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 1خرالزمانآچهار سوار 
 ویلیام اس. باروز

 

ها و ها و ایدهها و نظریه، و البته بسیاری از فرضیهزنمحرف مینویس یک داستان عنوانجا بهمن این
 نظری داستانی نگاهها را از نقطهرا شوکه کند. اما باید آن یعلم بسا مخاطبچه دهمهایی که ارائه میپیشنهاد

 و مرگ بودند... ،قحطی، طاعون، جنگ که، است خرالزمانآچهار سوار ی من نوشتهکرد. موضوع 

 آدمیه ب دینیواپسین تشریفات  همچون آن کشیشی که برای انجام این چهار شوالیه، بدشگون و قاطع ــ
شناختی یا برای آن آزمون زیست زماندهند که شان نشان میحضور صلب باــ  شودمحتضر نزدیک می

دهند، قحطی باری سرمیهای رقتدایناسورها ناله وقت است، آقایان... شناختی فرا رسیده است. آخرجامعه
های روان بر جای تازد و پشت سرش شنها میاش را سوار بر زین کرده و چهارنعل به سمت باتالقزنگی

شاگران انسانی با دهان باز نشینند و تماها فرومیهای موزهبه اسکلت شدهمنقرضو دایناسورهای  ماند...می
 فراخواهد رسید.  همخود این تماشاگران  نگرند. و نوبتها میبه آن

 یتر از زمان سربرآوردن بشر بر صحنهموقعیت با این چهار سوار بسیار پیچیده در زمان حاضر قطعًا نسبت
ـ ـ ی انسانیر این مورد، گونهد ی آزمون ــترین سوار قحطی بود. اکنون سوژهزمین شده است، زمانی که مهم

چندان  ما این موضوع، برخالف تصور، مزیتش درآورد؛ ادتحت کنترل خوتا حدی تواند شرایط آزمون را می
میلی ها بیمخلوق انسانی طی قرن .توانند خودشان را کنترل کنندنمیها انسان چونبزرگی هم نیست، 

رسد نظرم میحال، اگر بیش از حد اغراق نکنم، بهایناست. باش نشان داده کردن خودای به کنترلسرسختانه
 مانتی زیسمنابع آب و حفاظت از شیوه بندهایی عظیم برای حفظآب تمالً اح اگر ما جای دایناسورها بودیمکه 
. شتیمککردیم و میتعقیب می کشیدندکردند و سرمیها را خالی میزبونی را که تخم ساختیم و پستاندارانمی

                                                            

1 .Apocalypse  برد ر کارد. کتاب مکاشفات یوحنابا حرف تعریف به معنی هام؛ شهود، مکاشفه، یا البدون حرف تعریف به معنی کشف، ــ

 . م.«ی انسانیدر سرنوشت گونه ای آخرالزمانیمکاشفه»به معنی  این متن عادل است. درمبا آخرالزمان  معاصرتر
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 را خوردند و عاملی در میان عواملهای دایناسورها اند که پستانداران تخمها این ایده را پیش کشیدهبرخی نظریه
 دایناسورها بودند.  یبسیار برای ناپدید

توان شرایط موجود را تغییر داد، دقیقًا چه وجود دارد بر سر این مساله که چگونه می اساسی ینظراختالف
 نظری حاصلرسد اتفاقنظر نمیبه را بر عهده خواهد گرفت و به نفع چه کسی خواهد بود...کسی این کار 

پیش از بر  اردنام دی را که زمین توانند این کشتی فضایبینانه نیز میی کوتهخودپسندانه شود. و حماقت و منافع
ای جاسوسی مشابه در سایر هو دیگر سازمان.ای .آیحال، سیزین نشستن سوارها به گل بنشانند. درعین

ک شخردمند و دورنگری که بی هایانسان کنند...طلب میآرزومندانه گون را این سوارکاران شبح کشورها لطف
ها به کار ی انسانهمه عون، جنگ و مرگ را در راستای خیراز قحطی، طا دالعاده و مهیب خوخارق دانش

 اندازند.می

 «هاش باشکشی آدممائو و دارودسته مراقب. رو کن اون ژوکر مرگ رو»

ند. ها متمرکز کدست ها را در کف بدترینترین قدرتیافته که عظیم ساخت طوریی غربی در واقع، جامعه
ی، ست. قحطهاسریفوقی ء دستهترین دانش اکنون جزپس مهمنظامی دارد.  چیز کاربردنید، عماًل همهنگاه ک

