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شاااملری از  یجلن بللمی فلساااترو نویهااا دهگفتلر ی پیشی زیر ترجمهمقاللاه

ش لسی دانشگله اورگلن و سردبیر استلد جلمعه وبومی زیها هلی نظری در حوزهکتلب

ی ایلن انگسو نویه ده و ک شگر نوشته 3«رویلروی آنتروپوسان»بر کتلبِ  ریویووملنتلی

 بلور کلنلداییو اس .بوم

 

 

گونه که )آنکُره کالماا این  علا  روبرو شااادن مال بال ویرانگری

ای که و به گونهگوی د(دانشااام ادانِ نگران بال انمی لن ملنر می

دشاواری برای زیهتن م لس  شده اس و این اس  که مل را در به

ی انهاالنی )در برابر مودِ نبیع ( در تلری ی مورد نبیع ِ جلمعه

 اند.نگهداشته

 برتول  برش           

 

عصاار  شاا لساای نوین و در حلی جلیگ ی یِزمینآنتروپوساانو نون یع عصاار 

ی زمین ی نی ی اس  که در تلریخ کُرهه ار سلی گذشتهو نملی ده 22ااا 20هولوسنِ 

نلمیده شده اس . آنتروپوسنو که به نور رسمی از سوی پلی  4«زادگهاها  انهالن»

هلی علمی و محیط زیهتی معلصر وارد به بحث 0222ش لسو در سلی کراتهانو اللی 

گرِ اصاالیِ نوپدیدِ تیییر در جیرافیلی شاادو به مفهوم آن اساا  که انهاالن نون رانش

ی نظلم آن اثر گذاشااته اساا . اگر نه رد پلی آی ده ری زمین بر صااح ه آمده و بکُره

 شودوجده  جهتجو میی ههلی پلیلنی سدهلب ص عتی سلیآنتروپوسن بیشتر در انقل

هلی آغلزین و سلی 42ی هلی پلیلنی دههزیلد در سلیامل برآمدنِ آن را بلید به احتملی 

ی زملنیِ شواهد علمی امیر حلکی از آن اس  که دورهی گذشته دید. ساده 02ی دهه

 گیری ب رگی رای پرشی در این زمی ه بوده و شتلببه بعد نشلن ده ده 2502از سلی 

خش از رِدپلی این در اثرگذاری شادید انهلن بر محیط زیه  رل  زده اس . بدترین ب

زاد را بلید در نوکلیدهلی پرتوزای نلشااای از آزملیش اثرگذاری در گهاااهااا  انهااالن

 ای جهتجو کرد. اف ارهلی ههتهج گ
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زملن بل بیش ه وتوان آن را ک اگر از این دیادگاله باه آنتروپوسااان ب گری و می

