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مهندس معدن

نﺎم داﺳتﺎن  :مﺎموريت بي بﺎزگشت
با بسته شدن دريچه ورودي ،چراغ هاي داخل كابين كوچك راهبري سپهرنورد روشن شد .مردجوان روي ﺻﻨدﻟي راهبري نشست و

كﻼهخود ايﻤﻨي را از روي سرش برداشت .او بدون توجه به هﻤكارش كه روي ﺻﻨدﻟي كﻨاري نشسته بود ،كﻤربﻨد ايﻤﻨياش را بست

و مشغول به كار شد.

هﻤه نﻤادهاي كﻨترﻟي بر روي نﻤايشگر بازرسي ابزار هدايت سپهرنورد ،به رنگ سبز بودند .نفس عﻤيﻘي كشيد و بدون ايﻨكه سرش

را به سوي هﻤسفرش برگرداند در حاﻟيكه به ﺻفحه نﻤايشگر با دقت نگاه ميكرد گفت :نﻤي دانم ما خوش شانس هستيم يا بدشﻨاس.

هﻤسفرش نيز مشغول انجام كارهاي خودش بود .آن دو چﻨد دقيﻘه را در سكوت گذراندند تا ايﻨكه ﺻداي هﻤسفرش بلﻨد شد كه

ميگفت از ايﻨكه بايد نﻘشي شبيه آدم و حوا داشته باشيم خﻨدهام ميگيرد.

ﺻداي زن براي گوشهاي مرد دﻟﻨشين بود .او سرش را بي اختيار به سوي هﻤسفرش برگرداند و براي اوﻟين بار چهره زن را ديد .زن

جوان با ديدن چهره شگفتزده مرد ﻟبخﻨدي بر ﻟب آورد.

مرد جوان براي جبران رفتار گذشتهاش ،ﻟبخﻨدي برﻟب آورد و گفت :پوزش مرا بپذيريد .چﻨد روز گذشته فشار كاري زيادي داشتم و

اين اعصابم را به هم ريختهاست.

زن جوان سرش را تكاني داد .او در حاﻟي كه به كار خود مشغول ميشد با ﻟحﻨي طعﻨهآميز گفت :ترديد ندارم.

مرد جوان بيتوجه به اين گفته هﻤسفرش گفت :بﻨظر هﻤه چيز آماده سفر است ما تا زمان آغاز پرواز شش ساعت زمان داريم.
زن سرش را به سوي مرد جوان چرخاند گفت :بارگذاري محﻤوﻟه هاي ژني نيز رو به پايان است.

او سپس با ﻟبخﻨد ادامهداد :اين شش ساعت ،آخرين مرحله از دريافت مجوز گروه ما ،براي انجام اين سفر است.

مرد جوان كﻤربﻨد ايﻤﻨياش را بازكرد و از روي ﺻﻨدﻟي بلﻨدشد سپس به سوي در كوتاه ارتباطي اتاق راهبري با استراحتگاه سپهرنورد
به راه افتاد .زن نيز به دنبال او وارد بخش اول استراحتگاه شد.

١

اين بخش از سپهرنورد شامل يك آشپزخانه كوچك ،ميز غذاخوري ،ﺻﻨدﻟي راحتي ،ميزپذيرايي و دو ميز كارهوشﻤﻨد بود .در انتهاي

بخش ،دو در قرارداشت كه استراحتگاه را به دو اتاق خواب مستﻘل باز ميكرد.

زن جوان روي يكي از ﺻﻨدﻟي هاي راحتي نشست .او در حاﻟيكه به چهره مرد جوان با دقت نگاه ميكرد گفت :براساس روش كار

دريافت مجوز سفر ،ما بايد در شش ساعت آيﻨده با يكديگر گفتگوي آزاد داشته باشيم و پرسش هاي چاﻟش برانگيز از يكديگر بپرسيم

تا رايانه مركزي آخرين ارزيابيهاي مربوط به توان شخصيتي ما را انجامدهد و تصﻤيمبگيرد كه آيا اجازه سفر خواهيم داشت يا خير؟
مرد جوان پاسخي به اين گفته نداد .او ﻟبخﻨد بر ﻟب ،بر روي ﺻﻨدﻟي راحتي ديگري كه در برابر زن قرارداشت ،نشست.

زن جوان كﻤي روي ﺻﻨدﻟي جا به جا شد و بي مﻘدمه گفت :بﻨظر ميرسد كه شﻤا از انجام اين سفر كﻤي ناراحت هستيد شايد هم

نگران؟

مردجوان به چهره زن خيرهشد و پاسخ داد :نه .به هيچ وجه.