جدید  بخشد و سیماییزدایی و ازدحام جمعیت را تعالی میآب و هوا، جنگل این چهارتا، تغییرات ترین  بختیالله
و  رگونه جوهر یا شرط لزمه نبودی قطحی را چنان گسترش دهیم که واقع دامنهتوانیم بهگیرد. ما میبه خود می

د و آب و غذا واجب باشنون نیاز به که همچ ایجاد کنیم، و نیازهایی اساسی پشتیبانی از زندگی را شامل شود
که  ستشناختیزیستمشغول کنند. برای مثال، اعتیاد به مواد مخدر نیازی به خودش ذکر آدم را ی فکروهمه

شک مخدرهایی بسیار اعتیادآورتر از هروئین کرده است. و بی شطور مصنوعی تولیدبه جاتمخدر نهاد مدیریت
 های اعتیادآور درست کرد. زدن و وررفتن با مولکولتوان در آزمایشگاه با وصلهرا می

شکل گاز در هوای بالی سر دشمن وارد کرد مخازن آب ریخت یا به داخلتوان اکنون موادی داریم که می
اری از بشتکنند. و سپس آشان را آغاز میریاثرگذا هر نحوی استخراج شوند و در صورتی که این آب یا هوا به

ی مشخصهای کشاند. بیماریتمام میوکند و دشمن را به عجزی تامار میبه ک شروعکننده های فلجسمپتوم
 ــ قادر به جذب قدر هم غذا هضم کند هر ها بیمار ــکه در آنبدن  وسازوجود دارند وابسته به سیستم سوخت

را تصور  وساز بدندر سوخت القایی یتوان تغییراتهای ضروری نیست. در واقع، میبرخی مواد معدنی و ویتامین
 باز از گرسنگی بمیرد. د: اینکه آدم هرچقدر هم بخوردکنمی محالی مغذی را کرد که جذب هر ماده

هی های جالب توجها شکل گرفت و پیشرفتروی میکروبجنگ و طاعون با نخستین آزمایش  بیناتحاد 
 ها و بستناین دست آزمایش ندادنراجع به ادامههای زیاد جیرغم ورابهیز در این زمینه انجام شده است. ن

رطان ی سلند اکنون به پژوهش دربارهی دیتریچ در ماریجنگی، قلعه شناسی و شیمیاییزیستهای زرادخانه
تری از تسلیحات های پیچیدهی سرطان، دست بر قضا، با حوزهاختصاص داده شده و پژوهش درباره

 پیوند خورده است.  شناختیزیست
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اشت؛ ویروسی تغییرکرده که الزمانی در اختیار داز همان زمان جنگ جهانی دوم، انگلیس ویروسی آخر
دانیم در تعدادی تشعشع بود. اکنون می هایی مثل ویروس هپاتیت و هاری در معرضحاصل قراردادن ویروس

قراردادن اند که با ها نشان دادهدهند. تمام این آزمایشتشعشع قرار می ها کرم میوه را در معرضن آزمایشاز ای
این  که چرا کنیمممکن است تعجب  شود...حاصل نمی آن مطلوبی روی راشعه هیچ تغییکرم میوه در معرض 

اند. پاسخ میکروسکوپی را در برابر تشعشع قرار ندادهاند و حیات میکروسکوپی و زیرها را پیشتر نبردهآزمایش
بندی اطالعاتش رده ولیانجامش هستند، اند و هنوز هم درحالکرده این است: قطعًا این کار را هم

 و حال ،های نویدبخشی کنار گذاشته شده باشندست. باورش دشوار است که چنین پژوهش«یسرفوق»
 ای قرار دارند...ها اکنون در چه مرحلهزحمت این را به خود بدهی که ببینی آن پژوهش

 :8798 آوریل 81لندن، مورخ  تایمزو حال مطلبی از 

ادر به تولید کاماًل جدید که احتماًل ق یک ویروس ساز جدیدی تصادفًا ساخته شد...سرطان ویروس»
کار مالحظه دانشمندان ست و تصادفًا در یکی از لبراتوارهای آمریکا ساخته شده است...هاسرطان در انسان

بر  بیماری فعلی جای درمانتوانند بهدست تحقیقات پزشکی میاین اند کهشان را از این امر ابراز داشتههراس
ین ویروس ا . دکتر آبرامسون از انستیتوی ملی سرطان، نزدیک واشنگتن، کاشفهای انسان بیفزایندبیماری

