ﭼﺮا ﻓﻀﺎﻧﻮردان ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺪاد ،از »ﻗﻠﻢ ﻓﻀﺎﯾﯽ«
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﺿﯿﺎﯾﯽ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۶ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۹
از ﯾﮏ ﻧﺖﺑﺮداری ﺳﺮﯾﻊ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺧﻄﺎﻃﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دل ﺑﯿﻨﻨﺪه را ﻣﯽرﺑﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﻧﻮﺷﺘﻦ را دﺳﺖ ﮐﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ .اﻣﺎ در ﻓﻀﺎ ﮐﻪ ﻗﻮاﻋﺪی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت از ﮐﺮه زﻣﯿﻦ وﺟﻮد دارد،
ﻓﻀﺎﻧﻮردان ﭼﻄﻮر ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﻫﺮﭼﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﮔﺮاﻧﺸﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺟﻮﻫﺮ ﺧﻮدﮐﺎر را
ﭘﺎﻦ ﻧﮕﻪ دارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺮ و ﺗﻪ ﻧﻮﺷﺖ؟
اﯾﻦ ﺳﻮاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﺑﻮدﻧﺪ،

ذﻫﻦ ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮده .ﯾﮏ ﺷﺎﯾﻌﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ۱۲
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺻﺮف ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻠﻤﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺧﻮدﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺎدی ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻓﻀﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ .آن
ﻫﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻮروی ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪاد روی آورد.
اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ واﻗﻌﯽ ﻣﯽرﺳﺪ -ﺑﻬﺮﺣﺎل راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺳﺎده ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﭘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ -اﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﺟﺮا دروﻏﯽ ﺑﺰرگ اﺳﺖ.
در واﻗﻊ ﻫﻢ ﺷﻮروی و ﻫﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ در ﭘﺮوازﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ از ﻣﺪاد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺑﺎر در ﭘﺮوژه ﺟﻤﯿﻨﯽ ،دوﻣﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮواز اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻧﺎﺳﺎ ،ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺪادﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﺪﻫﺎی
ﮐﺶﺳﺎن ﺑﻪ دﯾﻮار اﺗﺎق ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪﻧﺪ .ﻓﻀﺎﻧﻮردان از اﯾﻦ ﻣﺪادﻫﺎ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ،ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﺑﻌﺪ از ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﯾﺎ ﻧﺖﺑﺮداری راﺟﻊ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ روی
ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻋﻤﻮﻣﺎ در اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺪادﻫﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮرد ،اﻣﺎ ﺑﻬﺎﯾﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ داﺷﺘﻨﺪ :ﻧﺎﺳﺎ
در ازای  ۳۴ﻣﺪاد ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ  Tycam Engineering Manufacturingدر ﻫﯿﻮﺳﺘﻮن
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۴۳۸۲دﻻر ﭘﺮداﺧﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﻣﺪاد ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ۱۲۸دﻻر.

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری روی ﻗﻠﻢ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮔﺮاﻧﺶ ﺻﻔﺮ

ﻓﯿﺸﺮ ﻣﺒﺘﮑﺮ ،ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻠﻢﻫﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ،ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻤﻮم
ﭘﺎول
ِ
ﻣﺮدم ﻗﺮار داد .او ﮐﻪ از وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮدﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ در دﻫﻪ  ۱۹۵۰ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮد -ﺧﻮدﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﮐﺎرﺗﺮﯾﺞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺷﺘﻨﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺟﻮﻫﺮ ﭘﺲ ﻣﯽدادﻧﺪ -ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﯾﮏ راﻫﮑﺎر ﻓﺮاﮔﯿﺮ
ﺑﺮای ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻣﺠﺪد ﺟﻮﻫﺮ اﺑﺪاع ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﮐﺜﺮ ﻗﻠﻢﻫﺎ ﺳﺎزﮔﺎری داﺷﺖ.
ﺑﻌﺪ او ﮔﺎم را ﻓﺮاﺗﺮ ﮔﺬاﺷﺖ و راﻫﮑﺎری ﺑﺮای ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻣﺠﺪد از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻮﻫﺮ روانوردی ﻧﯿﻤﻪﺟﺎﻣﺪ
ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﺪ ﻫﻨﮕﺎم اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﮐﺎﻏﺬ ،ﺟﻮﻫﺮ از ﺣﺎﻟﺖ ژﻟﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺎﯾﻊ
ﺷﻮد .ﻧﯿﺘﺮوژن ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﻠﻢ ﻫﻢ ﮐﺎرﺗﺮﯾﺞ ﺟﻮﻫﺮ را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﻣﯽداد و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﺪ ﻧﻮﺷﺘﻦ در
ﻫﺮ ﺟﻬﺘﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺷﻮد .اﯾﻦ اﺑﺘﮑﺎر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺰﯾﻨﻪای اﯾﺪهآل ﺑﺮای ﻓﻀﺎﻧﻮرداﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯽوزﻧﯽ ﻓﻀﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﯿﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮد را در ﺳﺎل

