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ﺧﻮاﻧﻨﺪهی ﻋﺰﯾﺰ
ﻋﻼﻗـﻪ ،آرزو ،اﺷـﺘﯿﺎق ،ﻣﺄﻣﻮرﯾـﺖ ﯾـﺎ رﺳـﺎﻟﺖ ،اﯾﻦﻫـﺎ ﻓﻘـﻂ ﭘﻨـﺞ ﮐﻠﻤﻪی ﺳـﺎده
ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ آنﻫﺎ را ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﭽﯿﻨﯿﺪ ،ﻣﺴـﯿﺮی را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ و از ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ

ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺑﻌﺪی ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﯾﺪ ،اﺗﻔﺎقﻫﺎی ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﻓﻘﻂ

ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ ِﺟﯿﻦ ﮔﻮدال ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ.

ِﺟﯿـﻦ از ﮐﻮدﮐـﯽ ﻋﻼﻗﻪی زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت داﺷـﺖ .آرزوﯾﺶ ﺳـﻔﺮ ﺑـﻪ آﻓﺮﯾﻘﺎ و
ﺑﺮرﺳـﯽ ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣﺸـﯽ ﺑﻮد .ﺑﺎﻻﺧﺮه رؤﯾﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﯿﻮﺳـﺖ و زﻧﺪﮔﯽاش
را ﺻﺮف ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺷﻮر و اﺷﺘﯿﺎق ﮐﺮد .او ﭘﺲ از ﻣﺸﺎﻫﺪهی ﻣﺸﮑﻼت درﯾﺎﻓﺖ

ً
واﻗﻌﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮی اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و اﺷـﺘﯿﺎﻗﺶ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ و رﺳـﺎﻟﺖ او
در زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و اﯾﻦ اﺷﺘﯿﺎﻗﺶ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ ،ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ و
رﺳﺎﻟﺖ او در زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ.

ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ و داﺷـﺘﻦ ﺗﻌﻬﺪ ،ﻫﻤﯿﺸـﻪ ﮐﺎر آﺳـﺎﻧﯽ

ﻧﯿﺴـﺖ ،اﻣـﺎ ﮔﺎﻫـﯽ ﺿـﺮوری اﺳـﺖ .اﮔـﺮ ﮐﺴـﯽ را در ﺣـﺎل اﻧﺠـﺎم ﮐﺎر

اﺷـﺘﺒﺎﻫﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿـﺪ ،ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿـﺪ و ﻋﻘﺎﯾﺪﺗـﺎن را آزاداﻧﻪ ﺑﺮ زﺑـﺎن ﺑﯿﺎورﯾﺪ.

ﺣﺮفﻫﺎی ﺷـﻤﺎ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﻧﺪ ،ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺰرگﺗﺮﯾـﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﻔﺖوﮔﻮی

ﺳـﺎده آﻏـﺎز ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪِ .ﺟﯿﻦ ﺟﺎﯾـﯽ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﻫﻤـﻪی ﻣﺎ ﺧﻮب ﮔـﻮش ﮐﻨﯿﻢ و

ً
ﯾـﺎری ﻫـﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿـﻢ دﻧﯿﺎی ﺑﻬﺘـﺮی ﺑﺮای
ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺑﻪ
ﺑـﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕـﺮ ﮐﻤـﮏ ﮐﻨﯿـﻢ،
ِ

ﻫﻤﻪی ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺑﺴـﺎزﯾﻢ .ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﯾﺪ؟«

اﻣﯿﺪوارم از ﺧﻮاﻧﺪن داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ او ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ.
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ﺳﺎلﻫﺎی ﮐﻮدﮐﯽ

واﻟـﺮی ﺟﯿـﻦ ﻣﻮرﯾﺲ ﮔـﻮدال از ﺑﭽﮕﯽ ﻋﺎﺷـﻖ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑـﻮد .ﻓﺮﻗﯽ
ﻧﺪاﺷـﺖ ﺑـﺰرگ ﯾﺎ ﮐﻮﭼﮏ ،ﻟﺰج ﯾﺎ ﻧـﺮم ،ﭘَ ﺮدار ﯾﺎ ﻓﻠﺲدار ﺑﺎﺷـﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ

دوﺳﺘﺎن ﺟﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺟﯿﻦ در ﺳﻮم آورﯾﻞ ﺳﺎل  ۱۹۳۴در ﺷﻬﺮ ﻟﻨﺪن ﮐﺸﻮر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ
آﻣﺪ و ﺗﺎ ﯾﮏﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش در ﻃﺒﻘﻪی دوم ﺧﺎﻧﻪای آﺟﺮی و
دوﺧﻮاﺑﻪ و ﮐﻮﭼﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد .ﻃﺒﻘﻪی اول ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آن اﺳﻄﺒﻞ
ﺑﻮد ،ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﮔﺎراژ ﭘﺪرش ﺑﻮد.
ﭘـﺪر ﺟﯿﻦ ،ﻣﻮرﺗﯿﻤﺮ ،ﻣﻬﻨﺪس ﺷـﺮﮐﺘﯽ ﺑﻮد ﮐـﻪ ﮐﺎر راهاﻧﺪازی ﺧﻄﻮط
ﺗﻠﻔﻦ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ .از ﻧﻈﺮ ﻣﻮرﺗﯿﻤﺮ ﺟﺬابﺗﺮﯾﻦ

