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روزهای خوب آقای «پاول فون هویدونک»
یکــی از روزهای ســال ۱۹۵۴ میالدی که «ژرژ پروســپه رمی» ملقــب به «هرژه»، 
هفدهمین کتاب از مجموعه کتاب های محبوب «تن تن و میلو» تحت عنوان «کاشفان 
روی ماه» (یا آن طور که به فارســی ترجمه شــده اســت «روی ماه قدم گذاشتیم») را 
در بروکســل منتشر کرد، ۵۰ کیلومتر آن سوتر در شــهر آنتورپ، «پاول فون هویدونک» 
مجسمه ســاز در حــال کار روی آثار انتزاعی -هندســی خودش بود. کســی نمی داند 
این جوان ۲۹ ســاله که تازه سه ســال از فارغ التحصیل شدنش در رشــته تاریخ هنر و 
باستان شناســی می گذشــت، آیا کتاب «هرژه» را مطالعه کرد و بــا قهرمانان کارتونی 
خلق شــده به دست هم وطنش به کره ماه رفت یا نه، اما یک چیز را همه می دانستند؛ 
اینکه «فــون هویدونــک» از دوران جوانی به فضا و فضانوردی و شــاید هم از همه 
بیشــتر به کره ماه عالقه داشــت و همین عالقه هم بود که ســبب شد تا از اوایل دهه 
۶۰ میالدی و هم زمان با اوج گرفتن شهرت او، به تدریج «هنر فضایی» در آثارش بیشتر 
به چشــم بخورد. جو غالب جهان در دهه ۶۰ میالدی، فتح فضا از سوی بشر بود. تب 
فضا در آن ســال ها آن قدر تند بود که حتی پرده هایی از جنگ ســرد میان دو ابرقدرت 
وقت نیز در قالب زورآزمایی های فضایی بروز می یافت. در ســایه چنین دورنمایی بود 
که حرکت مســتمر «فون هویدونک» در خلــق انتزاعی ترین آثار هنری فضایی، به روز 
۲۰ جوالی ۱۹۶۹ رســید؛ روزی که انسان موفق شد برای نخستین بار در تاریخ حیاتش، 
قدم بر خاک کره ماه بگذارد. در آن روز، بی گمان «فون هویدونک» نیز مانند میلیون ها 
انســان دیگر تحت تأثیر این رخداد تاریخی قرار گرفت؛ اما این هنرمند بلژیکی باید دو 
ســال دیگر هم صبر می کرد تا فرصتی به او بخشیده شــود که تا امروز نظیر آن برای 

کسی تکرار نشده است.
اتفاق مهم در ساعات آخر ماه نوردی

۳۱ جــوالی ۱۹۷۱ (۹ مــرداد ۱۳۵۰) ســاعت ۱:۴۶ بامداد به وقت تهران، ســفینه 
آپولو-۱۵ مطابق برنامه از پیش تعیین شده در منطقه خطرناک «هادلی رایل» در روی 
کره ماه به زمین نشســت. هادلی رایل منطقه ای دره مانند است که بر اثر فعالیت های 
آتشفشــانی و احتماال بر اثر تخریب یک داالن گدازه ایجاد شده است. چند ساعت بعد 

از فرود آپولو-۱۵ بر سطح ماه، فرمانده «دیوید اسکات» از سفینه خارج شد و به عنوان 
هفتمین فضانــورد در ماه راهپیمایی کرد. با ملحق شــدن «جیمــز اروین» به «دیوید 
اسکات»، میلیون ها نفر در کره زمین ماه نوردی این دو نفر را با نخستین وسیله چرخ دار 
که به ماه برده شــده بود، مشاهده کردند. فضانوردان مجموعا ۶۷ ساعت اقامت روی 
کره ماه را گذراندند تا به زمین بازگردند. در این مدت چیزی که از چشــم زمینی ها دور 
ماند، اقدام فرمانده «اســکات» در قرار دادن شــیئی بر زمین ماه در محدوده ای بود که 
آپولو-۱۵ در آنجا فرود آمده بود؛ به تاریخ کره زمین، در دوم آگوســت ۱۹۷۱ (۱۱ مرداد 

.(۱۳۵۰
رونمایی از «ارزشمندترین هدیه فضایی ایران»

۱۲ تیرماه ســال ۱۳۹۹، مراسم آغاز به کار نمایشــگاه «تا هنر معاصر» به  مناسبت 
بیســت وپنجمین ســال تأســیس موزه هنرهای معاصر اصفهان برگزار شــد. در این 
نمایشــگاه، منتخبی از آثار گنجینه موزه و ۱۴۲ اثر سنتی و کالسیک، هنر نوگرا، عکس 
و آثار هنرمندان خارجی که در ســال های مختلف به موزه هنرهای معاصر اهدا شده 
بود، به نمایش درآمد. در میان این آثار شــاخص، اثری هم وجود داشت که مدیر موزه 
از آن به عنوان «ارزشــمندترین اثر اهدایی به موزه هنرهای معاصر اصفهان» یاد کرد؛ 
یک مجسمه کوچک که قریب به یک سال و نیم پیش از آن به این موزه اهدا شده بود؛ 

اما رونمایی از آن به ۱۲ تیرماه سال ۱۳۹۹ موکول شد.
مجسمه از کجا آمد؟

سوم اســفند ۱۳۹۷، در جریان پروژه ای به نام «انســان، هنر، کهکشان» و با ابتکار 
مدیران یک شرکت هنری-فرهنگی بین المللی، یک ادیشن (شماره ۰۱۷) از مجسمه ای 
۸۵ میلی متری از جنس آلومینیوم به موزه هنرهای معاصر اصفهان اهدا شد. نام این 
مجسمه کوچک که از طراحی بسیار ساده ای برخوردار است، «فضانورد افتاده» است 
و از میان همه هدایایی که به این موزه اهدا شده، داستان جالب تری دارد. اگرچه مبدأ 
سفر «فضانورد افتاده» برای رسیدن به موزه هنرهای معاصر اصفهان، بلژیک، کشوری 
کوچک در غرب اروپا و در فاصله حدود شــش هزار کیلومتری از اصفهان اســت؛ اما 
اصل ماجرای این مجســمه به ۳۸۴ هزار و ۴۰۰ کیلومتر باالتر از آسمان شهر اصفهان 

مربوط می شــود، به جایی در عمق ســیاهی های فضا که داستان نمونه اصلی ادیشن 
۰۱۷ را خواندنی کرده است.

