پیشگفتار

آن صب�ح نمناک و طوفانى ماه ژانوی�ه  1998را هرگز فراموش نمىکنم ،همان
روزى که فرانک به یکى از جزایر کوچک فیجى 1در تاوئونى 2پاگذاشت .سراسر
شب رعد و برق مىزد و میزبانان از همان ساعات اولیه صبحگاهى ،حتى قبل
از ص�رف صبحانه ،مش�غول تعمیر تجهیزات الکتریکى انب�ار ذخیره مزرعهاى
در جزی�ره م�اراوو 3بودند .انبار ذخیره اجناس منجم�د در خطر بود؛ از این رو
پیش�نهاد کردم ب�راى آوردن چند میهم�ان که قرار بود با پ�رواز صبحگاهى از
نادى 4به جزیره برسند به فرودگاه بروم .آنجال 5و یوخن کیس 6با خوشحالى از
پیش�نهادم اس�تقبال کردند و یوخن چند کلمه دوپهلو تحویلم داد درباره اینکه
همیشه مىتوان در شرایط بحرانى به انگلیسىها اعتماد کرد.
ُ
م�رد نروژى از همان لحظ�هاى که با چند امریکایى درون لندرور جا گرفت،
توجهم را جلب کرد .حدس زدم باید حدود چهل س�ال داش�ته باش�د .مردى
با قد متوس�ط ،موهاى روش�ن  -مثل اکثر مردم اس�کاندیناوى  -با چش�مانى
ً
قهوهاى و چهرهاى نس�بتا گرفته و مغموم .خودش را فرانک اندرس�ن 7معرفى
ک�رد .به خاط�ر دارم براى ی�ک لحظه به این فک�ر افتادم که او به آن دس�ته
 ،Fiji .1جزیرهاى عمدتا آتشفشانى از مستعمرات انگلستان - .م.
4. Nadi

3. Maravu

2. Taveuni

7. Frank Andersen

6. Jochen Kiess

5. Angela
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انسانهاى نادرى تعلق دارد که در سراسر زندگى احساس وابستگى شدیدى به
جاذبه زمین دارند و کمبودهاى جسم و روح را با تمام وجود احساس مىکنند.
وقتى آن شب مطلع شدم که او ،هم زیستشناس و متخصص در رشته تکامل
و هم زمینشناس است ،برداشتم در این مورد تغییرى نکرد .اگر کسى از قبل
شناسى تکامل مىتواند
استعداد ابتال به مالیخولیا را داشته باشد ،دانش زیست
ِ

برایش یک الهام کوچک علمى باشد.

***
روى میز تحریر محل اقامتم در کرویدون ،1کارت تبریک مچالهشدهاى هست
به تاریخ بیس�ت و شش�م مه  ،1992ارس�الى از بارس�لون .کارت تصویر کاخ
تمام کلیساى جامع خانواده السارادا 2را نشان مىدهد .پشت کارت
ش�نى نیمه ِ

نوشته شده:

ُ
فرانک عزیز ،روز سهشنبه در اسلو خواهم بود .ولى تنها نمىآیم.
هم��ه چیز تغییر خواهد ک��رد .باید خودت را آم��اده کنى .به من
تلفن نکن! دوس��ت دارم قبل از آنکه کلمات بیشترى بینمان رد
و بدل ش��ود ،گرماى بدنت را حس کنم .آیا آن اکسیر جادویى را
ب��ه یاد دارى؟ بزودى قطرات بیش��ترى از آن نوش��یدنى خواهى
نوشید .گاهى مىترسم .آیا قادر خواهیم بود با این واقعیت که «
زندگى کوتاه است » کنار بیاییم؟
ِورا3ى تو
یک روز بعدازظهر ،فرانک به طور ناگهانى کارت و تصویر برج بلند آن را نشانم
3. Vera

2. La Sagrada .

1. Croydon
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داد .روزى که در جزیره ماراوو در حال نوش�یدن بودیم ،برایش تعریف کردم
که چگونه چند س�ال قبل شیال 1را از دست دادم .فرانک ساکت نشسته بود و
گوش مىداد .بعد با یک حرکت ناگهانى ،کیف پولش را بیرون کشید و کارت
تاخوردهاى از آن بیرون آورد .کارت را باز کرد و روى میز گذاشت .نوشته پشت
کارت به زبان اسپانیایى بود و فرانک کلمه به کلمهاش را برایم ترجمه کرد.
متن کارت نیاز به توضیحات بیشترى دارد.
به نظرم رسید درک ترجمه ِ
پرسیدم:

ِ -ورا کیست؟ همسرت؟

سرى تکان داد و گفت:
ُ
2
 -اواخر دهه هش�تاد در اس�پانیا با هم آشنا ش�دیم و چند ماه بعد ،به اسلو

نقل مکان کردیم.

 ولى رابطهتان دوام نیاورد ،درست است؟سرش را تکان داد و گفت:

 او پاییز ده سال بعد ،دوباره به بارسلون برگشت.گفتم:

ِ -ورا اسم اسپانیایى نیست ،حتى کاتالونیایى 3هم نیست.

او توضیح داد:
ُ
ِ -ورا نام ش�هر کوچکى در آندلس است .خانواده ِورا در آنجا شکل گرفت و

ریشه دواند.

نگاهى به کارت انداختم و پرسیدم:
 براى دیدن خانوادهاش به بارسلون رفت؟1. Sheila

 ،Oslo .2پایتخت نروژ - .م.
 Catalan .3یا  ،Catalaniمربوط به ایالت کاتالونیا در اسپانیا یا بومى آنجا - .م.
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ً
مجددا سرش را تکان داد و گفت:
 چند هفتهاى براى طرح دفاعیه تز دکترایش به بارسلون برگشت. -جدا؟

 موضوع تز مهاجرت انسانها از آفریقا بودِ .ورا فسیلشناس است.ِ
پرسیدم:
ُ
 چه کسى را با خودش به اسلو آورد؟خیلى کوتاه جواب داد:
 -سونیا.1

 -سونیا ؟

 -دخترمان.