۸

ﺑﺨﺶ ﮐﺎرش ،ﺳـﻔﺮﻫﺎی ﻣﺪاوم ﺑﻮد .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺎروان ﺑﻮد ،راﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻮرﺗﯿﻤـﺮ در ﭼﻬﺎردهﺳـﺎﻟﮕﯽ از ﻣﺎدرش
راﻧﻨﺪﮔـﯽ ﯾـﺎد ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑـﻮد و از آن ﺑـﻪ
ﺑﻌﺪ ،ﻋــﻼﻗﻪ و اﺷـﺘﯿــﺎق ﺷﺪﯾــﺪی
ﺑـﻪ راﻧـﺪن اﺗﻮﻣﺒﯿـﻞ ﭘﯿﺪا ﮐـﺮده ﺑﻮد،
آنﻗـﺪر ﮐـﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ داﺷـﺖ راﻧﻨﺪهی
ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺴﺎﺑﻘﻪای ﺑﺸﻮد.
ﻣـﺎدر ﺟﯿﻦ ،ﻣـﺎرﮔﺎرت ﻣﯿﻮَ ﻧﻮی ﺟﻮزف ،ﮐﻪ ﻫﻤﻪ او
را وان ﺻـﺪا ﻣﯽزدﻧـﺪ ،از ﺧﺎﻧﻪی ﭘﺪریاش در
ﺷـﻬﺮ ﺳـﺎﺣﻠﯽ ﺑﻮرﻧﻤﻮث ﺑﻪ ﻟﻨﺪن ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن
ﮐـﺮد .ﭘـﺲ از آﻣﺪن ﺑﻪ ﻟﻨﺪن ﻣﺸـﻐﻮل ﮐﺎر
ﻣﻨﺸـﯽﮔﺮی ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻮد و
ﺧﯿﻠﯽ دﻟﺶ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺷﻮد.
وان و ﻣﻮرﺗﯿﻤـﺮ در ﻟﻨـﺪن ﺑـﺎ ﻫﻢ آﺷـﻨﺎ
ﺷـﺪﻧﺪ و ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ
در ﺳﺎل  ۱۹۳۲ازدواج ﮐﺮدﻧﺪ .اواﯾﻞ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺸﺘﺮﮐﺸـﺎن ،ﭘﺮ از ﺷﻮر و ﺷﺘﺎب و ﻫﯿﺠﺎن
ﺑـﻮد ،اﯾﻦ زن و ﺷـﻮﻫﺮ ﺑﺮای دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن
ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺴـﺎﺑﻘﺎت اﺗﻮﻣﺒﯿﻞراﻧـﯽ ﻣﺪام
دو ِر اروﭘﺎ در ﺳﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.

۹

ً
ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪ ﺟﯿﻦ ﻫﻢ دﺳـﺖ از اﯾﻦ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﮑﺸـﯿﺪﻧﺪ،
ً
ﺷﺪن ﺟﯿﻦ را ﻧﺪﯾﺪ.
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺰرگ
ﻣﻮرﺗﯿﻤﺮ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘ ِﺮ وﻗﺖﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮد و
ِ
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮرﺗﯿﻤﺮ ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﺟﺸـﻦ ﺗﻮﻟﺪ ﯾﮏﺳـﺎﻟﮕﯽ دﺧﺘﺮش رﺳـﺎﻧﺪ

و ﻫﺪﯾـﻪاش ﺗﺄﺛﯿـﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری روی زﻧﺪﮔﯽ ﺟﯿﻦ داﺷـﺖ .او ﻣﯽﺧﻮاﺳـﺖ
اﺳﺒﺎبﺑﺎزی ﻧﺮم و ﺑﺎﻣﺰهای ﺑﻪ دﺧﺘﺮش ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺪﻫﺪ ،ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ
ﺷﺎﻣﭙﺎﻧﺰهی ﻋﺮوﺳﮑﯽ ﭘﺎرﭼﻪای ﺑﺮای ﺟﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪ.
ﻧﺎﻣﺶ را ﺑﻪ ﯾﺎد اوﻟﯿﻦ ﺑﭽﻪﺷـﺎﻣﭙﺎﻧﺰهای ﮐﻪ در ﻗﻔﺴﯽ در ﺑﺎغ
وﺣـﺶ ﻟﻨـﺪن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺟﻮﺑﯿﻠﯽ ﮔﺬاﺷـﺘﻨﺪ .ﻫﻤﻪی
دوﺳـﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽﺷـﺎن ﻓﮑـﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ ﺟﻮﺑﯿﻠـﯽ
ﻋﺮوﺳﮏ ﺗﺮﺳﻨﺎﮐﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺟﯿﻦﮐﻮﭼﻮﻟﻮ
ﺷﺐﻫﺎ ﮐﺎﺑﻮس ﺑﺒﯿﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎر ﻫﻤﻪ ،ﺟﯿﻦ ﻋﺎﺷـﻖ ﺟﻮﺑﯿﻠﯽ ﺷـﺪ،
آنﻗـﺪر ﮐـﻪ ﻫﺮ ﺟـﺎ ﻣﯽرﻓﺖ ﻣﯽﺧﻮاﺳـﺖ ﻋﺮوﺳـﮑﺶ
را ﻫـﻢ ﺑﺎ ﺧـﻮدش ﺑﺒﺮد.

ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ ﺟﯿﻦ

ﭘﺪرﺑـﺰرگ ﺟﯿﻦ ،رﺟﯿﻨﺎﻟﺪ ﮔﻮدال ،ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﭘﺴـﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑـﻮد و دوﺗﺎ ﺑﺮادر ﺑﺰرگﺗﺮ از

ﺧـﻮدش داﺷـﺖ .ﺧﺎﻧﻮادهی ﮔـﻮدال در ﮐﺎر ﭼﺎپ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ او اﺟﺎزهی ﻣﺸـﺎرﮐﺖ در
ادارهی ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽﺷﺎن را ﻧﺪادﻧﺪ .ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ وﻗﺘﯽ رﺟﯿﻨﺎﻟﺪ ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻈﺮ

و ﺧﻮاﺳـﺖ ﺧﺎﻧـﻮاده ﺑـﺎ اﻟﯿﺰاﺑﺖ ﻣﻮرﯾـﺲ ازدواج ﮐﺮد ،ﺑﻪﻋﻤﺪ ﮐﺎری ﮐـﺮد ﺗﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﻪ
ﺟﻠﺐ ﺷﻮد.

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ،ﻣﻮرﯾﺲ ﮔﻮدال ﺑﺎﺷﺪ.

۱۰

ﺟﯿﻦﮐﻮﭼﻮﻟﻮ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺟﻮﺑﯿﻠﯽ را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﯿﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﭽﻪ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت را ﺑﺴـﯿﺎر دوﺳـﺖ داﺷﺖ.
وﻗﺘﯽ در ﻟﻨﺪن ﺑﻮدﻧﺪ ،داﯾﻪی او ،ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎرش ،ﻧﺎﻧﺴـﯽ ﺳـﺎودن،
ﺑﯿﺸـﺘ ِﺮ وﻗﺖﻫـﺎ او را ﺑـﻪ ﭘﯿﺎدهرویﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽﺑﺮد و ﺟﯿﻦ ﻋﺎﺷـﻖ
ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﺪ و ﺳﺮﯾﻊ در ﻓﻀﺎی آزاد ﭘﺎرکﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺑﻪ

اﯾﻦﻃﺮف و آنﻃﺮف ﻣﯽدوﯾﺪﻧﺪ.

ﮐﻤـﯽ ﺑﻌـﺪ آنﻫﺎ ﺑـﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﺑﺰرگﺗﺮی ﻧﻘﻞ ﻣـﮑﺎن ﮐﺮدﻧﺪ .او و َﻧﻨﯽ

)ﺟﯿﻦ ،ﻧﺎﻧﺴﯽ را َﻧﻨﯽ ﺻﺪا ﻣﯽزد( ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ در ﺑﺎﻏﭽﻪی ُﭘﺮﺷﺎخوﺑﺮگ
و ﺳﺮﺳﺒﺰ ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺸﺖ ﻣﯽزدﻧﺪ و ﺧﻮش ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ.

۱۱

ﺟﯿـﻦ از ﻫﻤﻪی ﮔﻞﻫﺎ و ﭘﺮﻧﺪهﻫﺎ و ﺣﺸـﺮهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻏﭽﻪﺷـﺎن
زﻧﺪﮔـﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ ﺧﻮﺷـﺶ ﻣﯽآﻣﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺮمﻫﺎی ﺧﺎﮐﯽ را ﺑﯿﺸـﺘﺮ از
ﺑﻘﯿﻪ دوﺳﺖ داﺷﺖ .ﺷﺒﯽ ،ﯾﮏ ﻋﺎﻟﻤﻪ از ﮐﺮمﻫﺎی ﺑﺎﻏﭽﻪ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ

ﺧﺎﻧـﻪ آورد و روی ﺗﺨﺘـﺶ ،زﯾﺮ ﺑﺎﻟﺶ ﻗﺎﯾﻢ ﮐﺮدَ .ﻧﻨﯽ ﺑﺎ دﯾﺪن آنﻫﻤﻪ
ﮐﺮم ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد از ﺗﺮس ﺳﮑﺘﻪ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ وﻇﯿﻔﻪی وان ﺑﻮد
ﮐﻪ ﮐﻮدک ﻧﻮﭘﺎی ﮔﺮﯾﺎﻧﺶ را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﺪ .وان ﺑﺮای ﺟﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ
اﮔﺮ ﮐﺮمﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﺷﺎن در ﺧﺎک ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺑﺮﻧﮕﺮدﻧﺪ ،ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ.
ﺗﻮﻟـﺪ ﭼﻬﺎرﺳـﺎﻟﮕﯽ ﺟﯿﻦ ﻫﻢزﻣﺎن ﺷـﺪ ﺑـﺎ ﺗﻮﻟـﺪ ﺧﻮاﻫﺮﮐﻮﭼﻮﻟﻮﯾﺶ،

ﺟﻮدﯾـﺖ َدﻓﻨﯽ ،ﮐﻪ ﺟﻮدی ﺻﺪاﯾﺶ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﻮﻟﺪ ﺟﻮدی ﺑﺮای ﺟﯿﻦ

ﻏﺎﻓﻞﮔﯿﺮی ﻧﺎﺧﻮﺷـﺎﯾﻨﺪی ﺑﻮد و ﺗﺎ ﻣﺪتﻫﺎ دﻧﯿﺎی اﻣﻦ و ﮐﻮﭼﮏ ﺟﯿﻦ
زﯾﺮورو و آﺷﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.