نی اهای سرطی آزمایش سلولتواند در لولهمی یافته در موش تحت شرایط خاصورشجدید است. ویروس پر
نیچر  یست. البته همین اواخر، دکتر آبرامسون در مجلهرآیند به شدت ناکاراحال کل فآلوده کند، بااینانسانی را 

شدت مورد های انسانی را بهخود را تغییر داده است. این ویروس سلول که ویروس موش ماهیتگزارش داده 
تغییر  . یکایمطرفتغییری دائمی  بابه بیان دیگر، «. های موش ندارددیگر کاری با سلول دهد وحمله قرار می

و  . ویروس ژنی انسانی یافتهاست ظهور کردهجدید  یکسرهویروسی تکوینی دائمی در ویروس رخ داده است و 
یغ تهای انسانی را یافته است. آقای مکفارلن برنت، در آسان در سلول در خود جذب کرده و توانایی تکثیرآن را 

د که از ناکجاآبا مربوط به یک اپیدمی تصورغیرقابلی فاجعه»گوشزد کرده:  خطر چنین اتفاقی راجراحی، 
 وریآی یک اپیدمی گزینشگر حال در دسترس فنرویای دیرینه« وردد.نمیی مناطق مسکونی دنیا را درهمه

 مدرن قرار گرفته است. 

 :8791 لندن، در همان حوالیتایمز ای دیگر از این هم قطعه

ای دمهص برند و به نژاد دیگرهای قومیتی که یک نژاد را از بین میسالح ان ژنتیکز متخصصبه باور یکی ا»
از  های قومیتیسالح»توسعه خواهند بود. کارل لرسن )یک نروژی( اخیرًا گفته بود: زودی قابلبه زنندنمی

جود آورند و یراتی ژنتیکی بههای ژنتیکی انسانی استفاده خواهند کرد تا تغیبندیهای موجود در ترکیبتفاوت
م، ورآ)من فقط نقل قول می« سازدطور خاصی جذاب( از جنگ بدل میجذاب )به شکلکشی را به یک که نسل

یمی که سطوح آنزکند ی ارتش آمریکا، استدلل میمیلیتاری رویونظر خودم این نیست.( لرسن در متنی در 
 انجامد. تسلیحات شیمیاییگ میبه مر خصوصهای بهفقدان آنزیمکنند؛ و نژاد تغییر  توانند بر حسبمی
 « استفاده کنند.ها سوءتوانند از این نقصان آنزیممی
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عمل کند. فرض بگیرید  ی آنزیمای شیمیایی ساخت که همچون یک بازدارندهممکن است بتوان ماده
جا که این پذیرند. از آنآسیبها در برابرش یآفریقای %81ها و یاروپای %71اید که آنزیمی یافته ایبازدارنده

گر شنظامی ابرگزین ــ پس به یک سالح هرچقدر هم مغشوش تواند دوست را از دشمن بازشناسد ــبازدارنده می
از  پیش» کرد کهپرورانند. لرسن تصدیق میاید. متفکران نظامی رویای چنین سالحی را در سر میدست یافته

قول  نقل ، اما این«تری مورد نیاز استهای ژنتیکی بیشپژوهش قومی واقعیتی عملی پیدا کنندهای که سالحآن
ی را با افراد فقطرود؛ حتی تا جایی که  جلوترتواند از این هم گری میسال پیش است. قطعًا گزینش ده برای

وساز سوخت مشخصیت تجلی پیکربندی سرتاسر سیست چونشخصیتی معین تحت تاثیر قرار دهد،  خصایص
 پنهان در ارتباط است و سرشار از خشم وجود دارد، که با خصومت وسازیک سیستم سوختست. یعنی بدن ا

 ببرید. جلوترگرتان را خیلی توانید اپیدمی گزینشالخ. پس می

.مرگ،  . اما آخرین سوار چه؟..آمیزنددارند با همدیگر میرسد که جنگ، طاعون و قحطی نظر میبله، به
ه مرگ جدا نگ واند خود را از ابزارهای تولیدگرتپریده؟ آیا مرگ میرنگ پریده، با آن سوارکاربا آن اسب رنگ

 مرگ، وصلتی د و کارش را بکند، یا اتحاد میان مرگ و ابزارتواند از سوار جدا بماند و بیرون بزندارد؟ آیا می
 اندیشند. کمال است؟ برخی چنین میوتمام

 دکتر هاره خورانا در دانشگاه ویسکونتین نخستین ژن«. یترکیب انقالب ژن: »8791ژوئن  1 تریبون، هرالد
لق ها ژنی مصنوعی خ. آناست بعد خروارها پژوهش بر سر آن صورت گرفته ترکیبی را ساخته است. و از آن به

هان فیزیکی ج را برای کنترلما توانی نااز توانایی یا  برجستهای سنگ شکافتن اتم که مرحلهاند؛ کاری همکرده
 رقم زده است. 

