد؛ـ ـمیهـکراـچل ارزشـ ـتسزان ـخیلالـ ـ ازـتمـکیـ ـمقر واـ ـقعدار یـ

ـمح ـسباـ اـشهـ “ـسده ـگفتنـمت.: ـ اـ در راهـینـمورتـصنـیم: ـلعوقاـفلـحک دارم.ـ ـتماده ـسهمامـ ـ اـ از نـیم
ـمع ـملاـ راـ اـسهدـبرایـبنـمد.ـیردارـبه آوردن دورانـپنـیت ـخیلول ـ ـسختیـ ـ راـ اـبدم.ـنذراـگی ـمیاسـسر ولـپزانـ
ـنق درـکدیـ درـضاـحالـحه دارـناـبر ـحقتـخرداـپهـبادرـقاـمم،ـیک ـهفتایـهوقـ ـ ـبعهیـ ـنخدـ ـهیواـ ود.ـبمـ
ـبن وـتنـیراـباـ ـقتا ـشمیـ راهـ دـحا ـیگل ـپیریـ ـنکداـ ـلطفد،ـیردهاـ ـ ـمیهـباـیاـ دوـکیـنزاـ دارـسه ـکنیتـکراـشدـیت ـ وـ اـید

بگذارید که همین روند پیش برود. در غیر این صورت ما ورشکست خواهیم شد.”

ـمخنـمزـلاـس ـلفاـ وـکتـ ـگفکـساـمهـبرد ـهفتتـ ـ ـبعهیـ ـصب۷تـعاـسدـ آنـبحـ وـباـجه روـبرود ارـسا دـشای
ـنتیو ـ ـینوـپجـ ـصحبتـ ـ ـکنتـ ـهفتکـیهـککـسـامد.ـ ـ ـچنیرایـبهـ ـ وـکنـ درـشداـنتـقاری روزـکتـسواـخت، ـبعرد دـ
آنـب اـمزـلـاسرود،ـبـاجه ـپیشنهنـین ـ ـ ـ راـ ـقباد ـنکولـ وـ ـمجبکـسـامرد ـ وامـبدـشورـ ـفترـگه اداـ کـسـامد.ـهدـبهـمن
اـطنـیا ـستور “ـکردـکداللـ ـتنهه: ـ دـ ـلیلا ـ اـکیـ او ـجلسنـیه ـ دـ در را ـفته اـسواـخیـمرشـ زاـکودـبنـیت وـنزـبوـنه م

برای پول التماس کنم تا او بتواند بگوید: «نه!» چقدر عوضی!”

وــکرــش یت ت ــن ــ نوــپجــ ــی ازــ ــمصت باــ ــح درــ اــبه زــبنــیارهی اــبرــسیــناــمازهی زد داــبکــساــماــماز هــکتــشاور
ـکتیاـت ـ ـبخشنـمزـلاـسایـهکـ ـ ازـ ـتساـتودـبتـیورـماـمکـیی ورـ ـشکسال ـ ـنگکـساـمود.ـشتـ هـکودـبدهـشرانـ

ـمب وـ ـنتیادا ـ ـینوـپجـ ازـ را او ـسمت ـکنلـمـاعرـیدـمتـ ـبگارـ دوـ ـتسهـبارهـبذارد، ـکنقـیزرـتولـپالـ وـ ـعنهـبد، کـلـاموانـ
ـصلا اـ ـشیاـمتـکرـشنـیی اـشرـهاـظازیـسنـ در ـنسواـتیـمورتـصنـیود. ـتستـ راـ ـیکهـبال ازـ ایـهتـکرـشی
ـشیـام دـسنـ ـیتازی ـبفتـیروـ وـشروـ وـخـاسایـجهـباـید ـشیـامروشـفت ـفقن،ـ رویـ ـپیروشـفط یـقرـبایـههـنشراـ
ـبستو ـ ـتمریـتاـبایـههـ ـکنزـکرـ ـچنید.ـ ـ اـ ـستن ـلحهـبیـلدالـ وـبارـکالـمـاکاریـکاظـ ـعملردی ـ اـبیـ اـبـامود هـکیـفداـها
ـتسرایـبکـساـم ـنظدـمالـ داـ ـمغالـماـکتـشر اـبرـیاـ ـستیود. ـ ـتساروـجوـ ـیکون،ـ ازـ درـکرـشی Darperتـکرـشا

Fisher Jurvtsonـیکو ازـ ـتسذارانـگهـیـامرـسی ـگفالـ “وـ ـنتیت: ـ ـینوـپجـ داـ اـشت راـجـامنـیت زورـبرا وردـخهـبه
ـینرـفارآـک وـتزرگـباریـکتـسواـخیـمهـکیدادـمیـ ـمهر اـتمـ ـنجر آنـیاـشد.ـهدـبامـ داـعاـهد ـشتنادت ـ هـکدـ
راـهلـمـاعرـیدـم ـتحا ـفشتـ ـبگارـ اـ اـمذارن، ـکسزوـجالنـیا ـنبیـناـ اـکودـ راـیه ـبپن درـیذـ کـیکـسـاموض،ـعرد.”
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ـیسر دـبکـ ـیگزرگ راـ ـتسد.ـیرـخانـجهـبر ـعنالـ اـ راـیـامرـسذبـجنـیوان وـکوضـعه ذاری،ـگهـیـامرـسایـجهـبرد
ـفترـگرضـق راـ ـمطن ـنسیداـمکـساـمرد.ـکرحـ اـ در وـکرـشورتـصنـیت ـنتیت ـ ـینوـپجـ دـ ـیگت دـحرـ درـلاـخق ت
راـقراردادـق ـمشکدارد.ـنرض ـ اـ اـکنـیل ـمثیـیاـهذارـگهـیاـمرـسهـکودـبنـیار ـتساروـجلـ راـ واـکون ـقعه ـقصاـ دـ

ـکم ـتسهـبکـ داـ را ـشتنال ـ داـ ـمنگنلـخد، ـ ـ ـختـاسهـکراـچیداد.ـمرارـقهـ ـنبوریـطذاریـگهـیـامرـسایـهتـکرـشارـ ودـ
درـک ـمعه ـملاـ دادنـقایـههـ ـکننتـکرـشولـپرض ـ راـ و ـمیاـحردنـکیـضد زدنـبانـشانـ دور ـنیواـقرای اریـجنـ
دـکرـشکـیرـطـاخهـبتـکرـش ـیگت ـچنرفـظهـکرـ دـ روز ـیگد ورـ ـشکستر ـ ـ ـمحسهـ ـ ـبسیارـکد،ـشیـموبـ ـ ـسختارـ ـ یـ
اـککـسـامود.ـب راـیه ـنسیداـمن ـبلت،ـ اوـ زد. ـگفذارانـگهـیـامرـسهـبوف ـقصتـ داردـ دـید وام ـیگک ازـ قـیرـطر
ـسپیا ـ ـیکساـ ـبگیسـ ـ وـ –ـلوـپلـکرد را ـتمش ـمیلی۴۰امـ ـ ـ را-ـ دالر درـخون ـتسودش ـکنذاریـگهـیـامرـسالـ اـ نـید.
ـستا داد.ـجژیـتراـ ـتساروـجواب ـگفیـمونـ “وـ ـقتت: درـکیـ ـمضیغه ـ ـ ـشیاـبهـ زـگودآـخاـند،ـ وـهواـخادهـیاه سـحی
ــشمتــیرــیدــم قاــ ــت یود.ــشیــمتــیوــ ــهمچن ــ ــ ــ آــمرایــبارــکنــ یواــتیــمهــکراــچودــبدهــشرــتانــسا ست ــن ــ ــ هــبمــ

شرکتهایمان برگردیم و بگوییم: «خب داستان از این قرار است؛ میخواهید یا نه؟»”

ـمعنـیا ـملاـ درـ درـسه ـعیت ـیسمرـکدـ ـ وـ ـچنس ـقبتـعـاسدـ اـ از ورـکنـیل ـشکستگه ـ ـ ـ ـتسیـ اـ اـشالمـعال ـنجود، امـ
ـفقت.ـفرـیذـپ ـچنطـ دالرـهدـ ـحتهـکودـبدهـناـمکـساـمرایـبزار ـنمیـ ـنسواـتیـ ـحقتـ روزـهوقـ در را عا ـب دـ
ـکنتـخرداـپ درـسـامد.ـ ـنهک ـمیلی۱۲تـیاـ ـ ـ دالرـ واردـپون وـکتـکرـشول ـبقیرد ـ راـ ـختنرداـپـاهذارـگهـیـامرـسه ـ د.ـ

اما بعدها دربارهی سالزمن، ماسک میگفت:” او باید از خودش خجالت بکشد.”

ا ـسپیدر ـ ـیکساـ وـسـامس،ـ ارـیدـمک اـشران ـبیشتیـیراـجد ـ ـ دـ ـمبـاسر راـ وـتاـبر ـبند.ـندـنذراـگرزـلرس زارشـگرـباـ
ـمطب ـ اـعوـ ـسپیات، ـ ـیکساـ زـکسـ ـبییـناـمه راـناـشنـیرـتشـ ـبسترایـبس ـ آنـ ـمهراردادـقن وـ اـساـناـبزرگـبم
ـگهاـنت،ـشدا ازـ ـچشان اـ ـفضتـکرـشنـیم اـیاـ ـفتی ـیکاـماد.ـ ـیفیرـگلـ ـ زـکنـ ـسسوـمکـیرـشزوـجیـناـمه انـ
ـسپیا ـ ـیکساـ درـبسـ ارـیدـماـساـنود، وـبدـشر ـعلیود ـ ـفترـگعـضوـمکـساـمهـ ـیفیرـگود.ـبهـ ـ اـ ـبیداـتهـبالـصن رـ

ـسخترـس ـ وـناـ ـپشتکاـبه ـ ـ اـسـامارـ ـهمیک ـ ـنمتـ راـ او و ـعنهـبیداد ـکسوانـ درـکیـ اـقالـخیاـبرزـمه د.ـییدـمت،ـسی
نظر دیگران این بود که حسادت گریفین به ماسک و اسپیسایکس برانگیخته شده بود.

ـنهدر درـیاـ ـمبـاسد۲۳ت، ـسپیا۲۰۰۸ر،ـ ـ ـیکساـ درـبوکـشکـیسـ ـبعضرد.ـکتـفاـیزرگ ـ داـهیـ در ـاساـنلـخا
اـب اـکنـیرای ـسپیه ـ ـیکساـ ـمیـاتسـ ـکنننـ ـ اـ ـیستگدهی ـ ـ ـفضاهـ اـشاـبیـیاـ از ـحمتـکرـشنـید، هـبد.ـنودـبردهـکتـیاـ
ـمیلی۱٫۶تـکرـش ـ ـ دـ دالر ـستمارد ـ دوازدهـبزدـ اـبروازـپرای ـیستگه ـ ـ ـفضاهـ ـهمهـبهـککـسـامد.ـشتـخرداـپیـیاـ راهـ

ـکیمب ـ ـ ـتعطیرایـبالـ ـ ـ درـ ـکلالت ـمحهـبد،ـنودـبورادوـ اـ روـکنـیض ـتسهـبتـخرداـپدـنه اـ و ـسپیال ـ ـیکساـ سـ
ـفقیوـم ـ ـمیتآـ اـ ـنجز اـشامـ ـشکد، اوـشرـیرازـسشـ ـگفیـمد. “ـ ـنتنـمت: ـنستواـ ـ هیـیدـهوالـلاـترایـبودمـبهـ
ـیسمرـک ـ ـهیاـیسـ ـچیچـ دـ ـیگز ـبخریـ رـعرـسهـبرم.ـ ـفتت آنـبمـ ـخیه ـلعنتانـباـ ـ ـ درـ وـلوـبی ـتنهدر ـ ازـبهـکیـیـاجاـ
ـفقودـب ـنخهدردـبایـهرتـپرتوـخطـ آنـکتـخروـفیـمورـ داـهـاهه ـشتنم ـ ـمغدـ راـ ـبستنیـمازه ـ ـ ـبهتد.ـ ـ ـچینـیرـ زیـ
ـنستواـتهـک ـ ـپیمـ ـکنداـ اـ از ـمیمنـیم ـ ـستیکالـپایـهونـ ـ ـ ـگیارـنیِـ دـبلـ ـهمود.ـبتـسه ـمیمانـ ـ «ـهونـ ـنگدـبای وـ دـبو

نشنو».”

وـسـامتـسدوGraciasـاما اـگهـیـامرـسک ـسپیذار ـ ـیکساـ وـ ـتسس درـ آنـه۲۰۰۸الـسال، الزمـکهـچر ودـبه
ـشخصیارهـبدر ـ ـ ـفهمید،ـنداـبکـسـامتـ ـ ـ اوـ دـمد. را دـبهـکدـیردی اـبیـلـاختـسا ـمتحاالتـیه ـ آـ ـیکرـمده رـ ـسیا دهـ
دـنرزـفود،ـب از را دادهـسدش درـبت ـمطبود، ـ ـهمساتـعوـ ـ ـبقاـسرـ وـ ـخبش ـنگرـ اوـباـهارـ ـحمله ـ وـنردـکیـمهـ د

ـتح ـفشتـ دادهـقارـ وـنودـبرارش ـکسد درـکیـ زـباـنرزـمه ـسیراـگود.ـباریاشـکیـگدـنودی ـگفیـماسـ “اوـ ت:
اـیاـنواـت داـیی را ـبیهـکتـشن ازـتشـ دـکرـهر ـیگس ـشنیـمهـکریـ ـختاـ ـتحمـ ـفشتـ وـشاـبارـ ـسخد ـکنارـکرـتتـ د.ـ

درـکهـچآن او ـنسواـتیـمدـنذراـگرـساز۲۰۰۸الـسه ـکسرـهتـ ازـ را درـپی ـبیا اوـ ـتنههـناورد. ـ درـبمـلـاسانـجاـ ه

۱۴۰درد، رنج و نجات



برد، بلکه به کارش ادامه داد و روی اهدافش متمرکز ماند.”

ـمتمیـیاـنواـتنـیا ـ درـنـامزـکرـ ـسخطـیراـشدن وـ ـبحت ـیکیـنراـ ازـ ـنقی ـنسبکـسـاموتـقاطـ ـ دـبتـ ـیگه رانـیدـمرـ
رـیراـجا و ـقبی ـمحسشـیاـ ـ ـسیراـگود.ـشیـموبـ ـگفیـماسـ “ـ ـبیت: ـکسرـتشـ ـتحهـکیـناـ ـچنیتـ ـ ـفشنـ رارـقاریـ
ـگییـم وـنرـ ـحشد، وـنوـشیـمتزدهـ ـتصمیمد ـ ـ ـ اـ ـشتبات ـ ـگییـماهـ اـنرـ اـید. ـلعوقاـفـامالن وـ ـبیاده ازـ ـمنطقدـحش ـ ـ یـ
اوـشیـم ـکمود. اـقانـکاـ ـتصمیمتـسادر ـ ـ ـ درـ وـسات ـبلنت ـ ـبگیدتـمدـ ـ ـسخطـیراـشهـچرـهرد.ـ ـبشرـتتـ ود،ـ

ـعملک ـ ـ اوـ ـبهتمـهرد ـ ـهمود.ـشیـمرـ ـکسهـ درـشودـخهـکیـناـ آنـیرـجان ـچیان ازـساـمهـکدـنودـبزیـ رـسک
اـنذراـگ ـحتد، ـمشراـ اـبانـ ـبیردـمنـیرای ـهینـمود.ـبدهـشرـتشـ ـکسودمـبدهـیدـنتـقچوـ اـبیـ اوـنه یـیاـنواـتدازهی

کنار آمدن با درد را داشته باشد.”

  ایالن ماسک: تسال، اسپیساکس، و تالشی برای آینده فوقالعاده۱۴۱
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ـلکاـفکـشوـم ـتب۹ونـ اـبلـیدـ اـکارـببـسه ـسپیش ـ ـیکساـ ـقیود.ـبدهـشسـ اـفاـ ـبگک-ـشوـمنـیهی رکـیذارـ د
ـبگ ـشبیم-ـیوـ ـ زـسکـیهـ ـپیکولـغتـشازهی ـ ـسفیرـ ـ اـ ـبلنت.ـسد ـ آنـ ـمت۳٫۵دوداـحشـضرـعو۶۸دودـحدای رـ
وـسا اـت۴۵۳هـبکـیزدـنت دارد. وزن ازـتدرـقکـشوـمنـین را درـکورـتوـم۹ش “اـلاـحه ـکتت ـکناوب”ـ مـهارـ
ـفترـگرارـق ـمیاـتد،ـنهاـ ـکنیـمنـ ـچید.ـ اـمدـ اـبـاهورـتوـمنـیان ـشکنـیه اـ درـتوـمکـیهـکتـسل وـقزـکرـمور دارد رار

ـهش دـتوـمتـ ـیگور اـ اـنردهاـکهاشـطـاحر ـقسمهـبـاهورـتوـمنـید. ـ وـ اول اـندـبـایت ـصلهی لـمـاحهـکک،ـشوـمیـ
آـمالـع اـبت ـسپیی ـ ـیکساـ وـ آـچرـپس ـیکرـمم وـساـ دوـندهاـشلـصت، ـمید. وـ ـقسمنـیرـتاهـتوـکن ـ االیـبکـشوـمتـ

ـهم ـبخانـ اولـ واـجش در و دارد ـهمعـقای اـناـ ـنههـکتـسی ـیتاـ ـفضایـهتـیورـمـاماـ ـعههـبیـیاـ ـهستندهاشـ ـ ـ د.ـ
ـبخنـیا ـسیلهوـبدـنواـتیـمشـ ـ ـمحفظکـیهیـ ـ ـ ـحمرایـبردـگهیـ وـهوارهـهاـملـ ـکپساـیا ـ ـمختهـکیـیاـهولـ ـ صـ

ـحم اـ ـنسل ـهستنانـ ـ ـ ـتجهید،ـ ـ ـ ازـشزـ ـلحود. ـهیی،ـحراـطاظـ ـچیچـ وـخزـ ـچشاص ـگیمـ درـ ـلکاـفرـهـاظارهیـبری ونـ
اـنودـجو۹ ـفضکـینـیدارد. ـپیماـ ـ ـچیت؛ـساـ ـمثزیـ اـتپـللـ ـکتاـیلـپاپ ـشیـامکـیراون،ـبیـقرـبریـ ـلعوقاـفنـ ادهـ

و کاربردی بدون هیچگونه اضافهکاری.

اـهاـگ ـسپیی ـ ـیکساـ ازـ ـتجهیس ـ ـ Vandenbergزاتـ Air Force Baseـلیفاـکدر ـ ـنیرـ ـجنایـ ابـترـپرایـبی،ـبوـ
ـلکاـف ـستفا۹ونـ ـ ارـکیـیاـجرد.ـکیـمادهـ آنـلاـمشـته ـنیسک ـ اـ و ـمثهـیاـپنـیت ـمحکـیلـ اـقوـملـ ـستفت ـ ادهـ
اـشیـم ـقید. اـناـ در آرام ـمتوس اداـ زـمدادش و دارد ـمیه ـپهننـ ـ ازـپاورشـ ـعلایـههـتوـبر وـ ـتپف ـسبایـههـ وـبزـ ود
ـسبیـلـاخالـختـلـاح درـ دارد. ـچنل،ـحـاسکـیزدـنهایـشوـگز روزـقابـترـپهیـیاـپنـیدـ در دارد. ابـترـپایـهرار

 از پس زمینهی سبز و آبی مستقیم و با عزمی راسخ به طرف آسمان پرواز میکرد.۹موشک، فالکون 

ـچهدوداـح ـقبتـعاـسارـ ازـ ـلکاـفاب،ـترـپل ـمقاز۹ونـ ـبسیدارـ ـ زـ اـیار ـکسیادی ـ وـیاـمژنـ نـسروـکتـخوـسع
ـمخص ـ درـشیـمرـپکـشوـموصـ ـعیود. اـشوـمهـکالـحنـ در ـنتظک ـ اـترـپارـ ـکمت،ـساب اـ ـکسیی ـ -ـیـامژنـ هـکع

ـنگردـس داـ ـشته ازـتودـشیـمهـ ـتما آـباسـ وـها ـشعلواـهن ـ ورـ ـنشه آنـ از ـبیود- وـییرـمرونـ ـسفیایـهازـگزد ـ دیـ
ـتشکی ـ ـ ـهنیدـملـ اـکدـ از ـییاـپهـبکـشـومرافـطه اـنرـیرازـسنـ ـمنظنـید. ـ ـلکاـفهـبرهـ درـک۹ونـ آـحه ازیـسادهـمال

اـترـپرایـب ـچهت،ـساب ـخشمگیرهایـ ـ ـ ـ وـ ـمهند.ـهیدـمدهـنرـغن ـ درـسدـ ـکنتزـکرـمان ـ ـعملیرلـ ـ ـ اـ ـسپیات ـ ـیکساـ سـ
اـب ـسیستنـیه ـ ـ ـختوـسایـهمـ دـ و ـیگی ـقسمرـ ـ آنـهتـ ـنظای دارـ آنـنارت ازـهد. مـهاـبانـشایـهتـسدـهقـیرـطا

ـصحب ـ ـکننیـمتـ ـ وـ ـلیسکـچدامـمد ـ راـترـپروژهیـپهـبوطـبرـمتـ ـکنتاب ـ ـکننیـمرلـ ـ ازـ دواندوان و کـید
ـییاـت ـییاـتهـبهـیدـ ـبعهیـیدـ دـنیروـمدیـ ده ـقیقد. ـ ـقبهـ ازـ اـترـپل ـنساب، اداـهانـ ـمسیهیـما ـ راـ ـشیاـمهـبر ایـهنـ
ـسپیـمارـکودـخ ـهمد.ـنارـ ـچیهـ درـ ـسکز ـپیوتـ درـمشـ و ـپیاـتتـسیرود اـ از ـتفش اـ ـصلاق ـهمیـ درـ ـتکه وـپاـ

ـهستن ـ ـ ـیعند؛ـ ـ ـهمیـ ـلحظانـ ـ ـگهاـنهـکهـ ـلکاـفانـ ـشبییـیداـص۹ونـ ـ ـنفکـیهـ ـعمیسـ ـ وـهیدـمقـ ـسکد راـ وت
میشکند.

ـمحوریـتازهیـس ازـفاـ وـجهاشـندـبظ ـشمدا ـمعکارشـ ـ ازـ ـشماـتود.ـشیـمروعـش۱۰وس ـشمهـبارشـ ـچهارهـ ارـ
اـسرـب ـتفد، ـچناقـ ـنمیـنداـ ـفتیاـ اـ ـشماـبـامد ـگییـمُرـگـاهورـتوـمه،ـسارهیـ وـنرـ ـمپیـاکد ـ آـعرـسهـبـاهرـتوـ نـیرـخت
ـمتالـسیـسررـبایـهارـک اـشـومیـ را ـنجک ـهنیدـمامـ درـ ـهمید. ـ ـحینـ ـسیستهـکنـ ـ ـ ـمحایـهمـ ـسباـ ورـتـوم۹رـهیـتاـ

ارز ـکننیـمیـباـیرا ـ وـ ـسنجنیـمد ـ ـ آـکدـ ـفشاـیه ـنیارـ روـ ـییاـپهـبروی آنـ اـفـاکـاهن ـچهه،ـناـیتـسی ـگیارـ زرگـبرهیـ
ـفل راـ راـکزی ـنگت وـنیدارـمهـ ـقتد. ـشمهـکیـ ـصفارهیـ اـ ارزـشوـمد،ـشالمـعر ـکنیـمیـباـیک ـهمهـکدـ ـچیهـ رایـبزـ
ـنجا اـ اـبتـیورـمـامنـیام ـبعد؛ـشاـبوبـخیـفـاکدازهیـنه ـگیدـ آزادـهرهـ اـبدالـجهـبروعـشکـشوـمد.ـنوـشیـما
ـینا ـکنیـمیـسرـ وـ ـبعد ـشعلاـبد،ـ ـ دورـکیـیاـههـ دورـته راـیاـپا ـفترـگراـفهاش ذراتـنهاـ و ـنناـمرفـبد اـ ـکسید ـ ژنـ
درـکعـیـام ـپخواـهه زـنوـشیـمشـ از ـمید، ـکننـ دـشیـمدهـ اـبئایـشدنـیود. وـصهـکیـگزرـبنـیه ـمستقیاف ـ ـ ـ مـ
زـسو ـمیط وـ ـمعلواـهن ـ اـ ـکمت،ـسق ـمغیـ راـ ـشگفز ـ ـکنیـمتزدهـ ـچنید.ـ ـ ـچینـ ـعجیزیـ ـ وـ ـنکاورـبب ت.ـسیـنردـ
ـبیسدوداـح ـ ـنیاـثتـ ـبعهـ ازـ ـبلند ـ زـشدـ از ـمیدن ـتمن،ـ ازـگـاشاـ ـچنران ـکیلنـیدـ ـ ـمتوـ آنـ اوـبرـترفـطر ـلیرای ارـبنـ
ـلکاـفرشـغدایـص ـشنیـمرا۹ونـ اـنوـ ـمتفداـصنـید. ـ اـ واـصت؛ـساوت ـضحدای ـشبییـ ـ اـبهـ ـنفجه ـ ازـکارـ ه
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ـتب ـشیمیوادـملـیدـ ـ ـ اـبیـیاـ ـخیلرژیـنه ـ زـ اـیی ـیجاد ـشلهیـچاـپود.ـشیـمادـ اـطـاخهـبـاهوارـ ـتمندرـقواجـمر ـ اـبهـکدیـ
اـص ـنفجدای ـ اـ از ـلکـافزوزـگاری ـتکود،ـشیـمارجـخ۹ونـ اـنورـخیـمانـ ـسفیکـشوـمنـید. ـ اـقـابدـ و ـبهتدرت ـ یـ

ـشگف ـ ـنگیتاـ ـ وـبزـ ـبعیرود.ـمرـتاالـباال ازـ دـیدودـحد ـقیقک ـ ـفقه،ـ ـنقطکـیطـ ـ آـمرـقهیـ در ـسمز اـ وـسان ت
ـبع –ـ ـفقود.ـشیـمدـیدـپاـنوف-ـپد آدمـیطـ وـکک ـخیودن ـچنیدـهـاشدـنواـتیـمرـسرهـ ـ ـصحننـ ـ ازـشاـبهایـ و د

دستیابی انسان به چنین چیزی حیرتزده نشود.

اـب اـساـمالنـیرای ـمنظنـیک، ـ ـتبرهـ ـتجکـیهـبلـیدـ آـبرـ ـشنهی وـ ـهمیشگا ـ ـ ـ اـبدهـشیـ ـسپیود. ـ ـیکساـ ازـ س
ـخنهیـیاـمتـسد وـ درـخوـشده ـصنعی ـ وـهتـ ـفضوا ـیکهـبا،ـ ازـ ـمعتبی ـ ـ اـیرـترـ ـتباـهورـتراـپن ود.ـبدهـشلـیدـ
ـسپیا ـ ـیکساـ ـتقسـ ـیبرـ ـفضهـبکـشـومکـیاهـمرـهاـ ـسترـفیـماـ دوـهتـکرـشرایـبوارهـهـاملـمـاحهـکدـ و ایـهتـلا

ـمختل ـ ـ وـ ـتجهیـایف ـ ـ اـبزاتـ ـیستگرای ـ ـ ـفضاهـ ـبییـیاـ ـلمللناـ ـ ـ اـ درـسی اـکیـلـاحت. ـنفجه ـ ـلکـافارـ رهیـیزـجدر۱ونـ
ـلیـاجواـک اـکرـشکـیارـکن،ـ ـستت ـلکـافروازـپود،ـباپـتارـ و۹ونـ ـنبدـناز ـبسیتـکرـشکـیارـکرگـ ـ ـتمندرـقارـ ـ درـ د

ـصنع ـ ـفضواـهتـ اـساـ ـسپیت. ـ ـیکساـ رـنواـتیـمسـ ـقبد آـ ـیکرـمای –ـیاـ ـیینوـبیاش ـ الـ ـکهیگ، ـ ـتیارـمدـ اورـ ـبیتن، ـ الـ
ـینسـاس ـ ازـ را دـیرـطز- ـستمق ـ وـکزدـ ـشیـاحاـبارش ـبسیودیـسهیـ ـ ـخنارـ ازـ ـمیدهدار درـبدانـ ـکنه الوه،ـعهـبد.ـ
ـمشتهـب ـ اـناـیرـ اـیش ـطمینن ـ ـ راـطـاخانـ رـکدـهیدـمر ـقبه ـنماـ ـننواـتیـ اـبدـ ـقیمنـیا ـ ـکننارـکتـ ـ درـ ـهمیهـکیـلـاحد. ـ نـ
ـقبر روـباـ ـسیه وـ ـمیاـته ـکنننـ ـ دـجارـخایـهدهـ ـیگی ـمتکرـ ـ ـهستنیـ ـ ـ اـ ـسپید، ـ ـیکساـ ـتمدـنواـتیـمسـ ـیحتـامامـ ـ شـجاـ

از ـصفرا ـهمید،ـصاـترـ ـ اـجنـ در ـمتحاالتـیا ـ ـبسدهـ وـ ـینزـهرـطاـخهـبازد ـبسیایـههـ ـ ـکمارـ دـبشـ ـیگار اـ االتـیر
ـمتح ـ درـ را ـجهازارـبده درـشوـمابـترـپیـناـ ـقعیوـمک، ـ ـمهکـیتـ ـمهرهیـ ـقیمد.ـهدـبرارـقمـ ـ ـمیلی۶۰تـ ـ ـ ونـ
ـبسیاب،ـترـپرـهرایـبدالری ـ ازـتمـکارـ ـچیر اروـکتـسزیـ ژاـپه و ازـپا ـمشتن ـ ـگییـمانـیرـ وـنرـ ـحتد ازـ ـبستی ـ هـ

ـمشایـهراردادـقدنـش ـچیهـکهـباـ روـ و ـسین ـپیشنههـ ـ ـ ـ ـهنیدـمادـ ـجلمـهدـ ـگیوـ ـکنیـمریـ ـکشد؛ـ هـکیـیاـهورـ
دـطاـخهـب دوـکایـهذاریـگهـیاـمرـساـههـهر درـمتـلالن ـفضایـههـماـنرـبردان اـیاـ و ـستفی ـ ازـ ایـهرـگارـکاده

ارزانشان، سود کالنی به جیب زدهاند.

ـمتحاالتـیا ـ داـبدهـ ـشتا ـیینوـبنـ ـ رـکگـ در اـبتـباـقه دـبرـیا و ـیگاس ـپیمواـهانـگدـنازـسرـ ـ اـخهـبود،ـباـ ـفتخودش ـ ارـ
اـکیـم دالـباـمرد. ـیله رـ ـهبی، دوـ ـلتران دـ و ـیگی ـجیرـترانـ دادهـ ـبیشتهـکدـنودـبح ـ ـ ـتجایـهابـترـپازارـبرـ راـ اری
ـکننذارـگوا ـ اـ ـتصمیکـینـید. ـ ـ ـفکهـتوـکمـ وـنراـ ـکننوسـیـامه ـ ـکلازارـبود.ـبدهـ واـمدـخا،ـهوارهـهـامرایـبیـ ـبستات ـ هـ
آنـب وـهه ـنیهـکیـیـاهکـشوـمابـترـپا آنـبازـ راـهود ـفضهـبا ـبباـ ـقبالـسکـید،ـنرـ ازـ ـمیلی۶۰ل، ـ ـ دالرـ ـگهاـنارد انـ
ـمیلی۲۰۰هـب ـ ـ اـ دالر ـپیشـیزاـفارد ـبعضود.ـبردهـکداـ ـ ـکشیـ ـسترـفرایـبـاهورـ ارـهوارهـهـاموس،ـسـاجادنـ ـتبای یـطاـ
آبوـیو آنـبودـخیـیواـها وـنردـکیـمتـخرداـپولـپاال،ـبه ـبعد ـتلرایـبا،ـهتـکرـشدـ اـیزـیوـ ـینتون، ـ رادـنرـ و،ـیت،
ـپی ـبینشـ ـ آبوـ ـمسیوا،ـهی ـ وـباـیرـ ـعکاتـمدـخی ـفضهـبرداریـبسـ روـ اـنیآوردـما ـشیاـمنـید. درـهنـ ـفضا اـ
اراــعوــنهــب ــهنهدــئی زــ ندرنــمیــگدــندهی ــهست ــ ــ آــ در و ند ــی وــنوــشیــمرــتدــمارآــکدهــ هــجوــتوردــمتــعرــسهــبد
ـبی ـگییـمرارـقریـتشـ ـتیرـتنـیهاـبد.ـنرـ ازـیدـجوعـنبـ درـهوارهـهـامدی ـصحنا ـ روشـبهـکدـندـشرـضـاحهـ لـگوـگه
اـجیـیاـنواـت دادن درـهوالـسواعـنواب زـبا ـمیارهی دارـ را اـنن ـننواـتیـماـهوارهـهاـمنـید. اـ روی آـلاـید زومـیت ووا

ـکنن ـ وـ ـتشخید ـ ـ ـهندـبصـ ـمحصهـکدـ ـ ذرتـموالتـ آـکزارع دروـمی ـهمچنیود.ـشیـمادهی ـ ـ ـ آنـ ـننواـتیـماـهن دـ
ـشیـام درـشارکـپایـهنـ ـکینارـپده ـ ـشگروـفگـ وال-ـ واـماه درـقارت ـلیفـاکع ـ ـنیرـ راـ ـبشما ـ ـمیاـتدـنارـ ـتقزانـ رایـبـاضاـ
دورانـیرـخ در ـتعطید ـ ـ راـ ـمحالت ـسباـ ـکننهـ ـ اـ ـستد. ـچنیهـکیـیـاهاپـتارـ ـ دـ ـستگن ـ دـنازـسیـمهایـنـاقالـخایـهاهـ
روــبیــهاــگرازــهدــیاــب ــسیه نیرــمهــ ت ــف ــ آنــ از و نواــخیــماــهد ــست ــ ــمحصهــکدــ ــ راــشولــ ضهــبان ــف باــ ــب اــ اــمرد

اسپیسایکس توانست این جریان را عوض کند.

ـمتحاالتـیا ـ آـ ـیکرـمده ـختاـساـباـ ـکیفیاـبایـهوارهـهاـمنـ ـ ـ وـ ـسیستت ـ ـ ـمکمایـهمـ ـ وـ ـیتداـهاتـمدـخل وـ ی
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ـیترـیدـم آنـ درـهی ـبیشتا، ـ ـ ـبخرـ ـصنعودآورـسایـهشـ ـ ـفضوا-ـهتـ ـبسیاـ ـ رـقاـبارـ و ـبتـاقدرت رـهد.ـنـامیـقاـبیـ
اــس حاالتــیال، ت ــم ــ مومــسکــیدودــحدهــ ــت راــهوارهــهاــمامــ وــسیــما ازــصدر۶۰دودــحازد ــجهودــسد یــناــ
باــهوارهــهاــم صی ــن ــ ــ خود.ــشیــمشــ ــب اــ ــعظش اــ ازــسنــیم ــمعود، لاــ ــم دوــبهــ آــلا کرــمت ــی ود.ــشیــملــصاــحاــ
وـهـامروشـفدهیـنـامیـقاـب ـتقـاهکـشوـمابـترـپواره ـیبرـ ـمتعلاـ ـ ـ ـچیهـبقـ اروـ روـپن، و ـسیا اـ اـسه ـنتظت. ـ یرودـمارـ
ـحضهـک ـچیورـ درـ ـصنعن ـ ـفضوا-ـهتـ آنـحود.ـشرـتگـنررـپاـ روـکال ـسیه اـ ـمیلی۵۰ردهـکالمـعه ـ ـ دالرـ رایـبارد
ـحیا ـفضایـههـماـنرـبایـ ـینزـهیاشـیاـ اـکدـهواـخهـ اـضوـمنـیرد. ـمتحاالتـیوع ـ راـ ـمجبده ـ ـکنیـمورـ دوـبهـکدـ ا

ـکش آنـکوریـ ـچنه ـمحبانـ ـ ـنیستنشـبوـ ـ ـ ـ زـ در ـمیند، ـ ـمسهیـ ـفضهـبوطـبرـملـیاـ ـپیارـکروـساـ ـکنداـ وـ درتـقد
ـنف ـمثرایـبود.ـشرـتمـکوذشـ ـنشستگازـبال،ـ ـ ـ ـ ـفضلـتاـشیـ اـشثـعاـبیـیاـ ـمتحاالتـید ـ ـسترـفرایـبدهـ ادنـ
ـفض اـبشـنورداـناـ ـیستگه ـ ـ ـبیاهـ ـلمللناـ ـ ـ ـفضیـ روـبالـمـاکیـیاـ ـسیه واـ ـبسته ـ روـشهـ ـسیود. اـ در ـسفنـیه رـهرایـبرـ
ـنف ـمیلی۷۰رـ ـ ـ دالرـ درـتتـفرـگولـپون ـحیا اـ ـختن ـسیاتـفالـ دوـبی،ـساـ آـله ـیکرـمت ـفشاـ واردـ ـکنار درـ الـحد.
ـنظهـبرـضاـح اـییآـمرـ ـسپید ـ ـیکساـ ـبهتسـ ـ اـیرـ ـمین ـشکسترایـبدـ ـ ـ اـ اـخرـچنـین اـسه ـسپیت. ـ ـیکساـ هـبسـ

آمریکا این قدرت را میدهد که مردم را به فضا ببرد.

ـسپیا ـ ـیکساـ زـ در ـمینس ـ ارـ ـتقهی ـچیرـهایـ اـبوطـبرـمهـکزیـ ـصنعنـیه ـ ـتبد،ـشیـمتـ ـکترـشهـبلـیدـ رادـ ـیکی الـ
اـش ـنمتـکرـشنـید. ـفقتـسواـخیـ ازـ ـچنسـپط درـترـپدـ ـبیرـبالـساب ـفقودنـباـجرـباـپرایـباـیدـیاـ هـبطـ
دوـهراردادـق ـلتای ـمتکیـ ـ اـسـامدفـهد.ـشاـبیـ اـیک دـبهـکتـسن ـستیا ـ ـفقیوـمهـبیـباـ ـ وـبایـهتـ تـخـاسزرگ
ـپیشکـشوـمابـترـپایـههـیاـپ ـ ـفترـ اـعاـبه،ـ ـینزـهدـیدـشتـفث ـحمهیـ ـفضهـبارـبلـ ازـشاـ ـهمود. ـمههـ اوـتمـ ر،
اـیاـهکـشوـم را ـمتحی ـ ـننواـتیـمهـکردهـکانـ راـشارـبدـ ـفضهـبان ـبباـ وـنرـ زـبد ـمیه وـنردـگرـبنـ ـنهاـبد دـیاـ تـقت

ـصفحروی ـ ـشنهایـ درـ در وـیاور ـحتاـیا اـجهـبد.ـنردـگرـبانـشودـخابـترـپهیـیاـپیـ اـکنـیای ـسپیه ـ ـیکساـ سـ
ـشکوـمدـهدـبازهـجا درـ ـسطاـبوردـخرـبش آبـ ـتکح ـتکهـ اـبود،ـشهـ ـستفا ـ ازـ ـپیاده ـمعکایـههـنشراـ ـ ـکننوسـ ـ ده،ـ

آنـعرـس راـهت ـکنیـممـکا آراـباـتدـ ـبیرودـفیـمه ـیناـ وـ آنـهازـبد از اـهم ـستفا ـ ـکنیـمادهـ ـچنیـطد.ـ الـسدـ
نآ ـی اـ تظده ـن ـ اـمارـ ـسپییرود ـ ـیکساـ ـقیمسـ ـ راـتاـمدـختـ رـهکدـیلـقداـحاـتش ـقبم د.ـهدـبشـهاـکشـیاـ
ـستفا ـ دوـ ازـبادهی ـمهملـماـعاـهکـشوـماره ـ درـ ـقیمشـهاـکی ـ وـبدـهواـخاـهتـ ـهمچنیود ـ ـ ـ رـیزـمنـ ـبتاـقت یـ
ـسپیا ـ ـیکساـ ـمحسسـ ـ ـتصد.ـشدـهواـخوبـ ـکنیورـ ـ ـپیمواـههـکیـیواـهتـکرـشکـیهـکدـ ـ راـیاـ وـهارـبش هـبـاهارـبا

ـسف ـسترـفیـمرـ رـ در ـپیمواـههـکدـشاـبیـیاـهتـکرـشاـبتـباـقد، ـ ـیشاـ راـ ـبعان ازـ دورـپرـهد د.ـندازـنیاـمرواز
ـسطهواـب ـینزـهایـهتـیزـمهیـ اـکرـشهایـ ـسپیت، ـ ـیکساـ اـ ـمیس اـ ـبیشتتـسدوار ـ ـ ـتجایـهروازـپرـ دـ ـنیاری راـ هـبا

عهده بگیرد و شواهدی هست که نشان میدهد این شرکت در همین مسیر در حال پیشرفت است.

اـت اـکروزـما ـکتنـیه راـ ـیسوـنیـماب آنـ ـمشترایـباـهم، ـ اروـیاداـناـکانـیرـ آـیاـپی، و ـسیی ـفضهـبوارهـهاـمیـیاـ اـ
ـسترـف درـنادهاـ و ـبیسدودـحد ـ ـچهتوـ اـشوـمابـترـپارـ ـنجک دادهاـ اـنام ـسپید. ـ ـیکساـ ـبیهیـماـنرـبسـ ازـ ـپنجش ـ اهـ
داـپ را ـهمگهـکتـشرواز ـ ـبیمـهاـبیـ ازـتشـ ـمیلی۵ر ـ ـ داـ ارزش دالر ـشتنارد ـ وـ ـبید ـنیاـ ـعمهیـ ابـترـپرایـبیـموـ
ـچنـاتک،ـشوـم اذـسنـیدـ در ـکمت،ـکرـشود.ـبدهـنـامیـقاـبانـهال ـتحانـکاـ ـلکیـامتـ ـ ـخصتـ اـبک،ـسـامیـصوـ

ـبیشت ـ ـ ـسهنـیرـ درـشداریـیرـخامـ ـمیده ازـجارـخذارانـگهـیـامرـسانـ ـجملی ـ ـمثذاریـگهـیـامرـسایـهتـکرـشهـ لـ
(ــناــفدرزــناــف Foundersد Fundدر و پ) ــی شرــ ی ــف ــ سروــجرــ ــت (ــ Draperون Fisher Jurvetsonا اــس) نــیت.
وـبوعـضوـم او رـگژـیه ـبتـاقی درـبوـخیـ ـبیی رـ ـقبن وـیاـ از داده. ـقتش اـکیـ ـسپیه ـ ـیکساـ ـبحسـ را۲۰۰۸الـسرانـ

ـپش ـتبت،ـشذاـگرـستـ ـکترـشهـبلـیدـ وـشودآورـسیـ آنـحد ارزش ـچیاال درـ ی۱۲دودـحزی ل ـمی ـ ـ دالرـ ارد
تخمین زده میشود.

Zip2،ـتسال،ـپیـپ ـسیتوالرـسال،ـ ـ ـهمی؛ـ اـ ـجلـاهنـیهی ازـ ـهستنکـسـاموهای ـ ـ اـ و ـسپید ـ ـیکساـ کـسـامودـخسـ
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ـستـاکت.ـسا ـمستقیمشـیـاهیـ ـ ـ ـ ـ اوـ از وـشیـمیـشاـنا ـهمچنیود ـ ـ ـ ـفقیوـمنـ ـ ـبخشش.ـیـاهتـ ـ اـ از ازـیی هـجوـتن،
ـییزـجهـبکـسـامهوارـنواـید وـ ـمشات ـکتارـ درـ ـتمش وـهالشـتامـ ـفعا ـلیاـ اـهتـ ـسپیای ـ ـیکساـ ود.ـشیـمیـشاـنسـ

ـبخش ـ دـ ـیگی رـهرـ ـیشم اـ در داـیه اـکتـشن در ـسپیه ـ ـیکساـ ـهنگرـفسـ ـ راـ اـسـامهـکی ـیجک ـبسیود،ـبردهـکادـ ـ ارـ
ـست ـمنارـکد.ـنردـکیـمشـیاـ ازـ ـسیرـتیـمکـسـامدان آنـندـ راـهد. او ـتحسیا ـ ـ وـنردـکیـمنـ رـطـاخهـبدـنودـبرـضـاحد

ماسک از جانگذشتگی کنند و معموال همهی این حسها را بهطور همزمان داشتند.

 

ـسب ـسخکـ ـگیتـ ـفقکـسـامتـیرـیدـمهیـنراـ اـطـاخهـبطـ ـمیر اـهدـ و ـمتعلیـیوـگهـکتـکرـشدافـها ـ ـ دـبقـ ـنیه ایـ
ـیگد ـهستنریـ ـ ـ درـبازـسارـکد،ـ ـصنعایـهتـکرـشیـقاـبهـکیـلاـحود. ـ ـفضوا-ـهتـ راـ وـضا ـخشنی ـ ازـنودـبودـ د
ـچیهـکنـیا ـشبیزیـ ـ ـمصنهـ ـ دـعوـ ـفضهـبدامـمرا۶۰هـهات ـستنرـفیـماـ ـ اـ ـسپید، ـ ـیکساـ ـشناـبسـ الفـخردنـکاـ

ـجه آب،ـ دـفدـهت را بی ـن نرد.ـکیـمالـ ـسفی ـ ـ وـههـ ـستفلاـباـقایـهکـشوـما ـ ـمجادهیـ یالـماـکددشـ ـشب ـ هـ
ـشیاـم ـبیسرنـقایـهنـ ـ ـیکمتوـ ـ ـهستنیـ ـ ـ ـتجهیازیـسدرنـمد.ـ ـ ـ ـفقشـتزاـ ـنمرایـبطـ ـنیسشـیاـ ـ ـبلکت؛ـ ـ هـ

ـنش ـهناندـ اـمالشـتدهیـ ـسپیداوم ـ ـیکساـ رـبسـ وـشرای ـپیشد ـ ـفنتـفرـ وـ ـتغییاوری ـ ـ اـ ـقتصر ـ اـ ـصنعنـیاد ـ تـ
ـبسیت.ـسا ـ ـنماریـ ـهنواـخیـ ـینزـههـکدـ ـمیاـتایـههـ وـ ـتجهیین ـ ـ ـ اـ ـیستگز ـ ـ ـفضاهـ وـیاـ راـهوارهـهـامابـترـپی ـییاـپا نـ
ـبی اـناورـ اوـمد. ـینزـههـکتـسواـخیـما راـهابـترـپهیـ ـییاـپدریـقهـبا ـبینـ وـهدـصهـکاوردـ ـسفزارانـها ـتجهیرـ ـ ـ یـتزاـ
اـبخـیـرمهـب ـیجرای ـکلکـیادـ ـعملیـنوـ ـ اـ و ـقتصی ـ ـسیستتـسواـخیـمکـسـامود.ـشادیـ ـ ـ ـشیورـخایـهمـ راـ مـهدی

ـفت ـکنحـ وـ ـهمد ـنییداـمهـکورـطانـ ـتنهد،ـ ـ اـکرـشکـیاـ اـست ـچنیرـگت. ـ ودـشثـعاـبدـنواـتیـمیـعوـضوـمنـ
صبحها از رختخواب بیرون بیایید، میتوانید آنجا کار کنید.

ـنظهـب ـعجیرـ ـ اـییآـمبـ دـمد ـیگا درـ ـصنعران ـ ـفضوا-ـهتـ ـفضا،ـ راـ ـکسا ـکننلـ ـ روسـنردهاـکدهـ ـبیشتهـکـاهد. ـ ـ نـیرـ
ـسه درـ را ـکسم ـسترـفارـکبوـ آدمـبادنـ و ـفضهـبـاهار داـ ـشتا ـتجهیاـبد،ـنهاـ ـ ـ ـبسیزاتـ ـ ـیمدـقارـ اـشیـ راـکنـیان ار
ـکپسد.ـنردهاـک ـ ـفضولـ ـبسیهـکSoyuzیـیاـ ـ ـتنارـ وـ اـبکـچوـکگ و ـنسود راـهانـ اـبا ـیستگه ـ ـ ـفضاهـ رد،ـبیـمیـیاـ
ـستگید ـ ـ ـمکایـهرهـ ـنیکاـ ـ داـ وـشی ـصفحراـهاـظت ـ ـمپیاـکاتـ ـ ازـیاـهرـتوـ ـسفش اـ ـفتتر ـ ـحیاـ درـ دونـب۱۹۶۶الـسه

ـتغیی ـ ـ ـکشد.ـندهاـناـمیـقاـبرـ ـمسهـبیـگازـتهـبهـکیـیاـهورـ ـبقاـ ـفضهیـ ـپیدنـشیـیاـ ـستوـ ازـنودـبهـ ـتجهید، ـ ـ زاتـ
ـکهن ـ روـ ـسیهی آـ و ـیکرـمه آنـباـ ـمیا دـ دـقزان ـکننهـنواـیت ـ ـتقلیدهـ ـ ـ وـنردـکدـ ـقتد. اـ واردـجرادـفی ـصنعوان ـ وا-ـهتـ
ـفض ـنمد،ـندـشیـماـ ـنستنیداـ ـ ـ اوـبدـ اـضه و اـحاع دـیوال ـستگن ـ ـبخنـاهاهـ ـ ـکننهـیرـگاـیدـندـ ـ ـهید.ـ ـچیچـ ـخنزـ رـتدهدارـ
ا ـنبنـیاز درـکودـ ـسفینکـیه ـ ـ راـشاـبهـ آن و ـمکاـبی ـنیاـ آـکیـمزـ درـبنـیـرخه ـشیـامار ـلبنـ ارـکودـخایـهیـیـوشاسـ
ـکنتده،ـشدهـید۶۰هـهد ـ ـکنرلـ داـ ـنشجی. ـ ـممتانـیوـ ـ داـ ـنشگاز ـ ـمجبـاهاهـ ـ ـبیدـنودـبورـ ـپیمنـ ـ ـنظارانـکانـ هـکیـماـ

ضربآهنگ حرکتی کندی داشتند و استارتاپهای جالب اما ناموفق، یکی را انتخاب کنند.

اـساـم ـنگنـیک ـمنفاهـ ـ راـ ـپیهـکی ـصنعونـمراـ ـ ـفضوا-ـهتـ ـنفهـبود،ـباـ اـ ـسپیع ـ ـیکساـ ـتغییسـ ـ ـ اـ او داد. نـیر
راـکرـش ـچیرـهت ـپیمکـیزـجهـبزیـ ـ ـفضوا-ـهارـکانـ ـمعاـ اـکیـفرـ ـسپیرد. ـ ـیکساـ آـمتـکرـشکـیسـ و ـیندرن ـنگدهـ رـ
ـنکهـکتـسا ـهیجاتـ ـ ـنگیاناـ ـ درهیـ ـسیلیکز ـ ـ ـ ـمثون–ـ ـسهدـیرـخقـحخزده،ـیتـسـاملـ ـتصمیام،ـ ـ ـ ـگیمـ وـیرـسریـ ع

ــختاــس لتــکرــشارــ ــف واردــ را – عکــیت ــصن ــ وــجتــ ــکسود.ــبردهــکرــقوــمدی راــساــمهــکیــناــ یــبوــخهــبک
ــشنیــم ناــ ــخت ــ راــنودــبلــیاــمد،ــ او ژــیل،ــماــعرــیدــمایــجهــبد ــصیوــترالــنک نفــ ن ــک ــ اــ و درــماــکنــید وــسال ت

ـمنطق ـ ـ اوـسیـ اـبت. ـنتخا ـ ـتقابـ ـیبرـ ـکسرـهاـ اـکیـ در زـیه ـمینن ـ ـفعهـ ـلیاـ وـکیـمتـ اـبرد درد ـسپیه ـ ـیکساـ سـ
میخورد، ارتشی از مهندسها ساخته بود.

ـنظهـب اـییآـمرـ ـسپید ـ ـیکساـ دـبسـ ـنبه اـ ـستخال ـ داـ ـنشجدام ـ ـممتانـیوـ ـ داـ در ـنشگاز ـ ـمعتبایـهاهـ ـ ـ اـ اـسر ـامت.

۱۴۶پرتاب



ـبیشت ـ ـ ـسمهـبهاشـجوـترـ ـشنتـ ـمهنیـیـاساـ ـ ـجلیـیـاهدسـ ـشخصیهـکدـشیـمبـ ـ ـ زAوعـنتـ در ازـگدـنرا ودـخی
دادهـب ـمسئد.ـنودـبروز ـ اـ ـستخوالن ـ ـنیدامـ درـ دـبتـکرـشرو ـنبه ـکسالـ ـمثهـکدـنودـبیـناـ درـهالـ ـمسم ـبقاـ اتـ
ـتیوـبرو ـجلیـلـاعکـ وـنردـکیـموهـ ـمسقـشـاعمـهد ـبقاـ ـشیـاماتـ وـنودـبیـننراـ ـشیـامد ـعجیایـهنـ ـ وـ بـیرـغب
ـختـاس اـهد.ـنودـبهـ اـیدف اـکتـسن ـشخه راـصاـ ـپیی ـکننداـ ـ ـبسیهـکدـ ـ ـمشتارـ ـ ـقناـ ـننواـتیـمد،ـ ـعنهـبدـ ـعضوانـ ویـ
ـخیلروهـگکـیاز ـ ـکننارـکوبـخیـ ـ زـ در و ـمیند ـ ـفلردنـکمـهرـسهیـ ـتجزاتـ واـبرـ ـقعهی داـ ـشتی ـشناـبهـ داـ یـلد.

ـسین ـ نهـکگـ ـپ ـعنهـبالـسجـ ارـیدـموانـ ـبخدـشر اـجشـ ـستعذب ـ اـهدادـ در یا ـسپ ـ ـیکساـ رد،ـکیـمارـکسـ
ـگفیـم “ـ ـحتت: اـ ـشمارـکرـگی ـیسوـندـکاـ ـنیداـبدـیاـبد،ـشاـبیـ اـکدـ ـشیه ـمکایـ ـنیکاـ ـ ـچطیـ ـکننیـمارـکورـ ـ اـمد.ـ

دنبال کسانی بودیم که از بچگی عالقهمند به ساختن چیزهای مختلف بودند.”

اـهـاگ اـیی آـشودـخرادـفن ـفتان درـندـشیـمیـباـ دـقواـمد. ـیگع ـسینرـ ـ ـچنهـبلـسوـتاـبگـ ـتکنیدـ ـ ـ قـفوـماصـخکـ
ـپیهـب اـکداـ اـیردن اوـشیـمرادـفن ـخیرـچرـطـاخهـبد. درـ ـمقدن ـعلمایـههـلاـ ـ ـپیرایـبیـ ـمهنردنـکداـ ـ اـبیـیـاهدسـ

ـمه ـخصهـبایـهارتـ ـهشگژوـپوص،ـ ـ ازـهرـ دور ـتمهـنوـگرـهای دـ و ـستاس آزـسرـ در ـیشگـامی ـ وـهاهـ ـگیلـفـاغا ردنـکرـ
ـمهن ـ ـبیاـهدسـ داـ از ـنشگرون ـ ـمعاه،ـ ـتیود.ـبدهـشروفـ اـ ـستخم ـ درـ ـنمدام، ـیشگاـ ـ ـتجایـهاهـ وـ ـکنفاری ـ اـهسـنراـ

اـجوـت راـفه ـشنهـکرادی روشـبد،ـنردـکیـمیـیـاساـ وـلـاجایـها ـعجیب ـ ـجلبـ آنـنردـکیـمبـ ـسفیتـکاـپـاهد. ـ دـ
دـح زـقالـمهـبوتـعاوی در وـمات ـمکان راـخیـناـ ـمعماص ـ درـ رـیوال ـستک ـهمیـلواـحارـباـیورانـ ـنمانـ ـیشگاـ ـ اهـ
ـکنفاـی ـ ـمصرایـبسـنراـ ـحباـ اوـ ـلیهی ـشخهـبه،ـ ـنظوردـمصـ وـنیدادـمرـ ـقتد. ـمحهـبیـ ـفتنیرـماتـقالـملـ ـ ـخیلد،ـ ـ یـ

ـمتزود ازـکدـندـشیـمهـجوـ ـبیه ـتمنـ ـکننتـکرـشامـ ـ آنـهدهـ در ـکنفا ـ ـفقسـنراـ ـچنطـ ـنفدـ هـبد.ـندهاـشدهـیزـگرـبرـ
اینترتیب فورا احساس خاص بودن بهشان دست میداد.

ـمث ـبسیلـ ـ ازـ ـفنوزهیـحایـهتـکرـشاری اـ ـسپیاوری، ـ ـیکساـ ـکسسـ راـناـ اـبهـکی ـستخرای ـ ـنظدـمدامـ دارد،ـ هـبر
ـمی ـمبدانـ ـمصرایـبارزهـ ـحباـ آزـههـ و ـمختلایـهونـما ـ ـ ـطلبیـمفـ ـ ـبعضد.ـ ـ اـ از ـمصنـیی ـحباـ ـگفپوـگـاههـ ایـهتـ
راـناـمودـخ و ـهستنتـحی ـ ـ دوـههـکدـ ـخیلرفـطر ـ راـ وـحی ـصمیمت ـ ـ ـصحبمـهاـبیـ ـ ـکننیـمتـ ـ وـ ـبقید ـ ازـپهـ ر
وـهوالـس ـتسا ـسخایـهتـ ـهستنتـ ـ ـ ـمهند.ـ ـ ازـهدسـ ـسخاـبدنـشهـجواـما ـمصنـیرـتتـ ـحباـ ـنمـاههـ ـسنرـتیـ د،ـ

ـهمچنی ـ ـ ـ ـشنروـفنـ اـهدهـ و ـبخرادـفا ـسخایـهارـکرایـبمـهیـنـاگازرـبشـ ـختـاست،ـ هـکیـیـاهسـیوـندـکد.ـندهاـشهـ
دارـقوـت ازـنع ـهمیقـیرـطد ـ اـ روال ـستن ـفترـیذـپداردـناـ ـسخدـنوـشهـ اـ در ـشتبت ـ ـهناـ ـمعمد.ـ ـ ازـهتـکرـشوالـ ا
ـسعوـت ـهنهدـ ـهنواـخیـمزارـفرماـنانـگدـ ـمشکلهـکدـ ـ ـ راـ ـشتوـناـبی ـچننـ ـکننلـحدـکطـخنـیدـ ـ وـ اـبد ـشکنـیه لـ

راـهآن ـکشنیـمشـلاـچهـبا ـ ـمشککـید.ـ ـ ـمعملـ ـ اـلوـ در ـسپیی ـ ـیکساـ ـپندودـحسـ ـبیشتاـیزارـهجـ ـ ـ طـخرـ
ـیسوـندـک دارد.ـ الزم ـتمی اـهداـیدـنـاکامـ ـستخای ـ وـ ـقتدام، آـتیـ ـمصرـخا ـحباـ ـپییـبوـخهـبـاههـ ارـککـید،ـنیروـمشـ
ـیگد اـیاـبمـهرـ ـنجد ـهندـبامـ آنـ از ـستواـخـاهد؛ ـمقکـیهـکودـشیـمهـ درـلاـ اـبه دوـچهـکنـیارهی دارـسرا درـنت د

اسپیسایکس کار کنند برای ماسک بنویسند.

ـمعمردنـکلـحزهیـیاـجک،ـساـماـباتـقالـم ـ ـشمنوـهایـهوابـجا،ـهاـ ـ درـنداـ ـمصه ـحباـ وـههـ ـشتوـنا کـینـ
ـمق اـخهیـلاـ اـسوب دوران در او ـستخت. ـ اوـهدامـ ـلیای اـ ـسپیهی ـ ـیکساـ ـتقس،ـ ـیبرـ ـتماـباـ ـنفزارـهامـ اول،ـ ـشخصر ـ اـ
ـمص ـحباـ ـمثرد؛ـکهـ وـهدارـیراـساـبالـ ـتکنسیا ـ ـ ـ آنـهنـ از و ـنیهـکیـیـاجا درـکرـشارـکرویـ زـحت ود،ـبدنـشادـیال
ـمص ـحباـ ـمهناـبهـ ـ وـهدسـ ـمتخصصا ـ ـ ـ اداـ را داد.ـمان ـمنارـکرـهه ـقبدـ ازـ ـهشکـیاـبکـساـماـباتـقالـمل دارـ

مواجه میشد. به آنها گفته میشد این مصاحبه ممکن است از سی ثانیه تا پنجاه دقیقه طول بکشد.

ـحتما ـ اـ درـیاال ـبخالن اولـ ـمصش ـحباـ ـمشغهـ ـ ـشتوـنولـ اـ ـیمین ـ وـهلـ زـبدـهواـخردنـکارـکا و رفـحادـیود
ـنخ دـهواـ زد. ـنشهـچاـپتـسد اـیوـ درـسادیـعالـمـاکنـید. ـنهت. درـیاـ او رویـکیـلـاحت، ـصنه ـنشستیاشـلدـ ـ ـ هـ
ـسمهـب ـشمتـ ـشماـباـتدـخرـچیـماـ ـچهاـ ـچههـبرهـ ـحتود.ـشرهـ آنـ ـممکمـهعـقوـمی ـ اـ ـمستقیمتـسن ـ ـ ـ ـ هـباـ
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ـچش ـشمایـهمـ ـنگاـ ـنکناهـ ـ وـ ـشمایـهرفـحهـبشـسواـحاـید ـنباـ دـشاـ ـنشهـچاـپتـسد. اـیوـ الـماـکمـهنـید.
عادیست.

آن ـبعهـبـاجاز داـ ـستد، ـمهنایـهانـ ـ ـمصکـسـاماـبهـکیـیـاهدسـ ـحباـ ـطیفلـمـاشد،ـنودـبردهـکهـ ـ ازـ ـتجی هایـبرـ
ـلعوقاـفاـترآورـجز اوـشیـمادهـ ـممکود. ـ اـ ازـسن ـشمت ـچناـیکـیاـ ـبپوالـسدـ اـسرـ ـنیواـتیـماـمد. ـمطمئدـ ـ ـ نـ
ـشیاـب ـحتمهـکدـ ـ ـمعمکـیاـ ـ ـمطاـ “ـکدـهواـخرحـ ـشمرد: رویـ ـسطا زـ ـمیح اـ ـیستن ـ ـجنهـبلـیاـمکـید.ـیادهاـ وب،ـ
وـغهـبلـیـامکـی ـشمهـبلـیـامکـیرب، ـپیالـ ـکنییـمادهرویـ ـ دـ و ـقیقد ـ ازـ ـهما دـیودـبردهـکروعـشهـکیـیـاجانـ
درـس ـشمد.ـییآورـمر درـ ـقسمدامـکا ـ زـ ـمیت ـهستینـ ـ ـ اـبوابـجکـید؟”ـ ـقطوالـسنـیه ـشمبـ اـ وـسال ت

ـبیشت ـ ـ ـمهنرـ ـ اـفـاهدسـ راـیورا ـفهمنیـمن ـ ـ وـ ـهمد اداـسـامهـکتـسـاجانـ در “دـسرـپیـمهـمک ـیگد: ـکجرـ ـممکاـ ـ نـ
ـشیاـبتـسا دـجد؟”ـ ـیگواب اـبرـ اـسنـیه اـیوال ـیکزدـنیـیـاجهـکتـسن ـقطیـ ـجنبـ اـ ـشمرـگوب، هـبلـیـامکـیاـ

ـسم ـجنتـ ـمحید،ـیروـبوبـ ـ زـ ـمیط ـتعود.ـشیـملـیـامکـیمـهنـ ازـتمـکدادـ ـمهنری ـ اـهدسـ راـسنـیا وابـجوال
ـهنیدـم وـ ـشحـوخاـبکـسـامد، آنـلاـ ـمعمی ـ راـ آنـبا ـضیوـتـاهرای وـهیدـمحـ ـمعد راـتادالـ آنـبوطـبرـمهـکمـهی ه
درـسا ـضیحوـتت، ـ ذـتاـ ـکنیـمرـکش اوـ ـبید. اـتشـ از ـمقرفـطهـکنـیر لاـ ـب راـجشـ ـمتواب اـبود،ـشهـجوـ نـیه

اهمیت میدهد که آنها چطور مساله را مطرح و آن را حل میکنند.

ن ـسی ـ ـهنگگ،ـ ـ ـصحبامـ ـ ـهمکاـبتـ ـ اـ ـحتماران ـ آـلاـ نی ـی ـسعدهـ آنـبردـکیـمیـ اـهه درـهدـبرژیـنا و ارهیـبد
ـستواـخ اـههـ ـسپیای ـ ـیکساـ وـ اوـشاـبادقـصکـسـامس ـگفیـمد. “ـ ـقسمت: ـ ـسختتـ ـ اـ ارـکونـچهـکودـبـاجنـیش
ـسپیا ـ ـیکساـ ـخیلسـ ـ اـخیـ اـساص اـگت، راـجنـیر دـیراـشهـکمـهدرـقرـها وـشط ـپیچیوار ـ ـ ـبشدهـ ی،ـهواـخیـمود،ـ

ـخیل ـ وـخمـهیـ اـنرـگوب. ـنبالـصه اـبدـیاـ ـمنارـکدی.”ـمیآـماـجنـیه اـیدـجدانـ ـسپید ـ ـیکساـ ـخیلسـ ـ زودـ ی
ـفهمییـم ـ ـ آـکدـندـ آـیه اـیذـپادهیـما ـهستنشـلاـچنـیرش ـ ـ ـبسیه.ـناـیدـ ـ آنـ از ـچنرفـظاـهاری رـطاـخهـباه،ـمدـ
درـعـاسودـناالیـبارـکتـعـاس ـهفتت ـ اـ ـستعفه ـ ـ وـنیدادـماـ ـبقید. ـ ـنمونـچهـ ـنستنواـتیـ ـ ـ وـسـامتـحراـصدـ ک
ـیگد اـیدـمرـ درـیراـجران ـجلسی ـ راـ ـتحمات ـ نلـ ن ـک ـ آنـ راـجد، ـسیند.ـنردـکیـمرکـتا ـ ـگفیـمگـ “اـ النـیت:

ـشن ـختاـ ازـ ـشمی وـناـ اـبدارد ـفکنـیه ـنکرـ آـکردهـ ـچیـایه اـقزیـ اـسرار ـحست ـشماتـساـ راـ ـیحرـجا ـکنهدارـ ـایدـ
اوـن ـفقه. ـهمطـ ـلعنتارـکانـ ـ ـ راـ اـهواـخیـمهـکی ـنجد، ـکسد.ـهیدـمامـ ارـماـبهـکیـناـ ـتبدل اوـطاـ ـنتی ـنستواـ ـ ـکندـ ارـ

بیایند، زیاد در شرکت دوام نیاوردند.”

ـگفت ـ اـکودـشیـمهـ ـسپیه ـ ـیکساـ ـلعوقاـفیـلـامردشـگسـ اـیاالـبادهـ و دارد ـچنطـسوـتکـشدونـبتـکرـشنـیی دـ
ـنف ـنگاـپرـسرـ داـ ـشته اـشهـ ـچنت.ـسده ـنفدـ ازـ اـیدـمر ـکلییـیراـجران ـ راهاـبهـکدیـ ـکمتـکرـشدازیـنه د،ـنردـککـ
ـچن دـ ـبیشتـایهـهد ـ ـ اـ درـکتـسر درـندهاـنـامتـکرـشه ـمید. ـمهنانـ ـ ـمیایـهدسـ اـ ـکثانرده، ـپنلـقداـحانـشرـ جـ
درـس ـتکلیاـتدـندـنـامیـمتـکرـشال ـ ـ ـسهفـ ـسهمـ ـمشخانـشامـ ـ وـشصـ راـشروژهـپود ـتکمیان ـ ـ ـکننلـ ـ رـهرایـبد.ـ
ـفنتـکرـش اـ اـینـیاوری ـتفک اـعاقـ ـنظهـبت.ـسادی اـکدـمیآـمرـ ـسپیه ـ ـیکساـ وـ اـسـامس ـلهک ـبخامـ ـسطشـ حـ

ـعجیب ـ ـ وـ از ـهستناداریـفی ـ ـ «اـشیـعوـنهـکودـبردهـکاریـککـساـمد.ـ ذوق و ـستیوق ـ ناـمزـباـجوـ ـن ـبید»ـ نـ
ـمنارـک رـنداـ ـخنش ـکنهـ ـسیند.ـ ـ ـگفیـمگـ “ـ ـچشت: اوـنماـ واـماـکداز اوـبحـضال ـتقود، ـیبرـ ـشماـ راـ ـهیپنا ـ ـ ـتیوـ زمـ

میکرد. به شما نگاه میکرد و مثل این بود که: آره ما میتوانیم به مریخ برسیم.”

ـکم اـ راـیی ـبیشتن ـ ـ وـکرـ دردـیهـبیـسیرـمن ـبخذتـلک اـ ـخیستازوـمادوـسرژیـنش، ـ ـ ازـکیـ رایـبردنـکارـکه
ـنصیبکـساـم ـ ـ اـشیـمتـ ـکثود. ـکسرـ ـشتوـنرایـبهـکیـناـ اـ ـکتنـین آنـبابـ ـمصاـها ـحباـ درـکهـ ارهیـبردم،
رکـکایـهتـعـاس وـسـامودنـباری، ـقعوـتیـهـاگک ـصحبشـیـاجیـباتـ ـ اـبد.ـنردـکتـ ـتقالـحنـیا ـیبرـ ـهماـ –ـ ه
ـحت ـکسیـ اـکیـناـ ـهند-ـنودـبدهـشراجـخه راـساـموزـ ـتحسیک ـ ـ وـنردـکیـمنـ درـطد ـصحبارهاشـبوری ـ تـ
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میکردند که معموال دربارهی ابرقهرمانان یا خدایان حرف میزنند.

ـفتد اـ ـصلر اـ ـسپیی ـ ـیکساـ الـ در ـسگس ـخیلدوـناـ ـ ـتصاـبیـ دلـیوـ ازـکرـشواهـخر ـمحلت ـ ـمنارـکهـکیـ الـحاـبایـهدـ
یاروــبو ــح تهــ ــب نواــ ــن آنــ نارــکاــجد ن ــک ــ طد،ــ ــم بقــباــ ــن اــ اــمود. ضینــیا ــق ــ اــ درــصه ماــسوردــمال ت ــخ ــ دــیدــجانــ
یا ــسپ ــ ــیکساــ درــ (ــتاوــهس مدقــص)Hawthorneرن ــن ماــسرد.ــکیــ ــخت ــ درــ ــخیان، راــباــ درــسا۱تــکان و ت
ـشهاهـگرودـفشـفراـطا وـ ـچنرداری ـتجهیتـکرـشنـیدـ ـ ـ وـ ـفترـگرارـقهـناـخارـکزات درـنهاـ ـختماـسهـکیـلاـحد. ـ انـ
ـسپیا ـ ـیکساـ ـلحهـبسـ اـ وـناظ ـشکدازه ـمثلـ ـبقیلـ ـ ـختمـاسهـ ـ رـسـاهانـ ـسفیرـساـترـسگـنت، ـ ازـمـاکدشـ ـبقیال ـ هـ

ـمتم ـ اـکزشـیاـ آنـست.ـسرده ـشبیازهی ـ ـیخچکـیهـ ـ ـعظیالـ ـ ـلجثماـ ـ ـمستطیهیـ ـ ـ ـ ـشکلـ اـ وـکتـسل طـسه
منطقهای بیروح در زمینهای اطراف لسآنجلس قرار داده شده است.

 

ـکنندـیازدـب ـ اـگدـ از ـسپیان ـ ـیکساـ ازـیاـبسـ اـگکـید ـمنیتارد ـ ـ ـعبیـ ـکننورـ ـ وـ ـبعد ـکینارـپکـیهـبدـ ـ کـچوـکگـ
ـسنیرـم ـمشکSدلـمدانـسکـسـامهـکدـ ـ ـنگیرـ آنـ را درـجش ـکنتـسا، ورودیـ در اـکارکـپار درـسرده ایـهت.

ـجل راـنی،ـیوـ ـمنعکور ـ ـ داـ و ـختمـاسلـخس ـ –ـ را ـسفیهـکان ـ ازـتدـ ـبیر اـنروـ ـپنهت-ـسش ـ ـکننیـمانـ ـ اـبیـیراـسرـسد؛ـ
ـسفیایـهوارـید ـ وـ ـمید ـعجیزـ ـ ـسفیبـیرـغبوـ ـ درـ ـبخدی اـ ـنتظش ـ ـهمار.ـ ـمیاـبراهـ ـسفیرشـیذـپزـ ـ دوـبدیـ لـگا

ارکیده که در گلدانهای سفید بودند.

ـبع ازـ ـشتذـگد ازـ ـحلرـمن ـثبهیـ ـمهمهـبامـنتـ ـ دادهـتارـکاـهانـ اـکودـشیـمی آنـشمـسه روی ـشتوـنان دهـشهـ
وـسا ـبعت ـمحرفـطهـبدـ اـطوـ ـصلهی اـ ـسپیی ـ ـیکساـ راـ ـهنمس ـ اـنـوشیـمیـیاـ –ـسـامکـقاـتد. ـخیلهـکک ـ زرگـبیـ
درـب ـسمود- راـ داـقتـست اوـکیـیاـجت؛ـشرار ـجله ـچندـ ـمجلدـ ـ Aviationهیـ Weekدـبرا زدهـیه ود،ـبوار

ـعک ازـیـاهسـ ـپسی راـیـاهرـ ـکنش ـنیتـامارـ ـ ـبسیورـ ـ وـگزرـبارـ ـچنش دـپرتوـخدـ ـیگرت راـ رویـهر ـمیم ـشتذاـگزشـ هـ
ـبخشود.ـب ـ اـ از ـقهاگـمگ،ـنرـموـبکـیلـماـشوازمـلنـیی وـ ـشمشیکـیوه ـ ـ ـلیامـنهـبزرگـبیـیوراـماـسرـ دیـ
(ـمواـیو Ladyوس Vivamus(وـکودـب ـقته دـطاـخهـبکـساـمیـ ـستر زـگزرـبایـهاوردـ در ـمینش ـ ـفضهیـ وردیـناـ

ـتج یزهیـیاـجدهیـنرـباریـ ل ن ـهی ـ ـ ـ (ـیراـپنـ Heinleinز Prize(دادهـبد،ـش او فاـهدـصد.ـنودـبه ـن دـ گر ـی درـ ر
ـبیاـک وـخایـهنـ ـمحطـسود ـبسیهایـطوـ ـ ـبید.ـنردـکیـمارـکزرگـبارـ آنـتشـ اـیدـماـهر ـمهنی،ـیراـجران ـ ا،ـهدسـ
ـسعوـت ـهنهدـ وـفرماـنانـگدـ ـشنروـفزار ـمپیـاکاـبرمـگرـساِنـگدـ ـ اـنودـبانـشرـتوـ ـکنفایـهاقـتد. ـ اـکسـنراـ ـمینـیه راـهزـ ا
اـنودـبردهـکهـطـاحا ـفضیـمـاسد، ـننـامیـیاـ ـمثدیـ آـ ورـلوـپل (داـبونـفرـنو، ـنشمنراون ـ ـ آـ ـلمد ازـکیـناـ ـپیشگه ـ ـ انـماـ

وـبکـشـومتـخـاس ـبلاـتود) ـچکـوکایـهوـ داـ ـشتنی ـ ـضیحوـتلـمـاشهـکدـ ـ اـ اـیات اـبیـمـاسن ـکنفایـهاقـتود. ـ سـنراـ
ـصنرـتزرگـب وـمریـهـاظاـبیـیـاهیـلدـ ـمتجدرن ـ داـ ـشتندد ـ –ـ ـتکیاـبد ـ ـبلنایـهاهـگهـ ـ وـ وـخـاسوشـخد هـکراقـبت

ـمیدور ـشیشزرگـبایـهزـ ـ ـچیهایـ وـنودـبدهـشدهـ ـعکد- ازـموراـناـپایـهسـ ـلکـافابـترـپا وـکرهیـیزـجاز۱ونـ واج
یا کپسول دراگون در کنار ایستگاه فضایی بینالمللی که در پسزمینه به دیوار نصب شده بودند.

ـمحدنـید وـشوـمتـخاـسلـ ـشمشیک ـ ـ اـیوراـماـسرـ و ـبخنـیی دـکرـمشـ از ـفتزی اـ ـسپیر ـ ـیکساـ ـنظهـبسـ رـ
ـشبی ـ ـهمهـ ـچیانـ اـ ـشمهـکتـسزی درـ دـها ـفتر دـکرـمرـ ـیگزی درهیـ در ـسیلیکری ـ ـ ـ ـبینییـمونـ ـ ـ اـ وـمد. ـقتا یـ

ـکنندـیازدـب ـ ازـهدهـ ـچنا ردـیدـ در وـنوـشیـمن ـقلاـبد اـ ـسپیب ـ ـیکساـ ـچنید،ـنوـشیـمهـجواـمسـ ـ ـچینـ راـ زی
نمیتوان در مورد آنچه که با آن مواجه میشوند، گفت.

زـبهایـناـخارـک ـبنرـیا ـمتزارـه۵۲دوداـحایـ راـبرـمرـ ـسختهـبع ـ ـنگکـیاـبوانـتیـمیـ ـتجاهـ وـیزـ ـتحلیه ـ ـ رد.ـکلـ
ـفضـاجنـیا اـبیـیاـ زـبتـسزرگ ـمیا ـمتمیـیـاهنـ ـ ـکستـاخهـبلـیاـ ـ اـبهـکریـ ـکسوـپا ـشیوـپیـ دـندهاـشدهـ و وـهوارـید ا

ـست ـسفیایـهونـ ـ دارـ ـشهکـیهـکدـند ـشلکـچوـکرـ ـپلوغوـ –ـ را ازـپوغ ـشیاـمردم،ـمر وـهنـ اـصروـسا در نـیدا-
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ـمنطق ـ ـ درـنودـبردهـکـاجهـ ورودی،ـیزدـنتـسد. در ـیکک ازـ ـکپسی ـ دراـهولـ اـتهـکونـگای ـیستگا ـ ـ ـبیاهـ ـلمللناـ ـ ـ یـ
ـفض رـیاـ ـفتی وـ زـبه ـمیه ـگشترـبنـ ـ وـبهـ ـختگوـسایـهتـمالـعود ـ درـ ـقسمی ـ ـکنایـهتـ دـ ازـشیـمدهـیاری ـسقد، فـ
زـبزانـیآو اـیود. ـکپسنـیر ـ زـ روی و ـمیول ـجفکـینـ ـهشدوداـحولـطهـبرودـفهیـیاـپتـ ـمتتـ داـقرـ هـکتـشرار
اـسوـت ـسپیط ـ ـیکساـ ـختـاسسـ ـلکـافکـشوـمـاتودـبدهـشهـ ـبعونـ ازـ ـبتروازـپکـید زـنواـ روی ـمید اـ ـستن تـحراـ

ـکن وـ ـبتد ـکنروازـپمـهازـبدـنواـ ـسمد.ـ ـمحپـچتـ اـطوـ ورودیـیهی آـین ـشپک اـنـاخزـ وـسه ـسمت راـ اـست اقـتت
ـکنت ـ اـقتـیورـمـامرلـ دارد. اـیرار ـمحکـیاقـتن ـشیوـپرـسهیـطوـ اـ ـپنجاـبتـسده ـ ـبخهـکزرگـبیـیـاهرهـ ـجلشـ یـیوـ
ـپیگیرایـبآن ـ ـ روـ ـمجهکـشوـمدـنری ـ ـصفحهـبزـ ـ ـنمهـ اـبیـیـاهشـیاـ دـنه آنـسـاهوارـیدازهی در ـچهـاجت. ردـ فـیار
ـمی اـ رویـکتـسز دهـحدامـکرـهه ـمپیـاکدودا ـ ـمسئرایـبرـتوـ ـ ـکنتولـ ـ اـیورـمـامرلـ ـکمت.ـست دورـ اـتی از ا،ـجنـیر
ـچنهـناـخارـکدر ـمحدـ ـصنعتایـهارـکرایـبهـطوـ ـ ـ وـ داردـجی ـتشدونـبهـکود ـیفرـ ازـصاـخاتـ دهـشداـجمـهی
درـنودـب ـبعضد. ـ ـقسمیـ ـ ـمشخرایـباـهتـ ـ ـمحکـیردنـکصـ ـخطه،ـطوـ آـ زـبوط روی ـمیی وـ درـجن و دارد ود

ـنق دـ ـیگاط ـمیرـ آـکایـهزـ ـشکهـبیـبار ـچیعـبرـملـ ـفضاـتدـنودـبدهـشدهـ دـ از را ـیگا ـکننداـجاـهاـجرـ ـ دـ دنـید.
ـلیرـمایـهورـتوـم درـکنـ ـمیه ـیکانـ اـ از ـمحنـیی درـکایـههـطوـ ـهستندنـشلـماـکالـحاری ـ ـ درـ هـکیـلاـحد

چندین تکنسین روی سیمکشی و تنظیم هر تکهاش کار میکنند، یک منظرهی عادی محسوب میشود.

ـپشتـسدر اـ ـمحنـیت ـمحکـیاریـکایـههـطوـ ـشیشهیـطوـ ـ ـشکعـبرـمهایـ وـ داردـجل دوـنهاـبهـکود دازهی
ـکپس ـ دراـ اـگول اـسون اـیـاجنـیت. ـمحاقـتک ـفظاـ اـشتـ ـمنارـکهـکتـسده روـیاـبـاهدـ وـپد آزـکوش ـیشگـاماله ـ یـهاـ
ـبپ ـشنوـ آـباـتدـ ـکپسردنـکودهـلدون ـ آنـباـهولـ ـکننارـکاـها ـ دوازدهـحد.ـ ـمتدود آنـ وـترفـطر ـسمر پ،ـچتـ
ـچن ـلکـافکـشوـمنـیدـ اـطهـب۹ونـ ـفقور ـکنیـ زـهارـ روی ـمیم ـفترـگرارـقنـ رـکدـنهاـ وـشگـنه ـمنتظده ـ ـ ـبجـاجرـ یـیاـ

ـهستن ـ ـ اـ در ـمینـید. ـمحانـ ـهستنیـیاـههـطوـ ـ ـ دـکدـ آـهوارـیه دارـبای وـنی ـبنقـیاـعراـهاـظد اـندهاـشدیـ اـهنـید.
ـمک ـهستنریـسوقـفایـهانـ ـ ـ ـممکهـکدـ ـ اـ اـسن ـسپیت ـ ـیکساـ آنـ در ـمشغاـجس ـ ـتجهیتـخاـسولـ ـ ـ زاتـ
ـلعوقاـف ـفضوا-ـههـبوطـبرـمادهایـ وـ ـقسمتاـیا ـ ـ ازـ دـیاـبهـکدـشاـبکـشوـمکـیی از ـکنندـیازدـبدـید ـ وـهدهـ ا
ـمنارـک درـکیـنداـ ـگیه ـنیستنروژهـپرـ ـ ـ ـ ـپنهد،ـ ـ ـبمانـ ـمحکـید.ـناـ ـهسمـهزرگـبهیـطوـ اـکتـ ـسپیه ـ ـیکساـ ـتمسـ امـ

ـقطع ـ اـ ـلکتات ـ ـنیکروـ ـ ـنیوردـمیـ آنـ را ـیکازد.ـسیـماـجازش دـ ـیگی ـمخصمـهرـ ـ ـمپاـکوادـمتـخاـسوصـ ـیتوزـ یـ
ـمخص ـ اـ وـسوص دـیاـجت ـیگی ـختاـسرایـبمـهرـ ـفینـ ـینگرـ ـ اـبیـیاـهسـ اـنه دورـکوسـبوـتدازهی اـهوارهـهاـمه
ـبپیچن ـ ـ ـ وـ دارد.ـجد، ـنفـاهدـصود ـهمتـعـاسرـسرـ راـنـاخارـکانـمزـ ـکننیـمرکـته ـ ـکیبرـتد؛ـ ـ ازـ ـتکنیسیی ـ ـ ـ ـ اـبیـیـاهنـ

ـسیایـهتـسد روـ و ـغناه وـ ـلکـاخی دـبوـ و ـستمی ـ وـسالـ ـمهنر ـ اـجایـهدسـ ـکشیوـتوان ـ ـشبییـیوـبده.ـ ـ رقـعهـبهـ
ـبچ ازـنردهاـکازیـبرگـمدـحرـساـتهـکیـیـاههـ ـختمـاسد ـ ـمشهـبانـ ـنشهـکدـسیرـمامـ ـهناندـ ـفعدهیـ ـلیاـ یـبتـ

وقفهی آنهاست.

درـسـام ـکنهوـشوـگک ـنظهـنـاخارـکارـ ـشخصراتـ ـ راـ ـپییاش ـچیود.ـبردهـکادهـ ـشبییـیـاهزـ ـ دادهـکرـمهـ هـکدـنودـبز
آـنـاب ـشیوـپیـبور ـعلموایـهالوـحـاتدـنودـبدهـشدهـ ـ ـتخیلی-ـ ـ ـ ـمحیهـبیـ ـ ـهندـبطـ ـمپیـاکد.ـ ـ دازهیـنهاـبیـیـاهرـتوـ

ـیخچ ـ زـکالـ آـنرـیه وـنودـبیـبور ـنشزرگـبروفـحاـبوریـطد ـنظهـبهـکدـنودـبدهـشهدارـناـ طـسوـتدـسرـبرـ
Cyberdyne Systemsـخیتـکرـشکـی درـکیـلاـ ـفیلریـسه ـ ـمینرـتایـهمـ ـ ـختـاسود،ـبورـتاـ کـسـامد.ـندهاـشهـ

ـمجسمکـی ـ ـ واـنهاـبهـ ـقعدازهی آـ از ـکننـمرونـیی آـ ـنساـسار ـشتذاـگاـهورـ وـبهـ ـقطعود. ـ آنـ درـکهـچا هـناـخارـکه
ـبی ـطبرـتشـ ـسلیققـ ـ ـ اـساـمهیـ ـفضت،ـسک دـ ـفتای اـکرـ درـکتـسار درـسه ـقلت ـختاـسهـناـخارـکبـ دهـشهـ
ـختماـسکـیت.ـسا ـ ـطبقهـسانـ ـ ـشیشهیـ ـ اـبهایـ ـجلسایـهاقـتا ـ وـ ـمیه وـ یمکز ـن ـ ـ درـکتـ وـسه از طـست

ـمح وـکوشـجایـههـطوـ اـبرـسازـستوـخاـساری اـسرآورده اـیت. ـلبتن ـ ـنظهـبهـ ـعجیرـ ـ اـ دـکتـسب ـفته اریـکرـ
ـشتدا وـکیـشاـبهـ اـسه ـهمهمنـیط ـ ـ داـ ـخله، دـ اـبود.ـشیـمدهـیش ـمهنتـسواـخیـمکـسـامالـحنـیا ـ یـیـاهدسـ
آنـک در ـکننیـمارـکـاجه ـ ـهمیشدـ ـ ـ ـببیننهـ ـ ـ ـ دـکدـ ـستگه ـ وـهاهـ ـشیـاما درـهنـ وـچا ـضعیته ـ ـ ـهستنیـ ـ ـ وـ ـمطمئد ـ ـ نـ
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آنـکدـشاـب درـهه ـمسیا ـ رـ ـسیر ـمیهـبدنـ وـشایـهزـ از وـنذرـگیـمهـناـخارـکطـسان ـتکنسیاـبد ـ ـ ـ ـصحباـهنـ ـ تـ
میکنند.

ـمثهـناـخارـکنـیا ـمعبلـ ـ وـماـکهـکتـسدیـ آنـبدهـشفـقال درـچرای اـشوـمتـخاـسازیـبه ـصلک نـیرـتیـ
ـسلحا ـ اـ ـسپیهی ـ ـیکساـ ـمحسسـ ـ ـیعنود؛ـشیـموبـ ـ ـتجهیازـستوـخـاسیـ ـ ـ درـ اـنـاخزات ـسپیه. ـ ـیکساـ دودـحسـ

ـقطعا،ـهورـتوـما،ـهکـشوـمدـصدر۹۰اـت۸۰ ـ اـ کتات ـل ـ یروـ ـن دـ و ـیگک ـقسمرـ ـ راـهتـ اـسیـمودشـخا نـیازد.
ـستا ـخیلژیـتراـ ـ زودـ رـهتـکرـشی ـقیای ـمثبـ ـیتاـنوـیلـ الـ االـند ـینچ (ـ Unitedس Launch Alliance(اـیULAرا
ـختاـسرایـبهـک ـمحصنـ ـ ـنهولـ دوـههـبیـیاـ و ـیسزار ـمیاـتتـ ـکنننـ ـ ـمتکدهـ ـ ـمتحیود،ـبیـ ـ ـ (ـکرـ ای،ـیرد ال هـکو
ـبیتـکراـشلـصـاح الکـ ـهین ـتیارـمدـ وـ ـیینوـبن ـ اـ اـجهـبت،ـسگ راـخهـکنـیای ازـلدـمودش ـببیندیـمارآـکی ـ ـ د،ـ

موتور تامین شغل میدید).

ـمعمتـکرـشکـی ـ ـفضوا-ـهولـ راهاـباـ ـسیستدازیـنرای ـ ـ ـلیستکـشوـمابـترـپمـ ـ ـ ازـ ـیحتاـمی ـ وـ دارد ـبعاج دـ
وــهرحــط صا شخ ــم ــ ــ ظوردــماتــ ــن راــ دــکرــشزارانــههــبر گت ــی خهــکرــ ــس پیــمد،ــنازــسیــمزارــفتاــ ــس ارد.ــ
ـسپیا ـ ـیکساـ ـممکهـکیـیـاجاـتودـبلـیـامسـ ـ اـ ـکندـیرـخرـتمـکتـسن ـبیولـپاـتدـ ـبمشـیراـبریـتشـ ازـناـ و رفـطد
ـیگد آنـ واـهر ـبستگا ـ ـ ـمیاـتهـبیـ ـکنننـ ـ –ـهدهـ ـمخصا ـ ـمیاـتـاصوـ ـکنننـ ـ راـجارـخایـهدهـ ـنقطی- ـ ـضعهـ ـحسهـبفـ ابـ
درـنیآوردـم ـنگد. اـ اول روشـیاه ـنظهـبن اـ دهـییآـمیـطراـفر اـسـاهد. ـمختلایـهتـکرـشهـکتـسال ـ ـ وـ ـیلـاسف یـ
ـمث رادـ وـهوـیل ـجعباـیا ـ ـتقسیهیـ ـ ـ راـبمـ اـنازـسیـمرق ـختد. دوـ دـهرایـبرخـچارهیـبراع ـستگر ـ وـ ـمپیـاکاه ـ درـتوـ ر
ـمنجدـنواـتیـمک،ـشوـم ـ دادنـبرـ رخ ـخطه ـبیایـهاـ درـتشـ و ـنهر اـیاـ وـتت، اـشتـقالف اـمود. اـیا ـستن ژیـتراـ
اـب ـسپیرای ـ ـیکساـ اـبالوهـعرد.ـکارـکیـبوـخهـبسـ وـهکـشوـمهیـندـبا،ـهورـتوـمهـکنـیر ـکپسا ـ راـیاـهولـ ش
وـهردـبادرـمازد،ـسیـمودشـخ ـسنسا،ـهدارـما ـ ـحسایـهورـ ـمپیاـکرزش،ـلهـباسـ ـ وـپایـهرـتوـ ـپنرواز ایـهلـ
ـشیورـخ راـ ـکنیـمیـحراـطودشـخمـهدیاش ـمثرایـبد.ـ ـمهنالـ ـ اـهدسـ ـسپیای ـ ـیکساـ ـمتسـ هـکدـندـشهـجوـ
ـفق رادـیردنـکرـتادهـساـبطـ ـننواـتیـموـیک دـ وزن ـستگد ـ راـ ـهندـبشـهاـکدـصدر۲۰اـتاه ـینزـهد.ـ ازـکهایـ ه
رادـخاـس ـبسیودـشیـمیـیوـجهـفرـصاـهوـیت ـ ـچشارـ ـگیمـ ـهستنرـ ـ ـ ـینزـهد:ـ ازـههـ ـچیا ۱۰۰اـتزارـه۵۰دودـحزیـ
دالرـه ـتجهیرایـبزار ـ ـ ـصنعتزاتـ ـ ـ ـفضوا-ـهایـهتـکرـشطـسوـتهـکیـ اـ ـستفا ـ ـپنهـبد،ـشیـمادهـ دالرـهجـ رایـبزار

هر دستگاه که اسپیسایکس میسازد، رسید.

ا تدر ــب یاورــبداــ ن ــچ ــ فنــ ــت تاوتــ م ی ــق ــ ــ خیــ ــس اــ اــست دهــمت وــها – –ــهدــصهــنا خا ــب نشــ ت س ــه ــ ــ هــکدــ
ـسپیا ـ ـیکساـ ـنسواـتسـ آنـ در دـهت ـتجهید.ـنزـبیـیوـجهـفرـصهـبتـسا ـ ـ اـکیـتزاـ در ـسپیه ـ ـیکساـ ازـ ـقطعس ـ اتـ
اـمآ ـلکتادهی ـ ـنیکروـ ـ درـ ـختـاسازارـبی درـنوـشیـمهـ ـمتضتـسد، ـ ـتجهیادـ ـ ـ “ـ ـمنزات ـفضرایـببـساـ ـهستنیـیا”ـ ـ ـ دـ
دـک ـیگه اـ در ـصنعنـیران ـ اـ ـستفت ـ ـکننیـمادهـ ـ اـ ـسپید. ـ ـیکساـ ـمجبسـ ـ ـکنالشـتاـهالـسدـشورـ اـساـنهـباـتدـ
اـلهـکودـشتـباـث ـلکتوازم ـ ـنیروـ اـ ـستک ـهستنوبـخدریـقهـبداردـناـ ـ ـ ـبتهـکدـ ـننواـ ـمخصر،ـترانـگوازمـلاـبدـ ـ وـ وص
ـعتمورداـم ـ اـمتـساـهالـسهـکادیـ ـستفورد ـ دـ ـیگادهی ـننراـ رـ ـکننتـباـقد، ـ اـ درو (ـلد. Drewدن Elden(ـیک ازـ ی

ـمهن ـ اـبـاسایـهدسـ ـسپیق ـ ـیکساـ ـگفیـمسـ “ـ ـیمدـقت: درـهرـتیـ ـصنعا ـ ـفضوا-ـهتـ اـ روش ـنجا انـشایـهارـکامـ
اـیدـمایـهدتـم ـتغییدونـبهـکتـسد ـ ـ اـلـاچنـیرـتزرگـبده.ـنـامیـقاـبرـ راـساـنهـکودـبنـیش ـکنیعـنـاقا ـ کـیاـتمـ
ـسیلو ـ اـیدـجهیـ را ـمتحد ـ ـکنانـ وـ ـتهییـشزارـگد ـ ـنشهـکمـیردـکهـ آنـمانـ ـقطعیداد ـ ـکیفیات،ـ ـ ـ یـیاالـبتـ
ـشتندا ـ اـبد.”ـ ـثبرای اـ وـساـنهـبوعـضوـمنـیات اـخا ـسپیودش، ـ ـیکساـ اوـهـاگسـ راـشوـمکـیاتـقی وازمـلاـبک
ـلکتا ـ ـنیروـ اـ ـستک وـناـ ـختاـسودشـخهـکیـموازـلدارد ـتجهیهـ ـ ـ ـکنیـمزـ درـتدـ آنـپولـطا راـهرواز ـمحا د.ـنزـبکـ

ـبع آنـ از ـمهند ـ وـهدسـ ـعملکایـهیـگژـیا ـ ـ دـ ـستگرد ـ راـهاهـ ـمقمـهاـبا ـیساـ ـکننیـمهـ ـ ـهمید.ـ ـ ـعملکهـکنـ ـ ـ ردـ
ـستگد ـ اـکیـهاـ ـسپیه ـ ـیکساـ ـبهتاـیرـبراـبرده،ـکیـحراـطسـ ـ ازـ ـمحصر ـ ـتبد،ـشیـنـاگازرـبوالتـ ـسخهـبلـیدـ زارـفتاـ
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برگزیده و مورداعتماد شد.

ـهمچنی ـ ـ ـ دـ ـفعن زـ اـکودـبادیـیات ـسپیه ـ ـیکساـ درـ ـختـاسس ـسیستنـ ـ ـ ـسخایـهمـ ـبسیزاریـفتاـ ـ ـپیچیارـ ـ ـ وـ ده
ـپیش ـ ـفترـ ـپیشتهـ ـ ـ ـمثکـیود.ـبازـ ـسیالـکالـ اـ از ـیکوعـضوـمنـیک ازـ ـعجیی ـ اـیرـتبـ ـختن اـعراـ هـناـخارـکنـیات

ـشیاـمکـیت:ـسا دوـ ـطبقن ـ اـبهـکهـ ـنجرای اـکوشـجهـبهـکاریـکامـ ـصطکاری ـ اـکاـ ـغتشی ـ ـمعیـشاـ اـ ت،ـسروف
ـختاـس اـشهـ ـشیاـمنـید. اـ ـسپین ـ ـیکساـ راـ ورـکوشـجارـکهـکردـکادرـقس آـبایـههـقاری ـهنزرگ راـ ـمثی لـ
ـلکاـفایـهکـشوـمهیـندـبتـخـاسرایـبهـکیـیـاهآن اـ ـستفون ـ اـطهـبود،ـشیـمادهـ ـتیـاموـتور اـ ـنجک کـید.ـهدـبامـ
ـیکازو،ـب ازـ ـصفحی ـ راـشوـمهیـندـباتـ ـگییـمک درـ و ـکنرد ـیکارـ دـ ـیگی ازـ ـصفحر ـ رارـقکـشوـمهیـندـباتـ
وـهیدـم ـبعد دـبدـ ـستگا ـ ـهفدوداـحدـنواـتیـمهـکیـشوـجاهـ ـمتتـ راـ ـکناریـکوشـجر آنـ راـهد، وـههـبا لـصم

میکند.