 ۱۹۶۵ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﻧﺎﺳﺎ ﻧﺸﺎن داد.

ﻗﻠﻢﻫﺎ و دﻏﺪﻏﻪ اﻣﻨﯿﺖ
ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺴﺖ ﻗﻠﻢﻫﺎ ،ﻧﺎﺳﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻮاﺳﺶ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ آزﻣﺎﯾﺸﯽ و ﺗﺮاژﯾﮏ آﭘﻮﻟﻮ  ۱در ﺳﺎل ۱۹۶۷
ﻣﯿﻼدی ﻣﯽﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آﺗﺶﺳﻮزی در ﻣﺎژول ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ ،ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺳﻪ ﻓﻀﺎﻧﻮرد ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ.
اﯾﻦ آژاﻧﺲ ﻓﻀﺎﯾﯽ آﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺟﺮﻗﻪ ﮐﻮﭼﮏ در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ  ۱۰۰درﺻﺪ از اﮐﺴﯿﮋن ﺗﺸﮑﯿﻞ

ﺷﺪه ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﺗﺶﺳﻮزی ﮔﺴﺘﺮدهای را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد و اﺷﯿﺎی ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده در ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ ،ﺣﺘﯽ ﻗﻠﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﮐﺮدی ﻓﺮاﺗﺮ از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺻﺮف ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای

ﺗﻐﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ اﻣﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺟﻨﯿﻔﺮ ﻟﻮاﺳﺮ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ اﯾﻤﻦﺳﺎزی ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻓﻀﺎﻧﻮردی ﮐﻮﭼﮏ را در ﻧﺎﺳﺎ ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﻧﺎﺳﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد ﻫﺮﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ ﺟﺎی ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻧﺒﺎﺷﺪ .در
ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻤﺴﻔﺮی ،ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺟﺮﻗﻪای ﮐﻮﭼﮏ زده ﺷﻮد ،ﻫﺮﭼﯿﺰی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺳﻮﺧﺖ را ﺑﺮای آﺗﺸﯽ

اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد«.

ﺑﻌﺪ از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﺴﺖﻫﺎﯾﯽ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮاﻧﻪ ،ﻧﺎﺳﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ  ۴۰۰ﻗﻠﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام
)ﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ  ۴۰درﺻﺪی(  ۶دﻻر ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻗﻠﻢﻫﺎ در ﺳﺎل  ۱۹۶۷و ﺑﺮای ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ آﭘﻮﻟﻮ ۷
ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﻢ ﭘﯿﺶﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﻫﻢ ﭘﯿﺶﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻫﺰﯾﻨﻪ را
داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﺨﺼﯽﺳﺎزی آنﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ ،ﻧﺎﺳﺎ ﻗﻠﻢﻫﺎ را در ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﻧﺎﯾﻠﻮﻧﯽ
وﻟﮑﺮو ﭘﯿﭽﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﻓﻀﺎﻧﻮردان ﺑﭽﺴﺒﻨﺪ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ آﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی ﻫﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ روﺳﯿﻪ ﻫﻢ  ۱۰۰ﻗﻠﻢ و  ۱۰۰۰ﮐﺎرﺗﺮﯾﺞ از ﻓﯿﺸﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺎ از آنﻫﺎ در ﭘﺮوازﻫﺎی
ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﺳﺎﯾﻮز اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،ﻓﻀﺎﻧﻮردان ﺷﻮروی از ﻣﺪادﻫﺎی روﻏﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