ن های مهم واشنگتن به ایخانهیکی از وزارت یعلم ــ چنین بود واکنش دلبستگان« این آغاز  پایان است.»
 های جدیدی خواهید بود که هیچ عالجیویروس تدریج قادر به ساختنوقت بهاگر بتوانید ژن بسازید، آن»خبر. 

بسازد. را  شناختیزیستهای سالح اینتواند های خوب میشیمیدانزیستشور کوچکی با ندارند. هر ک
بالخره کسی انجامش خواهد داد.  اگر بتوان چنین کاری کرد« ک است.خرجش فقط یک آزمایشگاه کوچ

در  .شودا دارد که به واقعیت بدل خیالی این عادت بد رست، اما علمیخیالیعلمیقطعًا قضیه تا حد زیادی 
و ما  ،افتندجلو می خیالیعلمیاز  دارند های علمافتد. اکنون فاکتجلو میاز فاکت  مکرراً  خیالیعلمیواقع، 
 آدم شوند: برای نمونه، در رمانی مثلبندی میهای علمی ردهفاکت یدر ردههای زیادی داریم که کتاب
 مدرن باشد.  آوریفن چیز وجود ندارد که دور از دسترس هیچ ناپذیرعالج

هستند.  رندارند و در واقع ابداعات نوع بشهیچ معنایی البته، این سوارکاران نجیب بیرون از بستر انسانی 
 بستر انسانی بپردازیم. پس اجازه دهید به بررسی

پذیر میان ناضیحشکاف مهیب و تو فضا را تحت تاثیر قرار خواهد دادای از کنندهنخستین چیزی که مالقات
سب ابتدا برحسب بالقوگی و سپس برح ارگانیسم انسانی قادر به انجامش است بالقوگی و اجراست. اگر آنچه را

چنین این ولین معیوب نباشد، ای نیست که از بنیازده خواهید شد. هیچ گونهشگفت فعلیت در نظر آورید
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ا نشان بگیریم. تکامل تطبیقی به م سخت ابله باشد. اجازه دهید ارگانیسم انسانی را یک مصنوع در نظروسفت
خواهد داد که ارگانیسم انسانی چه مشکلی دارد و تا کجا باید پیش رود. شما نخستین هواپیماها را جلوی چشم 

طرناک شدت خها بهحال به آن مصنوعات نگاهی بیندازید و ببینید که سرتاپایشان مشکل است. آن دارید...
کردند، و اگر قرار بود چیزی جز کنجکاوی باشند هنوز راه زیادی در پیش می کوتاهی را پرواز بودند، ُبرد  
ه حلی کی مراو همه ...را در نظر بگیردها و هواپیماهای کنونی و چیزهای مشابه دیگر حال موشک داشتند...

م که این مصنوع ببینی توانیمببینید، می ــ ب حال یک مصنوع را در نظر بگیریدخ اند...از ابتدا تا کنون گذرانده
های قدیم نیز توانیم آن را در همان زمان، و مییش استزیادی پیش رو ای اولیه و خام قرار دارد و راهدر مرحله

گاه باشیم تا بدانیم که اگر قرار است اصاًل اینی این پیشرفتدر نظر آوریم. لزم نیست از همه ز کاری چی ها آ
بًا هیچ ارد؟ تقریبه جلو بردارد. حال یک کمان را در نظر بگیرید ــ چه مشکلی دهای متعددی رو باید گام بکند

دل تیری در نظر بگیریم که با جهش یک کش به جلو پرتاب پیشرفت این مصنوع را معا مشکلی. اگر اصل
هم  تجاعیار توانید از خود کشاست ــ می باید گفت کمان تا انتهای ممکن چنین پیشرفتی جلو رفته شودمی