ایده ای از نیویورک
ســال ۱۹۶۹ همه جا صحبت از پروژه بلندپروازانه ناسا برای تسخیر کره ماه بود. قرار 
بود این اتفاق، تابســتان همان سال رقم بخورد و سرنشــینان فضاپیمای آپولو-۱۱ برای 
نخســتین بار آرزوی هزاران ساله بشــر برای قدم زدن روی سطح ماه را به واقعیت تبدیل 
کنند. در مارس ۱۹۶۹، سه، چهار ماه پیش از زمان اعالم شده برای حرکت فضانوردان به 
ســمت کره ماه، «پاول فون هویدونک»، هنرمند نوگرای بلژیکی سری به گالری «وادل» 
در منهتن نیویورک زد. آنجا هم صحبت بر ســر تسخیر قریب الوقوع فضا از سوی انسان 
بــود. «هویدونک» هنگام حضور در این گالــری، با «لوئیس دویچمن»، یکی از کارمندان 
گالــری و «ریچارد ود دل» مدیر آنجا به گفت وگو پرداخت. او متوجه شــد که آنها ایده 
جالبــی برایش دارنــد: «باید یکی از آثارت توســط فضانوردان به کره ماه برده شــود». 
«هویدونک» اگرچه ۲۰ ســال با مضامین فضایی کار کرده بود، اما این ایده را غیرممکن 
می دانســت درحالی که «دویچمن» امیدوارتر از او به ماجرا می نگریست: «من نمی دانم 
چطور اما راهی برای این کار پیدا می کنم». البته این کارمند گالری و مدیر نیویورکی اش، 
جز به هنر مجسمه ســاز بلژیکی، به استفاده تجاری بزرگی که گالری می توانست از این 
کار ببرد هم می اندیشــیدند. آنها می دانستند اگر چنین اتفاقی بیفتد این گالری با فروش 
انحصاری نمونه هایی از مجســمه فضایی، درآمد هنگفتی به جیب خواهد زد و همین 

انگیزه باعث شد تا «ود دل» و «دویچمن» بیشتر روی این موضوع متمرکز شوند.
شرط و شروط گذاشته می شود

آنچــه در مــارس ۱۹۶۹ در گالری «وادل» به عنوان یک ایده ناممکن مطرح شــد، 
سرانجام منجر به مالقاتی در ژوئن ۱۹۷۱ بین «پاول فون هویدونک» و خدمه آپولو-۱۵ 
شد. حاال دو ســال از محقق شدن پروژه ناســا برای فتح ماه می گذشت و فضانوردان 
آپولو-۱۱ برای اولین بار این آرزوی همیشــگی بشــر را در ۲۰ جوالی ۱۹۶۹ جامه عمل 
پوشــانده بودند. اما قرار نبود پیاده روی روی ماه تنها منحصر به «نیل آرمســترانگ» و 
«باز آلدرین» شــود بلکه ناســا از همان روز تاریخی، برنامه هــای بلندپروازانه تری هم 

بــرای آینده چیده بود. مجموعا آنچه تحت عنوان برنامه «آپولوی ناســا» مطرح بود، 
در فاصله سال های ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۲ دوازده فضانورد را در قالب شش مأموریت فضایی 
به ماه فرســتاد که آخرین مأموریــت مربوط به آپولو-۱۷ در ســال ۱۹۷۲ بود. برنامه 
آپولو-۱۵ در میانه این ســه سال، قرار بود برای نخستین بار حرکت خودروی ماه نورد را 
روی ســطح کره ماه آزمایش کند. کسی هم که برای فرماندهی این مأموریت انتخاب 
شــده بود، «دیوید اســکات»، خلبان نیروی هوایی ایاالت متحده بود که می بایست به 
همــراه «جیمز ارویــن» و «آلفرد وردن» ضمن گشــت وگذار با ماه نــورد و انجام چند 
آزمایش علمی روی ســطح تنها قمر ســیاره زمین، سنگ هایی را هم برای مطالعه به 
کره خاکی منتقل کنند. «پاول فون هویدونک»، کمتر از دو ماه مانده به فرود آپولو-۱۵ 
بر ســطح کره ماه، با این ســه فضانورد مالقات کرد. حاال ژوئن سال ۱۹۷۱ بود و جهان 
بی تاب مشــاهده دوباره راهپیمایی فضانوردان بر ســطح ماه. در یک میهمانی شــام 
در فلوریدا، فرمانده «اســکات» با درخواســت «فون هویدونک» بــرای قراردادن یک 
مجســمه از ســاخته های او بر روی کره ماه موافقت کرد، اما ناســا شرایط دشواری را 
برای تحقق این خواســته پیش پای هنرمند بلژیکی قرار داد. اداره کل ملی هوانوردی 
و فضانوردی ایاالت متحده اعالم کرد که این مجســمه باید کوچک، محکم و ســبک 
باشــد، نمی تواند لبه های تیز داشته باشد و نمی تواند مغناطیسی باشد، باید در مقابل 
نور مســتقیم خورشــید و دمای ماه هم ایستادگی کند. «دیوید اســکات» نیز از «فون 
هویدونک» خواست مجسمه اش را به صورتی بسازد که بدون تمایز قراردادن جنسی 
و نژادی، سمبل تمام بشریت باشد. این مجسمه نه باید زن باشد، نه مرد. نه باید سفید 
باشــد، نه ســیاه و به هیچ قومیتی هم ربط پیدا نکند. تداعی انسان پیر و جوان را هم 
نکند. اینها، خواســته ناســا هم بود. اما شــاید هیچ کدام از این شرط ها به اندازه یکی 
مهم نبود: اینکه ســازنده مجسمه باید ناشناس باقی بماند تا استفاده تجاری از برنامه 
فضایــی ایاالت متحده صورت نگیرد. «فون هویدونک» ضمن پذیرش این شــروط، به 
دنبال خلق مجســمه ای انتزاعی از آلومینیوم برآمد. او تصمیم داشت این مجسمه را 
به شــکل یک انسان ایســتاده داخل محفظه ای شیشه ای از جنس اکریلیک قرار دهد، 
اما اندکی پیش از پرتاب آپولو-۱۵ در ۲۶ جوالی ۱۹۷۱، «اسکات» به «فون هویدونک» 

خبر داد که چون پوشــش اکریلیک احتمال خطر آتش سوزی را افزایش می دهد، ناسا 
با قراردادن مجسمه در این پوشــش مخالفت کرده و بنابراین اثر ساخته او باید بدون 

