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 ...این داستان یک بطری است

 

 .یک بطری ساده .این داستان یک بطری است

  
  ا.در درییک بطری 

  
می توانست پیام آور یک کشتی شکسته باشد 

 که رازی را برمال می کند.

  
 زبالهاما حقیقت این است که او فقط یک 

ناچیز  یارزشبا  پالستیکی معمولی است، 

فرآیند  در پایان یکم. کنیب ش رافکرکه 

او را دور انداخته  ا  ، فوررایج یمصرف

، دیگرکانتینر به  یکانتینراز بودند؛ 

اینکه تا  .در مجاورت زباله های دیگر

ای که قرار یک روز، در جریان یک زندگی

 به طول بینجامد برای یک هزار سال بود

 هااقیانوسقدرت  در(،  ک!پالستی عمر یک (

به این توسط امواج گرفتار شده بود و 

به سپس باالخره  شد.سو و آن سو پرت می

، به زیر آفتاب تیرهی، در مکان غریب

کسانی ملحق شد که آنها هم داستانهای 

ای داشتند. حاال دیگر دارد قابل مقایسه



به تدریج شود و نابود می اقیانوس در

و در  د.کنرا آلوده میاکوسیستم  و هاآب

 باد بطری در حمله امواج وحالی که 

    ...آوردیاد میبه شود، میناپدید 

  
یی افتاد که یک زیبا خانه یادناگهان 

غیر  با صمیمیتی روز از آن آمده بود، 

در این لحظه  شد.می دست به دستمنتظره 

کوتاه ای سرگیجه دچاربسیار ارزشمند 

 کاراز اینکه به او  کرد.ه نمیاشتبا شد؛

آماده انسانها تجسم خارجی داده است و 

آیا او . شده است به خود می بالید مصرف

به بطری  !؟این کار ساخته نشده بودبرای 

در  شرکتدر یک با تولدش  که آوردیاد می

در این  آن نقش داشت.فنی  توسعهتاریخ 

مرحله اولیه ، برای اطمینان از آسایش 

به ، اشآینده مصرف کنندگانو رفاه 

 اقتصادیبزرگ  ماجراجوییپرورش این 

 .اختصاص داده شده بود مانزمان

البته، از سوی دیگر، و اگرچه او یک 

را درباره صحبت مردم بود، نمتخصص 

ات ، تهدیدگرم شدن کره زمین، بحران

و  زندگی علیه، خطر محیط زیستعلیه 

ها همه اینتا آن لحظه اما . شنید بهداشت

بطری درواقع بود!  انتزاعی برایش بسیار



به ویژه ما  انرژیمدیریت  بی نظیر شاهد

جریان جذاب کار به اجرای او بود! فسیل 

حتی امتیاز  چون او، کمک کرد کشاورزی

را داشت.  مواد غذایی نگهداریمحافظت و 

کمک و نقشش چقدر می پذیرفت که حتما 

را نیز این اما بطری متواضعانه بود. 

 جامعهآورد که متعلق به این به یاد می

است  این دوره انهمتفکر حکومتمصرفی و 

 دتوانمی اندازه همین "یک بطری"وب، ... خ

ی داستان مرد جوانیک دوست حتی د. فرض کن

برایش تعریف  داشتکه مشکالت موتور  را

یک تیم از دوستان خوب ، توانست  باکرد. 

باز  برایبا  شا ناتوانیبا غلبه بر 

یک جفت گازانبر  ،ومثل ا هایی کردن بطری

کند.  سه بعدی چاپو سپس شخصی مدل سازی 

 یی واقعی!جادو

  

او ! است یک اسم، خوب اینجا  ی"بطر"

در  نمی دانست چطور این کلمهاکنون 

گفته می شود. ی جهان هازبانبسیاری از 

 ؟مردانهیا است  زنانهکلمه این آیا 
در برای اولین بار  ؟هم خنثی است شاید

برخی شاید در که  کندمیفکر آن لحظه 

بیان این ای برای چنین کلمه هازبان

، و احساس وجود نداشته باشد واقعیت



به نحوی مرموز و  این کلمه کند کهمی

چگونه آنها . رسدمیبه نظر معماگونه 

فهمد که د؟ سپس مینکنمیشکاف را پر این 

، و بیش ه استدادمعنا این کلمه به او 

داده است ...  هویتبه او  آناز 

-زمان فرهنگ لغتدر او به یا آبنابراین 

! ؟ البتهاست جایی اختصاص داده شده نما

کند نه اش را باد مییدر حالی که ساو 

اش آیا او در تمام جامعیت د. کنفکر می

، نشانه ای غیرقابل مقایسه است مرجعیک 

 ؟ پیشرفتروشن از 

، کنیممی در حالی که ما صحبت از پیشرفت

یک هواپیمای بدون که  کندفکر میاو 

پرواز بر فراز این فضا درحال سرنشین 

ک هواپیمای ... عجیب است! یدیده است

شکی بدون سرنشین در این گوشه رها شده؟ 

بطری اعتراف کرد است. یک توهم که نیست 

که دچار اوهام و خیاالت شده و دوباره 

  شده است.شروع افکار او 

  
به طور ، بوداگر قادر به نوشتن کتاب 

 خارجیی هادنیا برای ناپذیری خستگی

، روی خشکی و دریا که از کردتعریف می

و شهرها  هاجنگلها، ، کوههارودخانه 

این ها باعث تعجب بیش از گذشته است. 