مقید است: هر چه کمان  ایای پایهبه محدودهکند. این مصنوع ین اصل تبعیت میاز همباز بگیرید،  کمک
 یلهالبته اکنون سروکرود. نمی جلوترلزم است. بیش از این  تر باشد انرژی بیشتری برای کشیدنشقوی

س ها خرپردازند. آنخود به شکار میهای تفریح با کمانمشتاقان و بسیاری از  است شده پیداهای مدرن کمان
 های مردم پانصدهای مدرن، خیلی بهتر از کمانها، کمانکشند و شاید حتی شیر؛ و بدون شک این کمانمی

ی بهبود اند یا از بنیان خیلاند. یعنی از اساس تفاوتی نکردهخیلی هم بهتر نشده ،حالاینسال پیش هستند. با
 اند.نیافته

 سازستد دیگر را در نظر بگیرید، مثاًل تفنگ سرُپر یا تپانچه. نگاهی به این مصنوع حال یک مصنوع
کمان  ها حتی قدرت شلیکرتاپایش مشکل است. آنبیندازید و از خودتان بپرسید چه مشکلی دارد. تقریبًا س
رفت؛ خطا میه بشان لزم بود. خیلی اوقات تیرشان را هم نداشتند؛ وقت بیشتری برای پرکردن و مهیاکردن

ند. کدیگر تفنگ آتش نمی اگر باران از قاب تفنگ داخل شود انداخت ــها را از کار میباران و باد این سالح
ت، خطرناک اس ونقل و استفاده از آن بسیاردود. حملباروت سیاه خطرناک است، و خیلی فّرارتر از باروت بی

تواند باروت سیاه را منفجر کند. اگر پاهایت را روی زمین می ی حاصل از آنهو جرقی ساکن الکتریسیته
رفت می ــ کار خیلی خطرناکی انجام داده بودی گرفتیی باروت سیاه در دست میظهکشیدی و یک محفمی

 اند...مصنوعات هم هنوز زیاد کار داشته شد! ...پس اینهوا! منفجر می

پول است. پول و سود  شود و این فاکتوردیگری وارد می های خودکار مدرن، فاکتورحال در مورد سالح
طور هروند. و بدیگر به دنبال متاع بهتر نمی رسدمحض اینکه متاعی به تولید انبوه میبه چون ند،اخیلی مهم
واند تیک سازنده می ترین کاری کهپرهزینه چونمتفاوت بدانند،  اساساً خواهند چیزی از یک متاع خاص نمی

 بازدهبسیار کم هایش را برای ساختن موتور احتراق داخلیاست. او قالبهایش قالب هد دورریختنانجام د
ر کند. دها را سرکوب میتوربین تغییر دهد. پس نوآوری ها را به قالب مناسبخواهد آنو نمی است آماده کرده

توانیم مخلوقات زنده را نیز ه میعالوکنند... و بهخور را سرکوب میهدردبههای خیلی بحال حاضر نوآوری
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ب، چه مشکلی پیدا نظر قرار دهید، خ راسو را مد نوعات در نظر آوریم. وقتی یک مصنوع مثلهمچون مص
ند؛ به ککافی خوب کار می ساختار و اهدافش به حد لی زیاد نیست. محدود است، بر حسبکنید؟ بله، خیمی

لی دارد؟ کنید: چه مشکانسان نگاه می یک مصنوع به نامبه توسعه و پیشرفتش دست یافته است. و  سرحدات
 هنوز راه زیادی در پیش دارد. سرتاپایش مشکل است، از این نظر معادل همان تفنگ سرُپر است...

رین تکند یکی از رایجهای حیوانی جدا میدیگر گونهانسان را از  ی حیوانیاینکه پرسش چه چیز گونهاول 
نظرم بهترین پاسخ را در اختیار داشت: شناسی عمومی، بهی نشانهبسکی، آغازگر ایدهست و کورزیهاسئوال

نند، اما زکنند و حرف میبینید که حیوانات هم ارتباط برقرار میکرد. می خلطزبان. اما زبان را نباید با ارتباط 
قرار دهند. ی خود اعضای گونه در دسترس شانز ُبرد  ارتباطیخارج ادانش را توانند ها نمینویسند. آننمی

چیز زیادی داریم که ند. اکنون یک موش پیر خردمند دشان بیاموزباید در طول حیات خو آموزندهرچه می
ش تواند دانهای دیگر بخوانند، نمیای بنویسد که موشتواند رسالهنمی ولی او داند،میها ها و تلهی سمدرباره