 دان هلیی به رهبری دانشاااممحیطی دید کهو بل اعتراضمی ش ج بش نوین زیهااا 

ای رویِ سطح زمینو پس از ج گ جهلنی دوم آغلز شد و هلی ههتهمخللف بل آزملیش

نون  2590و در ساالی «بهلر ملموش»در ادامه به دنبلی نلپ کتلب ریچا کلرسااونو 

تر پدیدار گشا . زملن نه ن دان درازی پس از کتلب کلرسون و در ج بشای گهاترده

شوروی و آمری لو نخهتین هشدارهل در ی پیشو از ساوی دانشم دان ساده 92ی دهه

گرف و ش ی کتلب تلزهملیهنلپذیر داده شد. بنمورد گرملیش جهلنی شتلب ده و برگش 

گیری به ساااوی آنتروپوسااان و ت یدگی دیلل تی ی شاااتلبایالن انگس همین دره 

بلوری ب یلدی در پلساخ به آن اس . توان نویه ده در بومی گیری تولد بلیهاتهشاتلب

 نبیع  -ک شی انهلن ای از ه هلیی در آنتروپوسن نون سطح تلزهنگریی ژرفرائها

بومی هلی زیهاا و این ن ته که نگونه بلیهااتگی -که حلصااا تیییری تلریخی اساا  

 -پیِش روی مل اس   02ی نلشای از آن به پرساشای مرک ی تبدیا شاده که درسده

 را گری نلپذیر کرده اس . بل آنتروپوسن رویلرویی

ویژهو به دوران پس رساد امروزه آنتروپوسان از سوی محلفا علمیو بهبه نظر می

ب رگ  هلیعطفی نقطهاز ج گ جهلنی دوم نهاب  داده شود. بل این همهو ملن د همه

از  هلییتلریخیو در نوی مراحا پیشاینِ مهیری که از انقللب ص عتی آغلز شدو نشلنه

ی نی ی ونع به ساوی آنتروپوسن وجود دارد. این مووو  پژوا  ده دههلی کپرش

« گیگههت پیوستگی ودیلل تیع »اسا  که ملرکهایها  ب رگو اساتفلن م اروشو 

نه در تلریخ اسااا . اگر ی رویدادهلی نوپدیدبخش همهمواندو مفهومی که ویژگیمی

مین به نور کلما مطرح ی زمفهوم آنتروپوسن ت هل بل برداش  نوین علمی از نظلم کُره

پس از ج گ  0گیری ب رگای مب لی ملدی آن در شتلبشاد و اک ون به ش ا ف ای ده

هلی پیشین از سوی اندیشم دانی که شاودو این پدیده بل انگلش جهلنی دوم دیده می

 داریو شلمامحیط زیها ِ نلشی از می ش سرملیه -بر تیییرات شادید تلللی انهالن 

نگلری اهلی فهیلی تمرک  داشت دو پیشانقللب صا عتیو استعملر جهلن و عصر سوم 

   شد.
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نبیع و نبیعتی که »مشااالهده کردند کهو  2440ملرکس و انگلس در سااالی 

شود )شلید ج  در پیش از تلریخ انهالن وجود داشاته اسا و دیگر در جلیی دیده نمی

هلی مشلبه در سلی دیدگله« ای معلصر دارند(.ی مرجلنی اساترالیل که ریشه د ج یرهن

به میلن آمدو دو سلی  نبیع  و انهالناز ساوی جور  پرکی   ملرش در کتلب  2494

را ابدا  ک د و سه سلی پیش از آن که  بومزیها ی پیش از آن که ارنها  ه ا واژه

وسلزی هشادارآن در مورد گهااه  سوم  راو بل سارملیهملرکس جلد نخها  کتلب 

 ی زمینو م تشر ک د.ی انهلن بل کُره)متلبولیع( در رابطه

ی بیه  هلی آغلزین سدهی نوزده و سلیی پلیلنی سدهبل این همهو تل نهلر دهه

که انگلشاا  نوین مل از نظلم زمین از آن  9بهربه درازا کشااید تل مفهوم کلیدی زیهاا 

شااورویو  7شاایمیداناز سااوی زمین بهرزیهاا بل انتشاالر کتلب برآمدو به نور عمده 

به میلن آید. لین ملرگلولیس و دورین  2509وللدیمیر ایوانوویچ ورنلدساا ی در ساالی 

ورنلدسا ی به شاا ا نشمگیری مرز »نویها دو می زندگی نیها سالگلن در کتلب 

 «هلی زنده و محیط زیه  نلزنده را براندام .سخ  بین اُرگلنیه 

ی آنتروپوساان یل عصاار آه گ بود بل معرفی واژهنملیی کتلب ورنلدساا ی ه جلوه

ی بشارزاد( برای نخهاتین بلر از ساوی هم لر او ال هی پلولوفو انهالن )همراه بل واژه

ش لسی به شا لس اها شاورویو که این واژه را در اشلره به دورانی نوین از زمینزمین

ن ی زمیگر اصاالی تیییر جیرافیلی کُرهن رانشی انهاالکلر بردو دورانی که در آن گونه

ال هاای پترویچ »مشاالهده کردو  2540گونه که ورنلدساا ی در ساالی شااده بود. هملن

ی هلی انهلنو در سلیش لسلنهی نقش زمین( بل پیگیری انگلره2404 -2505پلولوف )