ـفعایـههـنـاخارـک درـ ـفضوا-ـهوزهیـحال ـمعماـ ـ ـسعوالـ ـکننیـمیـ ـ آنـتدـ ـممکهـکـاجا ـ اـ ـنکنناریـکوشـجتـسن ـ ـ دـ
اـبهـکراـچ آـکنـیا راـهار، ـضعین ـ ـکننیـمفـ ـ وـ اـعاـبد ـیجث ـمحادـ درـیدودـ ورـیـاست ـفلایـههـقز اـکزیـ ـستفه ـ ادهـ
ـکننیـم ـ وـشیـمدـ اـطهـبود ـصلرح ـمحمـهیـ دـهتـیدودـ ـیگای راـ ـتحمیری ـ ـ ـکنیـملـ ازـ ـهمد. روزـ اولـهان ای
ـسپیا ـ ـیکساـ اـسـامس،ـ داـصک زـکتـشرار در ـمینه ـ اـکوشـجهیـ ـصطکاری ـ ـغتشی-اـکاـ ـ وـهـامیـشاـ ـمستقر ـ ـ لـ

ـچناـبزرگـبازویـبکـیهـکوریـطهـبد،ـنوـش ـعترـسانـ ـبییـ ـلبنـ ورـ دو ـفلزرگـبهیـقهی ـکنتـکرـحزیـ هـکدـ
ـختـاس ـلکوـمارـ آنـلوـ ـکیرـتمـهاـبـاهی درـنوـشبـ ـمثتـسد. اـ ـشمهـکنـیل ورـ دو آـقا ـمینیوـلهی ـ ـ راـیوـفومـ رارتـحل
یدــب ــه وــ اــبد گشا ــن ــ ــشصتــ بانــتتــ ــل آنــ راــههی ها ــب شمــ ــف یدــبارــ ــه اــ سباریــکوشــجوعــننــید. ــن ــ هــبتــ
ـیمدـقایـهاریـکوشـج ـبسییـ ـ ـمستحکارـ ـ ـ ـ اـتمـ ـقباـهتـکرـشت.ـسر اـکوشـجالـ ـصطکاری ـ ـغتشی-اـکاـ ـ راـشاـ ی
ـمتحا ـ اـنردهاـکانـ رویـبهـنـامد وـشـومهیـندـبیـگزرـبهـبیـیـاهازهـسر اـحهـباـیک و «اـند ـسپیدازهی ـ ـیکساـ س».ـ
ـسپیا ـ ـیکساـ آزـطـاخهـبس،ـ وـمر ـخطون اـکیـیـاهاـ ـنجه اـ داده ورـنواـتیـمتـسام وـبایـههـقد ـفلازکـنزرگ راـ زی
وـههـب ـکنلـصم وـ ـچنهیـندـبد ـتننـیدـ کاـفیـ ـل ـشکرا۹ونـ ـهمد.ـهدـبلـ آـنواـتیـمهـکورـطانـ از ید ـل ایـهاژـ

ـسب اـتکـ ـستفر ـ ـکنادهـ وـ ـچفد ـبست،ـ ـمیت،ـ دـیخـ ـیگا اـ ـنگزارـبر روـنهدارـ از را ـکنذفـحارشـکدـنده ـممکد.ـ ـ نـ
الزمـسا رـشاـبت ـقبد درـساـمایـ ـصنعک ـ ـشیاـمتـ اـبازیـسنـ از اـیهزودی روش ـستفن ـ ـکننادهـ ـ هـکراـچد،ـ
ـسپیا ـ ـیکساـ ـبعضس،ـ ـ اـ از ـتجهینـیی ـ ـ وـ ـتکنیزات ـ ـ راـهکـ «ـبا ـتسه ـمنتقمـهال»ـ ـ ـ اـکلـ اـسرده ـمیت. اـ هـکتـسد

تسال بهزودی قادر شود ماشینهای سبکتر و محکمتری بسازد.

ـتکننـیا ـ اـبدریـقهـبوژیـلوـ ارزش رـکتـسا ـقبه ـکپهـبروعـشکـساـمایـ آنـکیـ از وـنردـکردن ـسعاـهارـبد یـ
ـبعضاـتدـنردـک ـ ازـ ـمتخصصیی ـ ـ ـ ـ راـناـخارـکنـ ـکننعـناـقه ـ آنـباـتدـ ـکننارـکاـهرای ـ ـمثد.ـ ـبلالـ اورـ ـجیو (ـ Blueن

Origin(ـبفـجوزـمرـمازیـسکـشوـمتـکرـش) Jeffزوس Bezos(ـتطمیاـب ـ ـ اـ و ـستخع ـ «ریـ ـمیدام ـیکترـ ـ ا»ـ
)Ray Miryekta،(ـیک ازـ ـبهتی ـ ـمتخصصینـیرـ ـ ـ ـ ـ زـ در ـمینن ـ اـکوشـجهیـ ـصطکاری ـ ـغتشی-اـکاـ ـ دـشاـ در ـنیی ا،ـ
ـعمیقمـخز ـ ـ زد.ـساـمهـبیـ ـگفکـساـمک “ـ ـبلت: اورـ ـجیو اـ از درـهارـکنـین ـمتخصصیوردـما ـ ـ ـ ـ اـبنـ ـستعا ـ دادـ
ـنجا وـ داد ـپیشنهام ـ ـ ـ دوـ ـحقرـبراـباد راـ ـمطوق ـنظهـبرد.ـکرحـ اـمرـ وـناـبیادـبـاهارـکنـین ـغیه ـهستنروریـضرـ ـ ـ د.”ـ

ا ـسپیدر ـ ـیکساـ ـبلهـبسـ ـجیواورـ «ـ (ـبن، ـگفتنیـم)B.Oی.او» ـ ـ ازـ و ـبعهـبیـیـاجد اـبتـکرـشدـ ـیمیرای ـ ـفیلتـاهلـ ـ ـ ریـ
ـنظدر ـپیهـکتـفرـگرـ ـکلماویـحهـکیـیـاهامـ ـ «ـ ـبلات «اورـ و ـجیو» راـنودـبن»ـ ـشند ازـتردـکیـمیـیـاساـ ـتطمیا ـ ـ عـ
ـمنارـک ـجلاـهدـ ـگیوـ ـکنریـ ارـ ـتبد. ـبیاطـ وـساـمنـ ـقطزوسـبک اـشعـ و دـید دو ـیگن درـ ـبلنارهیـبر ـ وـهروازیـپدـ ا
ـمشتایـهاـیرو ـ راـشرکـ در ـستان رـ ـفتای ـصحبمـهاـبخـیرـمهـبنـ ـ ـنکتـ ـگفکـسـامد.ـنردـ “ـ ـمعتقداـجنـمت: ـ ـ دمـ
ازـبهـک دـتزوس داـله آرزو ـتبتـشش ـکینهـبلـیدـ ـ رـشزوسـبگـ ـفتود. وـ ـمنار اوـکشـ ـحمیرـباری وـبهـناـ ود
ـهمهـکتـسواـخیـمشـلد دـ در را ـنیه ـتجایـ اـ ـلکتارت ـ ـنیروـ ـقلک،ـ وـ ـقمع ـکنعـ اـ راـمد. ـستا اـ او آدمـصش ـلبـاجال یـ
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نیست.”

اـکلـیاوا ـسپیار ـ ـیکساـ ـهیکـسـامس،ـ ـشنچـ ـختاـ ازـ ـشیـامی وـهنـ ـمیا وـسزانـ هـبکـشـومتـخـاسهـکیـیداـصر
درـشداـنت،ـخداـنیاـمراه او اـیرـخایـهتـسواـخت. وـبد ـتجهیزار ـ ـ ـتخصصزاتـ ـ ـ ردـ را ـمگرد،ـکیـمی اـ هـکنـیر

ـمهن ـ ـخیلاـهدسـ ـ ـشفیـ واـ و اوـبحـضاف ـضیوـته اـبراـچهـکدـنیدادـمحـ اـیه ـنیاصـخزارـبن اـ کـساـمت.ـساز
هنوز هم در حال یادگیری برخی تکنیکهای مدیریتی دربارهی این ماجراست.

ـعنهـبکـسـامدـشر وـمـاعرـیدـمکـیوانـ ـمتخصل ـ ـ زـ در ـمینص ـ ـبلاـبامـگمـهکـشوـمهیـ اـ ـسپیوغ ـ ـیکساـ هـبسـ
ـعن اـناـخارـککـیوانـ ـتفه اـ ـفتاق اـ در ـبتاد. ـلکاـفایـهراـجاـمدایـ ـفقکـساـم،۱ونـ اـیدـمکـیطـ زارـفرماـنیـیراـجر
وـق ـثیاـتوی ـسعهـکودـبذارـگرـ ـمسردـکیـمیـ اـئاـ ـبتل درـیداـ را دـبی ـنیارهی ـمتفالـماـکیـیاـ ـ ـبگیادـیاوتـ ـ درـ رد.
(ـپیـپ« و اوZip2ال» راـب)، ـحته ـنسواـتیـمیـ دـبتـ ازـفرای ـیگـاجاع اـ ـیستاهاش ـ ـکنیـگادـ وـ ـتید راـهسـیوـندـکمـ ا
ـهنمرا ـ وـیاـ ـکنتـیرـیدـمی اـ در ـسپید. ـ ـیکساـ اوـ ـمجبس، ـ ـمسهـکودـبورـ راـئاـ ـپیارـکهـبهـجوـتاـبل اـ ـنتخشرو، ـ ابـ
ـکن اـ در ـبتد. ـسطردنـباالـبرایـبکـسـامداـ داـ ـشکوـمشـنح ـفقیاشـ ـکتهـبطـ ـبسنـاهابـ ـ اـکیـمدهـ وـمرد. ـقتا یـ
ـسپیا ـ ـیکساـ اـبروعـشسـ ـستخه ـ اـ وـهاـبرادـفدام ـنخبوش ـ ـمتکـساـمرد،ـکهـ داـنواـتیـمهـکدـشهـجوـ از شـند

ـبهاـهآن ـببرهـ ازـ او ـمهنرد. ـ اـناـخارـکایـهدسـ ـسپیه ـ ـیکساـ درـ ـهمارهیـبس ـچیهـ ـسیرـپیـموالـسزـ «ـ نـیوـکد.
(ـگروـب Kevinان» Brogan(ـیک ازـ ـمهنی ـ اـبـاسایـهدسـ ـسپیق ـ ـیکساـ “اواـیوـگیـمسـ ـگملـید: هـکردمـکیـمانـ
اـباو ـمطمئهـکنـیرای ـ ـ اـبنـمودـشنـ اـفاـکدازهیـنه دارمـعالـطی اـناـیات راـهوالـسنـیه، ـبعد.ـسرـپیـما اـهدـ
ـمت اوـکدمـشهـجوـ ـچیاـتردهـکیـمالشـته ـبگیادـیزیـ ـ آنـ او ـشمدرـقرد. راـ ـپیوالـسا ـکنیـمچـ درـناـتدـ دـصود
ـچی ییداـمهـکزیـ ـن راـ گیادـید ـب ـ ـکسرد.”ـ دوراـکیـناـ درـنوالـطیـنه را ـکنی ـشهدـندهاـنذراـگکـساـمارـ ادتـ
ـهنیدـم اوـکدـ ـنظییـبیـیاـنواـته ـ درـ ـحجذبـجری اـبمـ وـعالـطاالی ـفظاـحات ـنقیـبهایـ درـ آوردنـیهـبص اد
اـهآن دارد. ـفظاـحنـیا ـنقیـبهیـ ـیکص،ـ ازـ ـثیاـتی وـیرـتذارـگرـ ـسنرـتن ـمهنـیرـتاکـ اوـهارتـ ـنظهـبهـکتـسای رـ

میآید این روزها هم به همان خوبی گذشته، کار میکند.

ـچن ـبعالـسنـیدـ اـ راه از اـند ـسپیدازی ـ ـیکساـ زـحهـبکـسـامس،ـ در ـمیندی ـ ـفضوا-ـههیـ ـتخصاـ ـ ـکسصـ ردـکبـ
ـملـاعرـیدـمرـتمـکهـک دـ در ـنیی ـتکنایـ ـ ـنستواـتوژیـلوـ ـ رـبهـ در ـشتود دومـ ـپیشودـخهی ـ ـکنتـفرـ ـگفانـگروـبد.ـ ت:ـ

“او به ما ارزش و اهمیت زمان را یاد داد و ما هم او را در زمینهی موشکها آموزش دادیم.”

درـیارـتولـطدر و ـبیخ اـیدـمنـ ـسخکـساـمی،ـیراـجران ـگیتـ ـتحخـیارـتنـیرـتهـنراـ راـیوـ ـسخرایـبل نـیرـتتـ
ـتعییاـهروژهـپ ـ ـ ـکنیـمنـ ـمنارـکمـهد.ـ وـ ـمخمـهدان ـطبیاـ ـ اـ راـضوـمنـیناش ـیکوع وـ از ـشخصیتایـهیـگژـیی ـ ـ ـ یـ
ـمطلاـن ـ ـننیداـمکـسـاموبـ “اـیـوگیـمانـگورـبد.ـ ـهمیشالنـید: ـ ـ ـبیوشـخهـ اـبنـ اـسوده ـکلمنـیت. ـ ـبهتهیـ ـ رایـبریـ
ـصیوـت اوـ اوـسف درـنواـتیـمت. زـمد ـتمـاهارـکهـکیـنـامورد دروغـید،ـنوـشیـمامـ ـتمویـگک ـعیامـ وـشاـبارـ اـبد

ـتص اـ ـهمهـکنـیور ـچیهـ ـپیوبـخزـ ـسخیرودـمشـ ـگیتـ ـممکهیـماـنرـبنـیرـتهـنراـ ـ اـ را ـنتخن ـ ـکنابـ وـ ـبعد اـبدـ
تصور اینکه همه میتوانند سختتر و بیشتر کار کنند به آن سرعت بیشتری ببخشد.”

ـمطبطـسوـتـاهارـبکـسـام ـ ـتعییرـطـاخهـباتـعوـ ـ ـ ـتحخـیارـتکـینـ وـیوـ ـبعل ـسیرـندـ آن،ـبدنـ ـتحه ـفشتـ رارـقارـ
ـفترـگ اـ اـسه ـیکنـیت. ازـ دوراـکتـسیـتاداـعی در اـکیـنه ـسپیه ـ ـیکساـ وـ ـتسس اوـنردـکیـمالشـتالـ ـلید نـ
راـشروژهـپ اراـبهـبان ـکننهـئازار ـ راـ او دردـبد، اـسه ـختداـنر اـ درـیاـبمـهازـبدـییدـمکـسـامت.ـسه ـحضد ردمـمورـ
ـخیاـترـطـاخهـب ـمشکـیان،ـشرـ ـبهتـ ـکنورـجهـناـ وـ ـقتد. زـسـامهـبیـ ـلکـافکـشوـمابـترـپانـمک اواـکرا۱ونـ لـیه
آوریـیودـب۲۰۰۳الـس اوـنردـکاد راـخد، ـمتعجودش ـ ـ ـنشبـ وـ داد ـگفان “ـ ـچنیـامدی؟ـجت: ـ ـچینـ ـگفتیزیـ ـ ـ م؟ـ
اـکاو واـیی، ـقعن ـمسخاـ ـ واـمت.ـسرهـ ـقعن ـمتاـ ـنبهـجوـ ـتنهم.ـیـوگیـمهـچودمـ ـ ـچیاـ ـخیلنـمهـکزیـ ـ آنـ در ـتجی هـبرـ

  ایالن ماسک: تسال، اسپیساکس، و تالشی برای آینده فوقالعاده۱۵۳



اـفرماـندارم وـسزار ـبلت ـشمه،ـ ـنیواـتیـماـ درـ ـمشکـیالـسکـیرضـعد ـبندـکتـ ـیسیوـ ـ وـ وبـید راهـیـاسک ت
ـبین ـ ـمشکلد.ـیدازـ ـ ـ ـنیسیـ ـ اـ ـخیلوعـضـومنـیت. ـ دارد.ـفزارـفرماـناـبیـ راـهکـشـومرق ـنما آنـبودـشیـ ـمقـاها ـیساـ هـ
زـبرد.”ـک ـنمکـسـاماده،ـسانـبه ـجلدـنواـتیـ راـخویـ ـبگیودش ـ ذاـ او ـبیوشـخاـترد. اـ وـسن اـنواـتیـمت، ورـطنـید
اوـکدـشاـب زـمه اـمدت ـنجان راـپکـیامـ اـبروژه اـسر اـیاس ـمحدهـین ـسباـ ـکنیـمهـ ـچقهـکدـ ـکشیـمولـطدرـ اـتدـ
درـهارـک ـحلرـمرـها ـعییـبهـ وـ ـنقب اـ ـنجص ـبشامـ اـنوـ و ـلبتد ـ اـبرضـفاـبهـ ـتمهـکنـیر اـ ـعضام ایـهیـیاـنواـتروهـگایـ
اـسـام و داـکالقـخک را او ـشتاری ـشناـبهـ ـهمد.ـ ـگفیـخـوشهـبانـگروـبهـکورـطانـ ـتخمیکـسـامت،ـ ـ ـ هـکدـنیزـمنـ
اـبزاریـفرماـنروژهیـپکـی دـسر ـیقـاقاس ـلحهـبهـکیـ ـفیاظـ ـیکزـ ـشتوـنرایـبیـ اـکطـخکـینـ الزم ـچقت،ـسد درـ
ـکشیـمولـط وـ ـبعد ـهمیدـ ـ راـ ـخطلـکهـبن اـکیـطوـ ـنتظه ـ داردـ ـتکمیرایـباـتار ـ ـ ـشتوـنروژهـپلـ ـتعمیودـشهـ ـ ـ مـ
اـهیدـم ـقیکـینـید. اـ ـشتباس ـ اـ اـساه ازـمت ـنظا ـکسرـ ـجهاـبیـ ـبینانـ ـ ـسکـامیـ ـچنوعـضـومنـیاـ ـعجیمـهدانـ ـ بـ
ـنظهـب ـنمرـ ـگفانـگروـبد.ـسیرـ اوـ ” ـهمت: راـهارـکهیـ اـیرـسا ـنجع ـحتدـهیدـمامـ ذاـخذاـغیـ او ـعجاـتوردن. ولـ

است.”

از ماسک دربارهی روش کارش سوال شد و او گفت: 

ـقطع ـ ـسعنـماـ ـنمیـ ـکنیـ اـکمـ ـغیدافـهه ـممکرـ ـ ـتعیینـ ـ ـ ـکننـ ـنظهـبم.ـ اـمرـ ـغیدافـهن ـممکرـ ـ ـنگییاـبثـعاـبنـ ـ یـگزـ
ـشمد.ـنوـشیـم ـهیاـ وـ دـبتـقچ ـیگه ـنمرانـ ـییوـگیـ ـبیوـکاـبدـ دـبانـشرـسدنـ آنـیه از ـعبوار ـکننورـ ـ هـبزـگرـهنـمد.ـ

ـعم ـغیدفـهد،ـ ـممکرـ ـ ـمشخنـ ـ ـنکصـ اـ ـهمیشـامردهام ـ ـ ـنسبهـ ـ رـبتـ ـسیه آنـبدنـ ـشبیوـخه ـ ـسعنـمودهام.ـبنـ یـ
میکنم که همه چیز را دوباره مرور کنم تا کمی بیشتر واقعبینانه باشد.

روز اوـهدر ـلیای اـپهیـ ـسپیروژهی ـ ـیکساـ درکـمس،ـ ازـفـاکن ـچگی ـنگوـ روـ ـشتداـنکـشوـمکـیتـخـاسدـنی مـ
ازــصدر۲۰۰و ــحلرــمد اــبرتــپهــ اــهاــمودم. نم ــک ــشمهــکمــنیداــمونــ زــجکــیدــیاــباــ اــبیــناــمدول اســسر
ـجماتـعالـطا آوریـ داـشع ـشتده ـشیاـبهـ اـ اـسد، اـیاـبدولـجنـیم ـیکد وـشاـبسـ ـشمد راـهاـ در ـستم رـ ـسیای دنـ
آن،ـب راـهارـکه ـپیا ـببشـ اـیرـ ـممکاـمد. ـ اـ درـسن ـمسیولـطت ـ اـ اـنر، و ـقسواع ـمسامـ ـغیلـیاـ ـمنتظرـ ـ ـ ـپیرهـ شـ
ـبی ـنهخـیارـتودـشثـعاـبهـکدـیاـ اراـیاـ ـعقهـبروژهـپهیـیی ـبیفتبـ ـ ـ اـ اـمد ـمعندانـبنـیا ـ ـنیساـ ـ ـشمهـکتـ اـ از ـبتا داـ

برای رسیدن به تاریخ اصلی سعی و تالش نکنید.

ـممکاالـح ـ اـ ـشمتـسن ـبگاـ ـییوـ “ـ ـهییدـمولـقردمـمهـبراـچب،ـخد زـ ـشمراـید؟” ـهیواـخیـماـ ـسعهـکدـ ـکنییـ ـ دـ
ـهیدـبیـلوـقردمـمهـب اـشاـبزیـیهرـماـنرـبلـمـاشهـکدـ رـبـامد. ـسیرای ـمطهیـماـنرـبهـبدنـ درـشرحـ ـبیده ـشمرون،ـ اـ
دروـماـنرـبدـیاـب داـنهای ـشتی ـشیاـبهـ ـسخهـکدـ ـگیتـ وـتهـنراـ اـشاـبرـتدیـجر ـشمیـهاـگاـمد ـکماـ ازـکاـ هـماـنرـبان

ـعق ـنیاـمیـمبـ ـتماـبد.ـ اـ اـیام اـحن ـسپیوال، ـ ـیکساـ اـ در زـیس ـمینن ـ ـتنههـ ـ ـنیساـ ـ اـ ـلبتت. ـ ـخیاـتهـ داـ ـشتر درـ ن
ـصنع ـ ـفضوا-ـهتـ ـپیاـ اـییآـمشـ اـسـامد ـنیسنـیوال ـ اـکتـ ـشمرـگه ـخیـاتاـ داـ ـشتر ـشیاـبهـ ـچقهـماـنرـبلـکدـ درـ
ـعق ـفتیاـمبـ ـفکد.ـ ـنمرـ ـکنیـ زـ از ـجنانـمم ـجهگـ دومـناـ اـتی ـهیروز،ـما اـپچـ در ـصنعنـیروژهای ـ وـستـ تـقر

انجام شده باشد.

ـکن آـ زـبدنـمار ـبنانـما ـنهیـبایـهدیـ ـسختـیاـ ـگیتـ وـنراـ ـقعوـته ـمهنکـساـماتـ ـ اـهدسـ ـسپیای ـ ـیکساـ راـ س
ـمجب ـ آوردنـبودـبردهـکورـ دوام ـچنرای ـتکنینـیدـ ـ ـ راـ ـبگیارـکهـبک ـ اـساـمد.ـنرـ ـغلک اوـ تـسواـخیـماتـقب

ـپیشنهایـهرحـط ـ ـ ـ ـچگرایـبادیـ ـنگوـ اـبیـ ـنجه رـ ازـپروژهـپکـیدنـنـاسام ـییزـجر ـشناـباتـ ـمنارـکد.ـ ـفترـگادـیـاهدـ هـ
ـهیدـنودـب زـقچوـ ـنیوردـمانـمت اـبازـ ـتمرای راـپامـ ـهفتهـبروژه ـ وـ ـتقسیاهـمه ـ ـ ـبنمـ ـنکنندیـ ـ ـ ـپیکـسـامد.ـ ـبینشـ ـ یـ

وـبروز ـحتهروز وـعـاسهـبتـعـاسیـ دـهـاگت ـقیقی ـ ـقیقهدـبهـ ـ وـسواـخیـمهـ اـنـامـاجت از بـقواـعـاههـماـنرـبنـیدن
ـسخت ـ داـ ـگفیـمانـگروـبت.ـشی “ـ ـشمت: زـیاـباـ راـنـامد دـبهـکی ـستشه ـ ـنییـیوـ دارـ ذـهدـیاز وـیردـکیـمرـکم نـمد

۱۵۴پرتاب



ـگفتیـم ـ «اـ آدمـهـاگالن،ـیم: اـهی ـحتیا ـ زـیهـباجـ ـتفگـنک دارـنوالـطحـیرـ ارـهرـیدـمد.»ـنی اـشای ـسپید ـ ـیکساـ سـ
ـیگمدـهاـب ـهمکرـ ـ اـتدـنردـکیـماریـ در اـماـنرـبکـیل،ـصا ـلکهی اـکیـ راـیه ـشحوـخالن ـبنرد،ـکیـمالـ ـیسنوـ ـ اـ ـامد
آنـصا ـغیهـماـنرـبوال ـستیلدـباـقرـ ـ درـبیـباـ ـنهود. اـسـامتـیاـ زـیک ـبنانـمن اـ ـلکدی راـ ـمشتهـبی ـ اـیرـ ردـکیـمالمـعان
ـغیورـطهـبو ـعمرـ آنـبدـ اـهه ـمیا واـ ـمعمیداد.ـمیـهد ـ ـجممـهوالـ اـقواـعردنـکورـجعوـ نـیوـگردنـگهـبارـکنـیب
(ـش Gwyneاتول Shotwell(ـیک ازـ اـیدـمی ـسپیران ـ ـیکساـ ـفتیاـمسـ اوـ ـمجباد. ـ ـمشتکـیهـبدـشیـمورـ ـ ریـ
زـنزـبگـنز و واـمد ـقعان اوـبریـتیـ وـهدـبه ـکلاـید ـبهیـ ـکنورـجهـناـ ـخیاـتاـتدـ ـپیایـهرـ راـمشآـ ـجیوـتده ـکنهـ د.ـ

گوین بیچاره… شنیدن صدای او پای تلفن وقتی که با مشتریها صحبت میکند، عذابآور است.”

ـهی ـشکچـ ـنیسیـ ـ اـسـامهـکتـ ـستک ـفترـگادـ ـبینـ ـبهنـیرـتشـ ازـ ـمنارـکرهوری اـنداـ ـچناـبت.ـسش وـیدـ ـچنن دـ
ـمهن ـ اـ ـسپیدس ـ ـیکساـ ـمصسـ ـحباـ ـکنیهـ ـ ـببینیاـتدـ ـ ـ ـ دارـطـاخکـیانـشدامـکرـهدـ ازـنره ـفنرـتد ـیترـیدـمایـهدـ هـکیـ
ـمنارـکاـتتـفرـگیـمارـکهـبکـسـام راـنداـ ـتعییخـیارـتهـبش ـ ـ ـعنهـبد.ـنـاسرـبدهـشنـ ـمثوانـ ازـطـاخکـیالـ انـگروـبره
اـیا درـسن ـمعمرـیدـمکـیهـکیـلاـحت: ـ ـممکیـلوـ ـ اـ ـمنارـکرایـبلـجرباالـضکـیتـسن ـتعییدشـ ـ ـ ـکننـ د،ـ
ـمهنکـساـم ـ راـیاـهدسـ ـسمتهـبش ـ ـمسئانـشودـخهـکردـبیـمیـ ـ ـلیوـ ـتحخـیارـتتـ راـشارـکلـیوـ ـعههـبان دهـ

ـبگی ـ ـگفیـمانـگروـبد.ـنرـ “اوـ ـنمت: «ـیوـگیـ اـیاـبوـتد: راـکنـید ـجمعاـتار ـ دوـعـاسهـ ـبعت ـظهدازـ ـتمرـ ـکنامـ درـ ی.»
«ـیوـگیـموضـع ـنینـمد: دارمـ اـکاز ـغیارـکنـیه ـممکرـ ـ ـجمعاـتنـ ـ دوـعـاسهـ ـبعت ـظهدازـ ـتمرـ یـنواـتیـمود.ـشامـ
ـنجا ـبعی؟»ـهدـباماشـ اـ از وـید ـقتن ـهییدـموابـجیـ ـبلدـ اـطاـخهـبه،ـ ازـکنـیر او ـشمه ـستواـخاـ ـسخه،ـ ارـکتـ

ـنم ـکنییـ ـ ـبلکد.ـ ـ ـحسانـتودـخرـطـاخهـبهـ ـهییدـمارـکهـبنـتیـباـ داوـتودـخارـکرایـبانـتودـخهـکراـچد.ـ ـطلان بـ
شدهاید.”

ـتیرـتنـیهاـب اـ ـسپیب ـ ـیکساـ اـبسـ ـستخا ـ ـنیاـهدـصدامـ ـبغاـنرویـ وـ اـخه ـنگیختود ـ ـ ـ ـنیدرتـقه،ـ راـفایـهروـ ردی
ـنفکـیرد.ـبرـتاالـب روزـعـاسزدهـنـاشهـکرـ در ـکنیـمارـکت ـبسیدـ ـ اـترـثوـمارـ دوـسر از ـنفت ـهمهـکریـ مـهاـبانـمزـ

ـهشروزی ـکننیـمارـکتـعاـستـ ـ آنـ ـنفکـید. الزمـ ـنیسر ـ ـجلستـ ـ ـمتعاتـ ـ ـکنزارـگرـبددیـ دـبد،ـ ـیگا هـبریـ
وـسرـبقـفواـت دـکتـعرـسردنـباالـبرایـباـید ـیگار، راـ ـبگیارـکهـبمـهران ـ ـفقرد.ـ اداـکهـبهـکتـسیـفـاکطـ هـمارش
اداـهدـب و اداـهدـبهـمد و ـمنارـککـید.ـهدـبهـمد اـ اـبدهآلـید ـسپیرای ـ ـیکساـ ـیکسـ ـمثیـ اـ ـستیل ـ دـ سـیوـیو
)Steve Davis،(ـپیشایـهروژهـپرـیدـم ـ ـفترـ اـ در ـسپیه ـ ـیکساـ اـ ـگفیـمانـگروـبت.ـسس “اوـ روزـهاـهالـست: ر

روزی شانزده ساعت کار میکرد. کارایی او بیشتر از کارایی یازده نفر کارمند بود.”

ـپیرایـبکـسـام دـکداـ ـمنشهـبسـیوـیردن ـ اـییـ ـستک درـ آـگاد داـنواـهیـشوزـمروه ـنشگوردی ـ اـ ـستنفاه ـ ـ زـ گـنورد
او از و ـکسراغـسزد راـ ـسخهـکتـفرـگی ـبغاـنوش،ـکتـ دـیدـناـکه،ـ ـکتدای وـ ـمجرا دـشاـبردـ او راـیوـید. هـبس

ـمعکـساـم درـکیـفرـ او ـمقطرد. ـ ـشنارـکعـ ارـساـ رـشی ـشتد ـفضوا-ـههیـ ـمشغاـ ـ دـماـتودـبولـ ـیگدرک هـبریـ
آـم ـمیکادـکدارک ـ رـ در ـشتش اـههـ ـمهنی،ـلاـمورـمای ـ ـمکیـسدـ ـنیاـ وـ ـفیک اـبارـککـیزـ ـکنهـفاـضردی کـساـمد.ـ
روزـی ـچهک ـشنبارـ ـ دـبهـ زـیوـیه وـنس زد اوـبگ ـپیشنهه ـ ـ ـ ازـکردـکادـ ـهمه ـجمعانـ ـ دـبارـکرـسهـ ـنفسـیوـیرود. رـ

ـبیس ـ اـکودـبیـمتودوـ در ـسپیه ـ ـیکساـ اـ ـستخس ـ وـشدامـ ـتبد دوازدـبلـیدـ ـهمیه ـ ارـیدـمنـ ـهنهـکدـشدیـشر وزـ
 سیوپنجساله شد.۲۰۱۴هم در کارخانه کار میکند. او در سال 

اــیســیوــید دورهی جک ــن وــ فام ی ــظ ــ درــ داــکرهیــیزــجه راــشواج آن و کت ــی ازــ تی ه ــب ــ زــیرــ دوران یاشــگدــنن
اوـنیداـم ـگفیـمد. “ـ ـشمبـشرـهت: ـنستیواـتیـماـیاـ ـ ـ ـهمدـ ـنگکـشوـمهـکـاجانـ ـبخودـشیـمهداریـ ـبیواـ درـکدـ ه
ازـهکـلوـمارـمورتـصآن وـسا ـشمولـکر ـفتنیرـماالـباـ ـ وـ ـسفکـیاـید ـعتـاسکـیرـ اـیزـجهـبقـیاـقاـبهـ ـصلرهی یـ
ا ـنتخرا ـ آنـکدـیردـکیـمابـ در درـصه ـشمبـشرـهد.ـیدـشیـمازدهـیورت دردـیاـباـ اـسد را ـنتخری ـ دـیردـکیـمابـ
درـک ـمقه وـمرـگلـباـ ـخستگا ـ ـ ـنهیـبیـ اـیاـ ـمسئلالـصت ـ ـ ـمحسهایـ ـ ـنموبـ دورانـشیـ آن ـمعداـجد. ـبعود.”ـبهـکرـ دـ
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 و بعد دراگون رفت.۹، دیویس به پروژههای فالکون ۱از کار روی فالکون

دراـحراـط ـچهونـگی وـسارـ از اـقال ـسپیت ـ ـیکساـ راـ اـفرـگس ـتقنـیت. ـیبرـ درـپنـیرـتعـیرـساـ ودشـخوعـنروژه
درـکودـب ـصنعخـیارـته ـ ـفضوا-ـهتـ اـ ـنجا اـشود.ـبدهـشامـ وـسـاماـبروژهـپنـیروع ـتعک ازـ ـمهندادی ـ ودـبـاهدسـ
اـک ـکثه آنـ زـهر داـسالـسیـسرـیا ـشتنن ـ اوجـ در و ـنفدـصهـبودشـخد رـ ـسیر آنـ ازـهد. ـقبهـکیـیـاهارـکا درـ ال
ـمینز ـ ـکپستـخـاسهـ ـ اـ ـنجول ـکپودـبدهـشامـ وـنردـکرداریـبیـ وـهارـبد ـمطـاهارـبا ـلباـ راـ دـساـنطـسوـتهـکی و ـیگا رـ
ـفضایـهتـکرـش درـیاـ ـمثیـیاـهروژهـپارهیـبی ـجمنلـ ـ (ـ آGeminiای و (ـلوـپ) ـمنتش)Apolloو ـ ـ دـنودـبردهـکرـ
دـندـنواـخ ـگفسـیوـید. “اـ ـشمرـگت: وـیروـباـ ـچید ـشبیزیـ ـ اـ ـلگه ـیتورـ راـ ـهنمم ـ دوـ ورود آـبای زـجهـبوـلوـپارهی ـمیو نـ

را سرچ کنید، اطالعات فوقالعادهای میبینید که جواب شما را کامل و واضح میدهند.”

ـبعو ـمهندـ ـ اـهدسـ ـسپیای ـ ـیکساـ راـیـابسـ ـپییـهد اـتدـنردـکیـمداـ ـقبلایـهالشـتنـیا ـ راـ وـبی ـپیشهروز ـ ـفترـ هـ
ـکنن ـ ـبعضد.ـ ـ ازـ اـهوزهـحی روـیای ـبهسدـنن ـ ـخیلازیـ ـ واـ وـنودـبحـضی ـحتهراـبد اـ ـنجی اـندـشامـ هـبراـجـامیـقاـبـامد
وـت ـبیوشـهالش ـنیریـتشـ داـ ـستت.ـشاز آSaturn(۵رنـ و ـمحوانـتوـلوـپ) ـسباـ ـبسییـتاـ ـ زـ داـیار ـشتنادی ـ هـکدـ
راـبروزهـما ـحته –ـیطـسوـتیـ ـمثک آـ ـیپال- ـهستنراـجلاـبـاقدـ ـ ـ ـمهند.ـ ـ اـهدسـ ـسپیای ـ ـیکساـ ـنستنیداـمسـ ـ ـ هـکدـ
ـننواـتیـم ـبعضذفـحاـبدـ ـ ازـ ـمپیاـکی ـ ـفضاـهرـتوـ ـبیایـ ذـتشـ را ـخیری ـکننرهـ ـ ازـ و دـطد ـیگرف ـتجهیاـبرـ ـ ـ زاتـ
ـبیایـهیـیـاهاـنواـتانـشرـتویـق اـتشـ را ـکننهـفـاضری ـ اـ ـمهننـید. ـ ـتصمیـاهدسـ ـ ـ ـفتنـرگمـ ـ دراـکدـ زـحاـتونـگه ادیـید

ـشبی ـ آـ درـشاـبوـلوـپه ـعید؛ دـحنـ زواـیـاهوارهـیال ـتنایـیش داـتدـ ـشتری ـشناـبهـ ـبیایـجـاتدـ وـلرایـبریـتشـ وازم
ـتجهی ـ ـ اـ و بتزات ـل ـ ـفضهـ اـکرـشهـکیـنورداـناـ ـمیت روزیـبدوارـ ـکننیـمروازـپود ـ داـ ـشتد، ـهمچنید.ـشاـبهـ ـ ـ ـ نـ

ـسپیا ـ ـیکساـ ـمعیـطسـ ـملاـ ازـ دـساـنهای ـستا ـلعملوراـ ـ ـ راـ ـمحشـشوـپوادـمرایـبی ـکپسیـترارـحظـفاـ ـ هـکول،ـ
ـصطا ـپیکاـحالـ ـ داـن)picaا(ـ ـمهنت.ـفرـگت،ـشام ـ اـهدسـ ـسپیای ـ ـیکساـ راـ ـپییـهس ـبتاـتدـنردـکداـ ـننواـ وادـمدـ

ـپیک ـ راـ ـقیمتـابا ـ ـ ارزانـ ـبسرـتی وـنازـ ـکیبرـتد ـ الـ زـیات راـیرـیهی ـبهبن ـ ـببخشنودـ ـ ـ ـ ـبند.ـ دراـیراـباـ اولـگن، روز از ون
ـنسواـتیـم زـجرارتـحتـ ـمیو راهـ در را ـگشرـبن ازـ ـتحمخـیرـمت ـ ـکنلـ ـینزـهد.ـ ـنههیـ ـکپستـخـاسرایـبیـیاـ ـ ولـ

ـمیلی۳۰۰ونـگدرا ـ ـ دالرـ ـتخمیون ـ ـ زدهـ دهـکودـبدهـشن ـکمتارـبیـساـته ـ دـ از ـیگر ـکپسایـهروژهـپرـ ـ ازیـسولـ
توسط دیگر کارخانهها بود.

ـگفیـمسـیوـید “آـ واردـهت: آنـبـامد،ـشیـمهـنـاخارـکن ـشکه راـییدادـملـ آن وـییدادـموشـجم، ـچیم راـهزـ ا
ـختیاـسیـم ـ ـتقاـمم.ـ ـیبرـ ـهماـ ـچیهـ راـ ـختیاـسیـمانـمودـخز ـ ـهمیهـبم.ـ ـ ـینزـهرـطاـخنـ ـییاـپاـههـ د.”ـندـمیآـمنـ
ـمثم،ـهسـیوـید وـگروـبلـ ـبسیان ـ ازـ ـمهناری ـ اـهدسـ ـسپیای ـ ـیکساـ ـستواـخکـیاـبسـ ـتقهیـ ـیبرـ ـغیاـ ـممکرـ ـ ازـ ن
اـقالـعوردـمرهیـطاـخود.ـبدهـشهـجواـمکـساـمرفـط از درـیهاش ت.ـسا۲۰۰۴الـسهـبوطـبرـماـهتـسواـخن
ـسپیا ـ ـیکساـ ـفعکـیهـبسـ ـکننالـ ـ ـنیدهـ داـ ـفعهـکتـشاز ـلیاـ دـ ـستگت ـ راـتاهـ ـقسمتـیداـهرایـبهـکرازی ـ االیـبتـ
ـلکـاف ـستفا۱ونـ ـ ـکنتد،ـشیـمادهـ ـ ـکنرلـ دـ ـهیسـیوـید. ـقبتـقچوـ ـتجالـ ـقطعکـیتـخـاسهیـبرـ ـ زـ در را یاشـگدـنه
وـشداـن ـطبیعتت ـ ـ ـ دـباـ ـنبه ـمیاـتالـ ـکنننـ ـ ـگشدهایـ ـبتهـکتـ اـنواـ ـفعنـید ـکننالـ ـ اـ ـلکتده ـ ـمکروـ ـنیکاـ ـ راـ اوـبی د.ـهدـبه
ـقیمکـیاو ـ دالریـه۱۲۰تـ دـبزار دـسه آورد. ـگفیـمسـیوـیت “اـ ـخنالنـیت: اوـیدـ ـگفد. «اـ ـقسمنـیت: ـ هـکتـ

در ـشیاـماراژـگنـکازـباز ـپیچینـ ـ ـ ـنیسرـتدهـ ـ ـپنوـتهـجودـبت.ـ اـهجـ دالر ـفککـیودتـخت.ـسزار رایاشـبریـ
ـبک دـ ـختـاسرفـصاهـم۹دـیوـین.»” اـ ـفعنـین ـکننالـ ـ درـکدهـ و اـیاـپرد روـیان ـکشیذابـعتـعـاسهـسد،ـنن ـ اـتدـ
ـیمیلا ـ ـ وـیزاـماویـحیـ ـمعا اـیاـ دـیب ـستگن ـ ـبنکـساـمرایـباهـ ـیسوـ اـ اـید. ـیمین ـ رـحلـ ـییزـجنـیرـتزـیاوی اتـ

اـبدر دـکودـبنـیارهی ـچطسـیوـیه اـ ـقطعنـیور ـ راـ اـچرده،ـکیـحراـطه ـنتخرا ـ ـمتعایـهابـ ـ داـ ـشتددی وـ ـچقه درـ
ـینزـه اـکهـ ـمحهـبت.ـسرده اـ دـکنـیض دـیوـیه ـکمس ارـ زد،ـسهی را ـغمال وـسراـسیـ راـجر هـکراـچت؛ـفرـگودش
ـفکتـشدا اوـکیـمرـ ـتمالـسکـیرد وـ راـختـقام اـصودش ـنجرف ـمهنکـیهـکودـبردهـکاریـکامـ ـ دـ ـیگدس درـ ر

۱۵۶پرتاب



ـفضوا-ـههیـناـخارـککـی دـ ـیگای اـ آنـبالـصر ـفکه ـنمرـ ـکنیـ اـساـمد.ـ ـهمنـیک رـ وـنه راـغج ـفقم ـیکاـبطـ ازـ ی
ـهم ـهمیشگایـهوابـجانـ ـ ـ ـ “اوـجیاشـ داد: ـفعی.”ـکواب ـکننالـ ـ دـکدهایـ رجـخدالر۳٫۹۰۰تـخاـسسـیوـیه
وـشرداـب ـهمهـبت ـلکـافراهـ ـفضهـب۱ونـ رـ دـفا ـگفسـیوـیت. “ـ آنـهنـمت: داـچر از را ـشته ـعلمایـههـ ـ درـکیامـ ه

ـمغ داـ ـشتزم اـ آن در ـیمیم، ـ وـکرجـخلـ دـیردم ـقیقک ـ ـبعهیـ آنـ راـسوابـجد ـفترـگاده ـکسرـهم.ـ درـ ه،ـنـاخارـکی
ـتجکـی ـمشهیـبرـ اـباـ دارد.ـیه ـیکن ازـ ـچیی درـکیـیاـهزـ دوـساـموردـمه دارم،ـسک درـیاـنواـتت او ـفترـگی نـ

تصمیمهای بیشمار و سریع است. و این روند هنوز هم ادامه دارد.”

واــیوــک ــتسن (ــ Kevinون Watson(اــبدــنواــتیــم ــشهوعــضوــمنــیه درــهدــبادتــ او عو۲۰۰۸الــسد. ــب ازــ د
یس ــب ــ ــچهتوــ درــکارــکالــسارــ شاــپروــپتــجردن ــل الــ (ــتراــبن Jetوری Propulsion Laboratory(هــبا،ــساــن

یا پ ــس ــ کساــ ــی آــ واــمس سد. ــت درــ رویــپیــجن عایــهروژهــپیال ت ــم ــ ثددیــ ــم تاــسلــ ــخ اــ و حن ت ــم ــ ردنــکانــ
ـسیست ـ ـ ـمحایـهمـ ـسباـ ـنستنواـتیـمهـکهایـ ـ ـ درـ ـبسیطـیراـشد ـ ـسخارـ ـفضتـ دوامـ یا ـب ود.ـبردهـکارـکدـناورـ

ـمعمیالـپیـج ـ ـمپیاـکوالـ ـ ـبسیایـهرـتوـ ـ ـقیمرانـگارـ ـ اـ و ـلبتت ـ ـسخهـ اـیرـخیـمانـجتـ و واـضوـمنـید ـستوع راـ ن
آروزیـکیـمتـیاذ او ـختـاسرد. ـمپیـاکنـ ـ ـهمیهـبیـیـاهرـتوـ ـ اـ وـمارآـکدازهـنن داـلد را ارزان درـشی اوـکیـلـاحت. ه
درـکرایـب ـمصالـحارش ـحباـ ـمتود،ـبکـسـاماـبهـ اـکدـشهـجوـ ـسپیه ـ ـیکساـ دـ ـقیقس ـ دـباـ ـنبه ـهمیالـ ـ ـفکرزـطنـ رـ
ـلماـعکـیکـساـمت.ـسا ـسیستهـ ـ ـ ـمحمـ ـسباـ ـشکوـمیـتاـ ـینزـههـکتـسواـخیـمیـ ـختاـسهیـ ـبیشـ ازـتشـ ر

دالرـه۱۰ ـنشزار درـ ـصنعود. ـ ـفضوا-ـهتـ اـ دـکنـیا ـنگواـیار ـسیستهـکراـچت؛ـسیـ ـ ـ اوـهمـ ـنیوـیای کـیرایـبکـ
ـمعمکـشوـم ـ ـخیلیـلوـ ـ ـبییـ ازـتشـ ـمیلی۱۰ر ـ ـ دالرـ ـقیمون ـ دارـ واـنت ـتسد. ـگفیـمنـ دـ “در ـنیت: ـهمیشگایـ ـ ـ ـ یـ
ـفضوا-ـه ـجلسکـیذایـغولـپا،ـ ـ ـبحرایـبهـکهـ درـ ـینزـهارهیـبث اوـ ـنیوـیهی ـتشکیاـهکـ ـ ـ دادهاـ دهـبد،ـیل االی

هزار دالر میشد.”

ـمصیـط ـحباـ ـشغلهیـ ـ واـ ـتسی، دادـقکـساـمهـبنـ اوـکول اـنواـتیـمه ذـکنـید از دور اـهار را ـنجن وـهدـبامـ د
ـسیست ـ ـ اوـ ـنیوـیم دالریـه۱۰کـ اوـبزار ـتحه ازـهدـبلـیوـ او ـلحظد. ـ اـ ـستخهی ـ تـخاـسرایـبارـکهـبروعـشدامـ

ـمپیـاک ـ دراـهرـتوـ اوـکونـگای ـلیرد. ـسیستنـ ـ ـ “ـکودـبCUCUمـ ـتلفو”ـکوـکه ـ اـشیـمظـ ـمحفظنـید. ـ ـ ارـههـ ـتبای یـطاـ
ا ـیستگوارد ـ ـ ـفضاهـ ـبییـیاـ ـلمللناـ ـ ـ ازـندـشیـمیـ و ـهمد دراـبـاجانـ ارـگا ـتبون ـتعد.ـنردـکیـمرارـقرـباطـ اـ از رادـفدادی

ناــساــن ه ــم ــ اــهدســ یای ــسپ ــ کساــ ــی “ــ را ــهمس آدمــ ــخطاراژی”ــگایــهون درــنردــکیــمابــ و یــیاــنواــتارهیــبد
ــستا قاــهاپــتارــ ــت برــ ــی درــ ما ــت زــ نام ی ــم ــ ازــههــ لا، ــجم ــ تاــسهــ ــخ اــ ــسیستدلــمنــین ــ ــ یدــباــهمــ ــب اــنودــبنــ اــمد.
ـسپیا ـ ـیکساـ ـمپیـاکسـ ـ ارـتوـ ـتبر درـطاـ را زـیرـتاهـتوـکی درـخـاسانـمن و ـنهت اوـیاـ ـلیت ـسیستنـ ـ ـ درـ ودشـخوعـنم
ازـکودـب ـتکروـپه ـتسایـهلـ اوـساـنایـهتـ در ـلیا آزـ ـفقیـوماـبشـیـامن ـ ـعبتـ ـمقرد.ـکورـ رـماـ ـسمات درـساـنیـ یـطا

ـجلس ـ ـمتعاتـ ـ ـمجباـهارـبددـ ـ گدـندـشورـ ـب نوـ ـی “ـ اـکوـکد ـمبکـچوـکتـکرـحکـینـیو”؛ بارزهـ ـطل ـ هـکودـبهـناـ
ـسپیا ـ ـیکساـ ازـ ـقبـاهدتـمس اذـبلـ ـنقششـیراـبـاساـنردنـکتـیرای ـ ـکشیهـ ـ ـبعود.ـبدهـ ازـ ـچند واـمدـ ـتساه، ونـ

د ـیگو ـمهنرـ ـ ـسیستـاهدسـ ـ ـ ـمحایـهمـ ـسباـ وـتاـ ـمپیـاکی ـ دراـتوـ راـگری وـنردـکلـمـاکون ـبعد ـهمدـ ـفنانـ راـ اـباوری
ـلکـاف ـتطبی۹ونـ ـ ـ دادـ ـنتیجد.ـنق ـ ـ ـپلکـیهـ اـفتـ ـنیوـیوـیرم ازـکودـبهایـفرـحکـ ـکیرـته اـ ـمحایـهزارـبب ـسباـ هـکیـتاـ
ـختاـسانـشودـخ دـنودـبهـ و ـیگد درـکیـموازـلرـ یوـتهـناـخارـکه ـل ـختاـسد،ـنودـبردهـکدـ ـینزـهود.ـبدهـشهـ هیـ
اـخاـس دـیت ـستگن ـ ـکماهـ ـبییـ ازـتشـ دالرـه۱۰ر اـشزار درـمد ـنها اـبکـیزدـنتـیاـ وـهه ـستواـخداف ایـههـ

ماسک بود.

ـسپیا ـ ـیکساـ واـبسـ ـتسه ازـکن،ـ ـینزـهه وـیاـفیـبایـههـ ـمیااـنیالـپیـجیـسراـکوروـبده دوـنـاجود،ـبدهـشدـ ارهـبی
ـبخشی ـ ـ اـه۱۰االیـبدـیرـخرـهدـیاـبکـسـامد.ـ را دالر ـمضزار واـکیـماـ ـتسرد. ـگفنـ واـ “در داـمعـقت: ـشتیا ـ ولـپمـ
را اوـیردـکیـمرجـخاو و ـجمشـسواـحمـهم اـکود؛ـبعـ ـلبته ـ اـهدـیاـبهـ اوـبیـمورـطنـیم ـمطمئود. ـ ـ هـکدـشیـمنـ
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ـهی اـ ـتفچ اـ ـحمقاق ـ ـنیفتهایـناـ ـ ـ ـتصمید.ـ ـ ـ درـهمـ ـجلسا ـ ـهفتگاتـ ـ ـ وـ ـفترـگتـعرـسهـبی وـندـشیـمهـ ـتمد اـ ـعضام ایـ
آنـبتـکرـش اـنودـبقـفواـماـها ـچطهـکنـید. دـ ـیگور اـ راـشودـخعـیرـسدرـقنـیران ـنتاـبان اـیاـ ـجلسنـیج ـ وـ قـفات
ـحید،ـنیدادـم ـنگیرتاـ ـ ـگهاـنود.ـبزـ ـکشتلـکانـ ـ درـنیـ ـتغییهـجود ـ ـ ـمسیرـ ـ الکـمرـ ـهییداد. ـتیارـمدـ ـهینـ وـ تـقچ

نمیتوانست کاری شبیه این انجام بدهد.”

ـتسوا اداـ در ـگفشـیـاهرفـحهیـمن “اـ ـنظییـبالنـیت: ـ اـ اوـسر ـتقت. ـیبرـ درـ ـتما ـحضـاهارـکامـ دارد.ـ ـهمور ـچیهـ زـ
ـفهمیـمرا ـ اـ ازـگد. او ـشمر ـخیلرد،ـکوالـساـ ـ زودـ ـمتی ـنبهـکدـیوـشیـمهـجوـ اوـبریـسرـسدـیاـ ـهیدـبوابـجه اوـ د.
دـب ـنبه ـنیواـقهـبهـکتـسیـیـاهوابـجالـ ـفیهایـیاـپنـ اـیزـ دارـشک ـچیکـید.ـناره اوـکزیـ ـخیله ـ ازشـخیـ رـسوب

ـفییآورد،ـمدر ـهیت.ـساـهکـشوـمکـیزـ دـکچـ ـیگس ـمثرـ اـ او راـهنـیل ـنما ـفهمیـ ـ ـچید.ـ دـهاـشنـمهـکیـیاـهزـ
درـب واـگیـمرشـسودم ـقعذرد، دـ ـهستنهوارـنواـیا ـ ـ اوـ واردـنواـتیـمد. ـبحد درـیـاهثـ وارهـهـامکـیابـترـپارهیـبی
اـش و آـکنـیود ـنیواـتیـمـاماـیه ـمسیمـ ـ درـ ـستر ـتعیییـ ـ ـ ـکنینـ ـ وـ ـکپسم ـ دراـ راـگول ـمقصهـبون ـ ـنیـاسرـبدـ ـخیاـیمـ وـ ر؛
ــعیدر مالــحنــ ــت اــ ــمعنــیام راــ یلــحادالت ن ــک ــ اــ اوــکنــیم. اــحهــچاــته در داــهالــسنــید ــکسشــنا ردهــکبــ

ـشگف ـ ـنگیتاـ ـ اـ ـهینـمت.ـسز دـقچوـ ـنممـلت ـکسایـجهـبدـهواـخیـ اـبهـکمـشاـبیـ رـیا در اـبـاقالن ـشمت.ـست اـ
ـبهتمـه ـ اـ اـسر راـیرـجنـیت ـخییـبان وـیوـشالـ ـکننرمـگرـسارـککـید ـ دـ ـیگدهی ـپیرـ ـکنیداـ ـ اوـچد.ـ ـحتمون ـ ازـ ا

شما جلو میزند، با شما مبارزه میکند و کار شما را میسازد.”

ـیک ازـ ـبهتی ـ دـیرـ ـستن واـهاوردـ ـتسای اـ در ـسپین ـ ـیکساـ اـیسـ ـتساقـتک درـ ـطبقت ـ رنـتاوـههیـنـاخارـکومـسهیـ
اـب یود. ـسپ ـ ـیکساـ اـ ـسخایـهدلـمواعـنس اـفتاـ و اـهزارـبزار کتای ـل ـ یروـ ـن راـ درـکک اـهکـشوـمه فا ـست ـ ادهـ
رویــندــشیــم ید، ــم لایــهزــ ــف یزیــ ــچ آنــبدهــ کورــطهــباــجود. ــم خررــ ــب داــهشــ لای ــخ درــ را روازــپاــهدــصی

ـشبی ـ ـپشدهیـشازیـسهـ اـهرـستـ ـمتحم ـ ـکننیـمانـ ـ ـنفکـید.ـ ازـ ـمپیـاکقـیرـطر ـ اـترـپرـتوـ را ـنجاب وـهیدـمامـ د
ـبع ـبخرـهدـ ـمپیاـکشـ ـ وـتوـ ـمکری ـنیکاـ ـ ـسنسطـسوـتیـ ـ ـمهنکـید.ـنوـشیـمکـچاـهورـ ـ درـیهـبدسـ ـیچک هـ
ـستد وـهیدـمدنـشازـبورـ ـبعد ـمنتظدـ ـ ـ ـببیناـتدـناـمیـمرـ ـ ـ آـ ـعترـسهـچاـبه؛ـناـیودـشیـمازـباـید وـشازـبیـ ده
ـمی آنـجرقـبانـیرـجزانـ در ـچقاری اـ اـسدر اـیت. ـمکن ـتساتـناـ ـمهنت،ـ ـ اـهدسـ ـسپیای ـ ـیکساـ راـ ادرـقس

میسازد تا بفهمند با انواع حاالت و مسایل دستگاهها چطور باید برخورد کنند.

 

واـهابـترـپولـطدر ـقعای اـ ـسپیی، ـ ـیکساـ ـکسسـ درـناـ را ـبخی ـتسشـ دـ ـستگت ـ داردـهاهـ ـمشکاـتا ـ وـ الت
ـخط راـیاـهاـ درـکی ـلکاـفه وـ دراـیون دـگا ـکننازیـسازـبد،ـندهاـشدهـیون ـ وـ راهـشرایـبد ـپیلـحان ـکننداـ ـ اـبد.ـ

ـستفا ـ اـ از ـسیستنـیاده ـ ـ اـ ـسپیم، ـ ـیکساـ ـتغییسـ ـ ـ زـ درـیرات را وـبشـیـاهروازـپادی آورد.ـجه ـمثرایـبود درـ تـسال
ــچن بتــعاــسدــ ــق ازــ کل ــی ازــ فکــیا،ــهابــترــپی ــن درــ کر ــی ازــ ــخطکــیزاریــفرماــنایــهلــیاــفی یاــ ــپ رد.ــکداــ
ـمهن ـ اـهدسـ ـسپیای ـ ـیکساـ راـیـافسـ ـتغییل ـ ـ دادـ اـکدـنردـکیـسررـبد،ـنر ـثیـاتهـچارـکنـیه رویـ ـسخری زارـفتاـ
ـیشاـمآز وـ و دارد ـقتی ـمشکلیـ ـ ـ ـتشخییـ ـ ـ دادهـ ـنشص راـیاـفد،ـ ـلکاـفهـبل ـسترـف۹ونـ درـنادـ و ابـترـپزـکرـمد

ـمنتظ ـ ـ ـتمد.ـندـناـمرـ اـ درـهنـیام ازـتمـکا ـنیر اـعاـسمـ ـتفت اـ ـفتاق واـ ـتساد. ـگفنـ “ـ ازـساـنت: ـچنیا ـ ـچینـ زیـ
ـستفا ـ ـنمادهـ اـکیـ ـمشکلرـگرد. ـ ـ ـپیلـتاـشرایـبیـ ـقبد،ـمیآـمشـ اـ از ـحتهـکنـیل ـبتیـ ـننواـ اـترـپدـ را ـنجاب امـ

بدهند، همه برای سه هفته دست از کار میکشیدند و منتظر میماندند.”

ـتمرایـبکـساـمی،ـهاـگرازـه ـمنارـکامـ اـکرـشدانـ ـیمیلت ـ ـ اـبیـ وـیدـجونـناـقکـیرایـجرای اـید یـناـسالعرـطا
ـچیارهیـبدر آزردهـکزیـ ـسترـفیـمردهـکرشـطاـخه ـیکد.ـ ازـ ـمعی اـیرـتروفـ ـیمین ـ درـهلـ ۲۰۱۰الـسیـماهـما

رسید که در بخش موضوع ایمیل اینطور نوشته شده بود:

۱۵۸پرتاب



“کلمات اختصاری واقعا مزخرف هستند“ 

ا ـسپیدر ـ ـیکساـ ـتمسـ ـعجیبلـیاـ ـ ـ ـختـاسرایـبیـ ـکلمنـ ـ اـ ـختصات ـ وـباریـ آـجه درـمود و اـحده اـیزاـفال ت.ـسش
ـستفا ـ ـبیادهیـ ازـ ازـحش ـکلمد ـ اـ ـختصات ـ درـگزرـبعـنـامندرآوردیـماریـ وـقرـبی ـحفراری رواـ اـبظ ازـسط و ت

روـمهـکیـیاـجآن ـگستهـبا ـ ـهستیرشـ ـ ـ اـ اـیم، ـبسیرـمن ـ ـمهارـ اـ اـسم ـستفت. ـ ازـتکوـتادهیـ موک ل ـک ـ اتـ
ـختصا ـ ـخیلاریـ ـ ـنیسدـبیـ ـ اـ اـمت ـنفاـهدـصرـگا ـمشغرـ ـ ـختاـسولـ اـ ـکلمنـین ـ ـشناـباتـ درـ ـنهد، ـمجبتـیاـ ـ ورـ
ـهیواـخ ـمنارـکرایـبدـشمـ ـکتکـیدـیدـجدانـ ـهنرـفابـ ـلغگـ ـکنیاپـچاتـ ـ واـ در ـهیعـقم. ـنمسـکچـ اـنواـتیـ نـید

ـکلم ـ راـ ـحفات ـکنظـ وـ دوـهردمـمد درـکدـندارـنتـسم ـجلسه ـ اـ ـحمات ـجلقـ ـکننوهـ ـ ـبند.ـ آنـیراـباـ ـهمـاهن ورـطانـ
در بیخبری در جلسات مینشینند. این قضیه بهخصوص برای کارمندان جدید خیلی آزار دهنده است.

ـبهت ـ اـ اـفتـسر ـمتارـکنـیورا وـشفـقوـ داـهواـخریـتدـیدـشوردـخرـبهـنرـگود اـبت.ـشم اـفاـکدازهـنه در نـیی
دادهام.ـکذـتاـهالـس زـتر ـکلمکـیهـکیـناـما ـ اـ ی ـختصه ـ ـییاـتنـمطـسوـتاریـ ـنشدـ واردـ ـهنرـفده، ـلغگـ اتـ
ـسپیا ـ ـیکساـ ـنمسـ اـشیـ ـکلمرـگود. ـ وـ داردـجهای ـمنطقورـطهـبهـکود ـ ـ ـتعیییـ ـ ـ ـنمنـ ود؛ـشذفـحدـیاـبود،ـشیـ

همانطور که قبال هم درخواست داده بودم.

ـمث بالـ ـن آزـههـیاـپرایـبدـیاـ ـیشاـمای ازـ اـحی ـختصروف ـ “ـ ”VTSار [ vertical test stand]آزـیاـپ شـیاـمهی
ـعم “ـ و ”HTSودی [horizontal test stand]آزـیاـپ ـیشاـمهی اـ ـفقی اـ ـستفی ـ آنـکادهـ واـهرد. ـقعا ـمسخاـ ـ رهـ

ـهستن ـ ـ ـبیشتایـهرفـحونـچدـ ـ ـ دارـ “ـیهـیاـپکـید.ـنری درstandا آزـیـاس” ـیشـامت ـمشخصـامیـ ـ ـ هیـیاـپکـیاـ
ـیشـام«آز testاـیی»ـ *standدرـسا ـمقت. ـیساـ ـکلماـبهـ ـ “ـ دوـکه)ـیاـپهـس”(Tripodهی ـبخه دارد،ـ ـکلمش ـ هیـ

VTS-3ـچه ـبخارـ دارد؛ـ ـقطعسـپش ـ ـگفتاـ ـ اـ ـکلمنـین ـ اـ ـختصهی ـ ـلعنتاریـ ـ ـ ـبییـ ـکشیـمولـطرـتشـ ودـخـاتدـ
اسم!

ـنکت ـ ـکلیهیـ ـ درـ ـخصدی ـکلموصـ ـ اـ ـختصات ـ اـ اـیاری ـنیداـبهـکتـسن آـ ارـقرـباـیم ـتبراری راـ ـسخاط ـکنیـمتـ اـیدـ
اـسآ ـستفان. ـ ازـ ـکلماده ـ اـکیـتاـ ـکثه ـمهنرـ ـ اـخایـهدسـ از ـسپیارج ـ ـیکساـ راـهسـ آن ـننیداـمم ـمثد،ـ GUIلـ
ـختاـسدارد.ـنرادیـیا ازـهنـ ـچناهـگر ـکلمدـ ـ اـ ـختصهی ـ ـکیبرـتاـیاریـ ـ اـشهـبی،ـ ـییاـتنـمهـکنـیرط ـکنانـشدـ م،ـ

ـمشکل ـ ـ ـمثدارد.ـنیـ ـبجهـکM9وMVacلـ Merlinایـ 1C-vacuumوMerlin 1C-Seaـستفا ـ د.ـنوـشیـمادهـ
اما واقعا باید چنین اقداماتی را به حداقل برسانیم.”

 

 

ـهمیشگکـسـامنـیا ـ ـ ـ اـبیـ ـیمیود. ـ ـلحلـ ـتننـ داـ اـشدی ـهمتـسواـخیـمهـکردیـمرایـبهـنـامت ـچیهـ آنـتزـ ـاجا
اـلـاعودـشیـمهـک ـنجی ـبشامـ اوـ دـیـاشهـکیـعوـضوـمرـطـاخهـبود. ـیگد ـچیاـنرانـ وـ ـهمییاـبز ـ ـننیداـمتـ دـ ارـچد،
وـسو ـسخواس ـگیتـ آنـشیـمریـ از و ـمشخصدفـهود ـ ـ دارد.ـ ـخنی اـ ـتمتـسواـخیـمکـسـامهـکتـسدهدار امـ
ـییاـت ـکلمایـههـیدـ ـ اـ ـختصات ـ ـمستقیماریـ ـ ـ ـ ـ ازـ ـسما اوـ اـنوـشادرـصت اـمد ـهمالـماـکنـیا روشـ درـیرـیدـمان ت

ـتم ـسطامـ اـ ـخصهـبهـکتـسوح درـ ـتسوص اـ و ـسپیال ـ ـیکساـ اـبوـخهـبسـ ـمنارـکود.ـشیـمراـجی آنـ از ـبعهـبدان دـ
قانون کلمات اختصاری را “قانون مسخره” نامگذاری کردند.

اـیا راـصن و ـهنمول ـ اـهیـیاـ در ـسپیا ـ ـیکساـ اـبسـ اـیرای ـشمهـکتـسن ازـتارـکاـ را ـصمیان ـ ـقلمـ ـبپبـ وـیرـیذـ د
ـنجا دـ ـهیام ـکسد.ـ ـمنتظهـکیـناـ ـ ـ راـ ـهنمر ـ وـیاـ دـیی ـستا ـلعموراـ ـ ـییزـجاـبیـیـاهلـ زـ ـننـامیـمادـیات دورـ از ارجـخد،
ـهمچنید؛ـنوـشیـم ـ ـ ـ درـکیـنراـگارـکنـ دارـخازـبتـسواـخه اـنورد ـلبتد. ـ ـنفکـیهـکاریـکنـیرـتدـبهـ اـنواـتیـمرـ ـنجد امـ
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اـهدـب اـید راـسـامهـکتـسن ـمطلک ـ ـکنعـ اـ ـنجد درـکاریـکامـ او دادهـسواـخه ـغیت ـممکرـ ـ اـ ـمنارـککـیت.ـسن دـ
ـبگکـسـامهـبدـنواـتیـم راـیوـ وـهد ـبتاـتداردـنودـجی ـینزـهدـنواـ راـههـ ـچیرایـبا ـمثزیـ آنـ ـفعل ـکننالـ ـ دیـحاـتدهـ
ـییاـپدـهواـخیـمکـسـامهـک وـ آورد ـخیلاـین ـ ـبگادهـسیـ زـیوـ آنـخـاسرایـبکـسـامهـکیـنـامد ـقطعت ـ ـتعییهـ ـ ـ نـ
اـک ـنیسیـفـاکتـسرده ـ ـگفانـگروـبت.ـ اـ “در ـگفدـهواـخکـسـامورتـصنـیت: «ـ ـخیلت: ـ ـشمب،ـخیـ ازـ روژهـپا
ـکنرـب ـشییـمارـ اـ از و ـبعهـبنـید اـیدـمنـمدـ ـهستروژهـپنـیر ـ اـتارـکمـهانـممزـهنـمم.ـ را ـنجو وـهیدـمامـ مـهم
ـییر دوـ وـناـممـهواـخیـقاـبهـناـخارـکس ـعجید.» ـ اـ واـساـمهـکتـساـجنـیب ـقعک آنـ اـکا را ـنجار د.ـهیدـمامـ
اوـکارـبرـه ـنفکـیه اـ را ـکنیـمراجـخر وـ ـمسئودشـخد ـ ـلیوـ اـ ـنجت آنـکامـ راـهار ـعههـبا ـگییـمدهـ آنـ راـپرد، روژه

درست و کامل و بهموقع تحویل میدهد.”

ـهنرـفهـکنـیا اـنـامازـسگـ ـسپیی ـ ـیکساـ درـ ـعکرـبتـسس ـصنمـهسـ ـتیراـکروـبایـهفـ ـمثرشـتکـ ـنیا،ـساـنلـ رویـ
اـیواـه ـمتحاالتـیی ـ ادارهیـ و دوـهرایـبود،ـبوردیـنواـهدرالـفده ـیناـشوـخاـنسـحرفـطر داـ اوـشدی ـلیت. نـ

ـنش ـچنیایـههـناـ ـ ـمشکلنـ ـ ـ درـ راـخواجـکرهیـیزـجی ـنشودش داد؛ـ ازـهـاگهـکیـیـاجان ـمقی رـماـ ـسمات دوـ ـلتی یـ
ـسیرـپ ازـکدـشیـمدهـ ـنظه آنـ ـضعفهـچاـهر ـ روشـ در اـشوـمابـترـپی ـسپیک ـ ـیکساـ وـ دارد.ـجس یـهاـگود
اـقاو ـسپیات ـ ـیکساـ روـکتـسواـخیـمسـ در ـشکوـمابـترـپدـنه ـتغییشـ ـ ـ اـ ـیجری ـکنادـ وـ ـتغییهـنوـگرـهد ـ ـ ریـ

ـمستل ـ ـ ـمثرایـبود.ـبراوانـفایـهازیـبذـغاـکزمـ اـ ـسپیال ـ ـیکساـ ـتمسـ ـحلراـمامـ راـ کـیردنـکوضـعرایـبهـکی
ـفیلت ـ ـ الزمـ دـشوـنیـمودـبر – ـستکت ـ دـبشـ اـکتـسه ـستفردن، ـ ازـ ـعیناده ـ اـهکـ ـیمنای ـ ـپیردنـکازـبی،ـ وـ چ
ـمه وـهرهـ ـبعا- اـبدـ ـستفرای ـ ازـ ـفیلتکـیاده ـ ـ ـمتفرـ ـ اـکتـسواـخیـماوتـ روـیه راـنن ـکمد ـتغیییـ ـ ـ دـ ـقبد.ـهر ازـ ل
اـکنـیا ـسپیه ـ ـیکساـ ـبتسـ دـنواـ اـنوـگرـههـبتـسد ـتغییرایـبیـمداـقه ـ ـ ـفیلترـ ـ ـ ادارهیـنزـبکـشوـمرـ درالـفد،
وـنواـخرایـبوردیـنواـه ـکنتدن ـ اـکرلـ روـیردن ـهفتکـیهـبدـنن ـ زـ ـنیانـمه داـ ـچنیت.ـشاز ـ ـخیـاتنـ رایـبمـهریـ
وـسـام ـمهنرایـبمـهک ـ ـمعنیـبـاهدسـ ـ ـبعارـبکـیود.ـبیـ اـ از ـچینیهـکنـید ـ ـ ـچینـ اـ ـتفزی اـ ـفتاق وـسـاماد،ـ ـقتک یـ
درـممزـهورـطهـب ـتمالـحان ـتصاسـ اـبریـیوـ ـعضا ـتیایـ اـ ـسپیم ـ ـیکساـ وـ ـیکهـبودـبـاساـنس ازـ ـمقی ادارهیـماـ ات
ـکلماـبوردیـنواـهدرالـف ـ ـتنیـتاـ ـحملدـ ـ ـگفیـمانـگروـبرد.ـکهـ “اوـ ـفعکدـیت: داغـ وـکه دـترد ده ـقیقا ـ ـحتهـ یـ

شخصیت طرف را زیر سوال برد.”

اـساـم ـقعیوـمنـیک ـ راـ اـشداـنرـطاـخهـبت دـهوردـخرـباـمت ـیگای ادارهیـبرـ راـفا اوـبادشـیدرال ارـبکـیود.
ـلیست ـ ـ ازـ ـصحبی ـ ـیکهـکیـیـاهتـ اـ از ـعضی ادارهیـ درـفای ـجلسکـیدرال ـ اوـبهـ ـگفته ـ وـبهـ ـنظهـبود کـسـامرـ

ـحمقا ـ ـتهید،ـنودـبهـناـ ـ وـکهـ رـبرد ـییرای ـسترـفرفـطسـ ـگفیـمکـسـاماد.ـ “وـ ـبعت: اـیدـمدـ ـحمقر ـ نـمرایـبشـ
اـی ـیمیک ـ ـبلناالـبلـ ـ درـ اـبد درـکنـیارهی «او ـچطلـتـاشروژهیـپه ـحضورـ داـ ـشتور وـ ـمسئه ـ ـبیسولـ ـ ـایابـترـپتـ

ـچنی ـ ـچینـ اـبزیـ اـسوده و ـچطهـکنـیت ـکنیـمراتـجورـ ـبگهـکمـ آنـیوـ ـمنارـکم اـ ـشتبد ـ اـکیـماهـ رایـبت»ـسرده
ـسترـفنـم اوـبنـماد.ـ ـگفته ـ «ـ ـتنههـنم: ـ اـ او ـشتبا ـ ـکنیـماهـ اـ و ـهیدـبازهـجد دالـ ـیلد دوـ را وـبم ـمفصاره ـ انـترایـبلـ
دـش ـبلکم،ـهرح ـ ـشمهـ اـهاـ ـشتبم ـ ـکنییـماهـ ـ دالـ و ـیلد راـ ـحتمم ـ ـگمم.»ـهیدـمرحـشاـ ـنکنانـ ـ ـبعمـ اـ از راـجـامنـید
ا ـیمیاو ـ دـ ـیگل ـسترـفمـیراـبریـ ـتمد.ـشاـبادهـ اـمالشـتامـ اـیا ـثیاـتهـکتـسن درـگزرـبرـ ـصنعی ـ ـفضوا-ـهتـ داـ ـشتا هـ
ـشیاـب اـ یواـقرـگم. ـن ـهستنوریـطنـ ـ ـ دـکدـ وـسه ـشمایـپت راـ نیـما ـب ـحتمسـپدـندـ ـ درـیاـباـ ـمقد انـشلـباـ

بایستید.

ـتنظی ـ ـ ـکننمـ ـ ـمشککـیونـنـاقایـهدهـ ـ اـ دارـسـاسل اـنی ـتنظیکـیرـگد. ـ ـ ـکننمـ ـ ـتغییاـبدهـ ـ ـ درـ ـفقواـمونـنـاقکـیر تـ
ـکن وـ ـبعد ـتبهـبدـ اـ آن، ـتفع ـینـاشوـخاـناقـ ـبیفتدیـ ـ ـ آنـ ـحتهراـبـاهد، ـشغیـ دـشلـ از را ـهنیدـمتـسان اـ اـمد. رـگا
راـنوـناـق ـتغییی ـ ـ ـهندـبرـ وـ ـتبهـبد اـ آن ـتفع ـبیفتیـبـوخاقـ ـ ـ ـحتد،ـ درـهزهـیـاجیـ ـنمتـفاـیم ـکننیـ ـ اـخد.ـ ـخیلنـیب ـ یـ

ـغی ـمنصفرـ ـ ـ وـناـ ـمتقاـنه ـ اـ ـتنبیکـیرفـطکـیت.ـسارن ـ ـ وـبهـ دـطکـیزرگ ـیگرف ـهیرـ ـچیچـ آدمـهبـخز.ـ ر
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عاقلی در این شرایط باشد چطور رفتار میکند؟”

ـسپیا ـ ـیکساـ اواـ Kenس(ـکاـساورـبنـک۲۰۰۹الـسطـسس Bowersox، ـفض) ـبقاـساـبوردـناـ راـ ـمعهـکهای اونـ
ـیمنا ـ ـمسیـ ـفضرـفاـ وـیاـ ـتضمیی ـ ـ اـبتـیورـماـمنـ ـستخود، ـ ـتمسـکاـساورـبرد.ـکدامـ اـشداـنلـیاـ در ارهـبنـیت

ـمص ـحباـ ـکنهـ اوـ ـیستـاشالـمـاکد. ـ اـ ـستخهی ـ درـ ـسیالـکتـکرـشکـیدام ـفضوا-ـهکـ ـمهندرکـمود.ـباـ ـ ـفضیـسدـ اـ
دا از ـنشگرا ـ آـناهـ آـمادـکاوال ـیکرـمی (ـ U.Sا Naval Academy(ـفترـگ وـبهـ ـخلبود ـ آزـ ـکننشـیـامان ـ ـپیمواـهدهـ ـ درـ ا

نیروی هوایی بود و چندین بار با شاتل فضایی پرواز کرده بود.

ـبسی ـ ازـ ـکنارـکاری اـ ـسپیان ـ ـیکساـ آـ اـکـاساورـبدنـمس را ـتفس ـنستنیداـمیـبوـخاقـ ـ ـ اوـ اـجد. ـنسزو ـمتیایـهانـ ـ نـ
ـسخو رویـکودـبوشـکتـ ـبسیه ـ ازـ ـعملیاری ـ ـ اـهاتـ ـسپیای ـ ـیکساـ ـنظسـ ـمستقییـتارـ ـ ـ ـ داـ ـمطمئاـتتـشم ـ ـ ودـشنـ
درـهارـکهـک روـبهـنـاخارـکا اـشه اـمی و ـستن اـناـ ـنجدارد درـنوـشیـمامـ ـنهد. ـمتسـکـاساورـبتـیاـ درـکدـشهـجوـ ه

ـکشمک ـ ـ اـمشـ یداوم ـسپ ـ ـیکساـ یسـ ـب درـبدـمارآـکنـ و اـسودن ـنجت دادنـ وـهارـکام زدنـغاـیا رـطاـخهـبر
ـسنتایـهدـنرو ـ ـگیاری،ـکیـ اـکرـ اـسرده ـختت. ـنظالفـ وـ او ـبیکـسـامر وـتشـ ـبیر وـشیـمرـتشـ ـبعد ازـ تـشذـگد
ـچن اـکاـساورـباه،ـمدـ ـحسس ـنظهـکردـکیـماسـ اوـ ـفترـگدهـیادـنرات ـخصهـبود.ـشیـمهـ اـ درـبکـیهـکنـیوص ار
ـقطعه،ـثادـحکـیانـیرـج ـ ـمشکلاـبهایـ ـ ـ اـجهـبدی،ـجیـ درـکنـیای ـشنهـناـخارـکه هیـیاـپایـپاـتود،ـشیـیاـساـ
ـیشاـمآز رـ ـسیی ـتعبیهـبد.ـ ـ ـ ـیکرـ ازـ ـمهنی ـ ـمشکاـهدسـ ـ اـ ـقطعنـیل ـ ـمثهـ ـفنجکـیلـ ـ ـقهانـ هـکودـبوریـخوهـ

ـقسم ـ آنـکتـ ـختـاسف ـنشهـ ـگفتاسـسراـبد.ـشاـبدهـ ـ ـمعتقسـکـاساورـبدان،ـهـاشهیـ ـ ـ اـکودـبدـ ـسپیه ـ ـیکساـ سـ
روـکدـیـاب در را اـکیـسررـبدـنار ـتفرده، راـقاـ ـمنجهـکی ـ اـبرـ اـیه ـشتبن ـ ـپیده،ـشاهـ ـکنداـ درـ و ـنهد دـبتـیاـ ـنبه الـ
دـکرفـطرـب ـلیردن اـ ـصلل آنـ اـشاـبی ـمصمکـسـامـامد. ـ اوـکودـبمـ ـمشکدـنیداـمه ـ ازـ ـکجل وـساـ سـکـاساوـبت
ـبعرا ازـ ـچند آنـکالـسدـ در ـمشغاـجه ـ ازـبارـکهـبولـ ـبیکارـکود، ـ ـبعرد.ـکارـ ـنبرـضاـحسـکاـساورـباـهدـ ودـ
دورانـبدر اـکارهی در ـسپیاریاش ـ ـیکساـ ـصحبسـ ـ ـکنتـ ـتعد.ـ ازـ ـکنارـکدادی اـ ـسپیان ـ ـیکساـ راـجـامسـ او رای
ـمث رـلاـ از ـفتی ـسخارـ ـگیتـ ـنستنیداـمکـساـمهیـنراـ ـ ـ اـکدـ ـهمیه ـ ـبعضتـ ـ ازـ ـینرآـفی ـمهایـهدـ راـتمـ دهـیادـنر

میگیرد .

ـنگکـسـامـاما ـمتفالـمـاکاهـ ـ اـبیـتاوـ داـجـامنـیه وـشرا درـکـاساورـبت را اـحس و ـنیدازهیـند ـتخصصایـهازـ ـ ـ وـ ی
مهندسی اسپیسایکس نمیدانست.

ازـهروـگ ـمقی رـماـ ـسمات ـبلنیـ ـ ـنظهـیاـپدـ درـشحـیرـصرـ راـسـاموردـمان درـماـبک ـمین ـشتنذاـگانـ ـ اـ و ـلبتد ـ ازـ ه
ـستنواـخنـم ـ اـکدـ ـسمه آنـ از ـنباـهی ـیکرم.ـ آنـ از رـهی ـفتا ژـبکـساـمارـ ـنیایـهرالـنا وـیواـهرویـ ـنظی ـمیاـ انـ

راـبرده ـسنرـتاال ـصیوـتاکـ اـبکـساـمرد.ـکفـ ـمعنـیه اـکودـبدهـشروفـ ـمعتقرـگه ـ ـ ـمقدـشاـبدـ رـماـ ـسمات یـ
ـبلن ـ درـههـیاـپدـ ـمسئلوردـمم ـ ـ اـ در ـشتبهای ـ ـهستناهـ ـ ـ ـخیلد،ـ ـ آنـبدیـجیـ ـکنیـموردـخرـبـاها اـ و اـهالـصد در نـیم
ـپشیموردـم ـ ـ ـنمانـ ـنفکـیود.ـشیـ دـ ـیگر ـگفیـمرـ ـنماورشـبتـ ـبعضهـبکـسـامدـشیـ ـ ازـ ـبغاـنی ـلقـاههـ ـخنبـ گـ
اـم ـهمیت.ـسیداده ـ ـگفیـمردـفنـ “ـ ـتصت: ـکنیورـ ـ ـچینـیرـتدـبدـ راـ ـتصهـکزی راـ ـپیدـیردـکیـمورش ـبیشـ د.ـیاـ
اـبیـگدـنز ـمثالنـیا اـ اـیل زوجـیهـکتـسن ـمتک ـخیللـهاـ ـ ـصمیمیـ ـ ـ ـشیاـبیـ اوـ ـخیلدـنواـتیـمد. ـ وـ آرام ـمتیی ـ وـ ن
وـشاـبادارـفو ـبعد درـ ـغیعـقواـمد ـسخروریـضرـ ـگیتـ ـکنریـ ـنظهـبد.”ـ ـیکرـ ازـ ـمقی ـنیکـساـمق،ـباـساتـماـ ازـ

ـکنتدارد ـ ـبیرلـ رـتشـ روی ـفتری داـ ـشتارش درـتدـشاـبهـ آـهالـسا ـبتیـتای ـکمدـنواـ ارـبانـکاـ آژاـتا و ایـهسـنش
ـلتدو ـهمکیـ ـ ـکناریـ رـ و ـقبد وـ ـپیما ـ اـهارـکانـ ـحیطنـیای ـ راـ ـکنه ـهمید.ـنزـبارـ ـ ـشخنـ ـگفیـمصـ “ـ وـیرـتزرگـبت: ن

جدیترین دشمنش خودش و طرز رفتارش با دیگران خواهد بود.”

ـقتو دـسـامیـ ـیگک راـ ـنجیرـمران وـناـ وـتد ـمعماتولـشرد،ـکیـمارـمار ـ آنـ آرامـیراـشاـتودـبـاجوال را ـکنرـتط اوـ د.
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ـمثمـه زـسـاملـ ـتنانـبک روـ و ـحید ـسخرـسیـتاـ داـ اـشت ـتماتولـسـامت داـیاـ ـنقتـشل ـمصلشـ ـ وـ ـمیح ـنجاـ یـ
دا ـشترا اـشاـبهـ ـمهنـید. اـباـهارتـ او اـیه ـمکن دادـ را تهـکدـنان ـب روزاـهارـکهـبدـنواـ اـنای ـسپیهی ـ ـیکساـ سـ

ـسیر ـکنیـگدـ وـ ـتمرایـبیـفـاکتـصرـفمـهکـسـامد اـکرـ روی ـستز ـکلژیـتراـ ـمحصایـهیـحراـطت،ـکرـشیـ ـ والت،ـ
اـباـیازارـب و ـنگیی ـ دادنـ ـمنارـکهـبزه داـ ـشتدان ـمثد.ـشاـبهـ ـبیلـ اـتشـ اـمرادـفر ـعتمورد ـ ـبسیاتولـشک،ـسـامادـ ـ ارـ

تمایل داشت که در پشت صحنه باقی بماند، به کارش برسد و روی اهداف کارخانه متمرکز باشد.

درـش ـیکاتول ازـ ـمحلی ـ اـههـ ـشیکرافـطای ـ دـبدهـشزرگـبوـگاـ او ـختود؛ ـهنکـیرـ ـمنرـ (ـ وـمد وـجکـیادر) راح
ـمتخص ـ ـ اـ ـعصص (ـ اـپاب اوـسدر) ـهمت. دـ ـختان زـهاـبرـ و ـیبوش درـکودـبوادهـنـاخایـ ـنمهـسدرـمه یـلـاعایـهرهـ

وـفرـگیـم ـستردـست دـ ـختهی ـتشرانـ ـکننقـیوـ ـ ـتماتولـشود.ـبدهـشهـسدرـمدهیـ زـیاـ ـعلهـبادیـیل داـ و شـنم
وـبدادهـنروزـبودشـخاز ـفقود ـمهنورـجکـیطـ ـ ذـ در ـهندس ـشنیـمشـ ـکست:ـخاـ ـقطهـکیـ راـ تـیداـهار
ـکنیـم اـ اوـهـاگـامد. در ـنشی ـمتفایـههـناـ ـ دـباوتـ دـشیـمدهـیودن او ـختد. ـچمهـکودـبریـ راـهنـ ردـکیـماهـتوـکا

در ـحلقردنـکمـهرـسو ـ ـبسکتبهیـ ـ ـ ـ ـکموادهـناـخالـ درـکیـمکـ دورانـسالـسرد. هـباتولـشه،ـسدرـموم
ـشیـامورـتـوم ـمنهـقالـعـاهنـ وـبدهـشدـ ـکتادرشـمود درـباـ ـییزـجارهیـبی ـعملکاتـ ـ ـ آنـ ـبعد.ـیرـخشـیراـبـاهرد ا،ـهدـ

ـعص روزـیرـ ـیکشنبک ـ ـ ـ ـتعطیهیـ ـ ـ راـشادرـملـ او ـمجباتول ـ درـکردـکورـ ـسخنکـیه ـ درـنراـ ـسسوـمی ـفنهـ اوریـ
نا ی ل ــی ــ ــ (ــیوــ Illinoisز Institute of Technology(نتــکرــش ــک درــ ید. ــح بهــبردنــکوشــگنــ ــصح ــ ایــهتــ

ـسخن ـ اوـهرانـ ـشیفتا، ـ ـ ـیکهیـ ازـ ـمهنی ـ ـمکانـسدـ ـنیاـ ـپنجدوداـحهـکدـشکـ ـ ـگفیـماتولـشود.ـبهـلـاساهـ “آنـ ت:
ـلبمـنـاخ ـبسیایـهاسـ ـ زـ ـیبار ـشیوـپیـیاـ ازـبدهـ ـهمود. ـلبانـ وـ ـکفاس دوـمهـکیـیـاهشـ داـسن ـشتت اوـ ـبلندـقم. ـ دـ
وـب ـخیلود ـ راـ ـکفاـبتـحی ـشناـپشـ ـبلنهـ ـ راهـ ـبعت.”ـفیرـمد ازـ ـتمد ـسخندنـشامـ ـ ـکماتولـشی،ـنراـ آنـبیـ ا
ـمهنمـناـخ ـ ـصحبدسـ ـ درـتودـبردهـکتـ ـشغلارهیـبا ـ ـبیشـ اوـنداـبرـتشـ ـگفد. “ـ ـهمت: روزـ نـمهـکودـبان

تصمیم گرفتم یک مهندس مکانیک بشوم.”

ـلیساتولـش ـ ـمهنسـناـ ـ ـمکیـسدـ ـنیاـ وـفرـگکـ ـبعت ـلیسوقـفدرکـمدـ ـ رـناـ ـضیاـیس داـبارـکاتـ از را ـنشگردی ـ اهـ
ـستورثوـن ـبعت.ـفرـگرنـ ـشغلرـتدـ ـ درـ ـیسلراـکتـکرـشی ـ ـنصیبChryslerرـ ـ ـ اـششـ ـشغنـید. درواـ کـیعـقل
آـماـنرـب ـمهوزشـمهی ـیترـیدـمایـهارتـ ـلتحصیارغاـفازهـترایـبیـ ـ ـ ـ ـمههـکودـبیـنالـ ـیترـیدـمایـهارتـ ازـ انـشودـخی
دادهـب درـکرـشهـبردـکروعـشاتولـشد.ـنودـبروز ـمتعایـهالسـکت ـ ـمکهیـسدرـمددـ ـنیاـ ـشیاـمایـهکـ –ـ ن
ـهستقاشـشـاع“ ـ ازـ و آـگکـیم”- دـگهـبیـشوزـمروه ـیگروه آـفیرـمرـ و ـهنگاتولـشد.ـییدـموزشـمت ـ هـکیـماـ

ـمشغ ـ ـتحقیولـ ـ ـ درـ ـشیـامورـتـومارهیـبق ـمتودـبـاهنـ اـکدـشهـجوـ دو ـمپیاـکرـبه ـ ـبسیرـتوـ ـ ـقیمرانـگارـ ـ (ـکتـ )Crayری
ـفق دـبطـ ـلیه اـ ـبلوزانـمارآـکهـکنـیل ـنیستندـ ـ ـ ـ ـچطدـ آنـبورـ ـکننارـکـاها ـ اـبد،ـ ـستفدون ـ ـکمد.ـندهاـنـامادهـ ـبعیـ اوـ د،
ـیک ازـ ـمپیـاکی ـ راـهرـتوـ ـتنظیا ـ ـ دـکـاتردـکمـ ـینار ـمیاـ ـسیکـ ـمحاالتـ ـسباـ ـینراـفوCFDـاییـتاـ ـشبیایـهدـ ـ ازیـسهـ

ـعملک ـ ـ درـ ـیچرد دـههـ و ـیگا اـ اـجر را ـنجزا اـهدـبامـ راـشارـکنـید. ـبیاتول ـمنهـقالـعرـتشـ اـکدـ ـمحیمـکمـکـامرد ـ طـ
آزاردـیراـبرافـطا ـهنش آنـشدهـ ـهمرایـبـاجد. ـچیهـ وـصـاخونـنـاقزـ داـجی ـمقلـمـاشهـکتـشود ـبسیرراتـ ـ اریـ

اـبدر ـکسهـچهـکودـبنـیارهی رویـنواـتیـمیـ ـشیـامد ـکنارـکیـصـاخنـ اوـ ـگفیـمد. “ـ وـینـمارـبکـیت: ـسیلک ـ هـ
ـشترداـبرا وـ آنـبم اـکارـکا و ـخطردم ـکتبارـ ـ ـفترـگیـ ـبعم.ـ ـبطکـیدـ ـنیتریـ ـ راـیـامروژنـ اـهازـبردم.ـکازـبع ـخطم ارـ

کتبی گرفتم. کمکم داشتم فکر میکردم که این کار آن چیزی که از آن توقع داشتم نیست.”

ازـش آـماـنرـباتول ـیسلراـکیـشوزـمهی ـ ـبیرـ آـ دوـمرون ـگشرـبهـناـخهـبارهـبد، وـ اداـبروعـشیـمهآراـبت هیـمه
ـتحصی ـ ـ رـ در ـشتل رـ درـبارـکیـضاـیهی ـمقطردی ـ دـ ـکتع وـکراـ ـقترد. داـبهـکیـ ـنشگه ـ ـگشرـبتـساوثوـساهـ ـیکت،ـ یـ

ا ـتیاـساز درـ ـشغلتـصرـفکـیارهیـبدش ـ درـ «ـکرـشی وـهت ـفضوا اوـبا»ـ ـصحبا ـ ـختماـسرد.ـکتـ ـ اـ ـصلان یـ
«ـکرـش وـهت ـفضوا اـکا»ـ ـسمه اـ آـشرایـبالـصش ـشناتول ـنباـ الـ در ـسگود، درـبدوـناـ و ـسیاـت۱۹۶۰الـسود سـ

۱۶۲پرتاب



اـبدهـش وـطیـبانـمازـسکـیتـکرـشنـیود. ـغیرف ـنتفراـ ـ ـمشارـکهـکودـبیـعاـ ـنیهـباورهـ دـساـنی،ـیواـهرویـ و ـیگا رـ
ـمشایـهتـکرـش وـباـ ـفعه درـ ـفضایـههـماـنرـبال اـیاـ را ـنجی وـهیداد.ـمامـ ـفضوا ـنیواـقاـ ـتیراـکروـبنـ ـسخترـسکـ ـ یـ
اـشدا ـفعـاهالـسیـطـامت ـلیاـ ـتحقیقایـهتـ ـ ـ ـ وـتاـ ـحمیـیاـنواـتی ازـیاـ وـگایـهروژهـپت ردـکتـباـثدارـفرـطمـکران
ـبسیهـک ـ اـمارآـکارـ اـشت.ـسد در ـکتباتول ـ درـک۱۹۸۸الـسرـ را وـهتـکرـشارش ـفضوا رویـکروعـشاـ و رد
ـمتنایـهروژهـپ ـ درـکارـکیـعوـ ـیکرد. ازـ ـچطهـکردـکیـمیـحراـطیـترارـحدلـمکـیدـیاـبـاهروژهـپی دـسوـنورـ ـامان

ـبخدر ـفضلـتـاشاریـبشـ ـتجهییـیاراـکی،ـیاـ ـ ـ درـ ـمحمزات ـ ـمختلاریـبایـههـلوـ ـ ـ راـ ـتحف ـثیاـتتـ د.ـهیدـمرارـقرـ
ده درـساو وـهتـکرـشال ـفضوا وـکارـکاـ ـمهرد راـیـاهارتـ ـعنهـبش ـمهنکـیوانـ ـ ـسیستدسـ ـ ـ ـتقـاهمـ رد.ـکتـیوـ
ـنهدر ازـشتـیاـ ـهنربآـضاتول ـکنگـ روـ اـند ـنجد اـهارـکامـ در ـصنعنـیا ـ زدهـ اوـشت ـگفیـمد. “ـ ـمتنـمت: هـجوـ
ـنم ـنظوارهیـهـامکـیتـخـاسراـچهـکدمـشیـ ـبکشولـطالـسزدهـناـپدـیاـبیـماـ ـ دورانـ آن در ـکمد. دنـشگـنرـ

عالیق و اشتیاقم کامال مشهود بود.”

ـچهدر ـبعالـسارـ درـشدی،ـ اـکرـشکـیاتول ـستت ـفضیـپاـتارـ ـمیکامـنهـبیـیاـ ـ (ـکروـ درMicrocosmازم (
ـسم ـقسمتـسرـپرـستـ ـ ـسیستتـ ـ ـ ـفضایـهمـ وـیاـ ـسعوـتی ـتجهیـ ـمشغاریـ ـ اـشارـکهـبولـ دـکرـشنـید. ـقیقت ـ اـ
ـییاـپ ـهمنـ ـخیانـ واـناـباـ ـفضواـهتـکرـشهـکودـبدهـشعـقی آنـ در ـکیبرـتهـکاتولـشود.ـبا ـ ازـ اـهی ـعتموش، ـ هـبادـ

ـنف آراـکتـحراـصس،ـ و ـستگالم ـ راـهاـظیـ داـهاـبر ـعنهـبت،ـشم ـشنروـفمـناـخکـیوانـ ـبلارـکدهیـ ـشهدـ رتـ
خوبی به دست آورد.