 حال ما! حال به مصنوع به خوش ...کندها منتقل ی موشهای آیندهیا نسل های کنونیرا به سایر موش شخود
اهی ها رنویسد. آنزند اما نمیکه حیوان حرف میزبان است، این های بشرمشخصهگردیم؛ یکی از وجهرانسان ب

ی د. البته کساناند، پس این امر در خالل زمان و مکان هم محقق نخواهد شدر اختیار نداشته چیزی برای نوشتن
از طور شفاهی منتقل کنند؛ کاری که بزبان انسانی را به توانند کلیتمی ولینویسند، شناسیم که نمیرا می

وانید تچیزی دیگر است. نمی دین است که در آن چیزی بازنمودگرتوانند. زبان از اساس نظامی نماحیوانات نمی
نقشه  دنبه خوانوادار وانید حیوانی را ت، نمینداردیچ معنایی برای حیوانات نقشه بکشید، نقشه برای حیوان ه

 ند.انقشه سواد هم قادر به خواندنصطالح بیابه هایآدم؛ اما کنید

احل دریا تواند در سانسان چه مشکلی دارد. مخلوقی را در نظر آورید که می خب، حال ببینیم مصنوع
اشته آیند و هنوز باور دها را ببیند که به سوی خشکی میسال کشتی زندگی کند، روز از پس روز و سال از پس

رد و مدور است. اما دانستند زمین گها می. آناست کلیسا چنین گفته چونباشد زمین تخت و صاف است، 
سال پیش از  011تواند که در این هرزآباد می نظر بگیرید را در یتخت و صاف است. یا مصنوعکه بودند معتقد 

وانم کلی تستفاده کند. میی توپ ااز گلولهبه ذهنش برسد  که با تماس منفجر شود یی توپی گلولهکه ایدهآن
ماند؟ راستش در و عقب میدهد سرُپر رضا می انسان به تفنگ ب، پس چرا مصنوعخدیگر هم بیاورم.  مثال

قدر مقدر است در وضعیت کنونی همان شناختیزیستای هستم که مطابق با آن ما به لحاظ نظریه حال بسط
ی قورباغه بماند! انسان در مرحله نوزاد قورباغه قرار است در وضعیت یک نوزادبمانیم که یک  مانخود

 یفبرای توص دکتر لچ شنیدیم. او این اصطالح را شناختی که قباًل از دهانزیستست ــ اصطالحی 2نئوتنی
اتش را ی حیثابت باقی مانده است. سمندر چرخه °شکل یا گذارمیی کرکه در مرحله بردارگانیسمی به کار می

یوان شوند و حروند و کنار گذاشته میها تحلیل میششکند؛ بعدتر آبشش شروع میطور عادی در آب با آببه

                                                            

.2 Neotenyشکل. م.ی کرمیدر مرحله تنانه : توانایی رسیدن به بلوغ 
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ی رشان را در آب سپزندگی اقیبگردند و ها به آب برمیگذارد: سپس آنآورد و به خشکی قدم میشش درمی
 کنند!دانم چرا این کار را میآیند. فقط نمیآب می کشیدن رویکنند و برای نفسمی

آب را  وقتهیچدهند و هایشان را از دست نمیششهستند که هرگز آبهم حال، سمندرهای خاصی درهر
ک زیاند. سمندر زولو در مکی نئوتنی باقی ماندهکه در مرحلهشود گفته مینند. در این صورت کترک نمی

ی ونرمانور زیبا به صرافت افتاده بودند هی این جست. و دانشمندان که از مخمصهای از این نوع سمندرهانمونه
فت. شکی ری نئوتنی به خهایش را از دست داد و با گذار از دورهششجانور آب به آن تزریق کردند و متعاقبش

ه(. البته شاید خیلی سودمند باشد که خند) ستریی دیگجانور بود یا نه، مساله که چنین کاری به سوداین
 طرفه است. وقتیخیابانی یک شش دربیاوری. حیف که تکاملعد آبزمان زیادی را در آب سپری کنی و ب

بیاوری. فکر کنم کمی بیش از حد  شاندستهتوانی دوباره بهرگز نمیدیگر  یهایت را از دست بدهششآب
غییر به آییم. اما این تی نئوتنی بیرون میخالی از مرحلهوخشک با یک تزریق ی باشد که گمان کنیمباورخوش