زن سرش را به نشانه ترديد تكانداد و گفت :شﻤا هﻨگامي كه وارد سپهرنورد شديد با ﺻداي بلﻨد گفتيد نﻤيدانيد ما خوش شانس

هستيم يا بدشﻨاس .بﻨظر من در اين گفته شﻤا ناخرسﻨدي از اين سفر وجوددارد.

مردجوان چﻨد ﻟحظهاي سكوت كرد سپس گفت :اين به دﻟيل نارضايتي من از اين سفر نبود .من هم مانﻨد شﻤا ،هﻤه مراحل انتخاب
شدن را سپري كردم و تعهدم به انجام اين سفر توسط ابررايانه و دانشﻤﻨدان "اتاق ادامه زندگي" تاييد شدهاست .گفته من تﻨها يك

پرسش فلسفي بود كه چﻨد روزي ذهن مرا به خود مشغول كردهبود.

زنجوان به چشﻤان مردجوان خيرهشد و با كﻨجكاوي پرسيد :پرسش فلسفي؟ چرا اين سوال ذهن شﻤا را به خود مشغول كرده است؟
شﻤا كه گفتيد به انجام وظايﻒاتان در اين سفر متعهد هستيد.

مرد جوان روي ﺻﻨدﻟي اش كﻤي جا به جا شد اين پرسش زن جوان كﻤي او را ناراحت كردهبود .زن جوان قصد داشت اراده اش را

درباره سفر به چاﻟش بكشد .او تﻼشكرد تا بيشتر برخود مسلط شود.

مردجوان نفس عﻤيﻘي كشيد و در ادامه گفت :ما زمين را ترك ميكﻨيم در حاﻟي كه ابررايانه "اتاق ادامه زندگي" اميدي به ادامه
حيات انسان هوشﻤﻨد ،در آيﻨده نزديك ،بر روي زمين ندارد .من و شﻤا و چﻨد گروه ديگر بايد تﻼش كﻨيم تا دوباره در نﻘطهاي از

جهان خارج از زمين ،زنجيره زندگي و موجود هوشﻤﻨد را ساماندهي بكﻨيم .ما خوش شانس هستيم چون در يكي از گروههاي انتﻘال
ژن و زندگي قرارداريم و نﻘش مهﻤي در ايجاد يك حيات هوشﻤﻨد ديگر در جهان هستي را به عهده گرفتيم و شايد بدشانس هستيم
چون مﻤكن است در اين كار موفق نشويم و تا زمان مرگ در سپهر بيكران سرگردان و تﻨها باقي بﻤانيم.

مردجوان پس از پايان گفتهاش ،از روي ﺻﻨدﻟي راحتي بلﻨدشد و به سوي آشپزخانه رفت .او احساس كرد كه گفتهاش ،مﻨفي انديشي
زيادي در خود داشتهاست به هﻤين دﻟيل تﻼش كرد تا ﻟبخﻨدي برﻟب بياورد .مرد جوان به سوي دستگاه چايساز روي پيشخوان رفت

و در هﻤين حال گفت :اﻟبته واژه" تﻨهايي" كﻤي اغراق آميز است ما تﻨها نخواهيم بود سپهرنوردهاي ديگر با ما هستﻨد و با زمين
نيز ارتباط داريم.

٢

او با كﻤك دستگاه چاي ساز روي پيشخوان آشپزخانه ،دو فﻨجان چاي درست كرد و به سوي ﺻﻨدﻟي راحتياش برگشت .مردجوان
فﻨجانها را برروي ميز ميان دو ﺻﻨدﻟي راحتي قرارداد و در ادامه گفت :و شايد سياره مﻨاسبي نيز زودتر پيدا شود .در اين ﺻورت
تعداد زيادي از سپهرنوردها با يكديگر روي آن فرود خواهيم آمد و جامعه خودمان را خواهيم ساخت.

او در حاﻟي كه روي ﺻﻨدﻟي مينشست .نگاهي به چاي داخل فﻨجانها انداخت و با ﻟبخﻨد گفت :بايد اعتراف كﻨم كه يكي از مزاياي
مهم اين سفر را فراموش كردهبودم.

زنجوان پرسيد :چه چيز را؟

مردجوان پاسخداد :با شخص ديگري نشستن و به جاي خوردن قرص ها و ژل هاي مواد غذايي ،چاي تازه دم را بدون نگراني از انتﻘال

بيﻤاري نوشيدن.