 پس شما یک دختر داشتید؟اشارهاى به کارت کرد و گفت:

 -از طریق همین کارت بود که فهمیدم ِورا حامله است.

 از تو؟ّ
بشدت یکه خورد و جواب داد:
 -بله.

فهمیدم باید مش�کلى در کار باش�د و س�عى کردم حدس بزن�م چه اتفاقى
افتاده .هنوز براى پرس و جو جا داشتم؛ از این رو گفتم:
 -آن اکس�یر جادویى که باید چند قطره از آن مىنوش�یدى ،موضوع جالبى

به نظر مىرسد.

او م�ردد مان�د و قبل از اینکه جوابى بده�د ،لبخند خجوالنهاى بر لب آورد
و گفت:
1. Sonia .
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 -موضوع احمقانهاى است .در حقیقت ،یکى از شوخیهاى ِورا بود.

اش�ارهاى به پیش�خدمت کردم و س�فارش نوش�یدنى دیگرى دادم .فرانک

هنوز به نوشیدنىاش دست نزده بود.
گفتم:
 -تعریف کن.

 -هر دوى ما میل شدیدى به زندگى داشتیم که شاید بهتر باشد آن را میل

به زندگى جاودانه بنامیم .نمىدانم منظورم را مىفهمى یا نه.

منظورش را مىفهمیدم و شدت ضربان قلبم را در سینه احساس مىکردم.
شاید بهتر بود با آرامش بیشترى موضوع را دنبال مىکردم .با اشاره دست به
او فهماندم که نیازى به توضیح مفهوم زندگى جاودانه نیس�ت .متوجه اشارهام
شد .واضح بود که اولین بار نیست سعى در توضیح این واژه دارد.
ادامه داد:
 -هرگز چنین میل و نیاز ش�دید و سرکش�ى را در هیچ زنى احس�اس نکرده

بودمِ .ورا انس�انى گ�رم و خاکى بود ،ولى در دنیاى خ�ودش زندگى مىکرد ،یا

ش�اید بهتر اس�ت بگویم در دنیاى فس�یلها .او از آن دس�ته آدمهایى است که
جهتیابىشان بیشتر عمودى است تا افقى .در واقع بیشتر در اعماق زمین به
سر مىبرد تا روى زمین.
 -که این طور!

 او توجهى به زرق و برقهاى زندگى نداشت .حتى توجهى به ظاهر خودشً
هم نداش�ت .زن زیبایى بود ،خیلى زیبا .ول�ى حتى یکبار هم ندیدیم که مثال
مجلههاى ُمد را ورق بزند.
انگشتش را توى لیوان نوشیدنى کرد ،یخها را هم زد و ادامه داد:
 -یکبار تعریف کرد که وقتى جوانتر بوده ،رؤیاى مقاومتناپذیرى براى در
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اختیار داشتن یک معجون جادویى داشته تا با نوشیدن نیمى از آن زندگى ابدى
پیدا کند .در آن صورت مىتوانس�ت فرصت بیش�ترى براى جس�تجو و یافتن
مردى به دس�ت آورد که لیاقت نوش�یدن نیم دیگر معجون را داشته باشد .به
این ترتیب ،مىتوانس�ت مطمئن ش�ود که س�رانجام روزى مرد مورد نظرش را
پیدا کند .اگر در طول یک هفته به خواستهاش نمىرسید ،باالخره بعد از صد
یا هزار سال به آن مىرسید.
دوباره به کارت اشاره کردم و گفتم:
 -یعنى او به اکسیر زندگى جاودان دست پیدا کرده؟

فرانک لبخندى حاکى از تأیید بر لب آورد و ادامه داد:
ُ
جدیت هرچه تمامتر
 وقتى در تابس�تان  1992از بارسلون به اسلو آمد ،باِ
اعالم کرد که به هر حال باید چند قطره از آن اکس�یر جادویى را که در بچگى
رؤیایش را در س�ر داش�ت بنوش�یم .به کودکى فکر مىکرد که قرار بود داشته
باش�یم .مىگف�ت « :اکن�ون جزئى از ما در ح�ال آغاز زندگى مس�تقل خویش
است .شاید این درخت مستقل هزاران سال ثمر دهد» .
 -منظورش نوادگان شما بود؟

 -بله .او به نوادگان ما فکر مىکرد .در حقیقت ،همه انسانهاى روى زمین

از ی�ک زن خ�اص ریش�ه گرفتهاند .زنى که چندین هزار س�ال قب�ل در آفریقا
زندگى مىکرده.
فرانک جرعهاى نوش�ید و مدتى ساکت ماند .سعى کردم دوباره به حرفش
بیاورم .خواهش کردم:
 -ادامه بده.

به چشمانم خیره شد؛ گویى آن لحظه در این فکر بود که آیا مىتواند به من
اعتماد کند یا نه .بعد ادامه داد:
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ُ
 -وقتى به اس�لو آمد ،به من اطمینان داد اگر آن اکس�یر جادویى را داشت،

حت�ى ی�ک لحظه هم در تقس�یم آن با من تردید نمىک�رد .آن لحظه براى من
لحظهاى بزرگ و پرارزش بود .این موضوع که او به خود جرئت اتخاذ تصمیمى
را مىداد که هرگز قابل برگشت نبود ،برایم نشاطآور و جذاب بود.
سرى به نشانه رضایت و تأیید تکان دادم و اضافه کردم:
 البته دیگر وعده و وعیدهاى وفادارى ابدى چندان معمول نیست .زوجهاً
معموال در ش�رایط مس�اعد و خوب با هم مىمانند ،ولى همین که شرایط تغییر
کرد و نامناسب شد ،اغلب به راه خود مىروند.
سخنانم کمى تحریکش کرد:
 ب�ه نظرم کلمه به کلمه حرفهایش را به خاطر دارم .مىگفت « :براى منً
فق�ط ی�ک مرد و یک دنیا وجود دارد و من این موض�وع را کامال درک مىکنم
چون فقط یک بار زندگى خواهم کرد» .
با تکان سر حرفهایش را تصدیق کردم و گفتم:
 -این به نوعى یک ابراز عالقه ش�دید و منحصر به فرد اس�ت .خوب ،بعد