هایش را ششکه آبمحض آن ناپذیر خواهد بود. قطعًا زولو هم بهگشترای رخ دهد، اگر رخ دهد، بهر وسیله
رم، اما راغ نداهیچ دلیلی برایش س تکامل... نخواهد بود. قانون شاندوبارهبیندازد دیگر هرگز قادر به کسب 

هایشان را از دست دادند و دیگر ششها باید زمانی در خشکی بوده باشند: آبآید ــ والنظر یک قانون میبه
 شان نیاوردند.دستهرگز دوباره به

اند. هایی زدهفنوها فوتآن یم جانورها برای برداشتنکنهای تکاملی احساس میاین گام یبا مالحظهحال 
های ابتدایی درآورده چون پا یا شش، است در برده ها جان سالم بهسالیسراغ داریم که از خشکرا ای ماهیمثاًل 

ای وسیله اصرفًا ابزارهایی هستند برای انتقالش از یک منبع آب به منبعی دیگر، ی است. پاها در مورد این ماهی
 هددهایش را از دست میششآبخشکسالی. اما وقتی  جا تا پایانماندن در آنلی و باقیوبرای فرورفتن در گل

وده و دنبال آب ب حال گامی برداشته. او بهولی درهر ،گامی رو به جلو گویمنمی ــ است گامی غیرارادی برداشته
 ای مشابه برداشته شود.هوا را کشف کرده. و شاید گام رو به جلو برای نژاد انسانی به شیوه

میشه ه دادن کارهایی مثلجوی زمانی بیشتر برای انجامگردد، بلکه در جستفضا نمی دنبالفضانورد به 
ی ال همهبرای انتق ستقالییصرفًا ت اشی فضاییگیرد، و برنامهرابر میبا زمان باشتباه بهاست. او فضا را 

. شابه قرار است رخ دهدی مهم اتفاقجا شان به جایی دیگر که در آنو بردن نشدنی و تنگناهای مارفع مشکالت
ه فضا را کشف کند و بعد دریابد ک رونده حین جستجوی زمان بیشترماهی راه مورد حال، شاید انسان مثلبااین

فهم ونی ما قابلکن نظر زمانست که از نقطه. این گام تکاملی متضمن تغییراتیدر کار نیستی دیگر راه بازگشت
. کنمدارم رویش کار میاکنون اند که همدر رمانی گنجانده شده مطرح کردمجا هایی که اینتر ایدهنیستند. بیش

چنین  امموجب این کنفرانس کمابیش انتخاب کرده عناوین متعددی برای این رمان در ذهن دارم و عنوانی که به
 چند صفحه از آن را خواهم خواند... .ی زمینسیاره :های مردهجاده جایاست: 

رمانم[ مسلم در فکر فرار است، کیم ]قهرمان و فقط  گذارندمیدارد حبس ابدش را ه یک زندانی ک مثل»
انست؛ داو چنین سفری را نه تغییر محل که تغییر ُبعد میست. فضایی سفراش دانست که تنها هدف زندگیمی
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اول  دانید، بایداما می اینکه از آب به خشکی قدم بگذارد. ی پیرامونش، مثلیک موجود و همه بنیادی تغییر
را  باید تغییر دهیم تا این تحولتجا شروع کنیم. و همین را آمد. باید از اینوجود می کشیدن بهنفس توانایی
ر ذهن بود شناختی دزیست انسان با تغییرات مصنوع شویم. نخستین گام در راستای کاوش فضا آزمودنسبب 

یایی هستیم مخلوقاتی در کند. اکنون ما شبیهفضایی می فرسفضا و  که مصنوع انسان را بیشتر مناسب شرایط
ه بمانیم. نه زندتوانیم در آن محیط بیگایم که چطور میاشگفت نگریم و درین و هوا، به بال میجا، از زمکه از این

محیط همان زمان است. آن  کنیم. آبی که ما در آن زندگی میاین کار را نداشتند: ما داریم ها تواناییماهی
ی هکیم هم رویم...می متشست که به سفضاست. و فضا جایی کنیممی شای که ورای زمین نگاهبیگانه
 رضفزد وقتی با این پیشخواند و خشکش میمی رسید راخیالی که به دستش میهای علمیها و داستانکتاب

در این  ایکنندههای خستهآید و آدمفضایی پیش نمی آن سفرهایدر  شد که هیچ تغییر واقعیاولیه روبرو می
کنند. این اعمال کهنه و منسوخ را به فضا ببرید. کننده را ایفا میهای کهنه و قدیمی خستههمان نقش سفرها

 یبال روی یک صفحهها چندین سال نوری از زمین فاصله دارند و در حال تماشای کریکت و بیسحال انسان
شده دیای که ماهبرند؟! مثل اینشان را به فضا میهای ابلهانهگذرانیر کنید که وقتتوانید تصومی ند...انمایش

کواریخ»گفت: می در اختیار  وقت هرچه لزم داشته باشمم و آنبرم را روی خشکی میوب، من فقط این آ
 های خیلی خیلی زیادی دارید.(...شما نیازمندیخنده« )دارم...