۱۲

ﺟﯿـﻦ ﺑـﻪ ﻧـﻮزاد ﺗﺎزهﻣﺘﻮﻟﺪﺷـﺪه
ﺣﺴـﻮدی ﻣﯽﮐـﺮد ،ﭼـﻮن ﺗﻮﺟـﻪ
ﻫﻤـﻪی ﺧﺎﻧـﻮاده را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ
ﮐﺮده ﺑﻮد.

آﯾﺎ ﻣ

ﻰداﻧﺴﺘﯿﺪ؟

ﻣﻮرﺗﯿﻤﺮ ﯾﺎزده ﺑﺎر در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﺎﯾﺰهی
ﺑﺰرگ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﺑﺎزدﻫﯽ ﻟﻤﺎﻧﺰ ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد .در ﺳﺎل  ۱۹۵۴ﺗﯿﻢ او ﻣﻮﻓﻖ
ﺷﺪ رﮐﻮرد ﺳﺮﻋﺖ در ﺷﻮرهزارﻫﺎی اﯾﺎﻟﺖ

اﻣــﺎ ﺑـﺮای ﺟﯿــﻦ و ﺧﺎﻧــﻮادهاش

ﯾﻮﺗﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﺸﮑﻨﺪ.

ﺗﻐﯿﯿﺮﻫﺎی ﺑﺰرگﺗﺮی ﻫــﻢ در راه ﺑﻮد،
ﻣﻮرﺗﯿﻤــﺮ از ﮐﺎرش ﺑﻪﻋﻨــﻮان ﻣﻬﻨــﺪس
ﺷــﺮﮐﺖ اﺳــﺘﻌﻔﺎ داد ﺗــﺎ ﺑﻪﺻــﻮرت ﺗﻤﺎموﻗــﺖ
راﻧﻨــﺪهی ﻣﺎﺷــﯿﻦﻫﺎی ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪای ﺷــﻮد .ﺟﯿﻦ
و ﺧﺎﻧــﻮادهاش در ﻣــﺎه ﻣِ ــﻪِ ﺳــﺎل  ،۱۹۳۹ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴــﻪ ﻣﻬﺎﺟــﺮت ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑــﺎ اﯾﻨﮑــﻪ ﻓﺮاﻧﺴــﻪ ﺟــﺎی ﺧﻮﺑــﯽ ﺑــﺮای ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖ راﻧﻨﺪهﻫﺎی ﻣﺎﺷــﯿﻦ
ً
ﻇﺎﻫﺮا آنﻫﺎ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ زﻣــﺎن را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت
ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪای ﺑﻮد ،اﻣــﺎ
اﻧﺘﺨــﺎب ﮐــﺮده ﺑﻮدﻧــﺪ .در اواﺧــﺮ ﺗﺎﺑﺴــﺘﺎن ،ﺷــﺎﯾﻌﻪی ﻋﻤﻠﯿــﺎت
ﺟﺎﺳﻮﺳــﯽ و اﺣﺘﻤــﺎل وﻗــﻮع ﺟﻨــﮓ ،دﻫﺎنﺑﻪدﻫــﺎن ﻣﯿــﺎن ﻣــﺮدم
ﻣﯽﭘﯿﭽﯿــﺪ .ﺗــﺮس از ﺟﻨــﮓ ﺑﺎﻋــﺚ ﺷــﺪ ﺧﺎﻧــﻮادهی ﮔــﻮدال ﻓـ ً
ـﻮرا ﺑــﻪ
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ.
آنﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﮔﺸـﺘﻦ از ﻓﺮاﻧﺴـﻪ ،اول ﺑﻪ دﯾﺪن ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻣﻮرﺗﯿﻤﺮ

رﻓﺘﻨـﺪ .ﺟﯿـﻦ ﭘﺪرﺑﺰرﮔﺶ را »ﭘﺎﭘﺎ« و ﻣﺎدرﺑﺰرﮔـﺶ را »د َﻧﯽ ﻧﺎت« ﺻﺪا
ﻣـﯽزد .داداﻧـﯽ ﺗﻠﻔﻆ ﮐﻮدﮐﺎﻧـﻪی ﻣﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد .ﭘﺪرﺑـﺰرگ و ﻣﺎدرﺑﺰرگ
ﺟﯿـﻦ در ﺧﺎﻧـﻪای ﻗﺪﯾﻤـﯽ در ﺣﻮﻣﻪی ﺷـﻬﺮ زﻧﺪﮔـﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .آنﻫﺎ
ﻣﺪﺗـﯽ آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .ﯾﮏ روز ،ﺟﯿﻦﮐﻮﭼﻮﻟﻮی ﭘﻨﺞﺳـﺎﻟﻪ ،ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷـﺪ،

