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خواننده ی عزیز

عالقـه، آرزو، اشـتیاق، مأموریـت یـا رسـالت، این هـا فقـط پنـج کلمه ی سـاده 
هسـتند، اما اگر آن ها را کنار هم بچینید، مسـیری را دنبال کنید و از یک مرحله به 
مرحله ی بعدی پیش بروید، اتفاق های فوق العاده ای را تجربه می کنید. فقط 

کافی است نگاهی به داستان زندگی ِجین گودال بیندازید.

ِجیـن از کودکـی عالقه ی زیادی به حیوانات داشـت. آرزویش سـفر بـه آفریقا و 
بررسـی حیوانات وحشـی بود. باالخره رؤیایش به حقیقت پیوسـت و زندگی اش 
را صرف تحقق این شور و اشتیاق کرد. او پس از مشاهده ی مشکالت دریافت 

واقعًا می تواند 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 می بینیـد، حرف بزنیـد و عقایدتـان را آزادانه بر زبـان بیاورید. 
حرف های شـما قدرتمندند، گاهی بزرگ تریـن تغییرات با یک گفت وگوی 

سـاده آغـاز می شـوند. ِجین جایـی گفت: «اگر همـه ی ما خوب گـوش کنیم و 
بـه همدیگـر کمـک کنیـم، مطمئنًا به یـارِی هـم می توانیـم دنیای بهتـری برای 

همه ی موجودات زنده بسـازیم. قبول ندارید؟»

امیدوارم از خواندن داستان زندگی او لذت ببرید.
لیبی رومرولیبی رومرو
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سال های کودکی
والـری جیـن موریس گـودال از بچگی عاشـق حیوانات بـود. فرقی 
نداشـت بـزرگ یا کوچک، لزج یا نـرم، َپردار یا فلس دار باشـند، همه 

دوستان جین بودند.

جین در سوم آوریل سال ۱۹۳۴ در شهر لندن کشور انگلستان به دنیا 
آمد و تا یک سالگی با پدر و مادرش در طبقه ی دوم خانه ای آجری و 
دوخوابه و کوچک زندگی کرد. طبقه ی اول خانه که قبل از آن اسطبل 

بود، مکان مناسبی برای گاراژ پدرش بود.
پـدر جین، مورتیمر، مهندس شـرکتی بود کـه کار راه اندازی خطوط 
تلفن در سرتاسر انگلستان را بر عهده داشت. از نظر مورتیمر جذاب ترین 

۱ فصل

۸



بخش کارش، سـفرهای مداوم بود. این یعنی می توانست با ماشین 
شرکت که یک کاروان بود، رانندگی کند. 
مورتیمـر در چهارده سـالگی از مادرش 
رانندگـی یـاد گرفتـه بـود و از آن بـه 
بعد، عــالقه و اشـتیــاق شدیــدی 
بـه رانـدن اتومبیـل پیدا کـرده بود، 
آن قـدر کـه تصمیم داشـت راننده ی 

ماشین های مسابقه ای بشود.
مـادر جین، مـارگارت میَونوی جوزف، که همه او 

را وان صـدا می زدنـد، از خانه ی پدری اش در 
شـهر سـاحلی بورنموث به لندن نقل مکان 
کـرد. پـس از آمدن به لندن مشـغول کار 
منشـی گری شد، اما عاشق نوشتن بود و 

خیلی دلش می خواست نویسنده شود.
وان و مورتیمـر در لنـدن بـا هم آشـنا 

شـدند و کمی بعد 
در سال ۱۹۳۲ ازدواج کردند. اوایل زندگی 
مشترکشـان، پر از شور و شتاب و هیجان 
بـود، این زن  و شـوهر برای دنبال کردن 
سلسله مسـابقات اتومبیل رانـی مدام 

دورِ اروپا در سفر بودند.

۹



حتی بعد از تولد جین هم دسـت از این عالقه نکشـیدند، خصوصًا 
مورتیمر که بیشترِ وقت ها خانه نبود و تقریبًا بزرگ شدِن جین را ندید.