ـیک۲۰۰۲الـسدر ازـ ـهمکی ـ ـهنامـنهـبشـناراـ ـیینوـکسـ ـ آنـمزـ راـجن وـکرکـتا اـبرد ـسپیه ـ ـیکساـ رـ کـیت.ـفس
نوـکاـباتولـشروز ی ـی ـ رـیهـبارـهاـنرایـبنـمزـ ـستک رـ نوران ت ـف ـ وـ عد ـب راـشدـ او ـجلاتول دـ توی ـف زیـکرـمرـ
ـسپیا ـ ـیکساـ دورانـکسـ آن در وـچوـکه ـمحقک ـ ـنظهـبرـ ـسییرـمرـ ـپید،ـ ـگفیـماتولـشرد.ـکادهـ “ـ ـهنت: ازـ س
دـم داـکوتـعن ـختمـاسلـخرد ـ رـ ـفتان وـ اـبه آـیا ـشنالن ـبشاـ رـهنـموم.ـ ـفتم وـ ـهمم اوـبهـکودـبعـقوـمانـ ـگفته ـ مـ

ـشم ـسعوـترـیدـمکـیهـباـ ـتجهیـ ـنیهایـفرـحاریـ دارـ روزـیاز ” ـبعد. زـشهـبراونـبثـبریـمدـ وـناتول زد گ
گفت که ماسک میخواهد برای سمت معاون جدید بخش توسعهی تجاری با او مصاحبه کند.

ـنهدر ـمنارـکاتولـشتـیاـ ـشمدـ ـسپیا۷ارهیـ ـ ـیکساـ اوـشسـ ـگفیـمد. “ـ ـهفتهـسنـمت: ـ زودـ تـکرـشهـبرـته
ـیکـام ـگفتازمـکروـ ـ ـتصمیهـکمـ ـ ـ وـکرـشرکـتهـبمـ دارم را ـبعت ـتغییارـکدـ ـ ـ دـ ـسیوراـکر ـحمونـ درـنـاخامـ را ـهمهام انـ

فرصت انجام دادم چرا که میدانستم با پذیرفتن آن شغل دیگر زندگی نرمالی نخواهم داشت.“

اوـهالـسیـط ـلیای اـ ـسپیهی ـ ـیکساـ ـچیروشـفاـباتولـشس،ـ ـهنهـنـاخارـکهـکزیـ ـلیوـتوزـ ـنکدـ ـمعجود،ـبردهـ ـ زهـ
اـکیـم ـنجرد. ـفترـگامـ اوـ ـلین اـفوـمروازـپنـ ـسپیق ـ ـیکساـ ـبسیسـ ـ ـبیارـ آنـتشـ از رـماـنرـبشـیراـبهـچر دهـشزیـیه
ـکشیولـطود،ـب ـ ـشکسد.ـ ـ ـپیایـهتـ آنـبیـپاـ وـباـهرای ـخجد اـبتآورـلاـ اـباـمود. اـیا وریـطاتولـشوال،ـحن
ـنسواـتهـکردـکزیـیهرـماـنرـب ـقبتـ اـ از اـکنـیل ـسپیه ـ ـیکساـ اوـ ـلیس ـلکاـفنـ در۱ونـ زـمرا ـمیدار د،ـهدـبرارـقنـ

ـچن وـیدـ ـچنن راـپدـ ـمشتهـبرواز ـ دوـهریـ ـلتای وـ ـتجی ـبفاریـ ـمهد.ـشروـ ـبستراردادـقایـهارتـ ـ اوـ ـبستهـبن ـ نـ
ـسنگیایـهراردادـق ـ ـ ـتبـاساـناـبنـ وـبدهـشلـیدـ ـهمیود ـ اـکدـشثـعاـبنـ ـسپیه ـ ـیکساـ درـ ـفقوـماـنایـهالـسس شـ
ـنپمـهاز ـیکد.ـشاـ اـ از ـمیلی۲۷۸راردادیـقا،ـهراردادـقنـیی ـ ـ آـ در دالری وـبودـب۲۰۰۶الـستـسوـگون لـیـاسرای

ـنقلی ـ ـ ـبتهـکهایـ ـننواـ ـتجهیدـ ـ ـ راـ اـبزات ـیستگه ـ ـ ـفضاهـ ـبییـیاـ ـلمللناـ ـ ـ (ـ ـفقیوـمد.ـناـسرـب)ISSی ـ یـپیدرـپایـهتـ
راـش او ـتباتول ـنقطهـبلـیدـ ـ اـسـاموتـقهیـ در ـسپیک ـ ـیکساـ درـبردهـکسـ و ر۲۰۰۸الـسانـیاـپود او ـیی، وـ س

مدیر ارشد عملیاتی در کارخانه شد.

ـبخش ـ وـ از اـشفـیـاظی درـکودـبنـیاتول ـهمه ـحیانـ اـکنـ ـسپیه ـ ـیکساـ وـبسـ ـهنرـفود،ـشیـمرـتزرگـبزرگ گـ
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راـناـمازـس ـتقیاش ـکنتـیوـ دـ و یهـبتـسد ـشب ـ طراـشازیـسهـ ـی درـکدـنزـبیـ ـفضواـهزرگـبایـهتـکرـشه اـ
ـپسنیـم ـ دوـیدـ و داـسد آنـکتـشت از ـتقلیاـهه ـ ـ ـکندـ ـفضدـنواـتیـماتولـشد.ـ راـناـخارـکایـ ـتبه کـیهـبلـیدـ

ـمحی ـ دلـ دوـیذـپط و داـسر ـشتنت ـ ـکنیـ درـ و ـجلسکـید ـ ـتمرایـبهـ اـ ـعضام ـسخنهـنـاخارـکایـ ـ ـکنیـنراـ اـید؛ـ هـکنـیا
ازـع ـنیدهای ـنفازهـتایـهروـ اـ ـحتمس ـ راـلاـ ـمجی ـکنابـ ـننواـتیـمهـکدـ ـسخرایـبدـ داوـکارـکتـ ـطلردن ـبشبـ د.ـنوـ
ـیکیـط ازـ ـهمیی ـ ـجلسنـ ـ ازـهروـگاـباتـ ـنفدـصدودـحاتولـشا،ـهارورزـکی راـ ازـشوـگهـبر ایـیرـتهـفاـکهای
روزـبتـکرـش آن او ـجفکـیرد. ـشناـپوتـبتـ ـبلنهـ ـ ـمشکدـ ـ ـشلی،ـ ـجیوارـ وـجنـ ژاـیذب ـقهتـکک وـ الـشوهای
داـتهـب وـشن زـگزرـبوارهیـشوـگت ـبلایـهوـمرـیی رویـکدشـنوـ رـههـناـشه ـیختایاش ـ دـنودـبهـ ـلند، دـ ـلنگ گـ
اوـکیـم درـکرد. ـمقه اـباـ ـجمعینـیل ـ ـ ـبلنـابت،ـ ـ دـیوـگدـ در ـعقتـسی وـ ـجلب آنـفیرـموـ از هـکتـسواـخـاهت،
ـبگ ـینوـ ازـ داـکد ـنشگدام ـ آـ وـندهاـماه درـتد روز آن اـهروژهـپدامـکا ـسپیای ـ ـیکساـ ـیکد.ـنردهاـکیـمارـکسـ ازـ ی
ـنشجدا ـ داـبانـیوـ ـنشگه ـ (ـنورـکاهـ رویـفیرـم)Cornelل و ـکپسروژهیـپت ـ دراـ دـبردهـکارـکونـگول ـیگود، هـبریـ

USCـفتر درـبهـ و ـسیستیـحراـطارـکود ـ ـ وـبردهـکتـکرـشتـیداـهمـ ـیکود دـ ـیگی داـبهـکرـ ـنشگه ـ اـ ـیلیناه ـ ـ رـیوـ ـفتز هـ
اـگاـبود،ـب ـینرودـیروه ـمیاـ ـهمککـ ـ ـنیدودـحرد.ـکیـماریـ ـکشیولـطتـعاـسمـ ـ ـهماـتدـ اـ آنـضاـحرادـفهی در ر

جمع خودشان را معرفی کنند.

داـیا ـنشجن ـ ـلحهـبلـقداـحانـیوـ آـ ـمیادـکاظ ـنسبکـ ـ دـبتـ ـیگه ـجهرـساـترـسایـهوانـجرـ ـبسیانـ ـ ـبغاـنارـ وـ ه
ـخشدر وـ داـنودـبورـشرـپان ـنشجد. ـ راـشانـیوـ ازـیـاهوالـسد:ـنردـکارانـبوالـساتول ـبهتی ـ ـلحظنـیرـ ـ زـ یـگدـنهی
ـصیوـتاو؛ رـبهاشـ ـسیرای ـفقیوـمهـبدنـ ـ ـتهت؛ـ رـهدـیدـ ـبتاـقای اـ ـسپیی ـ ـیکساـ اوـ . … و اـقالـعاـبمـهس و ـشتیه ـ اقـ
آنـب ـسعاتولـشیداد.ـموابـجاـهه درـکیـ ـصحبرد ـ ـحتمشـیاـهتـ ـ ـکیاـتاـ ـکندـ ـیکهـکدـ ازـ ایـهریـترـبی
یا ـسپ ـ ـیکساـ ـنسبسـ ـ ـیمدـقایـهتـکرـشهـبتـ ـصنعرـتیـ ـ ـفضواـهتـ روـ ـحیا درـنهیـ اـکرـشوآوری ت.ـست

ـگفتروهـگهـباتولـش ـ “رـبهـ ـقبود: ازـ ـخیلـاما ـ ـسنرـتیـمیـ اـ دارـهولـغنـید، ـسعدـنا ـکننیـمیـ ـ ـبفهمندـ ـ ـ ـ ـچطدـ ورـ
نواـتیـم ـن راـشودـخدـ ـجمان ـکننورـجعوـ ـ رـماـباـتدـ ـکننتـباـقا ـ وـ و ـظیفد. ـ آنـکتـساـمهیـ راـهه ـشکسا ـ تـ

بدهیم.”

ـگفیـماتولـشهـکورـطآن ـیکت،ـ ازـ اـیرـتزرگـبی اـهن ـسپیداف ـ ـیکساـ اـ آنـتهـکودـبنـیس دـنواـتیـمهـکاـجا
داـترـپ ـشتاب ـهیتـکرـشد.ـشاـبهـ ـنختـقچوـ ازـکتـسواـ ـهنگفتولـپروازـپرـهه ـ ـ ـ ـجیهـبیـ ـبلکدـنزـببـ ـ ـجیرـتهـ حـ
دـم ـنکنردیـگدانـنیداد ـ وـ درـلد راـپهیـخرـچوضـعی وـپرواز ـپیمر ـ ـنگانـ دارد.ـ ـلکـافروازـپکـیه دودـح۹ونـ
ـمیلی۶۰ ـ ـ دالرـ ـینزـهون داـ وـشه اـکتـسواـخیـمتـکرـشت رـیه ازـقن اـیرـطم اـمداـقق ـقتصات ـ وـتادیـ ـبهبر ـ ودـ
ـتکن ـ ـمیلی۲۰هـبابـترـپوژیـلوـ ـ ـ دالرـ اـسرـبون ـسپید. ـ ـیکساـ ـمیلی۲٫۵سـ ـ ـ دالرـ ـچهاـتردـکرجـخارد ـکپسارـ ـ ولـ
راـگدرا اـبون ـیستگه ـ ـ ـبیاهـ ـلمللناـ ـ ـ ـفضیـ ـبفیـیاـ ـسترـ وـ ـلکاـفاـبروازـپ۹د ـپنو۹ونـ ـلکاـفاـبروازـپجـ ـنجا۱ونـ امـ
اـهدـب رـید. ـقمن دـکودـبیـ ـیگه ـیکنازـبرـ ـ اـ در ـصنعنـیان ـ ـینزـهابـترـپرـهرایـبتـ ـگفیـماتولـشد.ـنردـکیـمهـ ت:ـ

“من نمیدانم آنها با پولشان چهکار میکنند. انگار آن را آتش میزنند. واقعا درک نمیکنم.”

ـمتاتولـش ـتعهـکودـبدهـشهـجوـ ازـ ـکشدادی اـبـاهورـ ـنشهـقالـعـاهابـترـپنـیه دادهاـ وـنان ـفند اـ راـعالـطاوری ات
رـبرورتـضکـی وـشرای ـپیشد ـ اـفرـ ـقتصت ـ وـشادـ ـملاـعان ـهمگرایـبیـ ـ ـکشاـبدنـشامـ یایـهورـ ـپ ـفتشرـ هـ
ـنستنیداـم ـ ـ ارزانـهروازـپد.ـ اـبای ـسپیه ـ ـیکساـ ـکمسـ ـبیشتهـکردـکیـمکـ ـ ـ ـمینـیرـ ـتجزانـ وـ ـمعارت ـملاـ راـ اـبه نـیا

ـمشت ـ داـیدـجانـیرـ ـشتد ـهمچنید.ـشاـبهـ ـ ـ ـ اـ ـقصتـکرـشنـین داـ واردـتتـشد روـهازارـبا رـبای ـسترـفدـشه ادنـ
ـنسا ـفضهـبانـ وـهتـکرـشالفـخرـبود.ـشاـ ـجیرـیای ـگلکتینـ ـ ـ ـ (ـ Virginک Galacticا و ـیک) (ـکسـ )،XCORور
ـسپیا ـ ـیکساـ ـهیسـ ـپنایـهروازـپهـبهایـقالـعتـقچوـ ـقیقجدـ ـ ـیستورـتهایـ ـ زـیزدـندارـمهـبیـ ـمیک ت.ـشداـننـ
ـچنرـه اـتدـ داـیوان را ـمحققاـتتـشن ـ ـ راـ ـمحهـبان درـیاـهلـ زـمی ـمیدار ـببنـ ـفضواـهتـکرـشهـکردـ ـبیگلایـ ـ ـ وـ

۱۶۴پرتاب



)Bigelow Aerospace(تاــس ــخ آزــباــیودــبهــ شگاــمه ــی ــ مایــهاهــ ل ــع ــ درــ زــمی یدار ــم طــسوــتهــکدــناــسرــبنــ
کشورهای متعدد ساخته شده بودند.

ـسپیا ـ ـیکساـ ـهمچنیسـ ـ ـ ـ وـکدـهواـخودشـخایـهوارهـهـامتـخـاسهـبروعـشنـ اـبرد ـتبتـکرـشارـکنـیا هـبلـیدـ
ـشگروـفکـی ـفضاهـ ـمجهیـیاـ ـ وـ ـتمز ـعیامـ ـتمود.ـشیـمارـ اـ ـمنـاههـماـنرـبنـیام اـبوطـ اـیه اـکتـسن ـسپیه ـ ـیکساـ سـ
ـکنتـباـث اـقدـ ـطبتـسادر اـپکـییـهاـمهـماـنرـبقـ ـنجرواز وـهدـبامـ ـبعد درآـ از ـمیلی۵دـمد، ـ ـ اـ دالری نـیون
اـهابـترـپ ـستفا ـ ـکنادهـ اوـ ـگفیـمد. “اـ ـکثت: ـمشترـ ـ ـخیلـامانـیرـ ـ زودـ اـقی را ـمضرارداد ـکننیـماـ ـ دوـ و دارـسد دـنت
وـماـحهـک ـپشتیبی ـ ـ ـ ـشناـباـمانـ اـ و ـلبتد ـ ـمعهـ ـملاـ دـ ـگیدانـنهی ـنصیمـهریـ ـ اـشانـشبـ درـمت.ـسده االن ا
ـحلرـم ـهستیهایـ ـ ـ ـنیهـکمـ دارـ درـیاز ـطبتـسم اـهابـترـپهـمـانرـبقـ را ـنجا ـهیدـبامـ ازـ و دـطم ـیگرف ایـهابـترـپرـ

کپسولهای دراگون را کارآمدتر و به صرفهتر کنیم.”

ـبع ازـ اـهاـتوـکدتـمد ـمکنـیی، ـلماـ وـتاـباتـ ـسخوزانـمارآـکازهواردان اـشتـ اـید. ـتفن ـتباقـ ـیکهـبلـیدـ ازـ ی
ـمشک ـ ـختمـاسالتـ ـ اـ ـسپیان ـ ـیکساـ ـتسهیتـکرـشد.ـشسـ ـ ـ اـتالـ را وـبردهـکارهـجش ـنبادرـقود ـمثیـیـاهارـکودـ لـ

ـختاـس ـکینارـپکـینـ ـ ـخیلگـ ـ اـبیـ را ـنجزرگ زـتدـهدـبامـ راـگدـنا ـنیزارـههـسرایـبی آـکرویـ ـکنرـتانـسارش د.ـ
دادهــقاتولــش نارــپهــکودــبول ی ــک ــ دــهگــ و وــهیــیوــشتــسا یا سه ــت ــ ــ راــ گالت ــی یانــ ــب اــکریــتشــ در ثه ــک رــ
ـستا درهیـهاپـتارـ ـسیلیکای ـ ـ ـ ـمنارـکرایـبونـ اـشیـممـهراـفدانـ راه در اوـسود، ـگفیـمت. “ـ درـمت: ـفکن کـیرـ

مرکز نگهداری از کودکان هم هستم.”

دادهــقاتولــش نارــپهــکودــبول ی ــک ــ دــهگــ و وــهیــیوــشتــسا یا سه ــت ــ ــ راــ گالت ــی یانــ ــب اــکریــتشــ در ثه ــک رــ
ـستا درهیـهاپـتارـ ـسیلیکای ـ ـ ـ ـمنارـکرایـبونـ اـشیـممـهراـفدانـ راه در اوـسود، ـگفیـمت. “ـ درـمت: ـفکن کـیرـ

مرکز نگهداری از کودکان هم هستم.”

درـما ـهمیا ـ ـحینـ اوـکنـ ـصحبرمـگرـسه ـ درـ ـخصت اـیورـمـامنـیرـتزرگـبوصـ ـسپیت ـ ـیکساـ ودشـخهـبود،ـبسـ
دـمآ و اـهـاظهـکدـید او ـلهرا ـبخامـ اـشوزانـمارآـکشـ ـبعضت.ـسده ـ آنـ از ـمشخصـاهی ـ ـ روـ ـفضایـیا درـشوردـناـ دن
داــس نر ــشت ــ وــ آنــباتولــشد فاــهه ــگ درــ عهــکرــضاــحالــحت ــت ــفضدادــ درــکده،ــشرــتمــکاــساــنوردانــناــ ار
ـسپیا ـ ـیکساـ ـقطعسـ ـ ـبهتاـ ـ آنـنـاشنـیرـ رـبـاهس ـسیرای ـفضهـبدنـ ـلبکـییـحراـطکـسـامت.ـساـ ـفضاسـ وردیـناـ
وـحاـبریـهـاظاـب راـجال اـکذاب ـلبته ـ ـخیلهـ ـ “ـ دار”ـپی ـنبف ـتبد،ـشاـ ـیکهـبلـیدـ اوـ از ـشخصایـهتـیوـلی ـ یاشـ
ـگفیـماتولـشود.ـبردهـک “ـ ـلبت: ـنبـاهاسـ ـسنگیدـیاـ ـ ـ وـ ـقلدـبن ـشناـبقـ ـشمد.ـ ـبهتیـحـرطدـیاـباـ ـ آنـ از داـهر ـشتا هـ
ـشیاـب وـ و ـقتد.” ـفضیـ ـبگوردانـناـ ـینوـ “ـ درـخد: ـفضب، ـمکاـ ـسکرایـبیـیاـهانـ ـهستـنوـ ـمثتـ اـملـ و ـلبتاه ـ هـ
اـیرـم ـسپیخ.” ـ ـیکساـ ازـ ـقبس آـ آزـمل ـپیکولـغکـشوـمکـیشـیاـمادهی ـ ـلکاـفامـنهـبر،ـ ـسنگیونـ ـ ـ (ـ Heavyن

Falcon(اـش ـنسبهـکتـسده ـ ـلکاـفهـبتـ ـنقهـبدـنواـتیـم۹ونـ دورـ درـتاط ـفضری ـکنروازـپاـ اوـ ـگفیـمد. ت:ـ
ـلکـافکـشوـم“ ـسنگیونـ ـ ـ اـیـامنـ راـبوـتک آدم ـفضهـبوس ـنخاـ ـبنرد.ـبدـهواـ ـیتورـمـامنـیراـباـ اـبیـ ـلکـافنـیرای ونـ

سنگین وجود دارد و ما در حال کار کردن روی آن هستیم.”

ـگفیـماتولـش اـکنـیرایاـبتـ ـتفه ـمثیـقاـ ـفقیوـملـ ـ ـمیتآـ وـبزـ آن ـسیلودن ـ ـبیفتهـ ـ ـ ـمنارـکد،ـ اـ ـسپیدان ـ ـیکساـ سـ
وـمارآـکدـیاـب ـنگیااـبد ـ ـشناـبزهـ “ـ ـمطمئد: ـ ـ ـشمارـکیـجروـخهـکدـیـوشنـ ـبسیاـ ـ اـشیـمیـلـاعارـ ـمشکـیـامرـگود. تـ
ـشغآ راهـسالـ ـشمر رـ ـیختیا ـ ـ ـشمم،ـ ـحتمدـیاـباـ ـ درـ آنـما ـبحاـماـبورد ـکنیثـ ـ اـ ـخصنـید. ـصیتوـ ـ ـنیسیـ ـ هـکتـ
دـجرـه ـیگای ـقبلـبـاقرـ اـشاـبولـ اـمد، در ـسپیا ـ ـیکساـ اـ ـنیسورـطنـیس ـ اـ اـگت.” ـجملنـیر ـ ـنظهـبهـ ـتنرـ وـ ـخشد نـ
ـهمیبـخت،ـسا ـ ـشیاـبورـطنـ ـهمد.ـ اـشهـکورـطانـ ـنتظاتول ـ داـ رـشار ـسفتـبـاقت، ـتجایـهرـ ـفضاریـ ـفقیـیاـ طـ
اـب ـسپیه ـ ـیکساـ وـ ـچیس ـختنـ درـشیـممـ و ـتصد اـتزرگـبریـیوـ رـیر، ـنجرـسرـبتـباـقن زـ ـبشیـگدـنات ود.ـبتـیرـ
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ـگفیـماتولـش “اـ اـگت: از ـنسر وـییآـمانـتدـبـاهانـ ـمشکلد ـ ـ اـبیـ ـنقا آنـ ـخییـبسـپبـخد،ـیدارـنـاهراض ال.ـ
ـفضهـب اـیروـناـ ـفکرـگد. ـکنییـمرـ ـ اـجدـ ـنسان ارزشـهانـ رـیرـیدـما ـیست وـ ـپیک ـمحلردنـکداـ ـ دـ ـیگی رایـبرـ
دارد،ـگدـنز را اـیاـبسـپی روی ـمسنـید ـتمهـلاـ ـکنیزـکرـ ـ وـ ـکنیرجـخولـپشـیراـبد ـ ـمطمئنالـمـاکنـمد.ـ ـ ـ ـ ـامهـکمـ
اـساـنطـسوـت ـنتخا ـ وـهرـگاوشـکاـتمـیوـشیـمابـ رویـهوردـنخـیرـما را ـپیخـیرـما ـکنیادهـ ـ وـ ـبعم. اوـ ـلید تـیورـمـامنـ
ـسپیا ـ ـیکساـ اـ ـمقهـکودـبدـهواـخنـیس ـتجهیریـیادـ ـ ـ آنـبزاتـ ـبباـجه وـتردـ ـقتا آنـبردمـمیـ رـجه ـسیا د،ـندـ

مکانهایی برای زندگی و غذایی برای خوردن و کارهایی برای انجام دادن داشته باشند.”

ـچنی ـ اـبیـفرـحنـ ـمعننـیه ـ اـکتـساـ ـمتحیرادـفه ـ ـ وـ ـهیجر ـ درـ ـصنعانزده ـ ـفضواـهتـ اـیدـمدتـماـ ـمیدی دوارـ
ـکلروـسهـکدـنودـب ـپیتـکرـشکـیهیـ اـتودـشداـ ـنقا درـبالـ ـسفی ـفضرـ اـیاـ ـیجی ـکنادـ ـمتخصصد.ـ ـ ـ ـ ـفضواـهانـ هـباـ
اـضوـمنـیا ـهنواـخارهـشوع ـبیسهـکردـکدـ ـ ـبعالـستـ اـ از راـبهـکنـید آزـیرادران راـشایـهشـیاـمت روعـشان
ـسفد،ـنردـک ـتبیـیواـهایـهرـ روزـعارـککـیهـبلـیدـ و ـعکرـبود.ـبدهـشرهـمادی اـ روـیس ـتجراـهـاظد،ـنن ابـترـپارتـ
ـتغییدونـبکـشوـم ـ ـ رـمهـبـامود.ـبدهـنـامیـقاـبرـ ـفتاه ـشیـامم،ـیودـبهـ ـتحقیقایـهنـ ـ ـ ـ وـتاـ ـجستجی ـ ـ خـیرـمهـبرـگوـ
ـسترـف وـیودـبادهـ ـمنظم ـ ـشمسهیـموـ ـ راـ اـیردـکاوشـکی ـتماـمم اـ ـهمچناـهنـیام ـ ـ ـلعوقاـفایـهروژهـپزوـجانـ ادهـ

گران محسوب میشوند.

اــک ــستارول (ــکوــ Carolر Stokerدا ــنشمن) ــ ــ لدــ ــع جمــ ــن وــ ــستوم درــگارــ ــگفیــماــساــنان “ــ دــبت: یه ــل اــبارــکلــ
ـینزـها،ـهکـشوـم ـهمچنـاههـ ـ ـ ـهستناالـبانـ ـ ـ ـلطهـبد.ـ ارـ وـتف دوـهراردادـقش ـلتای آژاـبیـ ـمثیـیـاهسـنا ا،ـساـنلـ

ـصنع ـ ـفضواـهتـ ـلحهـباـ ـیخارـتاظـ ـهمیشیـ ـ ـ ـینزـههـ ـبسیایـههـ ـ اـبیـیاالـبارـ ـنجرای ـنیشـیـاهروژهـپامـ داـ ـشتاز وـ ه
ـسع وـیرـتزرگـبردهـکیـ ـطمینلاـبـاقن ـ ـ دـیرـتانـ ـستگن ـ وـهاهـ ـشیـاما راـهنـ ـبسا اـ ـکسنـیازد. یـحراـطوریـطارـکبوـ
داـمارآـکنـیرـتاالـباـتودـبدهـش را ـشتدی ـبند،ـشاـبهـ ـپیمنـیراـباـ ـ ـفضواـهارانـکانـ ـننواـتیـماـ ـبگدـ ـینوـ آنـبدـ هـچه
ـنیوردـم رـبانـشازـ ـسیوده اـندهاـ اـید. ـستن وـتراـ ـقتژی ـمنطقیـ ـ ـ ـنظهـبیـ ـشمهـکدـسیرـمرـ ـکنیالشـتاـ ـ کـیدـ
ـنظوارهیـهاـم ـمیلیکـییـماـ ـ ـ دالریـ دوـبارد آـلرای ـیکرـمت ـفضهـباـ ـبفاـ ـستیرـ ـ وـ ـنتد ـنیواـ ازـ ـینزـهسـپد ایـههـ
اـترـپ ـمحمنـیاب ـ ـبیرـبهـلوـ ـییاـ اـ درـمد. اـکا روشـیل، ازـعاـبن ـبیث رـ ـفتن اـ ـشتین ـ دـ ـیگاق رـ ـقبر درـشیـماـ و ود

نهایت منجر به بزرگ شدن، بینظمی و از بین رفتن صنعت هوافضا میشود.

اـخ از ـسپیارج ـ ـیکساـ ـکننابـترـپایـهتـکرـشس،ـ ـ آـشوـمدهـ ـیکرـمک دـیاـ ـیگی ـهمکاـبرـ ـ درـخارانـ ـکشود ایـهورـ
ـیگد رـ ـنمتـبـاقر آنـنردـکیـ ـمحیـیـاهیـیاـنواـتـاهد. درـ اـشوـمابـترـپدود و ـچنهـندافـهک روـ ـشندان داـ ـشتنی ـ د.ـ
ـقیر اـ ـصلب اـ ـسپیی ـ ـیکساـ ـنظایـهوارهـهـامرایـبسـ داـماـ ـخلی دـ و ـیگی ـمحمرـ ـ تـکرـشکـیزرگـباریـبایـههـلوـ
ـمشتذاریـگهـیـامرـس ـ ـیتاـنوـیامـنهـبرکـ الـ االـند ـینچ (ـ اULAس درـکتـس) ز۲۰۰۶الـسه ایـهتـکرـشهـکیـنـامو
ـیینوـب ـ الکـ و ـهیگ ـتیارـمدـ ـیکمـهاـبنـ وـبد،ـندـشیـ آـجه زـمود آن در دـمد. ـلیان ـیکلـ اـشیـ دوـیدن تـکرـشن
ـتصهـکودـبنـیا دوـشیـمورـ اـنتـکرـشردوـهرایـبیـفاـکروژهیـپتـلد و ـکیرـتنـیدارد ـتحقیقبـ ـ ـ ـ وـ تـخاـسات
ـیینوـبطـسوـتوازمـل ـ الکـ و ـهیگ ـمنجدـ ـ ارزانـیـاهابـترـپهـبرـ وـتی ـمطمئر ـ ـ ـیتاـنوـیتـکرـشد.ـشرـتنـ الـ االـند ـینچ سـ

ـمتک ـ دـبیـ رویـکـاههـهه دـهکـشوـمروژهیـپار ـلتای (ـ ـیینوـبا ـ اـ و ـطلگ) (الکـ ـهیس وـبد)ـ ـبسیایـهکـشوـمود ـ ارـ
راـیز ـفقیوـماـبادی ـ ـفضهـبتـ ـسترـفاـ ـهمیازULAود.ـبادهـ ـ ـچینـ ـعنهـبـاهزـ ـمصوانـ ازـقداـ ـعتملاـبـاقی ـ وـبادـ ودن

ـکس اـ ـعتبب ـ اـ ـستفار ـ اـکیـمادهـ اـناـمرد. ـیینوـبهـنذاری،ـگهـیاـمرـستـکرـشنـیه ـ وـ الکـنگ ـهیه ـهیدـ دامـکچـ
ـنم ـنستنواـتیـ ـ ـ ـتنههـبدـ ـ ـتجاتـمدـخیـیاـ اراـ ـهندـبهـیاری وـ ـحتد ـبتیـ ـننواـ ـکمدـ ـقعیتوـمهـبیـ ـ ـ ـبشکـیزدـنیـ اـتدـنوـ
ـبت ـننواـ ـلحهـبدـ ـینزـهاظـ وـههـ ـقیما ـ اـبـاهتـ ـسپیا ـ ـیکساـ روسـ وـهس، ـچیناـیا ـ رـهیـ ـکننتـباـقا ـ دـ رـیدـمردنـبوـید.
ـتجایـههـماـنرـبلـک وـ ـغیاری ـنظرـ درـماـ ـفضواـهتـکرـشی ـگفیـماـ “ـ ـجهازارـبت: ـتجایـهروازـپیـناـ ـلباـغاریـ اـ

ح ــت فتــ ــن ارــکرــشوذــ یناــیت پ ــس ــ (ــ ]اروArianespaceس الــپ) (ــمگــنا[، Longارچ March[ ی) ــچ وــ اــین[
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ـتجهی ـ ـ وـ روـهکـشوـمزات اـسای ـتفت.ـسی ـفقاوتـ درـ ـمتفرخـنط ـ ـنیاوتـ وـکرویـ ـنحار ـشکوهیـ ـفترـگلـ انـشنـ
است.”

ـمث واـ اـضال از اوـیح زـبوطـبرـماعـضن اـناـمه ـتبULAهـکتـسی ـخجهیـیاـمهـبلـیدـ اـبتـلاـ ـمتحاالتـیرای ـ دهـ
درـش ـیکـام۲۰۱۴الـسارسـماهـمد. وـمـاعرـیدـمس،ـگلـ ـنشسکـییـطت،ـکرـشتـقل ـ رـ ـسمت درـ ـمجلی ـ سـ
ـسن اـبا،ـ درـکالنـیا ـسهمیتـسواـخه ـ ـ ـبیشتهیـ ـ ـ ازـ ـلیـاسایـهابـترـپری دوـناـ داـلهی ت.ـخرداـپدلـجهـبت،ـشت
ـچن اـیدـ ـنمهـبدـیالـسن درآـیاـ ـنشهـکدـمش ـچطیدادـمانـ وـ از ـقتور ـیینوـبیـ ـ الکـ و ـهیگ ازـ اـید ـنحصک ـ دوـ ار
ـقطب ـ ـتبیـ اـبلـیدـ ـنحصه ـ ـقطبکـتارـ ـ دوـهتـخرداـپد،ـندهاـشیـ ـفلهـبرـسکـشـومابـترـپرایـبتـلای ـشتذاـگکـ هـ

ـطبت.ـسا ـمحقـ ـسباـ ـمخهـبکـسـامهـکیـتاـ ـطباـ اـ ـمیلی۳۸۰روازـپرـهتـباـبULAرد،ـکالمـعان ـ ـ دـ دالر ـستمون ـ زدـ
ـگییـم درـ اـکیـلـاحرد، ـسپیه ـ ـیکساـ ـمیلی۹۰روازـپرـهرایـبسـ ـ ـ ـگییـمونـ (اـ رـیرد ـمیلی۹۰مـقن ـ ـ ـمطهـکیـنوـ دـشرحـ

آن اـکهـچاز ـسته اـناـ ـسپیدارد ـ ـیکساـ ـیعنودـبسـ ـ ـمیلی۶۰یـ ـ ـ دالرـ دوـکراـچودـبرـتاالـبون درـله ایـهتـسواـخت
اضافه بر سازمانی بهخصوص برای پرتابهای مهم، داشت).

ـهمی ـ اـکنـ ـسپیه ـ ـیکساـ اـهکـشوـمابـترـپرایـبسـ ـنتخا ـ اـبکـسـامد،ـشابـ اـضوـمنـیه اـبهـکردـکارهـشوع نـیا
دوـک ـحتمتـلار ـ اـقهـکوارهایـهاـمرایـبیـفاـکدرـقهـباـ ـفضهـباـهکـشوـماـبتـسرار دازـنساـپولـپدـسرـباـ
ـنتسـگرد.ـکدـهواـخ ـنسواـ اـ راـحنـیت ـکنیـفالـترف ادـ او اـکردـکاـعد. وـعه ـنمداد درـساـمایـهودارـ ارهیـبک

ـقیم ـ ـهستنتـسادرـنULAتـکرـشکـشوـمابـترـپایـهتـ ـ ـ اـ ـنتودشـخاـمد ـنسواـ ـنمتـ اـبوداریـ ـثبرای اتـ
اراـفرـح ـمخد.ـهدـبهـیش ـطباـ ـهمچنیانـ ـ ـ ـ اـبنـ ـختنرداـپوعـضوـمنـیه ـ ـتنهـکدـ ـبیایـهشـ اـ ـمتحاالتـین ـ وـ ده
ـسیرو دـبهـ ـلیه رـ ـفتل ـتهارـ ـجماـ روـ ـسیی اوـبهـ ـبین،ـیراـکا اـشرـتشـ ـستهدرـبکـساـمت.ـسده اـبیـ وعـضوـمنـیه
اـکردـکارهـشا ـمتحاالتـیه ـ ـتحهزودیـبدـنواـتیـمدهـ راـیـاهمـیرـ روـضی ـسید اـ ـعمه ـکنالـ ـتجهیلـمـاشهـکدـ ـ ـ زاتـ
ـفضواـه ـنیاـ واـشیـمزـ در ـسترـفرایـبULAتـکرـشعـقود. ـتجهیادنـ ـ ـ ـمهزاتـ ـنظمـ ارـماـ آـتی ـیکرـمش ـفضهـباـ اـ
روـخاـسایـهورـتوـمهـبالـماـک ـسیت اـهکـشوـمرایـبهـ ـطلای (ـ وی Atlasس V(ـمتک ـ ـگفیـمکـساـمود.ـبیـ ت:ـ
ـلکاـفایـهکـشـوم“ ـلکاـفو۹ونـ ـسنگیونـ ـ ـ آـمـاکـامنـ ـیکرـمال ـهستنیـیاـ ـ ـ وـحراـطارـکـامد.ـ راـهکـشـومتـخـاسی ا
ـلیفـاکدر ـ ـنیرـ وـ ـتگا اـ ـنجزاس ـهییدـمامـ ـچهاـبسـگم.”ـ ـخشالـمـاکرهایـ وـ اـجک ULAتـکرـشهـکردـکالمـعدی
اـب دوـنه روـسدازهی از ـسیال ـتجهیهـ ـ ـ اـیرـخورـتوـمزاتـ وـسده ـهمچنیت ـ ـ ـ دـخـاسرایـبیـحرـطنـ ـستگت ـ ایـهاهـ

ـمختل ـ ـ ـمشغهـکردهـکداریـیرـخفـ ـ ـجمرـتولـ آنـ روـههی از اـبیـسا ـنگلیسه ـ ـ ـ (ـسیـ ـچنت. ـبعاهـمدـ اـ از نـید
ـجلس ـ ازـگوالایـیه،ـ را ـملـاعرـیدـمس ـکنرـبیـ وـکارـ آـخـاسایـهکـشوـمتـخـاسرایـبرد ـیکرـمت اـبراردادیـقاـ

) بست.)Blue Originشرکت بلو اورجین (

ـیک ازـ ـلحظی ـ ـسخاتـ وـ ـکننوسـیاـمت ـ اـ ـجلسنـیدهی ـ زـ ـسنهـکودـبیـناـمه رـتاـ ـیچور ـشلباردـ ـ ـمیکیـ ـ راـفروـ ون
ـچناـتتـفرـگ ـبپوالـسدـ ـتجهیهـکULAتـکرـشد.ـسرـ ـ ـ آالـتزاـ در را ارـخاـسیـماـماـبش ـتبت ـیکزدـناطـ اـبیـ نـیا

ـسن داـتاـ ـشلبت.ـشور ـ اـهیـ ـحسم اـبدـیـابهـکردـکاسـ اـبارهـشا ـشصULAهـکوعـضوـمنـیه ـهشتوـ ابـترـپتـ
داـفوـم ـشتق ـکمهـ ـهمشهیـ ـ ـ راـخریـ ـبباالـبودش ازـ و ـسیرـپیـمکـساـمرد دـکدـ ـسته آنـهاوردـ ودهـبهـچاـهای
ـصنعت.ـسا ـ ـفضواـهتـ ـهمیشاـ ـ ـ ـیکهـ ازـ ـمیاـحنـیرـتزرگـبی ـشلبانـ ـ اـبیـ درـسوده و ـنهت ـتعجتـیاـ ـ وـ ـقتب یـ

نوبت به فرستادن تجهیزات به فضا رسید، او تبدیل به یک فرد سختگیر و تشریفاتی ضدرقابت شد.

ـشلب ـ ـگفیـمیـ رـ ” ـمعمتـبـاقت: ـ ـمنجوالـ ـ ـکیفیهـبرـ ـ ـ ـبهتتـ ـ وـ ـقیماـبیـیـاهراردادـقر ـ ـییاـپتـ اـشیـمرـتنـ ازارـبـامود
ـنیسادیـعازارـبکـیکـشوـمابـترـپ ـ اـ ـتقنـیت. ـمحایـضاـ ـنیواـقطـسوـتدودـ ـصنعتنـ ـ ـ دوـ ـشکتـلی ـفترـگلـ هـ
اـسا ـجلسنـیت.” ـ ـشلبهـکارسـماهـمهیـ ـ آنـ در ـچنیی ـ اـ ـظهن داـتاراـ ـتبت،ـشی ـخجهیـیاـمکـیهـبلـیدـ تـلاـ

دوـش ـتصمیتـلد. ـ ـ ـچهتـفرـگمـ ـمهمابـترـپاردهـ ـ راـ اـجهـبش ـمستقیمهـکنـیای ـ ـ ـ ـ ـکنذارـگواULAهـباـ دهـیزاـمهـبد،ـ
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ـبگ روزـفذارد.ـ آن ـنیمـهردای آـیواـهرویـ ـیکرـمی ـتعاـ راـیـاهابـترـپدادـ ازـکمـکدهـیزاـمرایـبش و ـچهرد هـباردهـ
ـهف اـ رـییـلت عاهـمکـید.ـناـسک ـب اـ ـسپید، ـ ـیکساـ دـطسـ وـکویـعرح ـصترـفرد دـبرایـبیـ آوردنـسه ت
ـنیایـهابـترـپ درـیواـهرویـ را وـکرـشرد.ـکتـسواـخی در ـبست ه:ـکردـکالمـعاfreedomtolaunch.comتـیاـ
ـسپی“ا ـ ـیکساـ ـنمسـ اـقدـهواـخیـ اـبـاهابـترـپنـیرارداد اـکرـشنـیه ـفقـامود.ـشداـهت دـبطـ ـنبه رـحالـ تـبـاقق

هستیم.”

ـقیر اـ ـصلب اـ ـسپیی ـ ـیکساـ اـ در ـمتحاالتـیس ـ ـتجهیایـهتـیورـمـامرایـبده،ـ ـ ـ اـ ـیستگز ـ ـ ـفضاهـ ـبییـیاـ ـلمللناـ ـ ـ وـ ی
ـتجایـهوارهـهاـم اورـکرـشاری،ـ ـبیتت ـ ـیناـسالـ (ـ Orbitalس Science Corporationا اـس) درـکرـشنـیت. ت
و۱۹۸۲الـس ـجینیرـیدر ـ ـ ـسیـاتاـ درـکروعـشد،ـشسـ ـمثتـسارش اـ ـسپیل ـ ـیکساـ ـننـامسـ ودـبیـیـاپوـنودکـکدـ
رـیـامرـسنـیرـتمـکاـبهـک ـکنیـمدـشه وـ ـتمد رویـکرـ ـییـاپدارـمـاترـتکـچوـکایـهوارهـهـامردنـبزش زـ ـمین ود.ـبنـ
اورـکرـش ـبیتت ـ ـتجـابالـ اـبرـتهـبرـ درـمود ـعیا دـحنـ ـستگال ـ وـهاهـ ـشیـاما ـتنـابیـیـاهنـ ـکمتوعـ ـ داـ اورـشر ـبیتت. ـ الـ
وــهورــتوــمرایــب یاــتهــبشــیاــهکــشوــمایــههــندــبا ــم ننــ ن ــک ــ روــهدهــ اوــسای و نراــکی ــی کیــ ــمت ــ وــبیــ الفــخود
ـسپیا ـ ـیکساـ اـجهـبسـ ـفضدهیـنازـسهـکنـیای ـپیماـ ـ ـنتـومد،ـشاـبـاهاـ ـکنناژـ ـ آنـ وـبـاهدهی ـهمچنیود. ـ ـ ـ ـکپسنـ ـ ایـهولـ

اورـکرـش ـبیتت ـ ـعکرـبالـ اـ ـسپیس ـ ـیکساـ ـگشترـبهـبادرـقسـ ـ زـبنـ ـمیه بنـ ـن ند،ـنودـ ـب ـنمنـیراـباـ ـنستواـتیـ ـ دـ
وـهشـیاـمآز دـیا ـیگا ـتجهیرـ ـ ـ راـ زـبزات ـمیه ـننرداـگازـبنـ اـ در ـکتبد. ـ ـیک۲۰۱۴الـسرـ ازـ اورـهکـشوـمی ـبیتای ـ الـ

ـسکروی ـمنفجابـترـپویـ ـ ـ درـشرـ آنـکیـلاـحد. راـترـپاـهه ـتحقیرایـباب ـ ـ درـ اـبق اـیارهی ـتفن ـخیاـتهـباقـ رـ
ـختداـنا اـنودـبهـ از ـسپید، ـ ـیکساـ درـ ـکمتـسواـخس آنـنردـککـ ـستنواـخیـماـهد. ـ ـننداـبدـ آـکدـ کـساـماـیه
ـفیرـظ اـ رـبهـفـاضت ـسیرای ـمشتارـکهـبیـگدـ ـ اورـیرـ ـبیتان ـ داردـ را ـهمچنیه.ـنـایال ـ ـ ـ اـ اـکرـشنـین هـکردـکارهـشت

قصد دارد از موتورهای روسی استفاده نکند.

اـبرایـب ـنسردن ـفضهـبانـ اـ ـسپیا، ـ ـیکساـ وـ ـیینوـبس ـ رـهدهـنرـبگـ ـچهتـباـقای ـسترـفرایـباـساـنهیـلاـسارـ ادنـ
ـفض اـبوردانـناـ ـیستگه ـ ـ ـفضاهـ ـبییـیاـ ـلمللناـ ـ ـ اـنودـبیـ ـسپید. ـ اـ ـیکس ـمیلی۲٫۶سـ ـ ـ وـ دالر ـیینوـبارد ـ ـمیلی۴٫۲گـ ـ ـ اردـ
ـختاـسرایـبدالر ـکپسنـ ـ وـشایـهولـ آـبان ـنسردن اـباـهانـ ـیستگه ـ ـ ـفضاهـ ییـیاـ ـب لناـ مل ـل ـ ـ درـ ،۲۰۱۷الـسی
ـستمد ـ ـهنواـخزدـ اـفرـگدـ دوـیت. ـفضلـتـاشتـکرـشن راـیاـ ـتعی ـکننیـمضـیوـ ـ وـ اـبد ـمتحاالتـیه ـ اـ راـقنـیده درت
ـهنیدـم ـنشیرـسایـهروازـپهـکدـ ـ راـ ـکنتـیداـهندار ـگفیـمکـسـامد.ـ “واـ ـقعت: ـمهمـیراـباـ ـنیسمـ ـ ـیینوـبهـکتـ ـ گـ
آنـب ـفنا اـ ـفتضاوری ـ وـ ـهمرایـباح اـکاریـکانـ ـسپیه ـ ـیکساـ اـساـنرایـبسـ ـنجا دوـهیدـمامـ دـبراـبد، ـستمر ـ زدـ
ـگییـم داـ ـشترد. دوـ اـکتـکرـشن در ـفعارـکنـیه ـلیاـ ـکننیـمتـ ـ ـپیرایـبدـ ـسفتـفشرـ ـفضایـهرـ ـبشیـیاـ ـخیلرـ ـ یـ

بهتر است.”

اـهارـبکـی ـسپیم ـ ـیکساـ ـمثسـ ـکترـشلـ اـبیـ ـمکا وـناـ ـفیرـظات ـمحتـ ـنظهـبدودـ آـ اـکرـشهیـماـنرـبد.ـمر ودـبنـیت
ـلکـافکـشوـمهـک ـنسبت۱ونـ ـ ـ راـچوـکاـ ـتبک اـککـشوـمهـبلـیدـ ـصلاری ـبکنتـکرـشیـ ـ ـلکـافد.ـ زـت۱ونـ آن اـبانـما

ـقیمت ـ ـ ـمعیـ ـمیلی۱۲ـات۶ادلـ ـ ـ دالرـ زـترواز،ـپرـهرایـبون آن ارزانـما روشـیرـتان رـبن ـتجهیدنـنـاسرای ـ ـ هـبزاتـ
زـم ـمیدار وـبنـ ـحسود اـباـ ـفعیـلاـهی درـ ـصنعال ـ ـفضتـ راـ درـگوـگود.ـبدهـناـسرـتا ردـکالمـعا۲۰۰۷الـسل
اـنوـلزهیـیـاج ـیکار (ـیراـپسـ Lunarز X Prize(30ـمیلی ـ ـ اـ دالر وـسون ـکسهـبت ـبتهـکیـناـ ـننواـ رـیدـ راـبک هـبات
ـبباهـم ـبسید،ـنرـ ـ ازـ ـپیشنهایـهرحـطاری ـ ـ ـ ـلکاـفادیـ ـعنهـبرا۱ونـ ـنظوردـمکـشوـموانـ ـپیشنهانـشرـ ـ ـ ـ ردهـکادـ
اـبد؛ـنودـب ـنظهـبهـکرـطـاخنـیه اـمیآـمرـ ـتنهنـید ـ راـ اـها ـقیمتاـبوانـتیـمهـکتـسی ـ ـ ـمنطقیـ ـ ـ ـچییـ راـ اهـمهـبزی
داـب ـنشمنرد. ـ ـ درـ دـساـترـسدان یر ـن ـهماـ ـهیجالـماـکهـ ـ ـمعتقهـکراـچدـنودـبانزدهـ ـ ـ اوـبدـنودـبدـ یرای ـل ارـبنـ

میتوانند آزمایشهای خود را با قیمتی مناسب در مدار زمین انجام بدهند.

وـباـما ـتمودـجا اـ اـیام ـشتین ـ وـهاقـ ـصحبا ـ درـهتـ ـلکاـفارهیـبا ا۱ونـ اـی، ـتفن ـهیاـهاقـ ـعملتـقچوـ ـ ـنشیـ د.ـندـ

۱۶۸پرتاب



ـگفیـماتولـش “ـ ـخیلت: ـ واـ ـلکـافرایـبهـکودـبحـضی ـتق۱ونـ ـبسیـاضاـ ـ اـ اـسار درـلوـپـامت ـنیسارـکی ـ ازارـبت.ـ
ـنسواـتیـمدـیاـب ازـ ـتعسـپت ـمشخصدادـ ـ ـ وـ ـسیلی ـ ـنقلیهـ ـ ـ ـبیرـبهـ وـیاـ ـلکـافهـساـبد اـسدر۱ونـ ـنمالـصال دـشیـ

ـکس درـکبوـ وـسار ـحست داـباـ آـشی ـلکاـفابـترـپنـیرـخت.” از۲۰۰۹الـسوالیـجدر۱ونـ ـلیـاجواـکرهیـیزـجو نـ
ز اـنـامو ـنجی اـکدـشامـ ـسپیه ـ ـیکساـ دوـبسـ زـمهـبوارهـهـامکـیزیـلـامتـلرای ـمیدار آنـبنـ از ـبعهـبرد. ـهمدـ هـ
ـصنعدر ـ ـفضواـهتـ ـگلاـ ـمنهـ وـ ـگفیـماتولـشد.ـنودـبیـضاراـند “ازـ ـنظت: ـلکاـفـامرـ ـلعوقاـفسـنـاشکـی۱ونـ ادهـ
ـخیلنـمود.ـب ـ درـ اـمی آن ـحسورد وـبدهـشیـتـاساـ ـپیودم ـبینشـ ـ ـسیهـکودمـبردهـکیـ درـ ـسمهـبـاهتـسواـخل تـ

ما خواهد آمد اما بعد از هشت سال، هنوز خبری از آنها نیست.”

آن ـبعهـباز اـ ـسپید ـ ـیکساـ ـشکوـمابـترـپایـهیـیاـنواـتسـ راـ ـنظییـبتـعرـساـبش ـ ـگستریـ ـ وـ داد ـنظهـبرش رـ
ـممکهـکدـییآـم ـ اـ ـبختـسن ـینزـگدـهواـ ـمیلی۱۲هیـ ـ ـ دالرـ راـپرـهرایـبون درـهازـبرواز ـنظم ـبگیرـ ـ ژوـ در نـئرد.
ـلکاـف،۲۰۱۰الـس اوـب۹ونـ ـلیرای درآـپهـبارـبنـ وـمرواز ـنسواـتد ـفقیوـماـبتـ ـ زـبکـیتـ دور ـمیار ـبچنـ درـخرـ د.
ـمباـسد ـسپیا۲۰۱۰رـ ـ ـیکساـ کاـفهـکردـکتـباـثسـ ـل ـکپسکـیدـنواـتیـم۹ونـ ـ دراـ راـگول ـفضهـبون باـ ـب وـ رد

ـهمچنی ـ ـ ـ اـ راـین ـکپسهـکردـکتـباـثن ـ راـ ـبعول ازـ اـفکـید در ـقیرود دوـتیـموسـناـ اـکهـبارهـبوان اـخداـنار نـیت.
اـضوـم ـسپیوع ـ ـیکساـ راـ ـتبس اوـبلـیدـ ـلیه ـتجتـکرـشنـ ـنسواـتهـکردـکاریـ ـچنیتـ ـ ـجسترـبارـکنـ ـ اـ ـنجهای امـ
وـهدـب ـبعد. درـ ـسپیا۲۰۱۲یـماهـمد، ـ ـیکساـ واردـ ـمهس اـیرـتمـ ـتفن درـ زـکرـشخـیارـتاق از اوـمت ـلیان ابـترـپنـ

موفقش در جزیرهی کواجالین شد.

ـقیقد۳:۴۴تـعاـسیـم۲۲در ـ ـلکاـفکـشوـمکـیداد،ـماـبهـ ـفضزـکرـماز۹ونـ ـکنیـیاـ درـ ـکیدی اوالـنارـکپـ
ـفل زـیورـ از ـمیدا ـبلننـ ـ اـشدـ اـککـشوـمنـید. ـکپسهـکودـبنـیارش ـ دراـ راـگول ـفضهـبون ـبباـ وـ ـبعرد ـپندـ ایـهلـ
ـشیورـخ ـکپسدیـ ـ دوـ از دراـندـشیـمازـبرفـطول و ـهجهـبونـگد راـ دراـنهـبودـخرـگشـنده (ـکام وDracoو ـای)
ـشکوـمکـچوـکایـهورـتوـم ـمتکیاشـ ـ ـمهند.ـشیـمیـ ـ اـسدـ ـسپیان ـ ـیکساـ وـتسـ ـقتا اـ ـسفنـیی هروزهیـسرـ

ـکپس ـ اـبولـ ـیستگه ـ ـ ـفضاهـ ـبییـیاـ ـلمللناـ ـ ـ درـسرـبانـیاـپهـبیـ ـشیفد، ـ د؛ـنردـکیـمارـکیـنوالـطاریـکایـهتـ
ـبعض ـ ـحتـاهیـ زـ روی ـمیی ـبیواـخیـمهـنـاخارـکنـ آنـندـ ـبیـاهد. اوـتشـ دراـپاتـقر زـگرواز را ـنظرـیون داـ ـشتنر ـ وـ د

کنترل میکردند که آیا سیستمهای سنسور ایستگاه بینالمللی فضایی را پیدا میکند یا نه.

ا ـبتدر دراـبرارـقداـ ـصب۴تـعـاسیـلواـحونـگود ـبیسحـ ـ ـپنجتوـ ـ اـبمـ ـیستگه ـ ـ ـفضاهـ ـبییـیاـ ـلمللناـ ـ ـ ـمتصیـ ـ ودـشلـ
وـما ـقتا ـکپسهـکیـ ـ اـبولـ ـیستگه ـ ـ رـ ـسیاه ـپیورـنکـید،ـ ـبینشـ ـ ـنشیـ ـمحدهـ ـسباـ ـلیاتـ ـصلـافدـیاـبهـکزریـ ـبیهیـ نـ

اـگدرا و ـیستگون ـ ـ ـبیاهـ ـلمللناـ ـ ـ راـ ـتخمیی ـ ـ ـمختیزد،ـمنـ ـ ـگفیـماتولـشرد.ـکلـ “ـ ـهسادمـیت: اـکتـ وعـضـومنـیه
ـتب ـکشمککـیهـبلـیدـ ـ ـ دوـ وـعـاسش ـنیمت ـ اوـشهـ ـکفاـبد.” آـهشـ وـگای ـلبز ژاـیهـکشـیـاهاسـ ـسبتـکک کـ
راـقهـبد،ـنودـب رـبهـکودـبتـحدری ـسیا اـشدنـ ـحسب، یردـکیـماسـ ـپ وـتهـبهـمژاـ دارد ـمهنن ـ مـهاـهدسـ

ـمشع ـ ـکلروـسولـ زدنـ اـبه ـمشکنـیا ـ ازـخلـ اـنودـبهـمـانرـبارج ـسپید. ـ ـیکساـ ازـکسـ اـشقـفوـمـانه روژهـپنـیدن
ـسیرـت ـتصمیود،ـبدهـ ـ ـ ـچناـتتـفرـگمـ دراـفرماـندـ روی را آـگزار ـپلون ـکنودـ ـمیاـتدـ ـمیزانـ دـ ـسنسدـیدان ـ راـهورـ مـکا

ـکن وـ ـثیاـتد ـشیروـخورـنرـ دراـ روی را ـسپد.ـنـاسرـبلـقداـحهـبونـگد ـصب۷تـعـاسسـ دراـ هـبیـفـاکدـحهـبونـگح
ـیستگا ـ ـ ـفضاهـ دونـکودـبدهـشکـیزدـنیـیاـ ـپتیه ـ (ـ Donت Pettit(ـفض ـبتوردـناـ ـسیلهوـبدـنواـ ـ ازویـبکـیهیـ

ـتیاـبرو ـتقکـ ـیبرـ ـهجاـ ـمتدهـ ـبتریـ ـکپسدـنواـ ـ ـتجهیولـ ـ ـ راـ ـبگیزات ـ ـپتیرد.ـ ـ ـگفتـ “ـ ـستوـهت: ـنظهـبز!ـکرـمن،ـ ـامرمـ
یک اژدها (دراگون) را از دُمش گرفتیم!”

ـگفیـماتولـش “داـ ـشتت: ازـ اـشم ـستدت راـ رودهام و دل اـماالـبرس ـبعـامیآوردم. ـگهاـندـ دـ تـعـاسهـکدمـیان
ـصب۶ ـمشغحـ ـ ـشیوـنولـ ـشیوـندنـ ـهستیـندـ ـ وـ ـقتم.” اـکیـ ـتصه دراـ اـگال ـنجون ـنف۳۰دودـحد،ـشامـ اـ در اقـتر

ـکنت ـ وـنودـبرلـ ـچناـتد ـبعتـعاـسدـ ـمنارـکد،ـ درـکرـشرایـباـهدـ آنـشت ـلحظادی ـ ـسمهـبهـ هیـناـخارـکتـ
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ـسپیا ـ ـیکساـ اـبد.ـنودـبرـیرازـسسـ اـیا ـتصن اـبالـ ـیستگه ـ ـ ـفضاهـ ـبییـیاـ ـلمللناـ ـ ـ اـ ـسپیی، ـ ـیکساـ ـعنهـبمـهازـبسـ وانـ
ـکترـش ـخصیـ «اوـییـصوـ ـلیک دـبنـ ـیگار» اـماـنارـکهـبرـ ـچنرد.ـکهـفاـضهاش ـبعاهـمدـ اـ ـسپید ـ ـیکساـ ۴۴۰سـ

ـمیلی ـ ـ ازـ دالر درـساـنرفـطون ـسعوـتارـکهـباـتردـکتـفاـیا وـ دراـخـاسه اداـگت ـهندـبهـمون وـ ـبتد اـکدـنواـ ـنتقار ـ الـ
ـنسا راـهانـ اـها ـنجم اـهدـبامـ ـستد. ازـکاـ ـگفیـمـاسـانر “اـ ـنحالنـیت: ـتجوهیـ وـ ـصنعردـکارـکارت ـ ـفضواـهتـ راـ ا
اوـکوضـعالـمـاک ـهموریـطرد. ـچیهـ راـ وـیهرـماـنرـبز درـکردـکتـیرـیدـمزی ـحیه ـکتاـفردنـباالـبنـ اـهورـ ـمنیای ـ ت،ـ
ـینزـه راـههـ یاـپا ـی ـبینـ اوـ ـبهتاورد. ـ ازـهنـیرـ را ـصنعا ـ ـفنتـ اـ ـستخاوری ـ ـمثردـکراجـ ـهمیلـ ـ ـنقشنـ ـ دـ ـفتهی رـ
ـفینآـپاو ـهمهـکسـ ـمشغمـهاـبهـ ـ ـصحبولـ ـ وـ ـتبت اـ ـهستناتـعالـطادل ـ ـ اـ ازـکنـید. ـنظار ـبسیرـ ـ درـ ـصنعاری ـ تـ

هوا فضا که برای تولید تجهیزات، اسناد و گزارش پروژهها طراحی شدهاند، کاری بسیار متفاوت است.”

ـمطبکـساـم۲۰۱۴یـماهـمدر ـ راـعوـ دـبات ـفته اـکرـمرـ ـسپیزی ـ ـیکساـ دـ درـتردـکوتـعس ـخصا آنـ اـبهـچوص
ـبخش ـ ازـ اـساـنولـپی ـنجا دادهاـ ـشفد،ـنام ـکنازیـسافـ ازـ او ـفضد. ـپیماـ ـ ـکپسایـ ـ دراـ وV2ونـگول ورژنـی، ۲ا

ـنمرو اـخرـبرد.ـکیـیاـ ـغلالف اـیدـمبـ دوـکیـیراـجران دارـسه ـمحصدـنت ـ درـشوالتـ را ـنمان ـیشگاـ ـ ـتجایـهاهـ وـ اری
ـسمراـماـی درـکیـ روزـطه ـنمهـبد،ـنوـشیـمزارـگرـبول ـبگشـیاـ ـجیرـتکـساـمد،ـنذارـ ـمهمهـکیدادـمحـ ـ ایـهیـناـ

عصرانه و به سبک هالیوود برگزار کند.

ـنفدـصدودـح ـهفتـعـاسرـ ـعصتـ رـتاوـههـبرـ ـسیورن وـ ـهفتـعـاسـاتدن وـ ـنیت ـعصکـیـابمـ ـسبهیـنراـ کـ
وـندـشیـیراـیذـپ ـبعد. ـکلروـسدـ ـمخمتـککـیاـبکـسـامهیـ ـ ـبنفلـ ـ ـپیشـ وـشداـ ـمقیـبد درـمدـ ـکپسه ـ راـ اـبول
ـگهاـنتـکرـحکـی ـمثیـناـ (ـنوـفلـ ـشخصی)Fonzز ـ ـ روزـیرـستـ (ـخایـهال Happyوب Days(آنـکازـب اوـچرد. ه
ـنمهـب ـخیتـشذاـگشـیاـ ـکننرهـ ـ وـ ـنظییـبده ـ دورانـبرـ ـفضود. ـتنایـ ـکپسگـ ـ ـشتذـگایـهولـ آـسهـ درـبدهـمر ود.
ـکپسنـیا ـ ـهفولـ ـصنتـ ـسبیـلدـ ـمنحنک،ـ ـ ـ وـ وـبی داـجزرگ ـچههـکتـشود آنـتارـ ـکنسکـیزدـنـاهای ـ اـ ـصلول یـ
وـندـب ردـید ازـیک ـصنهـسف ـعقمـهیـلدـ داـقرـتبـ ـشتنرار ـ داـساـمد.ـ ـکپسلـخک ـ ـنشاـتیزدـمدمـقولـ انـ
ـچقدـهدـب اـجدرـ وـسادار ـبعت رویـ ـصند اـلدـ ـصلی ـپیتاـکیـ ـ ـنشسانـ ـ اوـ ـکنسکـیت. ـ ـچهلـماـشهـکولـ ارـ

ـصفح ـ ـنمهـ ـمسطشـیاـ ـ راـبحـ آنـکازـبود و آراـباـهرد ـییاـپیـمه آـ وـندـمن ـجلد آنـکرـهویـ از ـصندام ایـهیـلدـ
اولـیرد ـفتنرـگرارـقف ـ وـ آنـسد. ـکنسط ـ ـستیویاـجکـیولـ ـ ـسفینروازـپرایـبکـ ـ ـ وـ ـچنه دـ ـکمد ـفیهیـ ـیکزـ رارـقیـ
اـتتـشدا ـپییـمزوـلرـگا آـ وـمش ـصفحاـید ـ ـنمایـههـ ـلمسشـیاـ ـ ـستهدرـبیـ ـنکارـکیـ وـنردـ اورژاـماـید ـنسورد یـ

اتفاق افتاد، فضانوردان بتوانند از آنها استفاده کنند. داخل کپسول رنگ روشن و براقی داشت.

ـنفکـیرهـخاالـب ـسفینرـ ـ ـ الـ روـیهای ـفضایـهـایق وـناـ ـفیلوردان ـ ـختـاسازانـسمـ ـتغییود.ـبهـ ـ ـ دـ ـیگر ورتـصمـهریـ
ـفترـگ دراـبهـ وـکودـخورـطهـبهـکودـبادرـق۲ونـگود. دـبار روـبتـلاـخدون یاـبازوی ـت اـبکـ ـیستگه ـ ـ ـفضاهـ یـیاـ
ـبی ـلمللناـ ـ ـ وـ ـسفینرـهاـیی ـ ـ دـ ـیگهای ـمتصرـ ـ اـشلـ ـسفیننـیود. ـ ـ ـسیلهوـبهـ ـ –ـکردراـپوـسورـتوـمهیـ راـیو رـگشـنک
اـخاـس ـسپیت ـ ـیکساـ اوـ و ـلیس ـینترـپاـبهـکوریـتوـمنـ ـ ـبع۳رـ ـختاـسدیـ ـفضهـبهـکدهـشهـ تـیداـهیرود-ـماـ
اـشیـم ـیعننـیود. ـ ـشیـامکـییـ ـمپیـاکطـسوـتهـکنـ ـ ازـشیـمتـیداـهرـتوـ ـتککـید آـ اـهه راـتوـمنـین ـختـاسور هـ
اـکتـسا در آـیوردـمنـیه ـلیک ـبسیاژـ ـ اـنهـبویـقارـ ـینکام ـ اـنوـ ـبنت.ـسل ـمقنـیراـباـ وـماوـ آنـیاراـکت ازـیاـبی د
ـچیرـه ـکناـتهـکزیـ اـ ـنسون ازـهانـ دادنـجا ـقطعوش ـ ـمختلاتـ ـ ـ ـختاـسمـههـبفـ ـبیشتدـنهاـ ـ ـ ازـشاـبرـ و ـتمد. امـ
اـتبـلـاجـاهنـیا اـسـامهـکودـبنـیر دراـکالمـعک ـلطهـب۲ونـگرد ـکجرـهدـنواـتیـموـکردراـپوـسایـهورـتوـمفـ ایـ
زـک ـمیرهی اـکنـ ـسپیه ـ ـیکساـ ـبخسـ ـبیرودـفدـهواـ اـیاـ و راـید ـننواـتیـماـهرـگشـنن زـفکـیدـ روی آرام ـمیرود نـ
ـشتدا ـشناـبهـ دـ ـیگد. ـهیرـ ـخبچـ ازـ درـفری روی ـنیساـیرود ـ ـهیت.ـ ـخبچـ ازـ اـکودـباـنری دور و ـختداـنردن نـ

ـسفین ـ ـ ـنیسـاههـ ـ ـگفیـمکـسـامت.ـ “ـ ـسفینکـیت: ـ ـ ـفضهیـ درـیاـ ـبیسرنـقی ـ ـیکتوـ اـیاـبمـ ـبیرودـفورـطنـید د.ـیاـ
ـشم ـنیواـتیـماـ اـ ـشیـامنـید دوـ را ـنیزـبارـبارهـبن وـ ـفضهـبد ـبفاـ ـستیرـ ـ وـتد.ـ ـقتا ازـبهـکیـ ـبیه وـهکـشوـمردنـبنـ ا
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سفینهها ادامه بدهیم، هیچوقت دسترسی درستی به فضا نخواهیم داشت.”

ـفق۲ونـگدرا ـیکطـ ازـ ـشیـامی اـکتـسیـیـاهنـ ـسپیه ـ ـیکساـ دـهروژهـپوازاتـمهـبسـ ـیگای درـ ـسعوـتالـحر، هیـ
ا ــیکت.ــسآن اــ از عدافــهی ــب درآوردنــپهــبتــکرــشدیــ کاــفکــشوــمرواز ــل نهــبهــکودــبدــهواــخ۹ونــ ــع وانــ

دـشوـمنـیرـتویـق ـنیک وـحراـطاـ ـختـاسی اـشهـ اـسده ـسپیت. ـ ـیکساـ راـ ـپییـهس ـلکـافکـشوـمهـساـتردـکداـ ونـ
ـکیرـتمـهاـبرا۹ ـکنبـ وـ ـفضکـید ـپیماـ ـ ـبساـ ـلیرـمورـتـوم۲۷هـکازدـ وـ ـحمیـیاـنواـتن ـبیلـ دارـمهـبارـبنـت۵۳شازـ
ـمیز ـبخشن.ـ ـ ازـ ـشمنوـهی ـ وـسـامایـهرحـطدیـ اـلوـمک اـیر اـکتـسن ـسپیه ـ ـیکساـ ازـنواـتیـمسـ ورـتوـمکـید
ـکیرـتکـیدر وـ ـپیکب ـ دـ ـیگرهی ازـ – کاـفر ـل کاـفاـت۱ونـ ـل ـسنگیونـ ـ ـ اـ ـستفن- ـ زـکادهـ در و وـمرده نزـهان ـی هـ

صرفهجویی کند.

ـگفیـمرـلوـم “ـ ـمحفظاـمت: ـ ـ اـههـ ـحتای ـپمراق،ـ ژـبورـتپـ اـگایـهورـتراـنو، ـکتژـناز، وـ اـهاپـپوـسور ـصلای راـ ی
ـختیاـسانـمودـخ ـ ـکنتم.ـ ـ اوـماـکرلـ دـضل درـساـمتـساع ـبقیهـکیـلاـحت. ـ ازـ آزـهتـیاـسه ـیشاـمای دوـ ـلتی یـ
ـستفا ـ ـکننیـمادهـ ـ آزـیـاسـامد،ـ ـیشـامت دارـمودـخیـ را ـمنارـکاریـکاتـعـاسم.ـیان وـ ـهمچنیدان ـ ـ ـ ـکلروـسنـ زدنـ ه
وـماـب ـتجهیواد ـ ـ ـنصزاتـ اـشفـ ـچهت.ـسده ـپیالـسارـ ـنستیواـتیـمـامشـ ـ ـ دوـلـاسمـ ـبسکـشوـمی وـیازـ االـحم
ـبیسیـلاـس ـ اـتتـ ـسپیا.” ـ ـیکساـ اـغاـبسـ ـلکاـفهـکردـکالمـعرور ـسنگیونـ ـ ـ دوـتدـنواـتیـمنـ ـمحمرـبراـبا ـ هیـلوـ
رـیرـتکـیزدـن ـقیبن ـ دـ ـلتش- ـسنگیIVاـ ـ ـ (ـ Heavyن Delta IVاز ـیینوـبتـکرـش) ـ ـقیمومـسکـیاـب–ULAگ/ـ ـ تـ
ـفضهـب ـبباـ ـهمچنیرد.ـ ـ ـ ـ اـ ـسپین ـ ـیکساـ ـمشغسـ ـ ازـخـاسولـ ـصفت ـیگاـپکـیدـصاـترـ ـفضاهـ اـیاـ اـهت.ـسی نـیدف
اـبهـکتـسا ـتیـاموـتا روـککـ الزمـکدـنردن رویـشوـمردنـکاـپرـسرایـباری ـسکک وـنـاسترـخوـسو،ـ ش،ـباـترـپی

ـبت ـعتاـسوانـ ـچنیـ اـشوـمدـ از ـیگاـپنـیک درـکاهـ (ـیزوـنراوـبه ـتگ)Brownsvilleل واـ ـفضهـبده،ـشعـقزاس اـ
بفرستند.

ـطب روالـ اـبـاسق ـسپیق ـ ـیکساـ آزـبسـ ـشیـامشـیـامه وـهنـ ـتجهیا ـ ـ درـیدـجزاتـ اـهابـترـپد ـصلای اداـ یدادـمهـمی
رـکیـلـاحدر ـقبه ـچنیراتـجشـیاـ ـ راـکنـ ـشتنداـناری ـ اـ ـسپید. ـ ـیکساـ اـهـاگرازـهسـ ـکنیـمالمـعی درـ اـحد ـمتحال ـ انـ
وـتوـمردنـک اـیدـجرودـفایـههـیاـپاـیور وـسدش ـمعتقت ـ ـ اـ ـکیاـتهـکتـسد ـپیشرـهرـبدـ ـ ارـفرـ و ـتقت درـ ازارـبا

غ ی ل ب ــت ــ ــ ــ یاتــ ه ج ــت ــ ــ جزاتــ ن ــم ــ اــبود.ــشیــمدــیدــجابــترــپکــیهــبرــ اــحنــیا اــعالــماــکنــیال هــکتــسادی
ـسپیا ـ ـیکساـ ـچنتـیورـمـامکـییـطسـ وـیدـ ـچنن آزـ داـهریـسشـیـامد ـشتم ـمخصد.ـشاـبهـ ـ کـسـامهـکـاصوـ

ـهمیش ـ ـ ـمنارـکهـبهـ ـکیاـتدانـ درـمردـکیـمدـ اـحدام ـمتحال ـ ـغیردنـکانـ ـممکرـ ـ ـشناـباـهنـ ـیکد.ـ ازـ رانـیدـمی
اـبـاسیـیراـجا ـسپیق ـ ـیکساـ راـکطـیراـشسـ ـمثاری ـشیـامکـیلـ داـکرـحنـ ـئمت ـصیوـتیـ ـکیبرـتاـبهـکردـکفـ ـ ازـ ی
ـیتـاضارـن اـ و ـمیی ـنهیـبدـ ـکنیـمارـکتـیاـ اـ اـیدـمنـید. ـگفیـمیـیراـجر “ـ ـمثت: اـ اـیل ازـکتـسن او ـهمه ـبخهـ دـهواـ

ا ـشیـامنـیروی ـکننارـکنـ ـ اـ و ـیعننـید ـ ـبناکـبکـیاـبیـ ازـیزـ ـنجلسآـلن ـ ـنیهـبسـ آنـبورکـیوـ کـیرایـبـاهروی.
رویـس ـشیـامال ـهنواـخارـکنـ وـکدـ ـتمرد ـقسمامـ ـ راـهتـ آن ـکنتای ـ ـکننیـمرلـ ـ وـ ـبعد. ازـ وـسکـید ـقتال هـبهـکیـ

ـسم ـنیتـ ـکننیـمتـکـرحورکـیوـ ـ ـتمد،ـ ارـیدـمامـ ـپیدـشران ـفکانـشودـخشـ ـکننیـمرـ ـ اـکدـ اـگه ـشیـامنـیر ـخیلنـ ـ یـ
درـک وـشاـبتـسارش ـبیسـنـاشد السوـتاورد،ـ آنـبدـنواـتیـماسـگا درـچرود. ـنهه رخـیاـ اـهیدـمت اـید تـسن
ـشیـامهـک ـنیهـبنـ ـمکوـ ـیکزـ دوـسیرـموـ – دورـبراـبد آنـتر از آنـچر اـهه ـنتظا ـ داـ ـشتنار ـ اـ و ـهنالنـید- ـعصبوزـ ـ وـناـ ی

ناراحت است. او به نسبت بقیه دو برابر بیشتر از کارمندانش انتظار دارد و خروجی میگیرد.”

ـحلرـمکـی وـ داردـجه آنـکود ـهیـاجه ـچیچـ ـنیسیـفـاککـسـامرایـبزـ ـ اـ ـمهالـصت، ـنیسمـ ـ ـکجهـکتـ وـ ـچیهـچا زـ
ـمثکـید.ـشاـب اـبالـ دـترـپوعـضوـمنـیرای ـمباـساب اـکتـسا۲۰۱۰رـ ـسپیه ـ ـیکساـ ـکپسسـ ـ دراـ راـگول اـبون
ـفقیوـم ـ زـمهـبتـ ـمیدار ـسترـفنـ وـ اـنرداـگرـباد ـیکنـید. ازـ دـیرـتزرگـبی ـستن اـبتـکرـشایـهاوردـ و ـنخرـگود ـهیواـ مـ
ـبگ ـییوـ وـهالـسمـ ـمنارـکیـلا زـ ـخستگدونـبـاهاهـمادیـیدان ـ ـ اـ و ـستی اـحراـ روی الـنودـبردهـکارـکروژهـپنـیت چـند.
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ـهشتدر ـ دـ ـمباـسم اـ ـنجر اـشامـ و ـسپید ـ ـیکساـ روزـبسـ ـجشمـهزدـناـشرای ـیسمرـکنـ ـ راـ رد.ـکیـمزارـگرـبس
دـندودـح ـقیقوزده ـ ـقبهـ ازـ ـجشروعـشل ازـسـامن،ـ ارـیدـمک اـشران ـجلسکـیهـکتـسواـخیاشـیراـجد ـ مـهاـبهـ

ـتشکی ـ ـ ـهندـبلـ ـنفشـشد.ـ آنـ از ـحسد،ـشیـممـهرـلوـملـماـشهـکا،ـهر ـلبهـبیـباـ وـ رـخرـهاـظاس ـسیود دهـ
وـنودـب ـجشرایـبد ـفترـگنـ ـتعطیروعـشنـ ـ ـ دـ و ـستالت ـیخارـتاوردـ اـ ـسپیی ـ ـیکساـ درـ ـخصس دراـ الـمـاکونـگوص
آنـبتـعاـسکـیدودـحکـساـمد.ـنودـبادهـمآ دـها کـشوـمروژهیـپرایـبهـیاـپهـسازهیـسونـچردـکیـمواـعا

ـبع ازـ ـعقهـماـنرـبدی ـگفیـمانـگروـبود.ـببـ “ـ ـهمست: ـ آنـ ـکمـاهران آنـ ـمنتظرـترفـطی ـ ـ ـنشسترـ ـ ـ اـتدـنودـبهـ نـیا
سرزنشها تمام بشود.”

ـنم دـههـنوـ ـیگای ازـ ـچنیری ـ رـ ـفتن اوـهاـگرازـهاریـ از ـمثرایـبیزد.ـمرـسی ازـهروـگکـساـمالـ ـمنارـکی راـ دان
ـفترـگرـطـاخهـب ازـپکـینـ ـتشـاساـنروژه وـکقـیوـ آنـبرد دادـپـاهه ـکملـمـاشهـکاداش ـسهدـیرـخرایـبیـلـامکـ امـ
ـبی ـبسید.ـشیـمرـتشـ ـ ازـ ـمنارـکاری دـبدانـ ـنبه آـهاداشـپالـ وـنای ـمحسی ـ درـنودـبریـتوسـ و ولـپتـسواـخد
ـنق اـنردـکیـمدـ درو (ـیدـلد. Drewن Eldeen(ـیک ازـ ـمهنی ـ ـسیدـ ـگفیـمقـبـاسنـ “اوـ راـمت: اـبا هـکرـطـاخنـیه
ـسهدرـق راـ ـنمام ـنییداـ ـگفیـمرد.ـکیـمشـنرزـسمـ درـ اـمیـنوالـطت ـسهنـیدت، ـخیلامـ ـ ـبییـ ازـتشـ دالرـهر زاران
ـنقولـپ ارزشـ ـپید ـکنیـمداـ وـ داد او ـبید. ـنکدادـ ـفقردـ ـنظهـبطـ ازـمیآـمرـ ـمیااـناـمد ـشنیده.ـشدـ ـ اـ نـیدن

مساله واقعا سخت بود.”

ـهمیشگوالـس ـ ـ ـ ـبسییـ ـ ازـ ـمنارـکاری اـ ـسپیدان ـ ـیکساـ اـ اـیس دـکتـسن ـقیقه ـ ـننواـتیـمیـکاـ ودـخزرگـباداشـپدـ
ـتمرـطـاخهـبرا زـ ـحمام ـبیتـسهدـبانـشاتـ ـحقد.ـناورـ ـکنارـکوقـ اـ ـسپیان ـ ـیکساـ ـبسیسـ ـ اـخارـ اـسوب ـهیـامت چـ
ـگهاـنشـیزاـفا ـبسیدارد.ـنیـناـ ـ آنـ از ـمنتظـاهاری ـ ـ اـکدـنرـ ـسپیه ـ ـیکساـ اـ ـعمهیـضرـعهـبدامـقس ـسهیـموـ ـکنامـ دـ
دـبیـبـوخولـپاـت ـبیتـسه اـناورـ اـضـومـامد. ـینجوع ـ اـبکـسـامهـکتـساـ زودیـیه ـقصن ـچنیدـ ـ راـکنـ وـناری دارد
ـلبتا ـ اـ اـباـقالـماـکوعـضوـمنـیه درک وـسل ـقتت. ـهنیـ ـکسدلـمکـیوزـ واـکبوـ وـضار ـشفح ـتشکیرایـبافـ ـ ـ لـ
ـکلکـی درـنوـ ـسیی دـ ـیگارهی وـ ـشتداـنودـجر ـضیوـتد،ـشاـبهـ ـسخذارانـگهـیاـمرـسرایـبخـیرـمروژهیـپلـکحـ تـ
وـشیـم ـقتود. ـمنارـکیـ ـشنیدانـ ـ ـگفتکـساـمهـکدـندـ ـ ـعمهیـضرـعهـ ـسهیـموـ ـبعایـهالـساـتامـ وـ وـتد ـقتا یـ
ـکمخـیرـمتـیورـمـامروژهیـپ ـمطمئیـ ـ ـ وـتنـ ـنظهـبرـتیـندـشر ـعملد،ـسرـنرـ ـ ـنمیـ وـنردـکرـغرـغهـبروعـشود،ـشیـ د
ـقتو اـساـمیـ راـیک ـفهمین ـ ـ اـیدـ ـیمیک ـ ـتمرایـبلـ ـکنارـکامـ اـ ـسپیان ـ ـیکساـ ـسترـفسـ اـ اـیاد. ـیمین ـ ـپنجلـ ـ رهایـ
ـلعوقاـف ـفکرزـطهـبادهـ راـ او اـبعـجر اـیورـمـامنـیه وـست ـنشت اوـکدـهیدـمانـ ـچقه دـهلـمـاعرـیدـماـبدرـ ـیگای رـ

 فرق دارد.

۲۰۱۳ ژوئن ۷

عرضهی عمومی سهام 

ـطب آـ ـضیحوـتنـیرـخق ـ درـمم،ـتاـ ـخصن ـعمهیـضرـعوصـ ـسهیـموـ ـقبامـ اـ راه از ـفتل ـسیستادنـ ـ ـ ـحممـ وـ ـنقل لـ
ـبسیخـیرـم ـ ـنگارـ ـهسترانـ ـ ـخلم.ـ اـ ـفننـیق ـنیاوریـ ـمنازـ اـ ـیجد ـحیادـ درـ اـیرـمات ـهمیشهـکتـسخ ـ ـ اـجهـ دافـهزو

ـبنی ـ اـیادـ ـسپین ـ ـیکساـ اـبسـ اـسوده ـتبرـگت. ـسهتـکرـشکـیهـبدنـشلـیدـ اـعیـماـ ـحتمام ـ وـبالـ ـپیوعـقه ـستوـ نـ
راـپنـیا ـکمروژه ـکنگـنرـ دـیـابـامسـپد،ـ ـنگتـسد دارـ وـتمـیه ـقتا آـیرـمیـ اـشـابادهـمخ ـلبتد. ـ هـکرمـضـاحنـمهـ

ـتج ـنظدـیدـ ـکنرـ اـ ـتجهـبهـجوـتاـباـمم، ـبیرـ درـتاـ ـتسم وـ ـسیتوالرـسال ـ اـبی،ـ اـکنـیرای ـسپیه ـ ـیکساـ اـبسـ نـیه
زودیها سهامی عام شود دو دلم؛ بهخصوص با توجه به طبیعت بلندمدت ماموریت ما.

۱۷۲پرتاب



ـبعض ـ ازـ ـکسی اـکیـناـ در ـسپیه ـ ـیکساـ ـتجسـ درـکهیـبرـ ـسهتـکرـشکـیار راـعیـماـ ـممکد،ـندارـنام ـ اـ تـسن
ـفک ـکننرـ ـ ـسههـکدـ ـخیلدنـشامـعیـماـ ـ اـلاـعیـ اـسی اـمت. ـنیسورـطنـیا ـ ـسهت.ـ ـعمایـهتـکرـشامـ ی،ـموـ
ـخصهـب اـ ـتغییرـگوص ـ ـ ـمهمراتـ ـ درـ ـفنی رخـ ـمسرـطـاخهـبمـهد،ـهدـباوری داـیاـ ـخلل وـ دالـهی ـیلم ـفقهـکیـ هـبطـ
ـقتصا ـ رـ دـباد دارد، اـنوـشیـمدیـیدـشاتـنـاسوـنارـچط اـشیـمثـعاـبنـید. ـهیـامرـطـاخهـبرادـفود ـجنتـ ـمیونآـ زـ

سهام بهجای خلق و ساخت محصوالت عالی، فکرشان درگیر بشود.

آنـب ـفکهـکیـیـاهه ـکننیـمرـ ـ آنـ ـهستنوشـهاـبدرـقد ـ ـ ـبتهـکدـ ـننواـ ـسهازارـبذارانـگهـیـامرـسراغـسهـبدـ امـعیـماـ
وـنروـب ـسهد اـ ـسپیام ـ ـیکساـ “درـ را ـبفع”ـقوـمهـبتـسس ـشنروـ ـبگدـیاـبدـ اـیوـ ـشمرـگم راـتودـخاـ ـخیلان ـ ـبهتیـ ـ ازـ ر
ـصنرانـیدـم ـنییداـمذاریـگهـیـامرـسایـهدوقـ الزمـپد،ـ ـنیسس ـ درـ ارزشـمت ـسهورد اـتامـ در ـسپیان ـ ـیکساـ سـ
ـنگ ـشیاـبرانـ ـنیواـتیـمهـکراـچد،ـ درـ ـسهایـهتـکرـشد دـعیـماـ ـیگام ـکنیذاریـگهـیـامرـسرـ ـ آنـ در و ـمیلیـاجد ـ ـ ـاهاردـ

دالر درآمد داشته باشید.

ایالن 
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فصل دهم

انتقام ماشین برقی

 

۱۷۴انتقام ماشین برقی



ـتبلیغ ـ ـ ـ ـتلاتـ زـنوـیزـیوـ ـشیـامروشـفرایـبادیـیی وـسایـهنـ وـبواری داردـجاری ـخیلهـکود ـ اـسیـ آـیاده ـگهن ـاهیـ
ـجهوـتیـبوردـم واـ وـشعـقی ـمحتده ـ ـیشواـ ـفترـگدهـیادـنانـ اـشیـمهـ ـمسنـیود. اـلاـ ـهمیته ـ ـ مـهرارـقونـچداردـنیـ

ـنیس ـ ـچنهـجوـتتـ راـنداـ ـنگیراـبی ـ ـنظهـبد.ـنزـ درـبودروـخانـگدـنازـسهـکدـسیرـمرـ آـکتـسرای ـگهردن ـیشـاهیـ انـ
دـک دـسـاههـهه ـقیقت ـ ًـ ـهمهـبا ـیمدـقواردـمانـ اـ ـکننیـمارهـشی ـ زـ ـحمد زـ ـنمادیـیت ـکشنیـ ـ ـشینـامد:ـ ـ ـکمهـکیـ یـ
اـتادارـج ـمصریـتمـکتـخوـسهـکت،ـسر ـکنیـمرفـ ـکنتهـکد،ـ ـ راـلرـ اـتتـحش ـلیاـجکـیاـیتـسر اـنواـ هـفاـضی

آن ـهیهـکیـیـاهدارد. ـنکتچـ ـ ـتعرایـبیـبذاـجهیـ ازـیرـ ـپیودـخایـهودروـخف ـنمداـ ـکننیـ ـ زنـسهـبدـ اـبیـیـاهراغ
ـلب وـتوـکایـهاسـ ـلهجاـبیـنرداـماه ـ اـ ـنگلیسهی ـ ـ ـ اـنیروـمیـ و الزمـگد ـشلتوـکایـهوشـمدـشر راـپوارـ هـبوش
راـشالشـتاـتدـنیآورـمصـقر ـبکننان ـ ـ وـ راـمد ـمتقردم ـ ـکنندـعاـ ـ ـمحصهـکدـ ـ ـبهتانـشولـ ـ دـ از ـیگر اـ ت.ـسران
ـفعد ـبعهیـ آـکدیـ ـگهه ـشیـامکـیروشـفیـ رویـ ـصفحن ـ ـتلهیـ ـلحظد،ـشرـهـاظانـتونـیزـیوـ ـ ـمکهایـ وـکثـ رده
آنـب ـگفتهـچه ـ واـشیـمهـ ـقعود ـکنیوشـگاـ ـ وـ ـقتد. ـبفهمییـ ـ ـ ـ «روـ ـمهمدادـید ـ ـلکوـفتـکرـشهـکی»ـ ـشعاـبنـگسواـ ارـ
ـمضا راـکاـ و ـننن رـیدـپنـکیـگدـ آورد، اـبودـبزیـمد ـمطلنـیرای ـ «ـکبـ ـتجاـمه: رـبرـ ـشیاـمدـیرـخجآورـنهی راـ ن
ـبهبیـکدـنا ـ ـبخشییـمودـ ـ ـ اـبازهـتم.»ـ ارزـیه ـهیواـخیـباـین رـ ـسید ـصنعهـکدـ ـ ذاریـگهـیـامرـسهـچازیـسودروـختـ

کمی در این حوزه داشته است.

ـمیدر ـتس۲۰۱۲الـسهیـناـ ـهمتورزـتوـمالـ ـ ـپسنودـخانـیاـ ـ درـ را ـصنعدش ـ ـحیازیـسودروـختـ وـکرتزدهـ رده
ـچهSدلـمودرویـخ رواـ را اـکازارـبهیـناردر وـیرد. ـسیلن ـ ـنقلیهیـ ـ ـ اـمـاکسـکوـلهیـ ـلکتال ـ ـیکرـ ـنسواـتیـمیـ ـتنهتـ ـ اـ
راهـیـام۳۰۰ردنـکارژـشارـبکـیاـب درـبل ـنیـاث۴٫۲رود. ـنسواـتیـمهـ درـیـام۶۰تـعرـسهـبتـ د.ـسرـبتـعـاسل
دوـگا از ـصنر اـلدـ ـختیی ـ ـپشتاریـ ـ روـ ـعقهـبی ـمخصبـ ـ اـکودـکوصـ ـستفان ـ ـنسواـتیـمد،ـشیـمادهـ ـهفتـ ـنفتـ رـ

در ـصند.ـهدـبایـجودـخرا ـعقدوقـ ـنیبـ دوـجزـ ـچمای داـ اـشدان ـصننـیت؛ اـ ـستدوق وـبداردـناـ ـیکود دـ ـیگی رـ
وـه داـجم ـتسهـکتـشود «ـ را آن ـمیاـنیـمک»ـنراـفال وـ ـفترـگرارـقیـیـاجد ـمعمهـکودـبهـ ـ ًـ ـحجیورـتوـموال ـ ودروـخمـ
ـجعبکـیاـبSدلـمت.ـفرـگیـمرارـق ـ اـتاـبهیـ ـلکتری ـ ـیکرـ ـشیاـمفـکهـکیـ ـفترـگرارـقنـ وـبهـ ورـتوـمکـیود
ـلکتا ـ ـیکرـ ـهنیـ ـشکهـندواـ ـبیهـکلـ الـ ـستین ـ ـعقایـهکـ ـشیـامبـ داـجنـ ازـشالصـخرد.ـکیـمتـکرـحتـشای دن

وـتوـمرـش ـهیور دـهاـ ـشینـامگـنگدـنوی ـ آن،ـ ـهمچنیی ـ ـ ـ ـمعنهـبنـ ـ ازSدلـمود.ـبSدلـمدایـصیـبتـکرـحایـ
ـنظ ـمیص،ـلاـختـعرـسرـ ـبهزانـ ـسهرهوری،ـ ـکنتتـلوـ ـ وـ ـفضرل ذـ ـخیای اـسرهـ از ـکثازی ـشیاـمرـ سـکوـلایـهنـ

چهاردر دیگر پیشی گرفته بود.

ـنک ـبیشتبـلـاجاتـ ـ ـ وـهریـ داـجم ـمثتـشود دـبهـکزهایـماـبلـمـاعلـ ـستگیرای ـ ـ درـهرهـ ـنظا ـفترـگرـ ودـبدهـشهـ
وـتهـک ـقتا راـ ـننی ـنشکـیزدـنSدلـمهـبدهـ ـسطمـهود،ـبدهـ ـشیاـمهیـندـبحـ اـنودـبنـ ـبعاـمد دـ ـستگید ـ ـ ایـهرهـ
ـنق ـبیرهایـ راـندـمیآـمرونـ و ـنند ـنسواـتیـمدهـ راـ در واردـکازـبت و دـشرده و ـستگیود ـ ـ دوـهرهـ ـسطمـهارهـبا حـ
ـشیاـمهیـندـب ـجمنـ راـندـشیـمعـ ـنند. ـمحهـبدهـ واردـ ـصفحکـیاـبدنـشض ـ ـلمسهیـ ـ ـهفیـ ـینچدهاـ ـ هـجواـمیـ
اـکدـشیـم ـکثه ـتفهاـببـیرـقرـ ـعملکاقـ ـ ـ ـشیـامایـهردـ راـ ـکنتن ـ اـکیـمرلـ ـعملکنـیرد. ـ ـ ـنسواـتیـمـاهردـ لـمـاشتـ

ـبلن ـ ـضبدایـصردنـکدـ ـپنجردنـکازـباـیوتـصطـ ـ ـسقفرهیـ ـ اـکرـحکـیاـبیـ ـنگشت ـ درـشاـبتـ اـکیـلـاحد. ـکثه رـ
ــشیاــم دادنــجرایــباــهنــ مای ــن ــیشگاــ ــ دــهرــ و ما ــک وــگاــنوــگایــههــ یون ــهمچن ــ ــ ــ ــمحنــ ظاــ ــف اــ از درــفت رــبراــبراد
داـتوـمدایـصروـس ـشبور، داـگزرـبوردـ ـشتنی ـ ـفضSدلـمد،ـ وـلـاخایـ ـسیعی ـ ـپیشکیـ ـ ـ کـیSدلـمرد.ـکیـمشـ
ـتصا اـ ـینتال ـ ـنترـ داـ ـئمی داـ راـبهـکتـشی ـننه اـ ـمکده ـپخانـ آـ ـسیقوـمنـیالـنش ـ راـ ـلماـبی ـکنسردنـکسـ ـ وـ ول

ـنم داـیاـ ـمنش وـ ـسیعهی ـ ازـ ـنقشی ـ راهـبلـگوـگایـههـ راـمیـباـیرای ـننیداد. روـبدهـ ـشیـامردنـکنـشرای ـنینـ ازیـ
ـکلیدنـناـخرـچهـب ـ ـحتاـیدـ ـفشیـ دـ دادن ـکمار اـ ـستهی وزـشداـنارتـ رویـنت؛ ـصنش رویـگسـحاـبیـلدـ ر
ـکلیـاج ـ ـمثهـکدی،ـ ـشیـامکـیلـ ـختـاسکـچوـکSدلـمنـ ـهمود،ـبدهـشهـ وـشیـمراهـ ـهمید ـ ـفعرایـبنـ ازیـسالـ
ـسیلو ـ ـنقلیهیـ ـ ـ ـختـاسود.ـبیـفـاکهـ ـشیـامدنـشهـ آـ از ـمینیوـلن ـ ـ ـسبومـ ـکسثـعاـبکـ درـیرـتاالـببـ اـجن ـیمنهی ـ یـ
وـشخـیارـت راـخدـشیـمد راـصهـبودرو ـیگورت اـ در ـیستگان ـ ـ ـکنایـهاهـ ـتسادهایـجارـ درـ اـسراـسال ـمتحاالتـیر ـ دهـ
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و بعدها سراسر جهان دوباره شارژ کرد.