هرگونه پوشش اضافی به کره ماه برده شود.
تاریخ سازی یک مجسمه

دوم آگوســت ۱۹۷۱ اگر برای هر کسی در این جهان یک روز معمولی بود، اما برای 
«پــاول فون هویدونــک»، هنرمند نوگــرای بلژیکی، خاص ترین روز عمرش محســوب 
می شــد. ســاعت ۱۲ و ۱۸ دقیقه آن روز به وقــت گرینویچ، فرمانده «دیوید اســکات» 
از ســفینه فضایی آپولــو-۱۵ خارج شــد و مجســمه آلومینیومی ۸٫۵ ســانتی متری 
«هویدونک» را به صورت افتاده در کنار «هادلی رایل»، دره ای طوالنی روی ســطح کره 
ماه، درست در مقابل پالکی قرار داد که روی آن اسامی ۱۴ نفر (۶ روس و ۸ آمریکایی) 
حک شــده بود که در راه اکتشــافات فضایی جان خود را از دست داده بودند. آنچه در 
کره ماه اتفاق افتاد تا زمانی که ســه فضانورد آپولو-۱۵ به زمین بازنگشــتند رسانه ای 
نشــد و مردم جهان تنها زمانی از این ماجرا مطلع شــدند که کنفرانس خبری فرمانده 
«دیوید اســکات» تشکیل شــده بود. او در این کنفرانس گفت که ما یک یادواره کوچک 
را به عنوان ادای احترام به فضانوردان قهرمانی که جان خود را در راه پیشــرفت های 
فضایی از دســت داده اند، به شکل افتاده بر روی کره ماه قرار دادیم. «اسکات» البته از 
سه نفر دیگر (دو روس و یک آمریکایی) هم یاد کرد که آنها نیز در راه شناساندن اسرار 
فضا جان باخته بودند، اما نامشــان برای حک شدن روی پالک مخصوص از قلم افتاده 
بود. از همین کنفرانس خبری به بعد، مجســمه «پاول فون هویدونک» که حاال به کره 
ماه رســیده بود، «فضانورد افتاده» لقب گرفــت. از آن طرف، «هویدونک» از اینکه هنر 
وی راه رســیدن به سرنوشت انســانی فراتر از زمین را نشان می دهد هیجان زده بود. او 
انتظار داشــت که حتی «بزرگ تر از پیکاسو» شــود غافل از اینکه قرار نبود همه چیز بر 
وفق مراد هنرمند بلژیکی پیش برود. به زودی اختالفات بر سر این مجسمه سر باز کرد.

کشمکش بلژیکی-آمریکایی
هنرمند بلژیکی از اینکه فضانوردان آپولو-۱۵ مجســمه ساخت دست او را که قرار 
بود نمادی از کل بشــریت در کره ماه باشــد، تنها منحصر به ۱۴ نفر انســان درگذشته 

کــرده بودند، دلخور بــود. «هویدونک» همچنین از اینکه مجســمه اش را به شــکل 
افتــاده روی ســطح ماه رها کردند هم ناخرســند بود. او در گفت وگــو با یک روزنامه 
بلژیکــی، دلخوری هایــش را صریحا بیان کــرد. «هویدونک» گفت که این مجســمه 
قــرار بود نمادی از تمام بشــریت باشــد و نه فقط ۱۴ فضانــورد. وی در این مصاحبه 
ادعا کرد که نمی دانســته این مجســمه به عنوان یك یادبود برای ایــن افراد در فضا 
اســتفاده خواهد شد و نامی که به این اثر داده می شود (فضانورد افتاده) از طرف وی 
انتخاب و تأیید نشده است. مجسمه ســاز بلژیکی تأکید کرد که مجسمه باید به شکل 
ایســتاده در کره ماه باقی می ماند. «هویدونک» همچنین انکار کرد که توافق شده بود 
نامــی از او بــه عنوان خالق این اثر هنری برده نشــود و تا پایان پروژه آپولو ناشــناس 
بمانــد. «فون هویدونک» ادعــا کرد درک متفاوتی از توافق انجام شــده با فضانوردان 
داشــته و بنابرایــن قصد فروش ۹۵۰ نســخه از این هنر دست ســازش را دارد. در ماه 
می   ســال ۱۹۷۲ «اســکات» از تصمیم هنرمند بلژیکی مطلع شــد. او معتقد بود که 
این امر نقض روح توافق آنها و سیاســت ناســا در قبال ممنوعیت بهره برداری تجاری 
از برنامه هــای فضایی اســت. واضح بود که «هویدونک» چنین اعتقادی نداشــت. او 
در جــوالی ۱۹۷۲ یک آگهــی تمام صفحه ای در یکی از مهم ترین نشــریات هنری آن 
روزگار ســفارش داد و اعالم کرد که گالری «وادل» در نیویورک، ۹۵۰ ماکت از مجسمه 
فضانورد افتاده که توسط خود او امضا شده را به قیمت ۷۵۰ دالر به فروش می رساند. 
البته هنرمند بلژیکی ســرانجام ناچار شــد تحت فشار ناسا که سیاست سختگیرانه ای 
علیه سوءاســتفاده تجاری از برنامه فضایی دولت ایاالت متحده دارد، از خواسته خود 
کوتاه بیاید. اما به هرحال تعدادی از آن مجســمه ها به فروش رفت که امروز از ارزش 
باالیی برخوردارند. یکی از آنها به شــماره ۲۰۰/۹۵۰ را یک بانکدار و ســرمایه گذار به 
نام «مورگان استنلی» که به جمع آوری مصنوعات فضایی و آثار هنری عالقه مند بود، 
خریداری کرد. همین مجســمه در سال ۲۰۱۵ توسط سایت eBay به یک مجموعه دار 
مشــهور ساکن در انگلستان رســید. «هویدونک» اصالت این مجسمه را تأیید کرد. در 
۱۱ ســپتامبر ۲۰۰۷، «ژان استالمنز»، روزنامه نگار هنری در گفت وگویی مکتوب با «فون 
هویدونك» از او ســؤال کرد که چه تعداد ماکــت از فضانورد افتاده در روی کره زمین 

یادداشــتی که پیش روی شماســت از ســویی نگاه تاریخی به پدیده های ســخت 
زاســتاری همچون ســیل و زلزله و فوران آتش فشــان و خشک ســالی دارد؛ بنابراین 
یادداشتی تاریِخ دانشی است و از سوی دیگر درآمیخته با جامعه شناسی دانش و نکات 
پایه ای از فیزیک است. اما جان کالم یادداشت این است که نشان دهم چگونه نادانی و 
ناآشنایی انسان سبب خرافه و شبه دانش شده بود و چگونه دانش و دانایی سبب فهم 
ژرف و یافتن راه حل برای بحران های زاســتاری می شود. اجازه دهید این یادداشت را با 
جمله ای از فیزیک دان بلندآوازه جهاِن هسته ای، بانو «ماری کوری» آغاز کنیم. «ماری 

کوری» می گوید: هیچ چیز ترسناک نیست، فقط کافی است آن را بفهمیم و بشناسیم.