چه اتفاقى افتاد؟

فرانک بعد از مکث کوتاهى لیوانش را خالى کرد و ادامه داد:
 -سونیا چهار سال و نیمه بود که او را از دست دادیم .بعد از آن ،دیگر توان

زندگى کردن در کنار هم را نداش�تیم .رنج و اندوه زیادى زیر آن سقف بود که
تحملش برایمان غیرممکن بود.
بعد ،خاموش به نخلستان خیره شد.

ب�ا وج�ود تالش محتاطانهاى که براى ش�نیدن ادامه ماج�را به خرج دادم،
توفیقى حاصل نشد .قورباغه بزرگى روى تراس پرید و گفتگویمان را قطع کرد.
بعد ،آن مهمان ناخوانده زیر میز بین پاهایمان نشست و تکان نخورد.
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فرانک توضیح داد:
 -سرگروه قورباغهها.

 -سرگروه قورباغهها ؟

 -ی�ا بوفو مارین�وس .1این نوع قورباغهها را براى مبارزه با حش�رات مزارع

نیش�کر در س�ال  1936از هاوایى وارد جزیره کردند .آنها در این جزایر براى
رشد و نمو شرایط مناسبى دارند.
بع�د ب�ه نخلس�تان ،مکانى ک�ه چهار پن�ج قورباغ�ه دیگر در آن به چش�م
مىخورد ،اش�اره کرد .یکى دو دقیقه بعد ،توانس�تم ده دوازده قورباغه را میان
چم�ن مرطوب بش�مارم .با اینکه مدت زیادى ب�ود در جزیره بودم ،ولى تا آن
زم�ان اینهمه قورباغ�ه را یکجا ندیده بودم .مىش�د چنین اس�تنباط کرد که
فرانک آنها را به آنجا کشانده بود .طولى نکشید که توانستم بیشتر از بیست
تایشان را بشمارم .از دیدن آن همه قورباغه در یک جا احساس تهوع کردم.
سیگارى آتش زدم و گفتم:
 -هنوز در فکر اکس�یرى هس�تم که تعریفش را کردى .کماند کس�انى که

جرئت نوش�یدن آن را داش�ته باش�ند .فکر مىکنم اکثر مردم ترجیح مىدهند
حتى به آن دست هم نزنند.
بعد فندکم را روى میز گذاشتم ،به آن اشاره کردم و نجواکنان گفتم:
 -این یک فندک جادویى اس�ت .اگر همین اآلن آن را روش�ن کنى ،زندگى

جاودانه خواهى یافت.

بىآنک�ه لبخن�دى بزند ،به چش�مانم خیره ش�د .به نظرم رس�ید مردمک
چشمانش برق مىزند.
تأکید کردم:
1. Bufo Marinus .

 20مایا

 -بای�د ق�ول بدهى خوب فکر کنى .چون این ش�انس فق�ط یکبار به تو رو

مىآورد و هر تصمیمى که بگیرى ،دیگر قابل برگشت نیست.

با این جمله کوتاه مرا سر جایم نشاند:
ً
 اصال برایم مهم نیست.منتظر ماندم تا تصمیم نهایىاش را بگیرد و خیلى جدى پرسیدم:
 -مىخواهى زندگى معمولى داشته باشى یا جاودان؟

فرانک ،آهسته ولى مصمم فندک را از روى میز بلند کرد و آن را روشن کرد.

ای�ن کار مرا س�خت تحت تأثیر قرار داد .حدود یک هفت�ه بود که به جزایر
فیج�ى آمده ب�ودم ،اما تنها در آن لحظ�ه بود که دیگر خودم را تنها احس�اس
نمىکردم .گفتم:
 -آدمهایى مثل ما خیلى کم پیدا مىشوند.

براى اولین بار لبخندى بر لبانش نشس�ت .فکر مىکنم او هم به اندازه من
از مالقاتمان در حیرت بود .اقرار کرد:
ً
 مسلما همین طور است.و همزمان از جایش نیمخیز ش�د و دس�تش را از باالى لیوانها به طرفم دراز
ک�رد .گوی�ى با ای�ن کار ،به هم اطمین�ان دادیم که هر دو اعض�اى یک نظم و
ً
نظام خاص و منحصر به فرد هستیم .من و فرانک اصال از فکر زندگى جاودانه
مضطرب و پریش�ان نبودیم .بلکه برعکس ،هراس�مان از مرگ بود .چیزى به
وقت ناهار نمانده بود و من زیرکانه اش�ارهاى کردم تا شاید بتوانیم آشنایىمان
را ب�ا لیوانى کوچک ،ولى با محتوایى قوىتر جش�ن بگیریم .وقتى نوش�یدنى را
سفارش دادم ،سرى به نشانه توافق تکان داد.
تعداد قورباغههاى نخلس�تان بیش�تر و بیشتر مىش�دند و دوباره احساس
بدى به من دس�ت داد .از بودن در میان این همه قورباغه و مارمولک خانگى
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احساس خوشایندى نداشتم.
لیوانها را روى میز گذاش�تیم و در حالى که گارسون سرگرم چیدن میز ناهار
سالمتى معدود انس�انهایى نوشیدیم که نمىتوانند به زندگى جاودانه
بود ،به
ِ

فرشتهها حسادت نکنند .سرانجام فرانک به قورباغههاى نخلستان اشاره کرد.
او عقیده داش�ت که باید به رس�م ادب جرعهاى هم به سلامتى آنهانوشید.
بعد گفت:
 -ب�ه هر حال ،آنها برادران تنى ما هس�تند .نس�بت ما ب�ا آنها نزدیکتر از

نسبتمان با فرشتگان آسمانى است.