 

ـمهنهـبمـهSدلـم ـ وـسدـ اـبمـهان اـنرادـفه ـلگوآور اراـمارآـکیـیوـ ـشیاـمرد.ـکهـید ـمعمایـهنـ ـ وـلوـ ـهیبی ـ دیـیرـ
ًـصا ـبیوال ـقطعزارانـهاـتـاهدـصنـ ـ ـمتحهیـ ـ داـ ـشتنرک ـ ـعملکدـیاـبورـتـومد.ـ ـ ـ داـ ـیمردی اـتتـشیداـمیـ ـنفجا ـ ایـهارـ

ـپیست ـ ـ ـمیا،ـهونـ ـلنلـ ـفیلتگ،ـ ـ ـ روـهرـ دـغای ـینن، دـهنـفا،ـهامـ ـلکا، ـسیا،ـهاپـپوـسا،ـهوـ ـپیمـ وـهچـ ـسیلنا ـ ـ درـهدرـ را ا
ـمی ـقطعانـ ـ ـشینـاماتـ ـ ـبسییـ ـ ـکنتاریـ ـ ـبکننارـکـاتردـکیـمرلـ ـ ـ ـبعد.ـ ـنیدـ ـلیوـترویـ ازـیـابورـتوـمطـسوـتدهـشدـ د
ی ــم وــهدهــنرخدــچا،ــهالجــکانــ لا ی ــم ــ حایــههــ ــم برکــ ــع راــهرخــچاــتردــکیــمورــ وــگهــبا درآورد عردش ــب دــ

ـسیست ـ ـ زاـمرایـبدـیاـبیـجروـخایـهمـ ـشیاـمد.ـنردـکیـماریـکدـیواد درـهنـ ـنها ـتبرایـبتـیاـ ـییازوـگلـیدـ لـ
اـبدهـشوارد راـجروـخرژیـنه ـنشی داـصدر۲۰-۱۰دودـحیـهازدـبی،ـ ـشتندی ـ ـبخد.ـ اـ ـعظش اـ (ـنم ۷۰دودـحرژی
ازـمرـگورتـصهـبد)ـصدر وـفیرـمدرـهورـتوـما ازـهیـقاـبت ـمققـیرـطم دـمرـتوا،ـهتـماوـ و ـیگز ـعملکرـ ـ ـ ایـهردـ
ـمک ـنیکاـ ـ ـتلیـ ـمقدرSدلـمد.ـشیـمفـ ـجیکدوـیدودـحل،ـباـ ـقطعنـ ـ ـمتحهیـ ـ داـ ـجعباـبتـشرک ـ هـکریـتاـبهیـ
راـنا اـتوـمهـبوراـفرژی ـهندازهیـنور ـسترـفیـمهـندواـ وـ راـهرخـچاد درـگهـبا ـنهدرSدلـمیآورد.ـمردش دودـحتـیاـ

داـهازدـبدـصدر۶۰ وـشی ـبخت اـ ـعظش اـقاـبمـ ـتبـامرـگهـبمـهرژیـنی ـگفدـشیـمد.ـشیـملـیدـ اـ ـشیـامنـیت نـ
 مایل حرکت میکرد.۱۰۰چهاردر به ازای هر گالن سوخت حدود 

ـیک دـ ـیگی ازـ ـمشخصر ـ ـ اـههـ ـختصای ـ ـتجSدلـمیـصاـ وـیرـخهیـبرـ ـلکیـامد ـ اـبود؛ـبودروـختـ ـنیارـکنـیرای ازیـ
ـنب ـنمهـبودـ ـیناـ رـگدـ ـفتی وـ ـشنروـفاـبه ـسمدهایـ ـکلنججـ ـ ـ ـتسد.ـیروـبارـ ـمستقیمراSدلـمالـ ـ ـ ـ ـ ازـ ـشگروـفقـیرـطا ـاهاهـ

وب ـشگروـفت.ـخروـفیـمودشـختـیاـسو ـمعماـهاهـ ـ درـ مرانـگوال ی ـق ـ ایـههـموـحاـیدـیرـخزـکراـمنـیرـتتـ
ـتمنروـث ـ ـنشیدـ ـ واـ ـچنهـنیـیـاجد،ـنودـبدهـشعـقن ازـ دور ـشگروـفدان اـهاهـ آنـکلـپای اـهه را ـلگا دادهـقوـ د.ـنودـبرار

ـمشت ـ واردـهریـ وـندـشیـما درـمـاکSدلـمکـید را ـمیل ـشگروـفهیـناـ ـپیاهـ اـنردـکیـمداـ و ـغلد ـنسخبـ ـ ازـ های
ـعقمـهودروـخفـک ـشگروـفبـ درـ ـمعاه دـ دادهـقدـیرض ـسیلهوـباـتودـبدهـشرار ـ ـجعبهیـ ـ وـتاـبهیـ ورـتوـمری
ـنمودـخ ـکنیـیاـ ـصفحکـید.ـ ـ ـلمسهیـ ـ ـعظییـ ـ وـهمـ داـجم اـبهـکتـشود اـفه ـمحیدادـمازهـجراد ـسباـ ـکننهـ ـ اـبدـ
ـتمودرویـخکـیویـسهـبتـکرـح ـلکتاماـ ـ ـیکرـ ـچقیـ ـننواـتیـمدرـ درـ ـینزـهد ـکننیـیوـجهـفرـصتـخوـسهیـ ـ وـ د
ـسیلهوـب ـ آنـ ـنستنواـتیـمهی ـ ـ اـهاـظدـ و اـقر ـینآSدلـمهیـفاـضالم راـخدهیـ ـشبیود ـ ـکننازیـسهـ ـ ـمشتد؛ـ ـ ریـ
ـمحهـب اـشلـمـاکضـ ـینرآـفنـیدن ـپیکدـ ـ ـبنرـ ـنسواـتیـمدیـ وـبهایـبرـضتـ ـصفحهـبویـقزرگ ـ وـنزـبهـ اوSدلـمد

بهشکلی نمایشی روی صفحهای حتی بزرگتر در مرکز فروشگاه ظاهر میشد.

ـستیواـخیـمرـگا ـ درـ ـنمد ـنمهیـنوـ ـشیـامدهیـششدادهـیاـ ـبنشینینـ ـ ـ ـ ـ ـشنروـفد،ـ ـطندهایـ ـمخملابـ ـ ـ ـپهلزـمرـقیـ ـ ویـ
ــسمدر راــ نت ــن راــ نده ــک شییــمارــ ــک ــ اــ و واردــمازهــجد نروــفد.ــیوــشودروــخیداد ــش یاســسراــباــهدهــ ــم زانــ
ـخسانـشروشـف ـنمتـخرداـپارتـ وـنردـکیـ ـمجبد ـ ـنبورـ اـیروـسکـیدـیرـخرایـبدـنودـ ـشماـبیـفاـضس رفـحاـ
ـننزـب دـ ازـخرـختآـسد. ـشگروـفواه وـیردـکیـمداریـیرـخاهـ آـصهـبواهـخد دربـخن،ـیالـنورت ـمنودرو ـتحزلـ لـیوـ

ـتسد.ـشیـمداده راـ آن دـجرـهاـیتـکرـشه،ـنـاخهـبال ـیگای ـستیواـخیـمهـکریـ ـ ـهمچنیتـکرـشیآورد.ـمدـ ـ ـ ـ هـبنـ
اـهدارـیرـخ ـینزـگنـیا راـ ـپیشنهه ـ ـ ـ ـشیاـمهـکیدادـمادـ ازـ را ـجلن درهیـناـخارـکویـ در ـسیلیکه ـ ـ ـ وـنردارـبونـ د
ـستدو وـ راـخوادهیـنـاخان ـستردشـگکـیهـبود ـمیشآـیاـ ـنشرایـبزـ ـتسهیاندادنـ ـ ـ ـشیـامالتـ دـ ـکننوتـعن ـ د.ـ
ازـپایـهاهـمدر ـتحس روـکوضـعاـبهـنلـیوـ ـپیارـکروـسنـغردن وـیردـکیـمداـ ـتنظیاـبهـنم ـ ـ Sدلـمونـچورـتـوممـ
ـنی آنـبازیـ اـشداـناـهه ـبسیودروـخنـیت. ـ آـ از ـشغاری ـمکایـهالـ ـنیکاـ ـ اـ ـستی وـناـ ـنقلیلـیاـسدارد ـ ـ اـبهـ ـحتا راقـ
ـخلدا راـ ـکنی اـ زده اـبت.ـسار وـیا اـجن ـمشکلرـگود ـ ـ ـشیـامرایـبیـ ـپینـ ـتسد،ـمیآـمشـ راـخالـ وـفرـگیـمودرو ت

۱۷۶انتقام ماشین برقی



 یک خودرو به شما امانت میداد.Sدر زمان تعمیر مدل 

ـهمچنیSدلـم ـ ـ ـ روـ اـکرفـطرـبرایـبیـشن اراـیردن ـهنگالـحهـباـتردمـمهـکیدادـمهـیرادات ـ یـیودروـخدـیرـخامـ
ـلیوـتاـب اـ ـنبد آنـبوه،ـ ـنشهـجواـما ازـخرـبد.ـنودـبدهـ ـلکـامی اوـ ـلیان ازـ اـسکـیه ـفنراداتـیری ـشکیـ دـنردـکیـمتـیاـ

ـمث ًدـ ـستگیال ـ ـ ـبیلـمـاکورـطهـبـاهرهـ ـنمرونـ ـشیشاـیدـندـمیآـ ـ ـجلایـهنـکاکـپهـ ـغیایـهتـعرـساـبوـ تـکرـحادیـعرـ
اـنردـکیـم ـچنیرایـبـاهنـید؛ ـ وـ ـسیلن ـ ـنقلیهیـ ـ ـ ـقیمترانـگهیـ ـ ـ ـعییـ ـجیوـتیـبوـ اـنودـبرـیذـپاـنهـ ـتسـامد ـمعمالـ ـ اـبوالـ
ـشمنوـهاریـکراه ـ اـنداـ آنـکرفـطرـبهـبدامـقه ـهنگرد.ـکیـماـهردن ـ ـشیاـمبـحاـصهـکیـماـ درـ ود،ـبوابـخن

ـمهن ـ ـتسانـسدـ ـمخفیالـ ـ ـ ـسیلهوـبهـناـ ـ اـ ـتصهی اـ ـینتال ـ ـنترـ وـخهـبیـ آـندـشیـملـصودرو و راـفرماـنایـهتـیدـپد زاری
ـنلدا وـنردـکیـمودـ ـقتد. ـمشتیـ ـ ـصبـاهریـ ـشیـامحـ راـ ـگشرایـبن زدنـ وـنردـبیـمت ـفهمییـمد ـ ـ درـندـ ارـکتـسد
ـکنیـم ـچنیدـ ـ اـ ـحسن اـکدـمیآـمدـیدـپیـساـ ـنگه اـکیـیادوـجایـهریـپارـ را ـنجار دادهاـ ـتسد.ـنام ـخیلالـ ـ زودـ ی
ـنمرایـب درـفرماـنایـهیـیاـنواـتشـیاـ اـکلـحزـجهـبیـیاـهارـکزاریاش ـنمودـخهـبروعـشراداتـیردن رد.ـکیـیاـ
ـشمنوـهیـشوـگرایـبزاریـفرماـن ـ ـمنتشدـ ـ ـ اـبهـکدـنردـکرـ اـفه ـخنیدادـمازهـجراد ـکننکـ ـ ـسیستاـیدهـ ـ ـ ـیشـامرـگمـ یـ

دور راه از ـکنترا ـ ـکننرلـ ـ رویـ و ـنقشد ـ ـببیننهـ ـ ـ ـ ـشیـامدـ ـکجانـشنـ اـشارکـپاـ ـتست.ـسده ـهمچنیالـ ـ ـ ـ هـبروعـشنـ
ـنص آـ وSدلـمهـکردـکزاریـفرماـنایـهتـیدـپب از ـشبکـییـهـاگSدلـمرد.ـکیـمارـشرـسدـیدـجیـیـاهیـگژـیرا هـ
ـبلیاـق ـ ـکنتایـهتـ ـ اـ ـصطکرل ـ راـبدیـیدـجاکـ ـننرای درـگدـ ـسطی ـهماـنحـ وـ ـپیادهـجوار ـگهاـناـیردـکیـمداـ ـبسیانـ ـ ارـ
ازـتعـیرـس ـقبر داـیدـشیـمارژـشلـ از ـمنا ازـیدـجهیـ ـکنتدی ـ ـتسد.ـشیـموردارـخرـبیـتوـصرلـ راـخالـ ودرو
ـتب ـگجکـیهـبلـیدـ اـکتـ ـعمهـکزاریـبرد؛ ازـپالـ ـشمدـیرـخس ـبهتهـبروعـشاـ ـ ـکنیـمدنـشرـ ـهمد.ـ هـکورـطانـ
وـیرـک ـنتگ ـیکرـ ازـ ـنخستیی ـ ـ ـ ـحبـاصنـ داSدلـمانـ ـنشمنو ـ ـ ـمشهدـ ـ ـنخستیرایـبهـکوریـ ـ ـ ـ اـبنـ دیانای ـنسار انـ

ر ـگشزـمرا ـبیردـکیـیاـ اـکانـ «اـسرده ]ـیت: ـهمودرو[ـخن ـچیهـ زـ در را ـمینز ـ ـحمهیـ ـنقلوـ دـ اـکونـگرـگل ت.ـسرده
این یک کامپیوتر چرخدار است.»

ـلیاو ـکسنـ ـمتهـکیـناـ ـتسدـندـشهـجوـ ـنتیجهـچهـبدـهواـخیـمالـ ـ ـ ـتکنایـهورهـخد،ـسرـبهایـ ـ درهیـلوـ در وژی
ـسیلیک ـ ـ ـ ـحیاـند؛ـنودـبونـ اـبدهـشرـپهـکهایـ از ـقبهـکرادیـفود ـگجنـیرـتدـیدـجدـنردـکیـمولـ راـهتـ داریـیرـخا

وـک اـبرده ـشکا آنـ ـکننداراـماـهاالت ـ ـمعمد.ـ ـ اـ ً درـعنـیوال اـمادت ـمپیاـکایـهزارـبورد ـ هـکتـفیرـمارـکهـبریـتوـ
ـقیمت ـ ـ درـ اـصدودـحی دوـلد داـهی دالر ـشتنزار ـ اـ ـنخستیارـبنـید. ـ ـ ـ ـقبنـ ـکننولـ ـ ـتنههـنهـکدـنردـکتـباـثانـگدـ ـ اـ

دالرـهدـصدـنرـضـاح ـمحصرایـبزار ـ ـممکهـکیـلوـ ـ اـ ـنکنارـکتـسن ـ ـینزـهدـ ـکننهـ ـ ـبلکد،ـ ـ ـبخشدـنرـضـاحهـ ـ رـ از اهـفی
رویـخ را ـکسود ـکننذاریـگهـیـامرـسـاپوـناریـکبوـ ـ ـتسد.ـ ـچنیهـبالـ ـ اـ اـیزاـفن ـبتش اـیداـ ـعتمی ـ ـنفسهـبادـ ـ ـنییـ ازـ
راـشدا آن و ـکمهـبت ـسیدـحکـ درـسهدـبکـچوـکدهایـعاتـ آورد. ـیکت ـنخساهـمیدوـ ـ Sدلـمهیـضرـعتـ

ـممک ـ روزیـبنـ دوـیکـیود آنـتا از درـها را ـخیا ـنسیسکراـفانـسایـهانـباـ ـ ـ ـ وـ ـشهو اـهرـ ـببینیرافـطای ـ ـ ـ ـبعد.ـ دـ
ـپنجـیدرـتهـب اـ دهـلج روزـتی در ـخیلد.ـیدـییدـما ـ زودـ رـیـاجهـبSدلـمی ـسیی اـکدـ ـنگه ـمعمارـ ـ درـخنـیرـتولـ ودرو
ـلتوآـلاـپ وـ ـنتیاوـمو ـ وـ دوـین ـشهو، درهیـکرـمرـ ـسیلیکزی ـ ـ ـ ـنمورتـصهـبSدلـمود.ـبونـ ـنهادـ ـیگـاجیـیاـ ایـهورهـخاهـ
ـتمنروـث ـ ـتکندـ ـ آنـبهـکدـشدارـیدـپوژیـلوـ اـهه ـگجکـییدادـمازهـجا درـتتـ وـکتـفاـیازه ادـممزـهرده ـکننـاعان ـ دـ
ـمحیهـبهـک ـ ـیسطزـ ـکممـهتـ ـکننیـمکـ ـ درهیSدلـمدهیـیدـپد.ـ ـسیلیکاز ـ ـ ـ درـکتـکرـحونـ و ـنجلسآـلرد ـ وـ س
ـبع ـگستیـبرـغلـحاـسلـکدـ ـ وـفاـیرشـ ـسپت واـبسـ ـشنگته ـ ـ دی.ـ وـسن ـنیی رـیوـ (اـفورک ـمیهـبهـچرـگت یـنزاـ

کمتر).

ا ـبتدر ـسنتازانـسودروـخداـ ـ ـچشهـبراSدلـمرـتیـ ـفنرـتکـیمـ وـندـییدـمدـ ـینزآـفروشـفد راـ آن ـتنهدهی ـ ایـ
زودـم ـنستنیداـمذرـگُدی ـ ـ اـ اـمد. اـیا ـحسن ـخیلاتـساـ ـ زودـ راـخایـجی ـچیهـبود ـشبیزیـ ـ وـ ـحشه درـ داد. ت
ـمبواـن ـتنه۲۰۱۲رـ ـ آـپاهـمکـیاـ از درـضرـعازـغس ـنخستیه، ـ ـ ـ رایـ ـمتفن ـ ـلققاـ ـتمهـکیـلوـ ـکنارـکامـ ـمجانـ هـبالتـ

  ایالن ماسک: تسال، اسپیساکس، و تالشی برای آینده فوقالعاده۱۷۷



لالــسودرویــخSدلــمد،ــنیآورــمادــی ج ــم ــ دــخازدهــیSدلــمت.ــفرــگامــندــنرــتورــتوــمهیــ گودروی ــی ازــ ر
ـکمپ ـ ـننـامیـیـاهیـناـ ـبلییامدـبه،ـشورـپدـ ـ ـلکسو،ـ ـ وـ راـبـاسوس ـشکسارو ـ وـ داد ـعنهـبت ـمثبتواهـگوانـ ـ ـ اـبیـ هـکنـیر

ـیکرـمآ ـهناـ ـچیدـنواـتیـممـهوزـ ـبسیـلاـعایـهزـ ـشنازد،ـ ـختاـ ازـنرـتورـتوـمد.ـشهـ ـعنهـبSدلـمد اوـ ـلیوان نـ
اـتوـمدونـبودرویـخ ـحتور داـ ـخلراق راـترـبزهیـیـاجهـکیـ دـبرش آوردهـسه ـتقت وـکرـیدـ ـچنیرد ـ «اـشوـننـ نـیت:
اـخ ـحسودرو ـشبییـساـ ـ ـشیـامهـ اـهنـ ـسپای دارد،ـ روـییـمرـنهـبرت راهـیزروـلک ـبلیاـقیرود،ـمز ـ دازهیـنهاـبیـیـاهتـ
اـلوروـش ـکینت ـ ازـکوـ و دارد اـتدـمارآـکوسـیرـپاـتوـیوـتکـیس ـچنت.ـسر ـبعاهـمدـ ـنشاـهزارشـگدـ دادـ هـکان

ـمص ـکننرفـ ـ رـیرـتاالـبانـگدـ ـتبن (ـ ا۱۰۰از۹۹ه ـمبیوـت) ـ درـ راـیارـتل اـبخ ـشیاـمنـیه دادـ درـنن اـکیـلاـحد المـعه
اـنردـک ـحتمد ـ ًـ ـبهتاال ـ ـشینـامنـیرـ ـ اـ ـختـاسالـحهـباـتهـکتـسی اـشهـ درـسده ـهمیت. ـ زـ دلـمروشـفهـکودـبانـمن
Sـهمهـب ارزشـ ـسهراه ـتسامـ اـبروعـشالـ وـکشـیزاـفه ـجنرد ـهمهـبورزـتوـمرالـ دـ ـیگراه ـتیمازان،ـسودروـخرـ ـ راـ ی

دور هم جمع کرد تا مدل اس و روشهای ایالن ماسک را مطالعه کند.

داـشارز را ـلحظهـکتـشش ـ اـبهایـ ـیشیدـنرای ـ رویـ ـتسهـکاریـکدن اـ ـنجال درـ داد ـکننگـنام ـ روعـشکـسـامد.ـ
ـشیـامکـیاـتردـکارـکهـب ـبسیـقرـبنـ ازـکازدـ ـهیه ـنقطچـ ـ ـضعفهـ ـ رـ ـنمجـنی اـبیـ او اـکنـیرد. را ـنجار وـ داد ـبعام ازـ د
ـینرـفارآـکورـجکـی ـشبییـ ـ ورزشـبهـ اـجه ـستفودو ـ اـتردـکادهـ ـنتقا ـ راـتاداـ دـکی یـقرـبایـهودروـخرـبودـبـاههـهه

واژـشیـموارد ـکنونـگد ـفقSدلـمد.ـ ـبهتطـ ـ ـشیاـمنـیرـ ـنبیـقرـبنـ لکودـ ـب ـ ـبهتهـ ـ ـشیاـمنـیرـ زـ وـبهـناـمن ود
آرزوـمهـکودـبیـیودروـخ داـیردم را ـشتنش ـ آـ ـیکرـمد. زـ از ـیسلراـکانـما ـ درـکرـ آـیدـپ۱۹۲۵الـسه تـکرـشد،ـمد
ـفقوـمازیـسودروـخ درهیـبدهـیدـنودـخهـبیـ ـسیلیکود. ـ ـ ـ ـچنهـجوـتونـ ـصنعهـبیـنداـ ـ ت.ـشداـنازیـسودروـختـ
ـپیزـگرـهکـساـم اـ از ادارهـسودروـختـکرـشکـینـیش را ـنکازی ازـبردهـ و ـشهویـسود دـ ـیتر ـعنهـبتـیروـ وانـ

ـشخص ـ ـمتکبیـ ـ ـ وـ ـشنیـشاـنر ـختاـ اـبد.ـشیـمهـ آـپالـسکـیالـحنـیا از ـتس،Sدلـمروشـفازـغس ودـسالـ
ی۵۲۶ ل ی ــم ــ ــ درــ را دالری ــفصکــیون دــبلــ وــسه آورد یت ــپ ینشــ ــب ــ ــبسیشــشروــفیــ ــ رــبارــ ارزــفاال و شــشت

ــنهاـــب ــتوـــمزداـــمدازهیـ اـــکد.ـــشورـ ــیار درـــساـــمالنـ عازیـــسودروـــخک ـــم ــ آـــکادلـ فار ــی ـ ــ ــبونـ وـ ــیدـــمود رانـ
دـهازیـسودروـخ در ـیتا ژاـیروـ آـپت، و ـلمن ـتنهانـ ـ آـ ـگها داـشودـخرفـخزـمایـهیـ را ـشتنان ـ درـتدـ هـبهـکیـلاـحا

فکر فرو رفتهاند چگونه چنین اتفاقی رخ داده، آنها را نگاه کنند.

ـحتم ـ ـنیواـتیـماـ ـفلگیـاغدـ ـ ـ ـکهندنـشرـ ـ ـصنعازانـبرـسهـ ـ اـ ـمبیوـتت ـ درکـ را ـکنیل ـ ـتستـکرـشـاهالـساـتد.ـ کـیالـ
ـفتضا ـ ـمطلاحـ ـ ـحتهـکودـبقـ ـنمیـ ـنسواـتیـ راـکتـ درـماـکاری و اـسل ـنجت اواـتد.ـهدـبامـ ولـط۲۰۰۹الـسلـیا

ــکشی ــ ساــتدــ ــت تالــ ــب درــنواــ ــخصد روداــخوصــ ــستودروی ــجلهــبزرگــبیــماــگرــ وــبوــ ــمشکردارد ــ یوــتالتــ ــل دــ
ـشیاـم اـهنـ ـسپای راـ ـپشرت ـبگرـستـ درـ زـسذارد. دـتردـکالشـتتـکرـشهـکیـناـمت ـلیوـتهـبتـسا اـ ـنبد وهـ

ـسترودا اـساـمد،ـنزـبرـ ـیمیلک ـ ـ ـمشتهـبیـ ـ ـسترـفانـیرـ اـ و اـعاد ـقیمشـیزاـفالم ـ ـقیمرد.ـکتـ ـ اوـ ـلیت ـشیاـمهـ نـ
ا۹۲۰۰۰ وـبدهـشالمـعدالر ـبعود ر۱۰۹۰۰۰هـبدـ ـسیدالر اـ در اـید. ـیمین ـ ـگفتکـساـملـ ـ آنـبهـ ـچهود دـصارـ
ـمشت ـ ـقبهـکریـ روداـ ـستال راـ ـسفر دادهاـ وـنارش ـهند ـشیاـموزـ درـ را ـنکتـفاـین اـماـشمـهدـنردهاـ اـیل شـیزاـفن
ـقیم ـ وـنـوشیـمتـ اـیاـبد ـلتفهاـبـامنـید ـ راـ ـکننتـخرداـپاوت ـ اـ در اـید. ـیمین ـ اوـ ـسعل ـمشتردـکیـ ـ راـیرـ ـکنعـناـقان دـ
دـچتـکرـشهـک ـیگارهای اـجهـبرـ ـقیمشـیزاـفز ـ ـشتداـنتـ اـ ازـسه دـطت. ـیگرف ـینزـهرـ وـخاـسایـههـ ـلیوـتت د،ـ

ـبسی ـ آنـتاالـبارـ از ـچیر اواـکرـشهـکودـبدهـشزیـ ـپیارـکلـیت ـبینشـ ـ وـبردهـکیـ ـتسود ـمجبالـ ـ ـکنتـباـثودـبورـ دـ
روـک ـلیوـتدـنه ـشیـامدـ درـهنـ ـنها اـستـیاـ ـفترـگسـنـاشاـتتـسودده وامـ دوـهن ـلتای راـبیـ تـخـاسرایـبهـکزرگ
وـک(Sدلـم ـتحدهیـعه آنـیوـ داـب۲۰۱۱الـسل الزم دـشود) از اـساـمد.ـهدـنتـست آن در ـیمیک ـ ـشتوـنلـ هـ
“ـب ـمعتقدتـشهـبنـمود: ـ ـ اـکدمـ ـبییـبوـخوازنـته،ـمـانرـبنـیه اداـ ـحیهیـمن ـتساتـ وـ ـمنصفوردـخرـبال ـ ـ ـابهـناـ

ـمشت ـ اوـیرـ ـلیان اـ ـیجه ـکنیـمادـ اـ از ـبتد. اـ ـیجدای ـتسادـ ـلیوـتنـمدفـهالـ ـشیاـمدـ ودهـبزرگـبایـهازارـبرایـبنـ
ـشخصهـبنـمت.ـسا ـ ـنمهـ وـهواـخیـ ـفکم ـکنیـمرـ اـکمـ ـکثه ـمشتتـیرـ ـ ـتسانـیرـ دوـهالـ ـشتداـنتـسم ـشناـبهـ دـ
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یزـباریـکهـبتـسد ـن اـکمـ راـهنـیه ـخطهـبدف ینرـ ـب ـ درـ ـبعضهـکیـلاـحدازد.” ـ ازـ ـمشتی ـ اـیرـ در ارهـبنـیان
ـمشغکـسـامد،ـنودـبیـضاراـن ـ ـمطولـ ـلعاـ درـ ـخصه ـحقوصـ ـشگاـبوقـ ـمشتاهـ ـ درـبانـیرـ ـنهود. آنـیاـ ازـهت ـتما امـ

پیشنهادهای ماسک استقبال کردند.

اـپدر ـقیمشـیزاـفی ـ ـتست،ـ اـخراـفکـیالـ ـیمنوان ـ آنـهیـ در داد. آـخراـفم ـلیوـتوس،ـتوـلهـکودـبدهـموان ـکنندـ ـ دهـ
روداـسـاش ـستی درـ ـلیوـتطـخر ـسفهـبقـفوـمدـ ـپیکـیردنـکتـ ـنشچـ اـ ـقسمت.ـسده ـ اـختـ داـیوب ـستن اـ نـیان
ـتسهـکودـب ـفقالـ ـسترودا۳۴۵طـ ـمشتهـبرـ ـ ـتحانـیرـ دادهـیوـ اـکود،ـبل ـیعننـیه ـ ـنستنواـتیـمیـ ـ ـ ـعملیدـ ـ ـ رـ عـفات
ـمشکنـیا ـ راـ ـکننتـیرـیدـمیـبوـخهـبل ـ اـ ـقسمـامد. ـ ـمنفتـ ـ اـ ـینجی ـ اـخراـفکـیهـکودـباـ ـیمنوان ـ آـ ـچینـیرـخی زیـ
اـیهـکتـسا ـستک ـشیاـمارتآپـ اـبنـ آن ـحتیه ـ دارد.ـ ـحتاج اـ آنـگی ـطبوانـخراـفر آنـ ـتسهـچق ادـ رد،ـکاـعال

ـجهـافرـص ـکنتتـ ـ وـ اوـسررـبرل وـشـاباعـضی ـچیهـند دـ ـیگز ـبعالـسر.ـ ـتسد،ـ ـستواـخودـخوانـخراـفکـیالـ هیـ
ـیگد داـ آنـبت.ـشر رـشزارـگـاهه ـسیی روداـندـباـبرقـبلـبـاکهـکودـبدهـ ـستهی دـ اـچر ـصطکار ـ وـشاکـ ثـعاـبده
وـبانـیرـجدنـشمـک یوـترق ـل دودـ دوران،ـشیـمد آن در ـتسود. ـسترودا۴۳۹الـ راـ اـکرفـطرـبرایـبر نـیردن

ـمعض ـ ـتسد.ـنرداـگرـبهـنـاخارـکهـبلـ ـتمالـ راـخالشـتامـ ـشیـامیـسررـباـباـتردـکود درـهنـ ـمحا وـ رـباـیل ـفتا هـبنـ
وـههـنـاخ ـشیـامردنـبا ازـنـاخارـکهـبـاهنـ ـمنفارـبه، ـ اـ ـمشکنـیی ـ ـکنمـکالتـ ـبعد.ـ آن،ـ از ـسعکـسـامد اـتردـکیـ
ـمشکرـه ـ اـ و ازـکرـهرایـبهـکرادیـیل ـمحصدام ـ ـتسوالتـ ـپیالـ راـمیآـمشـ ـتبد ـنمهـبلـیدـ ـیشاـ ازـ وـجوـتی ه
رـمدـخ وـنـاسات ـجلرایـبهـنـاخارـکالشـتی رـ ـمشتتـیـاضب ـ ـکنریـ اـ در ـکثد. اـهعـقواـمرـ اـیم ـستن وابـجژیـتراـ

میداد.

ـمشکورای ـ وـگالتـ روداـبهـکیـهاـگیـباه ـسترای ـپیرـ ـتسد،ـمیآـمشـ ـمشکاـبالـ ـ اـ ـفکل ـعمارـ دـموـ وـسی ت
ـپنج ـ درـکیـمرمـنهـ ژوـمرد. یارـم،۲۰۰۹نـئاه ـت اـ ازـهرـبن ـشککـساـمارد دادـکتـیاـ و ـستواـخرد درـ وردـمی

اـشوـنشـجراـخا راـسـاماردـهرـبت. ـتهمهـبک ـ اـ ـفتت، وـ ـنقرا ـمحکراردادـقضـ ـ اـبردهـکومـ اـیود. ـتهن کـسـاماتـماـ
ـمثرا ـقلکـیلـ دوـپدرـ ـجلتـسول دادهـ ـمختکـیهـکودـبوه ـ ـنگیااـبرعـ ـ وـ و ازـفزه را ـبیودشـختـکرـشادار رونـ
اـک ـهمچنیت.ـسرده ـ ـ ـ اـ در دـین ـمتهکـسـامویـعن ـ درـکدـشمـ ـنقوردـمه درـ ـبنیشاش ـ ـتسذاریـگانـ ـبلالـ وفـ

ا ـعکت.ـسزده ـلعمساـ ـ درـساـملـ ـمقک اـباـ ـپسکـیهـبهـکودـبنـیل وـ در اـبت اـکارهـشالگاش در او نـیرد.
ـپس ـنحتـ درـخرـبوهیـ اـموردش ـشتبورد ـ اـهاـ راـهرـبات ـییزـجاـبارد ـضیوـتاتـ دادهـ آنـبح در و ـشتوـنود هـکودـبهـ
ازـجوـم ـنگی اـنراـ از ـفیراـطی درـ او-اـکردهـکیـمتـفـایان وـیدـمکـیارد-ـهرـبه واـسوـمر ـقعس ـنیسیـ ـ یـتدـمت.ـ
ـبع اـ دوـید ـنفن دـکدـنردـکقـفواـترـ ازـسه اـنردارـبمـهرـست ـهماردـهرـبد. درـقوـمانـ یع ـب یاـ ـن ـگفهایـ ”ـ ت:
اـهالشـت ـعنهـبالنـیای ـتسرایـبسـسوـمکـیرـشکـیوانـ ـلعوقاـفالـ اـبادهـ ـحتمت.”ـسوده ـ اـ ـنتشا ـ ـچنیارـ ـ نـ
ـشتوـن اـبهایـ ـبسیاردـهرـبرای ـ ـسخارـ اـکراـچودهـبتـ در ـکثه ـقسمرـ ـ ـمههـبایاشـهتـ وـهارتـ ـکتیاـتا ـ ایـهکـ
ـعنهـبکـسـام ـکننرهـکذاـمکـیوانـ ـ ـسخرـسدهیـ اـ اـبدهـشارهـشت دوـیود. اـتردـمن ـتحقیهـبروزـما ـ ـ ـیکرـ ـیگدـ رـ
دادهاـمادا اـنه ـلبتد، ـ ـهمهـ ـکنناتـعراـمدـیاـباـنوـناـقهـکورـطانـ ـ درـ ـخلد وـ ـخفوت اـ راـکنـیا ـکننیـمار ـ اـبد.ـ نـیا
اـح دـهرـبال، ـیگارد ـعلیرـبرـ ـ ـتسهـ ـکینالـ ـ ورزیـ ـنکه درـ ـنهرد. ـسهتـیاـ درـ ـتساماش ـبسیالـ ـ ارزـ ـشمنار ـ اوـشدـ د.
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او دوران ـلیدر ـفعهیـ ـلیاـ ـتستـ اـنوالـطیـتدـماـتالـ اـسی، ـبختـکرـشنـیم اـطاـ ـشتبر ـ اـتاـهاـ در ـخبش آوردهـ ار
اـشیـم رـفد. در وـههـنـاسرادی ـصنعا ـ اـ ـبیوـموـتت اـکدـنودـبازیـسلـ ـنظهـبـاهراـجـامنـیه ـشیکـیانـشرـ اریـکنـیرـ

رو ـمخذبـجرایـبهایـیو اـببـطاـ و ـبنظورـطنـیود ـ آنـمیآـمرـ ازـهد ـفترـگاالـبا اـ ـختن ـبیالفـ اـسـامنـ و اردـهرـبک
د ـیگو ـمنارـکرـ ـشحوـخقـبـاسیـضاراـندانـ ـخیلد.ـنوـشیـمالـ ـ ـپییـ آنـ از ـعنهـبکـسـامهـکش نـیرـفارآـککـیوانـ
ـجهقـفوـم ـشنیـناـ ـختاـ ـبشهـ درـ ـمجیـخرـبود، درهیـماـ ـسیلیکع ـ ـ ـ اـساـمونـ را ـنسک وـخودـخیـناـ ـستودـخواه اـ
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وـکدـندـییدـم ـقته درـ ـنهی ـتستـیاـ ورـ ـشکسال ـ اوـشتـ آنـبود، ـمستحهـچه ـ ـ اـ روداـسیرـمتـسقاش ـستد: هـبرـ
ـستورـگ ـشیاـمانـ دـمیـقرـبایـهنـ ـیتیرود. ـکنیـمتـباـثتـیروـ ـبهتهـکدـ ـ درهیـ از ـسیلیکر ـ ـ ـ ازـنواـتیـمونـ سـپد

نوآوری و خالقیت ماشینها بر بیاید و روال عادی سفارش ماشین در دنیا دست نخورده باقی میماند.

اـیال،ـحرـههـبـاما ـتفک اـلـاجاقـ ـفتب ـتساد.ـ ـنجرایـبالـ ـپیاتـ اـبردنـکداـ ازـکالشـتیـفـاکدازهیـنه الـسرد.
ـتس،۲۰۱۲اـت۲۰۰۸ ـسترودا۲۵۰۰الـ اـخروـفرـ ـشیاـمنـیت. آنـبنـ ازـساـمهـکهـچه ـپیک ـتعییشـ ـ ـ ودـبردهـکنـ

ـسیر وـ راـکردـکتـباـثد ـننه ـشیاـماـبیـگدـ ـمفدـنواـتیـمیـقرـبایـهنـ وـ ـبخذتـلرح اـشاـبشـ و ـشیاـمنـید اـهنـ
ـننواـتیـم ـتبدـ اـبلـیدـ روـفداـهه ـتسد.ـنوـشیـیاـیی روداـبالـ ـستا ـشیـامر،ـ درـقرـبایـهنـ را ـثبردمـماهـگودآـخاـنی تـ
اـک و راـکنـیرد ـتحار ـیطراـشتـ ـسخیـ وـ ـتقت ـیبرـ ـممکـاناـ ـ اـ ـنجن داد،ـ ـمثام ورـ دوران در ـشکستگال ـ ـ ـ ـصنعیـ ـ تـ
ـشیـام آـ ـیکرـمن وـ ـسقا ـجهایـهازارـبوطـ اـناـ ـمعنهـبکـسـامهـکنـیی. ـ واـ ـقعای ـکلمیـ ـ ـبنیهـ ـ ـتسذارـگانـ هـناـیودـبالـ

ا قطنــیدر ــن ــ ــمعنیــبالــماــکهــ ــ ظهــبیــ ــن اــسیرــمرــ خرــگد. ــب داــساــمولــپرــطاــ وشــهیاش،ــباــیازارــبشــنک،
ـمهن ـ راهـسدـ روـهارـکی، و ـحیا ـسخرـسهیـ وـ ـمبت ـنبارزشـ اـ ـتسروزهـمود وـیالـ درـماـتتـشداـنودـجی وردشـما

ـصحب ـ ـکنیتـ ـ واـ در ـتسع،ـقم. وـبالـ اراده وـبکـساـمایـهالشـتا آـجه وـمود ازـباـتازـبد ـشخصیی ـ ـ اوـ ت،ـست
ـهم اـکدرـقانـ ـینته ـ ـیکـامل،ـ اـفـاسروـ و ازـباـتازـبلـپت ـشخصیی ـ ـ ـبنیایـهتـ ـ ـهستنانـشذارانـگانـ ـ ـ ـیکد.ـ دـ ـیگی ازـ ر
ـسسیوـمکـیرـش ـ ـتسنـ ـپنینارـتارکـمال،ـ ـ ـ درـ ـمیارهیـبگ اـ ـهمیزان ـ اـناـخارـکرایـبکـساـمتـ ـگفورـطنـیه ت:ـ

“ایالن تسال را به جایی فراتر از آنچه ما در ذهنمان تصور میکردیم رساند.”

آن ـلیوـتهـکیـیاـجاز روداـ ـستد ـبسیرـ ـ ـسخارـ اـبتـ اـیوـجراـجاـمنـیود، ـشتیی ـ راـساـماقـ ـنسبک ـ آنـبتـ هـچه
ـکمتاـبدـنواـتیـم ـ اـیرـ ـمکن درـناـ ـصنعات ـ اـ ـبیوـموـتت اـ ـنجل دـ ـحسدـهام ـتحیـباـ ـشیـامرد.ـککـیرـ ـبعنـ ـتسدیـ –ـ ال
آنـبهـک ـگفتنیـمWhiteStarه ـ ـ –ـ ـنبرارـقد ـنسخهـکودـ ـ اـ ـقتبهی ـ ازـساـ ـشیـامی ـبلکدـشاـبتـکرـشایـهنـ ـ رارـقهـ
اـب از ـبتود وـحراـطداـ ـختـاسی ازـتودـشهـ ـتما اـ ـمکام ـفنهـکیـتاـناـ ـشیـاماوریـ اـقرـبایـهنـ در ـختیی ـ دارـ ـبهد،ـنار رهـ
ـبب ـمثرایـبرد.ـ دـبال،ـ ـلیه ـمحلـ اـتوـلیـسـاشهـکیـیـاهتـیدودـ ـلیوس داـ ـمجبت،ـشس ـ ـبستدـنودـبورـ ـ ریـتاـبهیـ

رودا ـستدر درـ را ـقسمر ـ ـپشتـ ـشیاـمتـ ـهندـبرارـقنـ اـ ـلبتد. ـ اـ ـنبدـبنـیه اـ ـبخاـمود وزـطاـ اـهریـتاـبهـکیـنر
ـشتندا ـ ـقعیوـمد،ـ ـ اـ ـنبمـهیـلدهآـیت درـ واـمود. ـستتاـیورد ـبعهـکارـ اـهدـ ـتغییSدلـمهـبماشـسا ـ ـ ـپیرـ رد،ـکداـ
وـسـام ـمهنک ـ ـسیدـ ـتسنـ ازـ ـهمال اـ ـبتان ـنستنیداـمارـکدایـ ـ ـ ـهنواـخیـمهـکدـ ـبستدـ ـ ـکیل۵۹۰هیـ ـ راـتاـبیـیوـ ری
ـشیاـمفـک ـهندـبرارـقنـ اـ ـشیاـمهـکدـشیـمثـعاـبارـکنـید. وـشابـکوشرـخنـ ـثقزـکرـمود ـییناـپلـ ـ داـ ـشتی هـ
ـهمچنید.ـشاـب ـ ـ ـ اـ ـگشتSدلـمهـکودـشیـمثـعاـبارـکنـین ـ اـ ـیناور ـیینـاپیـسرـ ـ داـ ـشتی اـکد،ـشاـبهـ اـیه هـبرـمن

ـنح ـعموهیـ ـشیـامردـکلـ زدنـ دور در درـشیـموطـبرـمن اـلـاحود. ـشمدهآل،ـیت ـهیواـخیـماـ ـقسمهـکدـ ـ ایـهتـ
ـسنگی ـ ـ ـشیـامنـ ـمثنـ ـممکهـکیـیـاجاـتورـتـوملـ ـ اـ ـثقزـکرـمهـبتـسن اـ ـمبیوـتل ـ ـهمیهـبد،ـشاـبرـتکـیزدـنلـ ـ دـ ـلین لـ

ـشیـامورـتوـم ـمسایـهنـ ـبقاـ ـبیشتهایـ ـ ـ ـشیـامزـکرـمهـبرـ ـهستنکـیزدـننـ ـ ـ اـ ـمبیوـتد. ـ ـیمدـقایـهلـ اـ در زـیی ـمینن ـ هـ
ـقعوا ـشلختگکـیاـ ـ ـ ـ ـتمیـ ـعیامـ ـحجیورـتوـمکـید،ـنودـبارـ ـ درـ روـسم ـصنرویـبت ـمسیـلدـ وـفاـ در و ـشیـامطـسر نـ
داـق وـشرار ـئیازوـگت ـعقهـکمـهلـ ـشیاـمبـ ـشلاالپـشنـ درـکیـموپـ ـحج،Sدلـموردـمرد. زـ وزنـیم از ادی
ـشیـام ـنشراـگزـکرـمهـبکـیزدـننـ اـ ـثیاـتودـشیـمثـعاـبهـکتـسیاش ـمثبتراتـ ـ ـ رویـ ـکنتی ـ ـشیـامرلـ وـیاراـکن،ـ ی

امنیتاش داشته باشد.

ـبخـاما داـهشـ ـخلای ـفقیـ ـقسمکـیطـ ـ آنـ از وـجراSدلـمهـچت ـچشذاب ـگیمـ ـکنیـمرـ ـهستند،ـ ـ ـ کـسـامد.ـ
ـشیـامرـهـاظرایـبهـکتـسواـخیـم ـبیکـیمـهنـ ـنیاـ ـبلد.ـهدـبهـ اـ اـبدـهواـخدانـسکـینـیه، دانـسکـیـامود،

ـخیل ـ وـجیـ ـنظییـبذاب ـ ـهمچنیر.ـ ـ ـ ـ ـشیـامکـینـ راـ وـحن ـهیدونـبسـکوـلت ازـیچـ ـمصک ـلحاـ ـتسهـکیـیـاههـ الـ
ـمجب ـ ـلیوـترایـبدـشورـ روداـ ـستد اـ ـنجر اـبکـسـامد.ـهدـبامـ ـچنیهـکنـیرای ـ ـشیـامنـ زـ ـیبن وـ راـمارآـکا ـلیوـتدی دـ

۱۸۰انتقام ماشین برقی



ـکن Henrikدـ Fisker،ـشیـامراحـطکـی داـ ـنمن راـکارـ ـبخهـکی دورانـطاـ اـکر در ـستاریاش ـتیارـمونـ (ـ Astonن
Martin.معروف بود استخدام کرد (

ـتس درـ اوـب۲۰۰۷الـسال ـلیرای درـههـماـنرـبارـبنـ را ـفیسکرایـبSدلـموردـمایاش ـ ـ آنـشرـ داد. اوـهرح از ا
نواـخ ـست ـ درـسکـیهـکدـ ـخشدان راـ و ـچهتـحان راـ در نزـههـکار ـی درـ دالر۷۰٫۰۰۰اـت۵۰٫۰۰۰دودـحهای
ـشتدا ـکنیـحراـطدـشاـبهـ ـتسد.ـ ـهنالـ ـسختهـبوزـ ـ ـنستواـتیـ ـ روداـبهـ ـستود راـ ـتکمیر ـ ـ ـکنلـ اـ و ـنمالـصد ـنسیداـ تـ
آـک ـسیستاـیه ـ ـ اـ ـنتقم ـ اـقرـبدرتـقالـ ـشیاـمنـیی درـ زـطن ـعمانـمول داـهواـخیـبوـخردـکلـ اـبه.ـناـیتـشد
اـسـامال،ـحنـیا از ـصبهـکنـیک ـکنرـ اـتدـ راـضوـمنـیا ـمتوع اوـبرـسودـشهـجوـ زد. ـاتراSدلـمتـسواـخیـماز

اوا۲۰۰۹الـسرـخاوا دـب۲۰۱۰لـیو ـمشتتـسه ـ ازـناـسرـبانـیرـ و ـفیسکد ـ ـ ـخیلهـکتـسواـخرـ ـ دـ زود هـبتـسی
ـفیسکود.ـشارـک ـ ـ ـچنیرایـبرشـسمـهرـ ـ اـپطـیراـشنـ ـلتهر ـ دردـباـ وـکیـمی ـهمیهـبرد ـ دـ ـلین ـشهلـ زدهـههـبیـترـ م
اوـب ـبعضود، ـ ازـ ـشیـامنـیرـتذابـجی راـهنـ ـفقهـنا اـبطـ ـسترای ـتیارـمونـ ـبلکنـ ـ وـبرایـبهـ و ام ـبندسـسرـمی زـ

هم طراحی کرده بود.

ـفیسک ـ ـ اـیرـ ـستک اورـحراـطویـیودـ در ـنتاـکجـنی ـلیفاـکریـ ـ ـنیرـ (ـ Orangeا Country, Californiaدا وـش) ت
دـساـم و ـیگک اـیدـمرـ ـتسیـیراـجران آنـ دـباـجال ـفتنیرـمدناشـیه ـ ـپیشاـتدـ ـ درـکتـفرـ را Sدلـموردـمارش

ـببینن ـ ـ ـ ازـتمـکاتـقالـمرـهد.ـ ـقبلر ـ ـهیجیـ ـ ـنگیاناـ ـ ـفیسکود.ـبزـ ـ ـ ـضمخایـهرحـطـابرـ ـ ـتیتاشـ ـتسمـ راـ ـگیال وـ ج
ـمیااـن رانـبردهـکدـ (ـیوـلود. Ronد Lloyd(روداـباـسروژهیـپرـیدـم ـستق ”ـیوـگیـمرـ ـبعضد: ـ ازـ ایـهرحـطی
ـلیاو اوـ ـشبیهی ـ ـتخهـ ـپیکولـغایـهرغـممـ ـ آنـنودـبرـ واـهد. ـقعا اـ ـفتضا ـ وـنودـباحـ ـقتد.” اـسـامهـکیـ ـعتک رد،ـکراضـ

ـفیسک ـ ـ ازـ ـمحر وـهتـیدودـ ـقیا وـ ـبند ـفیایـهدـ ـیکزـ ـتسهـکیـ ـتعییSدلـمرایـبالـ ـ ـ ـگلودـبردهـکنـ وـکهـ ـگفترد ـ هـ
آنـب ـمحود اـهتـیدودـ ـنمازهـجا ـهنیدـ اوـکدـ ـشیاـمرحـطه آنـ را ـکنذابـجدـیاـبهـکورـطن ـفیسکد.ـ ـ ـ ـچنرـ نـیدـ

د ـیگروش اـ را ـمتحر ـ وـکانـ ـچنرد ـبعهـسدلـمدـ ازـ ـشیاـمدی راـ وـساـمرایـبن ـتیک ـسترـفماشـ راـتادـ آن ا
بررسی کنند. لوید در این باره میگوید: “ما مرتب به او میگفتیم که آنها خوب نیستند.”

ـکمدتـم ـبعیـ اـ از ـجلسنـید ـ ـفیسکات،ـ ـ ـ –ـختـکرـشرـ Fiskerودش Automotiveرا ـبنی– ـ وـکذاریـگانـ رد
ـشیـاماز ـهیبنـ ـ Fiskerدیـیرـ Karmaـنمرو۲۰۰۸الـسدر اـکیـیاـ ـشبیسـکوـلدانـسنـیرد. ـ ـشینـامهـ ـ هـکودـبیـ

ـبتم ـ ـممکنـ ـ اـ ـبختـسن روزـگرایـبدـهواـ ـیکشنبردش ـ ـ ـ اـ آن از ـستفه ـ ـکنادهـ اـهـاظد.ـ ـشیـامنـیر آنـبنـ ـخطا وطـ
ـکشی ـ وـ ـلبده ـتیایـههـ ـخیزـ ـکننرهـ ـ وـ ـنظییـبده ـ ـگفدـیوـلود.ـبرـ “ـ ـخیلت: ـ زودـ ـمعلی ـ درـکدـشومـ او رایـبالشـته

اـبـاماـبتـباـقر ـهمیت.”ـسوده ـ راـجـامکـسـامهـکنـ ـفهمیرا ـ ـ ـمتد،ـ ـفیسکهـکدـشهـجوـ ـ ـ ازـ ـقبـاهدتـمر اـ دهاشـیل
اــبرا ترای ت ــف ــ ــشیاــمتــکرــشکــیاحــ یازیــسنــ ــپ درهیــگهــیاــمرــسشــ کذاران ی ل ــسی ــ ــ ــ اــبونــ ــیکت.ــسرده ازــ ی

ـمع درهیـگهـیاـمرـسایـهتـکرـشنـیرـتروفـ در یکذاری ل ـسی ـ ـ ـ نرـپامـنهـبونـ ـکی ـ لاـکزـ ی ـف ـ وـ (ـیاـبد Perkinsرز
Caufield & Byers(زـک درـگهـیاـمرـستـصرـفیـناـمه ـتسذاری داـ را ـشتنال ـ درـ ـنهد ـجیرـتتـیاـ دادهـ دـنودـبح

راـشولـپ ـفیسکرایـبان ـ ـ ـکننذاریـگهـیاـمرـسرـ ـ ـهضد.ـ ـتممـ اـ ـبسیکـساـمرایـباـهنـیام ـ ـسنگیارـ ـ ـ درـبنـ او ود.
ـشک۲۰۰۸الـس ـیتاـ ـعلییـ ـ ـفیسکهـ ـ ـ ـتنظیرـ ـ ـ راـکمـ او ـمتهرد، ـ دزدـبمـ اـیه ـتسایـهدهـیدن وـکالـ ازـشیـعدـمرد او د

د۸۷۵٫۰۰۰ ـستمدالر ـ ـتسهـکزدیـ ـخترداـپیـحراـطارـکرایـبالـ اـبود،ـبهـ ـحیرای اـکرـشایـ ـستفتاش ـ ردهـکادهـ
اـسا درـمت. ـنها ـفیسکتـیاـ ـ ـ اـنرـبرـ دـیدهی دادـشواـعن و ـتساهـگد راـ ـمجبال ـ ـحقهـکردـکورـ ـفیسکیـنوـناـقوقـ ـ ـ راـ ر

پرداخت کند. دادگاه اعالم کرد که ادعاهای تسال بیپایه و اساس است.

ـتس ـمثمـهالـ ـفیسکلـ ـ ـ ـقبرـ ـشیـامتـخـاسهـبالـ ـهیبنـ ـ ـفکدیـیرـ اـبود.ـبردهـکرـ ازیـگورـتوـمکـیهـکورتـصنـیه
وـهریـتاـبردنـکارژـشرایـب ـقتا اوـشهـکیـ یارژ ـل راـ ـمصه ـشناـبردهـکرفـ درـ ـشیاـمد، ـتعبینـ ـ ـ اـشیـمهـ نـید.
ـشیـام ـنسواـتیـمنـ ـبعتـ اـ از وـبزـیرـپکـیهـبهـکنـید ـبیدـشلـصرق ـکیل۱۳۰اـت۸۰نـ ـ ـمتوـ راـ ـکنیـطر وـ ـبعد ازـ د
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از اـیزـمآن ـیستگت ـ ـ ـهمهـکازـگایـهاهـ ـهستناـجهـ ـ ـ ـمجارژـشرایـبدـ ـبهاـهریـتاـبددـ ـببرهـ وـ ورتـصنـیهاـبرد
ـضطا دـ ـستراب اـبیـسرـ ـیستگه ـ ـ راـقرـبارژـشاهـ ازـمـاکی ـبیال ـببنـ ـمهنرد.ـ ـ ـتسانـسدـ ـنمالـ ازـنوـ ـشیـامکـیهای نـ

ـهیب ـ ـختنـاسدیـیرـ ـ اـ و آزـند ـعملکایـهشـیـامواع ـ ـ وـ ـینزـهرد اـ آن روی را ـنجهای دادـ درـنام ـنهد. آنـیاـ ـمتـاهت هـجوـ
ـشیـامهـکدـندـش ـهیبنـ ـ اـبدیـیرـ ـنیسوبـخیـفـاکدازهیـنه ـ اـبی.ـجت.ـ ـستی. (ـبراـ .Jل B. Straubel(ـگفیـم ت:ـ
ـشیـامنـی“ا ـبسینـ ـ ـتمرانـگارـ وـشیـمامـ ـعملکد ـ ـ دـبوـخهـبردشـ ـیگی ـشیـامرـ ـنمیـقرـبایـهنـ درـشیـ ورتـصد.
آنـخاـس اـمت ـحتیا ـ ـپیاجـ ـتیکـیاـتمـیردـکیـمداـ رـبمـ اـبتـباـقرای ـصلا رـیزـمنـیرـتیـ ـبتاـقت تـکرـشرـهیـ
ـشیاـم دـسنـ در ـنیازی ـتشکیاـ ـ ـ ـهیدـبلـ اـ در ـعلیاـمورتـصنـیم. ـ اـبانـمودـخهـچرآنـههـ آن ـعتقه ـ داـ ـشتیاد ـ مـ

ـعم ـمثم.ـیردـکیـملـ ـنیلـ وـبرویـ ـبهبرق ـ ـتصمیـاما.ـهریـتـابودـ ـ ـ ـفتیرـگمـ ـ ـتمهـکمـ اـ وـنام ـمنرژی رویـمعـباـ را ان
نقطهی پایان متمرکز کنیم و هیچوقت به عقب نگاه نکنیم.”

ـبع اـ از اـبهـکنـید ـنتیجنـیه ـ ـ رـ ـسیه اـندـ ـستد، دـبراـ و ـیگل درـکرانـ ـتسه ـعصبمـکمـکدـنودـبالـ ـ ـنیاـ ازـشتـ ان
ـفیسک ـ ـ راـ دـبر ـسپیـشوـمراـفتـسه آنـنردـ درـهد. ـنها اـبتـیاـ ـفکنـیه ـفیسکهـکدـنردـکرـ ـ ـ ـتعرـ ـشیـامدادیـ هـبنـ

مشتریان تحویل میدهد و به آنچه که میخواهد میرسد.

ـشیـامزرگـبتـکرـشکـی ـممکازیـسنـ ـ اـ ـشیـامکـییـحراـطرایـبتـسن واردـ و ـمیلیکـیشـنردـکازارـبن ـ ـ اردـ
ـکنرجـخدالر وـ ـنفـاهدـصهـبد ـنیرـ اـکرویـ ـحتیار ـ داـ ـشتاج اـشاـبهـ ـتسـامد وـ ـقتال راـمیـ اس ـهیتـخـاسدل کـیچـ
ا ـمننـیاز راـباـ ـگفتاسـسرـبت.ـشداـنع ـ ـتسد،ـیوـلایـههـ اـ در ـبتال ـتصمیداـ ـ ـ داـ ـلیاـستـشم دهـناـ دانـسزارـهه
اسـم ـبسدل وـ ـمیلی۱۳۰دودـحهایـجودـبازد ـ ـ دالرـ رـبون ـسیرای اـبدنـ ـتخصیدفـهنـیه ـ ـ دادهـ هـکودـبص
وـحراـطلـماـش ـمهنی ـ ـشیاـمیـسدـ وـ ـتهین ـ دـ ـستگهی ـ الزمـهاهـ ـختاـسرایـبای ـبخنـ ـمختلایـهشـ ـ ـ هیـندـبفـ
ـشیـام ـگفیـمدـیوـلد.ـشیـمنـ “ـ ـیکت: ازـ ـچیی اـکیـیـاهزـ اـبالنـیه ـنجرای دادـ ـهمهـبشـنام ـفشهـ اـمارـ نـییآورد
ـسعدـنواـتیـمهـکیـیـاجاـتسـکرـههـکودـب ـکنیـ ـجیحرـتاـتدـ ـ ـتماـ راـهارـکامـ درـمودـخا اـنـاخارـکان ـنجه ـهیدـبامـ م.”ـ

ــتس ــجبرایــبالــ برانــ م ــک ــ درــلاــمایــهودــ خی ــب ــتحقیشــ ــ ــ وــ ــسعوــتق اــ اــشوــهاــبرادــفه را ــستخی ــ هــکردــکدامــ
ـنستنواـتیـم ـ ـ ـبیدـ ازـتشـ ـبقیر ـ ـکننارـکهـ ـ وـ ـفکوشـخد ـشناـبرـ ـنقطاـتدـ ـ اـ ـتکهی رـ ـقبای دـ و ـیگا ـشیـامایـهدهـنازـسرـ نـ
ـپیرا ـکننداـ ـ ـگفیـمدـیوـلد.ـ “اـ ـعتقت: ـ اـبادـ ـمهنکـیهـکودـبنـیر ـ وـلـاعدسـ ـفکوشـخی هـسایـجهـبدـنواـتیـمرـ

مهندس متوسط کار کند.”

ـتیکـی ازـچوـکمـ ـمهنک ـ ـتسانـسدـ اـبدـنردـکروعـشالـ روـجه ـتجدـنرای ـتحلیهوـیزـ ـ ـ ـنحلـ ـبخارـکوهیـ ایـهشـ
ـمک ـنیکاـ ـ اوـمیـ اس. ـلیدل آنـقنـ اـهدم در ـمسینـیا ـ درـ ـنمکـیر ـیناـ ـمجیـگدـ ـبندسـسرـمازـ وـ ـتساـبز وـیتدراـ
ـچهیالاسـسکـی درـ وـپوـکار اـسکـیه ـشترداـبالسـکی-ـیدان اـشهـ ـشیـامنـید. ـیکسایـهیـسـاشایـهنـ ـ یـناـ
ـشتندا ـ وـ ـمهند ـ ـتسانـسدـ اـهالـ ـینر آنـ از راـهچ آنـنردـکیـسررـبا و درـکهـچد اـکرـهوردـمه آن از ـمبیوـتدام ـ ـاهلـ
داـسدو ـشتنت ـ وـ ـشتنداـناـید ـ راـ ـخیلد ـ دـ ـقیی ـمطقـ ـلعاـ اـنردـکهـ در ـنتهد. ـ آنـ ازـها وـفا یالاسـسیـحراـطرم
ـبی ـششوـخرـتشـ آـ وـمان ـهمگد ـ رـفواـتهـبیـ ـسیق اـتدـندـ را آن ـلگا وـ درـمیـحراـطرایـبهایـیاـپو اس ـنظدل رـ

بگیرند.

ـمهن ـ ـتسانـسدـ ـبعالـ ازـ ـبندسـسرـمکـیدنـیرـخد ـتمیالاسـسزـ اـ ازـجام را آن کـید.ـنردـکداـجمـهزای
ـقبروهـگ ـبستالـ ـ ـجعبهیـ ـ ـننـامهـ وـ ـمستطید ـ ـ ـ ـشکلـ روداـهریـتاـبلـ ـستای راـ ـتختـلـاحهـبر ـتغییت،ـ ـ ـ ـشکرـ دادهـ ل
اـنودـب ـمهننـید. ـ راـسفـکانـسدـ وـندـیرـبیالاس آنـهریـتاـبد درون را روزـنردـکازیـسـاجا ـبعد. وـقرـبوازمـلدـ ی

ـتجهی ـ ـ راـتزاـ ـسیستلـکهـکی ـ ـ راـ وـههـبم ـکنیـملـصم درـ ـصند، ـعقدوقـ نذاـگبـ ـشت ـ عد.ـ ـب آنـ از مد ـت امـ
ـقسم ـ داـهتـ ـشیـاملـخای راـ اولـلـاحهـبن ـبعد.ـندـنرداـگرـبودشـخت ازـ ـتسار،ـکاهـمهـسد ـبندسـسرـمکـیالـ زـ

ـتمیالاسـس ـختـاسیـقرـبامـ ـتسود.ـبهـ اـ از ـشیـامنـیال ـجلرایـبنـ ـنظبـ وـهذارـگهـیـامرـسرـ آـکرـشا ـینای ـمثدهـ لـ

۱۸۲انتقام ماشین برقی



لدا م ــی ــ (ــ اDaimlerر ف) ــست ــ اــکادهــ درــکرــشنــیرد. هت ــن سترــطاــخهــبتــیاــ ــسی ــ ــ اــ قم ت ــن ــ درــقرــبدرتــقالــ ی
ـشیاـم ـتسایـهنـ آنـبالـ ـهمکاـها ـ ـتیرد.ـکاریـ ـتسمـ وـگالـ اـباهـگیـباه ـشیاـمنـیا درـ ـمسین ـ وـهرـ ایـهادهـجا

ـعم وـبد.ـنردـکیـمرددـتیـموـ اـجا اـکنـیود وزن ـشیـامنـیه روداـ از ـستن ـسنگیرـ ـ ـ اـبرـتنـ ـکمـامود تـعرـسرـپانـکاـ
وـب ـکیل۱۹۰دودـحردنـکارژـشارـبرـهاـبود ـ ـمتوـ راـ اـبرد.ـکیـمیـطر اـکنـیرای فایـهردشـگنـیه ـت ـیحرـ ی-ـ
ـیشـامآز ـممکهـکیـیـاجـاتیـ ـ اـ ـمحتـسن ـبمهـنـامرـ ـمهند،ـناـ ـ ـمجبـاهدسـ ـ اـههـلوـلهـکدـندـشورـ راـگای ـهمزوز انـ

جایی که بود، جوش بدهند تا این ماشین شبیه بقیهی سیالاسها بشود.

یدر م ـــه ــ ـ ــ دورانـ نن ع ـــی ــ ـ ــ تاـــتیـ س ـــب ــ ـ ــ تراـــفهـــکودـــب۲۰۰۸الـــسانـ ــن ـ ــ وونـ توـــهس ــل ـ ــ Franzاوزن(ـــهسـ Von
Holzhausen(ـشیاـمکـی ـهنتـسندوـ ـمنرـ ـتسهـبدـ ـپیالـ اـکت.ـسوـ او اـکودـبنـیار وـنه وـحرژی یـیواـهال

اوـهرحـطهـبدـیدـج ـلیای ـشیاـمهیـ درـهدـبنـ و اـصد ـمکورت راـمان،ـ اس ـمحصکـیهـبدل ـ یـندـناـمادـیهـبولـ
تبدیل کند.

 

ـلتوـهونـف درـهسـ ـشهاوزن ـچکوـکرـ ـکنتیکامـنهـبیـ ـ ـ ـ درـپود.ـبدهـشزرگـبتـ ـبخدرش وـحراـطشـ یـباـیازارـبی
ـمحص ـ ـمشغوالتـ ـ وـبارـکهـبولـ ـنتراـفود زـ ـمیرزـیس راـنـاخنـ ازـپه اـیاژـمر دـغـاکواعـنک، و ـیگذ ردهـکیـموازـلرـ

ـنقهـکودـب زـ ـمیش راـبنـ ـتخیرایـبازی ـ داـتالـ ـشتنش ـ ـلتـوهونـفد.ـ هـبهاشـقالـعدـشیـمرـتزرگـبهـچرـهاوزنـهسـ
ـشیـام ـبیـاهنـ وـشیـمرـتشـ او ـیکد. دوـ از ـستی درـناـ زـیش روز ـمستک ـ اـناـ ـشیـامکـیزایـجی ـصحنـ راـنراـ وردی
دوـب و ـلتوـهونـفد.ـنردـکمـهرـسارهـباز ـهمیشاوزنـهسـ ـ ـ درـ ـشیـاحه ـصفحهیـ ـ ـکتاتـ ـنقشـیـاهابـ ـشیـامیـشاـ نـ
ــکشییــم ــ وــ کد ــع ــشیاــمســ لایــهنــ خت ــم ــ ــ دــ روی را اــیف داــقاــتوار برایــبت.ــشش ــث درــنتــ ونــفج،ــلاــکام
ـلتوـه ـتصمیاوزنـهسـ ـ ـ راهـفرـگمـ اداـپت را رـهدـبهـمدرش در و ـشتد ـصنعتیـحراـطهیـ ـ ـ داـ ـنشگی ـ ـسیاهـ ـکیراـ وزـ
ـثب وـکامـنتـ ـبعرد دورهیـ در اـطهـبوزیـمارآـکد، ـتفور دـطکـیاـبیـقاـ ـیگراح آـ ـشنر درـشاـ و ـهنزـکرـمارهیـبد ریـ
درـحراـطجـلـاک ـنجلسآـلی ـ ـچیسـ ـشنییـیـاهزـ ـ ـلتوـهونـفد.ـ ـگفیـماوزنـهسـ درـ “او ـشیـامیـحراـطارهیـبت: نـ
ـچیکـی اـینـمهـبیـیاـهزـ از و داد درـحراـطهیـسدرـمنـیاد ـنجلسآـلی ـ ـصحبسـ ـ وـکتـ ـحسنـمرد یـباـ

ـشیفت ـ ـ آنـ دوـمهـبنـمدم.ـشاـجهی داـبالـسدت ـنشگه ـ ـسیاهـ ـکیراـ ـفتیرـموزـ وـ ـبعم ـتصمیدـ ـ ـ ـفترـگمـ هـبمـ
کالیفرنیا نقل مکان کنم.”

ـنقنـیا ـمکلـ ـنجلسآـلهـبانـ ـ اوـکدـشثـعاـبسـ ـمشه ـمتعلـغاـ ـ زـ در ـمینددی ـ درـحراـطهیـ ـصنعی ـ اـ ـمبیوـتت ـ لـ
ـشتدا ـلتوـهونـفد.ـشاـبهـ ـمیشیگهـبوزیـمارآـکرایـباوزنـهسـ ـ ـ ـ رـ درـفان و ـمشغوردـفتـکرـشت ـ وـشولـ ـبعد دـ

ارو کوــفتــکرــشاــباــپدر ــل واــ رویــکهــبروعــشهــکیــیاــجرد؛ــکارــکنــگس عرد.ــکفــیرــظایــهرحــطار ــب ازــ د
ـلتحصیارغاـف ـ ـ ـ درـشلـ در۱۹۹۲الـسدن ـلکوـفاو ـمشغنـگسواـ ـ رویـکولـ ـهیجار ـ ـنگیاناـ ـ هـکروژهایـپنـیرـتزـ

میشود تصور کرد، شد – پروژهی فوقمحرمانهی ساخت یک نسخهی جدید از مدل بیتل.

ـلتوـهونـف ـگفیـماوزنـهسـ واـ دوران “آن ـقعت: ـفقد.ـنودـبیـیالـطاـ ـپنجطـ ـ ـنفاهـ دـ در ـنیر ـنستنیداـماـ ـ ـ ـامهـکدـ
اـکالـحدر روی ـهستیروژهـپنـیار ـ ـ ـلتوـهونـفم.”ـ اـناـشاوزنـهسـ داـیس را رویـکتـشن داـحراـطه ـخلی وـ ی
اـجارـخ ـشیاـمنـیی ـکنارـکنـ آنـماـشهـکدـ ـگلل ـمعلـگدانـ ـختاـسروفـ داـشهـ روی ـشبده ـشیاـموردـ مـهنـ
درـشیـم ـلکوـف۱۹۹۷الـسد. واـ “ـگس از ـبیتن ـ روـیدـجلـ ـنمد” وـکیـیاـ ـلتـوهونـفرد اوـباوزنـهسـ ـلیرای ودـبارـبنـ
ـچطدـییدـمهـک اـ ـشیـامنـیور راـمهـجوـتنـ ـجلودشـخهـبردم وـکبـ ـنظرد راـمرـ ـنسبردم ـ ـلکوـفهـبتـ ن،ـگسواـ
اـفهـک ـفتضروش ـ اـحاـ در ـمتحاالتـیی ـ آـ ـیکرـمده داـ ـتغییت،ـشا ـ ـ اوـ داد. ـگفیـمر “اـ ـشیـامنـیت: دوـجنـ ارهایـبان

به فولکسواگن داد و اهمیت طراحی را برای این شرکت بیشتر کرد.”

  ایالن ماسک: تسال، اسپیساکس، و تالشی برای آینده فوقالعاده۱۸۳



ـلتوـهونـف ـهشاوزنـهسـ راـستـ ـلکوـفـابال واـ وـهازدـبد.ـنذراـگنـگس ـتییـیاراـکی راـحراـطمـ وـباالـبیاش رد
ـبع ـهنرـفقـشاـعدـ ـصنعگـ ـ ـشیاـمتـ درـ ـلیفاـکن ـ ـنیرـ ـجنایـ ـنجلسآـلد.ـشیـبوـ ـ ـشهسـ ـهمیشهـکودـبریـ ـ ـ هـ
ـشیاـم راـیاـهنـ ـعمیقش ـ ـ دوـ داـسا وـبت؛ـشت آب آن اـبهـکیـلاـعوایـها اـنرای ـمبیوـتواع ـ ازـ ـشیاـمل، ایـهنـ
ونــتیــکروــک ــمخصایــها ــ ــحموصــ ختلــ ــت ــ نواری،ــسوجــمایــههــ ــم قود.ــببــساــ ــت برــ ــی ماــ ــت ایــهتــکرــشامــ
ـشیاـم اـسنـ در ـشهنـیازی اـ ـستر داـحراـطویـیودـ ـشتنی ـ ـحضد.ـ اـ ـستور ـلتوـهونـفهـباـهوـیودـ اـهسـ نـیاوزن
دادـناـش را ـبتهـکس ازـنواـ ـلکوـفد ـجنهـبنـگسواـ وـتوـمرالـ وـبزداـمورز ـعنهـبرود تـکرـشیـحراـطرـیدـموانـ

مشغول به کار شود.

ـتج ـجنهیـبرـ توـهونـفهـبورزـتوـمرالـ ـل ـفهماوزنـهسـ ـ ـشیاـمزرگـبتـکرـشکـیهـکدـناـ دـحهـچاـتازیـسنـ
وـبدـنواـتیـم ـینـاشوـخاـند ـهید.ـشاـبدـ ازـکچـ ـشیـامدام درـکیـیـاهنـ ـجنه ـختـاسورزـتوـمرالـ ـعمیقدـشیـمهـ ـ ـ راـ او ا

ـهیج ـ ـنمانزدهـ وـکیـ ـنظهـبرد ـنمهـکدـمیآـمرـ ـثیاـتوانـتیـ ـعمیرـ ـ وـ ـهنرـفرـباریـگدـنـامق اوـشذاـگتـکرـشگـ ت.
ـیک اـ از ـعضی ـتیایـ ـنفزارـهمـ ـتصالـمـاکهـکودـبیـحراـطرهیـ ـشیـامتـخـاسرایـبیـفادـ ـتقسیـاهنـ ـ ـ د؛ـنودـبدهـشمـ
اــب سهــکنــیدون ــک خیــ ــب واــکرــهدــنداــبدــهواــ عس ــق دوــ رویــسا دارد یاــمدامــکت ــش وــ نارــکروژهــپن ــک د.ــ

توــهونــف ــل ــگفیــماوزنــهســ “آنــ ماــهت: ــت اــ یام ــشت ــ وــ ــهیجاق ــ ازــمانــ یرا ــب ــنستیداــمد.ــنردــبنــ ــ دــکمــ مــله
ـنم آنـهواـخیـ در وـشارـگدـناـمتـکرـشد ـهموم ـبمیاـجانـ ـ ـعکرـبرم.”ـ آنـ ـکمزداـما،ـجس داـ الزم ونـفت.ـشک
ـلتوـه وـهسـ ـتیماوزن ـ درـ ـنجلسآـلش ـ ـمهسـ اـ و ـمضر رویـشودـخایـ را ـتمان ـشیـامامـ آـکیـیـاهنـ در ـیکرـمه ایـ

ـشم ـختـاسیـلاـ ـشتنذاـگـاجهـبدـشیـمهـ ـ وـ ـمفهودرویـخریـسکـید ـ ـختنـاسیـموـ ـ ـچگهـکدـ ـنگوـ روـ ـیکی اـ نـیرد
راـکرـش ـشیاـمیـحراـطرایـبت دـماـکنـ ـلتوـهونـفرد.ـکونـگرـگال اـهسـ در ـگفیـمارهـبنـیاوزن “ـ دوـمت: ارهـبا

ظرافت را به طراحی ظاهر و داخل ماشینها آوردیم.”

ـلتوـهونـف راـپاوزنـهسـ ـشیاـماـتردـکروعـشروژهای راـمایـهنـ ـبیزدا ـطبیعاـبرـتشـ ـ ـ ـکنارـگازـستـ وـ رایـبد
ـصنتـخاـسرایـبهـکوادیـمارـکنـیا آنـهیـلدـ از اـها ـستفا ـ وـشیـمادهـ ـختوـسد ـشیاـمهـکیـ راهـهنـ را ردـبیـما

ارزـبدو درـکیـباـیاره ـحقیقرد. ـ ـ اوـ ازـمکـیهـبازهـتت ـشیـامدل ـمفهنـ ـ رـموـ ـسیی اـبهـکودـبدهـ ـکنیـمارـکولـناـتا دـ
اوا در دوــکودــب۲۰۰۸الــسلــیو ــسته اوــبیــ فه ــگ ستــ ــت دــبالــ به ــن ارــیدــمالــ اــحراــطدــشر ــبعت.ــسی ازــ د

ـتلف ـ ـمکایـهازیـبنـ دـباهـمکـییـطررـ ـستیا ـ ـتحقیرایـبراون،ـبثـبریـمک،ـسـامارـ ـ ـ درـ ـقعیـوموردـمق ـ ـشغلتـ ـ ی،ـ
ـلتـوهونـف ـمستقیمرهـخاالـباوزنـهسـ ـ ـ ـ ـ ـصحبکـسـاماـباـ ـ درـکتـ و ـجلسکـیرد ـ ـمصهیـ ـحباـ ـشغلهیـ ـ دـ در ـفتی رـ

مرکزی اسپیسایکس او را مالقات کرد.

درـسـام ـلتوـهونـفـاجک راـهسـ آنـباوزن ـپفایـهوـما وـ ـلبی رـمایـهاسـ و روز ـفتد راـ وـحار ـتکلفیـبت ـ ـ کـیشـ
ـعض ـتیرایـبروریـضوـ دـحراـطمـ روـکدـیی ـحیه رـ داـههای آزاد و وـشا ـبسیت ـ وـبالقـخارـ ـخیلود ـ وـ زود اـبی

ـشتیا ـ دـ او از آنـکارـکهـبوتـعاق درـتکـیهـباـهرد. اـناـخارـکور ـسپیهی ـ ـیکساـ درـ دـتاوـهس و ـفترن زیـکرـمرـ
ـتس درهیـ در ـسیلیکال ـ ـ ـ رـ ـفتنون ـ اـهد.ـ ـتسهینـیردوی ـ ـ ـشلزرگـبالتـ وـ ـنظیـبوغ ـنظهـبمـ ـسییرـمرـ وـندـ ـنمد هایـنوـ
ازــب اــیارز ــستک یهــبردــکروعــشکــساــمد.ــنودــباپــتارــ ــش زــیرــ وــناــبن بی ــصح ــ درــ اــمت ونــفهــکنــیورد
ـلتوـه اـهسـ داردـناـشنـیاوزن را آـکس ـینه ـشیاـمدهیـ راـسنـ ـتغییازی ـ ـ اـهدـبرـ و ـکسارـکهـکنـید ـکننلـ ـ وـ ده
ـحترا درـ را ـشیـامتـکرـشکـیش وـبازیـسنـ ـمعزرگ اـطـاخهـبروفـ زـبکـیهـکتـصرـفنـیر در ـممکیـگدـنار ـ نـ
ـپیتـسا ـبیشـ ـبسیارـکرده،ـکرکـتد،ـیاـ ـ اـبهایـنالـقـاعارـ ـلتوـهونـفت.ـسوده ـگفیـماوزنـهسـ “ـ اـمت: و النـین
روداـب ـستا ـگشترـ ـ زدـ وـیی ـهمم ـشیـامهـبهـ زدهـ زل ـنستیداـمنـمد.ـنودـبن ـ دهـنواـتیـمهـکمـ دـسم ـیگال درـهرـ م
ـبمزداـم وـناـ ـخیلم ـ راـ زـحی ـکنیـگدـنت وـ اـیم اـشوـنرـسازیـبهـبهـکنـیا ـیمت داـ ـشتان درـشاـبهـ ـتسم. ـهیالـ چـ

۱۸۴انتقام ماشین برقی



ـپیشین ـ ـ ـ وـ ـبقاـسه وـصاـخهیـ ـفقت.ـشداـنودـجی ـچشطـ ازـنماـ ـمحصدازی ـ ـنستنواـتیـمهـکودـبوالتـ ـ ـ دـ ـنید راـ ا
عوض کنند. چه کسی دلش نمیخواست بخشی از این ماجرا باشد؟”

وونـکیـلاـحدر ـلتوـهه رـهسـ از ـیساوزن درـکارـکهـکیـیاـهکـ اـیردن ـستک داـتارـ آـماـکتـشاپ اـباهـگال اـمود،
ـنم ـنسواـتیـ ـحتتـ ـتصیـ ـبکنورـ ـ ـتسهـکدـ درـ زـسال آن در واردشـکانـمت او ـیعند،ـشه ـ آـ ـچق۲۰۰۸تـسوـگی درـ
ورـب ـشکستگه ـ ـ ـ اـیزدـنیـ ـلتوـهونـفکـسـامت.ـسک ازـهسـ را ـشغکـیاوزن اـ ـیمل وـ دـبرـسیدردـبن ـشیانـهه رـ
اـبردهـکوتـعد ازـمود. ـجها دـتاـ ـیگی اـ توـهونـفنـیر، ـل آنـکودـباوزنـهسـ در ـقعیوـمه ـ وـ آنـبت ـشغرای لـ
ـمن ـتسود.ـببـساـ ـبیالـ آنـتشـ از ـشبیهـکر ـ ـشیـامهیـنـاخارـککـیهـ ـشبید،ـشاـبازیـسنـ ـ ـمغدهایـعهـ ـمتفکزـ ـ ـ ودـبرـ

که افکار و ایدههایی بزرگ در سر دارند.

ـگفیـماو “ازـ ـنظت: اـمرـ ـلعوقاـفنـین وـ ـهیجاده ـ ـنگیاناـ ـ اـبزـ ـمثنـیود. آزـ داـهشـیـامل ـکینارـپلـخای ـ هـنـاخگـ
وــب ــشیاــمهــکدــشیــمثــعاــبود دــنوــشالــحاــبمــهازــباــهنــ گد.” ــی ازــنرــ ــشلتوــکه بوارــ ــخ وــبریــ ازــنود ه

ـکهن ـ دـکیـنازاـبرـسهـ درـکـاهالـسرـطـاخهـبانـشایـهتـسه ـپینهـنـاخارـکار ـ ـبستهـ ـ ـتمایـجهـبود.ـبهـ اـ ونـفا،ـهنـیام
ـلتوـه ـگیاوزنـهسـ راـنراـپایـهکـ ـهنواـخیـمهـکدـییدـمرژی دـ ـننزـباریـکهـبتـسد درـکدـ ـمحه ایـهارـکدودهیـ
ـغی ـممکرـ ـ اـ ـحضت.ـسن اـسـامورـ اـیک راـنن ـچنرژی وـبردهـکرـبراـبدـ ـلتوـهونـفهـبود اـهسـ اـیاوزن ـطمینن ـ ـ راـ ان

میداد که تسال حتما میتواند رقبا را خیلی بیشتر از این حرفها غافلگیر کند.

 

ـگفیـماو “ذـ اـهت: و اـهدهـین ـهمیشالنـیای ـ ـ ورایـ ـلحظه ـ ـشمد.ـنودـبالـحهیـ وـباـ ـمتوحـضه هـکدـیدـشیـمهـجوـ
او یک یا چند پله از بقیه جلوتر است و کامال به کاری که انجام میدهد متعهد و پایبند است.”

ـلتوـهونـف وـهرحـطاوزنـهسـ دورانـکSدلـمیِـلـگتـکـاما از ـفیسکه ـ ـ ـبجرـ راـبدهـنـاماـ اـکیـسررـبود و الـصرد
ـتح ـثیاـتتـ آنـ ـنگرارـقاـهر اوـفرـ ـگفت. “ـ واـهرحـطت: ـقعا اـ ـفتضا ـ ـمشخالـماـکد،ـنودـباحـ ـ ـکسودـبصـ هـکیـناـ
ـمبتالـمـاکدـنردهاـکارـکانـشروی ـ دـهکـسـامد.”ـنودـبدیـ ـقیقم ـ ـهمیاـ ـ راـ ـمتن وـبدهـشهـجوـ ـسعود ودـبردهـکیـ
راـچآن واـمـاکدـهواـخیـمهـکه ـبیحـضال ـکنانـ ـحتد.ـ اـبیـ ـکلمهـکنـیا ـ رـمـاکاتـ دـسال و ـقیا ـنبقـ اـنودـ آـمد ـنقا درـ
ـلتـوهونـفهـباـتدـنودـبیـفـاک درکـهسـ ـملـاکاوزن ازـ ـستواـخی اـسـامایـههـ و اـیک ـعتمن ـ ـنفهـبادـ راـ هـکدـهدـبس
ازـنواـتیـم اـپد ـنجس اـ ـبیرـبارـکنـیام “ـیاـ ـگفتنـمد. ـ اـقـاممـ اولـسرار از ـکنیروعـشت ـ اـقـامم.ـ مـهـابتـسرار

کار کنیم و به یک نتیجهی فوقالعاده برسیم.”

درـیوـجهـفرـصرایـب ـینزـهی ـتسیـحراـطزـکرـما،ـههـ درـ اـناـخارـکال ـسپیهی ـ ـیکساـ ـسیاـتسـ ازـهروـگد.ـشسـ ی
ـکس درـکیـناـ ـتیه ـلتوـهونـفمـ درـنودـباوزنـهسـ ـقسمکـید ـ ازـ ـخیمی،ـحراـطزـکرـمت ـ مـهـاتدـنردـکـاپهـبهایـ
اـسداـجارـک را ـنجازی دادهـ ـشناـبام وـ راـشارـکمـهد ـمحان اـنـامرـ ـنجه ـهندـبامـ رـبد.ـ ـبسیمـسه ـ ازـ ـمنارـکاری دانـ
ـلتوـهونـفک،ـسـام دـیاـبودشـخاوزنـهسـ ـفتد راـ اوـخـاسیـمرش وـفرIKEAهـبرـسکـیت. ـچنت ـمینـیدـ زـ

خرید و بعد به یک فروشگاه لوازم هنری رفت تا کمی کاغذ و خودکار بخرد.

ـلتوـهونـفهـکانـممزـه اوـحراـطهـبردـکروعـشاوزنـهسـ ـلیی ـقسمهیـ ـ ـمهن،Sدلـمیـجارـختـ ـ ـسیدـ ـتسنـ مـهالـ
راـپ ـبنکـیتـخـاسرایـبروژهای اسـسزـ دـقرـبیال ـیگی آنـنردـکروعـشرـ ـتقـاهد. ـیبرـ ـهماـ ـقسمهیـ ـ اـهتـ نـیای

ـیک راـ وـنردـکازـبی ـتمد، ـختـاسامـ ازـندـبارـ را وـنردـکداـجمـهه ـبعد ـصلـافدـ ـبیهیـ دوـ ـمحن ـعقورـ وـ ـجلب راـ و
ـچه اـ ـینار ـبیچـ ـیکهـباـتدـنردـکرـتشـ وـ از اوـهیـگژـیی ـلیای ـنظدـمهـکSدلـمهیـ رایـبود.ـشرـتکـیزدـنودـبانـشرـ
ـتم ـکسامـ درـکیـناـ ـگیه ـهمدـنودـبSدلـمروژهیـپرـ ـچیهـ ـپیتـعرـسهـبزـ درـفیرـمشـ و هـسدودـحرضـعت.
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ـلتوـهونـفاه،ـم آنـصدر۹۵دودـحاوزنـهسـ از اـچد ـعنهـبردمـمروزـمه ـبیننیـمSدلـموانـ ـ ـ راـ ردهـکیـحراـطد
بود و مهندسین هم شروع به ساختن یک نمونهی اولیه از اسکلت خارجی کرده بودند.

ـحیدر اـ روـین وـساـمد،ـنن ـلتوـهونـفک روزـهاوزنـهسـ ـصحبمـهاـبر ـ ـمید.ـنردـکیـمتـ آنـهزـ مـههـباـهای
اـبکـیزدـن و دوـیود ـطبعردـمن ـ داـخرـبدامـممـهاـباـ ـشتنورد ـ وـ ـمعد ـگفتکـساـمد.ـنردـکیـمرتـشاـ ـ هـکودـبهـ
ـیبز اـهارـکیـیاـ ـستای ـتیارـمنـ وـ وـشورـپن ـچنه دـیاراـکدـ ـیگی راـ ـشیـامرایـبر ـمثرایـبد.ـهواـخیـمایاشـهنـ اوـ ال،

ـمص ـشیاـمهـکودـبرـ ـگنجنـ ـ ـهفشـیاـ ـنشیرـستـ ـ داـ را ـشتن ـلتوـهونـفد.ـشاـبهـ ـگفاوزنـهسـ “اـ ـخیلنـیت: ـ یـ
ـعجی ـ ـچطـامود،ـببـ ـنستیواـتیـمورـ ـ ـ ـچنیمـ ـ ـچینـ درـ را ـبگنجدانـسکـیزی ـ ـ ـنیاـ اـ ـبعـامم؟ ـمتدـ دـجوـ ـلیه اـ نـیل
اوـشتـسواـخدر ـپندم. ـبچجـ داـ وـشه ـچیهـبت ـفکزیـ ـتبهـکردـکیـمرـ ـشیـامکـیهـبلـیدـ اوـشوادهـنـاخنـ و ود،

میدانست که باقی مردم هم چنین دغدغهای خواهند داشت.”

ـینزـگکـیهـکتـسواـخیـمکـساـم دـ ـیگهی ـشیاـمرایـبمـهرـ ـکنیـحراـطناشـ آنـ و ـصفحکـید ـ ـنمهـ شـیاـ
ـلمس ـ اـبزرگـبیـ ـپیاـهالـسهـبراـجاـمنـیود. ازـ ـپیش آـیداـ ـیپش درـ ـگشیـمرـباـهازارـبد ـبیت.ـ ـصفحرـتشـ ـ هـ
ـنم درـمهـکیـیـاهشـیاـ وـهاهـگرودـفردم ـکیاـیا ـشگروـفایـهکـسوـ آنـبـاهاهـ اـنردـکیـمارـکـاها ـفتضد ـ اـنودـباحـ ـامد.
ـنظهـب آـسـامرـ ـیفک، وـ ـتمون ـعمامـ ـلمسایـهردـکلـ ـ ـفنهـکردـکیـمتـباـثیاشـ اـیـاهاوریـ از ـقبینـیی ـ آـ در ـینل دهـ

ـبسی ـ ـگیراـفارـ اوـنوـشیـمرـ آـیهـکتـسواـخیـمد. ـیفک ـبسزرگـبونـ ـبیاـتازدـ ـشیـامایـهارـکرـتشـ راـ تـیرـیدـمن
ـکن وـسـامد.ـ ـلتـوهونـفک اـباوزنـهسـ ـبهتهـکنـیرای ـ راـیـاسنـیرـ اـبز ـصفحنـیرای ـ ـنمهـ ـپیشـیاـ ـکننداـ ـ درـ ـهمد انـ
ـسکلا ـ اوـ ـلیت ـشیاـمهیـ ـنشستنیـمنـ ـ ـ ـ وـ ـلپتد ـ ـمختلایـهاپـ ـ ـ ـمتفایـهزـیاـسهـکفـ ـ داـ ـشتناوت ـ راـ ورـطهـبد

ـعم اـ و ـفقودی درـ ـمحی ـنظوردـملـ ـنگانـشرـ ـشتنیداـمهـ ـ ـببینناـتدـ ـ ـ ـ ـبهتتـلـاحدامـکدـ ـ اـ آنـسر درـهت. ـنها تـیاـ
ـصفحکـی ـ ـنمهـ ـهفشـیاـ اـ ـینچده ـ راـ ـعمتـلاـحهـبی اـ در ـبیوـموـتودی دادـقلـ راـنرار ـنند. ـلماـباـهدهـ اـ نـیس

ـصفح ـ ـنمهـ ـتقشـیاـ ـیبرـ ـتماـ راـهارـکامـ ـنستنواـتیـما ـ ـ اـ ـنجد ـهندـبامـ ـبجدـ داـکازـبزـ در ـشتبردن ـ روـ و ردنـکنـشورد
فالشرها چرا که این کارها به لحاظ قانونی فقط باید با دکمههای فیزیکی انجام بشوند.

آن ـشیـامفـکایـهریـطاـبهـکیـیـاجاز ـبسینـ ـ ـسنگیارـ ـ ـ وـحراـطک،ـسـامد،ـنودـبنـ ـمهنان ـ ـسیدـ ـهمیشنـ ـ ـ هـبهـ
ـنبد راـ وزنـکرـتمـکرایـبیـهال ـتصمیکـسـامد.ـنودـبSدلـمردن ـ ـ ـبخهـکتـفرـگمـ اـ ـعظمش ـ اـ از ـمشکنـیی ـ راـ ل
ـختـاساـب آSدلـمهیـندـبنـ ـمینیوـلاز ـ ـ ـسبومـ ـبجکـ اـ ـستیای ـ ـکننلـحل،ـ ـ ـگفکـسـامد.ـ “ـ ـبخت: ریـتاـبدونـبشـ
ـشیاـم درـیاـبنـ ـمقد ـیساـ ـشیاـماـبهـ ـختوـسایـهنـ ـسبیـ ـختاـسرـتکـ آـشیـمهـ و ـمینیوـلد ـ ـ هیـندـبردنـکیـموـ
ـشیاـم بنـ ـت هتهـبلـیدـ ـب ـ وـیرـ ـیهدـبن ـتصمینـیرـتیـ ـ ـ ـمشکد.ـشمـ ـ اـ ـصلل اـ اـکودـباـجنـیی ازـمرـگه را آن ا

آلومینیوم نمیساختیم آن وقت ماشین اصال خوب از آب در نمیآمد.”

ـکلمنـیا ـ –ـسـاماتـ ـبهتک ـ وـیرـ ـیهدـبن ـتصمینـیرـتیـ ـ ـ ـنشم-ـ دـ ـهنان روشـ اوـکدهی ـبلت.ـسار اـ ـشیـامنـیه، نـ
ـسبدـیاـب وـشاـبکـ ـبلد آـ ـمینیوـله، ـ ـ ـینزـگکـیومـ ـعملرایـبهـ ـ اـشیـ آن اـسدن زـمت. آن در انـگدـنازـسان،ـما
ـشیـام آـ در ـیکرـمن ـشمایـ ـقبیـلاـ ـلیوـتالـ آـندـبدـ ـمینیوـلهی ـ ـ ـشیـامیـموـ اـ را ـمتحن ـ آـنودـبردهـکانـ ـمینیوـلد. ـ ـ ـتحومـ تـ

ـفش ـهمچنیود.ـشیـمارهـپدـیدـشارـ ـ ـ ـ ـخطنـ اـطوـ ـیجی ـکنیـمادـ ـشبیهـکدـ ـ ـستوـپایـهرکـتهـ ـهستنیـ ـ ـ وـ رـکد گـنار
دـیورـطهـبهـندـبردنـک راـسک ـبسیت ـ ـسخارـ ـکنیـمتـ ـگفکـسـامد.ـ اروـ “در ـچناـپت: ـجگدـ وـ آـیوار ودیـئک

ـهستن ـ ـ آـکدـ از ـمینیوـله ـ ـ ـختـاسومـ اـندهاـشهـ اـمد. ازـتمـکنـیا ـپنر درـ اـبدـصج آـسازار در ـیکرـمت. ـشمایـ ـهیی،ـلاـ چـ
ـچنیتـقو ـ ـتجنـ ـنبهایـبرـ اـ ـفقت.ـسوده اـ ـخیط درـکودـبدهـشهـضرـعازارـبهـبF-150دلـموردـفکـیراـ دـصه
آـیاالـب ـمینیوـلی ـ ـ داـ درـشوم ـتست.” ـهمال،ـ ـسعهـ ـنظاـتدـنردـکیـمیـ درـساـمرـ را آـجاـمارهیـبک ـمینیوـلرای ـ ـ ومـ
ـکننوضـع ـ اـ اوـمد ـتغییا ـ ـ ـعقیرـ ـ ـنمدهـ ازـکراـچیداد،ـ ـنظه اـ او ـتنهنـیر ـ اـ ـنتخا ـ ـمنطقابـ ـ ـ اـبیـ و ـتیهـبنـیود. مـ

ـتس راـکودـبوطـبرـمالـ ییـهه ـپ ـکنداـ یوـتاـتدـ ـل ـشیاـمدـ آـ یوـلن ن ـمی ـ ـ ـمحقیـموـ ـ ـگفکـساـمود.ـشقـ “ـ اـمت:

۱۸۶انتقام ماشین برقی



ـنستییداـم ـ ـ اـکمـ اـست.ـسیـندـشارـکنـیه اـکودـباـجنـیوال ـچقارـکنـیه ـسخدرـ اـ وـست ـچقت ولـطدرـ
میکشد تا بتوانیم از پساش بر بیاییم.”

ـتق ـیبرـ ـتماـ ـمسامـ اسـمیـحراـطهـبوطـبرـملـئاـ ـگفکـسـامد.ـندـشیـمهـجواـمشـلـاچاـبدل “وـ ـقتت: رایـبـامیـ
ـلیاو درـبنـ ـصفحارهیـبار ـ ـنمهـ ـلمسشـیاـ ـ ـصحبیـ ـ ـبعضم،ـیردـکتـ ـ ـگفتناـهیـ ـ ـ ‘ـ ـچنید ـ ـچینـ زـ در ـنجیزی ـ رهیـ
ـمیاـت ـشیاـمنـ وـ ـگفتنـمدارد.’ـنودـجن ـ ‘ـ ـبخم.ـنیداـمم اـطاـ اـیر ـهیهـکتـسن ـقبسـکچـ اـ ـلعنتنـیال ـ ـ داـ را لـخی
ـشیـام ـتعبینـ ـ ـ ـنکهـ اـ ـفککـسـامت.’”ـسرده ـمپیـاکدهیـنازـسایـهتـکرـشهـکردـکیـمرـ ـ زـتوـ در ـمینر ـ ـختـاسهیـ نـ

ـصفح ـ ـنمهـ ـهفشـیاـ اـ ـینچده ـ ـبسیاپـتپـلیـ ـ ـتجاـبارـ ـهستنهـبرـ ـ ـ وـ داـقوـتد ـبتهـکتـشع ـننواـ هـبمـهSدلـمرایـبدـ
ـحترا ـصفحکـییـ ـ ـنمهـ ـبسشـیاـ ـگفکـسـامد.ـنازـ “ـ ـلپتت: ـ ـبسیـاهاپـ ـ ـمقاـ آنـناوماـ ـممکـاهد. ـ اـ دـسن از تـست

ـشم ـبیفتناـ ـ ـ ـ ـنیواـتیـماـید،ـ آنـ آـهد در را ـفتا رـ ـکنیاـهاب ـ اـ آنـمد ـکماـها ـکننارـکانـکاـ ـ ”ـ ـبعد. ازـ اـباتـقالـمد
ـمیاـت ـکنننـ ـ ـمهناپ،ـتپـلانـگدـ ـ ـسیدـ ـتسنـ ـگشتنرـبتـکرـشهـبالـ ـ ـ وـ ـگفتند ـ ـ ـنظهـبهـکدـ ـمیدـییآـمرـ اـ ـستزان داردـناـ
وـمد ـمپیـاکرایـبهـکیـشرزـلا ـ ـتعـاهرـتوـ آنـبدهـشفـیرـ درـکهـچا ـشیـامه وـ داردـجن ـمتفود ـ ـهستناوتـ ـ ـ ـمیاـتد.ـ نـ

ـکنن ـ آـ ـسیدهی ـتسیـیاـ ـبجالـ اـ ـمسهـبهـکنـیای ـمپیـاکهـبوطـبرـملـئاـ ـ اـهرـتوـ ـکنارهـشا ـنکهـبدامـمدـ درـتاـ ارهیـبی
ـشیـام اـ وـکیـمارهـشن ـقترد. ـبیشتکـسـامیـ ـ ـ درـ دـیراـشر ـقیط ـفهمیدـشقـ ـ ـ ـصفحهـکدـ ـ ـنمهـ اپـتپـلایـهشـیاـ
ـهی ـتحتـقچوـ ـسخطـیراـشتـ ـشیـامتـ –ـهنـ دـیدـشانـسوـنلـمـاشهـکا آزـشیـممـهـامد ـنششـیـامود- د.ـندهاـ
ـقتو ـتسیـ اـ آزـیال اـهشـیاـمن را ـنجا آـ در داد ـقطعرـخام ـ اـ ـلکتات ـ ـنیروـ ـصفحکـ ـ ـنمهـ ـخیلشـیاـ ـ ارـکوبـخیـ
ـتسد.ـنردـکیـم ـهمچنیالـ ـ ـ ـ آـگدـنازـساـبنـ ـسیان ـهمکیـیاـ ـ ـفناـتردـکاریـ ـصفحاوریـ ـ ـنمهـ راـنازـخشـیاـ آنـکی در ه

ـهندوران ـنقیـبالـمـاکوزـ ـنبصـ راـ ـبهتود ـ وـ ـبهتر ـ ـکننرـ ـ واـ در راهـقد. ـپییـیـاهع ـکننداـ ـ ـسیاـتدـ راـیـاهمـ ـفنهـکی اوریـ
ـلمس ـ ـصفحودنـبیـ ـ ـنمهـ راـیاـ ـممکش ـ ـپشدـنردـکیـمنـ آنـ ـپنهت ـ ـکننانـ ـ ـگفکـسـامد.ـ “ـ ـمطمئالـمـاکنـمت: ـ ـ نـ

درـمهـکودمـب ـنها ـتنهتـیاـ ـ ـصفحاـ ـ ـنمهـ ـلمسشـیاـ ـ ـهفیـ اـ ـینچده ـ دـ در ـنیی راـ ـهیواـخا دورانـخـاسمـ آن در ت.
هنوز هیچ کدام از سازندگان کامپیوتر و حتی اپل چنین چیزی نساخته بودند.