بیایید داســتان را از رویدادهای زاســتاری یا طبیعی در زمین آغاز کنیم. زمین گویی 
موجودی چنان زنده اســت که از کالبد گیتی همچون جنینی زاده شده، رشد می یابد و 
هرروز جلوه ای از تغییراتش را برای آدمیان رونمایی می کند. زمین با پدیده هایی مانند 
ســیل، زلزله، خشک سالی، فوران آتش فشــان، رانش زمین، فروچاله و دیگر رویدادها 
گره  خورده اســت. برخی از این حادثه های زاســتاری برآمده از دگرگشت زمین است 
و برخی دیگر نتیجه خطای انســانی. برای نمونه اگر امروز در ایران شاهد فرونشست 
زمین هســتیم بخش زیادی از آن نتیجه خطای افراد و دولت در مقیاس کالن اســت. 
آدمی همواره در توجیه حادثه های نام برده شــده، به خرافــات روی می آورد. هزاران 
سال پیش و شــاید بهتر باشــد بگوییم تا پیش از باززایش در اروپا در جای جای زمین 
انسان نمی توانست دلیل پدیده های زاستاری در زمین یا آسمان را بفهمد؛ بنابراین ذهن 
کنجکاو او اسطوره و خرافه می ساخت. این بدان معنا نیست که همه این گونه بودند. 
از یونان باســتان و پیش از آن تا دوره طالیی تمدن ایران و حتی قرون وســطا در اروپا، 
همواره بودند افراد و دانشــمندانی که در پی کشــف علت پدیده ها بودند، اما بیشــتر 
مردمان خرافه گرا بودند. و این وضعیت اگرچه پس از گذشت چند قرن از آغاز باززایش 

و نوزایی بسیار بهبود یافته؛ اما همچنان شبه دانش و خرافه پابرجاست.
پدیده های زاستاری برخی هراســناک بودند، همچون سیل و زلزله و آتش فشان و 
رانش زمین. برخی هم نظم ظاهرِی همیشگی را به هم می زدند؛ همچون خورگرفت و 
ماه گرفت. هراس انسان ناشی از بی دانشی و نادانی بود و برای توجیه پدیده ها به خرافه 
و افسانه ســازی و نگرش های متافیزیکی روی می آورد. برای مثال وقتی خورگرفت یا 
خورشیدگرفتگی رخ می داد چینی های قدیم گمان می کردند اژدهایی کیهانی خورشید 
را می بلعد. فریاد سر می دادند و بر طبل و سنج می کوبیدند. به سوی خورشید تیر پرتاب 
می کردنــد و حتی ارتش چین گلوله های توپ پرتاب می کردند. وقتی خورگرفت تمام 
می شــد و خورشید در آسمان پیدا می شد، اژدهای بلعنده خورشید گریخته بود و آنها 
خورشــید را بازســتانده  بودند. در هند مردم تا گردن در آب رودخانه فرومی رفتند و به  
نوعی از وردگویی می پرداختند. سرخ پوستان به  سوی خورشید پیکان های آتشین پرتاب 
می کردند. اســکیموها اما داستان متفاوتی داشتند؛ آنها چون در طی سال ماه هایی را 
بدون خورشــید در آسمان باالی سرشان ســپری می کردند؛ بنابراین از خورگرفت بیم 
نداشــتند و گمان می کردند خورشــید و مانگ (کره  ماه) زمین را موقتی ترک کرده اند 

و بازخواهند گشــت. آزتک ها بی رحمانه برای دورماندن از بالی آنچه گمان داشــتند 
از گرفت ها ممکن اســت بر سرشان بیاید، خون چند انســان بی گناه و به ویژه دختران 
جوان را می ریختند و پیروان دیگر آیین ها نیز هریک به شــیوه ای با پدیده های زاستاری 
مواجه می شــدند و می شــوند. خورگرفت و ماه گرفت هیچ خطری برای انسان ندارد 
اما نادانســتگی انســان از چگونگی آن او را به هراس می اندازد. جالب آنکه گرفت ها 
بسیار منظم و پیش بینی پذیر هستند؛ آن چنان که امروزه اخترشناسان با کمک رایانگرها 
می توانند تا در حدود ثانیه، گرفت های هزار ســال دیگر را هم پیش بینی کنند. ناتوانی 
در توضیح پدیده های زاســتاری ســبب می شــد آدمی آنها را به نیروهای فرازاستاری 
نســبت دهد. روز و شب که امروزه برای کودکان در مهدکودک ها هم بدیهی می نماید، 
به نیروهای فرازاستاری نسبت داده می شــد؛ زیرا هیچ درکی از چرخش زمین به گرد 
محور خودش نداشــتند. اما امروزه می دانیم چرخش زمین پیرامون محور خودش و 
نیز گردش آن به گرد خورشــید دو پدیده بازمانده از زمان شکل گیری یا دیسش سامانه 

خورشیدی است و توضیح آن هیچ نیازی به توجیهات فرازاستاری و ماورایی ندارد.
خشک ســالی هم یکی دیگر از آن پدیده های زاســتاری است که بالی جان آدم ها 

و تمدن ها شــده اســت. قحطی غذایی، گرســنگی، جنگ، ویرانی و بیماری همگی از 
پیامدهای خشک سالی ها روی زمین بوده اند. 

تــا مدت ها انســان نمی دانســت تغییرات اقلیمــی چرا و چگونــه رخ می دهد و 
اگر بی پرده ســخن بگوییم، در نیم قرن گذشته اســت که تغییرات اقلیمی به موضوع 
مناقشــه انگیز تبدیل  شــده است. خشک ســالی پیامدهای ویرانگر بســیاری داشته و 
دارد. ازمیان رفتــن تمدن هــای بزرگ در پایــان عصر آهن همچون میســنی در یونان، 
یکی از عامل های مهم آن خشک ســالی بوده اســت. خشک سالی سبب بروز قحطی 
می شــود. قحطی ها با خود جنــگ به همراه دارند و حتی در همیــن دوره که به نظر 
می رسد، نهادهای بین المللی سیاسی و دانشــی آن قدر هستند که بتوانند از بحران و 
فاجعه جلوگیری کنند، بازهم پیامدهای خشک سالی منجر به تنش های سخت میان 
حکومت ها می شود. خوب است همین جا به این نکته اشاره  کنم که خاورمیانه یکی از 
مکان هایی است که با خشک سالی و بحران آب روبه روست و اگر امروز کشورهای این 
منطقه عقالنیت به کار نگیرند باید بر سر آب و غذا نبردهای سخت کنند. پژوهش های 
ایزوتوپی که بخشی از دانش هسته ای صلح آمیز است، روی الیه های کربنی و مواد آلی 

یا ارگانیک نشــان داده اند خشک ســالی گاهی تا بیش از یک قرن هم می تواند به درازا 
بکشد. یک قرن خشک سالی می تواند پیامدهای جمعیتی بسیاری داشته باشد که حتی 
ژئوپلیتیک کشورها را دستخوش چالش کند و این مسئله درباره ایران هم وجود دارد. 
به لحاظ تاریخی نابودی تمدن مایاها ناشــی از خشک ســالی بوده و این روند در قرن 

بیست ویک هم ممکن است. 
انســانی که پس از باززایش دریافته بود پدیده ها ریشــه های دانشی دارند و همان 
قانونی که ســیب را از درخت به سمت زمین می کشــد، همان قانونی است که ماه را 
در مدار و زمین را گرد خورشــید نگه  داشته اســت، برای حل بحران ها به دانش روی 
آورد. آدمی دریافتــه بود اگرچه گاهی دانش با صنعت و بنگاه های جنگ افروز درهم  
می آمیزد، بالی جان می شــود و به جنگ افزارهای کشتار جمعی می انجامد؛ اما روی 
دیگر ســکه چنین اســت که با دانش به کمک حل بحران ها می آید. بارورسازی ابرها 
و واداشــتن ابرها به ریزش باران، راه حل انســان خردمند برای رویایی با خشک سالی، 
بی بارشــی و کم بارشی اســت. این نکته را یادآوری کنم که به فرایند بارورسازی ابرها 
در زبان دانشــی فارسی «ابرآمایی» می گویند. تعریف بسیار ساده ابرآمایی چنین است: 