 و ک یو عصااری که اک ون در آن زندگی میزادانهاالنپلیلنی زندگی مویش از عصاار 

کرد که انهلنو پیش نش  ملو در حلی تبدیا او به درستی تلکید می ...گف ساخن می

ی بیهت و انهلن در سده ...پرتوان و رشد یلب ده اس  یاش لسلنهشادن به نیروی زمین

بهر را ش لسلیی کرد و در للمرو ی زمین تملمی زیه برای نخهاتین بلر در تلریخ کُره

ی سطح این ُکره اس لن جیرافیلیی آن را کلما کرد و در همهی مویش گرف و نقشاه

 «یلف .

دانو ال هاالندر شاایمیبهرو زیهاا ورنلدساا ی در مورد زیهاا  زملن بل کلرِه 

ش لسِ سوسیللیه  انگلیهیو جلن برتون سلندرسون هللدین ایوانوویچ اپلرین و زیه 
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کردند که به ع وان  ی م شاالز زندگی را مطرحی بیهاات  نظریهی دوم ساادهدر دهه

ش لسلن دانشگله گونه که از سوی زیه آن شود.شا لمته می« ساوپ آغلزین زندگی»

زندگی در ابتدا از »ب دی شاااده اسااا و هلرواردو ریچلرد لوی   و ریچلرد لووِنتین جمع

 "سااوپ آب ی دا "جلن به وجود آمد ]آنچه که هللدین در توصاایفی پرآوازه ی بیملده

 هلی زندهل این م شااالز رمدادِ مداوم آن را نلمم ن کردو زیرا اُرگلنیهااا نالم نهلد،و ام

مورد نیلزند مصااارف  از نوهالی مرکا ِ اُرگالنی ی را که برای بلزتولید زندگی  ویمول

]مللی از اکهیژن آزاد، که پیش از آغلز زندگی  4فروکلساته اف ون بر آنو جوِِّ ک  د.می

ی غ ی از هلی زنده بلژگونه شااده و به جوِّی مودِ اورگلنیهاا وجود داشاا و به وساایله

ی اپلرین اااا هللدین از این راه برای نخهتین نظریه« اکهیژنِ کُ ِشی تبدیا شده بود.