البته مورتیمر خودش را به جشـن تولد یک سـالگی دخترش رسـاند 
و هدیـه اش تأثیـر ماندگاری روی زندگی جین داشـت. او می خواسـت 
اسباب بازی نرم و بامزه ای به دخترش هدیه بدهد، به خاطر همین یک 

شامپانزه ی عروسکی پارچه ای برای جین خرید. 
نامش را به یاد اولین بچه شـامپانزه ای که در قفسی در باغ 
وحـش لنـدن به دنیا آمده بود، جوبیلی گذاشـتند. همه ی 
دوسـت های خانوادگی شـان فکـر می کردنـد جوبیلـی 
عروسک ترسناکی است و باعث می شود جین کوچولو 

شب ها کابوس ببیند.
اما برخالف انتظار همه، جین عاشـق جوبیلی شـد، 
آن قـدر کـه هر جـا می رفت می خواسـت عروسـکش 

را هـم با خـودش ببرد.

نام خانوادگى جین
پدربـزرگ جین، رجینالد گودال، کوچک ترین پسـر خانواده بـود و دو تا برادر بزرگ تر از 
خـودش داشـت. خانواده ی گـودال در کار چاپ بودند، اما به او اجازه ی مشـارکت در 
اداره ی کسب وکار خانوادگی شان را ندادند. به خاطر همین وقتی رجینالد برخالف نظر 
و خواسـت خانـواده بـا الیزابت موری ـس ازدواج کرد، به عمد کاری کـرد تا توجه همه 

جلب شود.
تصمیم گرفت نام خانوادگی فرزندانشان، موریس گودال باشد.

۱۰



با اینکه جین خیلی بچه بود اما حیوانات را بسـیار دوسـت داشت. 
وقتی در لندن بودند، دایه ی او، یا همان پرسـتارش، نانسـی سـاودن، 
بیشـترِ وقت هـا او را بـه پیاده روی های طوالنی می برد و جین عاشـق 
تماشای حیواناتی بود که تند و سریع در فضای آزاد پارک های شهر به 

این طرف و آن طرف می دویدند.
کمـی بعـد آن ها بـه خانه ی بزرگ تری نقل مـکان کردند. او و َننی 
(جین، نانسی را َننی صدا می زد) ساعت ها در باغچه ی ُپرشاخ وبرگ 

و سرسبز خانه گشت می زدند و خوش می گذراندند.

جین کوچولو درحالی که جوبیلی را در آغوش گرفته است.

۱۱



جیـن از همه ی گل ها و پرنده ها و حشـره هایی که در باغچه شـان 
زندگـی می کردنـد خوشـش می آمد، اما کرم های خاکی را بیشـتر از 
بقیه دوست داشت. شبی، یک عالمه از کرم های باغچه را با خود به 
خانـه آورد و روی تختـش، زیر بالش قایم کرد. َننی با دیدن آن همه 
کرم، نزدیک بود از ترس سکته کند. به خاطر همین وظیفه ی وان بود 
که کودک نوپای گریانش را قانع کند. وان برای جین توضیح داد که 

اگر کرم ها به خانه شان در خاک باغچه برنگردند، می میرند.
تولـد چهارسـالگی جین هم زمان شـد بـا تولـد خواهرکوچولویش، 
جودیـت َدفنی، که جودی صدایش می کردند. تولد جودی برای جین 
غافل گیری ناخوشـایندی بود و تا مدت ها دنیای امن و کوچک جین 

زیرورو و آشفته شده بود.