۱۳

ﻫﻤـﻪ آنﻗـﺪر ﺗﺮﺳـﯿﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻫﻤﻪﺟـﺎ را دﻧﺒﺎﻟﺶ ﮔﺸـﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ
ﭘﻠﯿﺲ را ﻫﻢ ﺧﺒﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﺳـﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ،ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺳـﺮوﮐﻠﻪی ﺟﯿﻦ ﭘﯿﺪا ﺷـﺪ ،ﺧﺴﺘﻪ و
ﻫﯿﺠﺎنزده ،ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺳـﯽ ﭘﻮﺷـﯿﺪه از ﮐﺎه .ﺑﻪ ﻣﺎدرش ﮔﻔﺖ ﻣﯽﺧﻮاﺳـﺘﻪ
ﺑﻔﻬﻤـﺪ ﻣﺮغﻫﺎ ﭼﻄﻮر ﺗﺨـﻢ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﺑﻪﺧﺎﻃـﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﻨﺞ
ِ
ﺳـﺎﻋﺖ ﺗﻤـﺎم در ﻣﺮﻏﺪاﻧﯽ زﯾـﺮ ﮐﺎهﻫﺎ ﻗﺎﯾﻢ
ﺷﺪه و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ.
ﺟﯿﻦ ﻓﻬـﻤﯿـﺪه ﺑﻮد ﻣﺮغﻫﺎ
ﭼﻄﻮر ﺗﺨﻢ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﻣﺸـﺎﻫﺪهی ﻋﻠــﻤﯽاش را ﻫﻢ ﺑﺎ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد!
ﮐﻤـﯽ ﺑﻌـﺪ از اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ،اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن ﺑـﻪ آﻟﻤﺎن اﻋـﻼن ﺟﻨﮓ ﮐﺮد.
ﻣﺴـﯿﺮ ﻣﺴـﺎﺑﻘﺎت اﺗﻮﻣﺒﯿﻞراﻧـﯽ ﺑﺴـﺘﻪ ﺷـﺪ و ﻣﻮرﺗﯿﻤﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﺷـﺪ ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎموﻇﯿﻔﻪ ﺑﺮود و ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﻋﺰام ﺷﺪ.
در ﻃﻮل ﺳـﺎلﻫﺎی ﺟﻨﮓ ،ﭘﺪر ﺟﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺑﺎری ﺑﺮای دﯾﺪن آنﻫﺎ ﺑﻪ
اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن ﺑﺮﮔﺸـﺖ ،اﻣﺎ دﯾﺪارﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﺗﺎه و دﯾﺮﺑﻪدﯾﺮ ﺑﻮد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم
ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺟﯿﻦ در ﺳﺎل  ۱۹۵۲از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ.
ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻣﻮرﺗﯿﻤﺮ ﺑﺮای ﺷـﺮﮐﺖ در ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴـﻪ
رﻓﺖ ،ﺟﯿﻦ و ﻣﺎدر و ﺧﻮاﻫﺮش ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﻮرﻧﻤﻮث در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ
ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﻣـﺎدر وان ﮐﻪ ﺟﯿـﻦ او را ﻫـﻢ » َدﻧﯽ« ﺻـﺪا ﻣﯽزد ،زﻧﺪﮔـﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

آﻧﺠﺎ ﺷﻬﺮی ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﻮد و از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺖ و ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ

۱۴

ﺟﻨﮕﻨﺪهی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
ﭘﯽ ـ  ۵۱ﻣﺎﺳﺘﻨﮓ

ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻰ دوم

در ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ) ۱۹۴۵ـ  (۱۹۳۹ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺤﻮر ﯾﺎ ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ
ﯾﻌﻨـﯽ آﻟﻤـﺎن ،اﯾﺘﺎﻟﯿـﺎ و ژاﭘـﻦ ،در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ ﮐﻪ رﻫﺒﺮﺷـﺎن

ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎی ﮐﺒﯿﺮ ،اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮری و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهی آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻧﺒﺮد ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﺷـﺼﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﮐﺸـﺘﻪ ﺷـﺪﻧﺪ و

ﺟﻨـﮓ ﺑﻌﺪ از ﺑﻤﺒـﺎران اﺗﻤﯽ ﻣﺮدم ژاﭘﻦ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﯾـﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد،

ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ.

ﻫﻤﯿـﻦ ﮐﻤﺘـﺮ ﻣﺠﺒـﻮر ﻣﯽﺷـﺪﻧﺪ از ﺗﺮس ﺑﻤﺒﺎران ﺳﺮاﺳـﯿﻤﻪ ﺑﻪﺳـﻤﺖ
ً
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺟﺎی اﻣﻨﯽ ﺑﺮای ﮔﺬراﻧﺪن ﺳﺎلﻫﺎی ﺟﻨﮓ ﺑﻮد.
ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺑﺪوﻧﺪ،

زﻧﺪﮔﯽ در ﺑﻮرﻧﻤﻮث اﺻ ً
ﻼ ﮐﺴﻞﮐﻨﻨﺪه ﻧﺒﻮد .ﭘﺪرﺑﺰرگ ﺟﯿﻦ ﺧﯿﻠﯽ زود

از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ او ،ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎﻣ ً
ﻼ زﻧﺎﻧﻪ ﺷﺪ .ﻏﯿﺮ از ﺟﯿﻦ،