اـب ـمهنهـکنـیا ـ ـسیدـ ـتسنـ درـ اـمال ـستورد ـصنعایـهداردـناـ ـ اـ ـبیوـموـتت ـبسیلـ ـ ـسخارـ ـگیتـ اـنودـبرـ اـبیـهـاگـامد
ـمقی ـ ـچشهـبدنـناـمدـ ـمشکهـبکـساـمدازـنماـ ـ ـگفکـساـمد.ـنوردـخیـمرـبلـ “آنـ ـستنواـخیـماـهت: ـ کـیدـ
ـییوـس دـیچـ ـکما ـمسخهیـ ـ درـهراغـچرایـبرهـ ـنظا ـبگیرـ ـ واـنرـ ـقعد. ـچنیهـبراـچاـ ـ ـچینـ ـنیزیـ دارـ وـخم؟ـیاز ـقتب یـ
اـیارـتهـک روـهراغـچت،ـسک را ـبعن!”ـکنـشا ـمهنا،ـهدـ ـ ـسیدـ اـ داـصن ـشتنرار ـ درـبهـکدـ دـهرای ـستگیا ـ ـ ـشتذاـگرهـ هـ
وـسـامود.ـش ـلتوـهونـفک ـقباوزنـهسـ ـچنالـ اوـطنـیدـ ـلیرح ازـ ـشیـامه دـ را ـهنهـکدـنودـبدهـین دـ ـستگیوز ـ ـ ایـهرهـ
ـکشیـاهآن ـ ـنشدهـ وـنودـبدهـ اـکمـکد از ـشیـامرـهـاظهـکنـیم اـ ـنقن ـنقیـبدرـ وـ ـقشنص ـ اـ آـشوشـختـسگ دهـمان
آنـب ـتصمیاـهود. ـ ـ ـفتنرـگمـ ـ زـ ـمسهـکیـناـمد ـشیاـموارـسدـهواـخیـمرـفاـ دـشنـ ـستگیود ـ ـ ـپیمـهاـهرهـ انـشدایـ
ـمهند.ـنوـش ـ ـسیدـ درـ ـفهمیـاجن ـ ـ اـکدـندـ دردـینـیه ـفنرـسک دـ ـیگی وـبدـهواـخرـ ـبنود درـیراـباـ ـیکن ازـ ایـهدلـمی
ـختاـس اـشهـ اـیده راـین ـفتنرـگدهـیادـنالـماـکده ـ اـ و ازـصد وـساـمال ـلتوـهونـفک ـنتاوزنـهسـ ـسیرـ ونـفد.ـندـ
ـلتوـه ـگفاوزنـهسـ اـ “در ـبجدلـمنـیت: اـ دـکنـیای ـستگیه ـ ـ ـگهاـناـهرهـ ـنمانـ ـتعبیانـشایـجرـسد،ـنوـشانـیاـ ـ ـ هـ
ـحسنـمد.ـنودـبدهـش اـبدهـشتـحاراـنیـباـ و ـگفمـهالنـیودم اـ ‘ اـچدلـمنـیت: ـنقرا ـمتفدرـ ـ اـ ـقطعت.ـساوت ـ اـ

ما این را نمیسازیم.”

رـب ـسیرای ـنهرحـطهـبدنـ ـمهن،Sدلـمیـیاـ ـ ـتمهـکدـنودـبیـنـاسدـ راـ روز وـنردـکیـمارـکام ـبعد دـعدـ ـیگدهی ریـ
ـسییرـمرـسبـش۹تـعاـس وـندـ ـتمد راـشولـطامـ درـگردوـهد.ـنردـکیـمارـکب ـخیمکـیروه ـ ـمت۲۸۰هیـ رـ
عرــم ــب اــکیــ در یه ــسپ ــ کساــ ــی یســ عب ــت ــ ــ لد.ــنردــکیــمارــکودــبدهــشهــ ــع (ــیاوــجیــ Aliدان Javidan(ک ــی ازــ ی

ـمهن ـ ـسیدـ اـ ـصلن ـگفیـ “رـ ـفتت: ـمنارـکارـ اـ ـسپیدان ـ ـیکساـ ـبسیسـ ـ ـمحتارـ ـ اـبهـنـامرـ و ـکنجکالـصود ـ ـ رجـخهـباویـ

  ایالن ماسک: تسال، اسپیساکس، و تالشی برای آینده فوقالعاده۱۸۷



وـندادـن ازـلواـساـید ـنپاـمی ـسیرـ ـهمید.”ـندـ ـ ـلتوـهونـفهـکنـ ـمشخصاوزنـهسـ ـ ـ اراـسواـخیـمهـکیـتاـ را هـئت
ـمهنیداد،ـم ـ ـسیدـ ـنمدلـمکـینـ ازـنوـ ـشیـامهیـندـبه راـ ـختنـاسیـمن ـ ـجمعرـهد.ـ ـ ـبعهـ ازـ ـظهد آنـ آنـهر، راـچا ه
ـختاـس ـحیهـبدـنودـبهـ ـپشاطـ آنـبکـساـماـتدـنردـبیـمهـناـخارـکتـ ـنگه ـبینیـهاـ ـ وـ ـنظدازد راـ آنـبرش اـهه
ـبگ اـبد.ـیوـ ـنجرای آزـ رویـیاـمام ـشیاـمهیـندـبش ازـ را آن اـبهـکدیـحاـتدـنردـکیـمرـپهـساـمن، وزنـنه دازهی

پنج نفر باشد و بعد انقدر اطراف کارخانه میچرخیدند تا ماشین داغ کند و یا خراب شود.

ـلتوـهونـفهـچرـه ـبیاوزنـهسـ درـتشـ ـمشکوردـمر ـ ـتسیـلـامالتـ ـفهمییـمالـ ـ ـ ـبید،ـ ردمـمهـکتـسواـخیـمرـتشـ
ـببیننراSدلـم ـ ـ ـ اوـ ـگفد. “اـ ـنقت: ـهمدرـ ـچیهـ وـلـاعزـ ـنظییـبی ـ واـمهـکودـبرـ ـقعن دـ ـنممـلا هـبتـصرـفتـسواـخیـ
رـیاـپ وـپدنـناـسان ـنمروژه ـشیاـمشـیاـ دـکهـبنـ ـنیل دـ از را آنـهدـبتـسا ـلحظم.” ـ ـفقهـ ـبعاهـمشـشطـ ازـ د

ــحض توــهونــفورــ ــل درــهســ ساوزن ــت رــفالــ ــسیرا درــ س،۲۰۰۹ارچــماهــمد، ــت ازــ ــمنکــیدرSدلــمال ــسباــ تــ
مطبوعاتی در اسپیسایکس پردهبرداری کرد.

ـمیدر وـهکـشوـمورـتوـمانـ ـقطعا ـ آـباتـ ـمینیوـلزرگ ـ ـ ـتسی،ـموـ ـنقSدلـمدانـسکـیالـ راـ ـنمهـبرهای شـیاـ
ازـشذاـگ ـصلاـفت. اـ دور ـنمدلـمنـیهی ـیشاـ ـچشی،ـ ـگیمـ وـ ـنقیـبر ـنظهـبصـ ـسییرـمرـ روزـهزارشـگد.ـ ـاههـماـنای

روز آن ـشیاـماز راـ دوـکهـبن داـسودک ـشتنت ـ آـ ـستی ـتیارـمنـ وـ ـتشبییـتازراـمن ـ ـ واـنودـبردهـکهـ ـقعید. ـ اـ نـیت
اـکودـب زـبدانـسنـیه، ـحمه ـهنود.ـبدهـشمـهرـستـ ـختاـسوزـ اـ ـبتار ـبندایـ داـسزـ را اـکت،ـشیالاس ـلبته ـ هـ

ـهی درـکچـ ـمطبس ـ اـعوـ راـضوـمنـیات ـنموع ـنسیداـ وـ ـبعضت ـ ازـ ـقسمی ـ وـندـبایـهتـ آـبوتـپاـکه هـباـبنرـها
ـچه ـمتصوبـچارـ ـ ـلیروسـبد.ـنودـبدهـشلـ (ـ Bruceک Leak(ـیک ازـ ـلکیـامی ـ ـتسنـ اـبهـکالـ دـسراـمنـیه وتـعم
ـگفودـبدهـش “آنـ راـبـاهت: ـحته ـنستنواـتیـمیـ ـ ـ ـشیـاموتـپـاکدـ راـ ـکنهـبن ـهندـبولـهارـ اـچدـ درـصون وـسال ت

ـحس ـشیاـمهـبیـباـ ـمتصنـ ـ ـنبلـ آنـ راـپاـکاـهود. ـشتنذاـگیـمایاشـجرـسوت ـ ـسعد،ـ تـباـثهـکدـنردـکیـمیـ
ـنگ دارـ وـنهاش ـتمهـکارـکد ـنفکـید،ـشیـمامـ درشـکرـحهـبازـبرـ وـمت ـهمیآورد ـچیهـ اولـ از اـیاـبز ـنجد امـ
ـچند.ـشیـم ـنفدـ ازـ ـمهنر ـ ـسیدـ ـتسنـ ـچنالـ روزـیدـ ـقبن اـ از ـشیاـماـبمـسراـمنـیل راـ ـننن اـتدـنودـبردهـکیـگدـ
ـننداـب ـچقدـ ـکشیـمولـطدرـ ـشیـامـاتدـ داغـ ـکنن ـصفحد.ـ ـ ـنمهـ وـمـاکهـنشـیاـ آنـبدیـحـاتیـلال کـسـامهـچه
عوا ــق بتــسواــخیــماــ ــت اــشلــیدــ سهــکردــکیــمادآوریــیردمــمهــبوعــضوــمنــید. ــت برایــبالــ ــت ردنــکلــیدــ
ـشیـام اـیهـبیـقرـبایـهنـ ـتفک وـخاقـ ـمهوب ـقبلـبـاقایـههـماـنرـبمـ اـلوـ و دارد ـشیـامهـکنـیی اـهنـ تـکرـشنـیای

ـبسی ـ ـبلنارـ ـ آنـتهـنروازاـپدـ از ـشیـامهـچر ـمثیـگزرـبازانـسنـ ـجنلـ وـتوـمرالـ ـنیسورز ـ زـ درـنـامان ـنظی داـ ـشتنر ـ د،ـ
هستند. چه از نظر طراحی و چه از نظر تنوع.

ـشلختگنـیا ـ ـ ـ ـپشیـ ـصحنتـ ـ ـنمهیـ اـبشـیاـ ـتستـصرـفهـکودـبرـطـاخنـیه ـپیرایـبالـ اسـمروژهیـپردـبشـ دل
ـنمدلـمکـیاز ـیشاـ ـشیـامکـیهـبیـ ـبسیروشـفلـبـاقنـ ـ ـبسیارـ ـ اـ اـبدکـنار داـکرـشنـیود. اـنت و اتـعالـطش
ـفن اـ و ـشتیی ـ الزمـ اـباق داـکنـیرای را اـشار ـبتهـکهایـناـخارـکاـییـفاـکولـپاـمت اـنواـ ـشیاـمنـید راـ ـلیوـتهـبن دـ
ـنبا اـنـاسرـبوهـ در را ـختید ـ ـختـاست.ـشداـنارـ ـشیـاملـکنـ دـبنـ ـستگه ـ اـبایـهاهـ ـحتیرش ـ داـ ورـتتـشاج ایـههـقا
یوـلآ ن ـمی ـ ـ راـ اـبوم درـنه ـشیاـموتـپاـکا،ـهدازهی وـ ـقطعن ـ لاتـ ـمخت ـ ـ ـحلرـمد.ـهدـبرشـبهـندـبفـ عهیـ ـب دیـ
ـستگد ـ وـپایـهاهـ ـفلایـهبـلـاقرس ـهستنیـگزرـبزیـ ـ ـ ـقطعهـکدـ ـ آـ ـمینیوـلات ـ ـ راـ ـبگیوم ـ وـنرـ اـبد ـشکه ـنظوردـمالـ رـ
یدر ـب ـبعد.ـناورـ ـچندـ وـیدـ ـچنن روـ اـبد الزم ـنصهـباـتتـسات ـقطعبـ ـ ـمختلاتـ ـ ـ ـشیاـمفـ ـکمنـ ـکننکـ ـ د؛ـ
ـستگد ـ ـمپیـاکطـسوـتهـکراشـتایـهاهـ ـ ـکنتـاهرـتوـ ـ وـنوـشیـمرلـ ـتجهید ـ ـ رـ دـنزات و زدن ـستگگ ـ ـمختلایـهاهـ ـ ـ وـ ف

ـمتع ـ دـ ـیگدد آزـکریـ اـگاـنوـگایـهشـیـامه را ـنجون ـهندـبامـ اـ ـمیلیزارانـههـبهـکودـبذاریـگهـیـامرـسکـینـید. ـ ـ ونـ
دالر ختم میشد. همچنین ماسک هم نیاز پیدا میکرد تا صدها نفر کارمند جدید استخدام کند.

ـمثتـسدر اـ ـسپیل ـ ـیکساـ ـجیرـتکـسـامس،ـ ـممکهـکیـیـاجاـتهـکیدادـمحـ ـ اـ ـشیـامتـسن ـتسایـهنـ داـ لـخال
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ـختاـسهـناـخارـک ـبشهـ اـ ـینزـهاـمود. اـبایـههـ ـتعار،ـکنـیاالی ـتسهـکدادیـ ازـ ـختاـسسـپال راـمیآـمرـبناشـ د
ح ــم «دــکیــمدودــ اوــمرــیرد. (ــناــکود Diarmuidل» O’Connell(ع ــم عوــتاونــ ــس جهیــ ــت ساریــ ــت فالــ ــگ ت:ــ

اوـماـنرـب“ ـلیهی اـ ـنتوـمهـکودـبنـیه ـنهاژـ اـیاـ را ـنجی ـهیدـبامـ ـختـاسارـکهـنـاخارـکایـکرـشم.”ـ ـبخنـ ـمختلایـهشـ ـ ـ فـ
رـکوشـجه،ـندـب و اـناری را ـنجگ ـهنیدـمامـ وـ ـبعد ـتمدـ ـقطعامـ ـ راـ ـتسهـبات ـبفالـ ـستنرـ ـ آنـهرـگارـکاـتدـ راـها هـبا
ـشیاـمکـی بنـ ـت ـکننلـیدـ ـ ـتسد.ـ ـپیشنهارـبکـیالـ ـ ـ ـ آـناـخارـکتـخاـسادـ در اول به، ـل –ـکوـ ـنیرک ـمکوـ کزـ ـی وـ
)Albuquerqueو ـسپ) درـ –ـخنـسس ـلیفـاکوزه ـ ـنیرـ وـ داد را ـبعا ـبخدـ اـعرـطاـ ـستقبدم ـ ـ ـمقالـ ـمحلاتـماـ ـ رـهیـ

ـشهدو اـ ـپیشنهنـیر ـ ـ ـ راـ اـعت.ـفرـگسـپاد ـستقبدم ـ ـ وـ ـمیلیـبال ـ ـهمیـ اـ در ـنتخه ـ اـنـاخارـکتـیـاسابـ ـعتمه ـ هـبادـ
ـنف ـتسسـ راـ در را ـستال ـلیوـترایـبایاشـهیـیاـنواـتایـ دوـ ـمید ـشیـامنـ ـییاـپنـ وـ آورد ازـشثـعاـبن ـهمد دـ تـسان

تیترهای منفی که دربارهی تحویل دیرهنگام روداستر همه جا دیده میشد، باز هم بهچشم بخورد.

درـناـکاو ـمشکلـحرایـب۲۰۰۶الـسل ـ ـتسهـبیـلاـمالتـ ـپیالـ ـستوـ درـبهـ او ـیکزدـنود. ـستوـبیـ درـ و کـیون
ـمتوادهیـناـخ اـسوـ ـلنرـیط وـبدهـشزرگـبدیـ ـلیسدرکـمود ـ داـناـ از را ـنشگساش ـ دارـ ـتماه (ـ )Dartmouthوث
ـبعت.ـفرـگ اوـ آن، از داـبلـنـاکد ـنشگه ـ وـ ـجینیرـیاه ـ ـ رـ ـلیسوقـفـاتتـفا ـ زـناـ در را ـمینساش ـ ـسیهیـ یـجارـختـساـ

ـبگی ـ وـ ـبعرد داـبدـ ـنشگه ـ ـستورثوـناهـ (ـ رNorthwesternرن ازـتتـف) (ـکتـیرـیدـمهیـسدرـما )Kelloggالگ
امـم ـبگییایـبدرک ـ درـ او ـتصرد. راـخوراتاشـ ـمحقودش ـ وـ زـشرـگشـهژوـپق در ـمینوروی ـ ـسیهیـ وـساـ ت
ـقتصا ـ ـتصیـجارـخادـ داـبردهـکورـ در و ـنشگود ـ وـ ـجینیرـیاه ـ ـ درـ ـهمیا ـ ـتحصیـاهوزهـحنـ ـ ـ اوـبردهـکلـ ـگفلـنـاکود. ت:ـ
ـگهاـناـم“ا درـ ـچیرـبهـبروعـشاـهآن۱۹۸۹و۱۹۸۸ایـهالـسان، درـنردـکورویـشدنـ و هـبنـمراـجاـملـقداـحد

ـمشک ـ ـکمکودم.ـبوردهـخرـبدـنرـبلـ ـ ـمشخنـمرایـبمـ ـ ـشغلدـیاـباـیهـکدـشصـ ـ داـ ـنشگی ـ ـتحقیقاـییـهاـ ـ ـ ـ یـتاـ
ـشتدا ـهمم.”ـشاـبهـ زـ ـقعیـومهـکودـبانـمان ـ ـشغلتـ ـ اوـ ـسمهـبلـنـاکی دـ ـنیت ـتجایـ ـتغییارتـ ـ ـ ـمسیرـ ـ اوـ و داد هـبر
ـعن ـمشرـیدـموانـ ارـککـمایـهتـکرـشرایـباورـ ـیکسان ـ (ـ McCannون Eriksonور (ـیدواـل)، )،Worldwideد
اـناـی روـنگ ـبیکد ـ (ـ Youngم & Rubicamا و ـکسنچ) ـ ـ (ـ وـکارـک)Accentureر ـمثیـیاـهتـکرـشهـبرد اـکوـکلـ

) مشاوره میداد.AT&Tکوال و ایتی اند تی (

ـقتو۲۰۰۱الـسدر آنـکیـ ـپیمواـهه ـ دوـهرجـبهـباـهاـ ـقلای اـ ـمسیدـنردـکتـباـصو ـ ـشغلرـ ـ اوـ رزـطهـبلـناـکی
ـچش ـگیمـ ـتغییریـ ـ ـ اـکرـ در اـثرد. ـحملنـیر ـ ـیسترورـتهیـ ـ اوـ ـمثمـهلـنـاکی، ـبسیلـ ـ ازـ ـتصمیردم،ـماری ـ ـ ازـفرـگمـ ت
اـبدـنواـتیـمهـکقـیرـطرـه ـمتحاالتـیه ـ آـ ـیکرـمده ـکنتـمدـخاـ اوـ اواـکد. در دـخه زـسهیـهر ودـبیاشـگدـنوم
ـیگد وـشازـبرـسسـناـشرـ درـمدـخدن ـنیت ـنظرویـ راـماـ درـشداـنی و ـتموضـعت الشـترفـصهاشـجوـتامـ
زـکرایـب در ـمینار ـ اـ ـمنیهی ـ ـملتـ اوـشیـ واـنـاکد. در ـشنگتل ـ ـ دیـ دـبیـسن ـنبه اـکالـ از دـیار ـفتن دـبارـکرـ آن ـفته رـ
وـفیرـمارـک ـهیت ـقعیتوـمچـ ـ ـ دـبیـ ـنیتـسه اـتاوردـ «ـکنـیا ـلینکله ـ ـ ـ ـبلنـ ـمفیلوـ ـ ـ (ـ Lincolnد» Bloomfield(
ـستید ـ وزـ اـیار زـجارـخورـمر در ـمینه ـ اـ ـنظورـمهی –ـماـ ـسیی ـخبیـساـ درـیاـهرـ اوـمی ـشنیورد ـ ـبلد.ـ ـمفیلوـ ـ ـ هـبدـ

ـکس ـنییـ داـ ـبتهـکتـشاز ـمیاورـخایـهتـیورـمـامدـنواـ اوـناـ را ـبنتـیوـله ـکندیـ وـ ـمطمئتـسواـخیـمد ـ ـ هـکدـشاـبنـ
ــشخص ــ درــ درــسی رویــکارــکالــحت درــپکــیردن اــسروژهی وــست ظهــبت ــن اوــ قاــسر ــب ترــیدــمهیــ ــی وــ ی

ـمش اوـ راـناـکاورهای او ـتبل ـینزـگکـیهـبلـیدـ ـمنهیـ اـببـساـ ـشغنـیرای اوـکیـملـ ـعنهـبلـناـکرد. رـ ـییوان سـ
ـفتد ـبلرـ ـمفیلوـ ـ ـ ـمشغدـ ـ وـشارـکهـبولـ ـقعیوـماـبد ـ ـمختلفایـهتـ ـ ـ ـ ازـ ـتجراتـکذاـمی راهاـتاریـ ـسفدازیـنا درـ ارت
غ ـب وـسدادـ داـکر ـبعت.ـشار اـ از اوـبواـسهـکنـید تلـناـکق ـکن ـ وـشرلـ ـمجد درـ را الزم اـکتـفاـیوز ازهیـجرد
ـستد روزاـهزارشـگهـبیـسرـ ـسیلوـبهـکهایـنای ـ اـ ـنظرادـفهی اـماـ و درـتـاعالـطی ـعملیارهیـبی، ـ ـ ـمتعایـهاتـ ـ درـ دد
اـع و ـفغراق ـنستاـ ـ ـتهیانـ ـ راـشیـمهـ ـپید اوـکداـ ـگفلـنـاکرد. “ـ روزـهت: ـصبشـشر اوـ ـلیح، ـچینـ رویـکزیـ ـمیه زـ
ـهمیدـمیآـمنـم ـ درـکودـبزارشـگنـ ـقببـشولـطه ـتهیلـ ـ وـبدهـشهـ اـماـشود درـتاـعالـطل اـبی ودـبنـیارهی
ـکسهـچهـک ـکشتیـناـ ـ وـندهاـشهـ ـعلد ـکشتتـ ـ اـبهـچانـشدنـشهـ ـهمیشنـمت.ـسوده ـ ـ اـبهـ ـفکنـیه ردمـکیـمرـ
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اـک دـیه ـنگواـین اـ اـمراـچت.ـسی در ـقعیوـمنـیا ـ ـهستیتـ ـ ـ اـ و ـفقنـیم؟ درـ ـنبراقـعوردـمط ـبلکودـ ـ ـخیلهـ ـ ـکلیـ رـتیـ
ـنگراـجاـمهـب اـمراـچردم.ـکیـماهـ ـهمنـیا اـ در ـنقطنـیه ـ دـ از ـنیه لـباـقالـماـکوابـجم؟”ـیردهاـکذاریـگهـیاـمرـساـ

پیشبینی که اوکانل به آن رسید، نفت بود.

ـبیهـچرـهلـناـکاو واـتشـ در ـبستگر ـ ـ آـ ـیکرـمی ـنفهـباـ ـکشتـ ـبیگایـهورـ ـ دـناـ ـقیه ـبید،ـشیـمقـ ـمیااـنرـتشـ وـ د
اوـشیـموسـیـام ـگفد. “ـ ـمشتت: ـ اـمانـیرـ ـنظانـهدـنـامرـفـاسـاسن (ـنودـبیـماـ ـکسد آـکیـناـ در ـیکرـمه الـ ـتیای اـینـ
وـنودـبیـهدـنـامرـفزـکرـم ـقتد.) آنـبیـ ـصحبـاها ـ وـ ـبیت ـمطرـتشـ ـلعاـ وـ ـتحقیه ـ ـ ـمتردمـکقـ ـحتهـکدمـشهـجوـ درـ ی

ـصلدوران ـبسیمـهحـ ـ ازـ راـمایـههـیـامرـساری در ـستا ـحفایـ وـ ـتقظ ـنفایـههـلوـلتـیوـ اـ ـقتصت ـ اـ ـستفادی، ـ ادهـ
اوـندهاـش اـبلـناـکد.” ـنتیجنـیه ـ ـ رـ ـسیه ـبهتهـکدـ ـ ـکشرایـبدـنواـتیـمهـکاریـکنـیرـ وـ ـپسورش ـمتازهـترـ دشـلوـ

ـبکن ـ اـ اـید اـکتـسن ـمعنـیه راـلادـ ـتغییه ـ ـ دـ اوـهر ـنگد. ـصنعهـبیـهاـ ـ وـبتـ ـشیورـخاد وـ ـلیوـتد ـکنندـ ـ ـسنتانـگدـ ـ یـ
ـشیـام اـ اـخداـنن ـنتـامت ـنسواـ آنـکودـشعـناـقتـ آنـچه اـهه ـنجا ـهنیدـمامـ اـبدـ ـکنطـیراـشرـبیـفـاکدازهیـنه یـنوـ
ـسپد.ـشاـبرـثوـم درـ ـمشعهـکیـلـاحس، ـ روزـنواـخولـ ـبیهـماـندن ـینزـ (ـیسوـ ـچشود،ـب)Businessweekک ماشـ
ـمقهـب درـلاـ اـیارهیـبهای ـستک ـتسامـنهـبارتآپـ اـتوـمالـ ـفتورز وـ وبـبریـساد زدـنـاخارـکتـیـاسه ـتسهـکه راـ ال
ـمعورـطنـیا «ـبردهـکیـفرـ ـبجـامهـکیـیـاجود: زدن،ـحایـ ـعمرف ـکنییـملـ ـ اوـ ـگفلـنـاکم.» “ـ اـینـمت: ـیمیک ـ لـ
ـسترـف وـ آنـبادم ـگفتاـهه ـ درـکمـ اـحه ـمنیوزه ـ ـملتـ ـفعیـ ـلیاـ ـکنیـمتـ زـ در و ـمینم ـ واـکمـکهیـ ـبستگردن ـ ـ یـ

ـکش ـنفهـبانـمورـ ـبسیتـ ـ ـمشتارـ ـ وـ ـمنالقـعاق ـهستدـ ـ وـ ـتصم اـ اـکودـبنـیورم اـجیـبهیـماـنکـینـیه تـسواب
که خوانده نخواهد شد. اما صبح روز بعد یک ایمیلی در جواب برای من فرستاده شده بود.”

اوـساـم اـناـکک را ـستخل ـ وـکدامـ راـفرد او واـبورا ـشینگته ـ ـ ـ دیـ ـسترـفیـسن درـتادـ اـما اـنورد ـعتبواع ـ ایـهارـ
ـلیاـم وـتاـ ـتخفیی ـ ـ اـهفـ و ـعتبا ـ ـتسهـکیـیاـهارـ ـممکالـ ـ اـ ـبتتـسن درـنواـ ـخصد ـشیاـموصـ آنـقرـبایـهنـ از اـهی
ـستفا ـ ـکنادهـ وـپد،ـ ـکنوـجرس اوـ درـممزـهمـهلـنـاکد. ـستواـخان، ـبسترایـبیـ ـ ـمحهیـ اـ وزارت ت.ـشوـنرژیـنرک
ـگفلـنـاکاو “ـ ـتنهت: ـ ـچیاـ ـنستیداـمهـکزیـ ـ اـ ـختـاسرایـبـامهـکودـبنـیم اـ ـمقهـبهـنـاخارـکنـین ـبسیدارـ ـ زـ ادیـیار
اـپ ـحتیول ـ داـ ـشتیاج ـ ـنظم.ـ اـ ـهمدـیاـبهـکودـبنـیرم راهـ اـههی را ـمتحا ـ ـکنیانـ ـ ـتسم.”ـ دـبالـ ـنبه هـبهایـیاـمرـسالـ

ـمبل ـ ـمیلی۲۰۰اـت۱۰۰غـ ـ ـ دالرـ وـبون ـسختالـماـکود ـ ـختاـسایـهیـ دـمنـ را اس ـفترـگمـکتـسدل اوـبهـ لـناـکود.
گفت: “ما خیلی ساده و بی تجربه بودیم و تازه داشتیم وارد این کسبوکار میشدیم.”

ژا ـتس،۲۰۰۹الـسهیـیوـندر ـهمیشگایـجالـ ـ ـ ـ درـشورـپیـ را ـنمه ـیشگاـ ـ ـشیـاماهـ دـ ـیتن ـتسخیتـیروـ ـ ـ وـکرـ رایـبرد
ـقیمآن ـ ـکمتـ ـبسیهـکراـچت؛ـخرداـپیـ ـ ازـ ـشیاـمایـهتـکرـشاری دـسنـ ـیگازی ازـ اـکرـشر در ـمننـیت ـسباـ تـ

ـچش ـفیسکد.ـنودـبردهـکیـشوـپمـ ـ ـ ـیگـاجکـیرـ وـکوـلاهـ ـچشس ـگیمـ درـ ـکنر راـ ـعبرویـهار دـتورـ وـبدهـیدارک ود
ـچن دـیدـ ـختن ـبلرـ زـنوـ ـیبد اـهاـ ـشیـامرافـطم ـپلکییـمنـ ـ ـ ـتسد.ـندـ اـ در ـنمنـیال ـیشگاـ ـ روداـ ـستاه دـ و ـستگر ـ اـ ـنتقاه ـ الـ

قدرت برقیاش را داشت؛ همین و بس.

ـفن اراـ ـمهنطـسوـتدهـشهـیاوری ـ ـسیدـ ـتسنـ وـخدریـقهـبالـ ـکننعـناـقوب ـ اـجوـتهـکودـبدهـ وـبیـمـاسه ـمعزرگ روفـ
ـجلودشـخهـبرا ـکمدتـمرد.ـکبـ ـبعیـ اـ از ـنمنـید ـیشگاـ ـ داـکرـشاه،ـ ـیملت ـ اـ ـظهر ـتمارـ کـیهـکدـنداـباـتردـکلـیاـ
ـبندسـسـرم ـشکلهـچیـقرـبAالسـکزـ ـ اـ وـسی وـحهـچت دارد.ـلـاحس اـیدـمی داـیراـجران ـیملی ـ ـگفتنرـ ـ ـ درـکدـ ه
ازـتمـک ازـمکـیر ـتساه ـکننیـمدـیازدـبالـ ـ درـتدـ اـبا ـقضینـیارهی ـ ـییزـجاـبهـ ـبیاتـ ـصحبریـتشـ ـ ـکننتـ ـ وـ د

ـمهن ـ ـسیدـ ـتسنـ ـتصمیمـهالـ ـ ـ ـفتنرـگمـ ـ ـقبهـکدـ اـ از دوـقالـمنـیل ـشیـامات ـنمنـ دـنوـ ـیگهی ـبسرـ وـنازـ ـحسد یـباـ
ـتح ـثیاـتتـ ـهندـبانـشرارـقرـ وـ ـقتد. اـیدـمیـ داـیراـجران ـیملی ـ ـنتیجرـ ـ ـ ـتسارـکهیـ دـ را ـچهد،ـندـیال ـبستزارـهارـ ـ هیـ
ـشیاـمانـگاوـنرایـبریـطاـب آزـهنـ ـیشاـمای آـ در ـلمی ـسفانـ دادـ ـتید.ـنارش ـتسمـ ـچیالـ ـشبیزیـ ـ ـهمیهـبهـ ـ نـ

۱۹۰انتقام ماشین برقی



سفارش را هم از طرف شرکت تویوتا داشتند و توانستند این کسبوکار را قبضه کنند.

ـتسرایـبطـیراـش۲۰۰۹یـماهـمدر ـبهتالـ ـ وـ ـبهتر ـ ازـشیـمرـ روـمد. اس ـنمدل وـشیـیاـ ـبعد آن،ـ از تـکرـشد
ـیملدا ـ ازـصدر۱۰رـ ـسهد ـتسامـ راـ ـقیمهـبال ـ ـمیلی۵۰تـ ـ ـ دالرـ ـهمچنید.ـیرـخون ـ ـ ـ اـ دوـین ـتهیرایـبتـکرـشن ـ هیـ

ـبست ـ ـمنریـطاـبایـههـ ـشیاـمزارـهرایـببـساـ ـشمنوـهنـ ـ داـ ـیملد ـ دوـفواـتکـیهـبرـ ـنباـجق رـ ـسیه اوـندـ لـناـکد.
ـگف “آنـ ـبسیولـپت: ـ ـمهارـ دورانـبمـ آن در و ـحسود دادـبیـباـ رـمه ـسیان ـهمچنید.ـ ـ ـ ـ اـ ـجنبراـجاـمنـین ـ هیـ
ـعتبا ـ داـمرایـبمـهاریـ اـشا ـهمنـیت. ـکترـشانـ اـ اـهورـتوـمهـکتـسی ـحتای داـ ـخلراق اـ را ـختی وـکراعـ االـحرده

ـکنیـمذاریـگهـیـامرـسـامتـکرـشدر اـ ـلحظکـینـید. ـ ـبسیهیـ ـ ـمهارـ وـ وـبازـستـشوـنرـسم ـمطمئننـمود ـ ـ ـ هـکمـ
ـکنارـکهـبنـیا وـ اـیدـمان وزارت اـنران اـیرژی ـحسن اـ را ـلقاس واـمهـکردـکیـماـ ـقعا ـمنوانـتاـ ـهستیدـ ـ ـ اـ راـیم. ن

فقط مهندسین و پژوهشگران شرکت ما نمیگویند، حتی مرسدس بنز شاهکار هم همین را میگوید.”

ـبع اـ از ژاـید در ا۲۰۱۰هیـیوـنن، وامـیراردادـقرژیـنوزارت ـمیلی۴۶۵ک ـ ـ راـ دالری ـتساـبون ـبسالـ اـ ـمبلنـیت. ـ غـ
ـبسی ـ ـبیارـ ازـتشـ ـچیر ـتسهـکودـبزیـ اـ ـنتظال ـ داـ ازـشار ـسمت دوـ ـنصیتـلت ـ ـبشباشـ اـ و ـتنهنـیود ـ ـنصاـ فـ
ـمبلغ ـ ـ ـشیـامتـکرـشکـیهـکودـبیـ ـمعرایـبازیـسنـ ـشیـامکـییـفرـ ـنیازار،ـبهـبدـیدـجنـ داـ ـبنت.ـشاز درـیراـباـ ن

اوـسـامهـکیـلـاح و اـباـبلـنـاکک ـهیجولـپنـیت ـ اـنودـبانزدهـ ـهنـامد، ـنموزـ ـنستیداـ ـ آـکدـ ـتسـایه ـاتدـنواـتیـمالـ
اـخآ ـبماـپرـسراردادـقنـیر ـتسه.ـناـیدـناـ آوردهـبولـپهـبالـ ـنیاد داـ اـیتـشاز ـمجبهـکنـیا ـ هیـنـاخارـککـیودـبورـ

، کاری شبیه به این را انجام داد!۲۰۱۰ماشینسازی را بدزدد! در ماه می 

ـجن۱۹۸۴الـسدر وـتوـمرالـ ـسیاـترایـباـتوـیوـتورز (ـنهـبازیـسورـتوـمهیـناـخارـککـیسـ Newام United
Motor Manufacturing inc(اـیNUMMIـمحدر بللـ ـق ـ توـمیـ ـن ـشیاـماژـ ـجننـ درـتوـمرالـ تـنوـمرـفورز

ـلیفـاک ـ ـنیرـ درـ و درهیـموـحا ـسیلیکهی ـ ـ ـ رـفواـتهـبمـهاـبون،ـ ـسیق اـندـ دوـید. اـکرـشن ـمیت ادـبهـکدـنودـبدوارـ امـغا
دوـیا ـتسهین ـ ـ ـبهتالت،ـ ـ آـهنـیرـ ـیکرـمای ژاـهیـیاـ و ـپنا زـهیـ در ـمینا ـ ـشیـامهیـ ـمنجازیـسنـ ـ ـشیـامهـبرـ اـبیـیـاهنـ

ـکیفی ـ ـ وـتاالـبتـ ـقیمر ـ ـبشرـتمـکتـ اـ ـلیوـتهـبروعـشهـنـاخارـکنـیود. ـمیلیدـ ـ ـ ـشیـامـاهونـ ـمثنـ وـکاـتوـیوـتلـ ویـشروال
ـسپرد.ـکواـن ـبحسـ اـ ـقتصران ـ ـپیادیـ آـ وـمش ـجند درـتوـمرالـ ـقعیتوـمورز ـ ـ ـسعهـکتـفرـگرارـقیـ داـ تـشی
ورـخ از را ـشکسودش ـ ـنجدنـشتـ درـهدـباتـ ـتصمیتـکرـشنـیا۲۰۰۹الـسد. ـ ـ اـکتـفرـگمـ از تـکراـشنـیه
ـنظرفـص ـکنرـ وـ ـصلاـفالـبد ـبعهـ آنـ از ـهمیمـهاـتوـیوـتد ـ راـکنـ اـکار و اـکهـکردـکالمـعرد ـتسهینـیل ـ ـ راـ الت

تعطیل میکند که در این صورت پنج هزار نفر از کار بیکار میشدند.

ـخیلورـطهـب ـ ـگهاـنیـ ـتسی،ـناـ اـ راـصرـفنـیال ـپیت ـکنیـمداـ ـمت۵۷۰٫۰۰۰هیـنـاخارـککـیهـکدـ ـبعرـمرـ درـ را تـسی
ـحیدر ـپشتاطـ ـ ـبخیاشـ درـ ـبعاهـمکـیتـسرد. ازـ ـلیوـتد آـ وـکاـتوـیوـتنـیرـخد ازـشارجـخروال ـلیوـتطـخدناش دـ
آورـنـاخارـک در ـتس،۲۰۱۰لـیه وـ اـتوـیوـتال وـنردـکتـکراـشالمـعا راـنـاخارـکد ـتغییه ـ ـ دادـبارـکرـ ـتسد.ـنری قـفواـتالـ
ـبخرایـبهـکردـک اـ ـعظش ـمیلی۴۲هـنـاخارـکمـ ـ ـ دالرـ ـبپون (ـ ـچیردازد ـقبهـکزیـ ـمیلی۱لـقداـحالـ ـ ـ دالرـ د)،ـییارزـمارد
ازایـتوـیوـتهـکیـلـاحدر در ـسهدـصدر۲٫۵ا ازـ ـمبلت،ـکرـشم ـ ـمیلی۵۰غـ ـ ـ درـ دالر ـتسون رد.ـکذاریـگهـیـامرـسالـ

وا ـتسعـقدر دـماـشهـکهـناـخارـککـیالـ ـستگل ـ ـبسیرسـپایـهاهـ ـ دـبارـ و ـیگزرگ اـ ـمکر وـناـ ـتجهیات ـ ـ راـبزاتـ ود
مجانی به دست آورده بود.

ـنسـاشوشـخ ـمکایـهیـ ـتسرایـبهـکررـ ـپیالـ اـسـامهـکدـشثـعاـبدـمیآـمشـ ـحسک داـبوـخاسـ ـشتی د.ـشاـبهـ
ـبعتـسدر اـ از درـناـخارـکراردادـقهـکنـید ـبستاـته ـ ـبست۲۰۱۰الـسانـ ـ ـتسد،ـشهـ دـ رایـباـتدـشارـکهـبتـسال
ـعمهیـضرـع ـسهیـموـ آـ واـشادهـمام اـضود. ـنسواـتیـمهـکیـیاـجاـتتـکرـشهـکتـسح دـبولـپدـیاـبتـ تـسه
راـماـتیآوردـم اس ـکنهـضرـعازارـبهـبدل دـ و گد ـی نهیـصرـعایـهروژهـپرـ ـف راـ یاوریاش ـپ بشـ ـب ـتسرد.ـ الـ
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 میلیون دالر افزایش سرمایه داشته باشد.۲۰۰امیدوار بود حدود 

ـعمهیـضرـعکـسـامرایـب ـسهیـموـ ـحکامـ ـمعمـ ـملاـ ـشیطاـبتـساوـفهیـ ـ داـ را زـشان از زـپیـپانـمت. و ۲پـیال
آنـهکـسـام راـچر درـکه داـته اـشوان ـنجت دادهـ ـکنتودشـخـاتودـبام ـ ـمطلرلـ ـ دـیـاهتـکرـشقـ در را تـسش
ـشتدا ـحتد.ـشاـبهـ اـ اوـگی ـسهنـیرـتزرگـبر ـهیاـماـبتـکرـشمـهازـبد،ـناـمیـمیـقاـبامدارـ دـ زاجـمیـمدـمت
ـعمایـهازارـب ـتفکرزـطهـککـسـامد.ـشیـمهـجواـمیـموـ ـ ـبلنریـ ـ وـمدـ داـگدفـهدت ـمجبتـشرا ـ دامـمدـشیـمورـ
ـپیشنهاـب ـ ـ ـ اـهادـ و ـنتظا ـ دـبهـکیـنذاراـگهـیـامرـساراتـ ـنبه ـهستندتـماهـتوـکودـسالـ ـ ـ آنـشهـجواـمد،ـ از یـیـاجود.
ـتسهـک ـمجبالـ ـ دـشیـمورـ راـتاـفد ـعمیـسررـبرایـبرش ـکنازـبومـ آنـ از ـبعهـبد، ـکنکاـبدـیاـبدامـمدـ ـ وـهاشـ ا
اـشیـمهـجواـمردمـمایـهیـسررـب اـضوـمنـید. ـنبوبـخالـصوع ـجیرـتکـساـمهـکراـچودـ ـهمیشیدادـمحـ ـ ـ هـ
راـیاـهارـک ـمحش ازـناـمرـ دور و ـهیه اـهاـ ـنجو ازـهدـبامـ و دـطد ـیگرف اوـ ـتسیـلاـماعـضر اـ ـنبوبـخالـصال ود.ـ
ـمحصکـیتـکرـش ـ (روداـ ـستول وـ ـینزـهر) ـلیوـتهیـ وـ ـسعوـتد وـ ـحشتنهی ـ ـ داـکاـ وـشی ـهمیاـتت ـ ـچننـ ـپیاهـمدـ شـ
ورـمدر ـشکستگرز ـ ـ ـ وـبیـ ـتخصصالگـبود. ـ ـ ـشیـامیـ ـپنیوـلـاجنـ ـ (ـ ـعمهیـضرـع)Jalopnikک ـسهیـموـ ـتسامـ راـ ال
ـبی اـتشـ از اـنداـبیـلـامتـکرـحکـیهـکنـیر ازـمداـقد، ـتعبیاریـچاـنرـسی ـ ـ اـکرـ وـیرد. “ـشوـنالگـبن ـعبهـبت: ارتـ
ـیگد ـتسر،ـ ـکترـشالـ ـفقهـکتـسیـ زـهیدـمدرـهولـپطـ از اـکیـنـامد. درـکرـشنـیه ـسیـات۲۰۰۳الـست د،ـشسـ

 میلیون دالر ضرر مالی را متحمل شود.”۲۹۰ میلیون دالر درآمد ۱۴۷تسال برنامهریزی کرد که در ازای 

ـطب ـگفتقـ ـ ـمنبکـیایـههـ ـ ـمعتبعـ ـ ـ ـتسر،ـ اـ ـمیال ـبیسیـلـاسهـکودـبدوارـ ـ ازـنروـفزارـهتـ راـمد اس هـبدامـکرـهدل
ـقیم ـ دالرـه۵۸تـ ـبفزار ـپنیوـلاـجد.ـشروـ ـ اـ در ـطعنهـبوردـمنـیک ـ “ـشوـنهـ ـحتت: اـبرضـفاـبیـ ـمیهـکنـیر زانـ
درـشرضـفتـسواـخدر ـمیده ـمحیدارانـفرـطانـ ـ زـ ـیسط ـشینـامرایـبتـ ـ ـمثیـ وـملـ اس داـجدل ـشتود د،ـشاـبهـ
سیدفــهنــیا ــب ــ نارــ ل ــب ــ ترــشرایــبهایــنروازاــپدــ ــک اــبیــ ــچکوــکنــیه خهــکتــسیــ ــب یدــهواــ ن ــچ ــ ــمحصنــ ــ ولــ

ـمنحص ـ ـ وـفهـبرـ ـکسوـلرد راـ ـفیرـظاـبازاریـبرایـبی ـییاـپدـیرـختـ اراـ ـحقیقتد.ـهدـبهـین ـ ـ ـ آنـماـ راـها م.ـیدارـناورـبا
ـقب دـهالـ ـچقازارـبهـکمـیدهاـیم وـلاـظدـنواـتیـمدرـ ـستم وـشاـبرـگمـ ـقطعد ـ دـ ـیگا ـلیوـترـ ـکنندـ ـ ـشیاـمانـگدـ مـهنـ
ـقص رـگادـسهـبدـندارـندـ راـبـاقی ـکنت ـبگارـ اـنذارـ و راـصرـفنـید ـتسهـبت ـتسلیالـ ـ ـ ـکننمـ ـ ـشنارـکد.”ـ دـهاسـ ـیگای رـ

هم با این نوشته موافق بودند.

ـتسالـحرـهدر درـ ـسهوارد۲۰۱۰الـسنـئژو۲۹ال ـعمامـ ـهمد.ـشیـموـ روزـ یمان ـق ـ ـسهتـ هـبتـکرـشامـ
رـبدـصدر۴۱اـتتـعرـس وـفاال ـنسواـتت ـمیلی۲۲۶اـتتـ ـ ـ اـ دالر داـیـامرـسشـیزاـفون ـشته ذارانـگهـیـامرـسد.ـشاـبهـ
ـمیلی۵۵٫۷ررـضهـب ـ ـ دالریـ ـتسون درـ ـنگ۲۰۰۹الـسال وـنودـبردهـکاهـ ـهمچنید ـ ـ ـ اـبنـ ـهفیـطتـکرـشهـکنـیه تـ
ـمیلی۳۰۰الـس ـ ـ دالرـ اـکرجـخولـپون اـسرده ـعمهیـضرـعنـیت. ـسهیـموـ درـ ـلیوـتازارـبام ـکنندـ ـ ـشیـامانـگدـ نـ
ـیکرـمآ رـ در با ـت اـ اول ـیستهی ـ ـقباد،ـ آنـ از ـعمهیـضرـعل ـسهیـموـ درـفامـ ا۱۹۵۶الـسورد رـیدر ـتبن رارـقهـ
رـشدا ـقبت. ـتسایـ ـکمالـ اـبانـکاـ ـمگکـییـیوـگدـنردـکیـموردـخرـبوریـطتـکرـشنـیا اـحزاـمسـ رـیدـمت.ـسم
ـنیسلـماـع ـ اـسوـگوسـلارـکان،ـ از ـقعیوـمنـین ـ اـ ـستفت ـ ـکنادآوریـیردمـمهـباـتردـکادهـ ـتسهـکدـ درـ ـمقال لـباـ
اوـکرـش ـبسیت ـ وـچوـکارـ ـهمیماـکک ـ اـ اـست و ـنیسهـکردـکالمـعت ـ ـقصانـ داردـ ـنصاـپ،۲۰۱۲الـساـتد زارـهدـ

ماشین برقی به بازار عرضه کند.

ازـککـسـام ـمیه ـهیجدهـمتآـسهدـبولـپزانـ ـ ـگستهـبروعـشود،ـبانزدهـ ـ ازـخرـبرشـ ـتیی ـمهنایـهمـ ـ ردـکیـسدـ
ـسعوـتایـهارـکو راـمهیـ اس وـیهرـماـنرـبدل ـبنولـمرـفزی دـکدیـ ـفترد. اـهرـ ـصلای ـتسیـ ازـ ـتئـامنـسال کـیهـبوـ
ـختمـاس ـ درـتزرگـبانـ آـلاـپر ـلتو ـمنتقوـ ـ ـ وـندـشلـ ـلتوـهونـفد ـتیاوزنـهسـ درـحراـطمـ ـنجلسآـلی ـ راـ رـتزرگـبس
ـمهنرد.ـک ـ ـکمرایـبدانـیاوـجدسـ ـتکمیهـبکـ ـ ـ وـ ـسعوـتل ـفنهیـ ـبندنـسـرمردنـکیـقرـبرایـباوریـ کـیتـخـاسز،ـ
راوـتوـیوـت وـقرـبورـفا ـنمی اوـههـنوـ ـلیای اسـمهیـ ـبیدامـمدل رـهروژهـپنـ در ـتیود.ـبدـمتوآـفا ـتسمـ درـ کـیال

۱۹۲انتقام ماشین برقی



ـیشگـامآز ـ ـنف۴۵دودـحاـبکـچوـکاهـ ـنیرـ دـعرـسهـبروـ وـنودـبدهـشارـکهـبتـست ـمشغد ـ رویـکارـکولـ ۳۵ردن
ـتسودرویـخ راوـ وـنودـبورـفت ـهفتد ـ دوـ ـشیاـمهای زـ را روـین و ـنسخد.ـنردـکیـمر ـ آـ ـلفهی اس،ـمایـ هـکدل
ـبخلـمـاش ـمختلایـهشـ ـ ـ ـشینـامهیـندـبفـ ـ ـختـاستـنوـمرـفهیـنـاخارـکطـسوـتهـکودـبیـ ـبستود،ـبدهـشهـ ـ ایـههـ
وـتاـب ـقطعری ـ اـقرـباتـ زـشالحـصی در ـمیرزـیده دـ ـفتن توآـلاـپرـ ـل ـختاـسوـ ـگفیـمدانـیاوـجد.ـشهـ “اوـ ـلیت: نـ

ـنم اوـنوـ ـلیهی اـ از ـشیاـمنـیه دوـعاـسدودـحنـ ـصبت ـتکمیحـ ـ ـ اـمد.ـشلـ از درـکنـیا ـهمه ـمحانـ آنـبهـطوـ ا
ـننرا اـبمـیردـکیـمیـگدـ ـهنهـکنـیدون ـشیشوزـ ـ داـ ـشبه، وـ ـحتاـیورد ـتجهییـ ـ ـ داـ ـخلزات داـ ـشتی ـخیلد،ـشاـبهـ ـ یـ

هیجان زده بودیم”

روزـیکـی دو ـبعا ـکنترایـبکـسـامدـ ـ آزـ و اـیـامرل آنـبریـسودروـخنـیش اوـهه زد. ـپشدـیرـپا آنـمرـفتـ و ان
اـترا ـنتها ـ زـ ـمیرزـیای راـ ـبتاـتدـنن ـکمدـنواـ ـتنههـبیـ ـ وارـیاـ ـکنیاشـسی ازـ ـشیـامد. ـپینـ آنـشادهـ دور و وـقد زد دم
ـبع ـمهندـ ـ آـسدـ ـنظاـتدـندـمان درـسـامرـ را ـشیـامارهـبک ـبشننـ ـ اـنوـ روـید. درـنن آـهاهـمد ـچنیـتای ـتکارـبنـیدـ رارـ
ـگفیـمدانـیاوـجد.ـشیـم “اـ ـغلت: اوـ ـنظاتـقب اوـ ـقطعرات ـ وـ ـمقهـکتـقروـهـامود.ـبدهـنازـسی اوـبدورـ از ود،
ـستیواـخیـم ـ ـشیـاماـبمـ دوریـ اوـنزـبن و ـقبمـهد اـ از ـعجلاـبهـکنـیل ـ راـخهـ ـجلسهـبودش ـ ـبعهیـ دـنـاسرـبدیاشـ

از ما میخواست که مثال فرمان ماشین کمی محکمتر بشود یا چیزی شبیه آن.”

ـتع زـ ازـیداد آـمادی ـلفدل ـختـاساـ آنـخرـبد.ـشهـ از ـمیـاترایـبـاهی ـکنننـ ـ ـمثیـیـاهدهـ ـسترـفوشـبلـ ـاتدـشادهـ
ـسیستروی ـ ـ آنـمرـتمـ ـکننارـکاـهز ـ وـ ـبقیانـممزـهد ـ آزـیاـبمـههـ ـمختلایـهشـیاـمد ـ ـ اـ را ـنجف وـنیدادـمامـ اـید
ـنکروی ـشیـامیـحراـطاتـ اـیدـمد.ـنردـکیـمارـکنـ ـتسیـیراـجران ـطبالـ ـسخهایـماـنرـبقـ ـگیتـ ـشیـامدامـمهـنراـ ـاهنـ
در ـنگردشـگرا ـشتنیداـمهـ ـ ـتیکـیهـبد،ـ دوـ ـهفتم ـ ـشیاـماـتدـنیدادـمتـصرـفهـ آـ ـلفن راـ آزـبا درـیاـمرای ش

ـببردـسوایـه وـ ـبعرد ـهمدـ ـشیـامانـ راـ ـتیرایـبوراـفن دـ ـیگم ـسترـفیـمریـ ـسیستـاتدـنادـ ـ ـ اـ ـنتقم ـ راـتدرـقالـ ش
ـتنظی ـ ـ ـکنمـ ـگفیـمدانـیاوـجد.ـ “اـ داـتوـیوـتایـههـناـخارـکرادـفت: و ـیملا ـ ـحسرـ درآوردهـشیـباـ درـنودـباخ تـسد.

آنـکتـسا دوـهه ـیسا ـشیـامتـ آـ ـلفن وـ ـچناـیا ـچناـتدـصدـ ـشیـامزارـهدـ ـبتنـ داـ ـشتنا ـ اـ ـهمـامـامد ـچیهـ ازـ ـتسز تـ
ـتص داـحراـطاـتادفـ ـخلی ـشیاـمیـ راـ وـمودـخن ـپنجدودـحاـبان ـ ـشیاـماهـ اـ ـنجن اـکمـییدادـمامـ ـنظییـبنـیه ـ رـ

بود.”

ـمنارـک ـتسدانـ ـستواـخاـبدنـشهـجواـمرایـبالـ ـسخایـههـ ازـساـمتـ ـهمک، یانـ ـتکن ـ ـ اـیاـهکـ ـستفی ـ ادهـ
اـشایـهمردهـههـکدـنردـکیـم در ـسپیان ـ ـیکساـ ـفترـگادـیسـ ـمهند.ـنودـبهـ ـ زرـسدـ وـنان ـخیلوشـهاـبگ ـ وبـخیـ

ـفهمی ـ ـ هتهـکدـنودـبدهـ ـب ـ اـ اـسر دادنـبرـگت ـخبکـیرای ـجلسهـبدـبرـ ـ اـبهـ هیـماـنرـبکـید،ـنیروـمالنـیا
ـیگـاج آـیزـ و اـمن داـجادهی ـشترا ـشناـبهـ ـگفیـمدانـیاوـجد.ـ “ـ ـیکت: ازـ ـسنرـتی ـجلسنـیرـتاکـ ـ زـ هـکودـبیـنـامات
ـنیـام داـ ـشتیاز ـ دوـ ـهفتم ـ وـ وـقه ـبیولـپت اـتشـ از ـبگیالنـیری ـ ـنسخکـیاـتمـیرـ ـ دـ ـیگهی ازـ اسـمر ـبسدل م.ـیازـ
وـیردـکزیـیهرـماـنرـبکـیمـهاـباـم ـتخمیم ـ ـ زدـ ـچقهـکمـین زـ دارـمدر الزم وـیان نزـهم ـی اـ ـچقارـکنـیهی درـ
اوـبود.ـشیـم ـگفتیه ـ ـ اـکمـ ـبخرـگه ـهیواـ روزـسیـطمـ ـشیـامی راـ ـبسن ـچندـیاـبمـیازـ ـنیدـ اـیدـجرویـ ـستخد ـ دامـ

ـکنی ـ وـ ـبعم ـچندـ رزوـ اوـبهـمد ـنشه دادـ ـشمم.ـیان ـهیاـ ـنمتـقچوـ ـنیواـتیـ اـبدـ ـبگالنـیه ـییوـ ـنمهـکدـ راـکدـنواـتیـ اری
ـنجا اـهدـبامـ ـشمهـکودـشیـمثـعاـبنـید، اـ از را یاقـتا ـب ینرونـ ـب ـ ندازد!ـ ـب ـهمدـیاـبنـیراـباـ ـچیهـ راـ تـقهدـبز
ـکنیزیـیهرـماـنرـب ـ ـبعد.ـ اـ از ـنظوردـمهیـماـنرـبـامهـکنـید راـمرـ اراـبان او دادـیه اوـیه ـگفم، «ـ ـمتشکه،ـشاـبت: ـ ـ وـ رم.»

همه از اینکه اخراجم نکرد، کامال هیجانزده بودند.”

اوـهـاگ ـمهنکـسـاماتـقی ـ ـتسانـسدـ راـ درـبال ـخستشـیـاهتـسواـخا ـ اوـبکـیرد.ـکیـمهـ ـیکار ازـ ـنمی ایـههـنوـ
ـلیاو راـمهیـ اس آـبدل ـهفترـخرای ـ وـبهـنـاخهـبهـ و ـقترد دوـ ـشنبی ـ ـگشرـبتـکرـشهـبهـ آنـ از هـکتـسواـخـاهت
ـهشتدودـح ـ اـ رویـصاد را ـشیاـمالح ـپینـ ـکننادهـ ـ آنـ از ـهیکـساـمهـکیـیاـجد. ـچیتـقچوـ راـ ـنمزی ـیسوـنیـ د،ـ
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ـهم ـتغییهیـ ـ ـ ذـ در را ـهنرات ـنگشـ داـ ـشته وـبهـ ـهفتود ـ ـهفتهـبهـ ـ اـ ـفهنـیه راـسرـ بیناـتردـکیـمکـچت ـب ـ ـ دـ
ـمهن ـ ـتغییدامـکانـسدـ ـ ـ اـ را ـعمرات ـهمد.ـنردهاـکالـ ـمهنرایـبهـکیـنوـناـقانـ ـ اـسدـ ـسپیان ـ ـیکساـ وـهسـ ودـجم

ـشمدارد. راـکاـ اـکاری ـستواـخالنـیه اـبهـ ـنجود وـییدادـمامـ ـییزـجاـباـید وـمـاکاتـ ـعلمل ـ ـضحوـتیـ دـییدادـمیـ
که چرا کاری را نمیشود انجام داد. جاویدان میگفت: “او همیشه به قوانین فیزیک میرسید.”

ـتکمیرـخاوا ـ ـ درـملـ اس ـستواـخکـساـم۲۰۱۲الـسدل اـیاـههـ را وـکالحـصش ـسبرد اـ و ـستیک ـ ـشیاـملـ راـ ن
ـتغیی ـ ـ داد.ـ ـجمعرـهر ـ ـلتوـهونـفاـبهـ اـهسـ در ـستاوزن ـتسیـحراـطویـیودـ درـ ـنجلسآـلال ـ درـ اسـمارهیـبس دل
ح ــب وــ فث ــگ داــگتوــ نو ــشت ــ توــهونــفد.ــ ــل وــهســ ــچکوــکروهــگاوزن ازــ ــمحش اــ درــشراقــطل هیــناــخارــکان
ـسپیا ـ ـیکساـ ـیکزدـنهـبسـ ـمجتمیـ ـ ـ اـ ـسپیع ـ ـیکساـ ـنقسـ ـمکلـ وـنودـبردهـکانـ ـتجهید ـ ـ ـخیمزاتـ ـ ـننـامهـ راـشدـ ان

ـهم ـبناـجانـ اـنودـبردهـکاـ ـختماـسنـید. ـ ـچنانـ دـیدـ ـفتن وـکرـ ـبعار ـمحکـیدـ ـبسیهیـطوـ ـ وـبارـ ـگستزرگ ـ ردهـ
ـچنهـکتـشدا ـشیـامنـیدـ آزـ ـیشـامن وـ ـقطعی ـ ـمختلاتـ ـ ـ آنـ اـجف در ـنتظا ـ ـمعارـ ـیناـ وـنوـبهـ ـقتد. درـمهـکیـ الـسن

آنـب۲۰۱۲ رـجه ـفتا اـیم،ـ ـسکلک ـ اسـملـمـاکتـ ـنسخدل ـ ازـ اـمهای ـیکدل –ـ ـهنهـکس ـشیـامکـیوزـ یـسـاشنـ
ـبلن ـ ـنشهـضرـعازارـبهـبدـ وـبدهـ ـتعود- وـیاـتدادیـ ـلپـاقر ـکناقـ دـ آنـیار درـسـامد.ـنودـبـاجوار ـصنک راـلدـ ـننی دهـ
اسـم ـنشستدل ـ ـ وـ ـلتوـهونـفه ازـهسـ ـصناوزن ـکنیـلدـ راـ ـننار رـبدهـ ـفتاال ـچشمود.ـبهـ ـ ـچنرایـبکـساـمانـ دـ
ـقیقد ـ دـبهـ ـهمهـبتـقا ـنگـاجهـ وـکاهـ ـبعرد آـ روی ـفتد ـگیابـ ـشیـامرـ رـنـامتـباـثنـ آـند. ـفتگ ـگیابـ دورـبژـبرـ و اـتود

دور آن یک درز بزرگ ایجاد شده بود که الیهی پارچهای روی آن را پاره کرده بود.

ـگفیـمکـسـام “اـ ـشکنـیت: ـفتاـ ـحتده.”ـشهـ ـپییـ آـکیـیـاهچـ ـفته ـگیابـ راـ ـشیـامهـبر وـ الـمـاکدـنردـکیـملـصن
وـضوا ـمشخح ـ وـنودـبصـ اـساـمد داـصک ـچشمتـقروـههـکتـشرار ـ آنـبشـ ـفتیاـماـهه اـ ـنگد ـخنجارـ ـ هـبرـ

ـچشم ـ ـغیراـجـاملـکیرود.ـمروـفشـ ـقبلـباـقرـ ـگفیـمکـسـامود.ـبولـ “ـ ـببینیدـیاـبـامت: ـ ـ ـ ـبهتمـ ـ آـیرـ ـفتن ـگیابـ درـ ر
ـنید ـچطاـ اـ وـسور ـبعت ـبهتدـ ـ راـ آن از یوـتر ـل ـکنیدـ ـ ـچنم.”ـ ـنفدـ دـ از ـستیر ـ ـبیمـهکـساـمارانـ ـشیاـمرونـ نـ

مشغول یادداشتبرداری بودند و اینها را هم نوشتند.

ـهمی ـ روـ اـمرایـبمـهدـنن ـیکدل دوـ ـتکارهـبس اـشرارـ ـشیـامنـید. ـکیبرـتودـبرارـقنـ ـ ازـ ـشیـامی ـبلنیـسـاشنـ ـ دـ
ـتس وـ ـمینکـیال ـ رویـکدـشاـبیونـ اسـمایـههـیاـپه ـختـاسدل ـلتوـهونـفود.ـشیـمهـ ـچهاوزنـهسـ ـنسخارـ ـ ازـ ه

ـکنس ـ اـ ـصلول ـشیـامیـ داـ را زـکتـشن روی ـمیه ـمنتظنـ ـ ـ ـیککـسـاماـتدـنودـبرـ ـیکیـ آنـ راـهی ـکنیـسررـبا درـ د.
ـعی اـحنـ دوـیال، ـبین اوـتشـ درـقر ـبحالـحات وـ ـتفکث ـ درـ ردـبر ـمیفـیارهی ـصنیـناـ ازـکرـهد.ـنودـبـاهیـلدـ دام
ـصن ـنستنواـتیـمـاهیـلدـ ـ ـ ـمستقهیـیاـپکـیدـ ـ ـ داـ ـشتل ـشناـبهـ اـجهـباـتدـ ـصنلـکهـکنـیای ـتنظیمـهاـبـاهیـلدـ ـ ـ مـ
ـمسرـهد،ـنوـش ـبترـفاـ ـصندـنواـ راـخیـلدـ دـبودش ـلخه ـتنظیواهـ ـ ـ ـکنمـ اـساـمد.ـ آزادیـیک ـعملن ـ راـ هـبهـکی

ـمس دادهـفاـ ـخیلد،ـشیـمر ـ دوـ داـسی اـشت ـبعاـمت اـ از دـکنـید ـصندـیه درـکرـهاـهیـلدـ ـمککـیدام رارـقانـ
ـگییـم ـکمدـنرـ ـنگیـ اوـشرانـ ـگفد. “ـ ـمشکت: ـ اـ آنـکودـبـاجنـیل دـهه ـیگا ـهیرـ درـهاـبتـقچوـ ردـیم رارـقفـیک
م ــن نرــگیــ ت ــف ــ اــ و منــید ــک ختیــ ــشل ــ ــ ظهــبهــ ــن ئدــیاــباــمد.ــمیآــمرــ ــمطم ــ ــ آنــکمــیدــشیــمنــ لاــهه ــخی ــ مــهیــ

باریبههرجهت به نظر نیایند.”

آـب اـمروژهیـپارـکازـغا ـیکدل دوـساـمس،ـ ـنقارهـبک راـپشـ وـساـتتـفرـگودـخهـبدر ـعنهـبیـناـماـسر رـصاـ
اـحراـطذابـج وـهدـبودروـخنـیی او ـلتوـهونـفد. درـهسـ ـنمکـیاوزن ـیشگاـ ـ ـشیاـماهـ درـ ـنجلسآـلن ـ دمـقسـ
وـنیزدـم درـهد دو ـسختارهیـبر ـ ـنشستیـ ـ ـ رویـ ـصنن ردـهیـلدـ وـیای وـسف ـعقط ـیکبـ ازـ ـشیاـمی ایـهنـ
ـبلنیـسـاش ـ درـ ـصحبالـحد ـ واـنودـبتـ ـیندـلد. ـهنگهـکیـ ـ دادنـقامـ وـککـیرار ـصناـیودک ـشیـامیـلدـ ودکـکنـ

ـصنروی دـخیـلدـ ـکمارـچودرو دردـ ـکسیـبوـخهـبدـندهاـشر وـقهـکیـناـ ـچکوـکتـماـقد دارـ وـنی زورـبد ه
ردـشودـخ در را ـکننیـمـاجومـسفـیان ـ اـ ـمشکنـید ـ درکـ را ـکننیـمل ـ ـلتوـهونـفد.ـ ـگفاوزنـهسـ “ـ ـحتت: کـییـ
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ـقسمومـس ـ ورودیـ ـمینکـیت ـ اـقهـکیونـ ـفضتـسرار ـبیایـ داـتشـ ـشتری راـشاـبهـ درـهد ـکشم، ـشیـامیـیوـ نـ
ـشغا اـکالـ اـسرده ـشمرـگت. ـنستواـتیـماـ ـ درـ ـشیـامی راـ ـشیهـبن ـخیلوهیـ ـ ـمنحصیـ ـ ـ وـفهـبرـ ـکنازـبیـصـاخرد ی،ـ

و دـقآن ـیگت اـمد.ـشیـموضـعازیـبرـ ـنکتنـیا ـ ـمههیـ درـ را ـنظم ـفتیرـگرـ ـ اـبم،ـ ـسته ـگشتیرـبوـیودـ ـ ـ وـ ـچهم اـیلـ
ـپنج ـ ـمختلرحـطاهـ ـ ـ اـکلـحرایـبفـ ـمعضنـیردن ـ ـتهیلـ ـ ـنظهـبم.ـیردـکهـ درـمرـ ـنهن، ـعجیتـیاـ ـ وـیرـتبـ ن

قا ـن اـطنـیرـتیـبالـ را تخرح ـن ـ اـمم.”ـیردـکابـ ـیکدل دریـ دارای اـساـمهـکدـشس “درـسک الـبدلـمایـهم
ـلکـاف راـ اـبون” ـنتخرایاش ـ آنـبردهـکابـ ـنسخـاهود. ـ درـیوالـلهیـ ـشکالـبایـهی ـهستنلـ ـ ـ درـکدـ ـشیـامه ایـهنـ
ـمثاالـبدلـم دـ (ـلل دDeloreanورن اـنوـشیـمدهـی) درـید. وـنیروـماالـباـهن ـبعد آراـبدـ درـمه و ـمحی دودهیـ

ـبسی ـ ـچکوـکارـ ـجمیـ ـهیهـکوریـطهـبدـنوـشیـمعـ ـبیوردیـخرـبچـ اـمنـ ـیکدل وـ ـشینـامس ـ اوـیزدـنهـکیـ ارکـپک
ـنمودـجوـبدهـش وـمیآـ ـسقهـبـاید ـکینارـپفـ ـ ـگیگـ ـنمرـ ـنتیجرد.ـکیـ ـ ـ ـنههیـ اـهیـیاـ اـیم واـکتـسن رایـبنـیدـله

سوار کردن کودکشان به ردیف دوم ماشین نیازی به خم شدن ندارند.

ـلیاو ـمهنهـکاریـبنـ ـ ـسیدـ ـتسنـ درـ درـبال ـلکاـفالـبدلـمایـهارهی ـشنیونـ ـ اـندـ از کـیاـبکـسـاممـهازـبهـکنـید،
ـستواـخ ـعجیهیـ ـ وـ وـییآـمانـشراغـسهـببـیرـغب ـحشد، ـمهند.ـنردـکتـ ـ ـگفدانـیاوـجدسـ “ـ ـهمت: ـسعهـ یـ
هدـنردـکیـم ـب نورـجهایـناـ ن ـک ـ ـکننتـباـثاـتدـ ـ اـبادرـقتـکرـشدـ جه ـن اـ یسارـکنـیام ـن ـ اـ ـشموریـطنـیت: اـ
ـنم ـنیواـتیـ ـشیاـمدـ درـ را ـکینارـپن ـ ـکنیارکـپگـ ـ اـبد.ـ درـیا ـتجهیاـهن ـ ـ اـ ـسکزات راـ ـنمی ـشیاـماالیـبودـشیـ نـ
اـشذاـگ … و ـبعـامت ازـمکـیکـسـامد،ـ ـنمدل اوـههـنوـ ـلیای راـ وـبودشـخهیـنـاخهـبه ـنشـامهـبرد دادـ هـکان
ـهمد.ـنوـشیـمازـباـهدر زـ ‘درـنیزدـمرـغبـلرـیه ـمیلیزدهـناـپهیـناـخکـید ـ ـ دالریـ ـمعلون ـ اـ درـکتـسوم اـهه

ـخیل ـ راـ درـنوـشیـمازـبتـحی ـمثتـسد.’” ـهملـ دـ ـستگیان ـ ـ ـجنجایـهرهـ ـ ـنگیراـبالـ ـ درـ درـمز اس، دلـمایـهدل
ـیکا ـتبمـهسـ ـیکهـبلـیدـ ازـ ـبخنـیرـتذابـجی اـهشـ وـندـشودروـخنـیای ـمشتد ـ درـمانـیرـ انـشوردـمدام

ـصحب ـ ـگفدانـیاوـجد.ـنردـکیـمتـ “ـ ـیکنـمت: اوـ از ـلیی ـکسنـ راـکودمـبیـناـ آن ـصناـبه ـشیاـمیـلدـ ودکـکنـ
ـمتحا ـ ـمینکـیـامردم.ـکانـ ـ دارـ وـییون ـشمم دادنـجرایـباـ ـصنا درـکیـلدـ ـصنودک ردـلدـ دومـیی ـمثدـیاـبف لـ
ـبنکـی وـکدامـمازـبدـ ـمعج ـبشوجـ درـیوـ ـمقد. ـیساـ اـبهـ اوـیا اـماع،ـضن ـیکدل ـخیلسـ ـ راـ اـبتـحی اـگود. نـیر

فقط برای جلب توجه مردم ساخته شده، اما نتیجهاش بسیار کاربردی و عالیست.”

ـیکیـط دـ از اـمایـهدارـیی از ـستن درـحراـطویـیودـ ـتس،۲۰۱۲الـسی ـتعالـ ازـ ـشیاـمدادی رـهنـ ـقیای درـ را ب
ـکینگارـپ ـ ـ ـهمیـ وـبردهـکارکـپیـلواـحانـ ـمطمئتـسواـخیـمکـسـامود ـ ـ ـمشکهـکودـشنـ ـ وـ ـمحالت ایـهتـیدودـ

درـهآن را ـمقا ـیساـ اـماـبهـ ـیکدل درـبسـ ـسته ـنشاـمهـبیـ اوـهیدـمانـ ـسعهـناـقادـصالـماـکد. رویـکردـکیـ ه
ـصن ردـلدـ آـیومـسفـیی ـبلنیـسـاشورایـکک ـ ـبنشیندـ ـ ـ ـ ،اـ اـبا،ـمد ادـکنـیا اـکدـشیـمـاعه ـشیـامنـیه ـهفاـتنـ تـ
ـنف ـفیرـظرـ زاـ دارد، داـمـاککـسـامایـهوـنت ـسینلـخال ـ ـجمهاشـ واـشیـمعـ او و ـقعد ـنماـ ـنسواـتیـ ردـ آن در فـیت
اوـشاـج ـگفود. “ـ ـمثت: نارـغکـیلـ ـت ـهمود!ـبگـ نواـتیـمهـ ـن ناـمدـ ـشی ـ ـبسزرگـبرـهاـظهـبیـ ـنکتد.ـنازـ ـ هـ
داـکتـساـجنـیا ـشیاـملـخه وـبدـیاـبمـهنـ دارـجزرگ ازـساـمد.”ـشاـبا ـشیاـمکـیک رـ ـقین ـشیاـمهـببـ نـ

ـبع وـفیرـمدیـ ـمشکت ـ آنـ راـهالت وـمرایـبا ـلتوـهونـفن ـضیوـتاوزنـهسـ اوـمحـ ـگفیداد. “ـ ـخیلت: ـ هـبوـخیـ
که بفهمی اوضاع ماشینهای دیگر چقدر خراب است.”

ـشنی ـ اـ اـیدن ـظهن دـ از دـبک،ـساـمانـهارات ـیقاـقرای ـکننهـکوـشیـ ـ ـکسود.ـبدهـ زـسهـنهـبهـکیـ ـنیانـمال ازـ
ـشیـامزارـههـسدودـحاـتتـشدا ـلیوـتنـ ـکندـ ـشیـامد،ـ راـنازاـسنـ ـمیلیهـناالـسهـکی ـ ـ ـشیـامـاهونـ ـلیوـتنـ ـکننیـمدـ ـ دـ

را مسخره میکند. در آن شرایط، حرفها و شوخیهای او نامعقول و مضحک به نظر میرسید.

ـهمکـسـام ـچیهـ راـ دـبز اـگدـیا دـییدـمیـنوـطالـفاه از او،ـید. ـتمد وـحراـطامـ ـفنی اـهاوریـ ـنتخای ـ دـیاـبدهـشابـ
را ـستدر اـ ـشیاـمکـیهـکدـشاـبدفـهنـیای راـ ـننواـتیـمهـکیـیاـجاـتن ـعییـبدـ وـ ـنقب ـبسصـ وـنازـ کـساـمد
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ـفق وـ ـقتط رـ ـقبی اـ درـضوـمنـیا را ـقسمیـخرـبوردـموع ـ ـشیاـمایـهتـ رـشنـ ـنکتـیاـعان آنـنودـبردهـ راـهد، ا
ـقض اـبرد.ـکیـماوتـ او دوـجـامنـیرای دارد.ـلـاحرا ـشماـیت وـچیـباـ ـتمراـچون اـتالشـتامـ اـیان کـیهـکتـسن

ـمحص ـ ـبسیـلـاعولـ اـناـیدـیازـ ازـنرـگه. ـنظه، ـشمکـسـامرـ ـهستیدهـنازـبکـیاـ ـ ـ اـ دـید. ـممکاهـگدـین ـ اـ ازـسن ت
ـنگ دـ ـیگاه ـنظهـبرانـ ـغیرـ ـمنطقرـ ـ ـ اـییـ ـحمقا ـ ـبیهـناـ اـیاـ ـنتیجکـسـامرایـبالـمـاکـامد، ـ ـ ـبخهـ اـبشـ وـسوده ثـعاـبت

پیشرفت او و اطرافیاناش میشود.

ـتس،۲۰۱۲الـسنـئژو۲۲در ـتمالـ ـمنارـکامـ ازـخرـبش،ـنداـ ـمشتی ـ ـمنتخانـیرـ ـ ـ وـ ـمطبب ـ راـعوـ هاشـنـاخارـکهـبات
اـهاـشاـتردـکوتـعد ـشناـبنـید اوـکدـ ـلیه اسـمدانـسنـ ـمشترایـبدل ـ ـسترـفریـ ـبستگود.ـشیـمادهـ ـ ـ هـبیـ
ـمنتخخـیارـت ـ ـ ـشمبـ ازـ ـبیا ـچننـ ـتحخـیارـتنـیدـ دادهـقلـیوـ اسـمت،ـکرـشطـسوـتدهـشول ـچیدل ـبیزیـ نـ

ـهج دوـتاهـمدهـ اـسا و ـخیاـتدیـنال داـ اـخرـبت.ـشر از ـخیاـتنـیی ـنتیجاـهرـ ـ ـ درـ ـعجیایـهتـسواـخهی ـ وـ ب
ـخست ـ ـکننهـ ـ اـبکـسـامدهیـ ـخترای وـ ـفنیـخرـبتـخـاسراع ـبقید.ـنودـبـاهاوریـ ـ ـخیاـتهیـ ـخیلـاهرـ ـ ـفقادهـسیـ طـ
ـبخ اـطاـ اـکودـبنـیر ـهنتـکرـشنـیه ـبسیوزـ ـ درـجارـ و ـگیادـیالـحوان ـنحریـ ـلیوـتوهیـ اـیدـ ـبیوـموـتک وـکوـللـ س
ـعییـب وـ ـنقب ـتسود؛ـبصـ ـنیالـ داـ آزـسکـیهـکتـشاز وـمری ـخطون اـ ـنجا ـتباـتدـهدـبامـ هایـناـخارـکهـبلـیدـ

بالغ و باتجربه شود.

ـبیآن اوـبا،ـهیـنروـ ـلیا ـنگنـ ـتسهیـنـاخارـکهـباهـ ـحسالـ ـتحیـباـ ـثیاـتتـ ـفتنرـگیـمرارـقرـ ـ ـستواـخکـسـامد.ـ ودـبهـ
ـتسکـیهـک ((ـ ـبسیروفـحاـبT-E-S-L-Aال ـ وـبارـ ـمشکزرگ ـ درـ ـختمـاسرفـطکـیی ـ ـبنانـ ـیسنوـ ـ ـکساـتدـ یـناـ
ـشیاـماـبهـک اـ آن از ـشتنذـگیـمانـبوـتن ـ وـ ـپیمواـهاـباـید ـ ازـ ـعبهـناـخارـکاالیـبا راـنردـکیـمورـ آن ـببینند ـ ـ ـ وـ د
ـمت وـجوـ آنـجه ـبشود داـنوـ ـختمـاسلـخد. ـ زـکانـ رـبیـنـامه ـتیایـهگـنا وـ ـجنارـتره وـتـومرالـ رـتوـیوـتورز دهـشگـنا
ـطبود،ـب ـسلیققـ ـ ـ ـتغییکـساـمهیـ ـ ـ زـکرد.ـکرـ ـمیف اـ ـکسوـپن دـشیـ و وـهوارـید ـستا ـسفیاـهونـ ـ د،ـندـشدـ
ـشیاـم ـختماـسکـییـگزرـبهـبهـکرشـبایـهنـ ـ ـسیانـ ـطبقزدهـ ـ ـسفیمـهدـنودـبهـ ـ رـ دـند و ـیگگ دـ ـستگر ـ وـهاهـ ا
ـشیاـم ـمثنآالتـ روـهروـگلـ از راـهاتـبی رـمرـقا آنـنردـکگـنز و راـجد ـشکهـبا ـصنعتاهـگارـکلـ ـ ـ لـئوـناـباـبیـ

ـمثد.ـندرآورد ـهملـ اـکاریـکانـ در ـسپیه ـ ـیکساـ اـ ـنجس دادهـ ـمیکـسـامد،ـنودـبام ـمهنایـهزـ ـ درـهدسـ را تـسا
ـطبقدر ـ ـهمکهیـ ـ وـ و دادـقهـنـاخارـکطـسف ـفقهـکرار ـتقسیاـبطـ ـ ـ ـکننمـ ـ ازـسایـهدهـ د.ـنودـبدهـشداـجمـهادهای

ماسک هم در همین محوطه یک میز داشت.

ـجش ـتحنـ درـملـیوـ اس ـقمستدل ـ ـ ازـ ـشیاـمتـخاـسهـکهـناـخارـکی ـسییرـمانـیاـپهـباـهنـ د.ـشزارـگرـبد،ـ
ـبخش ـ زـ از ـمیی دارایـ ـشین دـ و اـیـاهدازـنتاـسار ـشیـامهـکتـسی آنـ از ـعبـاهن ـکنیـمورـ وـ ـمهند ـ ـسیدـ وشـگنـ

دـم ـهنی ـببیننهـکدـ ـ ـ ـ آـ ـمشکدایـصاـید ـ ـشنیـمیـکوـ ـهمچنیه.ـناـیدـنوـ ـ ـ ـ ـقسمتنـ ـ ـ وـ داردـجی آبـکود ـفشاـبه ارـ
رویـیز ـشیـاماد ـببینناـتزدـییرـمنـ ـ ـ ـ آـکدـ داـیه ـشیـاملـخا ـچکنـ ـکنیـمهـ وـ ـخیاـید وـشیـمسـ ـحلرـمرایـبود هیـ
ـشیـامر،ـخآ راـ رویـتن ـسکا ازـکیـیوـ ـمباـبوبـچه ـختـاسوـ وـشهـ ـکمده ازـتاالـبیـ ـسطر زـ ـمیح اـ راـسن هـکدـندـنت
الـپ از الایدیـهپـمر اـباـتودـبای ـیجا وـنادـ ـکنتور ـ زـسراـ ـحضهـبادـیت ـکمارـ ـکننکـ ـ ـعیاـتدـ اـ ـحتموب ـ یـلاـ
ـشیـامهیـندـب راـ ـتشخین ـ ـ ـهندـبصـ ـچنـاتد.ـ ـبعاهـمدـ اـ از ـلیوـتهـکنـید اسـمدـ اـسـامد،ـشروعـشدل از نـیک

ــسک باــبویــ ــم اــ فو ت ــس ــ ازــکرــهاــتردــکیــمادهــ یاــمدام ــش راــهنــ نیــسررــبا ــک اــ ید. ــست ــ سروــجوــ ــت (ــ Steveون
Jurvetson(وـگهـیاـمرـس ـعضذار ـهیوـ ـتسرهیـیدـماتـ ـگفالـ “اوـ ـچهت: دـ وـسار ـنشسیـماـپت ـ وـ ـتمت امـ

چرخها و زیر ماشین را چک میکرد.”

ـهنگ ـ ـتحامـ ـچنلـیوـ ـشیـامنـیدـ اولـ ـلکیـامهـبن ـ ـتمرایـبردمـمن،ـ اـشاـ دور ـسکنـیا ـجموـ ـبسید.ـندـشیـمعـ ـ ازـ اری
ـمنارـک زـکدـنودـبهـناـخارـکرانـگارـکمـهدانـ ـعضیـناـمه اـ ـتحو زـنودـبازیـسودروـخرانـگارـکهیـیادـ و هـکیـناـمد
ـشیاـمهیـناـخارـک Newیـماـنازیـسنـ United Motor Manufacturing, Inc. (NUMMI)ـبست ـ ازـشهـ د،

۱۹۶انتقام ماشین برقی



وـنودـبدهـشارـکیـبارـک دوـحد وـنردـکیـمارـکارهـباال ـشینـامد ـ ازـ ـنسی آـ ـینل راـ ـختنـاسیـمده ـ آنـ درـهد. یـلـاحا
ـلبهـک ـشیوـپزـمرـقاسـ وـنودـبدهـ ـلبالهـکد آـ دار داـسهـبیـبه ـشتنر ـ آـچرـپد،ـ ـیکرـمم راـ ـتکا وـنیدادـمانـ ـقتد. یـ
اسـمایـهدانـس ـپشدل درـهرـستـ ردـیم ـفتنرـگرارـقفـیک ـ ـتعدـ ازـ ـحتد.ـنردـکهـیرـگاـهرـگارـکدادی یـ

ـسخ ـگیتـ ـمنتقنـیرـترـ ـ ـ دـبمـهکـساـمنـیدـ اـیا دـبمـسراـمنـیدن ـیقاـقرای ـتحیـ ـثیاـتتـ ـفترـگرارـقرـ وـنودـبهـ د
ـگفتنیـم ـ ـ دلـچرـهدـ درـهواـخیـمانـته اـمد ـتسهـکنـیورد دوـ از ـفترـگولـپتـلال وـ اـهولـقدامـماـیه ـلکای یـ
ـبگدـهیدـم ـییوـ اـ آنـمد، درـها ـمتفاریـکاـتدـنودـبالشـتا ـ وـ اـباوت ـنجزرگ ـهندـبامـ درـ ـنتیجد، ـ ـ ـهمیهیـ ـ نـ
ـنفزارانـهـاهالشـت ـشغبـحـاصمـهرـ درـسـامد.ـندـشلـ ـمیک ـشیـامدایـصانـ ـسخنکـیـاهنـ ـ رد،ـکاهـتوـکیـنراـ

ـبع ـییوـسدـ ـشیاـمچـ راـهنـ ـحباـصهـبا ـتحانـشانـ آنـیوـ و داد درـهل ـمیا ـتشانـ وـیوـ ـمنارـکادیـشق ـتسدانـ ال،ـ
ماشینها را از روی سکوی بامبو به خارج از کارخانه راندند.

ـفق ـچهطـ ـهفتارـ ـ ـپیهـ اـ از اـیش ـسپین، ـ ـیکساـ ـمحمکـیسـ ـ راـبهیـلوـ اـباری ـیستگه ـ ـ ـفضاهـ ـسترـفیـیاـ وـ اد
ـکپس ـ دراـ راـگول زـبمـلـاسوناش ـمیه ـتمد.ـنرداـگرـبنـ اـ اوـهنـیام ـلیا ـخصتـکرـشکـیطـسوـتهـکودـبارـبنـ یـصوـ

ـنجا اـفرـگیـمامـ اـیت. ـتفن درـ ـکناق رواـ اسـمردنـکهـنار ـنظهـکدـشثـعاـبازارـبهـبدل ـکسرـ ازـخهـکیـناـ ارج
ـنید درهیـ ـسیلیکای ـ ـ ـ ـنسبدـنودـبونـ ـ ـهمیشهـکردیـمود.ـشوضـعتـعرـسهـبکـسـامهـبتـ ـ ـ وـمولـقهـ یداد
وـمولـق دـخاالـبیدادـمولـقیداد وـشارـکهـبتـسره تیجد ـن ـ ـ اـ ـنجهاش ظییـبایـهارـکامـ ـن ـ عود.ـبرـ ـب ازـ د
درـمهیـضرـع و اس ـیکدل ازـ ـمصی ـحباـ ـگفکـسـامنـماـبایاشـههـ “ـ ـممکت: ـ اـ زـسنـمهـکتـسن ـبنانـمر دیـ
ـکمایامـهارـک ـبیوشـخیـ اـشاـبودهـبنـ درـمم، ـنتیجوردـما ـ ـ ـهیارـکهیـ اریـکرـهنـمدادهام.ـنـاجیـبولـقتـقچوـ

را که گفته بودم انجام میدهم، انجام دادم.”

ـیلرا ـهمسیـ ـ ـکنکـساـمرـ ـنبارشـ ـبتاـتودـ ـننواـ اـهاـبدـ اـیم ـتفن راـخایـهاقـ ـجشوب ـبگینـ ـ آنـنرـ القـطاـهد.
ـفترـگ وـنودـبهـ ـفکهـبکـسـامد اـباتـقالـمرـ اـبدـیدـجرادـفا ـلبتود، ـ اـ ـنسواـتیـمرـگه زـ اـبیـنـامت ـپیارـکنـیرای داـ
ـکن ـحتد.ـ وـبیـ اـجا ـمسنـیود زـئاـ در ـشخصیـگدـنل ـ ـچنهـبکـسـامیاش،ـ آراـ ـمشان رـ ـسیی درـکودـبدهـ ـچنه دـ
اـس ـخیال اـ ـحسر ـنکاساشـ درـبردهـ ـهمود. ـمصانـ ـحباـ اوـ ـگفه “اـ ـحست: واـ ـقعاس اـمیـ اـین ـکمهـکتـسن ازـ ی
رویـب اـشمـکهامـناـشار ـپسکـساـمت.”ـسده راـ (ـئوـئاـمهـبراناش ـکیمبرادرشـباـتردـب)Mauiی ـ ـ دـ و ـیگال رـ

اقوام را ببینند و بعد از چند سال به مسافرت رفته باشد.

ـبعتـسدر اـ از ـتعطینـید ـ ـ اـساـمهـکودـبالتـ دادـجک ـکمنـمازه زـبیـ ـشخصیـگدـنه ـ اوـ درـشکـیزدـنی وم.
ـهنهـکیـلـاح دـ ـبخایاشـهتـسوز آـطاـ ـفتر درـکیـباـ ـتعطیه ـ ـ ـفترـگالتـ داـبهـ کـسـامت،ـخداـنیاـمتـسوـپتـشود
دـماـب در اـکرـمرـتـافن ـسپیزی ـ ـیکساـ وـ ـتسس اـ ـستال، ـتسیـحراـطویـیودـ وـکاتـقالـمالـ ـبعرد دـبدـ اوـیه ـلیدن نـ

ـنم ـمستنکـیشـیاـ ـ ـ درـ ـهیلیـلورـبد ـ (ـ Beverleyز Hills(ـختاـسیـماـحکـساـمهـک رـبدناشـشهـ ـفتیود ـ م.ـ
ـمستن ـ ـ وـخدیـ ـسنرـتیـلوب وـ ـغمگیاک ـ ـ ـبیسبامـنهـبنـ ـ ـ وـبالـ وـقه درـکاـبت ـشیوردـمه وـ درـبوع ـییتـاها ـ ود.ـبیـ

ـهم ـفهمیهـکودـبـاجانـ ـ ـ درـسـامدمـ ـتعطیک ـ ـ ـیسمرـکالتـ ـ ـشتذـگسـ ـییتـاههـبهـ ـ رـ ـفتی وـ ـشخصتـجه ـ راـ رـپیاش
ا ـسباز وـبابـ اـبکـمازی وـکرـیوک ـیتیرایـبرده ـ آنـهمـ ـفیلردانـگارـکود.ـبردهـباـجای ـ (ـمنـیرـبمـ Brynوزر

Mooser،(ـگفنـمهـب درـبکـیتـ ـتفهیـماـنرـبکـیار ـیحرـ وـ ـکبی ـبچاـبورانـخابـ راـشوـمتـکـامکـیـاههـ هـبک
ـسترـفواـه وـنادـ ـبعد آنـ از ـسیلوـبد ـ اـبقـیاـقکـیهیـ ـعمه ـجنگاقـ ـ رـ ـفتل روـیهـباـتهـ ـستک ـبعد.ـنزـبرـساـ ازـ د
ـتم ـفیلایـشاـ ـ وـمم،ـ ازـبکـساـمن دور ـشله ـکمیـغوـ درـ ـخیی زدـقانـباـ ـهمم.ـیدم ـچیهـ ـبنظزـ ـ کـساـمرایـبرـ

عالی پیش میرفت و او میخواست که از این لحظات لذت ببرد.

ـلحظنـیا ـ ـخیلیـشوـخرـساتـ ـ دوامـ ـنیی وـناوردـ ـخیلد ـ زودـ ـمبی ـتسارزهیـ ـنجرایـبالـ ـپیاتـ ازـکداـ رـسردن
ـفترـگ درـکرـشد.ـشهـ ـبهتت ـ ـنسواـتیـمتـلـاحنـیرـ ـفقتـ ـهفتطـ ـ دهـ ـلیوـتدانـسهای ـکندـ درـ زارانـههـکیـلـاحد
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ـسف داـ ازـکتـشارش ـتحدـعوـمه ـشتذـگانـشلـیوـ وـبهـ زودـچرـهدـیاـبود دـبرـته ـلکـامتـسه ـسییرـمانـشانـ د.ـندـ
ـشنروـف اـگدـ ـستقان ـ دـضراـ آن ـستی، ازـ اـبهـکذارانـگهـیـامرـسه ارزشـهـاکتـفرای ـسهش ـبنرطـشتـکرـشامـ دیـ
ـمید،ـنودـبردهـک ـبسیزانـ ـ زـ ازـیار ـسهادی ـتسامـ راـ وـنودـبدهـیرـخال ـسهد درـ را آن ـبیام ـکمپدـصنـ ـ امـنزرگـبیـناـ
درـشردهـب ـلیسده ـ اوراقـ ـبهت ـتب،NASDAQادارـ ـسهنـیرـتابـیاـنهـبلـیدـ ـمخد.ـنردـکامـ ـلفاـ ـتسانـ اـ ـنتظال ـ ارـ
ـشتندا ـ اسـمهـکدـ ـنقدل زـهصـ داـیای ـشتادی وـشاـبهـ ـهمید ـ اـشودـشثـعاـبنـ و ـشتیور ـ اوـ ـلیاق ـشیـامرایـبهـ نـ
ـبیاز ـتعهـکیـیـاجاـترودـبنـ زـ ازـیداد ـسفردمـمادی راـخایـهارشـ ـکنسود ـ ـکننلـ ـ ـهمچنید.ـ ـ ـ ـ ـخیلنـ ـ کـشـاهیـ
ـشتندا ـ ـتسهـکدـ ـبتالـ ازـنواـ ـلیوـتسـپد اـ ـقتصد ـ وـ ـمنظادی ـ اـ ـمحصنـیم ـ ـبیرـبولـ اـیاـ در ـکتبد. ـ ـمی۲۰۱۲رـ راـ ـمنت یـ
)Mitt Romny،(ـیک ازـ رـهداـیدـنـاکی ـجمهتـساـیای ـ اـ ـمتحاالتـیوری ـ ـمنکـییـطده،ـ اوـباـبرهـظاـ درـماـباراک ا
ازـخرـبهـکیـلـاح ـفنایـهتـکرـشی ـسباوریـ (ـ ـمثز ـصفحدهیـنازـستـکرـشلـ ـ ـشیورـخاتـ ـلینـوسدیـ ـ وـ ـفیکسدرا ـ ـ رـ

Solyndra and Fisker(دوـک آنـله از ـحمـاهت ـکنیـمتـیاـ راـ اـبهـبد ـنتقاد ـ ـفترـگادـ ـتسود،ـبهـ راـ دهـنازـبکـیال
خواند.

ـبیدـبهـکیـلـاحدر ـبنرطـشـاهنـ ـشکسرـسرـبیـگزرـبایـهدیـ ـ ـتسوعـقوـلباـیرـقتـ اـ ـنجال دادهـ رویـنودـبام آن د،
ـسف وـ ـسخت آـبکـساـمتـ اوـماال ـصحبهـبردـکروعـشد. ـ درـ اـبت ـتسدافـهارهی ـتبرایـبالـ هـبدنـشلـیدـ
وـیرـتودآورـس ـمهن ـشیـامهیـنـاخارـکنـیرـتمـ دـسنـ در ـنیازی ـشیـاحاـبا،ـ ـبهتودیـسهیـ ـ ازـ ـبلییامدـبتـکرـشر ـ و.ـ
ـبع درـهدـ ـسپتا، ـ ـمباـ او۲۰۱۲رـ راـعوـضوـم، ـمطی ـتعجثـعاـبهـکردـکرحـ ـ دوـهبـ ـمنتقروهـگر ـ ـ وـ رفدارانـطدان
ـتسد.ـشتـکرـش ـمحورـطهـبالـ درـنـامرـ اوـخـاسالـحه ـلیت ـشبکایـههـیـاپنـ ـ اـ از ـیستگهای ـ ـ یـقرـبارژـشایـهاهـ
ـمحتـکرـشود.ـب اـشلـ ـیستگش ـ ـ درـ را ـلیفاـکاه ـ ـنیرـ آرـنا،ـ و وـکاشـفاـنزوـیوادا دادـقرد اـهدـصهـکول ـیستگا ـ ـ اهـ
ـیگد آـ در ـینر اـبدهـ ـمجمنـیه ـ اـعوـ ـهنواـخهـفاـضه ـتسد.ـشدـ ـقصالـ داـ ـمجمهـکتـشد ـ اـعوـ از ـیستگهای ـ ـ ایـهاهـ
درـش دـسراـسارژ ـنیر ـبساـ ـلکاـماـتازدـ ـتسانـ ـبتالـ نواـ ـن درـ ـمسید ـ داـکاهـگرـهیـنوالـطایـهرـ الزم ـشتنه ـ درـ د
ـکنزرگراهـب ـننزـبارـ وـ راـیرـسد و ـیگع راـشودـخودرویـخانـ ـکننارژـشان ـ واـ در ـکیاـتکـساـمع،ـقد. داـ هـکتـشد
ـلکاـم ـتسایـهودروـخانـ ـننواـتیـمالـ زودیـبدـ آـساـترـسه ـیکرـمر راـ اـبا ـحتهـکنـیدون ـپنکـییـ تـخوـسولـپیـ
ـهندـب ـسفد،ـ ـکننرـ ـ راـ ـنند. دـمانـگدـ اس ـیگدل ـهیرـ ـمشکلچـ ـ ـ ـپیتـباـبیـ اـکداـ اـیردن ـیستگن ـ ـ ـنخاـهاهـ ـهنواـ دـ
اوالـکراـچت،ـشدا ـمپیـاکه ـ درـکریـتوـ ـشیـامه ـتعبینـ ـ ـ ـنسواـتیـمودـبدهـشهـ آنـ راـهت اـیرـتکـیزدـنهـبا ـیستگن ـ ـ اهـ
ـهنمرا ـ ـکنیـیاـ وـ ـنیاـثد وـسـاماـ ـلتوـهونـفک ـبسیایـهازهـساوزنـهسـ ـ وـمرـقزرگـبارـ ـسفیز ـ راـ ردهـکیـحراـطدی

بودند تا عالمتی باشتد مبنی بر وجود ایستگاههای شارژ.