۱۲



جیـن بـه نـوزاد تازه متولدشـده 
حسـودی می کـرد، چـون توجـه 
همـه ی خانـواده را به خود جلب 

کرده بود.
امــا بــرای جیــن و خانــواده اش 

تغییرهای بزرگ تری هــم در راه بود، 
ــدس  ــوان مهن ــر از کارش به عن مورتیم

شــرکت اســتعفا داد تــا به صــورت تمام وقــت 
راننــده ی ماشــین های مســابقه ای شــود. جین 

و خانــواده اش در مــاه ِمــِه ســال ۱۹۳۹، به فرانســه مهاجــرت کردند. 
بــا اینکــه فرانســه جــای خوبــی بــرای پیشــرفت راننده های ماشــین 
مســابقه ای بود، امــا ظاهرًا آن ها بدترین زمــان را برای این مهاجرت 
ــات  ــایعه ی عملی ــتان، ش ــر تابس ــد. در اواخ ــرده بودن ــاب ک انتخ
ــان مــردم  ــگ، دهان به دهــان می ــوع جن جاسوســی و احتمــال وق
می پیچیــد. تــرس از جنــگ باعــث شــد خانــواده ی گــودال فــورًا بــه 

انگلستان برگردند.
آن ها بعد از برگشـتن از فرانسـه، اول به دیدن پدر و مادر مورتیمر 
رفتنـد. جیـن پدربزرگش را «پاپا» و مادربزرگـش را «دَنی نات» صدا 
مـی زد. دادانـی تلفظ کودکانـه ی مامانی بود. پدربـزرگ و مادربزرگ 
جیـن در خانـه ای قدیمـی در حومه ی شـهر زندگـی می کردند. آن ها 
مدتـی آنجا ماندند. یک روز، جین کوچولوی پنج سـاله، ناپدید شـد، 

مورتیمر یازده بار در مسابقات جایزه ی 

بزرگ استقامت و بازدهی لمانز فرانسه 

شرکت کرد. در سال ۱۹۵۴ تیم او موفق 

شد رکورد سرعت در شوره زارهای ایالت 

یوتای آمریکا را بشکند.

آیا مى دانستید؟

۱۳



همـه آن قـدر ترسـیده بودنـد کـه همه جـا را دنبالش گشـتند و حتی 
پلیس را هم خبر کردند.

اما چند سـاعت بعد، باالخره سـروکله ی جین پیدا شـد، خسته و 
هیجان زده، با لباسـی پوشـیده از کاه. به مادرش گفت می خواسـته 
بفهمـد مرغ ها چطور تخـم می گذارند. به خاطـر همین پنج 
سـاعِت تمـام در مرغدانی زیـر کاه ها قایم 

شده و منتظر نشسته.
جین فهـمیـده بود مرغ ها 
چطور تخم می گذارند و نخستین 
مشـاهده ی علــمی اش را هم با 

موفقیت به انجام رسانده بود!
کمـی بعـد از این ماجرا، انگلسـتان بـه آلمان اعـالن جنگ کرد. 
مسـیر مسـابقات اتومبیل رانـی بسـته شـد و مورتیمر مجبور شـد به 

خدمت نظام وظیفه برود و با کشتی به فرانسه اعزام شد. 
در طول سـال های جنگ، پدر جین چند باری برای دیدن آن ها به 
انگلسـتان برگشـت، اما دیدارها خیلی کوتاه و دیربه دیر بود. سرانجام 

پدر و مادر جین در سال ۱۹۵۲ از 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 می زد، زندگـی کنند. 
آنجا شهری ساحلی بود و از شهرهای بزرگ فاصله داشت و به خاطر 

۱۴



همیـن کمتـر مجبـور می شـدند از ترس بمباران سراسـیمه به سـمت 
پناهگاه بدوند، تقریبًا جای امنی برای گذراندن سال های جنگ بود.

زندگی در بورنموث اصًال کسل کننده نبود. پدربزرگ جین خیلی زود 
از دنیا رفت و بعد از مرگ او، فضای خانه کامًال زنانه شد. غیر از جین، 
جـودی، وان و َدنـی، دو خواهـر وان یعنـی آلـی و اودری هم همان جا 
زندگـی می کردنـد. از آن گذشـته َدنـی اتاق هـای خالی را بـه زن های 
دیگـر هـم اجـاره مـی داد. زندگی در چنیـن محیطی باعث شـد جین 

هرگـز احسـاس نکنـد به خاطـر دختر 
بـودن نمی توانـد کاری را کـه دلـش 
می خواهد، انجام دهد. او آزاد بود هر 
چیزی را دوست داشت تجربه کند، 
البته بیشتر دوسـت داشت کتاب 

بخوانـد و از درخت ها باال برود و 
دور و بر حیوانات بپلکد.