فرایندی که در آن با افزودن موادی شــیمیایی درون ابرهای جّوی ســبب باران زایی یا 
برف زایی شــوند. این سازوکار برای تعدیل آب وهوا به کار می رود و دو شیوه کلی دارد. 
بارورســازی با کمک هواگردها همچون هواپیما یا پهپاد و بارورسازی با کمک زایشگر 
یا ژنراتورهای ویژه صورت می گیرد. اندیشــه ابرآمایی نخســتین بار در نیمه دوم سده 
نوزدهم میالدی شکل گرفت و به سال ۱۹۴۶م. یک سال پس از پایان جنگ جهانی دوم 
«وینســت ِشِفر» آمریکایی با تزریق دانه های یخ خشک به ابرها با کمک هواپیما ابرها 
را به باریدن واداشــت. تا به امروز هم کشورهای زیادی ازجمله ایران از ابرآمایی برای 

تغییرات دلخواه آب وهوایی بهره جسته اند.
کشور عزیزمان ایران با خشک ســالی روبه روست و همین امروز که در حال نوشتن 
این یادداشــت هستم، نفس های دریاچه ارومیه به شــماره افتاده. روزگاری است که 
رودها و دریاچه ها خشــک می شوند، زمین فرو می ریزد و دهان باز می کند و سفره های 
آب زیرزمینی ته می کشــند. بخش مهمی از این پدیده ها برآمده از ناکاربلدی اســت؛ 
از ســاخت ســدها تا هزاران هزار چاه غیرمجاز. راه چاره در اصالح افراد و قانون ها و 

ساختارها و بیش از همه بهره گیری از دانش و تخصص است. 

از خشک سالی زمین تا خشک  مغزی دانش ستیزان
نگاهی تاریخی به پدیده های زاستاری و شبه علم پیرامون آن

۱۲ آگوســت ۱۹۷۱ (۲۱ مرداد ۱۳۵۰)، مرکز فضایی جانسون ناسا در هیوســتون، سالن اصلی مرکز فضاپیمای سرنشین دار (MSC)، پشت یک میز بزرگ سه مرد در مقابل چشم تعداد زیادی از 
خبرنگاران رســانه های گروهی نشسته بودند. آنها «دیوید آر. اسکات»، «آلفرد ام. وردن» و «جیمز بی. اروین»، فضانوردان آپولو-۱۵ بودند که پنج روز پیش تر، مأموریت ۱۲ روزه فرود روی ماه را 
با موفقیت به پایان رســانده و به زمین برگشته بودند. آنها بعد از چند روز قرنطینه و انجام آزمایش های پزشکی، حاال می خواستند گزارش این ماه نوردی بی سابقه را برای نمایندگان رسانه های 
گروهی تشریح کنند. مأموریت آپولو-۱۵ نخستین کاوش جدی ناسا در کره ماه تا آن زمان محسوب می شد. تا پیش از این مأموریت، ناسا سه فضاپیمای دیگر را تحت برنامه های فضایی «آپولو» 
بر سطح ماه فرود آورده بود و شش فضانورد بر زمین مسطح ماه قدم گذاشته بودند؛ اما آپولو-۱۵ قرار بود همه رکوردهای ماه نوردی را جابه جا کند. خدمه مأموریت آپولو-۱۵ رکورد طوالنی ترین 
پرواز آپولو تا به امروز را شکســتند و برای نخستین بار از یک ماه نورد چرخ دار برای جابه جا شدن در سطح قمر زمین استفاده کردند. آنها همچنین آزمایش هایی را بر خاک و سنگ های ماه انجام دادند که در مأموریت های قبلی آپولو انجام نشده بود؛ 

اما چیزی که در کنفرانس سه فضانورد برای خبرنگاران و جهانیان غافلگیرکننده بود، خبری بود که «دیوید اسکات» آن را برای نخستین بار فاش می کرد.

داستان یک «مجسمه افتاده»
چگونه ۵۱ سال پیش مأموریت آپولو-۱۵ روی کره ماه منجر به یک رخداد تاریخی شد

مغز، کشاورزی و اسطوره ها
مغز انسان و یافته ای جدید درباره موش های داالن ساز

انقالب کشــاورزی اگر مهم ترین اتفاق در تاریخ انســان خردمند نباشد بی شک 
یکی از انگشت شــمار اتفاقاتی اســت که سرنوشت انســان را به طور کامل تغییر 
داده اســت. برای همین است که علی رغم متأخربودن آن حجم مطالب، آیین ها و 
اسطوره هایی که در اطراف این انقالب و در مورد آن شکل گرفته حیرت انگیز است. 
اولین طلیعه های انقالب کشــاورزی حدود ۱۲ هزار سال قبل رخ داد. یعنی از عمر 
انسان خردمند بسیار گذشته بود. تا پیش از این انسان با شکار و جمع آوری غالت به 
زندگی خود می پرداخت. از این رو به دلیل وابســتگی خود به حیوانات و نیز غالتی 
که فقط در فصل خاصی رشــد می یافتند، مجبور بود که دائما در نقل وانتقال باشد 
و کوچ نشینی زندگی غالب انسان ها محسوب می شد. با انقالب کشاورزی و توانایی 
انســان در رشــد و پرورش غالت عمال تولید مواد غذایی از شیوه شکارگری صرف 
خارج شــد و انسان توانست با استفاده از طبیعت، خود به رشد و پرورش گیاهان و 

اهلی کردن حیوانات بپردازد. این موضوع یک جانشینی را به ارمغان آورد که پایه ای 
برای شهرنشــینی و تمدن محسوب می شود. شــاید به نظر نیاید که امکان ایجاد و 
تولید مواد غذایی تا چه اندازه در رشد مغز و نیز قوای شناختی انسان و به تبع آن 
رشد فرهنگ و تمدن اهمیت فوق العاده ای داشته است. اما واقعیت اینجاست که 
توانایی انسان در رشد غالت موتور محرکه بسیاری از موفقیت های آتی او بوده است. 
از این رو انقالب کشاورزی نقطه عطفی در تاریخ انسان خردمند محسوب می شود 
و بســیار جالب است که اسطوره ها و آیین های بسیاری در حول محور آن به وجود 
آمده است. ما می توانیم اساطیر بسیاری را در فرهنگ های مختلف بیابیم که ریشه 
در کشــاورزی و تالش انسان برای رشد غالت و گیاهان دارد. او از آنچه می توانسته 
یعنی استمداد به آیین ها و اسطوره ها استفاده می کرده تا کشت و محصول بهتری 
داشــته باشــد. موضوعی که کامال قابل درک است. انســان ۱۲ هزار سال پیش که 