 شلز گیرد و نرا آن جلن می بیبلر آشا لر کرد که نگونه زندگی توانهاته بود از ملده

یو که زندگگیر آنتوانها  بلزآفری ی شاود. موووعی به هملن اندازه نش فرآی د نمی

تواند در فرای د که میلیلردهل سااالی پیش از ن ین فرآی دی سااارنشااامه گرف و می

 بهر دیده شود. ی زیه فرگشتیو نون آفری  دهای از ه پیچیده

انی پرآوازه در معرفی مفهوم این ریچااا کاالرساااون بود کااه در یااع ساااخ ر

ی محیط زیه  آلوده»اوو  2593سلملن به آمری لییلنو سخ رانی ملندگلر سلی زیها 

ر انداز دبومی و نیلز مل را به ت یه بر این نش ی زیها انداز یع پلرنهو این نشا «مل

 هلیملن به شیوایی بیلن کرد. او نوش :ی ک شهمه

ی ترین وابهااتگی دو سااویهن دیع 5واز آغلز زملن زیهااتملنی

پالی ده از آن وجود  مم ن بین محیط زیهااا  مالدی و زنادگیِ

گله ی زمینِ جوان زندگی را آفرید؛ آنداشااته اساا . شاارایط کُره

ی زمین را ن لن تیییر داد که ی مود شااارایط کُرهزندگی به نوبه

توانه  ت رار مودی نمیاین ک شِ شاگرفِ مجردِ آفری شِ مودبه

ک شااای بین زندگی و شاااود. از آن زمالن تال ک ونو ک ش و ه 

 هلی گونلگون جریلن داشته اس .پیرامون آن به شیوه

باه گماالن منو این ک ش تاالریخی اهمیتی فرانظری دارد. بااه 

ن توانی  بدویلبی  که نمیمحض پذیرش این رویداد تلریخیو درمی



 6 گذاری از عصر هولوسن به عصر آنتروپوسن: 02به  02ی گذار از سده

که اک ون  درپی مود به محیط زیه  راو ن لنکیفر تجلوزهلی پی

داند ی زمین میک ی و ادامه دهی . پژوهشااگر جدی تلریخ کُرهمی

ع ی آنو هر یکه نه زندگی و نه جهلن فی ی ی پشاااتیبلنی ک  ده

هالی کون ی وجود نادارناد. بلژگونهو او جادا از دیگری در بخش

هل و محیط زیهاا  را تشااخی  آوایی شااگرفِ بین اُرگلنیهاا ه 

آوری که در محیط داناد مواد زیالندهاد. باه همین علا  میمی

ی گردند تل برای گونهشوند به ه گلم مود بلزمیزیه  پراک ده می

 انهلن ایجلد مش ا ک  د.

ی ای از دانش اساا  که به این رابطهشاا لساای شاالمهزیهاا 

ت هلیی توان در مورد اُرگلنیهاا  زنده بهنمی ...پردازددوسااویه می

یهااا  ملدی در مورد محیط ز توانی ن لن که نمیاندیشاااید؛ ه 

 دیشااای . این دو همراه بل ی دیگر نون یع ههاااتی جداگلنه بی

پردازد تاال یااع وجود دارنااد و هر یااع بااه ک ش باال دیگری می

 سلملن را ش ا بخش د.بومی یل زیه ی زیه مجموعه

 

هلیی ای که از ساوی شاخصاای بومی ی پلرنهبل این همهو مللف دیدگله زیها 

ورنلدس ی در غرب  22بهر و بیوجئوکمی لیهلی زیه ارائه شدو مفهومنون کلرساون 

گرای نیره در علوم غربی و آمدن این ی فروکلسااا باه مادتی درازو به عل  شااایوه

هل از شااورویو ک  اهمی  جلوه داده شاادند. کلرهلی علمی شااوروی در میلن مفهوم

گ سرد بلرهل از سوی هلی ج موبی ش لمته شده بودند و در سلیدانشام دان غربی به

 بهرِهااا یز کتلبگرنه  -نشاااریلت علمی غرب و حتی دول  آمری ل ترجمه شااادند 

به انگلیهی ترجمه نشد. این کلر در  2554تل سلی نلپذیر به شا لی توویحورنلدسا ی 

شا لسیو یع ورورت بود زیرا دانشم دان شوروی در این هل ملن دو اللی بعضای رشاته

سااتدهلی تر بودند. بل این همهو این دادوهمتلیلن غربی مود پیشهل بهاایلر از رشااته

ندرت گهترشی همگلنی نوردیدندو بهتر که مرزهلی جدایی ج گ سرد را درمیگهترده

هل در عما یلفت دو للمروی که در آن آگلهی از دساااتلوردهلی شاااوروی در این زمی ه
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ی دراز زملنی درحوزه بهررساااد مفهوم زیهااا وجود ناداشااا . ب لبراینو به نظر می

 مم وعی  لرار گرفته بود.

 یهینشری ی ویژهبل انتشلر شملره 2572در سلی  بهرزیها بل وجود اینو کتلب 
شااا لس ی مرک ی آمد. در هملن سااالی زیهااا به صاااح ه 22امری ن عیفی تیسااال