اـیا ـیستگن ـ ـ ـتسهـکارژـشایـهاهـ اـ اـسال ـیستگم ـ ـ راـیرـسارژـشایـهاهـ اـشرایـبع ـنتخان ـ اـبود،ـبردهـکابـ نـیرای
ـنشولـپیـبتـکرـش ـهناندـ اـضوـمد.ـنودـبزرگـبذاریـگهـیـامرـسکـیدهیـ درـپردنـکرجـخهـکودـبـاجنـیوع ول
ـمینز ـ اـ ـمسهـنوـگنـیهی آنـئاـ دورانـهل در ـمتم ـتسهـکیـلزـلزـ وـ آنـمال در اس ـچید،ـنودـبدل ـبیزیـ دـ ـنگواـین یـ

ــمطل ــ وــ ــحمق نود.ــبتــقاــ ئ ــمطم ــ ــ ــ ــجسکــساــماــ اــ راــیارت اــبهــکیــلوــپاــبانــممزــههــکتــشداــنن دازهیــنه
ـمهم ـ ـلیـاسایـهیـناـ اـفهیـناـ و ـکسورد (ـیاـبوـمونـ ـشبککـیمـهودـب)ExxonMobilل ـ اـ ـبسرژیـنهی وـ هـبمـهازد
اسـماعـضاو وـسدل اـهدـبیـنـامـاسر ـنقشـامد. ـ دـ ـقیقه ـ ـهمیاـ ـ اـسـامود.ـبنـ ـستک، دـبراـ و ـیگل اـ ـعضر ـتسایـ الـ

ـخیل ـ وـ اـکودـبتـقی ـهماـیهیـماـنرـبنـیه ـچیهـ ـهیاـیزـ ـچیچـ ذـ در را داـهز ـشتنن ـ راـممـههـکدـ اس اـبدل ـمکا اتـناـ
منحصر به فردی بسازند و هم نقشهی ساخت ایستگاههای شارژ سریع را در برنامهها داشته باشند.

ـعیدر ورودـکالـحنـ اسـمه وـهازارـبهـبدل ـشبکتـخاـسا ـ ـتسرایـبارژـشهیـ ـنظالـ ـمثبراتـ ـ زـ درـیت ادی
ـمطب ـ ـهمهـباتـعوـ داـ اـبت،ـشراه ـکمالـحنـیا ـمشخانـکاـ ـ ـنبصـ اـکودـ ـنظنـیه ـمثبراتـ ـ وـ ـتیتت ـ وبـخایـهرـ
دوامـکاـتاـههـماـنروز ـمحهـبد.ـنیآورـمی اـ ـتسهـکنـیض رـبالـ اسـمدنـناـسرای دـبهـبدل دـشارـکهـبتـسازار
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ـتغیی ـ ـ اـجیـتراـ ـتفدی اـ ـفتاق وـباد.ـ اـجا اـکنـیود ـینزـگودروـخنـیه وـههـ و ـمنحصایـهیـگژـیا ـ ـ وـفهـبرـ ـنظییـبرد ـ ریـ
اـشدا ـهماـمت، اـ ـعضهی ـنستنیداـمتـکرـشایـ ـ ـ آنـتهـکدـ ود،ـشیـموطـبرـمسـکوـلدانـسکـیهـبهـکیـیاـجا
راـمودرویـخایـهیـگژـیو اس ـنمدل ـیکوانـتیـ ـیکیـ وـبیـ ـشیـامایـهیـگژـیا ـبلییامدـبتـکرـشتـخـاسایـهنـ ـ وـ و
ـبندسـسرـماـی ـمطزـ ـبقاـ داد.ـ ـمثت ـچنالـ اوـمزارـهدـ اس ـلیدل واردـکهـ ـسنسد،ـشازارـبه ـ ـکینارـپورـ ـ وـ ـکماـیگ کـ
ـننرا راـ راداری دـکدهی در ـیگه ـشیاـمرـ ـپیشایـهنـ ـ ـفترـ وـ داـجه ـشتنداـنت،ـشود ـ ـمهند.ـ ـ ـگفدانـیاوـجدسـ ت:ـ
اـیراـش“ ـپنجروهـگکـیدـیاـباـیهـکودـبورـطنـیط ـ ـنفاهـ اـ ـستخری ـ ـیکاـتمـیردـکیـمدامـ اـ از راـهنـیی ـشیـامرایـبا نـ
ـکننیـحراـط ـ وـ ـبسد وـنازـ زودـچرـهـاید وـته ـبهتـابر ـ ـکیفینـیرـ ـ ـ ـقطعتـ ـ ـشیـاماتـ راـ وـهرـسن هـضرـعازارـبهـبم

میکردیم.”

ـجم ـبنعـ ـنهدیـ ـتبمـهیـیاـ ـیکهـبلـیدـ دـ ـیگی ازـ ـمشکر ـ اوـیرـخود.ـبدهـشالتـ ـلیداران ـنستنواـتیـمهـ ـ ـ ـتحمدـ ـ لـ
ـکنن ـ ـیکهـکدـ ازـ ـشیشایـهنـکاکـپرفـبی ـ ـجلهیـ ـچنیـیوـ روزـ ـبمتـکرـحدونـبد اـناـ آنـمد، ـستنواـخیـمـاها ـ هـکدـ

ـکیفی ـ ـ ـصنتـ آـهیـلدـ و تا ـف ـگیابـ ـقیمهـباـهرـ ـ ـشیاـمدالری۱۰۰٫۰۰۰تـ ـبخن،ـ درـ ـتسهـکیـلاـحورد. ـتمالـ امـ
اـت ـبهتهـکودـبنـیالشاش ـ اوـمنـیرـ ـلیواد راـ ـتهیه ـ ـکنهـ درـممزـهد،ـ وـسالـحان ـکلر زدنـ ـمیـاتـابه ـکنننـ ـ انـگدـ

راـکرـشاـتودـبکـیهـجدر ـبگیدیـجت ـ وـنرـ واردـبد آن ـمعا ـملاـ ـلتوـهونـفد.ـنوـشهـ ـگفاوزنـهسـ “ـ اـمت: الـصردم
ـمطمئ ـ ـ ـنبنـ ـنیواـتیـمـامهـکدـنودـ اسـماـتزارـهمـ ـلیوـتدل رواـ و ـکنیازارـبهیـند ـ اـ واـمرایـبوعـضوـمنـیم. ـقعا آزارـ ا

ـهند داـمهـکراـچودـبدهـ در درـناـخارـکلـخا وـتکـیه ـکشمشکالش ـ ـ ـ ـسخشـ ـشیناـماـتمـیودـبتـ ـ وـلاـعیـ ی
ـنقیـب یوـتصـ ـل ـکنیدـ ـ اـ ـهیاـمم رـ ـفتچ اـخارـ و ـشتیوب ـ ازـقاـ ـبیی درـناـخارـکرونـ ـنمتـفاـیه درـیردـکیـ وردـمم.

ـمسئل ـ ـ ـمثهایـ آـ ـفتل ـگیابـ درـمـاهرـ ـنها ـمجبتـیاـ ـ ـمیاـتهـبمـیدـشورـ ـکنننـ ـ درـ رـسهیـجدهی ـکنیوعـجه ـ اوـ و اعـضم
راـیراـشو وـسط ـهیدـبانـماـسر وـ ـبعم اـ از ارـبروعـشهـکنـید ـشیاـمالـسه ـمیاـتوعـضوـمهـبمـیردـکاـهنـ نـ

ـکنن ـ ـبپاـهدهـ اـبم.”ـیردازـ ـمسالـحنـیا ـشیاـمریـهاـظلـئاـ درـ ـمقن ـیساـ ـچناـبهـ ـمشکنـیدـ ـ داـبلـ ـخلزرگ هـکیـ
ـشیاـمرایـب ـپینـ آـ اوـبهـکد،ـمش ـلیرای اـبنـ در ـکتنـیار درـ آنـماب ـصحباـهورد ـ ـچیود،ـشیـمتـ یـصاـخزـ

نبودند؛ مشکالتی که دوباره شرکت را تا مرز ورشکستگی بردند.

ـبلنکورجـجک،ـسـام ـ ـ ـشینـ (ـ Georgپ Blankenship(اـیدـم اـبـاسیـیراـجر راـپق ادارهیـبل اتـمدـخزـکرـمرای
ـشگروـفو ـتسایـهاهـ اـ ـستخال ـ دـبردهـکدامـ ـفتود. ـبلکرـ ـ ـشینـ درـ اـکرـشپ ـفقلـپت ـچنطـ اـ دـباقـتد ـفتا اـ ـستیر ـ وـ
ـصلاـفزـبـاج داـ اوـشه و اـحراـطرایـبت و اـجی ـسترای اـهژیـتراـ ـکثای ـشگروـفرـ اـهاهـ ـتشـاهارـبلـپای ود.ـبدهـشقـیوـ
ـقتو ـتسهـکیـ ـبلنکالـ ـ ـ ـشینـ اـ را ـستخپ ـ ـمطبردـکدامـ ـ وـعوـ ـحیردمـمات وـندـشرتزدهـ ـپید ـبینشـ ـ اوـکدـنردـکیـ ه

حتما کار شگفتانگیزی انجام میدهد و در صنعت ماشینسازی دست به سنت شکنی میزند.

ـبلک ـ ـشینـ وـکپـ ـبیم ـهمیشـ ـ اوـبورـطنـ ـتعود. ـشگروـفدادـ ـتسایـهاهـ درـ را دـسراـسال ـنیر ـبیاـ وـتشـ وـحر ال
آنـه راـهوای ـکما ـشگروـفهـبیـ اـهاهـ ـتبلـپای ـنمیـطرد.ـکلـیدـ درـمشـیاـ اس، ـشگروـفدل ـتسایـهاهـ ژاـ وـکال ت
ـختروـفردمـمهـبالهـک درـشیـمهـ و اـشوـگد از ـهینـیهای ـمحیطوـهاـ ـ ـ ـبچرایـبیـ دـتاـههـ هـکودـبدهـشدهـیدارک
ـبت ـننواـ ـشمعدادـماـبدـ ـ ـکتیـ رـهابـ ـنگای ـمیاـ ـتسزیـ رـ را ـکننگـنال ـ ـبلکد.ـ ـ ـشینـ داـتکـیهـبراـمپـ ـیکلـخور ازـ ی
ـشگروـف ـتسایـهاهـ درـکالـ وـپدـیرـخزـکرـمه زرق ـنتاـسامـنهـبیـقرـبر (ـ رو Santaا Rowوا درـق) وزهـخنـسع
)San Jose(اوـخرـبرد.ـب ـبسیورد ـ وـگارـ ـصمیمرم ـ ـ وـبیـ درـکود ـتسار راـ ـقعیتوـمال ـ ـ دـنواـتیـمهـکدـییدـمیـ

ـتغیی ـ ـ اـ آن در ـیجری ـکنادـ ـبلکد.ـ ـ ـشینـ ـگفنـمهـبپـ “ـ ـشنروـفکـیت: ـمعمدهیـ ـ ـمنظهـبیـلوـ ـ ردنـکیـلاـخورـ
ـلیس ـ ـشمهـبودـخایـهاالـکتـ ـشیاـماـ اـشروـفیـمنـ اـمد ـینجا، ـ اـهاـ اـیدف راـکتـسن ـبطه ـبیهایـ ـتسنـ وـ ال

ـشیـام ـگستیـقرـبایـهنـ ـ ـپیرشـ ـکنداـ اوـ ـگفد.” ـتسهـکتـ راـمدـهواـخیـمالـ اس ـتبدل ـچیهـبلـیدـ ازـتراـفزیـ ر
ـشیـام ـکننـ درـ اـلـاحد. اـقدهآلـیت اـکتـسرار ـتبودروـخنـیه دوـککـیهـبلـیدـ داـساالی ـشتنت ـ ـمثیـ آیـ اـیدـپل
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ـبلنکد.ـشاـبونـفآی ـ ـ ـشینـ اـ ـتسهـکردـکارهـشپ درـ دهـحرـضاـحالـحال درـهدود رزروـسواـخزار دلـمرایـبت
دارد، اـکاس ـکثه آنـ اـباـهر ـشیاـماـبهـکنـیدون ـتسنـ دراـ اـیت را ـنجو دادهـ ـشناـبام آنـهواـخدـ ـهستنان ـ ـ هـبد.ـ

ـگفت ـ ـبلکهیـ ـ ـشینـ ـبسیکـساـمپ،ـ ـ ـشبیارـ ـ اـباـجهـبهـ اـسز ـلبتت ـ ـلحناـبهـ ـ آرامـ رـتی و ـفتر ـکنتاریـ ـ ـکننرلـ ـ ر.ـتدهـ
ـبلک ـ ـشینـ اـ اـبردـکارهـشپ ـبخیـهاـگهـکوعـضوـمنـیه ـبیهایـهردـبارـکیـخرـبرـطاـ ـ ـمحصودهیـ ـ اـ آزردهـپوالت ل
وـشیـمرـطاـخ ـگفده “اـ اوـیت: ـلین اـیاـجنـ آنـمهـکتـسی در ـکنیـمارـکن ـتصمیهـکمـ ـ ـ دـ دارد ـنیم راـ ـتغییا ـ ـ رـ

دهد.”

وـسـامهـکلـیاوا ـبلکک ـ ـشینـ آـهاـبپـ ـشنم ارـندـشاـ ـتبد، اواـشاطـ در ـمشکارـچد۲۰۱۲الـسرـخان ـ ـتسد.ـشلـ الـ
ـتع زـ درـیداد داـیرـختـسواـخادی ـحفرایـبدالر۵۰۰۰دـیاـبردمـمهـکتـشد اسـمدـیرـخقـحظـ تـخرداـپدل
وـنردـکیـم ـبعد واردـ ـلیسد ـ اـندـشیـمدـیرـختـ درـکرـشاـمد. اـکودـبالشـتت رزروـیه راـهن ـتبا کـیهـبلـیدـ
آـف ـبکنیـنروش ـ دالـ ـپشلـید. اـ ـهنارـکنـیت ـمشخمـهوزـ ـ ـنیستنصـ ـ ـ ـ ـیکد.ـ دالـ از اـیاـشلـیی هـکدـشاـبنـید

ـشک درـیـرخاتـیاـ داـبداران ـشیـاملـخاره وـ زودـشرابـخن ـهنگدن ـ اـخرـبامـ ـشیـامزارـبی درـکنـ ـتسایـهرومـفه الـ
ـمنـاکاـیو دـهتـ ـنگروزـبثـعاـبدـشیـمدهـیا ـهمچنیود.ـبدهـشیـنراـ ـ ـ ـ ـتسنـ ـنگالـ ـشیـامروشـفازارـبرانـ دـ تـسن

اسـمدوم ـشمود.ـبدل ـممکاـ ـ اـ ـهیدـبولـپدالر۱۰۰٫۰۰۰تـسن وـ ـشیناـمد ـ آـ از ـینی ـنصیدهـ ـ اـیودـشانـتبـ
ـینکا ـ ـکمهـ ـشینـاماـبیـ ـ ـبستهـکیـ ـ روزـطاـبهیـ روزـبریاش ـضعیه ـ ـهیدـبزـپودـشیـمرـتفـ وـ ـعکد ـبگیسـ ـ وـیرـ د

ـبع ـمتدـ ـنمهـکدـیوـشهـجوـ ـنیواـتیـ ـشخهـبدـ دـ ـیگص ـبفریـ ـشیروـ ـهمچنیدش.ـ ـ ـ ـ اوـ ـتساتـمدـخزـکراـماعـضن درـ ال
ز اـمآن ـفتضان ـ ـشیـامود.ـباحـ اوـهنـ ـلیای ـخیلهـ ـ اـباـقیـ ـعتمل ـ ـنبادـ وـنودـ ـمشتد ـ راـبانـیرـ ـننرای ـشیـاماـبیـگدـ هـبنـ
ـمک ـسترـفیـناـ اـبهـکدـندـشیـمادهـ ـچنارـکنـیرای ـمندانـ ـنببـساـ ـبسید.ـنودـ ـ ازـ ـلکاـماری آـ ـینان ـشیاـمدهیـ نـ
اسـم ـجیرـتدل ـکمدـنیدادـمحـ ـبییـ درـتشـ ـبمدـیرـختـبوـنر ـنناـ ـمطمئاـتدـ ـ ـ د.ـنـامیـماـپرـستـکرـشهـکدـنـوشنـ

ماسک در این باره گفت: “صحبتهایی که دهان به دهان دربارهی ماشین میگشت افتضاح بودند.”

ـتس،۲۰۱۳هـیورـفطـساوا دـ ـسخطـیراـشارـچال وـ ـبحت اـشیـنراـ ـنمتـکرـشرـگد. ـنسواـتیـ اـ رزروـیت راـهن ا
ـتب آـیرـخهـبلـیدـ ـکنیـند ـتقتـکرـشد،ـ ـیبرـ وـشیـمارـکیـباـ ـهمید ـ آنـبنـ ـینزـهـاهرای اـبردارـبهـ ـکسمـهرـگود. یـ
ـحسرـب اـ ـتفب ـفهمییـماقـ ـ ـ ـکنهـبهـنـاخارـکایـهرخـچهـکدـ ـخنرـچیـمدیـ ارزشـ ـسهد، ـتسامـ مـکتـعرـسهـبالـ
ـلکـامد،ـشیـم آـ ـینان ـبیدهـ ازـتشـ ـقبر اـ ـحتیل ـ وـنیدادـمرجـخهـباطـ ـشنروـفد اـهدهـ ـستقای ـ دهیـنرـبمـهیـضراـ
اـشد.ـندـشیـمازیـبنـیا ـهمیدت ـ اـ ـمشخکـسـامرایـبراـجـامنـیت ـ ـنبصـ اـ ـهمیـامود، ـ راـجـامهـکنـ ـفهمیرا ـ ـ هـبدـ

وـعرـس روشـبت ـیعنودشـخه ـ ـهماـییـ ـچیهـ ـهیاـیز-ـ ـچیچـ واردـ ـعمز اوـشلـ ـمنارـکد. ازـ را ـنیدان ازهـتایـهروـ
ـنف ـفترـگسـ ـکنارـکاـتهـ اـ ـستان ـمهنی،ـحراـطویـیودـ ـ اـسدـ وـلاـمورـمان، دـجرـهی ـیگای ـنسواـتیـمهـکریـ تـ
ـپی ـکنانـشدایـ وـکداـصدـ آنـبرد ـگفـاهه ـتلفایـپتـ ـ ـبنشیننـاهنـ ـ ـ ـ ـ وـ ـکسهـبد ـشیـامهـکیـناـ رزروـ زـنردهاـکن گـند
ـننزـب آنـ و راـهد ـمعایـپا ـملاـ ـبکشهـ ـ ـنناـ ـمنارـکهـبکـسـامد.ـ ـگفتداناشـ ـ “اـبهـ ـنتـامرـگود: ـنیواـ اـ ـشیـامنـیم راـهنـ ا
دـب ـنیاـسرـبانـشتـسه ـیکساکـخاـبم،ـ ـ ـبنم.ـیوـشیـمانـ اـیراـباـ ـمهمـیراـبالـصن ـنیسمـ ـ ـشغهـکتـ ـشملـ درـ ا
ـچیساـجنـیا ـ درـ ـشغرـضاـحالـحت. ـشمدـیدـجلـ اـفاـ ـشیاـمنـیروش اوـساـهنـ ـیلوـگرومـجت.” (ـ Jeromeن

Guillen،(اـیدـم داـباـسیـیراـجر ـیملق ـ راـ ـمسر رـ ـسیول ـمشکهـبیـگدـ ـ رانـیدـمکـساـمرد.ـکاتـمدـخالتـ
ـبنظهـکدیـشار ـ وـیاراـکرشـ ـیترـیدـمی درـ ـستی اـ در ـشتنداـنطـیراـشنـیی ـ اـ را وـخد وـیدـمراج ـسترـپرـسران راـناـ ی
ازـتاالـبانـشیـیاراـکهـک ـمتدـحر ارـبطـسوـ را ـتقود داد.ـ ـهمچنیا ـ ـ ـ اوـ ـبیکـین ـنیاـ وـ داد ـشخصهـبه ـ ـقیمهـ ـ تـ
ـشیـام دـ دومـسن راـمت اس ـنتاراـگدل وـقاـبرد.ـکیـ ـضمول ـمیلیتـناـ ـ ـ ـمشتک،ـسـاماردیـ ـ ـنستنواـتیـمانـیرـ ـ ـ دـ
ـشیـام راـشایـهنـ ـقمیتاـبان ـ ـ ـمشیـ ـبعدارـیرـخهـبسـکوـلایـهدانـسهـباـ ـبفدیـ ـشنروـ ـسپد.ـ الشـتکـسـامسـ
ـنهدـحهـکردـک راـضیـیاـ ـتسرایـبرر ـتخمیالـ ـ ـ ـفقدـنزـبنـ ـلتاـحرایـبطـ اـکیـ وـهورـناـمنـیه ـچیاـهالشـتا راـ زی
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عوض نکنند.

ـهفتدر ـ آورـ اول دـبکـساـملـیهی دوـیرای ـستدن ـپیریـلشـ زد.ـگوـگتـکرـشهـبریـسج،ـ ـطبل ـگفتقـ ـ ایـههـ
ـکس درـکیـناـ ـصحبانـیرـجه ـ آنـهتـ درـساـمد،ـنودـباـهای ـخصک ـتسیـیاـنواـتوصـ آوردنـبالـ دوام یـطرای
ـهفت ـ آـههـ ـینای اـ ـنگرازـبده ـتنههـنود.ـبردهـکیـنراـ ـ ـمشتاـ ـ ازـیرـ ـتبان رزروـیدـ ـشیاـمل آـیرـخهـبنـ درـند دـحی

ـنتظا ـ اـسـاماراتـ ـستقبک ـ ـ ـنمالـ ـبلکد،ـنردـکیـ ـ ـمشتهـ ـ ـلقاـبانـیرـ ـشنیاـبمـهوهـ ـ ـخبدنـ درـیـاهرـ رـبی وـهگـنارهی ا
ـپشآ ـشیـامرایـبدـیدـجایـهنـ راهـکیـیـاهنـ در ازـنودـبازارـبه ـسفد، ـشیـامارشـ اوـنودـبردهـکودداریـخنـ اعـضد.

ـتسهـکودـبرابـخدرـقآن ـمجبالـ ـ راـنـاخارـکودـبدهـشورـ ـتعطیه ـ ـ ـکنلـ ـتسد.ـ ـعمهـبالـ اـمومـ هـبودـبردهـکالمـعردم
ـتعمیارهایـپ ـ ـ رـ و ـسیرات ـنیـاهیـگدـ –ـ دارد اـکاز ـلبته ـ ـلحهـبهـ ـفناظـ درـ درـبتـسی ـعیود- ـعلتـکرـشالـحنـ مـغیرـ
ـمسنـیا درـلوـقهـبلـیاـ ـسفرـبراـبش ـعمـاهارشـ ـکنیـملـ وـ ـتحد اـقوـمهـبـاهلـیوـ ـنجع ـهنواـخامـ کـسـامد.ـشدـ

تمام اینها را به پیج توضیح داد و بعد با هم به توافق رسیدند که گوگل تسال را بخرد.

اـسـامهـکیـلـاحدر ـتمالـصک ـیلاـ اـشداـنروشـفهـبیـ اـمت، ـمعنـیا ـملاـ ـتنهراـهـاظهـ ـ درـ راه آـبتـسا ـینرای دهیـ
ـتس ازـساـمرسـتنـیرـتزرگـبود.ـبالـ اـفک درـیدـجکـلاـمهـکودـبنـیروش اـبد، اـهارهی دـکرـشنـیداف دـیت

ـیکس ـ آنـبیـناـ ـشتداـنـاها اوـشاـبهـ ـمطمئتـسواـخیـمد. ـ ـ درـشنـ ـنهود ـلیوـتیـیاـنواـتهـبدـنواـتیـمتـکرـشتـیاـ دـ
ـنبا ـشیـاموهـ دـبایـهازارـبرایـبیـقرـبنـ ـپیتـسزرگ ـکنداـ ـیطراـشکـسـامد.ـ راـ ـمطی اوـکردـکرحـ ـهشاـته الـستـ
وـتلـقداـحاـی ـقتا ـبتتـکرـشهـکیـ ارـبروعـشزرگـبایـهازارـبرایـبدـنواـ ـشیـامالـسه ـکننـ ـکنتد،ـ ـ اوـ درـضرل را اع
داـسد ـشتت وـخرـبد.ـشاـبهـ از اـبلـگوـگالیـکی ـمخطـیراـشنـیا ـلفاـ اـنردـکتـ وـساـماـمد ـپیک رهـکذاـمهـبجـ
اـبدر ـمعنـیارهی ـملاـ اداـ دادـمه ـبند.ـنه ارزشـباـ ـتسر زـ در اـمال ـمعنـیان ـملاـ ـمبللـگوـگدـشرارـقه،ـ ـ ـمیلی۶غـ ـ ـ اردـ

دالر برای خرید این شرکت بپردازد.

ـهمیدر ـ ـحینـ ـپیک،ـسـامهـکنـ وـ و درـگـوگالیـکج ـمفارهیـبل اـ درـقنـیاد ـبحالـحرارداد ـمعجکـید،ـنودـبثـ ـ زهـ
ـتفا اـ ـفتاق آنـ ـنصاـپدودـحاد. ـنفدـ ـمجبروشـفارـکهـبتـعرـسهـبکـساـمهـکریـ ـ ـخیلودـبردهـکانـشورـ ـ زودـ ی

ـتع ـبسیدادـ ـ زـ ـشیـامادیـیار ـختنروـفنـ ـ ـتسد.ـ ـفقهـکالـ اـبطـ ـچندازهیـنه ـهفتدـ ـ ـنقولـپهـ درـ داـناـبد یـطت،ـشک
ـچهدودـح روزـ ـشیـامدریـقهـبارده درـکتـخروـفنـ اولـهـامهـسه ـحسیـلـامالـسهی ـتسرد.ـکداـصروـسیـباـ الـ
ـهشتدر ـ ـثبـاب،۲۰۱۳یـماهـممـ اوـ ـلیت ـعنهـبودشـسنـ ـسهتـکرـشکـیوانـ –ـعیـماـ ـمبلهـبام ـ ـمیلی۱۱غـ ـ ـ ونـ

در ـمیلی۵۶۲دالر- ـ ـ دالرـ اـبـاغوـغروشـفون راه اـخداـنه ـستگد۴٫۹۰۰تـکرـشنـیت. ـ درـمدانـساهـ را اس دل
دـبدتـمنـیا ـمشتتـسه ـ رـیرـ اـبود.ـبدهـناـسان ـبینـیا ـنیاـ ـقیمهـ ـ ـسهتـ ـتسامـ ازـ رـهرایـبدالر۳۰دودـحال

ـسه در۱۳۰هـبمـ رـجاهـمدالر ـسیوالی ـصعهـکدـ ـچشودـ ـگیمـ ـفقود.ـبریـ ـچنطـ ـهفتدـ ـ ـبعهـ اـ از اـعد وـعالم داد
اولـهاـمهـسهـبوطـبرـمامـقار دوـلاـمالـسهی ـخیلتـلی، ـ وـ زود واـیوشروـخاـبی ـمبلهـبیـمی ـ ـمیلی۴۶۵غـ ـ ـ ونـ

ـتسهـبدالر ـگهاـنرد.ـکتـخرداـپالـ زـپانـ ـتسهـبادیـیول وـشقـیزرـتالـ ـشنروـفد اـگدـ ـستقان ـ ـمجبیـضراـ ـ دـندـشورـ
ـشکسنـیا ـ راـبتـ ـبپزرگ اـنرـیذـ ـنمنـید. ـنظییـبشـیاـ ـ درـکرـشرـ اـبازارـبت ـعتمورس، ـ ـمشتادـ ـ راـیرـ ـتسهـبان الـ

ـبی وـکرـتشـ ـهمیرد ـ اـعاـبنـ ـیجث زـیادـ ـنجیک ـ اـ ـتفره راـلاـعاتـقاـ در ـستی رـ وـشای ـپیشد ـ ـتستـفرـ اـبد.ـشالـ
ـشیـامروشـف وـهنـ رـبا ـفتاال ارزشـ ـتسن ـمعال،ـ ـملاـ دـگوـگاـبهـ ـیگل ـمعنیـبرـ ـ وـبیـ ـتسود آنـ ودـبدهـشرانـگدرـقال

که خریدنش تقریبا غیرممکن بود و جلسات معامله با گوگل هم همینجا تمام شدند.

راـچآن ـبعهـکه اـ از داد،ـید رخ ـعنهـبوانـتیـمن اوجـ دوران ـمنارـککـساـمرد.ـبامـنکـساـموان ـبخدانـ شـ
ـعمطـبروا راـموـ آـلـاحهـبیاش وـبادهـمت درآورد آنـباش ـگفـاهه ـتسدـهواـخیـمهـکتـ ـحتالـ ـمکیاالـ ـهفتانـ ـ هایـ
ـبیکـی ـنیاـ داـ ـشته ـهیتـکرـشد.ـشاـبهـ اـقچوـ ـچنینـیت ـ دورـبنـ ـتنا ـنمارـکدـ اـبرد.ـکیـ ـهفتالـحنـیا ـ کـیهایـ
ـبی ـنیاـ ـمنتشهـ ـ ـ ـچنکـسـامرد.ـکیـمرـ ـکنفنـیدـ ـ ـخبسـنراـ درـکردـکزارـگرـبریـ ـمسوردـمه درـلـاملـیاـ ـخصی وصـ
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ـلیوـت وـمدـ اس اـخـاسدل ـیستگت ـ ـ اـشایـهاهـ و ـفتتارژ ـ ـشگروـفاحـ ـبیایـهاهـ درـنودـبرـتشـ ـیکد. اـ از ـجلسنـیی ـ اتـ
اـساـمهـکودـب اـکالمـعک ـیستگرد ـ ـ اـبارژـشایـهاهـ ـشیورـخرژیـنا ـکننیـمارـکدیـ ـ وـ ذـبد ـخیرای ـبیرهیـ رـتشـ
دارـهریـتاـبرژی،ـنا درـسـامد.ـنم ازـیراـیذـپرایـبهـکیـلـاحک دـهلـمـاعرـیدـمی ـیگای ـشیـامایـهتـکرـشرـ ازیـسنـ
ـگفد،ـشیـمادهـمآ “ـ ـگفتیـخوـشهـبنـمت: ـ ـحتهـکمـ اـ زاـگی ـمبر ـحملمـهـاهیـ ـ ـکننهـ ـ ـشمدـ ـنیواـتیـماـ ـکمهـبدـ کـ
ـسیستنـیا ـ ـ درـیرـسارژـشایـهمـ ـکشلـکع ـسفورـ ـکنیرـ ـ اـ ـکنـاتمـسراـمنـیرـتزرگـبـامد.” ـهمون،ـ درـکودـبیـناـ ه

لسآنجلس برگزار شد و ماسک در آن از یکی دیگر از ویژگیهای مخفی مدل اس پردهبرداری کرد.

ژوـمدر ـتس۲۰۱۳الـسنـئاه ـنمایـهودروـخالـ اـنوـ از را ـسته درـکرـشیـحراـطویـیودـ ـنجلسآـلت ـ ردـکارجـخسـ
از ـلکاـمو ـشیاـمانـ ـتسایـهنـ اـ و ـعضال رـ دـههـناـسای ـمهمکـیاـتردـکوتـعا ـ ـشبیـناـ ـلعوقاـفهیـناـ داـ ـشتاده هـ
ـشناـب ـبند.ـ ـکلروـسنـیراـباـ ـنفاـهدـصهـ درـ ـشیاـمهـکیـلاـحر ـقیمتایـهنـ ـ ـ درـسیـ را اس ـخیدان ـکثیایـهانـباـ ـ فـ

ـمحل ـ یاـپهیـ ـی ـشهنـ ـپیدـندـنیراـمرنـتاوـهرـ درـتدـشداـ ـکینگارـپا ـ ـ ـبیهـکیـ اـناـخارـکنـ ـسپیهی ـ ـیکساـ وـ س
ـستا اـحراـطویـیودـ ـکننارکـپت،ـسی ـ اـ ـستد. ـتبوـیودـ ـلنـاسهـبلـیدـ ـمعرایـبیـ ـمحیردازیـپورـنود.ـبدهـشرتـشاـ ـ طـ

ـتی وـ زـبورـنمـکره و ـمیود راـ ـچماـبن ـمصننـ ـ وـنودـبدهـنـاشوـپیـعوـ ـنیمکد ـ ـ دـتیـیـاهتـ ردمـمـاتدـنودـبدهـیدارک
ـبت ـننواـ ـبنشینندـ ـ ـ ـ ـ وـ ـهندـبمـلد ـصحبمـهاـباـیدـ ـ ـکننتـ ـ ـلباـبهـمدـخد.ـ رـهاسـ ـسمای ـمشکیـ ـ درـ ـبیی ـجمعینـ ـ ـ تـ
آـنودـبیـیراـیذـپالـحدر ـهنگد. ـ ازـ ـیکی ازـ ـمعایـهروهـگی ازـ ـبلنروف ـ ـپخـاهـوگدـ وـشیـمشـ االیـبمـهنـسکـید
ـتعبیاقـتا ـ ـ اـبدهـشهـ ـقبـامود. اـ از آنـبکـسـامهـکنـیل وـساال،ـبرود و ـضعر ـبسیشـ ـ ـیختمرـههـبارـ ـ وـ ـشلخته ـ ـ هـ

اـبدهـش ـتبکـسـامهـکنـیود. ـقههـبلـیدـ ـلکـامانـمرـ ـتسانـ ـمشهالـمـاکود،ـبدهـشالـ ـ وـ ـمشخود ـ درـبصـ – تـسود
ـهمهـب اـ وـنان ـهمدازه اـهالـحانـ ـستیوای ـ اـبزـبـاجوـ اـمل.ـپرای وـنودـبردهـکهاشـطـاحردم ـستنواـخیـمد ـ اـبهـکدـ

او عکس بگیرند. در عین حال استرابل هم در گوشه و کنار مهمانی حضور داشت و اغلب تنها بود.

ـبع اـ از ـکمردمـمهـکنـید زـبکـسـامد،ـندـشیـیراـیذـپیـ ـحمه ازـختـ را ـبیود ـجمعینـ ـ ـ ـجلهـبتـ رـلـاسویـ د؛ـنـاسن
ـپیهـکیـیـاج ـیمدـقیـنـاگازرـبایـهامـ ـتلیـ ـکتروژـپطـسوـتیـنوـیزـیوـ ـصفحهـبورـ ـ ـپخنـساالیـبهیـ درـشیـمشـ و د
راـیـاهوادهـنـاخآن ـنشی اـکیدادـمانـ در ـیستگه ـ ـ ـبنایـهاهـ اـیزـ (ـسن وEssoو (ـش) اChevronورون ـیست) ـ دـنادهاـ
ـبچو دـههـ از ـپلندنـیا ـ ـنمگـ اـ ـبسیوـساد ـ وـنودـبالـحوشـخارـ ـقتد. رویـمکـیکـساـمهـکیـ را اس نـسدل

ـگفآورد “ـ ـحقیقتت: ـ ـ ـ ـبنا،ـ ـچینـیزـ ـعجیبزـ ـ ـ دوـبیـ داـسرای ـشتت اـ درـسن زـست!” ـشیـامرـیت ازـبوراخـسکـینـ
وـش ـگفکـسـامد ـبستوانـتیـمهـکتـ ـ زـتاـبهیـ ـشیـامرـیری راـ ـچنرفـظن ـنیاـثدـ ـتعهـ اـکضـیوـ – ودـباریـکنـیرد
ـهمیشهـک ـ ـ اـ ـمکه وـبرـیذـپانـ ـچیهـنـاخارـکیـلود- ـتسود.ـبدادهـنروزـبزیـ اـ از ـبعهـبنـیال ـینزـگدـ ـتعهیـ ریـتاـبضـیوـ
اـهرا در ـیستگم ـ ـ اـشایـهاهـ راـکردـکیـمهـفـاضارژ ـبسییـهه ـ ـشیـامدنـشارژـشرایـبرـتعـیرـسارـ راـبنـ ـننود. دهـ
ـنسواـتیـم ـشیـامتـ راـ رویـتن ـمخصودالـگا ـ اـ ـکنتـیداـهارـکنـیوص رـیاـتدـ درـبک ـنیاـثودـنرضـعات وـ هـبه

ـقیم ـ ـبناکـبکـیتـ ـبستن،ـیزـ ـ ـشیـامریـتاـبهیـ راـ وـبن ـبستکـیاز ـ راـیدـجهیـ ـیگـاجد ـقبلنـیزـ ـ ـکنیـ کـسـامد.ـ
ـگف “ـ ـتنهت: ـ ـشمهـکاریـکاـ وـ ـقتا واردـ ـیکی اـ از ـیستگی ـ ـ ـتسارژـشایـهاهـ ـبکنیدـیاـبد،ـیوـشیـمالـ ـ ـ اـ اـید هـکتـسن

تصمیم بگیرید میخواهید کارتان سریعتر انجام شود یا مجانی.”

آـهاهـمدر ـچنیـتای اـ ـتفد اوجـ دوران راـسـاماق ـخطهـبک اـ ـختنداـنر ـ ـنید.ـ ـیماـتورکـیوـ ـنقکـیزـ ـتمسخدـ ـ ـ ـمیرآـ زـ
اــمدر گورد ست ــی ــ ــ سارژــشایــهاهــ ــت وــشوــنالــ ــچنت اســمدانــسودرویــخدــ درــهدل صم ــت دــفادــ ارــچات
روالـخرـبکـسـامد.ـندـشوزیـسشـتآ رواـسرـمالف در ـعمطـبوم آنـسهـبیـموـ ـخبراغ ـنگرـ رـ وـفار اـبت ـستفا ـ ادهـ

ا وـعالـطاز ـشیـامهـبوطـبرـمقـبواـسات ادـ راـیـاهـاعن اـکی در ـنقنـیه آـ ردـبدهـمد درـسـامرد.ـکود هـبهـکیـلـاحک
ـهم ـکیمبراهـ ـ ـ دوـ و وـسال ـیکت اـ از ـعضی ـهیئایـ ـ آـیدـمتـ ـنتره، ـنیوـ ـسیراـگوـ (ـ Antonioاس Gracias(آـب رـخرای

ـهفت ـ آـبهـ ـسپه (ـ رAspenن ـفت) ـتککـیود،ـبهـ ـیبیذـ ـ اـبهـ ـسیراـگت.ـشوـنراـجاـمنـیرای ـگفاسـ دـ “در ـیگت: رـ
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ـمعمـاهتـکرـش ـ اـ رواـکنـیوال ـعمطـبار اـموـ ـتیرـتهـکتـسی اـ راـکنـیب اـهدـبار اـید. ـحسالن اـکردـکیـماسـ نـیه
ـمه ـمشکلنـیرـتمـ ـ ـ اـ زـکتـسی آن در ـتسانـمه آنـبالـ اـشهـجواـما اـسده و روشـیت اوـخرـبن ـمساـبورد وـیاـ ل
ـبنتـیوـلاو آنـ اـسـاهدی ـنسواـتیـموعـضوـمنـیت. اـ ـشیـامنـیت راـ ـکنودـبـانن وـ ـتهکـید ـعلیدیـجدـیدـ ـ اـ نـیه

ـکس ـمحسارـکبوـ ـ اـشیـموبـ ازـگد. ـبپنـمر ـسیرـ آـکدـ ـپیمـیراـبالـحهـباـتاـیه آـ اـمش ـسبنـیده اوـخرـبکـ اـبورد
ی ن ــچ ــ سنــ ــم لاــ ــی تراــمیــ ــب گدــیاــبد؟ــناــسرــ ــب لمــیوــ ــب اــ ناــمه. ئ م ط ــم ــ ــ ــ درــکمــ هه ــن اوــیاــ ــمشکت ــ راــ لــحالت

ـکنیـم روـسـامد.”ـ ـمشیـشک درـباـ را ـمسوردـمه آـلااـ درـهوزیـسشـتهی ـپیا درـفرـگشـ و اـیت ـمیالـعک درـکهـ ه
ـمطب ـ ـگفدـشاپـچاتـعوـ ـشیـامتـ اـسنـ اس ـشیـامنـیرـتنـمدان آـ در ـیکرـمن وـساـ ـکفکـیتـکرـشت ـمحیـ ظـفاـ

تیتانیوم و صفحات آلومینیومی به ماشین اضافه کرد تا از بستهی باتریها محافظت کند.

ـهی آـندام،ـکچـ وـهوزیـسشـته ـنقهـنا وـگایـهدـ ـمیرـباهـگیـباه ـتسروشـفزانـ وـ ـهمچنیال ـ ـ ـ ارزشـ ـسهن شـماـ
ـثیاـت ـمنفرـ ـ ـشتنداـنیـ ـ ارزشـ ـتسازارـبد. ـبیدیـحاـتالـ اـبهـکدـشرـتشـ ـنصدازهیـنه ـجنفـ وـتوـمرالـ وردـفورز

رسید و  ستارهی بخت و اقبال ماسک درخشان و درخشانتر میشد.

ـتس اـ در ـکتبال ـ ـمطبمـسراـمکـی۲۰۱۴الـسرـ ـ دـتـاعوـ ـیگی راـسـامایـجهـکردـکزارـگرـبرـ ـعنهـبک دـیدـجولـغوانـ
ـصنع ـ ـشیاـمتـ ـمحکازیـسنـ ـ ازـساـمرد.ـکمـ اسـمدانـسک ـتقدل دوـبدهایـشتـیوـ ـیکور،ـتوـما ـجلیـ وـ و

ـیگد ـپشریـ ـشیاـمتـ ـنسواـتیـمهـکن،ـ ـنیاـث۳٫۲رفـظرا۱۰۰اـت۰تـ ـکنرـپهـ ـتسرد.ـکرداریـبردهـپد،ـ اـ نـیال
راـس ـتبدان اـیهـبلـیدـ ـشیـامرـبک ـگفکـسـامود.ـبردهـکنـ “ـ ـمثت: اـ اـیل ازـکتـسن ـجنگاوـنکـیهیـشرـعه ـ یـ
ـتی ـکنکآفـ اـ و دـیی ـنگواـین ـمحیـ اـ اسـمرایـبزارـفرماـندـیدـجریـسکـیکـساـمالوه،ـعهـبت.”ـسض دل
ـمع اـکردـکیـفرـ ـمکه راـشودرانـخانـ اـبدن آن اـکیـمهـفـاضه ـشیـامنـیرد. ـتشخیرایـبنـ ـ ـ اـ ـجسص وـ وـنواـمام ع
ـجل ـگیوـ ازـ ـتصری اـهادفـ ـحتمای ـ وـبیـلاـ رادار ـسیسته ـ ـ ـهشمـ ـمجهدارـ ـ وـبدهـشزـ ـنسواـتیـمود ـکمهـبتـ کـ
ـمسییاسـپیـج ـ ـکنیـباـیرـ ـگفکـسـامد.ـ “ـ ـبعت: ـشمـاهدـ ـهیواـخادرـقاـ ـشیـامهـکودـبدـ اـتنـ را ـحضان ـکنیارـ ـ وـ د
راـخمـهآن ـشمهـکاـجرـههـبودش ـشیاـباـ ـهمچنید.ـناـسیرـمدـ ـ ـ ـ دـککـینـ ـیگار ـهسمـهرـ ـخیلنـمهـکتـ ـ یـ
اـسدو دارم ـنجت ـبسیم.ـهدـبامـ ـ ازـ ـمهناری ـ ـهمیـامانـسدـ ـ اوـبـاجنـ ـلیرای اـبنـ راـیار ـشنیـمن دوـمد.ـنوـ تـسن

ـتیبرـتدارم ـ ـسیهـکمـهدـبیـ راـ ـبتطـبم راـخدـنواـ ـشیـامهـبودش ـمتصنـ ـ ـکنلـ ـشبییـیوراـجکـید؛ـ ـ هـکاریـمهـبهـ
میخزد و حرکت میکند. ”

ـنفزارانـه اـ ـیستر ـ ـمعاـتدـنودـبادهـ اـفرـ ـفننـیی راـ ـتمکـساـمطـسوـتاوری ـکنناـشاـ ـ اـطکـساـمد.ـ مـسراـمنـیی
ـمع وـکیـمیـنراـپزهـمی،ـفرـ ـجمعیرـسهـبرـسرد ـ ـ دورانـکردیـمت.ـشذاـگیـمتـ در درـپیـپه ـحضال ـمطبورـ ـ اتـعوـ
اـشیـمولـه ـلعوقاـفیـیاـنواـتروزهـمد ادارهیـ در ـچنیادهای ـ ـسمراـمنـ ـپییـ اـبردهـکداـ در ـبتود. اـ م،ـسراـمنـیدای
ـقتو رـساالیـبکـسـامهـکیـ زـفن ـکنهـکیـنت، اـمارـ ـیستن ـ ـنگاـبودـبادهـ ـتحسییـهاـ ـ ـ ـمینآـ راـ او ـنگز رد.ـکیـماهـ
ـسمهـکردیـم دـ ـیگت ـگفودـبنـمرـ اـمدـیرـخانـهواـختـ ـیکدل اـ وـسس دوـبت ـسته ـپیشنهدالر۱۵۰۰۰شـ ـ ـ ـ ادـ

درـیـاجاـتداده را ـلیسش ـ ـپیتـ اوـبـاهدـیرـخشـ اوـتدـهدـبه ـکما ـبیرـتاالـبیـ وـیاـ دوـلد ـستی اـ ـپیشنهنـیش ـ ـ ـ راـ اد
ـقب ـنکولـ اـ ـبنت،ـسرده درـیراـباـ ـنهن ـهفتصتـیاـ ـ ـ ـمیدـ ـشیاـمنـ اـ از ـنصیدلـمنـین ـ اوـ اـشیـمب وـشنـیود. ور
ـشتیا ـ درـ ـهمهـبردمـماق درـسـامیـیاـنواـتراهـ ـجلک وـجوـتبـ دـیالـعه ـیگق ـنشرانـ ـهناندـ اـ اـکودـبنـیدهی نـیه

ـلیوـتکـچوـکتـکرـش ـکنندـ ـ ـشیـامدهیـ وـ ـعجیلـمـاعرـیدـمن ـ وـ ـیبرـغب ـمسیهـچشـ ـ وـنوالـطرـ ـسختی ـ راـ ـپشی تـ
ـشتذاـگرـس رـهتـکرـشد.ـنهاـ ـقیای ـجلرایـببـ ـچنیبـ ـ اـ ـشتین ـ وـ راـشودـخهایـقالـعاق آـبان و آب دـنیزدـمشـته

در ـنهو ـمحهـبتـیاـ اـ ـتسهـکنـیض آنـقکـیالـ از ـجلـاهدم وـشیداـمرـبرـتوـ ـچیت ازـتراـفیـیـاهزـ ـتصر ردمـمهـبورـ
معرفی میکرد، آنها احمق به نظر میرسیدند.

ـهمدر دورانـ درهیـمبـتهـکان اس ـسیلیکدل ـ ـ ـ راـ ـفترـگراـفون الـبریـسود،ـبهـ ـتحقیوارـتراـبه ـ ـ وـ ـسعوـتق هیـ
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درـفتـکرـش آـلاـپورد ـلتو زـ آن در زدم. الـسرـپرـسانـمو ـمهنکـیوارـتراـبت ـ ـصندسـ دماـهوـماـباـپهـبدلـ ـسبای یـ
ـگیلی.ـجی.ـتامـنهـب ـ (ـ .Tی J. guili(ـخیلهـکودـب ـ ـتسهـبیـ ـحسالـ داـکیـمادتـ ـشیاـمرـهلـخرد. دهـفنـ اـهورد

ـسیست ـ ـ ـمپیـاکمـ ـ ـمختلفایـهتـکرـشهـکدـنودـبریـتوـ ـ ـ ـ آنـ راـهی ـختـاسا وـنودـبهـ اـبد ـیکپورتـصهـبهـکنـیرای ـ هـچارـ
ـکننارـک ـ ـتبمـهاـبدـیاـبدامـمدـ اـ اـنردـکیـماتـعالـطادل روـید. آـنن ـمید ازـ ـپیچیزهای ـ ـ وـگدـ ـسختی ـ درـکودـبیـ ه
زـط ـشکانـمول ـفترـگلـ وـبهـ ـتسهیود ـ ـ ـچنیلـ ـ ـیطراـشنـ ـتقیـ ـیبرـ ـغیهـبکـیزدـناـ ـممکرـ ـ ـخصهـبود؛ـبنـ رایـبوصـ
ـکترـش ـمثیـ یاـسدـیاـبهـکوردـفلـ ـل ـچنهـناـ ـشیاـمزارـهدـصدـ یوـتنـ ـل ازـکیـمدـ و اـپرد ـمجالحـصس اـ نـیدد

ـسیست ـ ـ ـنمرـبمـ درـمیآـ ـتسوضـعد. اـ از ـبتال راـکدایـ اـخار ـنجودش وـ داد راـمزارـفرماـنام اس ـنقطهـکدل ـ هیـ
مرکزی آن است خودش طراحی کرد.

ـگیل ـ دوـهیـ داـسم ـچنیهـکتـشت ـ ـصترـفنـ داـ ـشتی اوـشاـبهـ ـگفیـمد. “ـ راـفرماـنت: ـمعمزار ـ ـعنهـبوالـ ـقلوانـ بـ
ـشیـام ـمعدـیدـجایـهنـ ـکننیـمیـفرـ ـ ـشمد.ـ اـباـ ـیجرای ـمحیطادـ ـ ـ دلـ وـیذـپی ازـمارآـکر ـسیستد ـ ـ اـ ـنتقم ـ اـتدرتـقالـ
ـهشایـهداـص ـهنداردـ درـ ـشیـامده ازـ اـفرماـنن، ـستفزار ـ ـکنییـمادهـ ـ ـمید.ـ ـیکپزانـ ـ ـچگارـ وـ ـهمی ـهنگاـ ـ درـفرماـنیـ زار
واـم اس ـقعدل ـنظییـباـ ـ اـ دارـمهـکاریـکرایـبت.ـسر اـیا در اـجنـیم ـنجا ـهییدـمامـ ـتسم،ـ اـیالـ ـلگک قـفوـمویـ

است.”  کمی بعد از این دیدار، گیلی فورد را ترک کرد تا در یک استارتاپ گمنام کار کند.

وـبایـهتـکرـش ـمعزرگ ـشیاـمروفـ زـکازیـسنـ دـیار از ـنمرـبانـشتـسادی ـبتاـتدـمیآـ ـننواـ روـکرـحدـ هـبت
ـپیش ـ ـتستـفرـ راـ ـکنال ـکنندـ ـ اـ اـمد. ـنمثـعاـبنـیا اـیدـمهـکدـشیـ اـیراـجران ازـههـنـاخارـکنـیی ـصترـفرـها رایـبیـ
ـسن ـجلدازیـنگاـ ـتسایـپویـ اـ ـستفال ـ ـنکننادهـ ـ ـ ـمثرایـبد.ـ ـتسالـ ـتصمیالـ ـ ـ داـ اـکتـشم ـنسمـسه ازـسلـ وم
ـشیـام راـیـاهنـ (ـمش ای Modelدل E(ـبگ اـکذاردـ اـهنـیه ـنتخم ـ ـکیرـتـاتودـبکـسـامابـ اـ ـنسهـسیـمـاسب لـ
ـشیاـم ـتسایـهنـ اـیالـ ـمعنمـسک ـ دارـ اـشی آـفلـماـعرـیدـماـمود. (ـلوالـمنـلورد، Alanی Mulally(ـتس راـ ال
ـته اـکردـکدـیدـ اـگه از اـممـسر ای ـستفدل ـ ـکنادهـ آنـ از ـشکـاهد، ـگفکـسـامرد.ـکدـهواـختـیاـ “ـ نـمب،ـخت:
آـبمـه زـله وـنن زدم ـگفتگ ـ «آـ داریـتن!ـلم: واـیذاریـگیـمرمـسهـبرـسو ـقعا ـتصمیاـ ـ ـ داریـ ایـمکـیم دل

ـبس اـچازی؟ـ ـقصرـگون ـخیلدـشاـبیـخوـشدتـ ـ ـمنطقیـ ـ ـ اـتیـ اـکراـچت.»ـسر آنـگه واـهر ـقعا ـستنواـخیـماـ ـ درـ د
ز ایـمکـیانـمآن ـبسدل آنـنازـ در اـمـامورتـصد و اس ـیکدل داـ را ـشتیس ـ اـ و ـخیلنـیم ـ ـمسخیـ ـ د.ـشیـمرهـ
ـحت اـبیـ ـپیالـسدـصوردـفهـکنـیا (ـتدلـمشـ Modelی Tرا ـختاـس) ـهیود،ـبهـ ـفکسـکچـ ـنمرـ اـکردـکیـ مـسه
ـشیاـمهـبوطـبرـمدلـم ـبند.ـشاـبوردـفایـهنـ ـقطعنـیراـباـ ـ اـ ـنظهـبورـطنـیا ـسییرـمرـ آنـکدـ اـهه اـیا راـسن م

ـشناـبدهـیدزد وـ ـپیهـکیـلواـسد اـمیآـمشـ آنـچهـکودـبنـید ازـهرا را ای ـتسا دزدـ ـمثد؟ـندـیال اـ اـیل هـکتـسن
ـشم ارـیاـ ـشیستـافشـتک ـ ـ ـشیاـبیـ وـ اـجهـبد ـلفبان ـ اـ ـفتا ـشیاـبادهـ ـشبییـیـاهورـجکـید.ـ ـ دزدـ ـخیونـتارـکه انـباـ
ـکنج ـ اوـ و «ـجمـهدی. داد: واـمه،ـنه،ـنواب ـقعا ـهیواـخیـماـ اـ آن از ـستفم ـ ـکنیادهـ ـ وـ «اوه،ـجنـمم.» دادم: واب

اـیا ـفکالـصن ـنظهـبیـبوـخرـ ـنمرـ ـحتمردمـمد.ـسیرـ ـ ـگیاـ اـنوـشیـمجـ ـمعنیـبارـکنـید، ـ اـ دـمت.ـسی ـیگردم رـ
اـکدـندارـنادتـع ـشیـامیـمـاسه اـفایـهنـ روزـیورد درـشاـبالنـفدلـمـاهن ـمعموضـعد، ـ اـ وردـفودهـبورـطنـیوال

فیوژن.» و او هم گفت که کارمندانش واقعا قصد دارند که از آن اسم استفاده کنند و این افتضاح بود.”

ـبع اـ از ـتسرا،ـجاـمنـید اـ ـتجمـسال (ـماریـ وای Modelدل Yرا ـعنهـب) ـثبودشـخرایـبیـخوـشکـیوانـ تـ
ـگفکـسـامرد.ـک “وـ ـبعت: ازـ زـمهـبوردـفرفـطد زدـنا وـنگ ـتعجاـبد ـ ازـ ـسیرـپـامب «ـندـ ـمتـامد: هـکمـیدـشهـجوـ

ـشم راـماـ وای بانـتودـخامـنهـبدل ـث آـیردـکتـ ـتصمیاـید. ـ ـ دارـ اـیم از اـید اـمایـجهـبمـسن ای ـستفدل ـ ادهـ
ـکنی ـ وـ ـگفتمـهنـمد؟» ـ «ـ اـنم: ـفقنـیه ـکلمود.ـبیـخوـشکـیطـ ـ ـستنواـخهیـ ـ راـ ـهجی ـکنییـ ـ اـتS-E-X-Yدـ

متوجه شوید.» اما بعدها معلوم شد قوانین اسامی تجاری اصال شوخیبردار نیستند.”

اـسـامهـکاریـک ـنجک دادهـ وـبام ـشیـامود رـهازـسنـ ـقیای ـمتبـ آنـجوـ ـنشهی وـنودـبدهـ ـقصاـید ـجنگیدـ ـ ـ اـبدنـ

۲۰۴انتقام ماشین برقی



را ـشتنداـنآن ـ اـ اوـکودـبنـید ـتسه راـ ـتبال ـسبکـیهـبلـیدـ زـ اـبردهـکیـگدـنک ـفقتـکرـشنـیود. اـبطـ رادـفه
ـشیـام ـنمنـ ـبلکتـخروـفیـ ـ آنـبهـ ـتصکـیـاهه آنـکوبـخسـحکـیر،ـیوـ راـهه آـبا ـینه ـختروـفرد،ـبیـمدهـ ود.ـبهـ
ـچنلـپا دـیدـ ـپیهـهن اـ راـکنـیش وـماـبار دـبک ـیگار آیـبرـ آیـپا و ـحترد.ـکدـپاد آنـ ـخیلهـکاـهی ـ اـبیـ لـپه
ـمنهـقالـع ـنبدـ ـمحهـبدـنودـ ـیکدـیرـخضـ ازـ ـمحصی ـ داـتوالـ و ـنلش ـمثزاریـفرماـنودـ آیـ ـتیل ـهمیشرایـبزـنوـ ـ ـ هـ

گرفتار دنیای آن شدند.

ـشمرـگا ـکنتاـ ـ رویـفـاکرلـ ـسبی زـ ـشتداـنانـتودـخیـگدـنک ـشیـابهـ ـبید،ـ آـ ازـمرون ـچنیدن ـ راـ ـبطن ـبسیهایـ ـ ارـ
ـمشک ـ ـمپیـاکدهیـنازـسایـهتـکرـشود.ـبدـهواـخلـ ـ راـشزارـفرماـنهـکرـتوـ ـیکـامهـبان راـشـاههـشراـتت،ـفـاسروـ هـبان

تا ن ــی ــ وــ راــشاــهرحــطل وــبان سه ــب آــیاــ ــسیت (ــ دادــی)اراAsiaا ممــهدــنه ــن نواــتیــ ست ــن ــ ــ ــچیدــ زــبزیــ به ــی وــیاــ ی
ـهم ـچیهـ ـتمزـ اـماـ ـخللـپی ـکننقـ ـ ـهمچنید.ـ ـ ـ ـ آنـ ـنمـاهن ـنستنواـتیـ ـ ـ اـبوـخهـبدـ ـنسبلـپی ـ ـتغییهـبتـ ـ ـ درـ ـلحظرات ـ هـ
ـکنوا ـنششـ ـهندـبانـ وـ ـمتخصصد ـ ـ ـ راـ واردـیدـجایـهوزهـحهـبان ـکنند ـ وـ راـمد اـبردم ـپلیکیشا ـ ـ ـ ـ ـیشاـهنـ انـ

غافلگیر کنند.

ـتسهـکیـیاـهالـسدر دـ ـیگال ـشیاـمرـ راـمریـسایـهنـ ـلیوـتدل ـنمدـ ـکمرد،ـکیـ ـثیاـتانـکاـ اـساـمرـ از دهیـیک
ـشیـام ـمثهـبنـ ـسبهـباـ زـ ـمشهالـمـاکیـگدـنک ـ دـسـامود.ـبودـ ـیگک ـشینـامرـ ـ در۲۰۱۵اـیو۲۰۱۴ایـهالـسرایـبیـ

ـنظ ـنگرـ وـفرـ ـهمچنیت ـ ـ ـ ـنبهایـنوـگهـبروشـفطـیراـشنـ ـبگهـکودـ “ـیوـ ـتمد ـشیاـمامـ اـک۲۰۱۴ایـهنـ در ـنبه ارـ
ـهستن ـ ـ ـخیلدـیاـبدـ ـ زودـ ـشیاـمرایـباـجاـتدـنروـبروشـفهـبی زـهتـکرـشود.”ـشازـبدـیدـجایـهنـ هـکانـمر

ـبهتد،ـشیـم ـ راـمنـیرـ اس ـنسواـتیـمهـکدل ـلیوـتتـ اـکیـمدـ و ـچینـیرد ـمشتهـبهـکودـبزیـ ـ ـتحانـیرـ یداد.ـملـیوـ
ـیعن ـ ـتسیـ ـقصالـ اـسکـییـطهـکتـشداـندـ ـمکال وـحراـطدـیدـجاتـناـ ـلیوـتی ـکندـ وـ ـبعد آنـ درـهد را بـلاـقا

ـبیدـیدـجدلـمکـی اـکرـشد.ـهدـبرونـ ـینزـگنـیت اـههـ و ـمکا وـیدـجاتـناـ را ـقتد آـکیـ ـیکد،ـندـشیـمادهـمه ـیکیـ یـ
ـلیوـتطـخهـب اـ ـممکرد.ـکیـمهـفاـضد ـ اـ ـمشتیـخرـبداریـگهـگتـسن ـ اـهریـ از اـکنـیا اـیه ـمکن دـناـ از را تـسات
ـهنیدـم اـنـوشوردهـخرـسدـ ـتسـامد اـکردهـکزیـیهرـماـنرـبوریـطالـ ـغله اـ اـیب وـحالـصن ـتغییات ـ ـ روـ ـبهبهـبرات ـ ودـ

در دـبـاهزارـفرماـنیـنـاسهروزرـببـلـاقرا ـمشتتـسه ـ وـنـاسرـبانـیرـ اـبد ـلکیـامورتـصنـیه ـ راـمنـ اس اـبدل نـیا
کار به طرز خوشایندی غافلگیر کند.

ـکسرایـب ـشیـامکـیبـحـاصهـکیـ اسـمنـ ـسبد،ـشاـبدل زـ ـتمیـگدـنک ـمعنهـبیـقرـبـاماـ ـ ـسختیـ ـ دردـ و رـسی
اـتمـک رـجهـبت.ـسر ـفتای ـپمهـبنـ ـبنپـ ـفقن،ـیزـ اـفـاکطـ ـشیـامبـشهـببـشتـسی راـ ـنیزـبرقـبهـبن اـکدـ نـیه
ـشمنوـهیـشوـگکـیهـکسـکرـهرایـبارـک ـ داردـ روـمـاکارـکد ـتیال آـ و ـشنن اـسیـیاـ در ـشیـامورتـصنـیت. درـ ـاجن
نیــمدنــشارژــشهــبروعــش ــک وــ ــشیاــمبــحاــصاــید مدــنواــتیــمنــ ی ظ ن ــت ــ ــ ــ راــمزارــفرماــناتــ اس وریــطدل
ـکنزیـیهرـماـنرـب ـشیـامهـکدـ اواـ از ـیعنب،ـشرـخن ـ وـ ـقتی ـقیمیـ ـ ارزانـبتـ اـترق راـشارژـشتـسر ـکنروعـشدن د.ـ
ـلکـام ـتسانـ ـتنههـنالـ ـ دـ از ـپمتـسا ـبنپـ راـهنـیزـ ـبلکد،ـنتاـحا ـ اـ ـکثه ـنیراـ ـجعراـمهـبازیـ ـمکهـبهـ ـنیکاـ ـ د.ـندارـنیـ
ـشیـامکـی ـمعمنـ ـ ـنییـلوـ داردـ روـهـاگرازـههـکاز ـغنی دـشوضـعشـ و ـستود وـسهـبیـ ـکشیشـشـوگر ـ اـتودـشدهـ

ـمشک ـ اـ و ـستهالت ـ ـقطعزارانـهالکـ ـ راـ درـکه وـکالـحه ـهستنتـکرـحار ـ ـ ـکنرفـطرـبد،ـ وـحراـطد.ـ ـختاـسی ارـ
سادهتر ماشین برقی این مصائب و رسیدگیها را نیاز ندارد.

دوـه ـشیاـمر ـتسنـ روداـ ـستال، وـ ازـمر اس، ـسیستمایـهتـیزـمدل ـ ـ ـ اـمرـتامـنهـبهـکیـ ـحیز ـکنناـ ـ ـشندهـ ـختاـ هـ
ـبهودـشیـم ـعمولـطثـعاـبهـکدـنرـبیـمرهـ درـشیـمـاهزـمرـترـ ـقعیوـمیـطود. ـ ودرویـختـکرـحز-و–ـمرـتایـهتـ

ـتس اـجهـبالـ ـستفای ـ دـ از ـیساده اـمرـتکـ و ـیجز اـ ـصطکاد ـ وـ ـنگاک داـ ـشته ـگهاـننـ ازـهرخـچیـناـ زارـفرماـنقـیرـطا،
ـشیـامورـتوـمتـکرـح راـ ـمعکن ـ وـ آرامـهرخـچتـکرـحوس را ـکنیـما ـتسودرویـخورـتوـمد.ـ اـ از رقـبتـکرـحنـیال
ـلیوـت ـکنیـمدـ راـ آن و ـسترـفیـمریـتاـبهـبد ـهمیهـبد.ـ ـ دـ ـلین اـ ـشیـامهـکتـسل درـقرـبایـهنـ ـفیراـتی ـشهکـ ریـ
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ـننواـتیـم ـمسیدـ ـ ـبیرـ ـکننیـطریـتشـ ـ ـتسد.ـ ـهنالـ ـلکاـمهـبمـهوزـ اسـمانـ ـپیشنهدل ـ ـ ـ یـلاـسهـکدـهیدـمادـ
ـشیاـمارـبکـی راـشنـ ـمعرایـبان ـیناـ ـکلهیـ ـببتـکرـشهـبیـ اـنرـ اـمد اـکنـیا در ـکثار اـبواردـمرـ اـیرای هـکتـسن

ـنگ ـشیاـمهـبیـهاـ ـبیننـ ـ ـمطمئاـتدـندازـ ـ ـ ـهیدـنوـشنـ اـکچـ از زودـجدام آن ازـتزای دـعوـمر ـمشکارـچد ـ ـنشلـ دهـ
باشند.

ـحت روشـ ـتعمیی ـ ـ وـ ـنگر ـتسهداریـ ـلحهـبالـ ـفلسفاظـ ـ ـ دـ از ـیگی ـصنعایـهتـکرـشرـ ـ ـشیـامتـ ومـسرـمازیـسنـ
ـمتف ـ ـبیود.ـباوتـ دالالنـتشـ ـشیـامر ـبخنـ اـ ـعظش ازـشودـسمـ را ـشیـامسـیروـسان دـبنـ آنـنیآورـمتـسه ـاهد.

ـشیـاماـب ـمثـاهنـ ـمشتکـیلـ ـ وـمدـخرکـ اـهسـیروـسات ـستفا ـ ـکننیـمادهـ ـ وـ دارـقوـتد ا،ـهالـساـتردمـمهـکدـنع
ـچنیـلـاس آنـمدـخزـکرـمهـبارـبدـ ـننزـبرـسـاهات ـهمیهـبد.ـ ـ دـ ـلین ازـتدـنردـکالشـتـاهالـسلـ ـمستقیروشـفا ـ ـ ـ مـ

ماشین به مشتریان توسط تسال جلوگیری کنند.

ـگفیـمدانـیاوـج “ـ ـنهدفـهت: اـیاـ اـیی ـبعهـکتـسن ازـ ـشیـامدـیرـخد دـ ـیگن ـهیرـ ـنیتـقچوـ ـنبازـ اـبدـشاـ ـاجنـیه
اراـکراـمد.ـیردـگرـب واـمدـخهیـئز ـبستات ـ ـشگروـفهـبهـ ـشنروـفایـهاهـ ـشیـامدهیـ ـنسبنـ ـ ـمکهـبتـ ـنیاـ دـهکـ ـیگای رـ
ـستمد ـ یزدـ ـب ـگییـمریـتشـ اـنرـ ـمشتهـباـمد ـ اـیرـ ـطمینان ـ ـ ـهنیدـمرـطاـخانـ ـشیاـمهـکدـ کـیطـسوـتانـشنـ
ـشنارـک ـخباسـ وـسررـبرهـ ـتعمیی ـ ـ ـتسود.ـشیـمرـ ازـخودـسالـ را اوـفودش ـلیروش ـشیاـمهیـ وـ ـبعن ازـهدـ م
اـهسـیروـس ـختیای ـ دـبزاریـفرماـناریـ ـکنستیآورد.ـمتـسه ـ ـ ـنتیاـ ـ آدـ درهیـیرـفارآـککـیرـمن ـسیلیکن ـ ـ ـ وـ ون

ـمتخص ـ ـ ـگفیـمزارـفرماـنصـ “ـ اسـمنـمت: ـشمدل اـیرـخرا۱۰ارهیـ ـشیاـمنـیدم، ـلعوقاـفنـ اـبادهـ دـمود ـقیقا ـ اـ
ـتم ـمشکامـ ـ راـتالـ درـکی درـهرومـفه ـصحبانـشوردـما ـ داـنودـبردهـکتـ ـمسئتـکرـشت.ـشد ـ ـلیوـ ردنـکرفـطرـبتـ
ـمشکنـیا ـ راـ وـفرـیذـپیـمالت ـبعت ـشیاـمدـ راـ ـیلرـتاـبن ـشگروـفهـبیـ ـکیلهـباـتدـنرداـگیـمرـباهـ ـ ـمتوـ ـشیاـمرـ نـ
ـنشهـفاـضا ـبنود.ـ اـبنـمنـیراـباـ ـنجرای ـلیاـسسـیروـسامـ ـجعراـمهـناـ آنـکهـ و ـتماـهردم ـمشکامـ ـ راـ رفـطرـبالت
وـنردـک ـشیـامد اوـ روز از ـبهتمـهشـلن ـ درـبدهـشرـ آنـمدـخزـکرـمود. دورـهات ـشیـامادورـتا ـطنکـینـ ـبنفابـ ـ شـ

گذاشته بودند. این منظره بسیار زیبا بود.”

ـتسارـکرزـط درـ ـجهال ـمقتـ ـبلاـ زـ و روشـبوالـسرـیه ـکسردن ـشنروـفارـکبوـ ـشیاـمانـگدـ ـنبنـ ـبلکودـ ـ ـفقهـ طـ
روشـی ـمحساـنک ـ ـنشرایـبوسـ اـ دادن ـشیـامهـکودـبنـیان ـچطیـقرـبایـهنـ ـفکرزـطورـ ـنسبدـیدـجریـ ـ هـبتـ
ـشیـام درـهنـ را ـشما اـ ـیجا ـکننیـمادـ ـ ـتمد.ـ ـشیـامایـهتـکرـشامـ دـبازیـسنـ ـنبهزودی ـتسهرویـلاـ ـهنواـخالـ وـبدـ ود

ـپیشنه ـ ـ ـ آـیروـسادـ دورـیدـپس راه از OTAت (Over the Air)ـشیـامرایـبرا آنـبانـشـاهنـ ـهنواـخـاهه دادـ هـکد
ا ـلحهـبورت،ـصنـیدر ـعملاظـ ـ وـبیـ آـحودن ـمحـاهتـیدـپوزهی وـیـاهتـیدودـ داـهواـخودـجی دانـیاوـجت.ـشد
ـگفیـم “ـ ـشمت: ـنماـ ـنیواـتیـ ازـ آـیرـطد دور،ـیدـپق راه از ـتعارـکت ـشمضـیوـ ـشیـامعـ وـ ـتسماـین ـ راـتوـممـیاـتهـ ور
ـنجا ـهیدـبامـ درـ ـشیاـموردـمد. ـختوـسایـهنـ ـشمی،ـ ـشیاـموتـپاـکدـیاـبیـهاـگاـ راـ ـکنیازـبن ـ وـ ـهمید ـ ثـعاـبنـ
دوـکودـشیـم ـجعراـمیـهسدـیروـسزـکراـمهـبارهـبه ـکنیهـ ـ ـبندسـسرـمتـکرـشرایـبد.ـ دـ ـلیلز ـ وـ هـکداردـنودـجی
ـبگ «ـیوـ ـشمد: دـ ـیگا ـنیرـ ـشیـامدـیدارـنازیـ راـ ـپین ـبیـامشـ اـچد.»ـیاورـ واـیون ـقعین ـ ـهمچنیدارد.”ـنتـ ـ ـ ـ ـتسنـ الـ
ـپی اـ ـتمهـکراـچتـسشرو اـ اـجام ـصلزای ـشیاـمیـ راـیاـهنـ ـمثش درـکیـیاـهزارـفرماـنلـ ـشیاـمه ردهـبارـکهـبنـ
ـکنیـمیـحراـطودشـخده،ـش ـگفیـمدانـیاوـجد.ـ “اـ داـکرـشرـگت: ـیملت ـ ـبخرـ ـیکرـهاـظدـهواـ آـ از ـمپی ایـهرـ
ـشیـام ـمجبود،ـشوضـعنـ ـ اـ ـمیاـتاـبتـسور ـکنننـ ـ آنـ در دـسدهاش ـنیر ـتماـ ـبگیاسـ ـ وـ ـبعرد ـمنتظدـ ـ ـ ـییاـترـ ـاههـیدـ
ـبم اـناـ آنـگد. ـبخـاهر ـهنواـ “ـحرـهـاظدـ رویPرف را ـپن” اـ ـتغییزارـبل ـ ـ ـهندـبرـ ـیکسلـقداـحدـ ـ ـصبدـیاـبالـ ـکننرـ ـ د.ـ
ـتسدر اـ اـگال ـتصمیالنـیر ـ ـ ـبگیمـ ـ ـعیرایـبدـهواـخیـمهـکردـ رویـپدـ آـکرـهاک از ـمپدام ـعکـاهرـ وشـگرـخکـیسـ

باشد، ظرف چند ساعت میتواند به خواستهاش برسد.”

ـهمی ـ ـتسهـکنـ ـتبالـ ـستهـبلـیدـ ـصنعارهیـ ـ ـشیـامتـ رـیرـتکـیزدـند،ـشدرنـمازیـسنـ ـقبن ـیکشـیاـ ـیکیـ ـمحیـ وـ

۲۰۶انتقام ماشین برقی



اـکرـشد.ـندـش ـمبیوـتت ـ ـفیسکازیـسلـ ـ ـ اـ ورـعر ـشکستگالم ـ ـ ـ وـکیـ ـقطعتـخاـستـکرـشکـیطـسوـترد ـ اتـ
ـچینودرویـخ ـ درـ ـیکد.ـشداریـیرـخ۲۰۱۴الـسی ازـ اـگهـیـامرـسی ـصلذاران ریـ آن ـلیی (ـ Rayن Lane،(کـی
درـگهـیـامرـس رـهتـکرـشذار ـیسای ـینالـکرـیذـپکـ ـکینرـپرـ ـ ـفیلاـکزـ ـ وـ ـبید ـلیود.ـبرزـ تـکرـشذاریـگهـیـامرـستـصرـفنـ
ـینالـک درـ ـتسر دـ از را وـسال داد ـبعت ازـ ـفیسکتـکرـشد ـ ـ ـحمرـ ـجعاـفتـکرـحکـیرد؛ـکتـیاـ ثـعاـبهـکارـبهـ
ـعتبیاـب ـ ـینالـکتـکرـشدـنرـبدنـشارـ وـ ـحسر ـشهنـ ـمثکـید.ـشودشـخرتـ دـ ـیگال اـیرـ ـستک هـکودـباپـتارـ

ـنسب ـ اواـبتـ ـتسارـکلـیه وـ ـفیسکال ـ ـ ـمحبرـ ـ ـبیوـ ـبیتـ دـبریـتشـ وـسه آورد ـمیلی۱دودـحت ـ ـ دالرـ هـیاـمرـسارد
ـجم ـشیـاماـتردـکعـ اـقرـبنـ و ـیستگی ـ ـ ـتعایـهاهـ ـبسریـتاـبضـیوـ اـ ـنتتـکرـشنـیازد. ـنسواـ زـ دوامـیت ـبیاد درـ و اورد

 اعالم ورشکستگی کرد.۲۰۱۳سال 

ـمثرادیـفا اـ ـستل اـکلـبراـ از ـبته ـتسارـکهـبروعـشدایـ آنـ اـیردمـمرایـبد،ـنودـباـجال ـهستننـیادآور ـ ـ هـکدـ
ـشیـامتـخـاستـصرـف ـنظییـبیـقرـبایـهنـ ـ ـهمیشرـ ـ ـ دـ در ـسته اـبانـشرسـ اـسوده ـستت. ـگفیـملـبراـ “واـ ـقعت: اـ
ـنبورـطنـیا اـبهـکودـ ـعجلارـکنـیرای ـ رـ و ـبتـاقه درـ وـشاـبارـکی زودـمد ازـتا ـبقیر ـ رـبهـ آن ـسیه ـشیاـبدهـ انـمادـیم.ـ
ـقبهـکرودـن ـفکردمـمالـ اـنردـکیـمرـ ـکسنـیرـترفـخزـمارـکنـید زـکبوـ روی ـمیار اـ ـتمت.ـسن ایـهتـکرـشامـ
رـگهـیاـمرـس ـیسذار دـیذـپکـ ـنبر ـنقطکـیالـ ـ اـ آنـنودـبنـمهی ـتسهـچد.” اـ از را رـیال ـمتمتـباـقن ـ ردـکیـمزـیاـ
ـشتیا ـ رـ ـسیاق ـچشهـبدنـ اـبود؛ـبتـکرـشدازـنماـ ازـکنـیدون ذرهای ـتعهه ـ اـبدـ اـجه ـسترای مـککـسـامایـهداردـناـ

شود.

  ایالن ماسک: تسال، اسپیساکس، و تالشی برای آینده فوقالعاده۲۰۷
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راــب زــیرادران ثیــناــمو ــم تلــ س گ ن ــگ ــ ــ ــ نمــلاــعایــهرــ ک ــت ــ اواــنودــبوژیــلوــ دــخد. رویــندــیرــپ۱۹۹۰هیــهر د
ـسکیا ـ ـیشاـهوردـبتـ ـمثان،ـ ـخیویـترقـبلـ ـنتاـسایـهانـباـ درـنردـکتـکرـحروزـکاـ و ـکسد زدـهارـکبوـ را وـنا د
ـسیرـپ آـکدـندـ ـسیستزیـیهرـماـنرـبرایـباـیه ـ ـ ـمپیـاکـاهمـ ـ ـیشرـتوـ ـکمکانـ ـ الزمـ اـندارـنی دـنودـبیـنواـجردانـمـاهنـید؟
آـک در ـیقرـفه ـجنایـ وـبوـ ـپساـبی ـعمرـ ـیشوـ اـ وـنودـبدهـشزرگـبکـساـمالنـیان ـخیلد ـ زودـ اـبی ـنتیجنـیه ـ ـ هـ
ـسیر راهـکدـندـ ازـتادهـسه ـجعراـمری اراـبوردـمهـبوردـمهیـ ـیشـاهیـیاـنواـتهیـئرای درـ ـتکنهیـصرـعان ـ وـلوـ ودـجوژی

آن اـشهـبهـکدـنردـکیـحراـطیـیـاهزارـفرماـنـاهدارد. ـسیستیدادـمازهـجان ـ ـ ـمپیـاکایـهمـ ـ ـمشتریـتوـ ـ ـیشـاهریـ راـ ان
دور راه ـتحاز ـکنتتـ ـ داـ ـشترل ـشناـبهـ وـ ـبسید ـ ازـ ـمعمایـهردـکارـکاری ـ ـنیاـهتـکرـشهـکولـ داـ ـشتناز ـ ـمثدـ لـ

ـنص آـ اـهتـیدـپب و ـپلیکیشا ـ ـ ـ ـ راـهنـ اـکودـخورتـصهـبا ـنجار ـهندـبامـ اـ ـبنیزارـفرماـننـید. ـ راـیدـجتـکرـشادـ دی
اوردرـکتـخـاسرارـقرـب ـمیاـنمـیه اـشدهـ و ـتکنـاهرادرـبنـید ـ راـخوژیـلوـ روشـبود ـتبلیذابـجیـیـاها ـ ـ د.ـنردـکیـمغـ

ـتص ازـیوـ ـلینری ـ راـ ـعنهـبوـیدون ـیکازـبکـیوانـ زـکـاهنـ ـبیلبرـبیـبرآـیی ـ ـ ـتپیـلواـحایـهوردـ ـسیلیکهیـ ـ ـ ـ ـنقونـ شـ
ـبس اـیرـعهـکتـ ـیستان ـ زـبودـبادهـ ـشلرـیا رویـکشـیوارـ اـهاـپوزکـقه ـفتا وـبادهـ ـمپیاـککـیود ـ راـتوـ ـجلر ویـ
ـنگشـیـاهاـپ داـ ـشته ـتصاالیـبود.ـبهـ اـیوـ ـعبنـیر ـتبلیغارتـ ـ ـ ـ راـتاـ «ـنواـخدـشیـمی ـسیستماـبد: ـ ـ ـ ـییاـپهـکیـ آـ دهـمن

گرفتار نشوید»

ـلین۲۰۰۴الـساـت ـ وـ ـپیترادراناشـبدون ـ راسـ و ـنبهدـبر ـچید،ـنودـبازهایـتشـلـاچالـ ـتنههـنهـکزیـ ـ ـبشاـ آنـبودـ ا
درآوردـپ ـبلکول ـ ـهمهـ ـلینهـکورـطانـ ـ ـبیدونـ «ـکانـ ـچیرد: ـبشثـعاـبهـکزیـ اـهودـ روز ـحسر داـبوـخاسـ ـشتی هـ
ـشیاـب ـتقم.»ـ ـیبرـ اواـ ً ـبستاـترـخا ـ ـهمانـ ـلینهـکودـبالـسانـ ـ ـشیـامکـیدونـ اـکنـ وـکارهـجاروان ـهمرد کـسـاماـبراهـ
ـسمهـب ـصحتـ ـبلرایـ وـ راک ـفستیک ـ ـ ـنینرـبوالـ ـ اـمگـ راه ـفتن اـنادـ اـید. دورانـفن از ـبچگراد ـ داـعیـ ـشتنادت ـ دـ

ـهمیش ـ ـ اـنروـبیـیوـجراـجـامراغـسهـبمـهاـبهـ و ـمسینـید ـ راـنوالـطرـ ـچشهـبی راـ ـکشیاالـبرایـبیـهم ـ وـخدنـ ود
ـمش درـکورتـ ـکسارهیـبردن ـیشـاهارـکبوـ ـنگانـ ـنسیداـمکـسـامد.ـنردـکیـماهـ ـلینهـکتـ ـ وـ هـبشـنرادراـبدون
ـنبد اـیالـ درـنردـگیـمیـلـاعدهیـیک ـحید. راـ ـننن روـسـامیـگدـ ـلینهـبردـکک ـ وـ ـپیشنهدون ـ ـ ـ دادـ ـنگاد هـبیـهاـ
اـب ـشیورـخایـهرژیـنازار داـ ـشتدی ـکمکـسـامد.ـشاـبهـ درـ اـمی ـمطوعـضـومنـیورد ـلعاـ وـبردهـکهـ ـفکود ردـکیـمرـ

ا زـیدر ـمینن ـ ـهسیـیـاهتـصرـفهـ دـکتـ ـیگه دـ از دادهاـسران ـلیند.ـنت ـ ـچنیدونـ ـ «اوـمادـیهـبنـ ـگفیآورد: هـکتـ
وارد شدن به این حوزه خوب است.»

ـبع رـ از ـسید ـفستیهـبدنـ ـ ـ ـنینرـبوالـ ـ رـسـامنـمگـ ـفتک ـهمیشگیارـ ـ ـ ـ ـ درـ ـچنیش ـ ـهمردـگنـ راـیـاهیـیاـ تـفرـگیـپی
ـنیوادهاشـناـخو روالـپزـ ـیشاـهارـکادیـعی رـ ـفتنان ـ راـچد.ـ وـنردـکاـپرـسادر ـشیاـمد ـختگیشاـسنـ ـ ـ ـ راـ رایـبان
ـننرا آـگدـ اـنردـکادهـمی ـمسد. آنـ ـسقـاهال ـشیـامکـیفـ راـچوـکنـ راـخانـمرـفد،ـنودـبدهـیرـبک ـبهتودرو ـ ردهـکرـ
راـنودـب آن و ـکمد ـسمهـبیـ راـ ـتقهـکوریـطدـنودـبردهـبتـست ـیبرـ وـ ً ـشیاـمطـسا ـفترـگایـجنـ وـبهـ ایـجود

ـصن ـشتذاـگهـپاـنـاککـیـاهیـلدـ راـسـامد.ـنودـبهـ از ـننک اـبیـگدـ اـیا ـعجیداعـبن ـ ـبسیبـ ـ ـبیرد.ـبذتـلارـ ازـللـ ی
ـستدو ـیمیدـقانـ ـ ـگفشـ «اـ دوـیت: داـسالن ـتجیـبتـشت ـبگرـ اـ آن راـفی ـببینراد ـ ـ ـشترداـبد،ـ ازـ زدنـچش ادر

ـهمی ـ وـبتـسواـخیـمود.ـبنـ ـشیاـموارـسرود ـختگاـسایـهنـ ـ ـبشیـ وـ ـفستیدنـشاـپرـبود ـ ـ وـ ـنموال ایـهشـیاـ
ـعظی ـ راـنایـهازیـباـبمـ ـببینوری ـ ـ ـبسید.ـ ـ ـقصییرـممـهارـ ـ ـهمچنیکـساـمد.»ـ ـ ـ ـ ـنمنـ ـیشاـ ازـ ارادهیـقی و درت
ـمحک ـ درـ ـهمردـگم ازـیاـ ـنشودشـخی آنـ داد. ـتیکـیـاجان وـبوـچرکـ داـجی ارـبتـشود ـتفا ـمت۹دودـحیـعاـ رـ

ـسککـیهـک رـ آنـبصـقوی داـقاالی اـشرار ـشخت. ـبسیاصـ ـ آنـنردـکیـمالشـتاریـ از وـنروـباالـبد ـشکسد ـ تـ
وـنوردـخیـم ـبعد رـبهـبردـکیـمروعـشکـساـمدـ ـفتاال ـلینن.ـ ـ ـگفدونـ «ـ ـتکنیکت: ـ ـ ـ واـ ـقعش اـ ً ـفتضا ـ وـباحـ ود

قاعدتاً نمیبایست موفق میشد اما آن را محکم میچسبید و ذرهذره باال میرفت تا میرسید آن باال.»

وـساـم راـبک یوـیرادران ـفست ـ ـ نرـبوالـ ی ـن ـ درـمگـ را آـسهـکدـنردـکرکـتیـلاـحن ذوق راـنودـبدهـمر اـهوـید.
ـتصمی ـ ـ ـفتنرـگمـ ـ ـتبدـ ـمتخصصهـبلـیدـ ـ ـ ـ ـصنعانـ ـ اـ ـشیورـخایـهرژیـنت وـنوـشدیـ اـخسـنـاشد در را وزهـحنـیود

ـمتحا ـ نانـ ن ـک ـ آنـ دوـهد. وـسا ـمطرفـصتـقال عاـ ـل درـ کنوردـمه ـت ـ ـشیورـخایـهوژیـلوـ وـ اـناـسوـندی نـیات
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ــکس درــنردــکارــکبوــ و ید م ــه ــ زــ نن ی ــم ــ ــهشژوــپایــهزارشــگهــ اــندــنواــخیــ از درــنردــکوــجرسوــپرادــفد، و د
ـکنف ـ درـنردـکتـکرـشاـهسـنراـ ـکنفانـیرـجد. ـ ـبیسـنراـ ـلمللناـ ـ ـ اـ ـشیورـخایـهرژیـنی راـبهـکودـبدیـ وـیرادران

ـفهمی ـ ـ اـندـ ـلگد ـکسویـ واـشارـکبوـ ـقعان ـچگاـ ـتنهد.ـشاـبدـنواـتیـمهـنوـ ـ دوـحاـ ـنفزارـهدود اـ در ـهمنـیر شـیاـ
داـکرـش ـشتنت ـ وـ ـهمگد ـ درـ ـجفکـیی اـ ـکنفاقـتت ـ ـهتسـنراـ ـسخنرایـبلـ ـ وـهیـنراـ ـمیا ـفتنرـگـاجـاهردـگزـ ـ درـ د.
ـجلسکـیانـیرـج ـ ـمبهیـ ـحثاـ آزادـ ـنمهی ـیناـ ـشمانـگدـ ازـ ـنصنـیرـتزرگـباری ابـ ـشبکایـهّ ـ ـشیورـخایـههـ دیـ

ـجه رویـ ـصحنان ـ ـنشستهـ ـ ـ وـنودـبهـ ـجلسمـظاـند ـ ـسیرـپهـ آنـ اـبـاهد وـکنـیرای ـمصیـلـامعـسه ـکننرفـ ـ هـبانـگدـ
ـصفحدـیرـخ ـ ـشیورـخاتـ اـکهـچدـسرـبدیـ ـنجاری دادهاـ ـلیند.ـنام ـ ـگفدونـ «ـ ـهمخـساـپت: آنـ ـیکسـاههی ـ ود.ـبانـ

ما منتظر کاهش هزینهی صفحات هستیم. هیچکدامشان حل مشکل را بر عهده نگرفته بود.»

ز آن داـمدر ـشتان ـصفحنـ ـ ـشیورـخاتـ ـنگاـخدیـ ـمصرایـبیـ ـکننرفـ ـ آـگدـ ـنبانـسان ـشمود.ـ تـسهدـبرایـباـ
حآوردن ــصف ــ وــ یات ــپ ــکسردنــکداــ آنــکیــ راــهه صا ــن نبــ ــک لدــیاــبدــ ی ــخ ــ اــبیــ درــیه آن و در د.ــییزدــمن
ـمص ـکننرفـ ـ ـپیشدـیـابدهـ ـ ـپیاـ اـخرداـپشـ را ـنجت وـمامـ ـمجبیداد ـ ـتخمیدودیـحورـطهـبودـبورـ ـ ـ آـکدـنزـبنـ ـایه
اـبهاشـنـاخ آـفـاکدازهیـنه ـفتی درـ ـکنیـمتـفاـیاب ارزشـ و اـنذراـگد ـهفنـیدن داردـختـ را ازـناـیوان ـهمه. هیـ
ـمهاـهنـیا اـبهـجوـتاـبرـتمـ ـنستنیداـمردمـمهـکنـیه ـ ـ ـبعالـسدـ ـمفیایـهدلـمدـ ـ آـهواـخازارـبهـبریـتدـ د،ـمد

تمایلی به خرید صفحات نداشتند.

ـتصمیـاهوـیرا ـ ـ ـفتنرـگمـ ـ ـینرآـفدـ درـیرـخدـ اـبد ـشیورـخایـهرژیـنازار راـ ـبسیدی ـ ـکننرـتادهـسارـ ـ درـ و ۲۰۰۶الـسد
ـکترـش ـسیتوالرـسامـنهـبیـ ـ ـتشکییـ ـ ـ دادـ ـعکرـبد.ـنل دـهتـکرـشسـ ـیگای آنـ ـصفحـاهر ـ ـشیوـخاتـ ـنیوردـمدیـ ازـ
ـنمانـشودـخرا ـختناـسیـ ـ درـ آنـعد، راـهوض وـکداریـیرـخا ـبعرده ـتقدـ ـیبرـ ًـ ـتما دـمدـخامـ ـیگات درـ را ـمنر زلـ
آنـنیدادـمهـئارا ـتحلیرایـبـاهد. ـ ـ ـحسورتـصردنـکلـ ـفعلابـ ـ اـ ـمصایـهرژیـنی وـفرـ ـقعیوـمی ـ وـنـاختـ ـمیه زانـ
ـشیورـخورـن ـمعمورـطهـبهـکدیـ ـ درـ ـکنیـمتـفاـیول ـختنـاسزاریـفرماـند،ـ ـ ـتعییاـتدـ ـ ـ ـکنننـ ـ اـکدـ ـستفه ـ اـ از رژیـناده
ـشیورـخ اـبدـ ـملنـیرای ـمنطقکـ ـ ـ ـهسیـ آنـناـیتـ ـتیاـهه. راـخایـهمـ ـنصرایـبود ـصفحبـ ـ ـشیورـخاتـ دیـ

ـتشکی ـ ـ دادـ وـنل ـسیستکـید ـ ـ آوردـیدـپیـلـاممـ الزمـکدـند آن در ـنبه ـمشتودـ ـ ـپیشریـ ـ ـپیاـ ـهیشـ رایـبیـلوـپچـ
ـصفح ـ ـکنتـخرداـپاتـ ـمصد.ـ ـکننرفـ ـ ـصفحانـگدـ ـ راـ ـچندتـمهـبات هـنـاهـامتـباـثرخـنکـیتـخرداـپاـبالـسدـ

ـحسورتـصد.ـنردـکیـمهـیراـک ـمصابـ ـکننرفـ ـ رویـگدـ رـهان ـفتم ـییـاپهـ دـمیآـمرـتنـ ـیگد، درـ ـمعر اـ شـیزاـفرض
ـئمدا وـ ـمعمی ـ وـبرخـنولـ ـنبازـگرق اـنودـ و راـنـاخرـگد ـختنروـفیـمه ـ ـنستنواـتیـمدـ ـ ـ راـقدـ دـیدـجبـحـاصهـبرارداد
ـکننذارـگوا ـ ـهمچنید.ـ ـ ـ ـ درـ ـنسواـتیـمهـناـخبـحاـصهـیراـکدتـمانـیاـپن درـبتـ ـصفحتـفاـیرای ـ وـیدـجاتـ د

ـمفی ـ ـبهسرـتدـ ـ ـکنازیـ ازـسـامد.ـ ـنظک ـختـاسرـ ـبهبرایـباریـ ـ ـپسهـبارـکودـ ـعمرـ ـکمشـیـاهوـ وـککـ ـتبرد هـبلـیدـ
رئیس شرکت و بزرگترین سهامدار آن شد که مالک تقریباً یکسوم سوالرسیتی بود.

ـبعالـسشـش ـسیتوالرـسدـ ـ ـتبیـ ـنصنـیرـتزرگـبهـبلـیدـ ـکننبـ ـ ـصفحدهیـ ـ ـشیورـخاتـ اـکرـشد.ـشدیـ دافـهت
راـخنـیازـغآ وـخـاسرآوردهـبود ـنصت ـصفحبـ ـ راـ ـتبرـسیدردـباریـکهـبات رـکلـیدـ ـقبرد. ـهجاـ آوردـ ازـتدـنوم ا
ـلگا آنـکویـ ـتقلیاری ـ ـ ـکنندـ ـ ـسیتوالرـسد.ـ ـ اـ در اـیی از راه ـقیمتـفن ـ ـصفحتـ ـ ـشیورـخاتـ دـبودـسدیـ ـلیرد. اـ نـیل
ـقیمتـفا ـ اـ یوـتهـکودـبنـیت ـل ـکنندـ ـ ـچینانـگدـ ـ ـصفحیـ ـ راـباتـ ـمحصاـبازار ـ ـتشوالـ ـفتنرـگراـفانـ ـ تـکرـشد.ـ

ـهمچنی ـ ـ ـ راـکنـ ـسعوـتارش ازـ و داد ـمصه ـکننرفـ ـ ـنگـاخانـگدـ ـتجهـبیـ ـمثیـیـاهتـکـرشاـبارتـ اـ ـینتل ـ واـ ـلگل، ـینرـ وـ ز
آوردـموال روی ـسیسأـترایـبهـکارت ـ اـقزرگـبیـتاـ ـمضرارداد درـنردـکیـماـ ـسیتوالرـس۲۰۱۲الـسد. ـ ـتبیـ هـبلـیدـ
ترــش ــک ــسهیــ درــشیــماــ و ارزشــپایــهاهــمد آن از ــسهس روــماــ ــصعدیــنش داــ درــشودی ۲۰۱۴الــست.