جنگ جهانى دوم
در جنگ جهانی دوم (۱۹۴۵ـ  ۱۹۳۹) نیروهای محور یا متحدین 
یعنـی آلمـان، ایتالیـا و ژاپـن، در برابـر متفقین که رهبرشـان 
بریتانیای کبیر، اتحاد جماهیر شوری و ایاالت متحده ی 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 ایـاالت متحده ی آمریکا بود، 

پایان یافت.

۱۵

جنگنده ی آمریکایی
پی  ـ  ۵۱ ماستنگ



حیوانـات زیـادی در آن حوالی و در 
شـهر بورنموث زندگـی می کردند، جین غیر از حشـره ها و 
موجـودات کوچکی که در باغ ها پیدا می کرد، چند همسـتر، 
خوکچه ی هندی، الک پشـت خشـکی زی و یک الک پشـت 
آبی هم داشت که در ساحل پیدا کرده بود. چند سگ و گربه 

هم داشت و آنجا اسب سواری هم یاد گرفت.
سگ همسایه، َرستی، هر روز، تمام وقت، پیش او بود. جین متوجه 
هوش سرشـار َرسـتی شـده بود، با او بازی می کرد و چند حقه یادش 

داده بود.
یک روز جین، توپی را از پنجره به بیرون پرت کرد، َرستی از پله ها 
پایین دوید و روی درِ خانه پنجه کشـید تا شـاید کسـی آن را برایش 

دریاساالر سرخ

انجمن سوسمار آبى
وقتـی جین دوازده سـاله بـود، همراه دوسـتانش یک گروه 

دوسـت دار طبیعت به نام انجمن سوسـمار آبی راه انداختند. 
هر کدام از اعضای انجمن باید برای خود اسـم یکی از جانوران 

را انتخـاب می کردند. جین اسـم پروانـه ای زیبا به نام دریاسـاالر 
سرخ را برای خود برگزید. او رهبری دقیق و منظم و کمی مستبد 
بـود. برای انجمنشـان نشـان و عالمت مخصـوص طراحی کرد، 
گردش های علمی ترتیب داد، مجله درسـت کرد و یک مجموعه 
سؤال و آزمون های کوچک طراحی کرد و از همه ی اعضا خواست 

در یک زمان مشخص به آن ها پاسخ دهند.

۱۶



باز کند، می خواسـت 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 عالیق جیـن، تعجبی نداشـت که یکـی از کتاب های 
دکتـر دولیتـل باشـد، ایـن کتـاب ماجرای  محبوبـش، داسـتان های
دکتـری را کـه تعداد زیادی حیـوان خانگی داشـت، تعریف می کرد. 
جین بیشـتر از همه به بخش سـفر دکتر دولیتل به آفریقا عالقه مند 
بـود و همیـن عالقـه باعث شـد کتاب هـای بیشـتری دربـاره ی این 
جنـگل و کّل مجموعه داسـتان های تارزان  قـاره بخوانـد، مثل کتـاب
میمون ها. جین با خودش عهد بسـت روزی مثل تارزان شـود و در 

آفریقا کنار حیوانات جنگل زندگی کند!

جین سوار بر دنِیل، یکی از اسب های اسطبل سوارکاری بوشل
در شهر بورنموث انگلستان

۱۷



یک دعوت فوق العاده
تنفـر جیـن از مدرسـه رفتن، اگـر نگوییم بیشـتر، دسـت کم اندازه ی 
عالقـه ی او بـه گشـت وگذار در دامـان طبیعت بود. از نظر او، مدرسـه 

کسل کننده، تکراری و خیلی خیلی خسته کننده بود.