بله ،فرانک چنین آدمى بود .یک طوفان آس�مانى ،که البته ارتباط خود را با
زمین هم حفظ کرده بود.
روز قب�ل اعت�راف کرده بود که پرواز با هواپیماى کوچکى که او را از نادى تا
ماتئى 1آورده بود ناراحتش کرده .ش�رایط جوى بس�یار ب�د بود و عالوه بر آن،
نب�ودن خلبان دوم در هواپیما آزارش مىداد .حین خالى کردن لیوانها ،تعریف
کرد که باید اواخر آوریل در کنفرانس�ى در یک ش�هر دانشگاهى قدیمى به نام
س�االمانکا 2ش�رکت کند .روز قبل ،به محل برگزارى کنفرانس تلفن زده بود و
آنه�ا برگزارى کنفرانس را تأیید کرده بودند .قرار بود ِورا هم در این کنفرانس

ش�رکت کند .فق�ط مطمئن نبود که حضور ِورا در ای�ن کنفرانس بهانهاى براى

دیدار مجددشان در ساالمانکا شود یا نه.

حدسى را که زده بودم با او در میان گذاشتم:
ً
 -ول�ى ت�و امیدوارى او را ببین�ى ،مگر نه؟ حتما در آوری�ل به امید مالقات

دوباره او به ساالمانکا مىروى؟

1. Matei .

 ،Salamanca .2ش�هرى در غرب اس�پانیا که در اواخر قرون وس�طى و دوره رنس�انس مرکز فرهنگى اسپانیا و منبع
علوم الهى در این سرزمین بود - .م.
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جواب نداد و من هم ندیدم که سرش را به نشانه تصدیق تکان دهد.
آن ش�ب همه میزهاى آن رس�توران در ماراوو کنار ه�م به صورت یک میز
فک�ر این کار به ای�ن دلیل به ذهنم خط�ور کرد که
طوی�ل و بلند چیده ش�دِ .
دیدم اکثر مس�افران تنها هس�تند .وقتى آنا 1و خوزه 2به عنوان اولین میهمانان

وارد رس�توران ش�دند ،براى آخرین بار نگاهى به آن کارت تاخورده انداختم و
خواستم آن را به فرانک برگردانم.
 -نگهش دار .نیازى به آن ندارم ،چون همه جزئیاتش را از حفظم.

نتوانس�تم تلخى لحنش را نادیده بگیرم و س�عى کردم تصمیمش را عوض

کنم .ولى تصمیم او غیرقابل تغییر بود و به نظر مىرسید تصمیم مهمى گرفته
است .گفت:
 -اگ�ر کارت را نگ�ه دارم ،ش�اید روزى آن را پاره کن�م و دور بیندازم .بهتر

است تو نگهش دارى .کسى چه مىداند ،شاید روزى دوباره همدیگر را دیدیم.
با وجود این ،تصمیم گرفتم قبل از اینکه فرانک تاوئونى را ترک کند کارت را
به او برگردانم .ولى صبح روزى که او جزیره را ترک کرد اتفاقى در ماراوو افتاد
که باعث شد این موضوع را فراموش کنم.
*
رویارویى دوبارهام با فرانک در سال بعد اتفاقى خارقالعاده و عجیب بود .چنین
اتفاقات عجیبى مىتوانند به زندگى ش�ادى مضاعف ببخش�ند و موجب بارور
شدن این امید شوند که در هر حال ،نوعى نیرو یا انرژى پنهان در جهان وجود
سرنوشت ما را به هم پیوند مىزند .همین اتفاق باعث شد
دارد که رش�تههاى
ِ

کارتى که امروز در دس�ت گرفتهام دیگر یک کارت قدیمى و بىمعنا نباشد .از
امروز ،عالوه بر آن کارت یک نامه طوالنى هم دارم .این نامه طوالنى را فرانک
2. esoJ

1. anA .
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پس از مالقاتش با ِورا در ماه آوریل در ش�هر س�االمانکا ،براى ِورا نوشته است.
در اختیار داشتن این مدرک ویژه و منحصر به فرد را یک پیروزى شخصى تلقى
مىکن�م؛ گرچه ،اگر به طور اتفاقى در مادرید به فرانک برنمىخوردم حاال این
م�دارک در اختیار من نبود .نکته جالب توج�ه اینکه وقتى او را دیدم ،در هتلى
مشغول نوشتن همین نامه طوالنى به ِورا بود .دیدار مجدد ما در نوامبر 1998

در هتل پاالس 1مادرید اتفاق افتاد.