زن جوان با شﻨيدن اين گفته ،بي اختيار ﻟبخﻨدي بر ﻟب آورد .او در حاﻟي كه به بخار روي فﻨجان چاي داغ نگاه ميكرد ،سرش را به
نشانه موافﻘت تكان داد و گفت :درست است.

زن جوان فﻨجان چايش را از روي ميز برداشت .او فﻨجان چاي را با دو دست گرفت و به بيﻨي اش نزديك كرد .بوي مطبوع چاي

گيﻼن حاﻟش را بهتر كرد .در هﻤين حال رو به مردجوان كرد و با كﻨجكاوي پرسيد :تخصص من مكانيك نگهداري سپهرنوردها است.

چﻨد روزي بيشتر نيست كه با اين بيﻤاري و مشكل ادامه زندگي انسان بر روي زمين آشﻨا شدم اين بيﻤاري از كجا آمدهاست؟

مرد جوان فﻨجان چاي اش را از روي ميز برداشت و جرعه اي از آن نوشيد و در پاسخ هﻤسفرش گفت :من چﻨد ماهي است كه به
سبب آموزش فرماندهي با تاريخچه اين بيﻤاري آشﻨا شدم .داستان بلﻨدي دارد ،تﻼش مي كﻨم چكيده آن را براي شﻤا بگويم.

او جرعهاي ديگر از فﻨجان چايش نوشيد سپس ادامهداد :حدود يكصد سال پيش بيﻤاري واگيردار ناشﻨاختهاي جامعه بشري را درگير
كرد .دانشﻤﻨدان پس از پژوهش هاي زياد متوجه شدند كه سرچشﻤه اين بيﻤاري ،ناشي از يك تراشه بيواﻟكتريكي است كه براي

چﻨدين سال در مغز انسان ها از زمان توﻟد ،در كشورهاي پيشرفته جاسازي مي شدهاست تا فرايﻨد افزايش بهروري از مغز رخ دهد و

در ضﻤن اندازه گيري پايدار نشانه هاي حياتي انجامگيرد.

مرد جوان آخرين جرعه چاي داخل فﻨجان را سركشيد و فﻨجان خاﻟي را روي ميز گذاشت سپس در ادامه گفت :اين تراشه بيواﻟكتريك

در درازاي زمان ،فرگشت طبيعي يافت و در جهت افزايش كﻨترل خود بر ميزبان ،بخشي از سيﻨابس هاي مغز را از ميان برد .با اين
دگرگوني پيش بيﻨي نشده در مغز انسان ها ،جامعه انساني روند توسعه اجتﻤاعي و علﻤي خود را از دست داد و حتي روند بازگشتي

ايجاد شد .به زبان ساده ،انسان خردمﻨد از ديدگاه توانﻤﻨدي مغزي به دوران انسان نئاندرتال برگشت .بيﻤاري به سرعت در نوارهاي

دي ان ا تاثير گذاشت و به نسل هاي بعدي به ارث رسيد .جامعه انساني به مرور ،بخش بزرگي از انسان هاي خردمﻨد را از دست داد.

در يك بازه كوتاه پﻨجاه ساﻟه ،نود درﺻد دستاوردهاي چﻨد هزار ساﻟه بشر از ميان رفت و جﻨگ برسر غذا بين انسان هاي كه ديگر

توانايي مديريت و استفاده از ابزارهاي پيشرفته را نداشتﻨد ،درگرفت .اين كشﻤكش ها سبب شد كه ﺻدها ميليون نفر در سراسر
جهان كشته شوند .جﻨازههاي خاك نشده  ،بر روي سطح زمين پوسيدند و عﻨاﺻر اﺻلي زندگي يعﻨي خاك ،آب و هوا را به مرور

آﻟودهكردند و اين آﻟودگي وارد چرخش زندگي گياهان و ديگر حيوانات زنده زمين شد .ديگر تﻨها جامعه هاي كوچكي از انسان هاي
٣

خردمﻨد در دنيا و جدا از يكديگر باقي ماندند كه هر روز كوچك و كوچك تر مي شدند تا ايﻨكه بيست و چﻨد سال پيش ،در يكي از

اين جامعه ها ،گروهي از دانشﻤﻨدان اين جوامع پراكﻨده به دور هم جﻤع شدند و " اتاق ادامه زندگي" را درست كردند .آنها توانستﻨد

به سختي چﻨد زن و مرد كه مغزشان آسيب بسيار كﻤتري بود از ديگران جداكﻨﻨد و فرزندان آنها را براي انتﻘال حيات تربيت كﻨﻨد

و با تﻼش فراوان ژن هاي گياهان و حيوانات آﻟوده نشده را از سراسر جهان جﻤع آوري كردند .آنها...