ﺟـﻮدی ،وان و َدﻧـﯽ ،دو ﺧﻮاﻫـﺮ وان ﯾﻌﻨـﯽ آﻟـﯽ و اودری ﻫﻢ ﻫﻤﺎنﺟﺎ

زﻧﺪﮔـﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ .از آن ﮔﺬﺷـﺘﻪ َدﻧـﯽ اﺗﺎقﻫـﺎی ﺧﺎﻟﯽ را ﺑـﻪ زنﻫﺎی
دﯾﮕـﺮ ﻫـﻢ اﺟـﺎره ﻣـﯽداد .زﻧﺪﮔﯽ در ﭼﻨﯿـﻦ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷـﺪ ﺟﯿﻦ
ﻫﺮﮔـﺰ اﺣﺴـﺎس ﻧﮑﻨـﺪ ﺑﻪﺧﺎﻃـﺮ دﺧﺘﺮ
ﺑـﻮدن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﮐﺎری را ﮐـﻪ دﻟـﺶ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ،اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .او آزاد ﺑﻮد ﻫﺮ
ﭼﯿﺰی را دوﺳﺖ داﺷﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ،
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳـﺖ داﺷﺖ ﮐﺘﺎب
ﺑﺨﻮاﻧـﺪ و از درﺧﺖﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮود و
دور و ﺑﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﭙﻠﮑﺪ.

۱۵

ﺣﯿﻮاﻧـﺎت زﯾـﺎدی در آن ﺣﻮاﻟﯽ و در
ﺷـﻬﺮ ﺑﻮرﻧﻤﻮث زﻧﺪﮔـﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺟﯿﻦ ﻏﯿﺮ از ﺣﺸـﺮهﻫﺎ و
ﻣﻮﺟـﻮدات ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎغﻫﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد ،ﭼﻨﺪ ﻫﻤﺴـﺘﺮ،
ﺧﻮﮐﭽﻪی ﻫﻨﺪی ،ﻻکﭘﺸـﺖ ﺧﺸـﮑﯽزی و ﯾﮏ ﻻکﭘﺸـﺖ
آﺑﯽ ﻫﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﺣﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد .ﭼﻨﺪ ﺳﮓ و ﮔﺮﺑﻪ
ﻫﻢ داﺷﺖ و آﻧﺠﺎ اﺳﺐﺳﻮاری ﻫﻢ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺖ.
ﺳﮓ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪَ ،رﺳﺘﯽ ،ﻫﺮ روز ،ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ،ﭘﯿﺶ او ﺑﻮد .ﺟﯿﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ

ﻫﻮش ﺳﺮﺷـﺎر َرﺳـﺘﯽ ﺷـﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎ او ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮد و ﭼﻨﺪ ﺣﻘﻪ ﯾﺎدش
داده ﺑﻮد.

ﯾﮏ روز ﺟﯿﻦ ،ﺗﻮﭘﯽ را از ﭘﻨﺠﺮه ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﭘﺮت ﮐﺮدَ ،رﺳﺘﯽ از ﭘﻠﻪﻫﺎ

ﭘﺎﯾﯿﻦ دوﯾﺪ و روی د ِر ﺧﺎﻧﻪ ﭘﻨﺠﻪ ﮐﺸـﯿﺪ ﺗﺎ ﺷـﺎﯾﺪ ﮐﺴـﯽ آن را ﺑﺮاﯾﺶ

اﻧﺠﻤﻦ ﺳﻮﺳﻤﺎر آﺑﻰ

وﻗﺘـﯽ ﺟﯿﻦ دوازدهﺳـﺎﻟﻪ ﺑـﻮد ،ﻫﻤﺮاه دوﺳـﺘﺎﻧﺶ ﯾﮏ ﮔﺮوه

دوﺳـﺖدار ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻪﻧﺎم اﻧﺠﻤﻦ ﺳﻮﺳـﻤﺎر آﺑﯽ راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ.

ﻫﺮ ﮐﺪام از اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد اﺳـﻢ ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻧﻮران

را اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺟﯿﻦ اﺳـﻢ ﭘﺮواﻧـﻪای زﯾﺒﺎ ﺑﻪﻧﺎم درﯾﺎﺳـﺎﻻر

ﺳﺮخ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ .او رﻫﺒﺮی دﻗﯿﻖ و ﻣﻨﻈﻢ و ﮐﻤﯽ ﻣﺴﺘﺒﺪ
ﺑـﻮد .ﺑﺮای اﻧﺠﻤﻨﺸـﺎن ﻧﺸـﺎن و ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺨﺼـﻮص ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد،

ﮔﺮدشﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ داد ،ﻣﺠﻠﻪ درﺳـﺖ ﮐﺮد و ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ

ﺳﺆال و آزﻣﻮنﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد و از ﻫﻤﻪی اﻋﻀﺎ ﺧﻮاﺳﺖ
در ﯾﮏ زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ.