امکان اســتفاده از ماشین های پیشرفته کشاورزی را نداشــته و علم آبیاری و سایر 
مطالب مربوط به کشاورزی را نمی دانسته، پس باید از روشی استفاده می کرده که 
به واســطه آن جهان را می شــناخته و درک می کرده است. لذا از اساطیر و آیین ها 
استفاده کرده اســت. گیاه و رشد آن در قالب اساطیر درآمدند و آنچه اساطیر و به 
تبع آن گیاهان را زنده نگه می داشته آیین ها و مناسکی بوده که امروزه می دانیم در 
کنار کشــاورزی به شکلی گسترده انجام می شده است. لذا برای امری متأخر یعنی 
کشاورزی اساطیر بسیاری به وجود آمد. اگر از دید علم بینارشته ای اسطوره شناسی 
عصبی -تکاملی به موضوع نگاه کنید، سؤاالت مهمی مطرح می شود: آیا کشاورزی 
امری متأخر در عرصه فرگشت جانداران است؟ آیا کشاورزی هیچ گونه ریشه ای در 
فرگشت انسان و ســایر جانداران ندارد؟ اسطوره شناسی عصبی -تکاملی به دنبال 
کشف ریشه های نوروســاینتیفیک اسطوره هاســت و می خواهد بداند این ریشه ها 

چگونه در عرصه فرگشــت سبب تکامل اسطوره ها و شکل گیری تجربه اسطوره ای 
شــده اند. لذا شــاید این فرض نانوشته در اسطوره شناســی عصبی -تکاملی وجود 
داشته باشد که در هر اسطوره ای ریشه های عصبی -تکاملی وجود دارد و می توان 
در بنیان های هر اســطوره ای و ساخت آن، نقش مغز و فرگشت را جست وجو کرد. 
اما به نظر می رســد کشــاورزی این فرض را بر هم بزند. زیــرا همان طور که گفتیم 
کشــاورزی موضوعی متأخر بوده و قدمت آن حداکثر به ۱۲ هزار ســال می رســد، 
امــا انبوهی از اســاطیر و آیین ها در اطراف آن شــکل گرفته انــد. موضوعی که به 
نظر می رسد ناقض صحبت های قبلی باشــد. این موضوع می تواند چالش بزرگی 
برای علم بینارشــته ای اسطوره شناســی عصبی -تکاملی محسوب شود. زیرا ما با 
پدیده ای روبه رو هســتیم که نه تنها بســیار متأخر بوده و نمونه و پروتوتایپی از آن 
در ســایر جانداران پیدا نمی شود بلکه اسطوره های بی شماری در اطراف آن شکل 

گرفته اند. اســطوره هایی که به دلیل همین نبود پیشینه طوالنی و روندی مشابه در 
ســایر جانداران، می توانند بدون اتکا به ساختار پردازشی مغز به وجود آمده باشند. 
پس به نظر می رسد که تمام اسطوره ها الزم نیست عقبه ای که در اسطوره شناسی 
عصبی -تکاملی بدان پرداخته می شــود، داشــته باشند. اما شــاید جالب باشد که 
همین چندی پیش نمونه ای منحصربه فرد از کشــاورزی در پســتانداران غیرانسان 
گزارش شــد. این گزارش مربوط به موش هایی موسوم به داالن ساز بود. آنها که به 
ســاختن داالن های طوالنی مشهورند از ریشه ها تغذیه می کنند. همیشه این سؤال 
برای دانشــمندان مطرح بوده که آنها چرا این همه داالن حفر می کنند. گفتیم که 
ریشــه گیاهان منبع غذایی مهمی برای این موش ها محسوب می شود. نکته مهم 
اینجاست که آنها کل ریشه را نمی خورند بلکه انگار به هرس کردن ریشه پرداخته 
و بدین صورت نه تنها از آن تغذیه می کنند بلکه باعث رشد دوباره آن نیز می شوند. 

این یافته جدید که با توجه گسترده در مجامع بین المللی علمی روبه رو شده است، 
نشــان می دهد که کشــاورزی آن طور که ما فکر می کردیم مختص انسان نیست و 
می توان نمونه های بســیار خام و پروتوتایپی آن را در جانداران غیرانسان نیز یافت 
کرد. اما آیا این بدان معناســت که اســطوره های مربوط به کشاورزی نیز از همان 
شــیوه عصبی -تکاملی تبعیت کرده و تکامل پیدا کرده اند؟ جواب منفی است. این 
نمونه گرچه بسیار ارزشمند اســت ولی نمی توان استنتاج های بیشتری از آن کرد. 
بی شک فرایند کشــاورزی بسیار پیچیده تر از آن اســت که با بریدن ریشه ها و رشد 
دوباره آنها در داالن های این موش داالن ســاز مقایســه شود. اما یک نکته مهم در 
اینجا وجود دارد: به نظر می رسد ما روند تکاملی انسان که سبب ارتباط عمیق آن 
با طبیعت می شود را فراموش کرده ایم و در ضمن یادمان رفته که سیستم عصبی 
مــا برای تعامل با همین طبیعت فرگشــت یافته اســت تا به بقــای ما کمک کند. 

مهم تریــن ارگانی که در تعامل ما با جهان نقش بازی می کند مغز اســت و هر جا 
که از تجربه زیسته سخن به میان می آید الجرم بخشی از داستان همین کنش های 
مغزی ما با جهان پیرامون است و آنچه در حول و حوش کشاورزی نیز رخ می دهد 
مستثنا از این موضوع نیست. شاید انتظار داشته باشیم که اسطوره شناسی عصبی -
تکاملی دســت به تحلیل تمام جزئیات اســطوره ها زده و مثال بیان کند که چرا در 
داســتان آفرینش در اساطیر زرتشــتی، نبرد بین اهورامزدا و اهریمن رخ می دهد و 
چرا اهریمن چنین خصلت هایی را در اســاطیر ما دارد. خیلی خوب می شد اگر این 
علم می توانســت بدین حوزه ها ورود کند و البته باید متذکر شد که در مواردی هم 
می تواند، اما این موارد شامل تمام جزئیات نیست. اسطوره شناسی عصبی -تکاملی 
بیش از هر چیزی می خواهد این موضوع را بیان کند که سیســتم عصبی -بدنی ما 
در طی تکامل به بستری مناســب برای ایجاد تجربه اسطوره ای تبدیل شده است. 