زن جوان گفته مرد را بريد و با كﻤي دﻟخوري گفت :حاﻻ مي فهﻤم كه چرا تﻤام دوران كودكي در اتاقي كوچك و تﻨها بودم و هر روز

آدم هاي با ﻟباس هاي سراسر پوشيده براي من غذاهاي بدمزه مي آوردند .به ياد دارم روي نﻤايشگرهاي اتاق هﻤيشه تصاوير انسان
هايي كه در خيابان ها راه ميرفتﻨد ،از مغازه ها خريد مي كردند و در مهﻤاني ها دور هم مينشستﻨد و ميخﻨديدند ،به نﻤايش

گذاشتهميشد و من از خودم ميپرسيدم اين آدم ها كجا هستﻨد .تا ايﻨكه برنامه آموزشي من آغاز شد.

مرد جوان سرش را به آرامي تكان داد و با خﻨده گفت :بله .استادهاي هوﻟوگرامي و درس هاي تخصصي .من از بودن با اين هوﻟوگرام

ها بسيار خوشحال بودم آنها حس تﻨهايي مرا كاهش مي دادند.

او سپس به فﻨجان چاي اشاره كرد و با ﻟبخﻨد گفت :هفت يا هشت ماه بيشتر نيست كه با چاي واقعي آشﻨا شدم.

زنجوان در حاﻟيكه به چاي داخل فﻨجان نگاه ميكرد ،گفت :من هم هﻤيﻨطور .براي من كه خيلي هيجان انگيز بود
مردجوان چﻨد ﻟحظه اي به چهره زن جوان خيره شد سپس گفت :اوﻟين بار چه زماني خودت را ديدي؟

زنجوان فهﻤيد كه مرد جوان مي خواهد او را به چاﻟش بكشد .سخت ترين ﻟحظه زندگي برايش زماني بود كه اوﻟين بار خودش را در

آييﻨه ديده بود.

زنجوان ﻟبخﻨدي زوركي بر ﻟب آورد و در پاسخ گفت :توﻟد بيست ساﻟگي من بود .آنها مﻨتظر بودند كه مراحل رشد مغزي و بدني

ام كامل شده باشد .دو نفر كه ﻟباس هاي ايﻤﻨي سرتاسري برتن داشتﻨد آييﻨه قدي بزرگي را داخل اتاق آورند.
زن ناگهان سكوت كرد .ياداوري آن ﻟحظه برايش كﻤي سخت بود.

زنجوان فﻨجان چاي را روي ميز گذاشت و ادامه داد :من جلوي آييﻨه ايستادم .بدنم مانﻨد هﻤيشه كامﻼ ﻟخت بود .موجودي كه در

آييﻨه مي ديدم با تصاويري كه بر روي نﻤايشگر ساﻟيان سال از انسان ها ديده بودم ،متفاوت بود .در ابتدا شوكه شدم .چﻨد دقيﻘهاي

بعد هوﻟوگرام پرستار در كﻨارم هويدا شد .او مانﻨد هﻤيشه ﻟبخﻨدي دﻟﻨشين برﻟب داشت .پرستار در حاﻟي كه به تصوير داخل آييﻨه

نگاه ميكرد از من پرسيد :شگفت زده شدي؟.
من پاسخي به او ندادم.

پرستار هوﻟوگرامي سكوت نكرد و در ادامه گفت :نگران نباش تو هم مانﻨد آدم هايي كه روي نﻤايشگرها ديدي يك انسان هستي.

من در آييﻨه به بدنم با دقت بيشتر نگاه كردم .تفاوت ها برايم آشكار بود .سر من بزرگ تر از آدم هاي ديگر بود كوتاهي قدم در كﻨار

پرستارهوﻟوگرامي به چشم مي آمد و بدنم قويتر و استخوانبﻨدي درشت تري داشتم .تا چﻨد روز گيج بودم و آنها هر روز به من

آمپول ميزدند و قرص مي دادند تا ايﻨكه برخودم مسلط شدم.