البته درس خواندن برای جین جنبه های مثبتی هم داشـت، مثًال در 
مدرسه دوست های زیادی پیدا کرده بود و یکی از بهترین دانش آموزان 
کالسش بود. اما درک نمی کرد چیزهایی که در کالس 
درس یـاد می گیـرد، چطـور او را در رسـیدن بـه 

هدفش یعنی سفر به آفریقا کمک می کنند.
جین در مدرسه ای شبانه روزی درس می خواند، 
جایی که همه ی بچه ها در سـاختمان و محوطه ی مدرسه 
زندگـی می کردند. جین درسـت یک سـال قبـل از اینکه 
فارغ التحصیل شود و رسمًا آدمی بزرگ سال به حساب 
بیاید، دچار بیمارِی افسـردگی شـد. بیشـتر از همیشه
در اتاق می ماند و بی حال و دل مرده روی تختش 
دراز می کشـید و کتاب هـای موردعالقـه اش

را می خواند.

۲ فصل
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کمی بعد در کالس زیست شناسی شرکت کرد، 
آنجـا بود کـه درباره ی علـم وراثـت و نظریه ی 

تکامـل چیزهایی یاد گرفت. برای بررسـی و 
درک نحـوه ی کار قلب و مغز، خرگوشـی را 
تشریح یا کالبدشکافی کرد. در کالس زبان 

انگلیسی به عنوان بهترین دانش آموز معرفی اش 
کردنـد و برای انشـایی که نوشـته بـود، برنده ی 
جایـزه شـد. ناگهـان، درس و مدرسـه برایـش 

جذابیت پیدا کرد، آینده اش دیگر تاریک نبود، 
پر از امید و آرزو شـده بود و بزرگ شـدن و 
قدم گذاشـتن به دوران بلوغ و بزرگ سالی 
دیگر خیلی هم ترسناک به نظر نمی رسید.

امـا پـس از فارغ التحصیلـی هم، هنـوز نمی دانسـت می خواهد با 
زندگی اش چه کار کند، یعنی می دانسـت، اما برای تحقق رؤیاهایش 
هیچ برنامه ای نداشت. هنوز دوست داشت به آفریقا برود و درباره ی 
حیوانات مطالعه کند و مطلب بنویسـد. اما به عنوان یک خانم جوان 
در دهه ی ۱۹۵۰، شـغل های بسـیار محدودی برای انتخاب داشـت و 

فقط می توانست منشی، پرستار یا معلم شود.

انتقـال صفـات از پدر و مادر به فرزنـدان را وراثت می گویند. ژن ها وراثت یعنی چه؟وراثت یعنی چه؟
تعیین کننده ی صفات هسـتند و با انتقال ژن ها، صفات هم منتقل 

می شوند.
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جین به توصیه ی مادرش گوش داد و تصمیم گرفت 
به دانشـکده ی منشی گری برود. به هرحال برای یک 

منشی همه جا کار پیدا می شد، حتی در آفریقا.
جیـن بـه لنـدن رفـت و در مـدت ده مـاه، مهارت های 

تندنویسی، ماشین نویسی، کتابداری و دفترداری و درست نویسی را در 
دانشکده ی منشی گری آموخت.

به محـض فارغ التحصیلی، در کلینیـک ورزش درمانی خاله آلی اش 
مشغول به کار شد. آنجا به کسانی که از نظر فیزیکی آسیب دیده بودند 
کمک می کردند تا زودتر بهبود پیدا کنند. کمی بعد به او پیشنهاد شد در 
ازای حقوق باالتر در دانشگاه آکسفورد کار کند. جین پذیرفت، اما خیلی 
زود از ماشین نویسی و ثبت اطالعات و پر کردن فرم ها خسته و دل زده 
شـد. در این کار، نزدیک ترین ارتباط او با آفریقا زمانی بود که دانشـگاه 
می خواست به امپراتور اتیوپی مقامی افتخاری اعطا کند. آن ها از جین 
خواسـته بودند برای او کالهی مناسـب پیدا کند. کار در دانشـگاه از این 

بیشتر نتوانست او را به آفریقا نزدیک کند.

دانشگاه آکسفورد
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