بسیاری از مرزها،  بطریخواهد بود که 

او  ...را شناخته است بسیاری از کشورها

و  ثروتسطوح نابرابری  اآشکارهمه جا 

 متوجهاو همچنین را دیده است.  فقر

، و شده است هافرهنگتجارت و  شدنجهانی 

کنید چون توانید به او اعتماد شما می

اعتنا زباله های پالستیکی در هر حال بی

است  که در سرتاسر جهان یبه جنبش

داند، شاید حتی کسی چه می. دنیستن

کمک ما  بینیجهانتوانست به تحلیل می

مشاغل مبتکرانه های پالستیکی، بطریکند. 

که  دیده اند در سراسر جهان بسیاری را

مصرف ناپذیر منعکس کننده استعداد پایان

 است! کنندگانشان

  
روی او خیلی وقت پیش، هنگامی که مدل 

 ،ششکل زیبای با، طراحی شد میز یک مهندس

، بطری تقریبا به با انحناهای ظریفش

متعلق به  آیندهباور داشت. دنیا فتح 

 ی در افق دید او نبود.خطر. هیچ او بود
خیلی دور به نظر  فاجعههر شکلی از 

اما اکنون ... بعید  خیلیرسید، می

، در است شکنندهداند که بسیار می

 ی کهدر این محیط آبنابودی آستانه 

میل ندارد بخاطرش به او تبریک واقعا 



آیا اگر  شد.شروع تردید بطری  بگوید.

را شناخته بود جور دیگری زندگی پیشتر 

  کرد؟زندگی می

کند و فکر میشکننده  سیارهاین  بهاو 

، همه چیزهمه  علیه رو به افزایشتهدید 

کند. را احساس می بشریتو حتی ، هاگونه

در حال فرو های در هر یک از مولکولاو 

دراز  تاریخداند که اوج یک ، میاشپاشی

او فقط یک مسائلش. ، از یک تکامل و است

بطری است در دریا، با وجود این، در 

او باشد آنچه که ممکن است آخرین نفس 

 باید انجام شود، داند چه چیزیهنوز نمی

ش در حقیقت او قرارداد خود. دوش موفقو 

آن به پایان  تجدید به بدون امیدرا 

 یبتواند این شرایط عجچه کسی میرساند! 

 ؟ کند ارزیابیرا 

  
او  .کندمیتنهایی بطری نومیدانه احساس 

با کند احساس می را که چه آن خواهدمی

خواهد او می. در میان بگذارد جهان

مشکالت معاصر و نسبت به  را "ما"یک وجدان 

کار  اینآیا اما  د.کنحل آنها بیدار 

مرگ در قاره ای در حال برای یک بطری 

و دشوار  پیچیدهکمی که وجود ندارد 



ی آینده هرگز درباره هانسلمطمئنا  نیست؟

  چیزی نخواهند شنید... او

  
 تغییردهد تا آنرا را میاو خیلی چیزها 

چیزهای خاصی  نفیتا به ما کمک کند ، دهد

را درک کنیم، و  که درگیرمان کرده است

مان آموزشیاینکه باید در روشهای 

بازنگری  درباره اشیا، موجودیت و جهان

ا نگاهی به اطراف دریافت اما ب کنیم.

، شهر رویاییکه تمام اینها فقط یک 

شهر رویایی یک  مدینه فاضله، است.

در دریا، که دیگر قادر  -پالستیکی-بطری

و  هوشو هیچ  مسئولیت یچبه برانگیختن ه

، آغاز شده استاین مرگ  .زکاوتی نیست

دوباره بطری گرفته شده است...  تصمیمات

دوباره  شدمی اندیشد که اگرباخود می

اما بالفاصله  همه چیز را انجام داد....

زیرا  کنداین فکر را از سرش بیرون می

توانیم به عقب داند که ما نمیمی

کند که اگر قرار سپس او تصور می. میبرگرد

، ما قطعا این طور پیش برودباشد 

بهتر  مشارکتیک در روشنایی  یممجبور

و آشفتگی ها را تمام این سوتفاهمات 

 بینی کنیم...پیش

 



، تتمام احتماال مقابلر دبطری قطعا 

-دست او را بریک  ...شودمتوقف می

 هم ، شکیتواند باور کندنمی میدارد... 

او دوباره گرمای ارتباطی  د.وجود ندار

را دوست جهان که باعث شده بود این را 

، سرعت زیادبا  د.نکشته باشد احساس میدا

 هایی: طراحبیندرا میاش زندگیفیلم 
، قفسه سازیکارخانه بطری ،مهندسی

 ،بود اری شدهخرید ای که از آنمغازه

سپس  مهمانی فوق العاده داخل خانه،

 مسیر تمام، و از ضایعات بلند ایهزنجیر

این به این جاده احمقانه که یک روز 

و خیلی زود  منجر شد! اقیانوس پهناور

را شنید که مدتها به گوشش نرسیده  صدایی

نگاه کن ببین این از کجا آمده "بود: 

نمونه خوبی ! ورنکردنی استبا" "؟ است

 "است، برش دار...

 