به عبــارت دیگر خصوصیات عصبی -بدنی ما این پتانســیل را دارند که در مواجهه 
با جهان تجربه اســطوره ای را به وجود آورند. پس مهم نیســت مابازایی که با آن 
روبه رو هستیم همانند کشاورزی، ریشه های عصبی -تکاملی داشته باشد. واقعیت 
هم اینجاســت که بســیاری از مصنوعــات و اختراعات بشــری هیچ گونه مابازای 
تکاملی ندارند. آنها برای اولین بار توســط انسان خلق شده و به سرعت به جزئی از 
زندگی انســان تبدیل شده اند و در اطراف آنها اسطوره های بسیاری نیز شکل گرفته 
اســت. اسطوره شناســی عصبی -تکاملی اصال به  دنبال این مدعا نیست که برای 
همه چیز پیشــینه ای عصبی -تکاملی بســازد. این علم بینارشته ای جدید تنها این 
ادعا را دارد که مغز بســتر مناسبی برای کسب تجربه اسطوره ای در طی میلیون ها 
ســال تکامل است و هر کنشــی با جهان پیرامون به طور بالقوه این پتانسیل را دارد 

که در این بستر، اسطوره ای تجربه شود.

یــادداشـت

روسیه و ایستگاه فضایی بین المللی
از دعوت نامه رسمی تا استعفا

در اواخر دهه ۱۹۸۰ میالدی، ناسا، چند شریک فضایی اروپایی، درصدد طرحی و ساخت 
ایســتگاه فضایی بزرگی در مدار زمین بودند و نامش را «آلفا» گذاشــتند. تا آن ســال، تنها 
نام ایســتگاه فضایی اسکای لب در کارنامه فضایی ناسا به  چشم می خورد که آنها در سال 
۱۹۷۳ به فضا پرتاب کرده بودند. هیچ کدام از شــرکای فضایی ناســا هم سابقه خاصی در 
برنامه های فضایی سرنشین دار نداشتند. در این میان، تنها شوروی بود که از سال ۱۹۷۱ تا آن 
زمان، هشت ایستگاه فضایی را با موفقیت در مدار زمین قرار داده بود و فضانوردانش را در 
آنها اسکان داده بود. این یعنی تجربه چند هزار نفر روز اقامت در فضا به همراه کلی تجربه 

مهندسی در زمینه طراحی و ساخت ایستگاه های مداری.
شــوروی در سال ۱۹۹۰ درحالی که ایستگاه فضایی میر، شاهکار مهندسی فضایی خود 
را در مدار زمین داشــت، فروپاشید و این کشور با عمیق ترین بحران سیاسی و اقتصادی اش 
روبه رو شد. فروپاشی شوروی باعث شد ســازمان فضایی روسیه (روس کاسموس)، عمال 

ورشکست شود و بودجه کافی برای پشتیبانی از میر نداشته باشد.
در چنین وضعیتی، آمریکایی ها که تشــنه فناوری ایســتگاه های فضایی روسیه بودند، 
از روس کاسموس بحران زده برای مشــارکت در پروژه ساخت ایستگاه فضایی بین المللی 
(ISS) رســما دعوت کردند. روس ها چاره ای جز پذیرفتن این دعوت نداشــتند و در نهایت 
قراردادی بین روســیه، آمریکا و سایر شرکای فضایی منعقد شد. این قرارداد به زبان ساده 

می گفت: «پول از آمریکایی ها، کار و فناوری از روس ها».
روس کاسموس با این قرارداد از ورشکستگی نجات یافت و توانست هزینه های پشتیبانی 
از ایســتگاه فضایی میر را تا زمان آماده شدن ایســتگاه فضایی بین المللی از طریق فروش 
فناوری و خدمات دهی به رقیب فضایی ســنتی اش تأمیــن کند. در دهه ۱۹۹۰، فضانوردان 
آمریکایی به کمک شاتل های فضایی ناسا و فضاپیماهای روسی سایوز، اقامت های فضایی 
طوالنی مدتــی را در میر تجربه کردند و ســرانجام روس ها، بین ســال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۱، 
قطعات مرکزی ایستگاه فضایی بین المللی را به فضا پرتاب کردند و ایستگاه برای سکونت 
نخســتین گروه از فضانوردان بین المللی آماده شد. تقریبا هم زمان با آغاز فعالیت ایستگاه 
فضایی بین المللی، ایســتگاه فضایی میر بازنشسته شــد و روس ها آن را به طور کنترل شده 

به جو زمین بازگرداندند و از بین بردند تا ISS تنها پایگاه فضایی انسان در مدار زمین باشد.
از ســال ۲۰۰۱ تاکنــون ده هــا فضانورد از کشــورهای مختلــف، در ایســتگاه فضایی 
بین المللی اقامت داشــته و دارند. طی این مدت، در بین ســال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱، شرکای 
ISS بیشــترین وابستگی را به سازمان فضایی روسیه داشتند، زیرا در این مدت دیگر از پرواز 
شــاتل های فضایی آمریکا خبری نبود و تا زمان آماده شدن فضاپیمای سرنشین دار دراگون 
اســپیس ایکس، تمام فضانوردان مجبور بودند با فضاپیماهای روســی سایوز به ایستگاه 

فضایی رفت وآمد کنند.
روس کاســموس در ایــن مدت پول خوبی به جیب زد و از طرفی این مســئله به اهرم 
فشــاری از ســوی آنها برای گرفتن امتیازات متعدد، حتی در مذاکرات سیاسی و اقتصادی 
علیه آمریکا تبدیل شد. سرانجام این انحصار با پرواز فضاپیمای سرنشین دار دراگون شکسته 
شد و به زودی نیز فضاپیمای اســتارالینر بوئینگ، سفرهای سرنشین دار به ایستگاه فضایی 
بین المللی را آغاز می کند. اما هم اکنون شــرایط جور دیگری اســت. نه روســیه، روســیه 
بحران زده و بی پول دهه ۱۹۹۰ اســت و نه آمریکا، کشور کم تجربه  همان دهه در طراحی، 
ساخت و پشتیبانی ایستگاه های فضایی است. از طرفی سال هاست روسیه درصدد است تا 
دوباره ایســتگاه فضایی اختصاصی شبیه به میر را در مدار زمین داشته باشد و نسل جدید 

فضاپیماهای سرنشین دارش را عملیاتی کند.
به نظر می رسد شــدت گرفتن شکاف های سیاسی بین روسیه و بلوک غرب در سال های 
اخیــر و به ویــژه با درگرفتن جنــگ اوکراین، انگیــزه روس ها را بــرای عملی کردن اهداف 
جدیدشــان در فضا باالتر برده اســت. ازاین رو به تازگی روس ها اعالم کردند تا سال ۲۰۲۴، 
از پروژه ایســتگاه فضایی بین المللی خارج خواهند شد؛ پروژه ای که زمانی پولش، صنایع 
فضایی آنها را از ورشکســتگی نجات داد. هرچند روس ها در سال های اخیر در بحران های 
سیاسی مختلف، چند بار شرکای ایستگاه را به خروج از پروژه تهدید کرده بودند، اما به  نظر 
می رســد این بار تهدیدشان جدی اســت، زیرا به دالیل مختلف، ادامه حضور در این پروژه 
به نفع آنها نیســت. اول اینکه منافع مشــترک بین روس ها بــا آمریکایی ها و اروپایی ها بر 
ســر برنامه های فضایی سرنشین دار، بسیار کمتر از قبل شده است. چون روس ها امروز هم 