فرانک در نامهاش به شرح بسیارى از حوادثى مىپردازد که در جزایر فیجى
ً
از س�ر گذران�ده بودیم .نامه عمدتا ش�رح ماجراهاى آنا و خوزه اس�ت ،ولى از
گفتگوى من و خودش هم مختصرى نوشته است.
اکن�ون که قصد ش�رح این نام�ه طوالنى را ب�ا همه جزئیات�ش دارم ،برایم
وسوس�هانگیز اس�ت که روایت فرانک را با چند توضیح کاملتر کنم .در عین
ح�ال ،تصمیم گرفت�هام قبل از اضافه کردن ضمیمه خودم ،کلمه به کلمه نامه
را نقل کنم.
البته از داش�تن این نامه بس�یار خوشحال هس�تم ،چون در غیر این صورت
موف�ق به مطالع�ه جزء به جزء پنج�اه و دو فصل این بیانیه نمىش�دم .اجازه
مىخواهم بر این موضوع تأکید کنم که این نامه خصوصى را به طور نامشروع
و غیرقانونى به دس�ت نیاوردهام .نه ،به هیچ وجه چنین نیس�ت .البته بعد از
اصل متن دوباره به این موضوع برمىگردم.
*
ت�ا چند ماه دیگر وارد قرن بیس�ت و یکم خواهیم ش�د .به عقی�ده من زمان با
سرعت سپرى مىشود و سرعتش هر لحظه بیشتر و بیشتر مىشود.
از زمان�ى ک�ه پس�ر کوچکى بیش نب�ودم  -یعن�ى همین چند س�ال قبل -
1. Palace .
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مىدانستم که اگر بخواهم شروع قرن جدید را شاهد باشم ،باید به سن شصت
و هفت س�الگى برسم .این فکر همیشه برایم وحشتناک و در عین حال جذاب
بود .در قرن بیس�تم بود که با ش�یال وداع کردم .وقتى از دنیا رفت ،تنها پنجاه
ُ
و نه سال داشت.
ش�اید قبل از شروع س�ده جدید ،دوباره به آن جزیره بروم .اکنون در حال
ً
گنجاندن این نامه در کپس�ول زمان هستم .احتماال قبل از آن نیازى به انتشار
و عموم�ى ک�ردن نامه نیس�ت .این موضوع ش�امل بیانیه هم مىش�ود .هزار
س�ال زمان زیادى نیس�ت ،بویژه در مقایس�ه با دوره بس�یار طوالنىاى که در
بیانیه آمده اس�ت .در عین حال ،هزار سال براى از بین رفتن اکثر آثار و ردپاى
انسانهاى عصر حاضر کافى است .در بهترین حالت ،داستان آنا ماریا مایا 1به
عنوان افسانهاى از دوران قدیم به یادگار خواهد ماند.
آن قدر پیر ش�دهام که دیگر افش�اى مکنونات قلبى برایم مهم نباشد .تنها
یک چیز برایم مهم اس�ت :اینکه روزى این ماجرا به گوش مردم برس�د .حتى
نیازى نیس�ت که این کار را خود من انجام بدهم .ش�اید به همین دلیل اس�ت
سال دیگر
که فکرم
مش�غول کپسول زمان است .مىتوان امیدوار بود که هزار ِ
ِ

جهان تا این اندازه پر سر و صدا نباشد.

*
ح�اال ،بع�د از مطالع�ه مجدد نامه ب�ه ِورا ،احس�اس مىکنم ب�راى جمعآورى

لباسهاى ش�یال آمادهام .دیگر وقتش رسیده است .فردا عصر ،عدهاى از سپاه

رس�تگارى کلیسا به اینجا مىآیند .آنها قول دادهاند همه لباسهاى شیال ،حتى
ً
ً
لباس�هاى کهنهاى را که مطمئنا قابل فروش نیستند ،با خود ببرند .تقریبا مثل
دور ریختن اجناس یک گالرى قدیمى و متروک است.
1. Ana Maria Maya .
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طولى نخواهد کش�ید که خودم را به عنوان ی�ک بیوه مرد تثبیت کنم .این
هم یک نوع زندگى اس�ت .دیگر وقتى هر از گاهى به عکس بزرگ رنگى ش�یال
نگاه مىکنم ،مثل گذشته به هم نمىریزم.
در چند ماه اخیر ،خیلى با خاطرات گذشته زندگى کردهام و از این رو عجیب
به نظر مىرسد که هنوز تردیدى در نوشیدن اکسیر جادویى ِورا ندارم .این کار

را بدون تردید و در یک چش�م به ه�م زدن انجام مىدهم ،حتى با وجودى که

دیگر مطمئن نیس�تم قادر به یافتن زن جدیدى براى تقسیم نیم دیگر معجون
با او باش�م .به هر حال دیگر براى ش�یال دیر شده اس�ت .افسوس که در چند
ُ
سال اخیر چیزى جز نوشابهاى کشنده نصیب او نشد.
ف�ردا قرار مالقاتى دارم .کری�س بات 1را به ناهار دع�وت کردهام .کریس
مسئول کتابخانه جدید کرویدون است و من یکى از مشتریان پر و پاقرص آن
کتابخانه هستم .به عقیده من ،چنین کتابخانه مدرنى با پلههاى برقى براى این
ش�هر اعتبار بزرگى است .کریس مرد بس�یار باهوشى است .با وجود این ،فکر
نمىکنم جرئت روش�ن کردن آن فندک را داشته باشد .در ضمن ،مطمئنم که
با دیدن آن همه قورباغه هم احساس تهوع نخواهد کرد.
تصمیم دارم از کریس بپرس�م به نظر او کدام بیشتر مرسوم است :نوشتن
مقدم�ه قب�ل از تمام ش�دن متن اصلى کتاب ی�ا بعد از آن .ب�ه عقیده خودم،
ً
مقدم�ه تقریب�ا باید در آخر و پس از اتمام کتاب نوش�ته ش�ود .این موضوع را
همزمان با مطالعه نامه فرانک دریافتم.
جال�ب اس�ت که پس از چن�د صد میلیون س�ال که از خزیدن دوزیس�تان
روى خش�کى مىگ�ذرد ،موج�ودات این کره خاک�ى تازه به ش�رح اتفاقات آن
دوران پرداختهان�د؛ ب�ه طورى که امروز مىتوانیم به درج مقدمه تاریخ نس�ل
1. Chris Batt .
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انس�انها بپردازیم ،یعنى مدتها پس از پش�ت س�ر گذاش�تن آن دوران .شاید
ً
این ش�امل کلیه فرایندهاى خالقانه هم بش�ود .شاید مثال در مورد آهنگسازى
هم صادق باش�د .تصور مىکنم آخرین چیزى که براى یک س�مفونى س�اخته
مىش�ود پیشدرآمد آن اس�ت .باید نظر کریس را در این مورد بپرس�م .شک
دارم کری�س بات بتواند مثال نقضى برایش بیاورد .نمىتوان با خالصه کردن
یک رویداد به درک واقعى آن رسید مگر اینکه این کار به هدفى ارزشمند ختم
ش�ود .صداى ناگهانى رعد هرگز فرصت نمىیابد ظهور برق آسمانى را هشدار
دهد .کسى که سعى کند سرنوشتش را ببیند ،بىتردید آن را خواهد دید.
نمىدانم کریس بات چیزى درباره اخترشناسى مىداند یا نه .ولى مىخواهم
از او بپرسم نظرش درباره خالصهاى از ماجراى جهان خودمان چیست.
صداى کف زدنها و تش�ویقها به خاطر آن غ�رش عظیم ،تازه پس از پانزده
میلیارد سال به گوش مىرسد.
ّ
و حاال کل نامه فرانک به ِورا !
ژانویه  ،1999کرویدون
جان اسپوک