در مورد تیییرات گهترده در  20یلنیپل ینرمهساوسایللیه و بری کومونرو در کتلب 

هلی به دس  آمده ای و پیشرف ی زمینو آغلز شده بل عصر ههتهی انهلن بل کُرهرابطه

نظمیِ در شاایمی ترکیبیو هشاادار داد. هشاادار کومونر به هشاادار در مورد ایجلد بی

داری به ه گلم بحث ملرکس از هلی زندگی از ساوی سرملیهمحیطی در نرمهزیها 

 گش .سوم  وسلز )متلبولیه ( مل  بلزمیگهه  در 

ش لسلن دو سالی بعد ایوگ ی ک هاتلنتی وویچ فدوروفو ی ی از سرآمدترین اللی 

ن ین پشتیبلن ی شورای عللی اتحلد جملهیر شورویو ه جهلن و عضاو هیئ  رئیهه

 ( اعللمی روسیِ کتلببر نهخه« ب دیِ پلیلنیجمع»ی پیشگلمِ تحلیا کومونر )نویه ده

 اگر مل به استفلده»هلی فهیلی اس : کرد که جهلن نیلزم د تر ِ علدت مصرفِ سوم 

از پرتو مهاااتقی  مورشااایاد و انرژی اموا ِ آب و انرژی بلد نون م لبع انرژی پلیب د 

ای به هلی ههتههلی، فهاایلی و نیروگلهنبلشای  و ]به جلی آن، انرژی را از ]ساوم 

از نظر فدوروف « ی زمین گری نلپذیر مواهد بود.هدسااا  آوری و اف ایش گرمال در کُر

م دانه برای و اساالسی روش«ساوم  و سالز بین انهالن و نبیع »ی ملرکسو نظریه

و  92ی هلایجلد کرد. نخهتین بلر در دهه نیزم نظلمبومی به پرسشِ روی ردی زیه 

و  یلتونشا لسلن شوروی و آمری ل در سخ لن کللیو همی پیش بود که اللی ساده 72

 یلفت د.« وسلزی جهلنیسوم »بر « شواهدی»والد ژا  گرین

هالی پس از آن برآمادن تحلیاا نظالم زمینو برمالساااته از ن ین در دهاهه 

ثیر گرف . أتوجهی از بیرون از زمین تهلی فضاالییِ آغلزینو به شاا ا شاالیلنموری أم

هلی ی نظلمنظریه گیریهلی برجهته در ش اگونه که هلوارد اودِمو ی ی از نهرههملن

 نوش : جلمعه و لدرت ه ویز طیمحبومی در کتلبِ زیه 

فضلنورد از فراز زمین  23نملیِپه هی دساتگله توانی  به وسایلهمی

ی زمیِن زندهو از هلی آن ک ی . حوزهم دیی نظلمآغلز به مشلهده
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 یرسد. پوستهای در مدار آنو بهایلر سلده به نظر میفراز ملهواره