فناوری جدیدتر دارند و هم پول.
دوم اینکه زیر سر آنها، چینی ها به عنوان قدرت نوظهور پروازهای فضایی سرنشین دار، با 
سرعت زیادی پیش می روند و صاحب دومین ایستگاه فضایی خود (تیانگونگ -۲) در مدار 
زمین هستند. برای نخســتین ابرقدرت فضایی جهان، از لحاظ سیاسی و اقتصادی چندان 
مطلوب نیست فضا را برای رقیب جدید خیلی باز نگه دارد؛ هرچند در این سال ها، روسیه 

و چین، منافع مشترک و درهم آمیخته زیادی با هم دارند.
سوم اینکه روسیه برای پیشبرد آزادانه برنامه های فضایی سرنشین دار خود (به ویژه در 
بعد نظامی)، الزم اســت بیش از گذشته، از وابستگی و شراکت های غیرضرور با کشورهای 

جهان، به ویژه آمریکا و اروپا فاصله بگیرد.
در چنین وضعیتــی، در برخی محافل، نگرانی هایی وجــود دارد که در صورت خروج 
روسیه از پروژه ایستگاه فضایی بین المللی، سرنوشت این ایستگاه در فضا چه خواهد شد؟ 
این طور که به  نظر می رســد، ناسا و شرکای داخلی و خارجی اش، با داشتن ناوگان کامل و 
مورد اطمینانی از فضاپیماهای سرنشین دار و تدارکاتی از پس پشتیبانی ISS بر خواهند آمد 
و می توانند این ســازه غول پیکر را در مدار زمین برای ســال ها نگه دارند. مگر آنکه سازه و 
قطعات آن به اندازه ای مستهلک شود که مجبور شوند آن را برای همیشه بازنشسته کنند. با 
وجود این جای نگرانی نیست و شرکت های خصوصی آمریکایی، (حداقل روی کاغذ)، توان 
طراحی و ساخت ایستگاه های فضایی جدیدی در مدار زمین، نقطه الکرانژی زمین و ماه و 

حتی روی ماه را دارند و این خأل را به خوبی پر خواهند کرد.

وجود دارد و «فون هویدونک» پاسخ داد که ۵۰ نسخه از آن ساخته شده که بیشتر آنها 
هم در اختیار او نیستند. اما این مجسمه های مشهور کجا هستند؟ ما فقط می دانیم که 
بعضی از آنها به موزه های کشورهای مختلف اهدا شده و بعضی دیگر در سایت های 
خرید و فروش جهانی قابل عرضه هســتند. قیمت هر مجسمه هم بسته به ابعاد آن 
متفاوت اســت. برای مثال «پاول فون هویدونک» نسخه متوسط فضانورد افتاده را به 
عنوان یک تندیس بلند ۴۰ ســانتی متری هم طراحی کرده است که یک ماکت از آن به 
قیمت ۱۲ هزار و ۸۰۰ یورو (حدود ۴۱۰ میلیون تومان) فروخته می شــود. نسخه ای از 
همان نمونه کوچک اصلی هم در یک اســتوانه اکریلیکی به قیمت ۵۹۰ یورو (حدود 

۱۸ میلیون تومان) به فروش می رود.
۵۱ سال بعد...

اصفهان تنها شهر در قاره آسیا محسوب می شود که نسخه ای از ماکت مجسمه 
فضانورد افتاده که توســط خود «پاول فون هویدونک» به این شــهر اهدا شــده را 
در یکــی از مهم تریــن موزه هایش میزبانــی می کند. ادیشــن ۰۱۷ در یک محفظه 
آبی رنگ شیشــه ای به شکل ایستاده (یعنی همان طور که خود هنرمند بلژیکی آن را 
می پسندید) قرار گرفته است. از ۱۱ مرداد ۱۳۵۰ شمسی که این مجسمه کوچک در 
مأموریت ویژه آپولو-۱۵ روی کره ماه قرار گرفت تا امروز ۵۱ ســال می گذرد. نیم قرن 
پیش در چنین روزهایی چشــم جهانیان به صفحات تلویزیون ها دوخته شــده بود 
تا توســط این اختراع جدید از مأموریت ســه فضانورد آپولو-۱۵ آگاه شوند. اما حاال 
سال هاســت که از آن تابســتان داغ می گذرد و هیجان ماه نوردی در جهان خوابیده 
اســت. دربــاره مأموریت آپولو-۱۵ و ســه فضانوردش نیز همه چیــز به خاطره ها 
پیوسته، هرچند آن «فضانورد افتاده» همچنان در سکوت کره ماه روزگار می گذراند. 
اما اینجا روی کره زمین، به یاد بیاورید که یک ســر داســتان پرماجرای ادیشــن ۰۱۷ 
درســت ۳۸۴ هزار و ۴۰۰ کیلومتر دورتر از سیاره ما، جایی روی ماسه های خود کره 
ماه می گذرد. به یاد بیاورید داســتانی را که با یک رؤیا آغاز شــد، اما خاتمه اش رؤیا 
نبود. داستان «فضانورد افتاده» ای که قرار نبود «افتاده» باشد، اما به هرحال در خلق 

برهه ای مهم از تاریخ بشر نقش حیاتی ایفا کرد.

متخصص مغز و اعصاب
عبدالرضا  ناصرمقدسی

نویسنده فناوری فضایی
محمدرضا رضائی

حسن فتاحی

مهران موسوی خوانساری

   یکی از معدود ادیشن هاي «فضانورد افتاده»  که در موزه هنرهای معاصر اصفهان نگهداری می شود 

  خدمه سه نفره آپولو-۱۵ که دوم آگوست ۱۹۷۱ روی کره ماه فرود آمد. از چپ به راست:
 «دیوید آر. اسکات»، فرمانده،«آلفرد ام. وردن»، خلبان و «جیمز بی اروین»، خلبان 

  ماه نوردی که حرکت دادن آن روی کره ماه اصلی ترین مأموریت آپولو-۱۵ محسوب می شد. این برای نخستین بار بود 
که  یک اتومبیل از کره زمین به فضا رسیده بود و بر روی سطح کره ماه حرکت می کرد 

  «پاول فون هویدونک» جوان و مدیر گالری «وادل» در مقابل پوستری از فضانورد افتاده در سطح کره ماه

  ۱۱ مرداد ۱۳۵۰ اوج هیجان در جهان بود. ۵۱ سال پیش، در چنین روزی، مجسمه کوچکی که «پاول فون هویدونک»، هنرمند نوگرای بلژیکی ساخته بود، توسط فضاپیمای آپولو-۱۵ به کره ماه رفت. حاال نیم قرن است که تندیس انتزاعی 
انسانی که «هویدونک» آن را ساخت روی خاک کره ماه روزگار می گذراند 