1

1. John Spooke.

نامهاى به ِورا

ِوراى عزیز ،چند هفتهاى اس�ت که از مالقات مجددمان مىگذرد و ش�اید به
اعتقاد تو ،به دلیل واقعهاى که آخرین ش�ب اتفاق افتاد ،وقت آن رسیده باشد
که نش�انهاى از زنده بودنم به تو بدهم .اما مجبور بودم تا روش�ن ش�دن همه
ابهامات صبر کنم.
بع�د از کنفرانس ،در س�االمانکا ماندم تا مطمئن ش�وم اف�رادى که زیر پل
ً
تورمس 1دیدم ،واقعا خود آنها هستند .فکر مىکردى دارم با تو شوخى مىکنم
ِ
و مىخواهم قبل از بازگشت به هتل براى سرگرمىات داستانهاى پلیسى سر هم
کن�م .ولى من با چش�مان خودم آنا و خوزه را دی�دم و قطعا قبل از صرف چند
روزى براى یافتنش�ان قادر به ترک آن شهر نبودم .فرداى همان روز در میدان
مایور 2با آنها روبهرو شدم .ولى اآلن نمىخواهم رویدادهاى آینده را بدون در
نظر گرفتن سلس�له مراتب تاریخىش�ان بازگو کنم .پس اجازه بده تنها به این
موضوع اشاره کنم که چرا امروز مشغول نوشتنم.
بع�د از ده روز ،امروز در موزه پرادو 3در مادرید به خوزه برخوردم .به نظرم
رس�ید که او در آن گالرى بزرگ در جس�تجوى من است .یک روز عصر ،وقتى
3. Prado .

2. Plaza Mayor .

1. Tormes .
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ً
روى نیمکتى در پارک ِرتیرو 1نشس�ته ب�ودم و عمیقا در فکر چیزهایى بودم که
ً
ت�و برایم تعریف کرده بودى ،مجددا او را دی�دم .هنوز فکر کردن به حرفهاى
ت�و و نتیجهگیرى از آنها به اتمام نرس�یده بود که ناگه�ان او را مقابلم دیدم.
گویى کسى مسیر روزانه راهپیمایى من را به او خبر داده بود .چند ساعتى روى
نیمکت پارک نشستیم ،بعد کمى در پارک گردش کردیم .قبل از اینکه مرا ترک
کند و به سمت قطار بدود ،دستهاى عکس به من داد .وقتى به هتل برگشتم،
متوجه شدم چیزهایى پشت عکسها نوشته شده است .این همان بیانیه است،
ِورا ،و حاال آن بیانیه در اختیار من است.

چیزهای�ى که خ�وزه در رتیرو تعریف ک�رد و همین طور مدارک�ى که قبل از

ناپدید شدن ناگهانىاش به من داد ،موجب شد که نتوانم قبل از تعریف کردن
ّ
کل ماجرا از مادرید دل بکنم .ساعت دو بعدازظهر است .شب قبل نخوابیدم.
در اتاقم کمى غذا خوردم ،قهوهاى نوش�یدم و تصمیم گرفتم تا قبل از بس�تن
چمدان و سفر به سویل 2در صبح روز جمعه ،این رساله را برایت نفرستم.
ای�ن فک�ر که ش�اید از همان اول قادر ب�ه درک موضوع نباش�ى ،کمى آزارم
مىدهد و مرا به این فکر مىاندازد که گزارشم را بخش به بخش برایت بفرستم.
در عین حال ،فکر مىکنم بهتر باشد آن را یکدفعه دریافت کنى .یا همه یا هیچ.
فکر کردم شاید بهتر باشد نامهاى هم همراه گزارش بفرستم .همین فردا پاکت
ً
بزرگى به دس�تت مىرس�د .ولى حتى نمىدانم که تو اصال میل دارى خبرى از
من بش�نوى یا نه .عالوه بر آن ،باید س�عى کنم تو را به باور کردن داستان هم
ترغیب کنم ،و البته هنوز داستانم را ننوشتهام.
به هر حال در جزایر فیجى بود که در آن تار عنکبوت گرفتار شدم و به خاطر
1. Retiro .