بهرو از پوشاالندو زیهاا نلز  انبلشااته از هوا و آبی که زمین را می

درون کرانم اد باه جالمدات فشااارده و از بیرون کرانم د به مللز 

هاال گفتگو در مورد نهااابی فضااالی بیرونی اسااا . از آسااامالن

هلی انرژی به ازای یع میلیون سلی و هلی گلزیو بودجهترازم دی

 یلیه ( سراسری پوستهوسالزِ )متلبوگیر ساوم سالدگی نشا 

رسد. جریلن انرژی به ی زمین آسالن به نظر مینلز  بیرونی کُره

ای به گونه نظلمی بهاااته 24بهرزیهااا ی زمینک لرو بخش عمده

 شوند.ک  د و بلزمصرف میاس  که مواد در آن گردش می

ی این داری تهادیاد ک  دهسااارمالیاه»ی بحاث مود اف ود کاه اودِم در اداماه

سو ب لبراینو مفهوم امروزی عصار آنتروپوسن از یع« سالز ساراساری اسا .وساوم 

 هلیرانی پیشیلب دهی شاا لم ِ در حلی اف ایشِ نقشِ به ت دی شااتلببلزتلب ده ده

ای نظلم هلی بیوجئوکمی لی و مرزهلی ساایلرهزاد در ایجلد نلبهاالملنی در نرمهانهاالن

 وکلر بهکه »زمین و از ساوی دیگرو هشداری شدیدی اس  بر این که جهلن بل نظلم 

ای بل مرحله -بومی نوی ی لرار دارد ی زیه در شارایط پرتلب به مرحله« روش جلری

 ی انهلنی.نی زیهتی و تمدن پلی دهگونلگو تر برای نگهداری ازرسلنلیی ک 

بل  -گرده  آوردن این دوج به  آنتروپوساان رویلرویدسااتلورد اساالساای کتلبِ 

داری بل شاا لساالنه و تلریخیو نبیعی و اجتملعیو یل اللی  و ساارملیههلی زمینع وان

پلرنه اس . انگس نشلن و یع هلی گونلگون ا از عصر انهلن در دیدگلهی یگلنهموانش

 لگلم گهیخته اس  کهو اگر بلزداشته نشودو لطلری«داری فهیلیسارملیه»هد که دمی

ی انجلمد که مورخ ملرکهاایه  برجهتهمحیطی و آنچه میبه آپلرتلید جهلنی زیها 

ی تاالریخی مطرناالکی از انگلیهااای ادوارد پااللمر تاالمپهاااون بااه آن نون مرحلااه

هل و شلید میلیلردهل انهلن لیوناشلره کرد که در آن شرایط زندگی می« گرایینلبودی»

شاا لساای  در مطر لرار ای که میهلی ابتدایی زندگی به گونهشااوند و پلیهواژگون می

داری سااارماالیااه»گیرنااد. اف ون بر آن این نظاالم م بع مود را در آنچااه اودِم می

هلی انهاالنی بر روی پذیرترین جمعی نلمد دارد که زندگی آساای می« امپریللیهااتی

 اندازد. ی جهلنی به مطر میشدهزمین را در یع نظ  نلبرابرِ تحمیا یکُره
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اند که ت هل یع روی رد ب یلدی نوین به دهد مطرهل ن لنانگس به مل آگلهی می

روی ردی که هشااادار کلرساااون را جدی  -رو به مود جلمعه( علوم اجتملعی )و ازاین

 و ی زمین را نلدیده بگیریگیِ کُرهبگیردو روی ردی بر این پالیاه که اگر فرآی دهلی زند

ک  د ا گردند و رهلیملن نمیبلز می« به ه گلم مود»پوشااای آمدهلی این نشااا پی

هلی مورد نیلز در عصر آنتروپوسن را فراه  ک د. تل آنجل که به آنی بودِن تواند پلسخمی

 «.فردا بهیلر دیر اس »شودو ل وم ن ین تیییری مربوط می

ی علوم اجتملعیِ نیرهو که در مدم  نظ  اجتملعی نیره و نبقهبال این هماه 

حلک  آن اساا و تل ک ون در مدم  پوشاالندن ن ین مشاا للتی بوده اساا . این علوم 

هلی م لنی ی ملن د حاده ادهو همراه بل راهعی وزن مود را بر الادامالتی بهبوداجتمال

ساااخِ بحران عصااار بلزارهلی کربن و مه دسااای زمین لرار داده اسااا و گویی که پل

ی التصلدی و ف لورانه در راستلی گهترش بیشتر هژمونی بی لنهآنتروپوسن پلسخ کوته

ی زمین و سالک لن آن اس ؛ ن ین روی ردی در برابر این والعی  لرار سارملیه بر کُره

ی این روی رد ی بحران اس . نتیجهدارد که نظلم ک ونی انبلشا  سارملیه مود ریشاه

تر اس . ب لبراین ورورت دارد بپذیری  به سوی مطری حتی ب رگساو  دادن جهلن 

اساا  که نون ساادی در برابر  -داری ساارملیه -ی ک ونی تولید که این م طقِ شاایوه

در  ی پیچای که بتواند از فلجعهی پلی ده ایهتلده اس و توسعهایجلد جهلنی از توساعه

بلید برای نجلت مود م طق  پیچی کاه در انتظالر بشاااریا  مواهاد بود فراتر رود. مل

اجتملعی ا التصلدی متفلوتی ایجلد ک ی  که دارای آمل  انهلنی ا محیط زیهتی بلشد: 

هلی ب رگ انهلنی شرک  داشته که در آن توده 20بلوربوم -یع انقللب ساوسایللیهتی 

 بلش د.