۱۶

درﯾﺎﺳﺎﻻر ﺳﺮخ

دﻧﯿﻞ ،ﯾﮑﯽ از اﺳﺐﻫﺎی اﺳﻄﺒﻞ ﺳﻮارﮐﺎری ﺑﻮﺷﻞ
ﺟﯿﻦ ﺳﻮار ﺑﺮ ِ

در ﺷﻬﺮ ﺑﻮرﻧﻤﻮث اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن

ﺑﺎز ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺧﻮاﺳـﺖ ﺑﯿﺮون ﺑﺮود و ﺗﻮپ را ﺑﯿﺎورد.
ﺟﯿﻦ وﻗﺘﯽ دﯾﺪ َرﺳﺘﯽ ﺟﺎی ﺗﻮپ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮده و

ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ رﻓﺖ ﺳﺮاﻏﺶ و آن را ﺑﺮای ﺟﯿﻦ آورد ﺧﯿﻠﯽ
ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮد.

ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻼﯾﻖ ﺟﯿـﻦ ،ﺗﻌﺠﺒﯽ ﻧﺪاﺷـﺖ ﮐﻪ ﯾﮑـﯽ از ﮐﺘﺎبﻫﺎی
ﻣﺤﺒﻮﺑـﺶ ،داﺳـﺘﺎنﻫﺎی دﮐﺘـﺮ دوﻟﯿﺘـﻞ ﺑﺎﺷـﺪ ،اﯾـﻦ ﮐﺘـﺎب ﻣﺎﺟﺮای
دﮐﺘـﺮی را ﮐـﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺣﯿـﻮان ﺧﺎﻧﮕﯽ داﺷـﺖ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﺮد.
ﺟﯿﻦ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺳـﻔﺮ دﮐﺘﺮ دوﻟﯿﺘﻞ ﺑﻪ آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ
ﺑـﻮد و ﻫﻤﯿـﻦ ﻋﻼﻗـﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷـﺪ ﮐﺘﺎبﻫـﺎی ﺑﯿﺸـﺘﺮی درﺑـﺎرهی اﯾﻦ

ﻗـﺎره ﺑﺨﻮاﻧـﺪ ،ﻣﺜﻞ ﮐﺘـﺎب ﺟﻨـﮕﻞ و ﮐﻞّ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداﺳـﺘﺎنﻫﺎی ﺗﺎرزان

ﻣﯿﻤﻮنﻫﺎ .ﺟﯿﻦ ﺑﺎ ﺧﻮدش ﻋﻬﺪ ﺑﺴـﺖ روزی ﻣﺜﻞ ﺗﺎرزان ﺷـﻮد و در
آﻓﺮﯾﻘﺎ ﮐﻨﺎر ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺟﻨﮕﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ!

۱۷

ﻓﺼﻞ

۲

ﯾﮏ دﻋﻮت ﻓﻮقاﻟﻌﺎده

ﺗﻨﻔـﺮ ﺟﯿـﻦ از ﻣﺪرﺳـﻪ رﻓﺘﻦ ،اﮔـﺮ ﻧﮕﻮﯾﯿﻢ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ،دﺳـﺖﮐﻢ اﻧﺪازهی

ﻋﻼﻗـﻪی او ﺑـﻪ ﮔﺸـﺖوﮔﺬار در داﻣـﺎن ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻮد .از ﻧﻈﺮ او ،ﻣﺪرﺳـﻪ
ﮐﺴﻞﮐﻨﻨﺪه ،ﺗﮑﺮاری و ﺧﯿﻠﯽﺧﯿﻠﯽ ﺧﺴﺘﻪﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد.

اﻟﺒﺘﻪ درس ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺮای ﺟﯿﻦ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺜﺒﺘﯽ ﻫﻢ داﺷـﺖ ،ﻣﺜ ً
ﻼ در
ﻣﺪرﺳﻪ دوﺳﺖﻫﺎی زﯾﺎدی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد و ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان
ﮐﻼﺳﺶ ﺑﻮد .اﻣﺎ درک ﻧﻤﯽﮐﺮد ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﻼس
درس ﯾـﺎد ﻣﯽﮔﯿـﺮد ،ﭼﻄـﻮر او را در رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ
ﻫﺪﻓﺶ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ آﻓﺮﯾﻘﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﯿﻦ درﻣﺪرﺳﻪای ﺷﺒﺎﻧﻪروزی درس ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ،
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی ﺑﭽﻪﻫﺎ در ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺤﻮﻃﻪی ﻣﺪرﺳﻪ
زﻧﺪﮔـﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺟﯿﻦ درﺳـﺖ ﯾﮏ ﺳـﺎل ﻗﺒـﻞ از اﯾﻨﮑﻪ
ً
رﺳﻤﺎ آدﻣﯽ ﺑﺰرگﺳﺎل ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﻮد و
ﺑﯿﻤﺎری اﻓﺴـﺮدﮔﯽ ﺷـﺪ .ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺑﯿﺎﯾﺪ ،دﭼﺎر
ِ
دراﺗﺎق ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﺑﯽﺣﺎل و دلﻣﺮده روی ﺗﺨﺘﺶ

دراز ﻣﯽﮐﺸـﯿﺪ و ﮐﺘﺎبﻫـﺎی ﻣﻮردﻋﻼﻗـﻪاش
را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.