پوند وزن دارد و این میزان وزن  891ی وزن مناسب است، ارگانیسم انسانی حدود ب، برای شروع مسالهخ»
باید د بینریند، و رویا میخورد، میکشد، میکه نفس می ست. اما همچنین این ارگانیسم انسانیبزرگی ایراد
ه ب دش ببرد...ای بگذارد و با خواش را داخل محفظهی زندگیی فرآیند ناشیانهاش، همهی محیط زندگیهمه

کادمیکش در کند ــفضا ببرد. و آدم فکر می  لاش مثدهد تا عینک دوچشمیمیآید، اجازه میکیم به نقش آ
کند، آقایان، یــ آدم فکر م ش بیفتداروی بینی افتاده بگویدپامزه و پیشبی ایخواهد لطیفهیک پروفسور که می

ها را ست و قرار است آنشان ضروریای ندارند که برای رفاهشدهاهلی ی فضاپیما احتماًل فیلکه آیا این خدمه
 بر پشت خود حمل کند...

 تر در دست خواهیم داشت،الگویی از یک بدن بسیار سبک ی وزن را در نظر بگیریمین مسالهب، اگر اخ
اور از دانشمندان به آن بی رویاها اشاره دارم که بعض گونوزن است. من به بدن شبحکه بالقوه بیدر واقع بدنی 

های گذارد که باید از سر بگذرانیم. من حرفدست تحولتی در اختیارمان میاما این الگو سرنخی از آن ندارند.
 مهرویا شهودی از شرایط فضایی را عالوه، گویم. بهشناسی سخن میستی زیزنم، بلکه در حیطهاخالقی نمی

دانیم که رویا ضرورتی می پژوهشیرویا هایواقعیتترین جذاباساس یکی از  دهد. برمیبه ما 
بگویند که چه زمانی یک  آر.ئی.ام امواجمغزی و  امواج باتوانند می هها امروزست. ببینید، آنشناختیزیست

 دارند خوابمغزی  امواجاند اگر هر بار که ها نشان دادهدیدن است و پژوهشانسان یا یک حیوان در حال خواب
 چه میزان خوابپرد ــ اهمیتی هم ندارد وقت حیوان از خواب میآن جلوی رویادیدن در خواب را بگیرند بیندمی

یش ش پو مرگ متعاقب ،ما، تشنجتدریج کقراری، و بهی، توهم، بیخلقبدون رویا مجاز است، و تا چه حد کج
دهد. خوابی را از خود نشان میبی تمام انواع عالئمقدر هم بخوابد،  رویادیدن بخوابد، هر آید. اگر انسان بدونمی
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 ا را واجد پیوندی حیاتی با چگالیکیم رویاه توانست بگیرد...ای از این میدانم فروید چه نتیجهنمی
ک ی مرد. راه کشتنگرفت و بدون این خط پرواز حتمًا میدش در فضا در نظر میشناختی و روحانی خوزیست

مسلط شدند.  هاپوستبر سرخ هاای که سفیدپوستشیوه به ستهارویاهای آن ردنکآدم یا یک ملت قطع
 .«دیگر دوست داشتند بمیرندهم ها پوستو جادویشان را گرفتند و سرخ هاپوستها رویاهای سرخسفیدپوست

سرنوشت  هکنکنم که قطعًا بسیاری از شما نخواهید پذیرفت: ایای شروع میفرضی پایهجا از پیشپس این
به  رسیدنــ در فضا رقم خواهد خورد و شکست ما در  زنممان حرف میشناختیزیست ما ــ دارم از سرنوشت

، ل باشدکه آن باجای آنانسان است. به همین خاطر است که مصنوع انسان به در مصنوع آن عیبی بنیادی
 سرُپر است. جا، روی زمین، سرگرم تفنگاین

 

 

 ترجمه ایمان گنجی
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