امال آیال در ن ین تیییری ب یالدی مطرهلیی نهفته نیهااا د آیل در پلساااخ به 

رف ی تولید و مصی نیرهی هر کوششی برای سرنگونی شیوههلنیو بلیهتهگرملیش ج

هلی ب رگ نخواهد بودد آیل هیچ انمی لن ملنری ههااا و هل و فداکلریانرژیو مبلرزه

گوی دو که مل بتوانی  بلورانی نون ایلن انگس میبوم -گونه که ساااوسااایللیهااا  آن

ی یجلد ک ی . آیل بهتر نیه  در سویهی انهالنی پلی ده اای برموردار از توساعهجلمعه
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آیل نبلید برای ک ش در این سطح  د29ی بللانگلریان لرگرایی اشاتبله ک ی  تل در ساویه

 درنگ ک ی  تل زملنی که بیشتر بدانی د

نویس و شلعر ب رگ آمی  نملیش لمهای از شعر پ ددر ای جل شالیهاته اس  لطعه

  و آورده شود:«ای در آتشلنهتمثیا بودا از م»آلملنی برتول  برش و 

 ن لن زیر درم  نلن نشه  بودا ه 

 و به دیگرانو

 ن رده بود« تضمین»به آنلن که ه وز درمواس  

 این ح لی  را مطلب کرد:

. کشیدسوم . شعله از بلم زبلنه میای را دیدم. ملنه در آتش میتلزگی ملنهبه»

 اندونشهتهن دیع شدم و دیدم کهلنی ه وز اندر آن 

 ندا دادم بلم در آتش اس و وارد درگله شدم و به آنلن

 درنگ بیرون روندپس هشدار دادم بی

 گوییو املو آنلن را شتلبی نبود. ی ی از آنلن

 سوزاند پرسید: که تف  ابروانش را می

 ای دیگر فراه  اس دوزدد آیل ملنهبلردد بلد نمینگونه اس  بیروند بلران نمی

 لیی نون آنهو پرسش

بدون پلسااخ بیرون رفت . اندیشاایدم این مردم بلید در آتش بمیرند تل بلزملن د از 

 پرسش

 راستی دوستلنو به

 ای را به جلن ن شهته کهی که ه وز تف ِ ن لن ملنه

 جلی ملندنوتل به

 آسوده ملنر هر نه دیگر را پذیرا بلشدو

 «بل ن ین مردی حرفی ندارم

 بین اس  بودا.نه روشن

ی ی نلشی از آن سلزندهمحیط جهلنیِ بیگلنه شدهداری و زیها امروزه سارملیه

ی بلورانو در رویلرویی بل این دوراههملسااا . جریلن اصااالیِ محیط« در آتش مالنه»

کش د و ُکا سلمتلِر پیرامون هلی آتش از سقف زبلنه میگینو در حللی که شعلهساه 
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اندیشه و درنگو نگریهتن و اصللحلت کونع  آنلن در مطر فروپلشای اس و بیشتر راهِ

حا اساالساایو به جلی این روی ردو در اند. امل راهمرزی مود را برگ یدهدر محیط درون

ی معملری و در ایجلد ی اصاااوی دگرگونهی تمدن بر پلیهتیییرو در بالزسااالزی مالنه

ن رسیدن به ایی زمین اس . ج بشی برای تر بین انهلن و کُرهوسالزی پلی دهساوم 

محیطیِ ب یلدیو هلی سااوساایللیهااتی و زیهاا آمل و ج بشاای برملسااته از ج بش

ی شیوای نلمهبیلن آنتروپوسن بلور نلم داردو ج بشی که کتلب رویلرویسوسیللیه  بوم

 آن اس .
 

 یوجینو اوِرگلن

 0229ژانویه  5
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