 بیلیون دالر ارزشگذاری شد.۷سوالرسیتی تا حدود 

ـتمولـطدر رـ دوران ـسیتوالرـسدـشام ـ درهیـ ـسیلیکی، ـ ـ ـ ـمبونـ ـهنگفتغـلاـ ـ ـ ـ درـکیدادـمیـیاـهتـکرـشهـبیـ ه

۲۱۰نظریهی میدان واحد ایالن ماسک



نز ی ـــم ــ ـ ــ نهیـ ـــف ــ باـــهاوریـ ـــس ــ عزـ ـــف ــ یاـ ـــل ــ وـــنردـــکیـــمتـ مد ـــع ــ اـــتدـ ً ــیا تارـــکنـ ـــن ــ ــیاـ عاـــفجـ ـــج ــ مهـــباریـــبهـ ـــه ــ راهـ
ـنیاریـکودـخایـهاریـکرابـخت.ـشدا وـ داـجز ـمثتـشود ـفیسکواردـملـ ـ ـ ـبتر،ـ ـپلیرـ ـ وـ ـلینوـسس ـ انـگدـنازـسدرا،ـ
ـسل ـشیورـخایـهولـ ـمحهـکدیـ ـفظاـ ـقیوـتقـشـاعـاهارـکهـ آنـ درسـتدـنودـبـاهف ـعبا ـشناـبیـترـ ـکسرایـبدـ هـکیـناـ
دوـپ راـلول وـنردـکیـمرجـخت ـشکلهـبد ـ دـ رـبهوارـنواـیی ـفیه ـختنرداـپیـمازیـبقـ ـ ـبعضد.ـ ـ ازـ ـمشهی ـ نـیرـتورـ
رــهذارــگهــیاــمرــس سای ــی ثخــیارــترــیذــپکــ ــم دوــجلــ واــئان و نر ــی لهــبالــسوــخدــ ــع درــشیــماــکاــنتــ ان
ـسبایـهذاریـگهـیـامرـس ـمطبطـسوـتزـ ـ ـمحلاتـعوـ ـ وـ ـملی اـمیـ ـنتقورد ـ ـفتنرـگرارـقدـیدـشاداتـ ـ داـ ـستد. ـتقانـ ـیبرـ ًـ ا

ـهمیش ـ ـ ـهمیهـ ـ ـعلود.ـبورـطنـ اـ راـشولـپردمـمهـکنـیت ـتکنهـبان ـ ـسبایـهوژیـلوـ اـنردـکیـمرـیرازـسزـ هـکودـبنـید
ـنظهـب درـکرـ ـستار ـسییرـمیـ وـ اـبهـند ازـکرـطـاخنـیه ـنظه ـتجرـ ـمنطقاریـ ـ ـ اـبیـ از ـسیستدـیدـجواعـنود. ـ ـ ایـهمـ
ـخیذ اـ ـفترـگرژیـنرهی اـهودروـخاـتهـ ـلکتای ـ ـیکرـ وـ ـصفحی ـ ـشیورـخاتـ ـفندی،ـ ـنتزـگرـهاوریـ ـنستواـ ـ ازـبهـ سـپود
ـحسورتـصتـخرداـپ وـیرآـباـهابـ ـبید ازـ دوـهذاریـگهـیاـمرـسهـبدـحش ـلتای وـ ـمحی رایـبیـنراواـفایـهرکـ
ـیجا ـنیادوامـبازاریـبادـ داـ ـبسیت.ـشاز ـ اـ از اـیاری ـنتقن ـ ـمنصفاداتـ ـ ـ ـمسئلد.ـنودـبهـناـ ـ ـ ـفقهـ اـ هـکودـباـجنـیط

ـشخ اـ اـهیـماـنکـسـامالنـیص آن ـپلکییـمرافـطم ـ ـ اـکدـ ـنگه ـچیارـ درـ را ـفتاـیزی دـکودـبهـ ـیگه ـهمگرانـ ـ آنـ از ی
ـپیتد.ـنودـبلـفـاغ ـ ـثیرـ ازـ ـبنیل ـ وـپیـپذارانـگانـ رـگهـیـامرـسال ـیسذار ـگفتدـنـافدرزـنـافروژهیـپرـیذـپکـ ـ اـ ت:ـسه
دـیدتـمهـباـم« ـهمیـنوـناـقه،ـهک ـنباـجهـ ـعلیهـ ـ درـگهـیاـمرـسهـ ـفنایـهتـکرـشذاری داـپاوریـ ـشتیاک ـ درـ م.

ـسط زـبـاماـبقـحالنـکحـ ـفنراـیود ـعنهـباکـپایـهاوریـ ـیکوانـ ازـ ـبخی اـهشـ ـقتصای ـ واـ ـقعاد ًـ اـبدـبا ـسطـامود حـ
ردـخ ـنظهـبُ ـسییرـمرـ اـ دوـحاـصالنـید. ازـمب ـفنایـهتـکرـشنـیرـتقـفوـمورد اـپاوریـ در ـمتحاالتـیاک ـ دهـ
ـجیرـتاـمت.ـسا راـمودـخمـییدادـمحـ ـجیوـتان ـکنیهـ ـ ـفقیوـمهـکمـ ـ اـشاـنتـ از ـتفی اـ ـقضیلـکت.ـساق ـ ردـمهیـ
ـهنآ وـهیـ داـجم راـکتـشود او ـهمچه ـ ـمعیـنوـتارـکریـجاـتونـ اوـکیـمیـفرـ ـحیرد. ـغییـنواـ اـعرـ در نـیادی
اـبشـحاغوـب رـیـاجهـبارـکاالـحـامود ـسیی ـبپدـیاـبهـکدهـ ـسیرـ ازـیدامـکدـ ـفقیوـمک ـ راـمیـقاـبشـیـاهتـ ـمتها ـ مـ
راـمودـخهـکردـکیـم ـبیان ازـ درـحش ـگید رویـکرـ ـچیار اـهزـ آنـیردهاـکیـفاـضای از ـجهردمـمهـکیـیاـجم. انـ
ـهن اـبوزـ دارـشالنـیه ـفکد،ـنک ـکنیـمرـ اـ ـمنعکنـیم ـ ـ ـکننسـ ـ ـحمدهیـ اـمتـقاـ وـسردم ـحمهـنت اـقاـ ـحتمت ـ یـلاـ

ایالن.»

ـسیتوالرـس ـ ـمثیـ رـ ـیسل دـهکـ ـیگای ـنشکـسـامرـ ـهناندـ ـشغلتـصرـفکـیدهیـ ـ ـنبیـ ـبلکودـ ـ ـبیشتهـ ـ ـ یـعوـنرـ
ـجه ـبینانـ ـ اراـ ازـساـمیداد.ـمهـئی ـقباـهدتـمک (وـ ـشیاـبل ـعقدتـشهـبوهیـ اـبودش)ـخیـنالـ ـنتیجنـیه ـ ـ هـ
ـسیر اـکهـکودـبدهـ روی ـشیورـخایـهرژیـنار ـمندیـ اـساـ آنـعـاسکـیرفـظت.ـسب اـقت ـشیورـخرژیـندر هـبدیـ
ـستوـپ زـ ـمیه اـبراـبهـکدـباـتیـمنـ اـبتـسر ـمصرژیـنا درـناالـسیـفرـ ـجهرـساـترـسه ازـکانـ ـتمه ـمنامـ دـباـ ـیگع اـبرـ
ـبهسد.ـییآـمتـسهدـبمـه ـ زـکیـیاـهازیـ در ـمینه ـ ـصفحازدهـبهیـ ـ ـشیورـخاتـ ـپیشتـعرـساـبدیـ ـ ـفترـ تـباـثیـ
ـفترـگورتـص اـبهـ ـبنرـگود. اـباـ ـشیورـخرژیـنود ـعنهـبدیـ ـمنبوانـ ـ اـ ـبشوعـنرـترـبرژیـنع آـ در ـینر درـ ـنظده ـفترـگرـ هـ

شود پس این آینده بایستی در سریعترین زمان ممکن تحقق مییافت.

ـسیتوالرـس ـ درـ آـبردـکروعـش۲۰۱۴الـسی ـشکه ـنمرـتارـ داـ ـمنودن لنلـماـکهیـ ـب ـ ـنخسش.ـیاـهروازیـپدـ ـ تـ
ـسیستروشـفت،ـکرـش ـ ـ ذـهمـ ـخیای اـسرهـ آـنازی را اـکازـغرژی دـیرد. ـستگن ـ ازـهاهـ ـتساـبتـکراـشقـیرـطا الـ
ـختـاسورزـتوـم ـجعبد.ـندـشهـ ـ درـتاـبایـههـ ـتسهیـنـاخارـکری ـلیوـتالـ داـشدـ و ـصنلـخده آـهدوقـ ـهنای ـشبییـ ـ هـ

ـیخچ ـ اـ ـنبال ـشتاـ واـندـشیـمهـ ـتجایـهدـحد. وـ ـمصاری ـکننرفـ ـ ـنسواـتیـمانـگدـ اـ ـسیستنـیت ـ ـ ذـهمـ ـخیای ازیـسرهـ
ـکننداریـیرـخرا ـ ردـتدـ ـصفحایـهفـیا ـ ـشیورـخاتـ اـخدیـ را دـیزاـفود ـهنش ـمحهـبد.ـ اـ دـکنـیض ـستگه ـ ایـهاهـ
تهــبدــندــشیــمارژــشریــتاــب ش ــم ــ درــتدــندــناــسیرــماریــیزرگــبایــهریــ گهــباــیبــشرــساــترــسا ن ــه ــ امــ
ـپیایـهیـشوـماـخ ـبینشـ ـ ـنشیـ اـمدهـ ـستفورد ـ ـبگیرارـقادهـ ـ ـمشتد.ـنرـ ـ ـهمچنیاـهریـ ـ ـ ـ ـنستنواـتیـمنـ ـ ـ ایـجهـبدـ
ـستفا ـ ازـ ـشبکاده ـ دورهـبهـ در اوجـهرق ـمصای اـ اـنرف از ـبکشنرقـباـهریـتاـبنـیرژی، ـ ـ ـیعندـ ـ ـهنگیـ ـ هـکیـماـ
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ـشهرقـبانـمازـس درـ ـنظری داـ ـینزـههـکتـشر اـههـ راـفاـضای ـحسورتـصهـبی اـ ـلحاب ـنماقـ ناـ ـی اـ هـچرـگد.
ـسیتوالرـس ـ اـ از دـیی ـستگن ـ ذـهاهـ ـخیای ـشیهـبازیـسرهـ ـتنروـفوهایـ آزـناـ و ـیشاـمه اـکیـمرداریـبردهـپیـ اـمرد
اـکرـش ـنتظت ـ داـ اـشار ـکثت ـمشترـ ـ ـسیستا،ـهریـ ـ ـ درـهمـ را ـکننداریـیرـخاریـجالـسا ـ ـمسیاـتدـ ـ ـتجرـ هیـبرـ
ـستفا ـ اـ از ـشیورـخرژیـناده راـ ـهمدی وـکوارـ واـمهـبرده و ـتجایـهدـحردم ـکماریـ ـکننکـ ـ اـتدـ فا ـست ـ ازـ اده

شبکهی برق شهری را بهصورت کامل کنار بگذارند.

ـسپ درـ ژوـمس ـسیتوالرـس۲۰۱۴الـسنـئاه ـ دـییـ ـستگک ـ ـسلدهیـنازـساهـ ـشیورـخایـهولـ ـسیلامـنهـبدیـ ـ راـ وو
ارزشـب ـمیلی۲۰۰ه ـ ـ دالرـ اـسهدـبون آورد. ـمعنـیت ـملاـ ـنشهـ ـهناندـ دـیدهیـ ـعظییـنوـگرـگک ـ اـ در ـستم ژیـتراـ

ـسیتوالرـسود.ـبـاهآن ـ دـ ـیگی ـمجبرـ ـ ـنبورـ ـصفحودـ ـ ـشیورـخاتـ راـ ـبخدی ـبلکردـ ـ آنـ درـهه را اـنـاخارـکا در تـلاـیهای
ـنی ـگفتت.ـخـاسیـمورکـیوـ ـ ـسلازدهـبهـکودـبدهـشهـ ـسیلایـهولـ ـ ـتبرایـبووـ اـبورـنلـیدـ ودـبدـصدر۱۸٫۵رژیـنه
ـمقدر ـیساـ اـصدر۱۴٫۵اـبهـ ـکثد ـسلرـ اـهولـ و ـمیا اـبـاهدـ اـبتـکرـشهـکودـبنـیر ـستفا ـ ازـ ـتکنیاده ـ ـ تـخـاسایـهکـ

ـصحی ـ تحـ ـب ـصفحدـیرـخد.ـسرـبدیـصدر۲۴ازدهـبهـبدـنواـ ـ ـشیورـخاتـ یوـتایـجهـبدیـ ـل آنـ کاـهد ـی ازـ ی
ـسیتوالرـسزرگـبایـهریـترـب ـ اـبیـ ـنستواـتلـمـاعنـیود. ـ درـبهـ اـبود ـشبازار ـسلدهیـشاعـ ـشیورـخایـهولـ هـبدیـ
ـتبهـیـامرـسکـی وـشلـیدـ ازـبدهـشثـعاـبود ـمخود ادارهیـخـاسرایـبذاریـگهـیـامرـسارجـ و رفـصـاههـنـاخارـکت

ـنظ اـگرـ ـسیتوالرـسـامردد ـ وـبیـ داـجا ـشتود ـمشت۱۱۰٫۰۰۰نـ ـ ـمصهـبروعـشریـ ـصفحرفـ ـ ـشیورـخاتـ ـبسیدیـ ـ ارـ
وـبردهـکادیـیز ـنیود ـملـاعهـبازـ داـ ـمیاریـگازـسهـکتـشی وـجوـمانـ ـقیمودی ـ راـ ـتضمیت ـ ـ ـکننـ ـپیتد.ـ ـ راـ ازـیر و

ـبنی ـ ـسیتوالرـسذارانـگانـ ـ وـ ـبخلـکرـیدـمی ـتکنشـ ـ آنـلوـ ـگفتوژی ـ اـ «ـسه ـمعمـامت: ـ ًـ ـبیوال ازـ ـمیش ـلیوـتزانـ دـ
ـکثا ـسیستـاهتـکرـشرـ ـ ـ ـشیورـخایـهمـ راـ ـنصد ـکنییـمبـ ـ اـ ـینرآـفانـمودـخرـگم. ـلیوـتدـ اـ را ـنجد ازـ و داده یـخرـبام

ـتکن ـ ـمتفایـهوژیـلوـ ـ ـببودـساوتـ ـینزـهمـیرـ ـیمـاههـ ـییـاپانـ آـهواـخنـ اـمد و ـکسنـید ـهمارـکبوـ ـمحولـحوارهـ ورـ
پایین آوردن مخارج میچرخیده است.»

ـبع ازـ ـکند دادنـقمـهارـ ـصفحرار ـ اـ دـجات ـستگارهای، ـ ذـهاهـ ـخیای وـسرهـ ـسلتـخـاسازی ـشیورـخایـهولـ دی،ـ
ـمشرایـب ـسیتوالرـسهـکیـنراـگدهـهاـ ـ ازـ را دـیزدـنی ـنبک روـنردـکیـمالـ درـکرـشهـکدـشنـشد ـتغییالـحت ـ ـ رـ

ـشک وـ دادن ـتبل ـچیهـبدنـشلـیدـ ـشبیزیـ ـ ـسسؤـمکـیهـ اراـ ـحیاتـمدـخهیـئهی اـتاـ ـسیتوالرـست.ـسی ـ یـ
ـنتظا ـ داردـ ـصفحهـکار ـ ـشیورـخاتـ ـگیگ۲درتـقاـبدیـ ـ راـ ـنصاوات ـکنبـ وـ ـنیهـناالـسد ـمعیـقرـبرویـ ۲٫۸ادلـ
درـت ـلیوـتتـعـاسراوات ـنمدـ اـکرـشد.ـیاـ در ـظهت ـنظارـ درـ اـبودـخهیـهـامهـسدیـیـاعوردـمری اـعا ارـیالم امـقن

ـگف «اـ ـمسئلنـیت: ـ ـ درـمهـ را ـمسیا ـ ـتبرایـبانـمدفـهردنـکرآوردهـبرـ ـیکهـبدنـش�لـیدـ ازـ نـیرـتزرگـبی
ـمیأـت ـکنننـ ـ ـنیانـگدـ اـبرویـ ـمتحاالتـیرق ـ ـحقیقد.»ـهیدـمرارـقدهـ ـ ـ اـ اـیت ـسیتوالرـسهـکتـسن ـ ـعنهـبیـ وانـ
ـمیأـت ـکنننـ ـ ـبخدهیـ ـبسیشـ ـ اـ اـکدـنار از ـمصرژیـنی اـناالـسیـفرـ ـمتحاالتـیه ـ ـشمهـبدهـ راـمیآـمارـ و یـنوالـطیـهد
ـتبرایـب ـیکهـبدنـشلـیدـ ازـ ـتهینـیرـتزرگـبی ـ ـکننهـ ـ ـنیانـگدـ درـبرویـ ـکشرق درـ ـپیور داـ اـبت.ـشش وـیا ودـجن
ـچنکـش وـنداـ ـقصکـساـمهـکتـشداـنودـجی داـ راـکرـشتـشد بت ـت یهـبلـیدـ ـن درـلاـغرویـ ـصنعب ـ تـ

انرژیهای خورشیدی و بهطور کلی در صنعت انرژی نماید.

د ـیگو اـ ـسیتوالرـسه،ـکنـیر ـ ـبخکـییـ ـمهشـ اـ آنـسم از ـتئوانـتیـمهـچت ـمیوریـ واـ درـسـامدـحدان ـنظک رـ
ـکسکـتکـتت.ـفرـگ درـهارـکبوـ او وـماهـتوـکای ـبلندت ـ ـیکهـبدتـمدـ ـیگدـ واـ ـبستر ـ ـتسد.ـنهاـ ـجعبالـ ـ ریـتاـبایـههـ
ـسیتوالرـسهـکازدـسیـمرا ـ ـمشتهـبدـنواـتیـمیـ ـ واـهریـ ـقعای ـبفودـخیـ ـسیتوالرـسد.ـشروـ ـ ـنیوردـمرقـبیـ ازـ
ـیستگا ـ ـ ـتسارژـشایـهاهـ راـ ـسیلهوـبال ـ ـصفحهیـ ـ ـشیورـخاتـ ـمیـأتدیـ ـکنیـمنـ ـتسهـبهـکدـ ـاتدـنـاسیرـماریـیالـ

ـمجارژـش راـ ـیگدد اـ در ـختیان ـ راـ ـننار ـشیاـمانـگدـ ـبگشـیاـهنـ اـ ـخیذارد. ًـ ـحباـصرا Sدلـمدـیدـجایـهودروـخانـ
ـمعمورـطهـب ـ ـجیرـتولـ ـشیدـنیدادـمحـ زـ درـسـامیـگدـنوهی را ـپیک ـبگیشـ ـ وـنرـ ـیشـاههـنـاخد راـ ـصفحـابان ـ اتـ
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ـشیورـخ ـمجهدیـ ـ ـکننزـ ـ ـتسد.ـ اـ و ـسپیال ـ ـیکساـ ـنیسـ ـیکهـبزـ ـیگدـ ـکمرـ آنـنردـکیـمکـ داـهد. درـخشـنا ود
ـمصوزهیـح ـتکنیح،ـلاـ ـ ـ ـلیوـتایـهکـ وـ ـپیچید ـ ـ ـعملیفـیرـظایـهیـگدـ ـ ـ ـیحتـامهـکیـیـاههـنـاخارـکیـتاـ ـ ازـخاجـ را ود

صفر تا صد خودشان میساختند را با جزئیات کامل در اختیار هم میگذاشتند.

ـبخدر اـ ـعظش ـسیتوالرـستـشذـگرـسمـ ـ ـتسی،ـ اـ و ـسپیال ـ ـیکساـ ـمشودـشیـمسـ آنـکردـکدهـهاـ ـمشخصـاهه ـ ـ ًـ ا
ـعنهـبهـطوـبرـمایـهازارـبدر ـشندهـنازـبوانـ ـختاـ وـندـشیـمهـ ـعلید ـ رـ ـقبه واردـیاـ ـجنی ـجیهـکدـندـشگـ ایـهبـ

ـگش داـ ـشتنادی ـ وـ ـسنگوبـخد ـ ـفترـگرـ ـصند.ـنودـبهـ اـیاـ ـشیورـخایـهرژیـنع وـسودروـخدی،ـ ـفضواـهازی ازـ ا
ـمققـیرـط دـ و ـمنروتـثاالری،ـسوانـیررات اـکدـنودـبدهـناـمیـقاـبدـ ـنفهـبنـیه ـمتصعـ ـ اـبانـیدـ اـلاـهود. نـیی

ـصن راـسـامعـیاـ ـهمچک ـ ـفنکـیونـ ـتجیـباورـ ـحتهراـبهـکدـندـییدـمهـبرـ ـکندـشیـمیـ رـ زد، ـخنشـیارش ردـکدشـ
ـعنهـبو رـیوانـ ـقیک زـ در ـنجیب ـ ـبییـیاـجاـتدرت،ـقرهیـ اـ ـسبن زـ ـحماب اراـ و ـهنهدـئت ـییاـپاتـیدـنرـچدهیـ نـ
اـبدهـمآ ـمتصنـیود. ـ ـمعمایـهارـکانـیدـ ـ اـشولـ را ـنجان ارـنیدادـمامـ از و ـتبد واـشاتـطاـ در ـشنگتان ـ ـ اـ ـستفن ـ ادهـ
اداـتدـنردـکیـم راـسـامتـکرـشهـسرـهرایـبارـکهیـما ـممکدـحـاتک ـ ـنمارـبتـکالـفنـ ـیناـ اـ در و یـلـاعارـکنـید

عمل میکردند.

ـتبکـساـمتـکرـش۲۰۱۲الـساز ـتهکـیهـبلـیدـ واـیدـ ـقعد وـشیـ ـنگده ـسیتوالرـسهـبردنـکاهـ ـ ـتسی،ـ وـ ال
ـسپیا ـ ـیکساـ ـعنهـبسـ ـمجیـیـاهتـکرـشوانـ دـ ـستدرتـقد.ـشرـتوارـشزا ـگهاـنکـسـامارهایـ وـشرداـبوجـمانـ ت
رـکوزهایـحهـسرـهانـممزـه آن در ـیسه درـبردهـککـ را وـفرـگرـبود ـقتت. ارزشـ ـسهی ـتسامـ ردـکیـمیـقرـتالـ
ق ـت برـ ـی ًـ ـهمیشا ـ ـ ـسیتوالرـسرایـبهـ ـ ـهمیمـهیـ ـ اـ ـتفن ـفتیاـماقـ اـ ـحساد. ینوشـخاتـساـ ـب ـ یـناـ ـمشه هاـ ـب یـ
اـفـومایـههـضـرع ـسپیق ـ ـیکساـ راـ ـنیس ـهمزـ آنـکیـمیـهراـ اـبـاهرد. ـثبه رـ ـچگدـنیداـمکـسـامهـکدـندـنـاسات هـنوـ

ـسخ راـهارـکنـیرـتتـ ـنتیجهـبا ـ ـ وـنـاسرـبهـ ـنظهـبد ـسییرـمرـ رـبدـنودـبرـضـاحـاهذارـگهـیـامرـسدـ ـیسرای هـکیـیـاهکـ
درـساـم ـسسؤـمک ـتجایـههـ دـ گاری ـی اـ ـنجرش ـبیشتولـپیدادـمامـ ـ ـ وـ ـبگطـسری وـماـعرانـیدـمد.ـنذارـ ل
ـسیرانـگیـبال ـفضواـهایـهتـکرـشیـساـ اـ وـنا، ـگهاـنازیـسودروـخرژی ـعلیانـ ـ ـستهـ درـ رـحارهی کـیدـشال

ـکس وـبارـکبوـ ـصنعبـحـاصزرگ ـ اـپتـ رـخرـبد.ـنردـکدامـقرآوازه از ـقبی داـشرـبرسـتکـسـامایـ درـکتـشان ه
داـسادرـنرفـط ـستت ـنسبلـقداـحاـیانـ ـ درـبتـ ـخشه درـ او ـفترـگرارـقتـسادرـنرفـطش دـنهاـ ـیگد. دـ هـبتـسران

بازی واقعاً کثیفی زدند.

وـهالـسکـسـام راـختـقا ـپلـاچرفـصود دـسوـ اوـبردهـکـاهراتـکـومی ـچنود. ازـبنـیدـ ـسفیاخـکار ـ دـ ردهـکدنـید
رـب و ـئیود ـجمهسـ ـ اوـ اـبیداد.ـموشـگرفاشـحهـبـاماـبور وـیا دوـههـنوراـکورـککـسـامودـجن ـنبتـلوادار اوـ ود.

ـنخس ـ درـ در و اولـجت ـعقهـبهی ـپشهـکدیـیاـ ـشکتـ ـگیلـ ـکترـشریـ ـگشیـمازـبودـبشـ وـ ـبعت ـپیرایـبدـ ردـبشـ
ق ــم رــصاــ در تدش ــف ازــ اــهارش وــبدامــقر ــعمیارزش اــناــیراــگلــ فهای ــست ــ هتکــساــمرد.ــکیــمادهــ ــب ــ ازــ رــهر

ـجمه ـ ـنقیـهواـخوریـ راـحیرـبهدارـنـاخارـککـیشـ وـکم درـیـامرـسکـیایـهیـگژـیه داـنهدار را ـشتده ازیـبدـشاـبهـ
وــکیــم بدارکــمرد ت ع ــم ــ ــ داــ سواــتیــمهــکتــشری ــن آنــ اــهت را با ــن تاــ ــش وــکهــ مرده ــح نذبــجتــیاــ ــک د.ــ

ـسی اـکدارانـمتـساـ در ـمثیـیـاهتـلاـیه آالـ ـنبهدـبـاماـبل ـحفالـ ـمشریـسکـیظـ درـکلـغاـ درـنـاخارـکار تـکرـشه
ـکهیال ـ درـیدـنودـبدـ ـنیا ـسعیـسرـجوـ داـ ـشتنی ـ ـنمهـبدـ ـیناـ الـگدـ ـکمودروـخروشـفیـبی ـکننکـ ـ اـبدـیاـباالـحد،ـ

ـکس رـ اـکدـنردـکیـمتـباـقی ـمپه اـتراـ ـستخوری ـ ـمنارـکدامـ وـ ـلیوـتد درـیـاهدیـ اـساـترـسش ـمتحاالتـیر ـ ـگستدهـ ـ ردهـ
زـتود.ـبدهـش ـشتوـنانـما اـشهـ ـکتنـیدن اـ ـسپیاب، ـ ـیکساـ درـناـخارـکسـ ـنجلسآـلهای ـ وـ ـختماـسس ـ رایـبیـناـ
ـیشـامآز ـشکوـماتـ درـ ـتگزـکرـمی وـ دارد اـبروعـشیـگازـتهـبزاس ـیگاـپکـیداثـحه ـفضاهـ درـیاـ ـجنی ـتگوبـ زاسـ
اـک (اـسرده ـسپیت. ـ ـیکساـ ـهمچنیسـ ـ ـ ـ زـهارـکنـ درـیای ـمکادی درـجوـمکـشوـمابـترـپایـهانـ ـلیفـاکود ـ ـنیرـ وـ ا
ـفل اـیورـ ـنجدا اـ داده ـتست.)ـسام ـشیـامهیـنـاخارـکالـ درهیـیازـسنـ در ـسیلیکش ـ ـ ـ وـ دارد را یـحراـطزـکرـمکـیون
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ــلدر لسآـ ج ــن ـ ــ ـ ــ وـ ــبس ــتهـ ــگازـ ــبروعـــشیـ اـ ــحه ــیداثـ ــخارـــککـ ــناـ ــبهیـ ــتاـ درـــسریـ ــنازی ــکواداـ اـ ت.ـــسرده
ـسی( اـهدارـمتـساـ ـتگوادا،ـناالتـیای یفاـکزاس،ـ ـل ـ یرـ ـن یا،ـ ـن ـمکوـ ـیکزـ آرـ و ازیـسریـتاـبهیـناـخارـکرایـباـنزوـیو

ـمشت ـ رـساـمراغـسهـناـقاـ ـفتنک ـ درـکدـ ـنهه اـنتـیاـ ـکسنـیوادا راـکبوـ ـپیشنهاـبار ـ ـ ـ یلی۱٫۴ادیـ ـب ـ ـ دالریـ ون
ـعنهـب ـمشوانـ ـچنهـبوق،ـ اـ آورد. ـتنههـنهـثادـحنـیگ ـ اوجـ ـفترـگا ـشهنـ راـ او ـتثبیرت ـ ـ ـبلکردـکیـمتـ ـ ـهمچنیهـ ـ ـ ـ نـ
ـهمتیـبیـیاـنواـت ـ اـیاـ در راـجودـبذبـجشـیزاـفش ـنشه ـسیتوالرـسیداد.)ـمانـ ـ ـشغزارانـهیـ ـمنارـکرایـبلـ دانـ
ـشلتوـک ـتکنواریـ ـ اـپایـهوژیـلوـ ـیجاک اـکادـ وـسرده ـهمچنیت ـ ـ ـ ـمشنـ ـغلاـ آوردـهواـخدـیدـپیـ درـکرایـبد ار
ـصفحهیـنـاخارـک ـ ـشیورـخاتـ درـکدیـ اـلاـفوـبه ـنیتـلاـیوی ـختـاسورکـیوـ اـشهـ ـبسیت.ـسده ـ ـبعیارـ ـ اـ ارـکهـکتـسد
ـهمیدر ـ ـمتـاجنـ ـبمفـقوـ زـناـ ـمحصداومـمتـخـاسرایـبکـسـامتـکرـشهیـماـنرـبراـید ـ ـبلنیـتوالـ ـ دهـنروازاـپدـ ـاهه،

هزار موقعیت شغلی دیگر ایجاد میکند.

ـعمونـناـک ـتسهـجوـتدهیـ اراـب۲۰۱۵الـسیـطالـ ـمتمازارـبهـبXدلـمهیـئر ـ اـساـمود.ـبدـهواـخزـکرـ ـنتظک ـ ارـ
ـبتSUVدارد داـفSدلـمروشـفدازهیـنهاـبلـقداـحدـنواـ ـشتروش وـشاـبهـ ـتسایـههـنـاخارـکهـکدـهواـخیـمد الـ

درـخ۱۰۰۰۰۰تـخـاسیـیاـنواـت۲۰۱۵الـسانـیاـپاـت راـسودرو ـپیال ـکننداـ ـ ازـتدـ ـتقسـپا رایـبودـجوـمایـهـاضاـ
دوـه زـیرآـبودروـخر ـعمانـید. ـهمXدلـماـبهـکدهایـ اـشراهـ ـقیمهـبتـسده ـ آنـ SUVود.ـشیـموطـبرـمت
راـف ـهماـبروش ـقیمانـ ـ ـمشتهـکردـکدـهواـخازـغآSدلـمزافـگایـهتـ ـ ـلقاـبهیـیاـپایـهریـ راـ ـمحوه ـکنیـمدودـ دـ
اـما ـمیا اـبدـ اـیر ـتبXدلـمهـکتـسن ـتجملودرویـخهـبلـیدـ ـ ـ ـمنتخیـ ـ ـ ارـشـاهوادهـنـاخبـ و ـتبود ـتسدـنرـباطـ اـبالـ
اـناـب را ـستحکوان ـ ـ ـبخشامـ ـ اـقکـساـمد.ـ داده ـحتهـکتـسول ـشبکیـ ـ وـیروـسزـکراـمارژر،ـشرـپوـسایـههـ س
ـیستگا ـ ـ ـتعایـهاهـ ـبیشتریـتاـبضـیوـ ـ ـ درـ ـختاـس۲۰۱۵الـسری ـپیشهـباـتدـشدـهواـخهـ ـ آـ ایـهودروـخدنـمواز
ـتسد.ـنروـبدـیدـج اـ اـکهـبروعـشXدلـمرـبزونـفال دوم ورژن روی ـمبیوـتار ـ درـکیـکروـکلـ تـخاـسارهیـبرده،
ـمیاـککـی ـسخونـ ـگفتنـ ـ وـ ـتمتـیدـجاـبه ـشیاـمورـجکـیازیـسدلـمهـبروعـشامـ زـ اـکیـبرآـین هـکتـسرده
ازـنواـتیـم آبـبادهـجد درون ـکنتـکرـحه ـمیلی۱کـسـامد.ـ ـ ـ دالرـ اـبون ـمبیوـترای ـ اـتوـللـ ـسپیوس ـ ـیترـ راـکیـ رـجه
درـم ـفیلور ـ «ـ دوـکیـسوـسـاجم ـسته داـ راـشم آن داـبت» راـخه آب وـبردهـکتـخرداـپودـبدهـنل تـسواـخیـمود
ـکنتـباـث ـچنیدـ ـ اـ ـمبیلوـتن ـ ـ ـختـاسدـنواـتیـمیـ روزـبکـسـامود.ـشهـ اـماـنه ـینهی ـپندـ ـگفتـندـ “اـ ـحتمت: ـ ًدوـ اـیاال
ـنمهـس ـهیواـخهـنوـ اـخاـسمـ ـبیاـمت آنـ از ـنخش زـبدـهواـ ـفکراـیود ـکنیـمرـ ـشیاـمروشـفازارـبمـ زـهنـ یـبرآـیای

واقعاً کوچک باشد.”

دـسدر ـیگوی زـ ـنجیر ـ اـ آنـهروشـفنـیرهی اـسـامهـکهـنوـگا ـمیک داردـ ـنسد اـسلـ ـمبیوـتوم ـ ـتسایـهلـ دلـماـیالـ
ـشم دارد.ـق۳ارهیـ اراـعوـمرار درـئد آن وـسیرـمراـف۲۰۱۷الـسه ـشیاـمکـید ـچهنـ اـ در ـقیماـبهـکتـسار ـ تـ
وـشدـهواـخهـضرـعدالر۳۵۰۰۰دودـح ـثیـأتد ـتسرـ ـجهرـبالـ واـ را ـقعان ارزـ ً اـکرـشرد.ـکدـهواـخیـبـایا ـمیت دوارـ
ـنمزارـهـاهدـصهـکتـسا ازـنوـ راـسدلـمه اـنـاسرـبروشـفهـبوم و ـستفد ـ ازـ ـشیـاماده راـقرـبایـهنـ روـقهواـبی قـنع

ـببخش ـ ـ درـ ـقید. ـگفدـیاـباسـ ـبلییامدـبهـکتـ ـ ـمینودرویـخ۳۰۰۰۰۰هـناالـسوـ ـ وـ ـنسخ۵۰۰۰۰۰ی ـ ازـ ریـسهـسه
ـمبیوـتا ـ ـبلییامدـبایـهلـ ـ ـتسد.ـنـاسیرـمروشـفهـبودـخویـ ـنبهدـبالـ ارـبریـبراـبالـ آن اـقا ـگفکـسـامت.ـسام ت:ـ
ـفک“ ـکنیـمرـ ـتسمـ اـقالـ ـشیـامتـسرار زـهنـ ـبسادیـیای اـ رـنـامرـگازد. ـفعلدـشرخ ـ اداـ را ـهیدـبهـمی ـفکمـ ـکنیـمرـ مـ

تسال تبدیل به یکی از ارزشمندترین شرکتهای جهان خواهد شد.”

ـتس ـکنـاتالـ ـسهونـ ـعظیممـ ـ ـ ازـ ـمنی ـلیتیایـهریـتـابعـباـ ـ ـ ـجهیـنوـیومـ راـ ـمصان اـکرفـ وـسرده ـلیوـترایـبت دـ
ـنی۳دلـم ـبسیایـهریـتاـبهـبازـ ـ ـبیشتارـ ـ ـ داـهواـخریـ ـهمیهـبت.ـشد ـ دـ ـلین درـساـمهـکودـبلـ ۲۰۱۴الـسک
راـحرـط اـبش ـیجرای آنـ اـخهـکهـچاد را آن ـختمـاسنـیرـتزرگـباـیهـنـاخارـکرـبودش ـ ـلیوـتانـ ـلیتیدـ ـ ـ ـجهونـیومـ انـ
ـمیاـنیـم اـ اـهرد.ـکالمـعد ـنف۶۵۰۰دودـحهـناـخارـکرـبر راـ وـفرـگیـمارـکهـبر ـتست رـ در را ـسیال اـبدنـ دافـهه
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اـکیـماریـییـنوـگاـنوـگ ـنخسدـیاـبهـنـاخارـکنـیرد. ـ ـتسهـبتـ اـ اـیال ـمکن راـ ـتقاـتیدادـمان ـنیوردـمریـتاـبایـضاـ ازـ
ـشیـام دـیـاهنـ و ـستگش ـ ذـهاهـ ـخیای ـسیتوالرـسطـسوـتهـکازیـسرهـ ـ ـختروـفیـ راـندـشیـمهـ ـکنرآوردهـبد ـتسد.ـ الـ

ـهمچنی ـ ـ ـ اـ ـنتظن ـ داـ ـبتهـکتـشار ـبهباـبدـنواـ ـ ـبخشیودـ ـ ـ ـچگدنـ اـلاـ ـینزـهـاهریـتاـبرژیـنی ـختشـاسهیـ ـ راـ ـییاـپان نـ
ـبی اـ ازـنـاخارـکرـباورد. ـپیقـیرـطه ـنیـوساـناـپاـبدـنوـ ـمتحک،ـ ـ ـیمیشدـقدـ ـ ـ درـ ـتهیان ـ ـختـاسریـتاـبهیـ اـشدـهواـخهـ ـامد

ـتس ادارهـ راـنـاخارـکال ـعهرـبه داـهواـخدهـ وـشد ـمیت راـچوـکـاهازیـسزانـ داد.ـهواـخورتـصک ـطبد ـگفتقـ ـ هیـ
ـستا ـجعبل،ـبراـ ـ اراـتاـبایـههـ اـسوـتدهـشهـئری ـشکهـبهـنـاخارـکرـبط ـمعنلـ ـ ارزانـ وـتاداری ـبهتر ـ ازـ ـنمر هـکیـیـاههـنوـ
ـختاـسروزهـما ـهنواـخدـنوـشیـمهـ وـبدـ ـتسهـبود اـ ـهنیدـمازهـجال ـتنههـندـ ـ ـقیمرایـبشـفدـههـباـ ـ ۳۵۰۰۰تـ

ـپیتـسد۳دلـمرایـبدالری ـکنداـ ـبلکدـ ـ ـهمچنیهـ ـ ـ ـ راـ راه ـلیوـترایـبن داـبیـقرـبایـهودروـخدـ ـمنا تـکرـحهیـ
 مایل را هموار خواهند کرد.۵۰۰بیش از 

ـتسرـگا واـ ـقعال ًـ ـبتا ـقیمتاـبودروـخکـیدـنواـ ـ ـ اراـیرـخلـبـاقیـ دـئد داـکدـهه ـمنه ـکترـحهیـ ـیلـام۵۰۰یـ داـ ـشتی هـ
راـکد،ـشاـب اـصاری داده ـبسیهـکتـسورت ـ اـ از ـصنعیـلـاهاری ـ اـهالـسودروـختـ داـصا ـشتنرار ـ ـغیهـکدـ ـممکرـ ـ نـ
اـسا ـنجت. اـ اـبانـممزـهارـکنـیام ـشبکداثـحا ـ ـجههایـ اـناـ از ـیستگی ـ ـ راـهاهـ ـیگای ـشیارژ،ـشانـ روشـفوهیـ
ـشیاـم ازـهنـ را ـکنیـمیـهاندـمازـسوـنا دـ و ـتکنردنـکونـگرـگد ـ ـهکاـشازیـسودروـخوژیـلوـ اـ ـستثناری ـ ـ درـیاـ ی

تاریخ سرمایهداری خواهد بود.

ـتس۲۰۱۴الـسلـیاوا اوراقـفاـبالـ ـبیلی۲ه،ـضرـقروش ـ ـ دالرـ آورد.ـسهدـبون ـتسیـیاـنواـتت درـ ـکسال ازـپبـ ول
ـمشتذارانـگهـیـامرـس ـ ـنشاقـ ازـ ازـیدـجوعـنان ـتجمدی ـ داـ ـتست.ـشل اـ در ـکثال درـقواـمرـ ورـشع ـشکستگرف ـ ـ ـ یـ
داـق وـشرار ـهمت ـلغکـیوارهـ ـفنزشـ رواجـشیـمثـعاـبزرگـبیـ از ـبید ـفتاـ ارزشـبهـکیـلوـپد.ـ ـهما روـ هـبواره
ـسهیـنزوـف ـتسامـ وـ زـهروشـفال ـهمادـیای درـکرـشودـبدهـشراهـ را ـیگاـجت ـنسواـتیـمهـکیدادـمرارـقیـهاـ تـ
ـشگروـف وـهاهـ ـبسییـنـاساترـمدـخزـکراـما ـ ـکنازـباریـ آنـ درـهد، ـفیرـظهـکیـلـاحم ـلیوـتایـهتـ اـخدـ را شـیزاـفود
ـگفکـساـمیداد.ـم “ـ درـمت: ًـمزوـلرـضاـحالـحا ما ـت راـپامـ اـبول الزمـناـخارـکرـبرای اـیدارـنه رایـبنـماـمم

ـپیش ـ ـتصمیتـفرـ ـ ـ اـبمـ ـفترـگهـیـامرـسشـیزاـفه زـ ـنمزـگرـهراـیهام ـفهمیودـشیـ ـ ـ اـشاـپروـفیـنـامهزـچدـ ـتفی دـهواـخاقـ
ـفتا ـممکاد،ـ ـ اـ وـجارـخلـمواـعتـسن داـجی ـشتود ـشنـابهـ ـشکلهـبـایدـ ـ ـپییـ ـبینشـ ـ ـنشیـ ـمجبدهـ ـ وعـجرـمهـبورـ
ـبشاـهاالـکردنـک وـیوـ ـبعم ـگهاـندـ اـبانـ ـپشتشـیزاـفه ـ ـنییـلاـمهیـنواـ دارـ آنـباـتمـیاز ـکنیداراـما ـ اـ ـحسم. اسـ
ـکنیـم ـکممـ ـشبییـ ـ اوـشمـگزرـبادرـمهـ اـبدهام. ـفسا دـیدـشیـگردـ ـپنچتوـسدی ـ زـکیـمرمـنهـ و واـمرد ـقعان ًـ ا

ـسخت ـ راـ وـنذراـگی ـقتد. درـ ـگیی ـبشرشـ ـهمیـنوالـطیـتدـماـتویـ ـمطمئد.ـنـامدـهواـخوـتراهـ ـ ـ ـنیستنـ ـ ـ واـکمـ ـقعه ًـ ا
ـکنیـمتـیـاهر ـبنه.ـناـیدـ اـحنـیراـباـ ـحساال ـکنیـمیـشوـخاسـ اـ ـهمـامم اـ آن ـحسواره ـگیردهـخاسـ ـممکهـکهـنراـ ـ نـ
ـهمتـسا ـچیهـ ـهمرودـبادـبرـبزـ ـهسمـهراـ ـحتت.ـ ـبعیـ زـهدـ ـنسیداـممـگزرـبادرـمهـکیـناـما، زـکتـ در یـگدـنه
ـیگد واـ ـقعر اـ ً ـحتما ـ اـ وـیال ـسنرـگهـکداردـنودـجن ـبمهـ ـهمیشدـناـ ـ ـ ـچنیهـ ـ اـ ـحسن ـنسبیـساـ ـ داـغهـبتـ درـشذا ت.
ـتسوردـم ـتصمیالـ ـ ـ ـفترـگمـ ـمبلمـ ـ ـهنگفتغـ ـ ـ ـ ـبیفـاههـیـامرـسهـبولـپیـ ـ ـفقمـیزاـ زـبطـ ـممکهـکیـنـامرای ـ اـ اـسن ـتفت اقـ

وحشتناکی رخ بدهد.”

آنـساـم ینوشـخدرـقک ـب ـ درـناـ آـبه نارهی ـی ـتسدهیـ ـفکالـ درـکردـکیـمرـ ـچنوردـمه مدـ ـن ازـنوـ ایـهرحـطه
اـحنـماـبرشـتهـنازاـبوسـه او زد. ـمیرف ادارهیـکودـبدوارـ ـتسزیـکرـمه درـ ـلتوآـلاـپال دوـ را ـکنیـحراـطارهـبو د،ـ

ـتغیی ـ ـ ـکنارـکهـکریـ آنـ از ـشحـوخان ـهنواـخالـ ـختمـاسد.ـشدـ ـ اـلـاساـبانـ ـنتظن ـ دـ ـهشتهـهار ـ ـبسیادیـ ـ ـچکوـکارـ شـ
آ ـشپو زـبهـکهایـناـخزـ ـحمه ـچنتـ ـنفدـ راـ درـبانـممزـههـکری ـصبحردنـکتـسرای ـ واردشـناـ درـندـشیـمه د
ـهییداد،ـمایـجودـخ آراـکچـ از ـستگدام ـ ـمعمایـهیـ ـ ـنظوردـمولـ اـ آن ـنسر ـمحبایـهانـ ـ درهیـ ـسیلیکوب ـ ـ ـ راـ ون
ـنمرآوردهـب ـگفکـسـامرد.ـکیـ “ـ ـفکت: ـکنیـمرـ ـستمـ اـمزیـکرـمادـ ـفتضان ـ ـنظهـباحـ اـقد.ـسیرـمرـ ـکمتـسرار هـبیـ
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آنـضرووـس ـسیرـباـجع درـنم.ـ اـگوـگهـکدیـحه ـنجل اـ داده درـپرقـبتـعرـسهـبدـیاـبت.ـسام ـبیول هـکاوریـ
ـبت ـشیهـبیـنواـ ـکنرجـخولـپلـگـوگوهیـ اـ ـهیواـخیـمـامی ـستمـ راـمزیـکرـمادـ ـخیلان ـ ـبهتیـ ـ ـکنیرـ ـ وـ رـیم ـستک ورانـ
داـه دـقلاشـخم ـهیرار ـطبیعتم.”ـ ـ ـ ـ ًـ اـساـما راـباالـبرایـبیـیاـهدهـیک یاریـکانـمدـنردن ـن اوـ دارد، ـگفز ت:ـ
ـهم“ آدمـ اـههی دوروـیای ـفکهـبرـبن دادنـقرـ الـسرـسرار در ـیشاـهیـبره ـهستنانـ ـ ـ واـمد.ـ در ـفکعـقن یـپرمـ
ـشتذاـگ روـینـ ـستوـکرـلک (ـ اـیواـهرنـتر ـمثت،ـسی) روـ ـستوـکرـلل درـبارـکرـ درـناـخارـکردی وارـست.ـنوـمرـفه
وـشیـم راـتوی اـبو اـبیـمهـنـاخارـکرافـطه ـهمچنیـامرد ـ ـ ـ وـبنـ ـییاـپاال ـنینـ ـکسهـچیرود.ـمزـ دـ ـیگی روـ ـستوـکرـلر رـ

ذ در ـهندارد؟ ـهسمـ اـکتـ درـیه را اـمن ـسپیورد ـ ـیکساـ اـهسـ ـکنراـجم آنـ ـیکم. ـحتدـنواـتیـمیـ مـهرـتزرگـبیـ
اـچدـشاـب ـسپیون ـ ـیکساـ ـتقاالـحسـ ـیبرـ دهـ ً ـختمـاسا ـ اـ دارد. ـحتمان ـ ًـ ـخیلاال ـ وـشدـهواـخرانـگیـ اـلد راـیی دهاش

دوست دارم.”

ـمسئل ـ ـ ـحیهیـ ـنگیرتاـ ـ اـ اـیز اـهواـخیـمکـسـامهـکتـسن راـهنـید ـپشمـها ـبگرـستـ ـنمذارد.ـ ـتنهدـهواـخیـ ـ اـ
اـی ـبسهـناـخارـکرـبک ـبلکازدـ ـ ـفکهـبهـ ـچنرـ اـتدـ وـسا ـنیت داردـ اـکاز ـختماـسنـیه ـ وـتعـیرـساـهانـ ـنقیـبر رـتصـ
ـختاـس درـکوریـطهـبدـنوـشهـ اراـبانـممزـهتـسه ـشم۳دلـمهیـئا ـعظیارـ ـ ـنیوردـمایـهریـتاـبمـ راـ ارـکهـباز
ی ـب اـندازـناـ الزمـگد. ـبشر اـساـمودـ دـناـخارـکرـبک ـیگهی گاـپاـباـتتـخاـسدـهواـخریـ ـی رـناهـ ـکنتـباـقوادا وـ د
ـمنارـک درـخدانـ را رـیودش ـیکاـبتـعرـستـباـقک ـیگدـ اولـتدـهیدـمرارـقرـ راـهریـتاـبا ـبسا ـگفکـسـامد.ـنازـ ت:ـ
ـهیهـبـام“ ـعنچـ ـنموانـ ـهیواـخیـ ـکسمـ راـ ـنیزـبولـگی ـبلکمـ ـ ـمسئلهـ ـ ـ ـتنههـ ـ اـساـ اـیر عـقوـمهـبارـکدـیاـبهـکتـسن
ـتم اـشامـ ـگهاـنرـگود. ـبفهمیانـ ـ ـ ـ دارـکمـ ـکنییـماریـکرابـخمـیه ـ وـ ـسسـؤمم ازـ را وـیدازـنیاـمارـکه و مـسراـمطـسم
ـفیدـت ـلعنتنـ ـ ـ ـستوـپرخـسیـ ـگییـ ـمعسـپانـمالهـکسـپمـیردهاـکرـ اـکرـ ـنمت.ـسه ـنیواـتیـ ـبگمـ ـییوـ اـ وای ای ـشتبم، ـ اهـ
ـبید.ـش ـییاـ دـجهـبمـیردـگرـبدـ ـیگای درـکریـ ـفکارهاشـبه وـیودـبردهـکرـ راـمشـشم ـتنظیرفـصاه ـ ـ دوـ ـکنیارهـبم ـ م.ـ
اـباهـمشـش ـمسئله،ـنـاخارـکنـیرای ـ ـ ـعظیمهیـ ـ ـ اـ اـسی رـگت. از ـضیاـیر اـیاـپاتـ ـستفه ـ ـکنیادهـ ـ ـفهمییـممـ ـ ـ رـههـکمـ
ـبیاهـم ازـ ـبیلیکـیش ـ ـ درآـ از دالر دـمدـمون از آنـمتـسان اـبمـهیرود، ازـکرضـفنـیا ـکثداـحه ـفیرـظرـ انـمتـ
ـستفا ـ ـکنیادهـ ـ ازـ ـنقطکـیم. ـ ـنظهـ ـمتفرـ ـ اـ ـتمرـگاوت راـمولـپامـ آـصان درـخهیـناـخارـکازیـسادهـمرف ودرو
ـکنیتـنوـمرـف ـ ـفیرـظاـتمـ راـ ازـکرـبراـبهـست و ـسیرـبودروـخ۵۰۰۰۰۰اـی۴۵۰۰۰۰هـب۱۵۰۰۰۰یـلـاسرده اـ و رادیـفم

ا ـستخرا ـ ـکنیدامـ ـ آـ و ـهیدـبوزشـمم وـ ـفقم ـلنطـ ـبمگـ ـنیاـ وـ ـمنتظم ـ ـ ـلیوـتطـخهـکرـ ـبیارـکهـبهـنـاخارـکدـ ـفتاـ درـ د،
ـمثانـمارـکعـقوا آـ اـتل ـسکنشزدن ـ اـ اـساس ـنگت دـکارـ ـیگه اـباـقرـ ـستفل ـ ـنبادهـ ـشناـ ـفکد.ـ ـکنیـمرـ اـ ـمسئلنـیم ـ ـ هـ

میتواند شرکت را نابود کند.”

ـپی“ اـماـ ـمثاهـمشـشنـید ـمثل،ـ اـلوـپیـلـاگلـ اـیاـبت.ـسی ـطمیند ـ ـ ـکنیلـصـاحانـ ـ درـکدـ ـبعتـسه ازـ ـبمد ارانـببـ
ـکنت ـ دـ در را دارـسرل اـیت دوـگم. ـبنشینیارـکیـبتـعاـسر ـ ـ ـ ـ ـبینییـمدـ ـ ـ ـسنگهـباـهرکـتهـکدـ ـ ـگشتازـباـهرـ ـ د.ـنهاـ
ـبنانـمز ـمهدیـ اـ دـکرـهدـیاـبت.ـسم از ـستماری ـ رـقداـحهـبرایـبدـییآـمرـبانـ رـنـاسل ـیسدن زـ در ـبنانـمک دیـ

انجام بدهیم.”

داـتکـسـامهـچآن درکـشالش ـکنت اـ دـسودروـخراـچهـکودـبنـید ـیگازان دـتالنـکیـیـاههـیـامرـساـبرـ تـسر،
ـمشایـهارـکهـب ـبهاـ ـنمیـ ـتسلـقداـحد.ـنیزدـ درـ ـمصرـهـاظال ـکننرفـ ـ وـگدـ ـصنعان ـ راـسودروـختـ دریـقهـبازی

ـتح ـثیـأتتـ دادهـقرـ اـشیـمهـکودـبرار ـنتظد ـ ازـجوـمارـ ـتقی راـهـاضاـ ـشیـامرایـبا داـقرـبایـهنـ کـسـامت.ـشی
ـگف “ـ ـفکت: ـکنیـمرـ واـیاـبمـ ـسنجدـحد ـ راـمشـ ـتقان ـیبرـ ًـ ـکترـشرـهیـسررـبرایـبا ـتغیییـ ـ ـ ـهیدـبرـ ـتنهم.ـ ـ ـنگکـیاـ اهـ
ـبیسروشـفرخـنهـب ـ ودوـ درـمودرویـخزارـهت ـفشرمـها۲۰۱۳الـسا ـتمندرـقارـ ـ اـ ـیجدی ـکنیـمادـ ـصنعهـکدـ ـ تـ
اـسهـبرا ـستفوی ـ اـ از ـتجایـهرژیـناده ـپیرـیذـپدـیدـ اـبیـمشـ درـیرد.» ـمنبهـکودـبتـسن ـ ـلیتیایـهریـتاـبعـ ـ ـ ومـ
ـمحالـحهـباـتیـنوـی وـبدهـشدودـ ـنظهـبود ـسییرـمرـ ـتسدـ ـتنهالـ ـ ـکترـشاـ اـ ـمشکهـکتـسی ـ راـ روـبل یـشه

۲۱۶نظریهی میدان واحد ایالن ماسک



معنادار ردیابی کرده بود.

ـگفکـساـم “ـ ـهمت: رـ ـقبهی اـیاـهورـجکـیاـ دـناـخارـکرـبی را ـفتنرـگمـکتـسه ـ آنـ ـفکاـهد. ـکننیـمرـ ـ اـ دهیـید
ـحمقا ـ اـناـ ـتهیهـکتـسهای ـ ـکننهـ ـ وـنروـبریـتاـبانـگدـ ـچنید ـ ـچینـ ـبسزیـ اـنازـ ـهمـامد آنـ ـتهیهی ـ ـکننهـ ـ وـهدهـ نـما
ـنیواـتیـم ـشمهـبمـ ـبگاـ ـییوـ آنـکمـ دوـچه اـندارـنتـسه ـچنردنـکرجـخدهیـید ـبیلینـیدـ ـ ـ دالرـ تـخاـسرایـبون
اــسریــتاــبهیــناــخارــک اــسازی لکــیاــجنــیت. ــمسئ ــ ــ وــمهیــ خرغ ــت یرغــممــ ــپ ایــهتــکرــشهــکدــییآــمشــ
ـشیاـم دـسنـ ـچنیهـبتـسازی ـ اـ ـعظیمدامـقن ـ ـ ـنمیـ ـننیزـ زـ ـمطمئراـید ـ ـ ـنیستننـ ـ ـ ـ ـبتهـکدـ یـفاـکدازهیـنهاـبیـنواـ
ـشیـام ـبفیـقرـبنـ ـشنروـ ـبندـ ـنمهـکمـنیداـمنـیراـباـ ـنیواـتیـ ـلیتیریـتاـبیـفـاکدازهیـنهاـبمـ ـ ـ ـتهییـنوـیومـ ـ ـکنیهـ ـ ـمگمـ رـ

اینکه این کارخانهی لعنتی را بسازیم و میدانم که هیچکس دیگری هم آن را نخواهد ساخت.”

اــیا کن ــم قاــبانــ ــل وــ داردــجوه سهــکود ــت وــ یال ــضع ــ راــ یوریــطت ظ ن ــت ــ ــ رویــکدــشاــبردهــکمــ توــمه ی ع ــق ــ ــ یــ
ـکنذاریـگهـیـامرـس اـکدـ وـپه ـقتل آـ ـیفی راـ اوـبون ـلیرای ـمعارـبنـ آنـخرد،ـکیـفرـ در را ـقعیـومودش ـ دـ رـیت ـقبد. ایـ
درـپا ـنخستیل ـ ـ ـ ازـپـاهالـسنـ آـضرـعس ـیفهی ـمحصون،ـ ـ راـ ـفتنرـگدهـیادـنول ـ ـمحهـبد.ـ اـ روـکنـیض هـکدـشنـشه
اـشقـفوـملـپا رـسده ـقبت؛ ـمجباـ ـ راـشودـخدـندـشورـ ـبکشناالـبان ـ ـ ـحتد.ـ وـبیـ دـجا ـستگود ـ ـهمیهـکیـهاـ ـ االـحنـ

ا ـختیدر ـ داـ ـشتنار ـ ـمثیـیاـهتـکرـشدـ اچـ وـسیـتل ـمساـسی ـمجبمـهازـبگـنوـ ـ زـهالـسدـندـشورـ رفـصانـما
ـلیوـت ـچیدـ ـمقلـباـقزیـ ـیساـ ـنمهـ ـیناـ دـ ـیگد. زـکیـیـاهتـکرـشرـ ـمثودـبیـلـاعانـشارـکیـنـامه ـکیوـنلـ وـ ـبلا درـبکـ ری
اـبراـب دوامـبرـضنـیر ـنیه اـناوردـ ـخیلرضـفنـید. ـ اـگزرـبیـ وـسی اـلت ـتس۳دلـمرـگی ـفقیتوـمالـ ـ ـ ـعظییـ ـ مـ
(ـسهدـب آورد ـیعنت ـ بیـ ـت ـچیهـبلـیدـ ـکسرـههـکودـشزیـ داردـفاـکولـپیـ ـبخدـهواـخیـمی زـ دـیرـخراـیرد

ـچی دـهزـ ـیگای ـمثرـ اـ اـیل اـبهـکتـسن ـجنرای ـمصخـیارـتاسـ ـشتذـگرفـ ـهیدـبولـپهـ آنوـ ازانـسودروـختـقد)
ـقیر درـ دردـیب وـسک ـحشتنر ـ ـ ـفتنیاـماکـ ـ اـ ـکثد. ـشیـامایـهتـکرـشرـ راـقرـبایـهودروـخهـکازیـسنـ ریـسرـسی
ـفترـگ آنـجهـبدـنهاـ ـتکنهـکای ـ راـشودـخوژیـلوـ ـگستان ـ دـ ـهنرش ـمجبدـ ـ ـمصایـهریـتاـبدـیرـخهـبدـنوراـ وـفرـ ی
اداـقدـب ـهندـبهـمواره ـمهد.ـ ـنیسمـ ـ ـچقتـ ـکننالشـتدرـ ـ ـکنوا۳دلـمهـباـتدـ ـنششـ ـهندـبانـ ازانـسودروـخد،ـ
ـیستـاب ـ ـکننارـکـاهالـسیـ ـ ـعنهـبـاتدـ رـیوانـ ـقیک واـ ـقعب ـشنیـ ـختاـ وـنوـشهـ ـحتد آنزـ ـممکمـهانـمی ـ اـ تـسن

تهیهکنندهای وجود نداشته باشد که امادهی تهیهی باتریهای ماشینهایشان باشد.

ـگفکـسـام “ـ ـفکت: ـکنیـمرـ ـمسئلدودیـحاـتمـ ـ ـ اـسهـ اوـنـامهزـچهـکدـشاـبنـیر ـلیی اـ ـغیهیـنـاخارـکرـبن ـتسرـ یـیالـ
ـختاـس اـشدـهواـخهـ ـحتمد؟ ـ ًزودـ ازـتاال دـسشـشر ـیگال ـنخرـ ـشیاـمزرگـبایـهتـکرـشود.ـبدـهواـ ازیـسنـ
ـتقلیدتـشهـب ـ ـ ـهستنراـگدـ ـ ـ ـپید.ـ ازـ ـقبش وـپولـ ـپیروژه ـهنواـخیـمشروی،ـ ـببینندـ ـ ـ ـ دـجهـکدـ ـیگای دـمارآـکریـ
اـب آنـناـیتـسوده اـهه. ـحتما ـ ًـ ـچیاال ـهفدودـحزیـ ـعقالـستـ ـهنواـخبـ اـنـامدـ اـمد ـمیا اـکدوارمـ ـشتبه ـ ردهـکاهـ

باشم.”

ـچناـبکـسـام اـ ـشتیان ـ درـقاـ ـشیـامارهیـبی ـصفحا،ـهنـ ـ ـشیورـخاتـ وـ ازـگادـسهـبهـکدـنیزـمرفـحـاهریـتاـبدی ی
آنـکیرودـمادـی ـبیموـکـاهه ـنبـاجایـهروژهـپشـ ـهستنیـ ـ ـ اوـ ـتکنهـبدیـحاـتد. ـ اـهوژیـلوـ ـطمینا ـ ـ داردـ ـفکهـکان رـ
ـکنیـم آنـ ـمسیـاهد ـ درـ دـبتـسر ـستیرای ـ ـبشرایـبیـقرـتهـبیـباـ ـهستنتـیرـ ـ ـ آنـ ـهمچنیـاهد. ـ ـ ـ ـشهرایاشـبنـ رتـ
ا ـقبو ـهمهـبالـ آوردهاـ اـبد.ـنراه ـنهدفـهالـحنـیا ـتبکـسـامیـیاـ اـیدـ ـنسل ـمیهیـنـوگکـیهـبانـ ـسیانـ یـقاـبارهایـ
اـنـام ـممکت.ـسده ـ اـ ـنظهـبتـسن ـبعضرـ ـ اـهیـ ـحمقا ـ اـسرـبهـناـ ـشکـامد وـ اـکداردـنودـجی ـعلنـیه ـبقتـ کـسـامایـ
اـبکـساـمت.ـسا ـنتیجنـیه ـ ـ رـ ـسیه ـبقهـکدهـ اـ ـنسای اـبانـ ـیجه ـمستعمکـیردنـکادـ ـ ـ ـ دـ ـیگرهی درـ ـسیر ارهایـ

دیگر وابسته است و اینکه او بایستی زندگیش را برای عملی کردن آن فدا کند.

رویـحکـسـام واـغـاکاال ـقعذ ًـ ـتمنروـثا ـ ـحسهـبدـ زـتد.ـییآـمابـ ـشتوـنانـما اـ ـمطلنـین ـ داراـ ـییب ۱۰دودـحهـبشـ
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ی ل ی ـب ـ ـ دالرـ اـبد.ـسیرـمون وـیا زـجن اـکیـناـمود او یه ـسپ ـ ـیکساـ راـ ـبیس ازـ دـیش بهـهک ـق اـ راه تـخداـنل
ـبسیهیـیـامرـس ـ اـتمـکارـ در ـختیری ـ داـ اوـشار ـمثت. ـفضتـکرـشهـبهـکزوسـبفـجلـ ـییاـ ـبلش،ـ اورـ ـجیو ودهیـتنـ
ـنقولـپهایـناـهاـش وـ داده ـستواـخد رؤـبهـ راـبایـهاـیود ـحقیقهـبزوس ـ ـ ـتبتـ ـکننلـیدـ ـ داراـ دـید، ـکنرـپانـهی یـ
اـشداـن ـختـاساـبدـیاـبدـسرـبخـیرـمهـبتـسواـخیـمکـسـامرـگت. اـ ـسپین ـ ـیکساـ ازـ ـکسکـیقـیرـطس ارـکبوـ
ـقعوا دـبیـ آن ـنظهـبت.ـفاـییـمتـسه ـسییرـمرـ ـهمدـ اـ ـنفهـبـاهنـیهی اـنردـکیـمارـککـسـامعـ ـسپید. ـ ـیکساـ سـ

آموخته بود موشکهای ارزانقیمت و مفیدی بسازد و مرزهای تکنولوژیهای کیهانی را جابهجا کند.

ـسپیا ـ ـیکساـ درـ ـییاـنواـتاهـتوـکیـتدـمس اـبرایـبشـ ـفضهـبرادـفردن راـ آزـما داد.ـهواـخرارـقشـیـامورد الـساـتد
آزـپکـیدـهواـخیـم۲۰۱۶ ـیشـامرواز اـ ـنسی راـناـ اـبی ـبگراـجه وـ ـبعالـسذارد ـنیدـ ـفضـاساـنرایـبزـ راـناـ هـبوردان

ـیستگا ـ ـ ـفضاهـ ـبییـیاـ ـلمللناـ ـ ـ اـ ـنتقی ـ دـ ـهمچنیتـکرـشد.ـهال ـ ـ ـ اـ ـحتمن ـ ًـ ـپیشاال ـ ـفترـ درـبیـ وـخـاسوزهیـحزرگ ت
داـهواـخاـهوارهـهاـمروشـف ـنشهـکتـشد ازـ ـسعوـتان آنـ ـیکهـباـههی ازـ ـبخنـیرـتودآورـسی ـتجایـهشـ ارتـ

ـکیه ـ اـناـ دارد. ـسپیی ـ ـیکساـ راـ در ـستس اـ ـلکـافـاهشـلـاچنـیای (ـهونـ ـیشـاسولآـغکـشوـموی اـقهـکانـ تـسادر
ـمحمنـیرـتزرگـب ـ درـبهیـلوـ را ـجهاری وـپهـبانـ درآورد) ـتکنرواز ـ اـبـاقایـهکـشوـموژیـلوـ ـستفل ـ ـمجادهیـ راـ دد
آزـم ـهنیدـمرارـقشـیاـمورد اواـ ـسپیا۲۰۱۵الـسلـید. ـ ـیکساـ ـتقسـ ـیبرـ ًـ الزمـیهرـماـنرـبا ردنـکابـترـپرایـبزی

ـنخستی ـ ـ ـ راـ رویـیاـهکـشوـمرـگشـنن ـسکش اـیوـ در ـقیی اـناـ را ـنجوس اـ داده ـمحهـبت.ـسام ـفقیوـمضـ ـ تـ
آزمایشات پرتاب را بهاجرا خواهند گذاشت.

ـسپیا ـ ـیکساـ ـهمچنیسـ ـ ـ ـ درـ ـیگـاپتـخـاسهـبروعـش۲۰۱۴الـسن ـفضاهـ درـخیـیاـ ـجنودش ـتگوبـ رد.ـکزاسـ
اـیرحرـطرایـب ـختمـاسکـیداثـحزی ـ ـعکرـبنـیوـنکـشوـمابـترـپانـ ـتمسـ ـنمامـ درـجوـمایـههـنوـ ـجهود هـبانـ
ـجیکدوـی زـیرـجنـ ـمیب ـنینـ داـ ـبختـسواـخیـمکـساـمت.ـشاز ـعمشـ ازـ ـینرآـفدهای راـترـپدـ ورتـصهـباب
درآوردـکودـخ ـبتـاهکـشوـمهـکوریـطهـبار ـننواـ دوـشودـخدـ ـگیتـخوـسارهـبان ـیستناـبرده،ـکریـ ـ ـ اـ و ـحتد اـ ـیجراق ادـ

ـکنن ـ ـمپیـاکاـبدـ ـ اـبهـکیـیـاهرـتوـ اـصه ـیمنول ـ رـ ـسیی ـنمیـمیـگدـ ـیناـ اـ ـسپید. ـ ـیکساـ ـمنظهـبدـهواـخیـمسـ ـ ـتسهیورـ ـ ـ لـ
ـکس راـهکـشوـمارشـکبوـ ـچنا درـبنـیدـ داـپهـباهـمار و درآورد ـشترواز ـیگاـپنـ ـفضاهـ ـمخصیـیاـ ـ ودـخهـبوصـ
درـنواـتیـم ـبخشیتـعرـسد ـ ـ اـبدنـ ـفیرـظنـیه رـشاـبانـساریرـیاـهتـ ـسید. ـحتخـیرـمهـبدنـ ـبییـ اـ از نـیش

نیازمند مجموعهی شگفتانگیزی از مهارت و تکنولوژی خواهد بود.

ـگفکـساـم “ـ راـیاـبت: ـپییـهد ـکنیداـ ـ تاـتمـ ـب یواـ ـن ـچنمـ داـترـپنـیدـ روز در ـشتاب ـشیاـبهـ ـچیم.ـ درـکزیـ ه
ـبلن ـ اـمدـ ـهمیدت ـ داردـ ـبنت ـیگاـپکـیردنـکاـ ـمناـباهـ ـتجعـباـ درـیذـپدـیدـ اـیرـمر ـعملرایـبت.ـسخ ـ آنـکیـ ردن

داـب( ـشترای ـشهنـ ـمناـبریـ ـتجعـباـ درـیذـپدـیدـ اـیرـمر ـحتمخ) ـ ًـ ـمیلیاال ـ ـ ـتجهینـتـاهونـ ـ ـ وـ ـمیلیدـیـاشزات ـ ـ ـنفـاهونـ رـ
ـنیآدم اـبد.ـشاـبازـ ـحسنـیا ـچنهـبابـ ـنیابـترـپدـ دارـ اـخم؟ـیاز ـنف۱۰۰ارـبـرهـرگب راـ ـبفر ـستیرـ ـ هـبهـجوـتاـبهـکدـ
ـسفودنـبیـنوالـط رـ اـیاالـبمـقر ـمیلیکـیردنـبرایـبت،ـسی ـ ـ ـنفونـ ـنیرـ دارـپ۱۰۰۰۰هـبازـ دـیرواز ـیگد. اـ هـکنـیر

درـپ۱۰۰۰۰ زـچرواز دورهی ـحسی؟ـنـامه ـکنیابـ ـ ـسفرایـبهـکدـ واـ ـقعر ـنیواـتیـمخـیرـمهـبیـ ـتنهدـ ـ دوـهاـ الـسر
یکبار اقدام کنید که معنایش این است که نزدیک به چهل یا پنجاه سال زمان نیاز خواهید داشت.”

ـفکالوهـعهـب“ ـکنیـمرـ ـمقصهـبهـکروازیـپرـهرایـبمـ ـ ـکنیـمتـکرـحخـیرـمدـ ـنیدـ دارـ ـفضدـیاز ـپیماـ ـ داـ را کـیلـخا
ـکنیابـترـپدارـم ـ وـ ـبعد درـیاـبدـ ـفترـگرارـقشـناـمدارـمد وـ ـمخه ـپیاـبشـیاـهزنـ دوـ یـناـسترـخوـسارهـبشران
اـنوـش ًـسـاسد. ـفضا ـپیماـ ـ اـ از ـنبا ازـهوـ ـپیی اـنشراـ ـستفش ـ ـکنیـمادهـ درـتدـ ـبگیرارـقدارـما ـ اـ ـبعـامرد ـفضدـ ـپیماـ ـ ایـ
راـسترـخوـس ـمخردنـکرـپرایـبدـیاـبان ـپیایـهزنـ ـفضشرانـ ـپیماـ ـ ارـ ـکنیالـسا ـ اـبدـ ـتیرـتنـیه اـ هـکتـسب
آنـنواـتیـم راـجد ـعترـساـبا ـمقصهـباالـبیـ ـ وـکرکـتخـیرـمدـ آنـباهـمهـسرفـظاهـمشـشایـجهـبرده اـجه
آنـسیرـم ـمحمکـیاـبمـهد ـ ـنمزرگ.ـباریـبهیـلوـ ـئیزـجمـهواـخیـ راـیرـمرحـطاتـ ـبیخ ـکنانـ اـ اـقداـحـامم نـیل
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ـمسئل ـ ـ راـ اـکمـنیداـمه ـسیستنـیه ـ ـ ـمتازـگمـ ـفضکـیزرگ،ـبرـگابـترـپکـیص،ـلـاخانـ ـپیماـ ـ وـ انـسترـخـوسکـیا
قاـب ـل ـفکود.ـبدـهواـخدـمارآـکوهـ ـکنیـمرـ اـ ـسپیم ـ ـیکساـ اـقسـ وـگابـترـپتـسرار ـفضر ـپیماـ ـ درـیاـ را کـیش
زـچارـچ ـسعوـت۲۰۲۵الـساـتیـناـموب دـ ـشناـبادرـقاـتدـهه ـشمدـ زـ اـیار از وـفادی ـمحمراد ـ راـبایـههـلوـ هـباری

مریخ ببرند.”

ـچی“ اـکزیـ ـهمیه ـ رـ دارد ـسیت ـینزـهکـیهـبدنـ ورودیـ ـمقهی ـشخرـههازایـبهـفرـصهـبرونـ ـسفرایـبصـ هـبرـ
اـیرـم اـسخ ـبیلی۱رـگت. ـ ـ دالرـ ـنفرـههازایـبون ـهیرداردـبرجـخرـ ـمستعمچـ ـ ـ ـ ـتشکیرهایـ ـ ـ ـنخلـ دودـحاـبد.ـشدـهواـ
ـمیلی۱ ـ ـ ـنفرـهرایـبدالر۵۰۰۰۰۰اـیونـ ـفکرـ ـکنیـمرـ اـ ـحتمم ـ زـلاـ اـیش ـمستعمکـیهـکتـساد ـ ـ ـ ـیخرـمرهیـ اـبیـ

ـمن ـتجعـباـ اـیذـپدـیدـ ـیجر اـفـاکدازهیـنهاـبود.ـشادـ ـپیرادیـفی ـهنواـخداـ ـقمنالـعهـکدـشدـ ـ ـشناـبدـ ـمتعلقدـ ـ ـ ـ ـتشاـ انـ
ز ـمیروی راـ ـبفن ـشنروـ وـ ـنقد ـمکلـ ـکننانـ ـ اـ ـنیسریـگردشـگهیـماـنرـبکـینـید. ـ آنـ ـشبیاـهت. ـ اـ رادیـفه

ـهنواـخ روزـکودـبدـ در دـگه ـنیاران آـبدـیدـجایـ ـیکرـمه آـ ـنقد.ـندـما ـمکلـ آنـکانـ ـشغلـاجرده، ـ ـپییـ ـکنییـمداـ ـ وـ د
روـضاو را ـکنییـمهراهـباع ـ اـ ـمشکرـگد. ـ اـ ـنتقل ـ راـ ـکنیلـحال ـ ـختـاسدـ ـتحازکـنهیـنـاخرمـگکـینـ ـفشتـ رایـبارـ
ـچنیـگدـنز دـ ـنخوارـشدان اـبدـهواـ اـمود ـنترـگا ـنیواـ ازـ اول ـهمد راـتودـخهـ آنـبان ـنیـاسرـبـاجه ـچنید،ـ ـ اـ ـمکن یـناـ

وجود نخواهد داشت.”

ـنجراـس“ اـ اـکنـیام ـهیواـخیـمرـگه ـسیدـ ـشبیارهایـ ـ زـ ـمیه داـ ـشتن ـشیاـبهـ ـسطدـیاـبدـ راـیرـمحـ ـکنیرمـگخ ـ وـ نـمد
اـبهایـماـنرـب درـنوعـضوـمنـیرای ـبهتدارم. ـ ـکشیدـهواـخولـطدیـیدـمدتـمطـیراـشنـیرـ ـ اـ ـحتمد. ـ ـنماالً،ـ م،ـنیداـ

ـچی ـبیزیـ وـقکـینـ ـنجیاـمولـطهـبزارهـهکـیرن اـماـ ـحتمد. ـ ـصفشـلاـ اـ زـکتـسر دوران در ـشبینـمیـگدـنه ـ هـ
ـمیز وـشنـ زـخده ـمیناک ـ ـپییـ ـکنداـ ـصفد.ـ لکهـنرـ ـب ـ اـ ـحتمه ـ اـصدر۰٫۰۰۱شـلاـ درـسد و اـبخـیرـموردـمت

مقیاسهایی واقعاً طاقتفرسا روبهرو خواهید بود.”

آـهاهـمکـسـام زـهبـشـرخا راـما اـقرفـصاناش زدن درـنـاخرافـطدم ـنجلسآـلهاش ـ وـ ـفکس درـکرـ ارهیـبردن
آنـکیـمخـیرـمرایـبایـهرحـطنـیا و راـهرد راـبا لا ـی اواـحهـکیـ ازدواجـب۲۰۱۲الـسرـخدود او درـبردهـکا ود

ـمی ـگفکـسـامت.ـشذاـگیـمانـ “آدمـ ـچنایـهت: زـ وـیدان ـبشهـکدـندارـنودـجادی درـ اـبود ـچیورـجنـیارهی اـبـاهزـ
اـحاـهآن زد.” ـگفتگنـیرف ـ ـ رؤـماـشاـهوـ ـبلندایـصاـبکـساـمایـهردازیـپاـیل ـ درـ ـتبارهیـبد هـبشـندـشلـیدـ

ـنخستی ـ ـ ـ ـشخصنـ ـ ـسیرـبهـکیـ ـنیذاردـگیـماـپرخـسارهیـ راـبزـ ـیلود. ـگفیـ “اوـ اوـهواـخیـمکـشیـبت ـلید آدمـ ن
اوـمد.ـشاـبخـیرـمروی از اـکردهامـکشـهواـخن راـکنـیه ـنکنار ـ اـسـامدـیـاشد.”ـ از ـهمسرـسهـبرـسهـکنـیک ـ رشـ
گ ــب ــعشدــیاــشاــیردــبیــمذتــلذاردــ اــکریــگوهــ اــسرده کیــطاــمت ــی ازــ گی ت ف ــگ ــ ــ آــهوــ اــمبــشرــخای نــیان
ـبلن ـ اـپدـ را ـنکروازی وـکارـ ـگفرد “ـ ـفقنـمت: وـ ـقتط ـمطمئیـ ـ ـ اوـمرگـماـبهـکمـشاـبنـ اـضن ـسپیاع ـ ـیکساـ سـ
اوـبدـهواـخهراهـبرو در ـلیود ـسفنـ ـکنیـمتـکرـشخـیرـمهـبرـ دوـ دارمـسم. اـبت ـنباـمروم اـیاـ راـکنـید ـبکنار ـ م.ـ

ـمسئل ـ ـ دـ ازـمدارـیهی ـمطخـیرـمن ـنیسرحـ ـ ـبلکتـ ـ ـشمدـیاـبهـ زـ اـیار از راـفادی رـبراد ـفترای آنـبنـ ـسیه ارهـ
ـمنوانـت ـکنیدـ ـ ـممکم”.ـ ـ اـ ـحتکـسـامتـسن ـفضهـبیـ ـسفاـ ـنکنرـ ـ اوـ آزـنهـماـنرـبد. در اـپشـیـامدارد ـنسرواز یـناـ
اـتآ ـسپیی ـ ـیکساـ ـنمتـکرـشسـ وـیاـ ـگفد “ـ ـفکت” ـنمرـ ـکنیـ ـمثد.ـشاـبهایـنالـقـاعارـکمـ اـ اـیل رـکتـسن ـئیه سـ
ـئینوـب ـ ـعنهـبگـ ـخلبوانـ ـ آزـ ـیشـامان درـ ـپیمواـهی ـ اـشرـضـاحدـیدـجایـ اـیود. درـقن ـستدام اـبیـ ـسپیرای ـ ـیکساـ سـ
آـی ـینا ـفضایـهاوشـکدهیـ ـنخیـیاـ اـبدـهواـ ـچهاـیهـسدتـمهـبرـگود. اداـپالـسارـ ـپیهـمرواز ـکنداـ ـممکدـ ـ اـ تـسن
آنـب اـقهواـبروم.ـبـاجه ـفضهـبزـگرـهرـگع ـمشکلرومـناـ ـ ـ ـنخیـ ـمسئلود.ـبدـهواـ ـ ـ ـکثداـحهـبرـسرـبهـ رـ دورانـنـاسر دن

زندگی احتمالی بشر است.”

ـقتو اـساـمیـ اـبدـنیزـمرفـحهـنوـگنـیک ـشخکـیهـکنـیرآورد ـمعمصـ ـ دـلوـ ـقیقی ـ ـچقاـ راـحدرـ دیـجرفاش
ـگییـم دـ اـشرد ـچنت.ـسوار ـقبالـسدـ اـ ـکثل دـمرـ در را او ـستردم ـبنهـ اـ درـکدـنیدادـمرارـقرادیـفدی ارهیـبه
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رـهکـپتـج و وـهاتـبا ـچیرـها دـ ـیگز درهیـکریـ ـسیلیکه ـ ـ ـ ـبنونـ داـ زـشا آن در آنـمت روی ـمتمان ـ ودـشزـکرـ
ـبعدـنیزـمالف ـیککـسـامدـ دـپیـ از ـیگس دـ ـستری وـسهدـبیـیـاهاوردـ آورد ازـخت را زرگـبرافـحکـیودش
ب ــت کهــبلــیدــ ــی ازــ اــمی ــحتورد درهیــبارــکنــیرــترامــ یکران ل ــسی ــ ــ ــ یرد.ــکونــ ــث نرآــفلــ ــی رــ (ازــساــمدــشد کــیک
ـپشتکاـبلـمـاعرـیدـم ـ ـ اـ ـمتـامار درـلزـ ـملـاعرـیدـماـتالـپیـپزل ـنفزارانـههـکیـ اـبرـ او ـحته ـشتنذاـگیـمرامـ ـ دـ را دهـید)
وـسا «ـیوـگیـمت ـفکد: ـکنیـمرـ روشـ وـیـاهم داـجی اوـکتـشود زـشذـگاـبه ـچشرزـطهـبانـمت ـگیمـ راـکریـ ارش

ـبهب ـ ـبخشیودـ ـ ـ ـثیأـتد.»ـ درـسـامیـیاـنواـتنـیرـتذارـگرـ ـنظک ـثیرـ ـپیل،ـ اـکداـ ـتیرادـفردن وـهزـ ـبلنوش ـ وـپدـ ذبـجرواز
آنـک «اوـبشـیاـهتـکرـشهـباـهردن ـستعااـبود: ـ اـیرـتدادـ درـفن ـصنعراد ـ ـفضواـهتـ داـ را ارـکشـیراـبهـکتـشا
وـنردـکیـم ـهمید ـ درـمنـ را ـخصورد ـتسوصـ ـنسواـتیـممـهالـ اـ ـیجت ـکنادـ زـ اـید ـشمرـگرا ـمهنکـیاـ ـ دسـ

ـمک ـنیاـ ـستعااـبکـ ـ ـشیاـبدادـ دوـکدـ داردـسه ـبسودروـخت ـتسهـبسـپازدـ اـچدـییروـمالـ ـحتمون ـ ـتنهاالـ ـ ـکترـشاـ یـ
ا ـمتحاالتـیدر ـ اـ آنـکتـسده ـنیواـتیـماـجه وـیدـجایـهارـکدـ اـبذاـجد ـنجی ـهیدـبامـ دوـهد.ـ اـبتـکرـشر نـیا
ـبین ـ ـتعهـکدـنودـبدهـشیـحراـطشـ ـجهوـتلـبـاقدادـ اـ از ـستعااـبرادـفی ـ راـ رویـکهـبداد ـچیار ـهیجایـهزـ ـ ـنگیاناـ ـ زـ
ـغیرـت ـکننبـ ـ ـثید.»ـ ـکنیـمکـفلـ رـبکـسـامدفـهدـیاـبهـکدـ اـنـاسرای ـنسدن راـیرـمهـبـاهانـ وـفرـگدیـجخ ت
داـب اـکتـشاور ـمعـاجرایـبدـنواـتیـمنـیه اـ ـمیه ـبخدـ ـکسرـهد.ـشاـبشـ اـبیـ اـیورـمـأمنـیا ـحست مدردیـهاسـ

ـنخ اـکدـهواـ اـمرد ـحقیقنـیا ـ ـ ـکسهـکتـ آنـ ـبیی ـهسرونـ ـتکنیکایـهیـیاـنواـتایـهرزـمهـکتـ ـ ـ ـ اـ و ـکتشی ـ راـمیـفاـ ا
ـگست ـ اـهیدـمرشـ ـهمید ـ دارد.ـ ـثیت «اـیوـگیـملـ اـکدفـهنـید: ـنسه ـسترـفخـیرـمهـبیـناـ ـبسیودـشادهـ ـ ارـ
ـهیج ـ ـنگیاناـ ـ ازـتزـ اـکر اـکتـساری دـفه ـیگراد دارـترـ درـنالش ـفضد اـ ـنجا ـهندـبامـ اـ ـهمنـید. اـ ـگشازـبدهیـیان تـ

آـب ـینه اـ اـسده ـفضهیـماـنرـبنـیت. درـکیـیاـ ـشتذـگه وـ داـجه دـقجـیدرـتهـبتـشود از را وـسدرتاش داد ردمـمت
ـبیننـیا ـ ـبینوشـخشـ ـ آـبهـناـ ـینه اواـکدهـ در دـیه ـشتیدا۱۹۷۰هیـهل ـ رـ را اـنردـکـاهم ـسپید. ـ ـیکساـ ـنشسـ دادـ ان

که راهی برای بازگرداندن آن آینده وجود دارد. ارزشی عظیم در کاری که ایالن انجام داد وجود دارد.»

ـکس اـکیـناـ ـعتقه ـ راـ داـسادی ـشتنخ ـ آـ در ـتماـب۲۰۱۳تـسوـگد زـندـشرـهاـظدرتـقامـ ازـساـمهـکیـناـمد ک
ـچی ـیپـاهامـنهـبزیـ اـکرداریـبردهـپوپـلرـ دـیرد. ـستگن ـ ـمجکـیهـکاهـ ـمثیـیواـهرایـ آنـ دـکیـیـاهل در رایـبرـتاـفه
ـنتقا ـ اـههـماـنالـ ـستفا ـ درـشیـمادهـ ـمقید ـ ـعنهـبودـبزرگـباسـ ـشیوانـ ـحمرایـبدیـیدـجوهیـ ـنقلوـ ـثبلـ دهـشتـ
ـقصکـسـامود.ـب داـ ـشهتـشد ـمثیـیـاهرـ ـنجلسآـللـ ـ وـ ـنسیسکراـفانـسس ـ ـ ـ راـ ـسیلهوـبو ـ ـنسخکـیهیـ ـ ارـ ـتقهی اـ
ـفتـای اـ از ـمجدلـمنـیه ـمتصمـههـبـاهراـ ـ ـکنلـ ـنسواـتیـمهـکدـ اـ وـفت ـشیـامراد درونـهنـ را اـغکـیا ـنتقالف ـ الـ
ـپید.ـهد اـتشـ ـشبییـیـاهدهـیر ـ اـبهـ ـپیشنهنـیه ـ ـ ـ دادهـ اـبدهـشاد ـعنکـسـاموآوریـنـامود ـمنحصرـصاـ ـ ـ ردیـفهـبرـ
درـشدا او ـنظت. داـ ـمجهـکتـشر ـتحاـهراـ ـفشتـ ـییاـپاریـ ـکننتـکرـحنـ ـ وـ اـبد ـمنظنـیه ـ رویـهالفـغهـکورـ ا

ـبست ـ ازـ ـشنواـهری اـهوبـچدـنوـشاورـ ـسکای درـ ـقسمی ـ زـ ـینشرـیت ـ ـتعبیانـ ـ ـ ـبنالفـغرـهد.ـشیـمهـ ودـباـ
ـسیلهوـب ـ اـناـبرـضهیـ ـلکتی ـ ـمغنروـ ـ ـطیساـ ـ ـسمهـبیـ ـجلتـ راـ وـنوـشدهـنو ـمسییـطهـکیـیـاهورـتوـمد ـ ـمجرـ ایـجراـ
ـفترـگ درـنودـبهـ ـنیورتـصد ـنیازـ ـپیرویـ ـبیشتشرانـ ـ ـ اـنیدادـمـاهالفـغهـبریـ ـنستنواـتیـمـاهارـکازوـسنـید. ـ ـ دـ
ـعترـس ـببخشنـاهالفـغهـبتـعـاسرـبلـیـام۸۰۰رـبغـلاـبیـ ـ ـ ـ اـ و ـمکد ـسفانـ ازـ ـنجلسآـلر ـ ـنسیسکراـفانـسهـبسـ ـ ـ ـ وـ
ازـتمـکدر دـسر ـقیقی ـ اـ در را ـختیه ـ ـهندـبرارـقردـفارـ اـطلـکد.ـ ـلبترح ـ اـبهـ ـشیورـخرژیـنا ـنیدیـ دـشیـمیـنـاسرورـ
ـمتصشـفدـهو ـ ـشهردنـکلـ ازـتمـکهـکودـبیـیـاهرـ ـصلاـفلـیـامزارـهر داـ ـشتنه ـ زـسـامد.ـ آن در ـگفتانـمک ـ ود:ـبهـ
ـمسیرایـبرحـطنـی«ا ـ ـمثیـیاـهرـ ـنجلسآـللـ ـ ـنسیسکراـفانـسهـبسـ ـ ـ ـ ـنیاـیوـ واـبورکـیوـ ـشنگته ـ ـ دی.ـ اـیی.ـسن
ـنی ـستوـبهـبورکـیوـ ـمنطقونـ ـ ـ اـ درـسی ـمسیت. ـ ـینزـهلـیـامزارـهاالیـبایـهرـ ـمجتـخـاسهیـ رانـگهـبروعـشـاهراـ
ـکنیـمدنـش وـ راـهرایـبد ـنییـهر ـمجهـبازـ ـنمد.ـیدارـنراـ ـهیواـخیـ درـکدـ ـمیرزـسکـیه ـمجنـ زـیراـ یـگدـنی

کنید.»

ـچنکـسـام درـمدـ اـباه ـچنبرـبارهی ـ ـفکرـ درـکرـ و ـخفرده راـ آن دوـبا ـسترای ـصیوـتشـناـ اوـبردهـکفـ ـلیود. اریـبنـ

۲۲۰نظریهی میدان واحد ایالن ماسک



درـک ـکساـبارهاشـبه اـخیـ از ـفیراـطارج ـیکزدـنانـ درـ آنـبش ـصحبارهی ـ درـکتـ ـیکرد، ازـ ـمصی ـحباـ ـیماـههـ انـ
ـگفنـمهـبکـساـمود.ـب اـکتـ اـیه ازـین ـنفده ـنسبشـترـ ـ ـسیستهـبتـ ـ ـ ـقطمـ ـعترـسرـپایـهارـ درـبرارـقهـکیـ ود
ـلیفـاک ـ ـنیرـ ـختـاساـ ـچشمرـسودـشهـ ـ ـفترـگهـ ـگفکـسـامود.ـبهـ “ـ ـقطت: ـلسیعاـیرـسارـ ـ ـشصرـ ـبیلیتـ ـ ـ هـکوندالریـ

ـستنواـخیـمـاهآن ـ درـ ـلیفـاکد ـ ـنیرـ ـبساـ ـکندـنازـ ـقطنـیرـتدروـ ـلسیعاـیرـسارـ ـ ـجهرـ ـینزـهرخـننـیرـتاالـبـابودـبانـ هـ
ازـبرارـقل.ـیـامرـههازایـب ـهمود ـنظهـ رـ اـهوردـکر ـشتبای ـ راـ ـبشکنناه ـ ـ ـ ـقطد.”ـ ـلیفـاکتـعرـسرـپارـ ـ ـنیرـ ـبناـ داـ هـبتـشا
اـفا اـیراد ـمکن راـ زـکدـهدـبان در دوـحیـنـامه وـعـاسدود ـنیت ازـ ـنجلسآـلم ـ ـنسیسکراـفانـسهـبسـ ـ ـ ـ ـببوـ سـپردـ

ا ـتکمیروژهـپهـکنـیاز ـ ـ زـشلـ و ـتکمیانـمود ـ ـ (اـ آن ـیکنـیل داـ را ـشتی ـشیاـبهـ اـب۲۰۲۹د)ـ ـبیروازـپروزهـمود. دوـ ن
ـشه ـکشیـمولـطتـعـاسکـیدودـحرـ وـ ـپند راـعـاسجـ ـننت دارد.ـگدـ ـمخصی ـ ًـصوـ دادنـقا ـقطرار درـ درـسار ت
ـمح زـ ـمییـناـمدودهی اـناـ اـیهی روی دو ـعصن ـفشاـپکـساـمت.ـفیرـمکـساـمابـ اـکودـبردهـکاریـ ـچنبرـبه ـ رـ
ـبیلی۶دودـح ـ ـ ـبیلی۱۰ـاتونـ ـ ـ دالرـ ازـمرـبرجـخون ـپیمواـهیدارد، ـ وـمرـتعـیرـساـ اـبیرود اـفه ـابدـهیدـمازهـجراد

ماشین تا داخل غالف رانندگی کرده و از آن طرف بهداخل شهر جدید برانند.

ز آن ـنظهـبانـمدر ـسییرـمرـ ـپیشنهکـساـمدـ ـ ـ ـ پاـهادـ ـی راـلرـ ـمطوپ ـفقاـتردـکرحـ ـمعاـجودـشثـعاـبطـ وـ ه
ـنم ـیناـ ـمجلانـگدـ ـ درـ ـقطارهیـبس ـتجتـعرـسرـپارـ ـنظدـیدـ ـکننرـ ـ واـ او ـقعد. ًـ ـقصا ـختـاسدـ راـ آن ـمسئلت.ـشداـنن ـ ـ هـ

ـبیشت ـ ـ اـ از ـنشردمـمهـبتـسواـخیـمهـکودـبرارـقنـیر اـهدـبانـ آنـتهـنـاقالـخایـهدهـید ـبیری ـمسرایـبرونـ لـئاـ
دارـجو نواـتیـمهـکدـنود ـن ـعمدـ ًـ ـمشکال ـ راـ وـکلـحالت ـپیشثـعاـبرده ـ اـفرـ ورتـصرـههـبد.ـنوـشتـلاـیت
ـقطهیـماـنرـب ـمنتفتـعرـسرـپارـ ـ ـ درـسـامد.ـشیـ ـمجمک ـ اـعوـ ـیمیهی ـ وـهلـ ـتما اـیـاهاسـ دوـعالـطش ـچنات هـبیـنداـ
ـخبکـیهـبهـکنـم ـخترـ اوـشیـممـ ـشتوـند. آـبهـ «در ـینود: ـممکدهـ ـ اـ ـبتتـسن ـصیوـتاـیهـجودـبمـنواـ درـ های
ـختیا ـ ـیپـاهروژهیـپارـ ـبگوپـلرـ اـ درـمذارم اـچرـضـاحالـحا در ـسپیه ـ ـیکساـ وـ درـچس ـتسه ـنمالـ ـچشمـنواـتیـ مـ

از هدف اصلی بردارم.»

اـب ـلحالـحنـیا اـپکـسـامنـ از ـنتشس ـ ـشتادداـیارـ ـئیزـجهـکیـ ـیپـاهاتـ راـلرـ ـبیوپ ـنمیـمانـ ـتغییهـبروعـشودـ ـ ـ رـ
ـبلرد.ـک ـمبوـ ـبیرگـ اوـیسوـنزـ ـلیک اـگنـ در را زـیزارش ـمینن ـ ـتهیهـ ـ وـکهـ ـچنمـهرد دنـنواـخرایـبردمـمهـکانـ
اـبدر اـیارهی وبـبن در ـمجلتـیاـسداع ـ اـبانـفوـتهـ ـختداـنهراه وبـهرورـسدـنودـبهـ ازـبروعـشتـیاـسای ارـکه
ـفتا ـفعد.ـنردـکادنـ ـلیاـ دـ ـنیهواریـنواـیت درـ ـییتوـتز ـ اـپتـعـاسکـیدودـحت.ـفاـیانـیرـجرـ از ـنتشس ـ اـ ات،ـعالـطار
ـکنفکـیاو ـ ـتلفنسـنراـ ـ ـ درـتردـکزارـگرـبیـ ـیپاـهارهیـبا ـصحبوپـلرـ ـ ـکنتـ وـ ـمییـیاـجد ـگفتگانـ ـ ـ ـمتعایـهوـ ـ ددـ

ـقبل ـ ودرـ ـتصمیهـکودـبرـضـاحالـحی ـ ـ راـفرـگمـ آن ـبست وـ ـگفرانـگزارشـگهـبازد ـختـاسلـقداـحهـکتـ کـینـ
اوـم ـلیدل راـ دادـهواـخرارـقیـسررـبوردـمه ـکنتـباـثاـتد ـتکنهـکدـ ـ اـخرـبد.ـشاـبدـمارآـکدـنواـتیـموژیـلوـ از رادـفی
ـتم اـ دـضوـمنـیام را دادـقیـخوـشهیـیاـمتـسوع وـنرار ـتمسخاـبگـمیـلد. ـ ـ اـ “ـکالمـعر ـبیلیرد: ـ ـ ازـنوـ ـقطر ارـ
ـفض ـخییـیاـ ـلیاـ دـمرد.ـکرداریـبردهـپشـ ارادهی اـنواـیا دوـساـمالنـیهوار را دارـسک زـشیـبم.ـیت یـیاـهانـمک
دارـجو ـشیـامهـکدـنود وـقرـبایـهنـ ـفضایـهروازـپی ـخصیـیاـ ـنییـصوـ ـمسخزـ ـ ـنظهـبرهـ ـسنیرـمرـ اـ ـمسئلـامد ـ ـ هیـ

ـمسخ ـ اـترهـ اـیر رـطهـکتـسن ـفتوری ـکنیارـ ـ اـکمـ ـنگه اـ ـچینـیار ـخیزـجزیـ دـ ـبسیردـمکـیهوارـنواـیاالت ـ ارـ
ـمنروتـث اـ روزـخرـبت.”ـسد ـنخسایـهالف ـ ـحملتـ ـ ـتسهـبهـ وـ ـتنهاالـحگـمیـلال، ـ اـصاـ ـقلیدای ـ ـعمود.ـبتـ ًـتدـ ا
ـنظهـب ـسییرـمرـ دارـبردمـمهـکدـ اـنواـتیـمکـسـامهـکدـناور ـنجد ـفکد.ـهدـبشـماـ ـکنیـمرـ ـعممـ اـ ـعتمق ـ ردمـمادـ
راــساــمهــکودــب ــشگفک ــ واداــکتزدهــ و اــتتــشرد اوــمتــخاــسهــبدامــقا یدل ــل مهــ ــن درــیاــ حظکــید. ــل ــ هیــ

ـشگف ـ ـنگیتاـ ـ زـکزـ داـگدـنه ازـشی ـهنت ـتقلیرـ ـ ـ ـتبکـسـامرد،ـکیـمدـ ـشبیهـبلـیدـ ـ دـیدـپنـیرـتهـ ـنیدهی یـنوـتهـباـ
استارک شد و نمیتوانست اجازه دهد ستایش جامعه نسبت به او افت کند.