۴

زن جوان سكوت كوتاه كرد و با ناراحتي گفت :روزهاي سختي را پشت سر گذاشتم.

مردجوان سرش را تكاني داد و گفت :بله ،براي من هم روزهاي سختي بود .بعدها كه براي دوره آموزش فرماندهي انتخاب شدم به

من گفتﻨد كه خيلي از جوان ها نتوانستد آن روز ها را سپري كﻨﻨد و دچار مشكل روحي و رواني شدند.

زنجوان در حاﻟيكه به چهره پرمو مرد خيره شدهبود با كﻨجكاوي پرسيد :من هرگز نفهﻤيدم كه چرا آن فيلم ها را براي ما به نﻤايش

ميگذاشتﻨد؟

مرد جوان پاسخداد :نگره اي وجود دارد كه آنچه ما مي بيﻨيم در بخش ناخودآگاه ما انباشته ميشود و روزي كه ما با يك تجربه

بيروني روبرو شويم اين دادههاي ذخيره شده به ما كﻤك مي كﻨد تا ايده ها و راه كارهاي براي چاﻟش پيش رو بيابيم و از سوي ديگر
در نگره مربوط به كاركرد اپي ژنوم ها ،نيز برخي باور به ارث رسيدن اين داده ها دارند .دانشﻤﻨدان بر اين باور هستﻨد فيلم هايي

كه براي ما به نﻤايش گذاشتﻨد در آيﻨده ،بر روي يك سياره ديگر و يا در اين سپهرنورد به ما براي ادامه كﻤك خواهد كرد .شايد ....

ناگهان ﺻداي زنگي در اتاق استراحت پيچيد .زمان حركت رسيدهبود .مرد جوان از ادامه ﺻحبت دست كشيد .آن دو از روي ﺻﻨدﻟي
هاي راحتي خود بلﻨد شدند و به سوي اتاق راهبري سپهرنورد رفتﻨد و آماده پرواز شدند.

چﻨد ﺻدمتر آن سوتر ،در اتاق فرماندهي مركزي سپهرنوردها ،پژوهشگرها به ﺻفحه نﻤايشگري كه اتاق استراحت سپهرنورد را به
ﺻورت زنده پخش مي كرد ،در سكوت نگاه ميكردند.

يكي از حاضرين كه بﻨظر مي رسيد بر ديگران ارشديت دارد گفت :رفتار اين دو نفر قابل پذيرش و انسانيتر از ديگران بود بﻨظر من

شانس موفﻘيت آنها زياد است.

يكي از حاضرين در اتاق سرش را به نشانه موافﻘت تكان داد و گفت :فرمانده من هم با شﻤا موافق هستم و در ضﻤن چاره ديگري هم

نداريم .تﻤام گروه هاي ديگر در آزمايش رد شدند .يكي از گروه ها حتي موفق به درست كردن چاي هم نشد.
فرمانده سرش را تكان داد و رو به ديگر حاضرين در اتاق كرد و گفت :كسي در اين مورد نظري دارد.

مردي كه پشت يك نﻤاشگر بزرگ مجازي نشسته بود از فرمانده پرسيد :به آنها خبر دهيم كه تﻨها گروه تاييد شده براي سفر هستﻨد؟
فرمانده به نشانه مخاﻟفت سرش را تكان داد :گفت:نه .به ياد داشته باشيد ما در آنها " آگاهي كاذبي" ايجادكرديم .اين آگاهي كاذب،

انگيزه سفر را در آن دو قوي كرده است آنها فكر مي كﻨﻨد ابر رايانه اي هوشﻤﻨد آن دو را انتخاب كردهاست و ما از زمين آنها را

پشتيباني خواهيمكرد .آنها فكر ميكردند با ديگر گروهها در اين سفرارتباط خواهﻨد داشت .اگر آن دو بدانﻨد كه تﻨها خواهﻨد بود
مﻤكن است در هﻤه چيز شك كﻨﻨد و دچار وحشت شوند.

او پس از گفتن اين جﻤله از روي ﺻﻨدﻟياش بلﻨد شد و رو به يكي از حاضرين در جلسه گفت :مجوز پرواز را ﺻادر كﻨيد.

مردي كه ﻟباس نظامي برتن داشت به فرمانده نزديك شد و پرسيد :قربان با بﻘيه چكار كﻨيم؟

فرمانده گفت :انها را به خارج شهر ببريد و رها كﻨيد.

۵

او پس از گفتن اين جﻤله از اتاق نشست خارج شد.

۶