 ،Seville .2از شهرهاى اسپانیا - .م.
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ندارم که در آن فرصت کوتاه ،تا چه حد تو را در جریان ماجرا قرار دادم .البته
چند روزى بیش�تر با هم نبودیم و هر دو احساس مىکردیم از روى شرم و حیا
هم که ش�ده ،نباید زیاد به همدیگر نزدیک ش�ویم .به یاد دارم وقتى به نظرم
رسید شبحى از آن زوج را دیدم ،همه چیز مثل یک بهمن عظیم بر سرم فرود
آم�د .چیزهایى که گفتم یا نگفت�م را به خاطر نمىآورم ،چون تو مدام حرفهایم
را با خندههاى ناگهانىات قطع مىکردى و عقیدهات این بود که من همه چیز
را به صورت نوعى نمایش سرگرمکننده ارائه مىدهم تا تو را کنار رودخانه نگه
ً
دارم .حتما از خودت مىپرس�ى آنا و خوزه چه ربطى به من و یا حتى به « ما »
دارن�د .در این خصوص ،الزم مىدان�م نامهاى را به خاطرت بیاورم که یکبار
از بارس�لون برایم فرس�تادى .در آن نامه نوش�تى « :آیا قادر خواهم بود با این
واقعیت که “زندگى کوتاه است” کنار بیایم؟ »
اکنون من هس�تم که این س�ؤال را مطرح مىکنم و براى اینکه کمکت کنم
ت�ا بتوانى پاس�خم را بدهى ،مجبورم ماجراى آنا و خ�وزه را برایت تعریف کنم.
ً
اگر واقعا قصد درک پیامم را دارى باید به گذش�ته دورترى برگردى ،ش�اید به
دوران اولیه زمینشناسى ،دورهاى که اولین دوزیستان پا به خشکى گذاشتند و
زندگىشان را روى خشکى آغاز کردند .به نظر من ،ماجرا از آنجا شروع مىشود.
ب�دون در نظر گرفت�ن اینکه چه اتفاقات�ى بین ما رخ ده�د ،مىخواهم از تو
بخواهم لطفى به من بکنى .با خیال راحت بنشین و بخوان .فقط بخوان.

آن که آخر مىبیند ،بهتر مىبیند

طوالنى دو ماههام در اقیانوس آرام به تاوئونى در جزایر
آخرین مرحله از س�فر
ِ
فیجى ختم ش�د .وظیفه من بررس�ى چگونگى رشد و گس�ترش گیاهان و انواع

اکولوژیک آنجا تأثیر داش�تهاند .در اینجا ،هم
جانورانى بود که در ایجاد توازن
ِ

مس�افران ناخواستهاى مثل موشها ،حش�رات و چهارپایان که با هدف قبلى به
ّ
جزیره منتقل ش�دهاند و هم گونههاى گیاهى مانند س�اریق 1و مونگوس 2را مد

نظر دارم که سایر گونههاىگیاهى را تحت تأثیر قرار داده و بویژه تأثیر غیرقابل
انکارى بر جانورانى داش�تهاند که حیاتش�ان به کش�ت و زراعت وابس�ته بوده
اس�ت .س�ومین دسته ش�امل حیوانات اهلى و غیر اهلى مثل گربه ،بز و خوک
مىباش�د .البته نباید حیواناتى که به عنوان منبع غذایى ناخواس�ته محس�وب
مىش�وند ،یا حیوانات غیر اهلى گیاهخوار مثل خرگوش�ها و گوزنها را فراموش
ک�رد .وقتى صحبت از گیاه�ان تزئینى و مفید به میان مىآید ،فهرس�ت انواع
گیاه�ان انتقالیافته بس�یار بلند اس�ت و از ی�ک جزیره به جزی�ره دیگر چنان
گوناگون و متنوع است که ذکر چند نمونه از آنها بىفایده است.
در بخش جنوبى اقیانوس آرام ،س�رزمین زرخیزى براى این گونه بررس�یها
 ،opossum .1ساریق  /ساریگ نوعى جانور کیسهدار  -.م.
َ
 ،mongoose .2خدنگ  /نمس نوعى موش خرما  -.م.
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جزایر دس�تنخورده و بک�ر تا همین چندى پیش
و پژوهش�ها وجود دارد .این
ِ
ّ
خ�اص خ�ود را داش�تند و در آنجا ،ت�وازن اکولوژیک ب�ا تنوع زیاد
ویژگیه�اى
گیاهان و انواع جانوران بومى مواجه بود .امروزه اقیانوسیه با توجه به وسعت و
جانوران در حال انقراض و در معرض
تعداد س�اکنانش ،داراى بیشترین تعداد
ِ

تهدید اس�ت .این مس�ئله تنها به عل�ت انتقال گونههاى جدید نیس�ت ،بلکه
انق�راض جنگلها و گس�ترش بىرویه زمینهاى کش�اورزى موج�ب از بین رفتن
محیط زیست به عنوان مکان رشد و نمو جانوران مىشود.
بسیارى از جزایرى که از آنها دیدن کردم ،تا قرن گذشته هنوز مورد تجاوز
فرهنگ اروپایى قرار نگرفته بودند ،اما استعمار سرانجام آنها را نیز در چنگال
خ�ود گرفت .هریک از آن جزایر ،هر مهاجرت جدید و هر کدام از کش�تیهایى
که در کناره این جزایر پهلو گرفتند داس�تان ّ
خاص خود را دارند و در این بین،
اکولوژیک این تغییرات پیامدهاى اسفناک مشخصى در بر داشتهاند.
تأثیرات
ِ
ً
هجوم کش�تیهاى مملو از موش�ها و حش�رات تقریبا موجب ش�یوع اکولوژیک
خودىخود همزمان با ورود اولین کشتى بروز
نوعى بیمارى واگیردار شد که به
ِ

پیدا کرد و اثرات خود را بر جاى گذاش�ت .راه جبران اثرات تخریبى حیوانات
مهاجر ،س�رعت بخشیدن به انتقال حیوانات دیگرى مانند قورباغهها ،براى از
بین بردن و مبارزه با حش�رات ،بویژه در کش�تزارهاى نیشکر ،و انتقال گربهها
براى مبارزه با موش�ها بود .حیوانات جدید ،در مقایس�ه با موش�ها و حشرات،
آزار و تخریب بیش�ترى را موجب ش�دند و از این رو ،الزم شد حیوانات وحشى
و درنده را براى مبارزه با قورباغهها ،مارها و موشها به این جزایر وارد کنند.
بدین ترتیب ،ورود این حیوانات به جزیره فاجعهاى اکولوژیک به بار آورد.
ای�ن فاجعه نهتنها به گونههایى از پرندگان بومى ،بلکه به بس�یارى از خزندگان

محلى هم آس�یب رس�اند .به همی�ن دلیل ،باز هم این ض�رورت پیش آمد که
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حیوان�ات وحش�ى بزرگترى به جزیره و زنجیره بوجود آم�ده انتقال یابند و این
ماجرا ادامه یافت و ادامه یافتِ ،ورا.