اـپیـهاـتوـکدتـم از ـنتشس ـ ـیپـاهایـهرحـطارـ ـپیشنـیروـشوپ،ـلرـ ـ دوـگهـیـامرـسکـیهور،ـ از و ـستذار کـسـامانـ
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ـهم اوـ ـئیزـجراه راـطاتـ ـمفصورـطهـبرح ـ درـ دـنیـتاـقالـمل ـقیقود ـ رـبهایـ ـئیا ـجمهسـ ـ اوـ درـماـبور ـسفیاخـکا ـ اراـ هـئد
ـپیشرد.ـک ـ ـگفهورـ «رـ ـئیت: ـجمهسـ ـ اـشـاعورـ اـیق رـکود.»ـبدهـشدهـین ـجمهتـسـایادر ـ راـموریـ ـمطدارک ـلعاـ هـ
آـنردـک در و دوـتاـقالـم۲۰۱۴لـیرـپد ـنفی ـمیرهـ اوـساـمانـ و ـتیرـتاـماـبک دادـ زـنب آن از ـپیشانـمد. ـ نـیوـکهور،ـ
دـگروـب و ـیگان اـبرانـ ـمیا ـختاـسدـ اوـ ـلین ـضلنـ اـ ـچنبرـبع ـ ـمیرـ ـنجلسآـلانـ ـ السوـ و ـکترـشاس،ـگس امـنهـبیـ
ـسسؤـم ـتکنهیـ ـ ـیپـاهایـهوژیـلوـ راـلرـ ـتشکیوپ ـ ـ دادـ ـلحهـبد.ـنل ـتئاظـ اـبرارـقکـیورـ زـفود در دهـحیـنـامراد دود
ـقیقد ـ یهـ ـب دوـ ـشهن ـبجاـجرـ راـهد.ـنوـشاـ ـسندـیری یواداـنورـتاـ ـن اـحاـتزـ از آـطنـیدودی وـبدهـشاهـگرح ود
ـحقدـیرـخرایـبیـیـاهالشـت زـ ـمیوق ـجنبایـهنـ ـ ـلتاـیا۱۵راهـگزرـبیـ درـ اـکودـبانـیرـجی اـکنـیه ـمکار تـخـاسانـ

سامانهی حملونقل پرسرعت را فراهم میکرد.

ـکنارـکرایـب ـمثیـناـ وـشنـیوـگلـ اـبی.ـجاتول ـستی. ـمعنهـبکـساـماـبردنـکارـکلـبراـ ـ ـکمایـ ـسعوـتهـبکـ هیـ
ـتکنهـنوـگنـیا ـ ـشگفایـهوژیـلوـ ـ ـنگیتاـ ـ ـشکلهـبزـ ـ آنـبامـنمـگیـ اـهود. اـهاـمرادیـفا و ـستر اـکدـنودـبوارـ ـنتظه ـ ارـ
ـشتندا ـ ـهمیشرایـبدـ ـ ـ درـ ـبمیـقاـباـههـیاـسه ـنناـ ـتقاتولـشد.ـ ـیبرـ ازـ ً ـهما روزـ ـنخسان ـ ـحضتـ درـیاـپوریـ دار
ـسپیا ـ ـیکساـ داـ راـکرـشت،ـشس ـپیشویـسهـبت ـ ـجلتـفرـ وـبیـموـ ـنفوبـکرـساـبرد اـخسـ ـطمینود ـ ـ لـصـاحانـ
ـتمکـساـمهـکردـکیـم ـجهوـتامـ آرزوـکیـ داردـیه را اـسهدـبش آورد. ـشمرـگت وـیودـبولـتاـشایـجمـهاـ هـبد
ارـمآر اـیرـمهـبردمـمالـسان ـعتقخ ـ راـ داـسادی ـشتیخ ـ ـبندـ ـنسبتـیورـمأـمنـیراـباـ ـ ـستواـخهـبتـ ـشخصایـههـ ـ یـ
ـپیتـیوـلاو اـکیـمداـ ـسترد. ـنیلـبراـ ـچنیزـ ـ وـ ـضعین ـ رـیـاپتـ د را ـتسداری داـ واـیت.ـشال ـسطک ـمنارـکهـکهـ دانـ
ـنستنواـتیـم ـ ـ روـ ـحسشـید ـکننابـ ـ ـپیهـکدـ راـهامـ وـناـسیرـمکـساـمهـبا ـکسد ـهمهـکیـ ـچیهـ درـ را ارهیـبز
ـشیاـم ـنسیداـماـهنـ اـ ـستت. ـعللـبراـ ـمقمـغیرـ درـماـ ـیکتـکرـشش ازـ ـچنی ـمنارـکنـیدـ ـکهندـ ـ هـکودـباریـکهـ
ـعتا ازـنردـکرافـ ـضبد ـصحبدنـشطـ ـ ـیشاـهتـ ـعصبنـماـبانـ ـ ـهستنیـ ـ ـ دوـساـمد.ـ داـسک ودشـختـشت

ـکس ازـکدـشاـبیـ ـصحبتـکرـشبـنـاجه ـ ـکنیـمتـ وـ ـحتد اـ ـیکرـگی ازـ اـیدـمی وـیراـجران یزدـمیـفرـحادارشـفی
ـنظهـبهـک ـسییرـمرـ ازـ ـفکطـخد ـچیـایکـسـامریـ اوـکزیـ ـمعـاجتـسواـخیـمه درـ ـفکوردشـمه ـکننرـ ـ ارجـخدـ
اـش ـسختهـبتـسده ـ اوـبیـ اـکیـموردـخرـبا ـسترد. وـخلـبراـ را ـختاـسفـقودش وـبردهـکیـقرـبایـهودروـخنـ ود
ـنمشـلد اـگزارشـگکـیتـسواـخیـ ـحمر اـ ـشغنـیق ـحیلـ ـتیاـ وـ را ـکنرانـیش اـ ـستد. ـگفلـبراوـ “ـ واـمت: ـقعن ًـ ا

ـسخ وـگرـباـتردمـکالشـتتـ ـنفردم راـخسـ ـپشودم ـبگرـستـ اـبردنـکارـکذارم.ـ ـنکاورـبرزیـطهـبالنـیرای یـنردـ
اـشد اـسوار اـمت ـعموعـضوـمنـیا ًـتدـ اـشرـطـاخهـبا و ـشتیور ـ زـ اـیاق او ـممکت.ـساد ـ اـ ـصبتـسن ـتمرشـ ودـشامـ
ـبگو “ـیوـ ـلعنتداـخد ـ ـ ـکنشـ اـ اـکنـید! اـیاـبهـکتـساری ـنجد ـهیدـبامـ وـ ـبعضم!” ـ اـ از وـفی از ـحشراد هـکوـشتـ
ـخلسویـتاـیدهـش ـ ـمثد.ـنیروـمروـفهـ اـ اـیل اوـکتـسن ـنگثـعاـبدـنواـتیـمه آنـشردمـمیـنراـ و راـهده رزیـطهـبا

ـعجی ـ ـفلبـ ـکنجـ ـکنیـمالشـتنـمد.ـ ـهمهـبمـ ـکمهـ ـکنکـ ـبفهمناـتمـ ـ ـ ـ اـ وـهد ـبینداف ـ ـهستنهـچایاشـهشـ ـ ـ وـ د
ـبع راـخایـهدفـهودهایـتدـ اـهودم و دارم ـطمینم ـ ـ ـکنیـملـصاـحانـ ـهممـهاـبهـکمـ ـهناـ ـشیاـبگـ ـسپم.ـ سـ
ـسع راـ ـکنیـمیام وـ ـمطمئاـتردمـگیـمازـبم ـ ـ اوـکومـشنـ ـنیتـکرـشاعـضه ـتنظیزـ ـ ـ اـ دـسم آـست. اـخت النـیر
ـئیر اـ اـسس او دمودـیت. ـستگن ـ راـ اـعون،ـخاـباه و ـپیودشـخایـهکـشرق اـبیـمشـ ـمکرد. دونـبداردـنانـ
اداـکهـبالنـیا ـعتقهاـبد.ـهدـبهـمارش ـ اـمادـ او ـستحقن ـ ـ داردـقاـ را ـشخصهـکش ـ اـکدـشاـبیـ راـیرـجنـیه ـپیان شـ

میبرد.”

نارــک ــم مادیــعدانــ ــت دارــیاــ راهــساــمدــنل از را درــیاــهک ــصیوــترــتمــهرــبموــهی ننفــ ــک ــ ــسخد.ــ راــشوــکتــ او ی
ـستیـم ـیناـ رـ و اـیـاعد ـمسئلنـیت ـ ـ راـ ـکننیـمه ـ اوـکدـ ـممکه ـ اـ ـفترـگدتـشهـبتـسن آنـشاـبارـ ـهمچنیـاهد. ـ ـ ـ ـفکنـ رـ
کتردنــکرآوردهــبرایــبدــنردــکیــم ــن ــ ظوردــمهیــ ــن ــسخدــنواــتیــمرشــ یتــ ــگ وــشاــبرــ ــشخصیــتورــصهــبد ــ یــ
ـمنارـکود.ـشرـهـاظزاجـمیـمدـمد ـستنواـخیـمدانـ ـ ـشناـبکـیزدـنکـسـامهـبدـ اـ درـمد ـعیا ـسیرـتیـمالـحنـ دـندـ
ـگهاـنهـک ـنظانـ درـ را ـکنوضـعیـعوـضوـمارهیـبرش وـ ـفعکـتکـتد ـنفعلواـ ـ اـبهـکیـتاالـ او ـتفا ـفتیاـماقـ دـنادـ
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ـنستنواـتیـم ـ ـ ـمجدـ آورـهراـفیـلاـ اـبدـنم ـیکدن.ـشراجـخرای ازـ ـکنارـکی ـبقـاسانـ ـگفشـ “ازـ ـنظت: نـیرـتدـبنـمرـ
ـصلـافاـبکـسـامیـگژـیو زـ ـفقاد،ـیهی وـحلـمـاکدانـ ارـیاداریـفس ـتبا اـ ـنساط اـناـ ـبسیت.ـسی ـ ازـ ـاهالـسـاماری
ـخستگیـتورـصهـب ـ ـ وـیردـکیـمارـکرایاشـبرـیذـپاـنیـ ـلحظدونـبم ـ ـفکهایـ ـمثرـ ـتککـیلـ زـ ـبیهـلاـبه اـ ـختداـنرون هـ
درـیـاشم.ـیدـشیـم ـنظد داـ ـشتر اـ ـنییـقاـبهـکتـسه راـکرویـ ـیشـاجرـسار ـبنشانـ ـ وـناـ ـبتد ـفقدـیـاشد؛ـنـاسرـ طـ
ـمیهـب ـجهوـتلـباـقزانـ ـگسستیـیاـنواـتیـ ـ ـ رواـ اـبن ـنسط اـناـ دارا را ـچیت.ـسی ـمشخهـکزیـ ـ اـ اـسص اـیت هـکتـسن
ـمثدـنردـکیـمارـکشـیراـبهـکرادیـفا دـ ـمقرایـبد:ـنودـبزـیتآوـسل اـمیـصـاخدـصاـ ـستفورد ـ ـفتنرـگیـمرارـقادهـ ـ دـ

تا اینکه فرسوده شده و دور انداخته میشدند.”

ـبخ ارـهشـ ـتبای اـطاـ ـسپیات ـ ـیکساـ وـ ـتسس ـبیالـ دـ از ـیگش ـکنارـکایـهروهـگرـ اـهاـشانـ ـشکنـید اـ ـخیل ازـ ر
ـفتر ـمنارـککـسـامد.ـنودـبـاهارـ ـبخدانـ رواـ ـعمطـبش راـموـ ـمضحیـهازدـبکـیاـبی ـ ـمثکـ رـ اـیل رد.ـکیـمراجـخگ
ـتماو داـیاـ ـبختـشل ـعمشـ ازـ رواـهارـکدهای ـعمطـبای راـموـ اـخی ـنجودش اـهدـبامـ ـخبد، ـمنتشارـ ـ ـ راـ تـشوـنیـمر
ـمنوردـماهـگرـهو ـسباـ ـمطباـبدـییدـمیـ ـ ـتماتـعوـ اـسـامت.ـفرـگیـماسـ ـغلک اوـ اـقب ـنمازهـجات ـکنارـکیدادـ انـ

ـبخ ارـ ـتبش درـطاـ ـبگیرارـقشـیارـکهیـماـنرـبانـیرـجات ـ ـعنهـبد.ـنرـ ـمثوانـ ـبعالـ اـ از ـیپاـهروژهیـپالمـعد وپـلرـ
ـنم ـیناـ اـگدـ ـیمیلاناش ـ ـ ارـیراـبیـ ازـتدـنردـکالـسم زـیارـتا و ـکنفانـمخ ـ ـمطبسـنراـ ـ اـتاـعوـ ـپیالعـطی ـکننداـ ـ درـ د.
ـقعیوـم ـ دـهتـ ـیگای ـتنهـاهرـگزارشـگر،ـ ـ ـچناـ دـ ـقیقد ـ ـپیهـ آـ از ـکنفکـیازـغش ـ ـتلفنسـنراـ ـ ـ ـپیغکـیک،ـسـاماـبیـ ـ امـ

ـهش درـ اـنردـکیـمتـفاـیدار ـنشنـید. ـهناندـ ـشیاـندهیـ ـعمودنـبهـناـ اـکلـ رواـفرد ـعمطـبراد درـموـ ـپخی ردنـکشـ
ـخب روـ ـجههـباـهدادـیر ـنبارجـخانـ ـحقیقود.ـ ـ ـ اـ اـیت ـتنهکـساـمهـکتـسن ـ ـیکاـ دـ ـقیقیدو ـ زودـ آنـبرـته اـهه
ـخبـاههـماـنرـبارهیـبدر آنـمرـ و ـتقـاهیداد راـشودـخدـنردـکیـمالـ ـشیطنهـبان ـ ـ اوـهتـ ـننـاسرـبای وـ ـقتد. کـسـامیـ
راـک ـکنارـکاری ـبخانـ ارـ ـتبش ـسپیـماتـطاـ آنـ ـلحظدونـبهـکدـنودـبگـنهزـبوشـگـاهرد ـ ـتعلهایـ ـ ـبجهنلـ ـ ـ وـ راـکد ار
ـسطنـیرـتاالـبدر اـبحـ ـبگراـجه ـبعضد.ـنذارـ ـ ازـ ـکنارـکی زـکیـناـ ـچنیرـیه ـ آـ ـمین ازـ ـفشزهای ـمشغارـ ـ ـهستنارـکولـ ـ ـ دـ
ـتنه ـ ـبیاـ ـچننـ ـهفتدـ ـ ـچناـتهـ دوامـمدـ اـنیآورـماه اـفد. ـیکهـکمـهیـکدـنراد راـسیدوـ اداـکهـبال اـیدـنیدادـمهـمار

دیگر توان کار را نداشتند و یا اخراج میشدند.

ـبهت ـ ـمثنـیرـ ًـهـاظهـکیـلاـ ـحکرا ازـیاـ ـسبت ـحمیرـبکـ درونـناـ اواـسـامیـنـامازـسهی در دارد، ۲۰۱۴الـسلـیک
ـتفا اـ ـفتاق زـ اوـکیـنـاماد اـبثـبریـمه را ـچقرـهرد.ـکراجـخراون ـبخدرـ ـهیواـ راـ او ـعنهـبم دـیوانـ ـستیک ـ رـیدـمارـ
ـصیوـتادارـفو ـکنیفـ ـ اـبود.ـبدـهواـخیـفـاکاـندتـشهـبمـ ـغلراون ـننـامردـکیـمسـحبـ ـضمیمدـ ـ ـ اـ رایـبتـسهای
ـشخصیتک.ـسـام ـ ـ ـ ازـکودـبیـ ـمیه ـتمانـ دـ ـنیام اوـهاـ ـبیدتـمهـبت.ـشذـگیـمای ازـ دـیش زـهک او ـگیدـنه راـ ش
رـساـمرـطاـخهـب ـهفترـهرد،ـکاـهک ـ ـمیهـ ـنجلسآـلانـ ـ درهیـ و ـسیلیکس ـ ـ ـ رـنهزـسرـپونـ در ودـبدـمتوآـفان

آـتهـکیـلـاحدر آـشرـخا و ـهفترـخب ـ ـنیـاههـ رـبرد.ـکیـمارـکزـ ازـفراون و ـحقهـکتـسواـخکـسـامت اـبرـبراـبیـقوـ
اـترـبرانـیدـم ـسپیر ـ ـیکساـ درـ ـکنتـفاـیس زـ اوـید ـبخرا اـ ـعظمش ـ ازـ راـساـمایـههـماـنرـبی ـمیک دوـ تـکرـشان
رواـهارـکرد،ـکیـمتـیرـیدـم ـعمطـبای اـموـ را ـنجی اـمامـ و ـغلیداد ـتصمیبـ ـ ـ ـنیوردـمایـهمـ ـکسرایـبازـ راـکبوـ ار
دادـساـپکـساـمت.ـفرـگیـم ـیکدـیاـبراونـبهـکخ ـهفتیدوـ ـ ـخصرـمهـ ـبگییـ ـ وـ وـخرد راـیاـظودش او ـعههـبف دهـ
ـگییـم ـبسنجاـتردـ ـ ـ ـچقدـ دـ ـهستنوارـشدر ـ ـ وـ ـقتد. ـگشازـبراونـبیـ رـعالـطهاـبکـسـامتـ دـکدـنـاسش ـیگه ـنیرـ ازیـ
اوـب دـنه از و ـستیدارد ـ ـستواـخاتولـشارـ اـ ـجلستـسه ـ راـ ـکنتـیرـیدـماتاش ـهنهـکراونـبد.ـ وـ اـفوز وـسادار ت
ـکشیجـنر ـ ـنمده،ـ درـهواـخیـ اـمد ـمسنـیورد ـصحبنـماـبلـئاـ ـ ـکنتـ ـگفتکـساـمد.ـ ـ اوـکودـبهـ ـبیه ازـ دـحش
ـحسا راـ ـحتاس ازـکردـکیـمیـ اـنزـبرفـحودشـخبـناـجه و ـگفدـیاـبهـناـقادـصهـکنـید اوـکتـ ـنیه ـمنازـ کـیدـ
اـبیـگدـنز دـفود. ـیگراد ـشکرـ ـکننیـموهـ ـ راـبهـکدـ و ـیلراون ـمشکهـبمـهاـبیـ ـ اـنوردـخلـ و دـید ـلین ـبنیلـ ـ اـیادـ راجـخن

براون بود. (براون علیرغم درخواست چندینبارهی من قبول نکرد که برای این کتاب مصاحبه بکند.)
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ـقعیوـم ـ ـقضیرـهـاظود،ـبهـکهـچرـهتـ ـ وـ ـحشتنه ـ ـ ـنظهـباکـ ـسییرـمرـ اـنوـتد.ـ ـستی ـپپارک،ـ اـتاـپرـ را ـنکراجـخز ردهـ
کودــب ل ــب ــ راــ او یرــپیــمه ــست ــ وــ زــطاــخهــبد اوــگدــنر از براــمی ــق اوــکتــ هرد. ن ــت ــ ــکساــ واــساــمهــکودــبیــ ــقعک ًــ ا
ـنسواـتیـم اـبتـ او ـعتمه ـ ـکنادـ ـکسد.ـ درـکیـ ـتمه ـحضـاهراـجـامامـ داـ اـسواـخیـمکـسـامت.ـشور دـجت دـهازه
آنـبراونـبهـک ـچنیاـبمـهرود ـ ـشینـ ـتکلفیـبوهیـ ـ ـ اـکیـ ـعته اـ اـفراض در ـسپیراد ـ ـیکساـ وـ ـتسس راـ ـنگیخراـبال ـ ـ تـ
راـکیـلـاحدر آن وـشه ـمهرمآور ـییأـترـ ـنهدـ ـجهوـتیـبرـبیـیاـ ـسنیـ اوـنگدالـ ـنستنیداـمهی ـ ـ ـقصد.ـ یـیداـجهیـ
ـتبراونـب درـبلـیدـ درـشیـسه درـلمدـهسـحدمـعارهیـبد داـسـامی و دـخک ـستل ـبنهـ داـ ـستدی ایـجیـیـاهانـ
آنـکتـفرـگ در ـشیهـبکـسـامـاهه اـ ـفسوهای ـکنارـکهایـناـ راـ ـسخان وـکتـمالـمتـ ـتشاـبرده ـخبیثریـ ـ ـ ازـناـ سـپه

ـتش ـخبیثریـ ـ ـ ـهمچنیردمـمد.ـناراـبیـمانـشرـسرـبهـناـ ـ ـ ـ اـ ـشینـین رـ ـفتوهی راـ دـبار ـیگه ـخصلرـ ـ ـشخصیتایـهتـ ـ ـ ـ یـ
ـمتصکـسـام ـ ـمعد.ـنردـکیـملـ اوـکودـبروفـ ـنسبدتـشهـبه ـ اـبتـ ـشتبه ـ ـیپاـتاتـهاـ اـ ـیمیی ـ ـحسـاهلـ ـسیاـ داردـ ت
ـنمهـکدیـحاـت ـخطدـنواـتیـ راـهاـ ـفترـگدهـیادـنا وـ ـمحته ـ واـ ـقعوای ـپییـ راـ ـبخام ـممککـسـامد.ـنواـ ـ اـ دونـبتـسن
ـکلمکـی ـ ـضیوـتهـ ازـ ـمیرـسح ـبلنامـشزـ ـ وـشدـ ـبیده ـستهـباـترودـبرونـ ـنگـاهارهـ ـکناهـ دـ ـلید، وحـضهوـبمـهلاشـ
اـیا ـنمهـکتـسن راـخدـهواـخیـ ـگفاـبودش اـیاهـتوـکایـهوـگتوـ ـحمقا ـ اذـناـ ـکنتـیه ـجیکدوـید.ـ اـ از سـپرادـفن

ا اـکهـفـاضاز رـیردن ـفتن ـنتیجـاهارـ ـ ـ ـگیهـ راـخریـ ـچنیود ـ ـبیمـیراـبنـ ـتقکـسـامهـکدـنردـکانـ ـیبرـ زـ در ً ـکسرهیـما یـناـ
ـگییـمرارـق اـکردـ ـخته ـطیاللـ اوـ ـتیسف ـ دارـ اـنم و درـبهـکنـید ـنظرای ـفترـگرـ اـ ـحسن دـساـ ـیگات اـ و ـهمیران ـ تـ

دادن به سعادت آنها مشکل دارد.

درهیـیهوـب در ـسیلیکژه ـ ـ ـ ـتمونـ ـیلاـ ـچسرـبهـبدـیدـشیـ اـ روی زدن ـکمهـکرادیـفب ـمتفیـ ـ رـیدـنودـباوتـ ـفتا ارـ
ـعجیب ـ ـ داـ ـشتنی ـ ـعنهـبدـ ـکسوانـ اوـکیـ از ـتیسه ـ ـسناـیمـ آـ ـسپدروم رـگرـ وـبیـمجـنر داـجرد اـشود ورـجکـینـیت.
ـشنروان ـنظیـساـ ـیطراـشرایـبریـ اـکودـبیـ ًـسـاسه ـتشخیرایـبا ـ ـ ـحتاـیصـ اـیدوـتیـ ـمناـناتـعالـطن د.ـنودـببـساـ

چسباندن چنین برچسبی به احساسات ماسک، با آگاهی کم و بیشازحد سادهانگارانه انجام شد.

 

دوـبکـسـام ـستا وـیزدـنانـ ـنسبوادهاشـنـاخک ـ ـکنارـکهـبتـ ـحتش،ـناـ ـکسیـ ـکنیـنوالـطیـتدـمهـکیـناـ ارـکارشـ
ـمتفوردـخرـبد،ـنودـبردهـک ـ داـتاوـ درـساـمت.ـشی ـحلقک ـ داـ ـخلهی اـ ـفیراـطی ـصمیماناشـ ـ ـ وـماـبی،ـ ـعمیقزه ـ ـ ًـ ا
ـحسا ـممکود.ـبیـتـاساـ ـ ـنبنـ ـمشغودـ ـ دوـشیـنپزـگولـ از و ـستده ـبپیـ ـبچالـحدـسرـ ـچطایاشـههـ اـ اـسور ـامت
ـبچرـگا دوـ ـستهی دـیدهـشضـیرـمیـ دردـچا ازـبدهـشریـسار ـتمود ـحظالـملـباـقدرتـقامـ اـ ـستفهاش ـ ردـکیـمادهـ
اوـباـت ـکمه ـکنکـ ازـ او ـیکزدـند. ـینزـهرـهاـبشـناـ ـمحهایـ ـفظاـ زـکدـهواـختـ و الزمـکیـنـامرد درـنداـبه ودـباـنیـپد

کردن کسانی که با او یا دوستانش در میافتند، برخواهد آمد.

ـفتر ـکساـبکـسـامارـ ـیکـاسوروـنهـکیـناـ ـیسوژـلوـ آنـهتـ راـها ـتیدتـشهـبا ـصیوـتوشـهزـ ـهمدـنردـکیـمفـ ـهنگاـ ـ یـ
ـبسی ـ دـ ـقیار اـتقـ دارد. ـکساـهنـیری ـهستنیـناـ ـ ـ درـکدـ ـتفکدرتـقیـکودـکه ـ اـ ـستثنری ـ ـ ازـیاـ وـبودـخی داده روز
ـسنجایـهونـمآز ـ راـهشـ ـنمنـیرـتاالـباـبوش اـبد.ـنودـبدهـنذراـگرهـ ـبچنـیرای ـغیـاههـ ـمعمرـ ـ ـنبولـ ـجههـبهـکودـ انـ
ـنگرافـطا وـکاهـ ـشکرده ـپییـیـاهافـ ـکننداـ ـ (ـ ـخطد درـجوـمایـهاـ ـسیستود ـ ـ ذـ در و ـهنشم) ـ راهـ ـمنطقیـیـاهان ـ ـ یـ
درـب آنـکتـسرای اـهردن ـکننداعـبا ـ اـیرـجکـسـامرایـبد.ـ از اـسواـخیـمهـکودـبرارـقنـیان ـطمینت ـ ـ لـصـاحانـ

ـکن ـبشهـکدـ ـمیژادیـنهـبرـ ـسیانـ بارهایـ ـت اـکودـشیـملـیدـ ـتفکنـیه ـ ازـحاـترـ ـشیکـیدودی زـ یـگدـنوهی
ـچشمرـس ـ ـفترـگهـ ًـماـکهـکودـبهـ ـتحال ـثیأـتتـ داـ ـستر ـعلمایـهانـ ـ ـتخیلی-ـ ـ ـ وـ ـتکنی ـ ـفترـگرارـقوژیـلوـ داـ ت.ـشه

ـهمچنی ـ ـ ـ اـ اـضکـینـین رـکودـبیـقالـخرورت ـیشه آنـ زـبهی ـکیودـکانـمه ـگشیـمرـبشـ ازـ ـجهیـخرـبت. اـ نـیات
مسئله تبدیل به تعهد جاودان او شده بود.

۲۲۴نظریهی میدان واحد ایالن ماسک



ـجنبرـه ـ زـ از ـممککـسـامیـگدـنهای ـ اـ ـتسکیرایـبدـشاـبیـشالـتتـسن ـ ـ اـینـ ـفسک ـهستیـگردـ ـ ـشنیـ هـکهـنـاساـ
ذرهذرهیـیوـگ راـپاروـتا اـیـاسرـفیـمودش او ـنسد. راـ ـهمچان ـ ـبینیـمودیـجوـمونـ ـ راـخهـکدـ ـمحودش وـکدودـ رده
ـمخهـب اـطاـ ـختداـنره اـ وـسه اـکدـهواـخیـمت ـقعیوـمنـیه ـ درـ را ـکنتـست ـکسد.ـ اـکیـناـ درـبایـهدهـیه دی

ـجلس ـ ـپیشنهاتـ ـ ـ ـ ـهنیدـمادـ ـهنگـایدـ ـ اـکامـ ـشتبار ـ ـکننیـماهـ ـ درـ ـهمید ـ روـ ـفترـگرارـقدـنن وـ راـسـامتـعرـسه ک
ـییـاپ آنـنیآورـمنـ از او ـعنهـبـاهد. اـ ـنسوان ـنمدشـبانـ ـمسئلد.ـییآـ ـ ـ ـبیشتهـ ـ ـ اـبرـ اوـکرددـگیـمرـبنـیه رـهـابه
ـشتبا ـ آنـ اـهاه ـحسا رـ ـکنیـمجـناس زـشثـعاـبهـکدـ اـیده ـنسان ـبیـاهانـ ـحسیاـبود.ـشرـتشـ ریـهـاظودنـباسـ
ـنشکـساـم اـناـ اـسهای ـحسیـهاـگهـکنـیت داردـ ـشبیی ـ اـبهـ اوـکنـیه ـتنهه ـ ـکساـ اـ واـکتـسی ـقعه ًـ تـیورـفا
درکـختـیورـمـأم را ـکنیـمودش اوـ ـتحد. وـیذـپکـیرـ ـشکیبری ـ ـ ـنسبریـتمـکیـیاـ ـ دـبتـ ـیگه زـ دارد ـقمراـیران ارـ

ـبسی ـ اـگزرـبارـ ـنجی اـشامـ ـکنارـکت.ـسده ـمشکلـحرایـبدـیاـبانـ ـ ـمطلقالتـ ـ ـ ازـ ً ـتما ـنشواـتامـ اـ ـستفان ـ ـکننادهـ ـ اـیدـ
اینکه از سر راه کنار بروند.

درــساــم اــبک اــیارهی ًروراــماــکشــفداــهن اــبتــسال مود. ت ــل ــ نداــبردمــمهــکردــکیــماســ ــن درــ او ــکسیــپد بــ
ـقعیوـم ـ زودـهتـ درـگای ـتجمـلـاعذر ـنیسارتـ ـ اوـ ـسعت. داـ ـمشکتـشی ـ راـتالـ ـکنلـحی دـمهـبهـکدـ اوـههـهدت ا
ـمصیـطکـسـامد.ـنودـبردهـکودـباـنرا ـحباـ ـیمـاههـ دوـ دوـبان و ـهمیهـبارهـباره ـ ـنکتنـ ـ ـگشیـمازـبهـ اـتتـ ـطمینا ـ ـ انـ
ـکنلـصاـح اـبهـکدـ ـفشاـپوعـضوـمنـیر درـیدـمدتـمهـچهـکردهـکاریـ وـقرـبایـهودروـخارهیـبدی ـفضی ـفکاـ رـ
اـکیـم اـسرده ـلگت. ـمشایـهوـ هاـ ـب ـنییـ درـ ـمشهشـیاـهارـکز ـ درـبودـ اـساـمهـک۲۰۱۴الـسود. ردـکالمـعک
ـتمدـهوـخیـم اـ ـلگام درـهوـ ـتسایاش راـ ـمتورتـصهـبال (ـبنـ درآورد،Open-sourceاز ـتحلی) ـ ـ الشـترانـگلـ
ـنتیجدـنردـک ـ ـ ـبگیهـ ـ اـیدـنرـ ـشیکـینـیا ـتبلیغاریـکنـیرـ ـ ـ ـ اـتاـ اـیتـسی ـمحهـکنـیا ـپنهیـکرـ ـ ـجلاـییـناـ اـجوـتبـ ـامه
ـتصمیکـینـیا ـ ـ ازـناـقادـصمـ اوـبکـساـمبـناـجه ـبسیـقرـبایـهودروـخردمـمتـسواـخیـمود. وـنازـ ـبخد د.ـنرـ
ـینآ ـبشدهیـ ـچنرـ راـکدانـ آن او واـمه ـبستیداد ـ اـبهـ ـمسئلنـیه ـ ـ اـبهـ ـمنبردنـکازـبرـگود. ـ اـ ـلگع ـتسایـهوـ الـ

ـمعن ـ اـیاـ دـهتـکرـشهـکودـبنـیش ـیگای ـنستنواـتیـمرـ ـ ـ راـ ـشیـامرـتتـحد ـبسیـقرـبایـهنـ اـپد،ـنازـ ـنفهـبنـیس عـ
ـبش اـبتـیرـ و راـیاـبدهاشـیود ـیگد آدمـید.ـشاـبانـ ـبیدـبک اـ راـین ـمسخن ـ وـکدـهواـخرهـ ـطبیعرد ـ ـ ـهسمـهیـ ت.ـ
اـب وـیا رـماـنرـبکـسـامودـجن ـیخته ـ اـکودـبهـ رـنوـگنـیه ـفته ـکنارـ وـ ـهنگد ـ ـبیامـ اـ ـفکان هـنـاقادـصتـسواـخیـمارشـ

سخن بگوید آن هم به طور تقریباً افراطی.

ـنظنـیا ـچنراتـ ـگفتـابدانـ ـ واـههـ اـسای ـسمیالو ـ ـیکل،ـ اـ از ـتیـاسی ـنشستازـبدـ ـ ـ داـ ـنشگهی ـ ـتفا،ـبوـتیـنـاماهـ اوتـ
ـبیت.ـشداـن ـگیتلـ ـ اـ ـسمیس ـ راـ ـکترـطاـخهـبل ـچنابـ ـجلدـ درـیدـ اـحش ـمحیرژی،ـنوزهی ـ زـ ـیسط وـ ـلیوـتت دـ

ـتحسی ـ ـ ـیکود.ـبردهـکنـ آـ از آـیرـخی اـثن ـسمیار ـ آـخاـسلـ ـیکرـمت وـناـ دارد ـهشژوـپام درـ ـیخچارـتارهیـبی ـ هیـ
ـفتخا ـ یوـتاراتـ ـل آـ در ـیکرـمد وـ ـمتعا ـ دـقاـ از آن رـسب ـفتت ـنگیزناـحنـ ـ ـصنعزـ ـ اـ ـکسرـهت.ـست ـفکهـکیـ رـ
ـکنیـم اـ ـمتحاالتـید ـ درـ ـتغییردنـکیـطالـحده ـ ـ ـجهترـ ـ ـطبیعیـ ـ ـ وـ ـمنوشـهی ازـنداـ ـلیوـته ـعمدـ ویـسهـبدهـ

ـشغ ـنیرایـبیـیـاهلـ آـکرویـ ـمحیـهـاگار دـبورـ اـبایـهزدـمتـسا اـیاـبتـساال ـکتنـید راـ ـبخاب وـنواـ ـنگد دـهاـ ـقیی قـ
ـطبعهـب ـ لناتـ ـب ـ اـمدـ ـتغیینـیدت ـ ـ داـ ـشترات اـشاـبهـ ـسمید. ـ ـمثلـ ـمتعایـهالـ ـ درـ روشـبددی هـکیـیاـهارهی

ـصنع ـ ـلیوـتتـ اـبیـیاـهوآوریـند،ـ و ـسیستموـکزرگ ـ ـ ـ ـعظییـ ـ ازـ ـمشم وـغاـ ـتکنوزهیـحغـبواـنل ـ راـلوـ ودـجوـبوژی
اراـم ـکنیـمهـئیآورد، اـ ـسمید. ـ ـشتوـنلـ اـ «ـسه ـعنهـبت: ـمثوانـ زـ دـسدودـحهـکیـنـامال ـقبهـهه اـ ـمتحاالتـیل ـ دهـ
ـتقتـخـاس ـیبرـ ًـ ـتما دـ ـستگام ـ وـقرـبایـهاهـ ـنمی “ـهرـگشـیاـ ـمصای ـمشتی”ـفرـ ـ راـیرـ ـمتان ـفیرـظرد،ـکفـقوـ ـسعوـتتـ هـ
ـلیوـتو اـ ـنبد ـنموهـ ـمسطایـهرـگشـیاـ ـ ـپیشحـ ـ ـفترـ وـ ـنیاـهریـتاـبه دـ از رـسز ـیعنت،ـفت ـ دوـ ـلیوـتهـنوـگی هـکیـتداـ
اـهوـج ـصلرهی ـمپیـاکیـ ـ ـحملـبـاقایـهرـتوـ وـ ـتلفایـهیـشوـگل ـ ـهمنـ وـنودـبراهـ ـهمد ـلیوـتانـ وارداتـکیـتداـ انـشه
ـمقیدر ـ وـساـ ـسیی اداـ اـتتـفاـیهـمع اـمرخـنهـکنـیا واردات ـمتحاالتـیازاد ـ رـبدهـ اـفاال ـسمیت.» ـ ـکملـ ـبعیـ درـ د
ـکت ـکیأـتشـباـ ـکنیـمدـ ـصنعهـکدـ ـ ـفضواـهتـ ـمخصاـ ـ ًـصوـ اـبیـنراواـفودـسا ـقتصرای ـ اـ ـمتحاالتـیاد ـ داـ ـشتده هـ
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وـسا ـیکت ازـ ـمنی ـکشادراتـصزرگـبعـباـ اـشورـ «ـسده ـشتذاـگیـقاـبت: ـبخنـ ـمختلایـهشـ ـ ـ درـ تـلاـحف
ـبتـاقر ـیستاـبیـ ـ ـلفؤـمیـ ـکلیهیـ ـ دـ ـستیدی ـ اـبیـباـ اـصشـیزاـفه ـمتحاالتـیادرات ـ وـشاـبدهـ ـنیادراتـصد ـبخزـ شـ
ازـگزرـب اـفی ـبخنـیروش راـهشـ ـمیأـتا زـکدـهواـخنـ ـصنعازارـبنـیرـتزرگـبراـیرد ـ ـفضتـ ـجهیـیاـ دـ دو در هیـهان
ـینآ آـ در ـسیده ـمخصودـبدـهواـخاـ ـ درـصوـ ً ـچیا وـ ـهنن وـ وـپایـهازهـسانـگدـنازـسد روازـپایـهورـتوـمروازی

آمریکایی از این توسعه بهرهمند میشوند.»

ـسمیا ـ آـباـنلـ ـیکرـمودی درـ را روـیاـنواـتروـگا اـفهاـبی ـمتحاالتـیول ـ رـبدهـ ـچیاـبتـباـقرای وـنیداـمنـ اـبد الـحنـیا
راـیاـهتـکرـشاـیکـساـم ـهیهـبش ـعنچـ درـ ـجهوان ـمختـ اـلاـ ـنمتـکرـحنـیف ـبینیـ ـ اـ ـسمید. ـ ـشتوـنمـیراـبلـ هـ
«ـکتـسا ـعنهـبه: ـپیشسـیوـنخـیارـتکـیوانـ ـ ـفنایـهتـفرـ ـببینوحـضهوـبدـیاـبیـ ـ ـ ـتسهـکمـ ـمطلقالـ ـ ـ ًـ ـچیا زـجزیـ
اـی ـسبک ـتقلیازیـبابـ ـ ـ اـ ـنمودـخرایـبدهـشراقـغدی ـنیسیـیاـ ـ آـ ـچینـیرـخت. ـکشکـیهـکزیـ ـمیلی۵۰ـابورـ ـ ـ ونـ
ـنف ـتحرـ وـیذاـغایـهنـپوـکشـشوـپتـ ـبیلی۸۵ی ـ ـ دالریـ اـیـاهیـهدـبرـباهـمـرههـکون ـنیودـشیـمزودهـفش داردـ از
اـیا ـفکهـکتـسن ـفضالـحهـبریـ ـبکناـ ـ ـخصهـبدـ ـفضوصـ ـمنظاـباـ ـ ـجبوـمردنـکمـهراـفورـ یـنذراـگوشـخاتـ
ـتمنروـثرـبا ـ وـ ـیپـاهرحـطدان زدنـگزـجیـفدـهمـهوپـلرـ ـهیهـکیـمردـمول ـچیچـ درـ ـعلارهیـبز ـفیمـ ـحتکـیزـ درـ ی
ـکستودـکدـح ـ ـنمانـ ـننیداـ آنـند،ـ ـکماـبمـهدارد. ـشیکـ ـکهنوهیـ ـ دـ و اـپرـیه ـستفای ـ ازـ ـتئاده ًـفرـصایـهوریـ ا
ـنظ ـفیریـ آـیزـ ـیکرـمک… ـبسیالقـخایـهیـیاـ ـ وـ دارـجاری اـنود آنـسـامـامد در را ـخیلدـیاـبفـصک ـ ـعقیـ رارـقبـ

داد.»

ظنــیا ــن وــیرــصرات،ــ ــنسبح ــ ازــخرــبهــبتــ ــچیی اــکیــیاــهزــ ــسمیه ــ درــ تل ــک اــ ــخیاب داــبرشــ ــشتزرگ ودــبهــ
ـتعج ـ ـنمیـمبآورـ اوـ ـبخود. ـعمشـ زـ از راـناـمدهای ـنشرفـصش دادنـ ـثیأـتان ـمثبراتـ ـ ازیـسهـچارـپکـیتـ
ـعم ـهنودیـ ـپیشرـبوردـفریـ ـ ـصنعایـهتـفرـ ـ اـ ـمبیوـتت ـ اـسلـ و ـقتصازی ـ آـ ـیکرـماد اوـبردهـکیـیاـ ـهمچنیود. ـ ـ ـ نـ
ـهمهـب اـ درـیاـهتـشادداـیدازهـنان ـسیارهیـبی ـصعرـ «دـ ـستگودی ـ ـمکایـهاهـ ـنیروـتاـ ـشیاـماـیک»ـ هـبهـکیـیاـهنـ

ـقطع ـ اـ ـلکتات ـ ـنیکروـ ـ وـ زـفرماـنی واـیزاری ـبستادی ـ اـنهاـ دارد. ـسمید ـ ـشتوـنلـ اـ «ازـسه ایـهانـمرـف۲۰۱۰الـست:
ـلکتا ـ ـنیکروـ ـ ـشیـامکـییـ ـمعمواریـسنـ ـ ـنییـلوـ ـمنازـ ـخطدـ ـبیزاریـفرماـندـکوطـ دـبریـتشـ از ـستود ـلعموراـ ـ وردـملـ

ـنی اـکهـبرایـبازـ ـختداـنار آـ ـپیمواـهدلـمنـیرـخن ـ ـئینوـبتـجایـ ـ ـلیوـتگ.ـ ـعمدـ آـ ـیکرـمدهی دـیاـ ـستگی، ـ ایـهاهـ
راـم دـبدرن ـستگه ـ ـمکایـهاهـ ـنیروـتاـ ـلعوقاـفکـ ـتبادهـ دـکلـیدـ ـنخسهیـهرد. ـ ـبیسرنـقتـ ـ ـیکتوـ ـهمچنیمـ ـ ـ ـ نـ

ـگست ـ (ـیدـجوادـمهـبدـیدـجایـهوآوریـنرهیـ ـکیبرـتایـهنـبرـکد ـ درـ ـختـاسوـناـنروازی،ـپایـهازهـسی اـ و ایـهزارـبار)
برقی بیسیم توسعه پیدا کرد.»

ـمیدر ـمنتقانـ ـ ـ ـیشراـگدانـ ردـبیـ ـعنهـبکـسـامردنـکه ـخیوانـ وـکیـفـابالـ داـجمارزش ـنخسهـکتـشود ـ وـ ت
ـپی ازـ ـچیرـهش ازـ ـفهزی اـ ـشتبم ـ درـ واـساـمهـکاریـکارهیـباه ـقعک اـ ً ـنجا رـمامـ ـیشیداد اـفرـگیـمهـ رادیـفت.
ـمث اـ ـسمیل ـ ـنظهـبلـ ـسییرـمرـ ـقصهـبدـ ـگیچـمدـ ـمقریـ ـتلهیـماـنرـبکـیاـیهـلاـ ـتیرـتیـنوـیزـیوـ رـبهـکدـنیدادـمبـ
رـبکـساـمشـهژوـپ ـسیرای ـمعطخـیرـمهـبدنـ ـ وـبدهـشوفـ ـنمزرگـبهـبگـنیدرـبود ـمسئلیـیاـ ـ ـ ازدـ امـحهی
ـیسورـت ـفضمـ ـختنرداـپیـمیـیاـ ـ اـ ازـسـامـامد ـهمک روزـ ـنخسان ـ ـحتدرتـنهـبتـ درـ ـیسورـتارهیـبی زدهـحمـ رف
اـب و ـسپیود ـ ـیکساـ راـ رـبس داـبـاقرای در ـمنت ـصنعتهیـ ـ ـ ـتجیـ ـفضارتـ اـیاـ ـیجی اـبردهـکادـ اـگود. ـسمیر ـ ـفکلـ رـ
مواــهروشــفردــکیــم ی ــپ ــ نوــبایــهاــ ی ــئ ــ اــبگــ صرای ت ــق ــ آــ کرــماد ــی ییــیاــ ــح اــتاــ اــیاــبســپتــسی از اتــمداــقد
یا ـسپ ـ ـیکساـ دـبسـ ـستیرای ـ ـتجازارـبهـبیـباـ ـفضرودـفاریـ ماـ ی ـپ ـ ـهیجاـهاـ ـ اـشیـمانزدهـ ـسپید. ـ ـیکساـ سـ

ـمحص ـ اـتوالـ در را ـمتحاالتـیش ـ ـپیشت،ـخـاسیـمدهـ ـ ـچشایـهتـفرـ ـگیمـ درـ ـتکنوزهیـحری ـ ـفضایـهوژیـلوـ یـیاـ
ـیجا وـبردهـکادـ ـپیشود ـ ـمشایـهتـفرـ ـبهاـ ـنییـ زـ در ـمینز ـ ـتکنیهیـ ـ ـ ـلیوـتایـهکـ ـعمدـ وـ اـنازـسوادـمده ـیجده ادـ
ـنیود.ـبردهـک ـچنازـ اـبیـنداـ ـسته وـ آوردن اـکداردـنودـجدالل ـسپیه ـ ـیکساـ ـتنهسـ ـ اـ ـمیا آـ ـیکرـمد رـباـ تـباـقرای
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ـچیرـبراـبدر درـ ـیکن دـ آـهیدو ـینهی زـبدـهواـخدهـ در ـمینود. ـ دـ ـستگهی ـ ـمکایـهاهـ ـنیروـتاـ ـنیکـ اـ ـسپیز ـ ـیکساـ وـ س
ـتس ـمثالـ ازـلاـ ـکیرـتی اـ اـهزارـبب ـلکتای ـ ـنیکروـ ـ وـفرماـنی،ـ ـفلزار اـ ـیجز رـحهـکدـنردهاـکادـ ـقباال ـیشاـ دارـتانـ اـبدـنالش
ـمقآن ـبلاـ ـکننهـ ـ وـ ـتمد ازـسـامایـهتـکرـشامـ ـجملک ـ ـسیتوالرـسهـ ـ اـ ـستفی ـ ـچشادهیـ ـگیمـ ازـ ازیـسهـچارـپکـیری

عمودی و تبدیل کنترل درونسازمانی اجزاء به یک مزیت واقعی کردهاند.

اـب ادراک ـمسئلنـیرای ـ ـ درـسـامایـهارـکهـکهـ ـنهک ـننواـتیـمتـیاـ ـچقدـ اـبدرـ ـقتصرای ـ آـ ـیکرـماد ـمندرتـقیـیاـ دـ
ـشنـاب ـلحظدـ ـ دـبهایـ ـستگه ـ ـمکایـهاهـ ـنیروـتاـ درـلـاغکـ ـچنب ـشتذـگالـسنـیدـ ـیعنهـ ـ ـشمنوـهایـهیـشوـگیـ ـ دـ

ی ــب ــیشیدــناــ ــ اــ ــمتحاالتــید. ــ یدهــ ــپ آــ از ــیفش ازــ عون ــصن ــ ارــ بت ــت دورــطاــ راه از ــعقات اــ تب ــف ــهمود.ــبادهــ هیــ
ـتلفایـهیـشوـگ ـ ـهمنـ وـ ـمهیلـیاـبوـمایـهسـیروـسراه ـ اروـ در آـپج و ـسیا درـنودـباـ ـمصهـکیـلاـحد ـکننرفـ ـ انـگدـ
ـیکرـمآ ـتجهیاـبیـیاـ ـ ـ ـمصخـیارـتیـتزاـ ـشتذـگرفـ ـتپهـبهـ اـ زدن ـفتق وـنودـبادهـ ـقتد. آـ ـیفی درـ ـمت۲۰۰۷الـسون دـلوـ
ـهمدـش ـچیهـ راـ ـتغییز ـ ـ اـ داد. دـپر در ـستگل ـ ـبسیشـهاـ ـ ازـ ـمپیاـکایـهردـکارـکاری ـ راـتوـ یر ـتقل ـ ـ وـکدـ ـبعرد دـ
راـیدـجایـهیـیاـنواـت ـسیلهوـبدی ـ اـ ـپلیکیشهی ـ ـ ـ ـ ـسنسا،ـهنـ ـ اـهورـ و ـقعیوـمایـهانـسالعرـطا ـ اـبابـیتـ آن زود.ـفه
اـفرماـناـبلـگوـگ وـیدروـنزار ـتلقد ـ دـهنـ ـستای ـهمیـ ـهناـ ـهجازارـبهـبودـخگـ اـ و آورد ـمتحاالتـیوم ـ ـگهاـندهـ انـ
ـعنهـب یوانـ ـن ـمحرویـ ـصنعرکـ ـ ملـیاـبوـمتـ ـن ـعلد.ـشانـیاـ ـتحتـ ـشمنوـهایـهیـشوـگودنـبنـیرـفولآـ ـ دـ

لهوـبهـکودـبیـیاـهروش ـسی ـ آنـ ـسخهـباـههی وـهزارـفرماـنا،ـهزارـفتاـ اـساترـمدـخایـهسـیروـسا ازهـجان
ـهممـهاـبدـنیدادـم ـهناـ اـنوـشگـ ـکیبرـتنـید. ـ ـمطلهـکودـبیـ ـ ـبیوـ ـمهتـ اـهارتـ درهیـلـاهای ـسیلیکی ـ ـ ـ راـ ـنشون انـ

ـسیداد. ـصعرـ ـمنوشـهایـهیـشـوگودیـ ـمنجدـ ـ ـسعوـتکـیهـبرـ ـبسیهیـ ـ ـعظیارـ ـ ـصنعتمـ ـ ـ اـکدـشیـ راـپه ـتبل لـیدـ
ارزشـب ـمنه ـکشتـکرـشنـیرـتدـ وـکورـ ـبیلیرد ـ ـ ـنماـهونـ دـنوـ از ـستگه ـ ـمنوشـهایـهاهـ درـ آن ـجهرـساـترـسد انـ

منتشر نمود.

اـیدـمادل،ـفیـنوـت اـباـسیـئراـجر آـبهـبرـطاـخهـبهـکلـپق آوردن ـیفازار آـ و ـیپون ـشندـ ـختاـ اـشهـ از٬تـسده
ـشمنـوهایـهیـشـوگ ـ ـعنهـبدـ ـنموانـ ـیناـ اـ آنـکهایـخرـچرـبدهی در ـسخه وـفتاـ ـنقطهـبزارـفرماـنزار ـ ـملأـتلـباـقهیـ یـ
ـکماز رـ ـسیال اـ ـکنیـمادـیت،ـسده وـ اـیاـسد. کتل ـل ـ یکروـ ـن ـ ـمنی،ـ ارزانـساـ و ـقیمب ـ ـهستنتـ ـ ـ درـ هـکیـلاـحد
ـعتملاـباـقـاهزارـفرماـن ـ وـتادـ ـپیشر ـ ـفترـ اـنرـتهـ ـمتقرـثد. ـ اـباـ آن اـبروزهـمل ـعلمایـهدهـیه ـ ـتخیلی-ـ ـ ـ ارزشـ ـمنی دلـبدیـ
ـقبـاهالـسهـکدهـش وـ واـعل ـقعیدهی ـ ـفتاـیتـ دادهـ را آن اـگـوگم.ـیودـبن ـمبیوـتل ـ وـکودـخایـهلـ ـچنار تـکرـشنـیدـ
یاـبرو ـت داردـخکـ را تاـتود ـب وـماـنرـبدـنواـ ـشیاـمه راـ ادـهاـبن ـکنامـغم ـنسهـکادلـفتـکرـشد.ـ دارد،ـنتـ ام
ـستوـمرـت وـ ـسیستات ـ ـ ـهشمـ ـشمنوـهقـیرـحدارـ ـ دارد.ـخدـ را ـجنود ـلکترالاـ ـ ـسنساـبتـجایـهورـتوـمکـیرـ ـ ایـهورـ
داردـف ـننواـتیـمهـکراوان ـغیوردـمهـنوـگرـهدـ راـعرـ ـمکهـبادی ـنیاـ دـگاـهکـ ـهنزارش ـهمید.ـ ـ دـطنـ ـستور ازـ های
دـکیـیاـههـماـنرـب ـستگه ـ ـشکزـپایـهاهـ راـ ـتمندرـقایـهزارـفرماـناـبی ـ اـباـتدـندازـنیاـمارـکهـبدـ درـفه ـکنتراد ـ وـ رل

ـتحلی ـ ـ وـمالـسلـ ـتشخیت ـ ـ وـ ـضعیتشص ـ ـ ـ ـکمانـ ـکننکـ ـ ـبیارـبرـهد.ـ ازـ ـبیسش ـ درـچوـکوارهیـهاـمتـ دارـمک
ـمیز ـگییـمرارـقنـ وـنرـ اـجهـبد ـننـامهـکنـیای اـ ـهمیشرایـبانـشدادـجد ـ ـ ـتمدفـهکـیرـبهـ ـکننزـکرـ ـ اـبدـ دافـهرای

ـعلم ـ ـگستیـ ـ ـتعد.ـنوـشیـمزیـیهرـماـنرـبردهایـ ازـ ـمنارـکدادی اـ ـسپیدان ـ ـیکساـ رویـ امـنهـبریـسروازـپیـعوـنس
زیاِرو که پروژهی تازهای است، کار میکنند. این پروژه ممکن است نوعی ماشین پرنده باشد.

درـسـامایـهارـکادلـفرایـب ـسطنـیرـتاالـبک اـ دارـقهـفرـحنـیح ـگفادلـفد.ـنرار “اوـ یـقرـبودرویـخدـنواـتیـمت:
ـبس اـ اوـمازد ـمثا ازـ ً اـکهـبرایـبورـتوـمال ـختداـنار دـ ـستگین ـ ـ اـ در ـستفرهی ـ ـکنیـمادهـ وـ او اـیاـسد. ـلکتل ـ ـیکرـ یـ
ـمص ـکننرفـ ـ راـگدـ ادـفرماـناـبان ـکنیـمامـغزار درـ اـهتـکرـشهـکیـلـاحد ـمبیوـتای ـ دـسلـ ـنبازی ـپیالـ اـکداـ راهـیردن ن

ـهستن ـ ـ ـتسد.ـ اـ و ـسپیال ـ ـیکساـ درـ ـگیارـکهـبالـحس اـهلـبـاکریـ راهاـنرـتای و آنـنت درـهدازی اـهکـشوـما ت.ـسا
درـیدار ادـبم ـعلامـغارهی یوـتمـ ـل دـ ید ـن ـشتذـگایـ نزـهاـبهـ ـی ـکمتهیـ ـ وـ کنر ـت ـ اـباـقوژیـلوـ ـستفل ـ طـسوـتادهـ
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ـمص ـکننرفـ ـ ـصحبدهـ ـ ـکنییـمتـ ـ آـ ـنهم. راـ ـکنا آنـهیدـمرارـقمـهارـ و باـهم ـت ـچیهـبلـیدـ الـحهـباـتهـکزیـ
ندیدهاید میشوند.” او گفت: “پس از آن ناگهان فروش گسترده مانند یک تابع پلهای آغاز میشود.”

درهیـکیـلاـحدر ـسیلیکه ـ ـ ـ درـ ـجستجالـحون ـ ـ وارـ اـبیـثوی ـستیرای ـ ـعنهـبزـباـجوـ رـ ـهبوان راـ و ـهنمر ـ رایـبیـیاـ
ـصنع ـ ـتکنتـ ـ اـلوـ ـنظهـبتـسوژی ـینزـگکـساـمدـسیرـمرـ اـ ـصلهی ـقطعد.ـشاـبیـ ـ اوـ ً ـمنردـفا ـسباـ اـبیـ نـیرای

ـقعیوـم ـ اـ وـسهـماـنرـبت.ـست اـباـقرانـیدـمازان ـعتمل ـ اـ و ـجسترـبرادـفاد ـ راـ او اـباـقردیـفه ـحتل ـننیداـمرامـ د.ـ
ـتسهـچرـه ـفعالـ ـشهودـشرـتالـ ـنیکـسـامرتـ اـ ـبسیهـک۳دلـمد.ـباـییـمشـیزاـفز ـ اـبروشـفرـپارـ تـباـثت،ـسوده
ـکنیـم ـیککـساـمهـکدـ ازـ ـمعی اـ اـفدود یاـقهـکتـسرادی ل ـب ـ ـفکتـ دوـکرـ ـصنعکـیهـبارهـبردن ـ وـ ـنیت ازـ

ـمص ـکننرفـ ـ وـ دارد.ـکتـیرـیدـمده را اـبهـجوـتاـبردن اـیه ـتفن اـقاـ ـتجملایـهردازیـپدهـیات ـ ـ اـ او ـجتنی ـ رـیذـپاـنابـ
وـیرـکد.ـش ـنتگ ـکسِر،ـ ژنـکیـ از اـهه ـنسای وـکرداریـبدـکانـ ـختـاساـترده زـعوـننـ ـمصنیـگدـنی ـ ـجلیـعوـ رـ ـفتو هـ
ـگفتـسا “ـ ـفکت: ـکنیـمرـ اـ ـیکالنـیم ازـ ـمعی اـ اـفدود ـفتاـیهـکتـسرادی ـبییـیـاههـ ازـ داـمش ـشتن اـ اوـسه ت.”
اـنـامز ـمیی رویـسـاماـباـتودـبدوارـ دـعوـنک ـستگی ـ ـتکثیاهـ ـ ـ دیانایـ ـکنارـکر ـبتهـکدـ راـ آن ـسترـفخـیـرمهـبوان اد.ـ
درـکنـیا ـتئار اـبوریـ ـنسه اـ دادـهواـخازهـجان دارو،ـتد وـغا ـمیکذا ـ ـمفییـیـاهروبـ ـ ـمهرایـبدـ اوـیرـجاـ ـلین آنـ هی

ـسی ـبسارهـ اوـ ـگفازد. “واـ ـقعت: ًـ ـفکا ـکنیـمرـ ارـ ـبیالـسم ـیکوژـلوـ راـ ـمهرایـبیـهی ـفضهـبرتـجاـ وـمد.ـشاـباـ ن
ایالن راجع به عملی شدن آن با هم صحبت کردهایم.”

ـکس ازـکیـ اـیرـتزرگـبه اـفن راـکتـسرادی او ـتحسیه ـ ـ ـکنیـمنـ وـ ـیکد ازـ ـبهتی ـ دوـیرـ ـستن ـنیشـناـ ـهسزـ ریـلتـ
ـپی اـ وـیدـمت،ـسج ـپیل.ـگوـگسـسؤـمر ـیکجـ ازـ ـکسی اـناـ اوـهـاگکـسـامهـکتـسی درـقی اـنـاخات او تـمـاقهی
ـکنیـم اوـ ـگفد. “ـ ـتقکـسـامت: ـیبرـ ًـ اـبهـنـاخا اـکتـسهدوش ـمسئلنـیه ـ ـ ـنظهـبهـ ـخنرـ اـمهـبد.ـییآـمدهدارـ ـیمین ـ لـ
وـنیزـم ـنمدـیوـگیـمد اـنیداـ ـمشم راـ ـکجب ـبگاـ ـبیوـتهیـنـاخهـبمـنواـتیـمم.ـنذراـ ـهنم؟ـیاـ ـکلیوزـ ـ راـنـاخدـ اوـبه ه

ندادهام.”

ـبیلـگـوگ ازـ ـچیرـهش درـ ـفضابـترـپروژهیـپزی ـپیماـ ـ اـکذاریـگهـیـامرـسکـسـامتـکرـشاهـمویـسهـباـ ت؛ـسرده
ـمبیوـتا ـ روـکودـخایـهلـ وـهاتـبار، ـحتا ـسترـفرایـبزهایـیاـجیـ ـشیاـمادنـ ـینزـهنـیرـتمـکاـباهـمهـبنـ رارـقهـ

ـچنرـهد.ـندادها ـتحتـکرـشدـ ـمحریـسکـیتـ اـهتـیدودـ و ـنتظا ـ اـعاـبهـکاراتـ ـستخث ـ دهـ وـفزارـهاـهدام رد
ـتحلی ـ ـ داـ ـئمل اـشذارانـگهـیـامرـسیـ ـفعتـسده ـلیاـ ـکنیـمتـ اـ اـطـاخهـبـاهارـکنـید. اـیر ـپیهـکتـسن کـسـامهـبجـ

ـهمیشهـک ـ ـ اـ اـهدهـیه اـیـاپیـطراـفای و ـفعاسـسه ـلیاـ اوـهتـ ـهستنای ـ ـ ـبعضدـ ـ ـکمعـقواـمیـ ـحسیـ ـکنیـمادتـ د.ـ
ـپی ـگفجـ “اـ درهیـبرـگت: ـسیلیکه ـ ـ ـ وـ ـکلورـطهـبون ـفکـاهتـکرـشرانـیدـمیـ ـکنیرـ ـ ـمتدـ ـمعمهـکدـیوـشیـمهـجوـ ـ ًـ وال

ـکمب ـ اـندارـنیـلـامودـ ـشمرـگد. ـتماـ اـ راـپنـیام ـحتهـکول اـ ـبخرـگی ـهیواـ ـنممـهدـ ـنیواـتیـ ـتمدـ راـماـ ـکنیرجـخش ـ دـ
ـشتدا ـشیاـبهـ دـچدـ له ی ـل ـ داردـ زـکی وـتانـمه را ـکترـشفـقان ـکنییـ ـ قهـکدـ ـت برـ ـی ًـ ـهیا درـکچـ ـستار اـ ـنجی امـ
ـنم ـهمیهـبد؟ـهیدـ ـ دـ ـلین اـ اـمهـکتـسل راـین ـعنهـبالن ـنموانـ ـثیاـتهایـنوـ اـگرـ ـنتخذار ـ اوـکابـ د:ـیوـگیـمردم.

واـمب،ـخ‘ ـقعن ًـ اـکهـچدـیاـبا در دـیاری ـنین اـ ـنجا دـ رـهام ـمشکعـفم؟ ـ اـ ـمبیوـتالت ـ زـکشـیـامرـگا،ـهلـ ـمیرهی وـ اـین
ـتب اـیدـ ـنسل ـمیوداتـجـومهـبـاهانـ ـسیانـ ـمنظارهای.’ـ ـ اـ اـیورم اـکتـسن اـهنـیه ـمجدافـها ـکننابـ ـ ـهستندهایـ ـ ـ وـ د

او حاال شانس انجام آنها را دارد.”

ـهمچنی“ ـ ـ ـ اـ اـین رـهتـیزـمدافـهن ـبتـاقای ـنییـ اوـبزـ ـهمهـبرای دارـ ـکسراـچد.ـنراه ـبخیـ ـپیمکـیاـبدـهواـ ـ ارـکانـ
ـفنداـپ دـ ـکنارـکیـعاـفد وـ ـقتد ـکساـبدـنواـتیـمیـ ـکنارـکیـ وـبخـیرـمهـبدـهواـخیـمهـکدـ اـضـاحرود زـسر ـمیت وـ ن
راـمز ـمحقرایـبان ـ ـمسوانـتیـمزد؟ـیرـبمـههـبشـفدـهدنـشقـ راـئاـ ـتنظیوریـطل ـ ـ ـتجرایـبهـکردـکمـ ارتـ

مناسب باشند.”
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ـپییـتدـم ـنقشـ ازـلوـقلـ ـپیی ـبیجـ ـگفیـمهـکدـشانـ اوـ ـتمدـهواـخیـمت راـیاـمرـسامـ دـبهاش کـساـمتـسه
ـبسپ ـ اـ او ـحسارد. درـفرـحهـکردـکاسـ ـبیتـسش ـنشانـ اـ ـنیتالـحرـههـباـمده ـ راـ ـبیش اوـکانـ ـگفرد. “ـ نـمت:
ـهمی ـ راـیاـمرـساالـحنـ اوـبهام ـنمه اـهیدـ اـمم. ـبسیوردـمالنـیا ـ ـمهمارـ ـ برایـبیـ ـت اـکلـیدـ ـنسردن هـباـهانـ
ـجم ـعتاـ ـمییـ ـسیانـ راـ ـبیارهای ـکنیـمانـ ـممکالـحرـههـبونـچدـ ـ اـ ـهمتـسن دالـباـمهیـ ـمختللـیه ـ ـ ودـباـنفـ
ـبسیهـکمـیوـش ـ اـغارـ ـنگیم ـ اـ ـفکنـمت.ـسز ـکنیـمرـ اـ ـمحیـعوـنهـکروژهـپنـیم اـ ـستقل ـ اـبرارـ ـنسرای درـ خـیرـمان
ـختـاس اـبـاقودـشهـ وـجل ـنسبترا ـ ـ ًـ ـمبتکا ـ ـ اـنراـ ـفقت.ـسه ـقصطـ اـ اـبارهـشد ـنکتنـیه ـ دارمـ را اـکه اـیه ـبسیدهـین ـ ارـ

قدرتمند است.”

ـنظ ـپیرـ اـ اـیج “اـکتـسن ـقعوـمـاتوبـخایـهدهـیه: واـکیـ ـقعیه ـ ـنیتـ ـفتاـ اـنهاـ ـحمقد ـ ـنظهـبهـناـ ـسنیرـمرـ اـ نـید.”
ـکلدهیـعاـقکـی اـ درـکتـسی او ـپیلـگوـگه ـکنیـمادهـ زـ ـپیهـکیـناـمد. وـ روـبروعـشنـیرـبیـگرـسج ردازیـپاـیه

راـجهوـبارهیـبدر آوردن ـجستجرایـبیـهود ـ ـ ـمتویـ درـ ـکتن ـتمدـنودـبردهـکاـهابـ ـمتخصصیامـ ـ ـ ـ ـ ـگفتنیـمنـ ـ ـ دـ
ـیجیتد ـ ـ ـهمردنـکیـلاـ ـکتهیـ ـغیـاهابـ ـممکرـ ـ اـ ـسسـؤمت.ـسن ـتصمیلـگـوگانـ ـ ـ ـفتنرـگمـ ـ ـچناـتدـ ـنمدـ آزـنوـ را شـیـامه

ـکنن ـ وـ ـببینند ـ ـ ـ آـکدـ اـیه ـسکا ـکتردنـکنـ زـهابـ در ـمنانـما ازـساـ ـلحب ـفیاظـ ـیکزـ اـ ـمکی اـیذـپانـ ـخیاـیتـسر ر.ـ
اـبـاهآن ـنتیجنـیه ـ ـ رـ ـسیه ـبلهـکدـندـ اـ ـمکه اـیذـپانـ زـسر آن از و اـتانـمت ـمیلیلـگوـگروزـما ـ ـ ـکتـاهونـ اـ ـسکاب نـ
اـک ـپیت.ـسرده ـگفجـ “ـ ـفترـگادـینـمت: اـکمـ درک ـنسه درـ ـچیارهیـبان ـنمهـکیـیـاهزـ ـخیلدـنیداـ ـ ـنیسوبـخیـ ـ ت.ـ
دراـیا ـمیگارهـبنـیالن ـ ـهمیشهـکدـیوـ ـ ـ اـیاـبهـ از اوـصد ـلیل وـکروعـشوعـضوـمکـیهیـ ـفیایـهیـگژـیرد. ـیکزـ آنـ ی

ـچیس ـ ـچقت؟ـ زـ ـنیانـمدر دارد؟ـ ـچقاز ـینزـهدرـ درـ داـهواـخرـبه ـچطت؟ـشد ـینزـهوانـتیـمورـ راـههـ داد؟ـهـاکا ش
ا ـسطنـیدر ازـ ـمهنح ـ وـسدـ ـفیی اـیزـ ـنیهـکتـسک دارـ راـیاز آنـبعـجم اـچه ـمکه وـیذـپانـ اـجوـتبـلاـجر تـسه
ـقض وـ ـتصمیاوت ـ ـ ـگیمـ ـکنیریـ ـ اـ اـید. در زـیالن ـمینن ـ ـغیاـههـ اـعرـ وـسادی ـنیودشـخت اـبزـ واـضوـمنـیر فـقوع

است و همچنین شیوهی تجارت، سازماندهی و رهبری و مسائل حکومتی را میداند.”

ازـخرـب ـگفتگی ـ ـ وـسـامایـهوـ ـپیک آـ در ـتمارـپج ـمخفانـ ـ درـگوـگیـ ـشهزـکرـمل ـلتوآـلاـپرـ ـگییـمورتـصوـ اـ نـیرد.
ـتمارـپآ درـ ـیکان ازـ ـبلنی ـ ـختماـسنـیرـتدـ ـ ـمنطقایـهانـ ـ ـ وـ ـمشه اـهوهـکهـبرفـ ـمحرافـطای داـطوـ ـنشگهی ـ اهـ
ـستنفا ـ ـ اـ ـپیت.ـسورد وـ ـخصایـهاتـقالـمنـیرـبج اـخیـصوـ در را آـیود ـتمارـپن ـهنیدـمورتـصانـ آنـ ـحتـاهد. یـ
ـشپآ آـ راـخادهیـمز ـتهیرایـبود ـ ـمهمرایـبذاـغهیـ ـ دارـهانـ وـنا ـقتد. ـحضکـساـمیـ داردـ ـمکور ـلماـ ـبیشتاتـ ـ ـ رـ
ـمعقاـن ـ رؤـ و اـنردازاـپاـیول زاـجت.ـسه ـفعاری،ـخورج اـ ـقتصال ـ دوـیـامرـسادی،ـ و ـگفکـسـامتـسهدار “ـ ارـبکـیت:
آنـک اـباـجه راـیودم ـختاـسهـبعـجالن ـپیمواـهنـ ـ ـعمورتـصهـبهـکیـقرـبتـجایـ ـکنروازـپودیـ آـفاـیدـ دـیرود

ـصحب ـ ـگفیـمریـلرد.ـکیـمتـ اـکتـ ـپیمواـهنـیه ـ اـفهـبادرـقدـیـاباـ ـسکرود ـننـامیـ رویـ ـشید وـشـاببـ یـگرـسد
ـگفیـم ـبتدـیاـبتـ درـنواـ ـبند ـمنهتدرـ ـ ـ ـپهلنـ ـ ـبگیوـ ـ ـسپرد.ـ آنـ راـهس ـپیمواـهتـخـاسهـبعـجا ـ ـمسیـیاـ هـکریـبرـفاـ

ـهمیش ـ ـ زـ در ـمیه درـ وـشاـبردشـگالـحن ـبتد آنـسوانـ وـشوار ـبسیتـعرـساـبد ـ زـ ازـیار ـنقطاد ـ ـنقطهـبهایـ ـ هیـ
ـیگد زـ در ـمیری رـ ـصحبتـفن ـ ـفکد.ـنردـکتـ ـکننیـمیـخوـشمـهاـبردمـکیـمرـ ـ اـ آـمد در اـخا از ـسیرـپالنـیر هـکدمـ

واقعاً میخواهی این کار را انجام دهی؟ او پاسخ داد: “بله.””

ـپی ـگفجـ “ـ ـصحبت: ـ راـکتـ ـمسهـبعـجردن ـعجیلـئاـ ـ اـمرایـبیـمرـگرـسیـعوـنبـیرـغبوـ دـسا آـست. رـخت
ـچی راـ ـبتهـکزی واـنواـ ـقعد راـشـابیـ ـپید ـکنییـمداـ ـ ـقبم.ـ رـ از ـسیل اـکواردیـمهـبدنـ ـحتمه ـ رـ ـسیال آنـبدنـ ـاهه

بیشتر است صدها یا هزاران مورد را بررسی میکنیم.”

ـپی راـطجـ ـصحبکـسـامهـبعـجوری ـ ـکنیـمتـ اوـیوـگدـ ـمنحصی ـ ـ اـفهـبرـ ـننـامت.ـسرد ـنیدـ درـیروـ ـطبیعی ـ ـ هـکتـ
دـنواـتیـم در ـنید ـتجایـ ـچیهـبارتـ دـیاـهزـ دـکدـباـیتـسی ـیگه ـیشراـبرانـ ـحتانـ ـنممـهالشـتیـ ـکننیـ ـ “ـ اـمد.
ـسپیا ـ ـیکساـ وـ ـتسس راـ رـبیـیـاهروژهـپال ـیسا ـنییداـماالـبکـ اـ ـفکنـمـامم ـکنیـمرـ اـ راـنواـتیـمالنـیم آن ـعملد ـ یـ
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ـکن اوـ اـضـاحد. ـمتحمتـسر ـ ـ ـینزـهلـ ـشخصهیـ ـ وـشیـ ـفکنـمود ـکنیـمرـ اـ ـمسئلنـیم ـ ـ اـ ـحتمه ـ ـفقواـمالـ راـ او ت
اـهیدـمشـیزاـفا راـگد. او ـشخصر ـ ًـ ـشنیـما ـختیاـ ـ زـ و دـنـامد را او راـختـکرـشازهـتهـکدـیودـبدهـیی ـبنود ـنهاـ ادهـ
ـفهمییـمودـب ـ ـ اـیدـ ـحتمد ـ ـفقواـمالـ اوـ ـبیت ازـ ا۹۰ش ـمنظت.ـس% ـ اـمورـ اـین ـفقاـمهـکتـسن ـنشکـیطـ هـناـ

ـشمهـکمـیدار ـنیواـتیـماـ ـچیهـبدـ ـنظهـبهـکزیـ اـ ـبسیرادـفر ـ اـ ـحمقاری ـ اـناـ ـمنهـقالـعتـسه ـشیاـبدـ واـ و ـقعد ًـ هـبا
ـفقیوـم ـ ـسیرـبتـ اـحد.ـ اـگال درـیر را ـنظالن ـبگیرـ ـ ـییوـگیـمدـیرـ ‘ـ ـممکبـخد: ـ اـ ـتمسـناـشتـسن ـمسئلامـ ـ ـ هـ
ـنب دوـشاـ او اـشقـفوـمارـبد. ـتمسـناـشسـپتـسده ـمسئلامـ ـ ـ راـ ـضیوـته ـنمحـ ـفکنـمد.’ـهیدـ ـکنیـمرـ اـ نـیم
ـفقیـوم ـ ـتکلـباـقیـعوـنهـبـاهتـ ـهستنرارـ ـ ـ اوـبلـقداـحد.ـ ـتکلـباـقرای ـهستنرارـ ـ ـ ـبهتدـیـاشد.ـ ـ ایـهارـکرایـبدـشاـبرـ

بیشتری از او استفاده کنیم.”

ـپی راـسـامجـ ـبقیهـکدـنیداـمیـلدـمک ـ اوـیاـبهـ از ـتقلید ـ ـ ـکنندـ ـ ـشخصد.ـ ـ زـکیـ در ـتجهـکهایـنـامه وـمارتـ ردان
ـسی رویـمتـساـ وـماهـتوـکایـهدفـهداران ـهمییاـبدت ـ ـمتمتـ ـ ـتکدـیاـبدـندهاـشزـکرـ ـپیود.ـشرارـ ـگفجـ ”ـ نـمت:
ـفک ـنمیکنرـ ـ ـ ـ ـعنهـبـامهـکمـ ـمعـاجکـیوانـ ـتصمیمهـ ـ ـ ـ درـ ـستات درـ یـبی ـمیاره اـ ـهمیزان ـ ـگییـمـاهارـکتـ ـنظهـبم.ـیرـ رـ
اـمـامن،ـم در را ـکلواردـمنـیردم درـ ـتعلیتـسی، ـ ـ اـنمـ ـشمم.ـیداده ـپیشیندـیاـباـ ـ ـ ـ ـگستهیـ ـ درـ ـمهنردهای ـ وـسدـ ی
ـعل داـ ـشتم ـشیاـبهـ دورهـیاـبد.ـ ـیترـیدـمایـهد وـ ـکمی دورهـ داـیMBAایـهی وـنا اداره وـکیـهاندـمازـسش ردن
راـپ درآوردن ـپشول ـبگرـستـ ـفکنـمد.ـیذارـ ـکنیـمرـ ـبیشتمـ ـ ـ اـمرـ راـکنـیردم ـنمار ـکننیـ ـ اـ و ـمشکنـید ـ یـگزرـبلـ
هنت.ــسا ــم ــ مانــسدــ ــع درــموــ ً حا ــم تاــثدودهیــ ــب ییــ ل ع ــت ــ ــ دادهــ وــنوــشیــمم تد. ــق تیــ ــب یواــ ــن مهــبدــ ــت اــ نــیام
ـستد ـلعموراـ ـ درـهلـ ـکنا ـفکمـهارـ ـکنیرـ ـ ـنحهـبدـ ـنیواـتیـمویـ ـتفکدـ ـ ـمتفریـ ـ داـ ـشتاوت ـشیاـبهـ راـ و ـچیهـبعـجد ایـهزـ

ـعجی ـ رؤـیرـغبوـ یردازیـپاـیب ن ـک ـ ظهـبد.ـ ـن اـمرـ کتنـین ـن ـ ـمهمهیـ ـ دـ در یی ـن اـ اـسا روـیت. اـشن هـکتـسی
میتوانیم به کمک آن پیشرفت کنیم.”

ـفش اـ ـحسار ـنیاسـ درـبازـ دـکتـسه ـنیردن ـینزـهاـ وـبیـیاـههـ ـضعیر ـ ـجسمتـ ـ ـنیکـساـمیـ داـ ـشتز اـ ت.ـسه
ـقعواـم ـهسیـ راـسـامهـکتـ ـبینییـمک ـ ـ ًـمـاکهـکدـ ـخستال ـ اـ زـسه ـچشمرـیت. ـ ـهمیششـناـ ـ ـ ـفتوداـگهـ وـ ـسیاده اهـ
درـسا وـلاـحنـیرـتدـبت. ـقتت ـهفتیـ ـ ازـههـ ـمحوابـخا اـشاـبودهـبرومـ ـنگد ـچشمارـ ـ داـناـ در ـجمجملـخش ـ ـ هـ
وزنـندهاـشرقـغ ـمیاـبکـساـمد. اـ ـستزان اوـ وـبرس ـئیاـپاال وـمنـ ـتقیرود ـیبرـ ًـ ـقعواـما ـبیهـکیـ ازـ ارـکدـحش
ـکنیـم ـسنگیدـ ـ ـ اـلـاجود.ـشیـمرـتنـ ـخیلکـسـامهـکتـسب ـ زـ درـیی ـبقوردـماد اـ ـنسای ـصحبانـ ـ ـکنیـمتـ وـ یـلد
ًـصا ـقبواـعهـبال زـکیـ روش ـگیدـنه داردـندـبرـبشـ ـنمهـجوـتش ـکنیـ اـ ـستد. ـگفلـبراـ “اـ ـخیلالنـیت: ـ زودـ اـبی نـیه

ـنتیج ـ ـ رـ ـسیه زـکدـ اـتوـکیـگدـنه اـساه واـگت. ـقعر اـ ً ـحقیقنـیا ـ ـ راـ ـفترـیذـپت ـشیاـبهـ ـنتیجدـ ـ ـ واـ ـضحهی اـ اـیش تـسن
که باید تا جایی که میتوانید سخت کار کنید.”

ـتحمالـحرـههـب ـ رـ ـبخشج،ـنل ـ وـ از راـساـمودـجی ـتشکیک ـ ـ ـبچد.ـهیدـملـ درـههـ راـسدرـما او آزارـمه رارـقورد
ـفکایـهازیـبدرشـپد.ـنیدادـم ـبسیریـ ـ ـسختارـ ـ اوـبیـ ـبعرد.ـکیـما آنـ از ـبسیارـکاـبکـساـمد ـ زـ وـیار اد
ـپی ـتجردـبشـ ازـتراـفشـتارـ ازـعوـنهـباـهرزـمر ـستفوءاـسودـخی ـ ـتصرد.ـکادهـ ـتعورـ درـ زـکادل و اـگدـنار در نـیی
ـمینز ـ ـمعنیـبهـ ـ ـنظهـبیـ ـتمارـککـساـمرایـبد.ـسیرـمرـ زـ اـگدـنام وـسی ـهمست ـ وـ ـتنهشـنداـنرزـفر ـ ـسعاـ یـ
ـکننیـم ـ درـ زـشوـگد از اوـگدـنهای ـحضی داـ ـشتور ـشناـبهـ ـگفکـساـمد.ـ “ـ ـخیلدرـپنـمت: ـ ـهستیـبوـخیـ ـ م.ـ

ـبچ ًـحـاههـ ـنیمدودا ـ ازـ ـهفتی ـ ـپیهـ ـهستننـمشـ ـ ـ وـ زـمد زـمن راـیان آنـبادی ـسپـاها ـکنیـمریـ ـهمچنیم.ـ ـ ـ ـ آنـ ـاهن
ـمسهـبودـخاـبرا اـبیـمرتـفاـ ـخیرم. ًـ ـمسدنـیهدـبرا ـبقاـ راـ رـکاـنوـمزرگـبزهـیاـجیـلهی ـفتیو ـ وـ زادهیـهاـشاـبم
وـکـانوـم ـتمم.ـیدـنذراـگتـقو اـ ازـهنـیام ـنظا ـبچرـ ـنظهـبادیـعـاههـ وـسیرـمرـ ـخستگثـعـابد ـ ـ آنـ ود.ـشیـمـاهی
ـهماـهآن ـتجریـسکـیراهـ ـغیایـههـبرـ ـمعمرـ ـ اـنوـشیـمزرگـبولـ زـتاـمد ـنشرـتزرگـبهـکیـناـما هـبدـندهاـ
ـغی ـمعمرـ ـ اـبولـ ـتجنـیودن ـنمیـپـاههـبرـ اـنرـبیـ ـفقـاهنـید. ـتجطـ اـبرـ ـهمچنیت.ـسه ـ ـ ـ آنـ آدابـهن راـخذاـغا وردن
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خوب بلدند.”

اـسـام از ـینکک ـ ـبچهـ رـنهاـبـاههـ او ـنکشیجـندازهی ـ ـ اـندهاـ ـحسد ـحتاراـناسـ ـکنیـمیـ اـ او ـحسد. ـکنیـماسـ هـکدـ
رـیا اوـبجـنن ـکمه اـککـ اـکیـیـاجهـباـتتـسرده ـکنه آنـ در داردـقون وـسرـبرار اوـبد ـنیه اـ و ـشتیرو ـ ـبیشتاقـ ـ ـ ریـ

ـبخشی ـ ـ اـ اوـسده ـگفت. “آنـ اـهت: ـحتما ـ ًدرـ ـکمهـسدرـماال ـسختیـ ـ راـ ـتجی ـکننیـمهـبرـ ـ اـ اـمد روزـیا ـاههـسدرـمـاهن
ـبیشت ـ ـ ازـ ـقبر ازـ ـبچل ـمحـاههـ ـفظاـ ـکننیـمتـ ـ اـ اـمد. درـگروزه ـکسهـسدرـمر راـ ـکنیداـصدـبامـناـبی ـ ـصلاـفالـبدـ هـبهـ

ـسترـفهـناـخ زـیوـشیـمادهـ تیرـمهـسدرـمنـمهـکیـناـمد. ـف اـ ترـگم ـک زیـیونرـخدونـبدـیوردـخیـممـهکـ
ـنم ـنستیواـتیـ ـ ـ ـکنیاریـکدـ ـ ـحتد.ـ اـ ـکمزیـیونرـخرـگی داـهیـ ـشتیم ـ ازـکدـ ـپیاری ـنمشـ هـچاالـحبـخد.ـیردـبیـ
ـسخترد؟ـکوانـتیـم ـ ـمصنایـهیـ ـ ـچگت؟ـخـاسیـعوـ ـنستواـتنـمهـکاریـکنـیرـتزرگـبه؟ـنوـ ـ اـ ـنجم دـ ـمحمـهام دودـ
زـک ـمپیـاکازیـبانـمردن ـ آنـتوـ زـبـاهری آنـیود ـهمیشـاهرا ـ ـ دوـ دارـسه ـکننازیـبدـنت ـ اـنوـنـاقد.ـ اـیش هـکتـسن

زـیاـبـاهآن ـبیشتانـمد ـ ـ ازـ ـمپیـاکازیـبری ـ ـمطهـبریـتوـ ـلعاـ ـبپهـ اـنردازـ ـخید. آنـ ً ـشیامـنهـبازیـبکـیـاهرا ـینرـ ـاهیـ
ـنلدا آنـکدـنردهاـکودـ در ـفقه ـشیکـیطـ ـینرـ راـ ـلمی ـکنییـمسـ ـ ـمثازیـبد.ـ ـبنیونـنـاق۱۰۱لـ ـ روانـیادـ ـشنن یـساـ
ـمجبود.ـب ـ راـکانـشورـ آن ـکنناکـپردم ـ وـ ـفلپد ـ ـگلفبیـ ـ ـ ـکننازیـ ـ ـشبیهـکدـ ـ ـفلپهـ ـ اـبیـ وـسرد ـکملـقداـحیـلت، یـ

فعالیت فیزیکی در آن کاربرد دارد.”

درـسـام داـبک ـشتارهی ـبیدانـنرزـفنـ ـصحبرـتشـ ـ ـکنیـمتـ اـ در و دالـمنـید ـفلسفلـیورد ـ ـ ـبحیـ ـنگیثاـ ـ درـ زی
ـمق ـمجمقـلـاخلـباـ ـ وـیوـبهیـعوـ دارد.ـهات-ـبس ـگفکـسـامد “اـ ـینجت: ـ ـمطادجـجکـیـامهـکتـساـ ـکنیـمرحـ دـ
اـک ـنسه ـنسدـیاـبلـقداـحوشـهاـبایـهانـ راـخلـ ـنگدارـیاـپود دارـ ـمثد.ـناه اـ اـیل ـمسیالفـخهـکتـسن ـ داروـ ـینر یـ
ـکنتـکرـح ـحتمسـپیـ ـ ًـ ـچیا ـنیسیـبـوخزـ ـ اـ ـمسینـیت. ـ ـخنثدـیاـبلـقداـحرـ ـ اـشاـبیـ اـمد. ـنینـیا درـ ـنیستـسز ـ تـ
ـنسهـک ـپیایـهلـ اـپاـ ـنسی ـبچوشـهاـبایـهانـ ـکمتایـههـ ـ داـ ـشتری ـشناـبهـ ـمنظد.ـ ـ اـ اـیورم اروـکتـسن ژاـپه ن،ـپا،
ـسیرو وـ ـچیه اـسهـبنـ ـنفجوی ـ ـجمعیارـ ـ ـ ـپیتـ ـحقیقد.ـنیروـمشـ ـ ـ ـمسئلتـ ـ ـ اـ اـیه ازـمواـجنـیرـتهـفرـمهـکتـسن ع
ـلح وـثاظـ ـتعلیروت ـ ـ وـ ـبیرـتم واـ و ـبستگت ـ ـ دـبیـ ـنیه ـییاـپاـ ـمینـیرـتنـ دارـلوـتزانـ را ـتمد.ـند آنـ شـهاـکهـباـهام

ـتبرـمدـلزادوو اـ ـنمنـمت.ـسط ـفقهـکمـیـوگیـ اـ زادووـیاـبوشـهاـبرادـفط داـلد ـشتد ـشناـبهـ اـ آنـقداـحـامد دـیاـبـاهل
ـیگـاجدازهیـنهاـب زادووـخردنـکنـیزـ ـکنندـلود ـ ـحقیقد.ـ ـ ـ اـ اـیت زـکتـسن ـبسیانـنه ـ راـشوـهاـبارـ ـبینیـمی ـ اـیهـکمـ
ـفقاـیدـندارـندـنرزـف دارـنرزـفکـیطـ اـند ـحتمد. ـ اـباالـ ـنتیجنـیه ـ ـ ـسییرـمهـ اـکدـ “وای! اـیه ًاـصن ـتفال یـبوـخاقـ

نیست.””

آـسده ـینال ـحتمکـسـامتـکرـشدهیـ ـ ًـ ـبهتا ـ اـسـامود.ـبدـهواـخرـ راـنـاشنـیک اـخهـبس داده ـیکهـکتـسود یـ
وـجاـتنـیرـتزرگـباز ـمختران ـ ـتمانـعرـ دورانـ ـتسد.ـشاـبـاهام ـجسترـبدـنواـتیـم۲۰۲۵الـساـتالـ ـ درـقنـیرـتهـ درت
راـقرـبایـهودروـخازارـب آورد.ـسهدـبی ـسیتوالرـست ـ درـبیـ ـنظا ـفترـگرـ ـمینـ رـ ـفعلدـشزان ـ آنـصرـفدـنواـتیـمیـ ت

دا ـشترا ـعنهـباـتدـشاـبهـ ـکترـشوانـ ـبسییـ ـ ـمنودـسارـ وـ ـپید درـقشـ وـبدم ـشیورـخلـیـاسازار وـکدیـ راـعه دهاش
اـیاـشود.ـشرـهاـظودـبداده ـسپید ـ ـیکساـ ـبخنـیرـتبـلاـجسـ ـطبد.ـشاـبراـجاـمشـ ـمحقـ ـسباـ کـساـماتـ

ـسپیا ـ ـیکساـ ـهفتگایـهروازـپدـیاـبسـ ـ ـ اـماـحیـ ـنسل وـ ـمحمان ـ ـفضهـباریـبهیـلوـ ـتیرـتاـ دـ وـهب ـبسید ـ ازـ اری
ـقبر دورـیاـ از را ـتجش ـکنارجـخارتـ اـهکـشوـمد.ـ ـسپیای ـ ـیکساـ ـچنیـیاـنواـتدـیاـبسـ دورـ ـخیرـچد دورـ وـمدن اه
دـبرودـف ـبسیتـقا ـ درـبارـ ـیگاـپاال ـفضاهـ ـتگیـیاـ داـ را ـشتزاس ـشناـبهـ آـ ـچنرایـبازیـسادهـمد. ـسفنـیدـ ـنخسرـ ـ تـ

به مریخ باید در مرحله ی اقدام باشند.

ـتمرـگا اـ ـفقیوـمهـبـاهروژهـپنـیام ـ ـبیتـ ـنجاـ درـسـامدـماـ ـلگـاس۵۰ک ـحتمهاـبیـ ـ زـ ـمنروتـثادـیال وـیرـتدـ ـیکن ازـ ی
ـمندرتـق ـجهردانـمنـیرـتدـ ـهمچنیود.ـبدـهواـخانـ ـ ـ ـ ـسهنـ اـ ـصلامدار درـ ـملتـکرـشهـسی وـشیـمیـ خـیارـتود
دـق اوـهتآوردـسدردان زـبدـهواـخای ـکشهـکیـناـمود. وـهورـ ـتجا دـهارتـ ـیگای وـیردـترـطاـخهـبرـ ـتنبلد ـ ـ ـفلیـ جـ
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ـبیدـتکـسـامدـنوـشیـم درـ زـکشـیـامرـگرـبراـبری ـمیرهی داـهواـخنـ آنـشد درـهت ـنیزیـیرـگرحـطهـکیـلـاحم زـ
ـمح اـ ـحتیض ـ اـباطـ ـنسرای اوـهانـ دارد. ـمیا ـجهوـتلـباـقزانـ ازـ ـمهایـهازـستوـخاـسی ـصنعتمـ ـ ـ راـ داـبی لـخه
آـخ ـیکرـماک وـنرداـگیـمرـباـ ـهمچنید ـ ـ ـ ـنمنـ ـینرـفارآـکرایـبیـبوـخهیـنوـ اـبودـبدـهواـخانـ اـیا ـمین یـکدـ دوره ه
دـیدـج از ـستگدی ـ ـشگفایـهاهـ ـ ـنگیتاـ ـ راـ ـتحز ـکنتتـ ـ درآورد.ـخرلـ ـهمود ـثیهـکورـطانـ ـحتدـیوـگیـملـ ـممکیـ ـ نـ
آنـساـمتـسا ـپیدرـقک اـمهـبهـکرودـبشـ ـمیردم دـ وـهد اـباورـبد ـنکتنـیه ـ ـتکنهـکهـ ـ یـیاـهارـکهـچوژیـلوـ

میتواند برای انسانها انجام دهد را در دلشان زنده کند.

اـحرـههـب آـیال ـینن ـمخرـپدهـ ـمسود.ـبدـهواـخرهـطاـ ـتکنهـبوطـبرـمزرگـبلـئاـ ـ راهـسوژیـلوـ تـکرـشهـسرـهر
دارـقکـسـام رویـنرار او ـنید. اـ ـختروی ـبشراعـ وـ ـبلیـاقر ـ اـهتـ ـشیورـخایـهرژیـنای وـتاـبدی،ـ ـتکنری ـ ایـهوژیـلوـ

ـفض ـبنرطـشیـیاـ اـکدیـ ـینزـهاـتتـسرده ـپیایـههـ ـبینشـ ـ وـشیـ ـپیچیده ـ ـ دـکایـهیـگدـ را ـنبار ـکنالـ ـحتد.ـ اـ رـگی
ـتم ـمسامـ درـئاـ ـپیتـسل ـتسرودـبشـ ـممکالـ ـ اـ ـغیدنـشوعـجرـماـبتـسن ـمنتظرـ ـ ـ ـمحصرهیـ ـ اـبوالتـ الحـصرای
ـممکود.ـشهـجواـم ـ اـ اـشوـمکـیتـسن ـسپیک ـ ـیکساـ زـ در اـمس ـنتقان ـ اـ ـنسال ـمنفجانـ ـ ـ اـشرـ ـتفود. هـکیـقاـ

ـممک ـ اـ ـخیلتـسن ـ راـ راهـیاـپثـعاـبتـحی ـخطود.ـشتـکرـشان ـچشایـهرـ ـگیمـ درـساـمریـ را هـکاریـکرـهک
انجام میدهد همراهی میکنند.

آـط ـهممـیوردـخمـهاـبهـکیـمـاشنـیرـخی ـچنهـکورـطانـ ـقباهـمدـ ـبلندایـصاـبلـ ـ ـخیهـبدـ ـخترداـپردازیـپالـ هـ
ـمتودـب اـکدمـشهـجوـ ـخطهـبشـیراـگنـیه راـکرـ ـبطردن، ـملاـکهیـ دـبیـ ـنگواـیا دارد.ـساـمیـ ـنظهـبکـساـمک رـ

ـفق دارایـ ـسطحط ـ اـ از ـعتقی ـ راـ اـساد ـبسیهـکتـسخ ـ وـتویـقارـ ازـتاصـخر ـبقیر ـ ـسطهیـ اـ ـهمت.ـسوح هـکورـطانـ
ـچیپوردنـخالـحدر ـ وـ وـسس ـشیوـنس ازـیودـبیـندـ ـمستقیمکـسـامم ـ ـ ـ ـ ًـ ـسیرـپا اـضـاحدـحهـچاـتهـکدمـ تـسر
ـفقیوـمرایـب ـ ـینزـهتـ ـکنهـ اـساـپد.ـ او ـتمهـکودـبنـیخ آنـ دـچام ـیگه ـینزـهزـگرـهرانـ ـنمهـ ـکننیـ ـ اوـ ـگفد. ت:ـ

درـس“دو دارم ـبمیخـیرـمت ـ اـصهـبهـنرم.ـ ـتفورت ـبلکیـقاـ ـ دوـ دارمـسه ـچنت آـبدـیازدـبرایـبارـبدـ ـنجه وـباـ روم
وـگرـبیـتدـمرایـب درـحردم ً ـهفتدودا ـ ـلگـاسادـ ـهمیشرایـبیـ ـ ـ آنـبهـ اـبـاجه ـهمرـگروم. ـچیهـ ـپیوبـخزـ رودـبشـ

ـهمی ـ اـشدـهواـخمـهورـطنـ وـمرـگد. ـهمسن ـ ـچنرمـ داـنرزـفنـیدـ ـشتد ـشیاـبهـ اـ ـحتمم ـ اوـ ً ـهماال درـنرزـفراهـ دان
زمین میماند.”
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