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برای کریس الیوپولوس، برادرم در این کتاب ها و بهترین انسان تاریخ. ممنونم به خاطر 
همراهی ات در بهترین مسیر زندگی ام.
ب.م

برای خانواده ی بوئونومو. آنتونی، َپتی، آنا و الرن؛ شما انسان های فوق العاده ای هستید و 
من خیلی خوش شانسم که دوستانی چون شما دارم.
ک.ا

برای همه ی آدم های معمولی که دنیا را تغییر می دهند.
ش.ح





من نیل آرمسترانگ هستم.



من در مزرعه ای بزرگ شدم که برق نداشت.
در هشت سـالگی آرزویم این بود که از درخت افرای سفید 

ته حیاطمان، یعنی بزرگ ترین درخت حیاط، باال بروم.

غیرممکن به نظر می رسید.
درخت خیلی بزرگ بود و من خیلی کوچک.

چطور باید این کار را می کردم؟



بگو پنیر!

باید دل و جرئت به خرج می دادم، اما من بچه ی شجاعی نبودم.
وقتی سه سالم بود و در اوهایو زندگی می کردیم، حتی از دیدن 

بابانوئل هم وحشت می کردم.

باید باهوش می بودم.
و در نهایت باید صبر و تحمل در کودکی عاشق مطالعه بودم.

را هم یاد می گرفتم.

در الکس اول 
بیش از صدتا کتاب 

خواندم.

واقعًا؟

بیش از صدتا 
کتاب در یک
سال.

موقع بازی های مونوپولی وقتی 

برادرم ناراحت می شد و زیر میز می زد،

آرامشم را حفظ می کردم.



بـا این حـال تنها راه 
باال رفتن از آن درخت 
بـزرگ ایـن بـود کـه 

اولین قدم را بردارم.

برو که 
رفتیم.

 بـاال رفتـن از درخـت شـبیه
حل  کردن پازل بود.

بایـد شـاخه های درسـت را 
انتخـاب  درسـت  به ترتیـب 

می کردم.
باید مثل یک مهندس راه حلی 
طراحـی می کـردم یـا راه حل 

موجود را کشف می کردم.

تازه،
دوست داشتم 

حس کنم 
آن باالباالها 

هستم.

ولی همان موقع شاخه ای 
خشک را گرفتم و...
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