ﭼﻄﻮر ﯾﮏ ﻗﻠﻢ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ آﭘﻮﻟﻮ  ۱۱را ﻧﺠﺎت داد؟
ﻗﻠﻢﻫﺎ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﻓﻀﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻧﻮردان در ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن از روی
ﺳﻄﺢ ﮐﺮه ﻣﺎه ﻧﯿﺰ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺑﺎز آﻟﺪرﯾﻦ ،ﻓﻀﺎﻧﻮرد ﺷﻬﯿﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
 Magnificent Desolationﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ آﭘﻮﻟﻮ  ۱۱در ﺳﺎل  ۱۹۶۹و ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻠﻨﺪ

ﺷﺪن ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ از روی ﺳﻄﺢ ﻣﺎه ،ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن ﻣﺎژول ﺻﻌﻮد ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﻣﺪارﺷﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮر را
روﺷﻦ ﻣﯽﮐﺮد ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻮد.
او ﻫﯿﭻ اﯾﺪهای ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﻨﺪ .ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ در ﻫﯿﻮﺳﺘﻮن ﻫﻢ راه ﺣﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .اﻣﺎ
ﯾﮑﯽ از ﻗﻠﻢﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ  Duro Penﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﮑﻪای ﮐﻮﭼﮏ از ﮐﯿﺴﻪ وﻟﮑﺮو در ﺟﯿﺐ روی ﺷﺎﻧﻪ

ﻟﺒﺎس ﻓﻀﺎﻧﻮردی ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﯾﮏ ﺷﺐ از ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ و ﺑﯽﻗﺮاری ،اﯾﺪهای ﻧﺒﻮغآﻣﯿﺰ ﺑﻪ ذﻫﻦ
آﻟﺪﯾﻦ رﺳﯿﺪ.

او ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﻠﻢ را ﺟﺎﯾﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻣﺪارﺷﮑﻦ ﻗﺮار داﺷﺖ .آﻟﺪرﯾﻦ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺑﻬﺮﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ از روی ﮐﺮه ﻣﺎه ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ« و ﺑﻪ اﯾﻦ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار

ﭼﻄﻮر ﺣﺘﯽ اﺷﯿﺎی ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎده ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﻨﺤﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮﻧﺪ.

آﯾﻨﺪه ﻗﻠﻢﻫﺎ در ﻓﻀﺎ
اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﮑﻪای از ﺗﺎرﯾﺦ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮑﯽ از »ﻗﻠﻢﻫﺎی
ﻓﻀﺎﻧﻮردی اورﺟﯿﻨﺎل« را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ۵۹دﻻر ﺑﺨﺮﯾﺪ .اﻣﺎ آﯾﺎ در آﯾﻨﺪه ﻫﻢ ﻗﻠﻢﻫﺎ اﺑﺰاری ﺣﯿﺎﺗﯽ در ﻓﻀﺎ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ .ﻟﻮاﺳﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻧﻮردان ﺣﺎﺿﺮ در
اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ اﻓﺮاﻃﯽ از ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﮐﺜﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪات و ارﺳﺎلﺷﺎن از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﻞ
ﺑﺎﺷﻨﺪ« .اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ را ﺗﺮﺟﯿﺢ داده و ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎﯾﺸﺎن را
ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ ﯾﺎ اﺻﻼ ﺑﺎ ﻗﻠﻢﻫﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻗﻠﻢﻫﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻧﺸﻮﻧﺪ ﻧﯿﺰ ،ﺟﺎﯾﯽ وﯾﮋه در ﻗﻠﺐ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻓﻀﺎﻧﻮرد ﺧﻮاﻫﻨﺪ
داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺎز آﻟﺪرﯾﻦ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﻠﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ آﭘﻮﻟﻮ  ۱۱ﺷﺪه
اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