امروزه بس�یارى از دردها و آالم از جمله نازایى را به س�موم و ویروس هاى

ناشى از بر هم خوردن توازن اکولوژیکى نسبت مىدهند و آنها را نوعى جنگ
ش�یمیایى و بیولوژیک�ى به حس�اب مىآورند .اما در مقاب�ل ،ایجاد یک زنجیره
ً
غذایى کار بس�یار دش�وارى اس�ت .در مواردى س�ؤال این اس�ت که اصوال ما
انسانها قادر به ایجاد یک زنجیره غذایى کامل هستیم یا نه .بسیار وحشتناک
اس�ت که به چه س�ادگى مىتوان ت�وازن اکولوژیک یک منطق�ه را از بین برد،
همان توازنى که میلیاردها س�ال صرف ایجاد و اس�تقرار آن ش�ده است .گویى
ش�جاعت
حماق�ت و بىخردى جهان حد و مرزى نمىشناس�د .منظورم همان
ِ
زیرکى محدود اس�ت که
بهظاه�ر عالمان�ه و احمقانه یا به گفته برخى ،ابتکار و
ِ

قبل از تس�لط سفیدپوس�تان ،در میان بومیان نیوزلند و جزایر جنوب اقیانوس
َ
آرام ،جذابیت�ى ب�دوى ایجاد مىک�رد .منظور از تس�لط سفیدپوس�تان ،اعمال
منفعتطلبانه و حرص و طمع دیوانهوارش�ان بر روى کره زمین اس�ت .امروزه
از واژهه�اى جهان�ى ش�دن و پیمانهاى بینالمللى حس�ن تعبیر مىش�ود .این

بدان معناس�ت که غذا دیگ�ر به معناى چیزى براى خوردن تعبیر نمىش�ود،
بلک�ه بیش�تر یک کاال به حس�اب مىآید .در جایى که در گذش�ته ،انس�انها
براى اس�تقرار و ادامه حیات خود از زمین برداش�ت مىکردند ،اکنون کاالهاى
بىفایدهاى به حجم زیاد کش�ت و برداش�ت مىشود که تنها ثروتمندان جهان
توان تهیه و استفاده از آن را دارند .ما انسانها دیگر براى سیر کردن شکممان
کار نمىکنیم .دوران طالیى ما مدتهاست که سپرى شده است.
در هر حال ،تو از عالقه همیش�گى من به خزندگان آگاهى .این عالقه دوره
خاکى صد یا دویست
نوجوانىام را برایم جذابتر کرد و عالقه شدیدم به کره
ِ
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میلیون س�ال قبل بود که از من یک زیستش�ناس س�اخت .این اتفاق ،بسیار
زودتر از ده پانزده س�ال قبل یعنى دهه هشتاد میالدى به وقوع پیوست ،یعنى
دورهاى ک�ه عالق�ه و توجه به دایناس�ورها ب�ه موضوع روز تبدیل ش�ده بود.
خزندگان خارقالعاده و منحصر به فرد
دوس�ت دارم بفهمم که چرا تمامى این
ِ

ناگهان از بین رفتند و نابود ش�دند؟ این س�ؤالى اس�ت ک�ه از دوران نوجوانى
ذهن مرا به خود مش�غول س�اخته و تا به امروز رهایم نکرده :اگر دایناسورها از
بین نمىرفتند چه اتفاقى مىافتاد؟ این پستاندارانى که بىشباهت به موشهاى
دراز حش�رهخوار نیس�تند و من و تو از نس�ل آنها به وج�ود آمدهایم ،چه
پوزه ِ
زندگىاى داشتهاند؟ و از همه مهمتر ،چه بر سر دایناسورها آمد؟

در اقیانوس�یه ش�رایط بس�یار مناس�بى براى مطالعه انواع خزندگان قدیمى
ایجاد شد .یکى از این موقعیتهاى استثنایى ،مطالعه خزندگان قدیمىاى بود که
در جزایر دورافتاده نیوزلند زندگى مىکنند .با وجود این خطر که ممکن اس�ت
عصبان�ى ش�وى ،با کمال میل اق�رار مىکنم که وقتى با چش�مان خودم یکى از
قدیمىترین مهرهداران زنده دنیا را رها و آزاد در بقایاى جنگل سرزمین قدیمى
گوندواندلن�د 1دیدم ،احس�اس صمیمیت�ى غیرقابل توصیف پی�دا کردم .این
خزن�دگان باس�تانى اکثر اوقات محل زندگى خود یعن�ى راهروهاى زیرزمینى را
با مرغان طوفان تقس�یم مىکنند .طول این خزندگان گاهى به هفتاد سانتىمتر
ُ
مىرس�د و دماى بدنش�ان عجیب و حدود نه درجه س�انتىگراد اس�ت .آنها
مىتوانند بیش از صد س�ال عمر کنند .وقتى این حیوان را نیمهش�ب مىبینى،
احس�اس مىکنى به دوره س�وم زمینشناس�ى بازگش�تهاى ،یعن�ى دورهاى که
لوراس�یا 2از گوندواندلند جدا ش�د و دایناس�ورهاى عظیمالجثه در حال ش�کل
گرفتن بودند .در همین دوره بود که سوسمارها به عنوان خزندگانى جانسخت
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