۱۸

ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ در ﮐﻼس زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد،
آﻧﺠـﺎ ﺑﻮد ﮐـﻪ درﺑﺎرهی ﻋﻠـﻢ وراﺛـﺖ و ﻧﻈﺮﯾﻪی
ﺗﮑﺎﻣـﻞ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮای ﺑﺮرﺳـﯽ و
درک ﻧﺤـﻮهی ﮐﺎر ﻗﻠﺐ و ﻣﻐﺰ ،ﺧﺮﮔﻮﺷـﯽ را
ﺗﺸﺮﯾﺢ ﯾﺎ ﮐﺎﻟﺒﺪﺷﮑﺎﻓﯽ ﮐﺮد .در ﮐﻼس زﺑﺎن
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ داﻧﺶآﻣﻮز ﻣﻌﺮﻓﯽاش
ﮐﺮدﻧـﺪ و ﺑﺮای اﻧﺸـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺑـﻮد ،ﺑﺮﻧﺪهی
ﺟﺎﯾـﺰه ﺷـﺪ .ﻧﺎﮔﻬـﺎن ،درس و ﻣﺪرﺳـﻪ ﺑﺮاﯾـﺶ
ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،آﯾﻨﺪهاش دﯾﮕﺮ ﺗﺎرﯾﮏ ﻧﺒﻮد،
ﭘﺮ از اﻣﯿﺪ و آرزو ﺷـﺪه ﺑﻮد و ﺑﺰرگ ﺷـﺪن و
ﻗﺪم ﮔﺬاﺷـﺘﻦ ﺑﻪ دوران ﺑﻠﻮغ و ﺑﺰرگﺳﺎﻟﯽ
دﯾﮕﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﺗﺮﺳﻨﺎک ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ.
اﻣـﺎ ﭘـﺲ از ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻠـﯽ ﻫﻢ ،ﻫﻨـﻮز ﻧﻤﯽداﻧﺴـﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ
زﻧﺪﮔﯽاش ﭼﻪﮐﺎر ﮐﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽداﻧﺴـﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ رؤﯾﺎﻫﺎﯾﺶ
ﻫﯿﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻧﺪاﺷﺖ .ﻫﻨﻮز دوﺳﺖ داﺷﺖ ﺑﻪ آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﺮود و درﺑﺎرهی
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﺪ و ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻨﻮﯾﺴـﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻮان
در دﻫﻪی  ،۱۹۵۰ﺷـﻐﻞﻫﺎی ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﺤﺪودی ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب داﺷـﺖ و
ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻨﺸﯽ ،ﭘﺮﺳﺘﺎر ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻢ ﺷﻮد.
وراﺛﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟

اﻧﺘﻘـﺎل ﺻﻔـﺎت از ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻓﺮزﻧـﺪان را وراﺛﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ژنﻫﺎ
ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهی ﺻﻔﺎت ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ژنﻫﺎ ،ﺻﻔﺎت ﻫﻢ ﻣﻨﺘﻘﻞ

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

۱۹

ﺟﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪی ﻣﺎدرش ﮔﻮش داد و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﻪ داﻧﺸـﮑﺪهی ﻣﻨﺸﯽﮔﺮی ﺑﺮود .ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل ﺑﺮای ﯾﮏ
ﻣﻨﺸﯽ ﻫﻤﻪﺟﺎ ﮐﺎر ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﺪ ،ﺣﺘﯽ در آﻓﺮﯾﻘﺎ.
ﺟﯿـﻦ ﺑـﻪ ﻟﻨـﺪن رﻓـﺖ و در ﻣـﺪت ده ﻣـﺎه ،ﻣﻬﺎرتﻫﺎی
ﺗﻨﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ،ﻣﺎﺷﯿﻦﻧﻮﯾﺴﯽ ،ﮐﺘﺎﺑﺪاری و دﻓﺘﺮداری و درﺳﺖﻧﻮﯾﺴﯽ را در
داﻧﺸﮑﺪهی ﻣﻨﺸﯽﮔﺮی آﻣﻮﺧﺖ.
ﺑﻪﻣﺤـﺾ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ ،در ﮐﻠﯿﻨﯿـﮏ ورزشدرﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎﻟﻪ آﻟﯽاش
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪ .آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ زودﺗﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ او ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ در
ازای ﺣﻘﻮق ﺑﺎﻻﺗﺮ در داﻧﺸﮕﺎه آﮐﺴﻔﻮرد ﮐﺎر ﮐﻨﺪ .ﺟﯿﻦ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ
زود از ﻣﺎﺷﯿﻦﻧﻮﯾﺴﯽ و ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮمﻫﺎ ﺧﺴﺘﻪ و دلزده
ﺷـﺪ .در اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ارﺗﺒﺎط او ﺑﺎ آﻓﺮﯾﻘﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ داﻧﺸـﮕﺎه
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮر اﺗﯿﻮﭘﯽ ﻣﻘﺎﻣﯽ اﻓﺘﺨﺎری اﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ .آنﻫﺎ از ﺟﯿﻦ
ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮای او ﮐﻼﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﮐﺎر در داﻧﺸـﮕﺎه از اﯾﻦ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ او را ﺑﻪ آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﺪ.
داﻧﺸﮕﺎه آﮐﺴﻔﻮرد
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