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تقدیم به کسانی که ندای درونشان را که می گوید: این لحظه از آِن 

توست، شنیدند و می خواهند وارد عمل شوند

و تقدیم به همه ی آنهایی که در این راه، من را یاری کردند.
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اگر به عقب برگردی، باز شکست ها و کوتاهی هایت را تکرار می کنی؟

اگر به شکست به عنوان محدودیت نگاه نکنی چه می شود؟

اگر ریسک کنی چه می شود؟

دنیا چطور خواهد بود؟

وقتی چالش های پیش رو سخت هستند، باید راههای تازه را تجربه 

کنیم

و ارتباطات خاص ایجاد کنیم. 

باید هدف های خود را مشخص کنیم. 

برای ساختن جهانی بهتر برای ایجاد تفاوت واقعی،

باید ریسک های بزرگتری را بپذیریم. 

ریسک بسیار بزرگ کنیم

و اگر هر بار شکست خوردیم، بلند شده و این بار رویای بزرگتری را 

در سر داشته باشیم. 

برای زندگی در جهانی که ارزش زندگی کردن داشته باشد، باید از 

چالش ها الهام بگیریم. 

باید ریسک کنیم، شجاع باشیم و با شکست ها جلو برویم. 

باید نترس باشیم. 
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یکی از پیام هایی که در سفرهایم به سراسر جهان سعی در انتقال آن 

دارم، این است که هرکدام از ما نقشی داریم که باید ایفا کنیم، هرکدام 

از ما روی محیط و جامعه ی خود تاثیر داریم و این ما هستیم که نحوه 

و نوع تغییری را که به دنبالش هستیم، مشخص می کنیم.

شما با خواندن این کتاب متوجه خواهید شد که یکی از پیام های بسیار 

مهم آن، دقیقا همین است. این پیام می گوید در بسیاری از اوقات ما 

برای انجام کار درست، باید بر ترس های خود غلبه کنیم و از آنها رها 

شویم. 

من به اهمیت بی نهایت و بسیار زیاد این پیام آگاه هستم، زیرا مهمترین 

پیامی را هم که من سعی در انتقالش دارم، همین است. من خوش شانس 

پیشگفتار
نوشته ی جین گودال

پیشگفتار
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بودم. در 10 سالگی می دانستم، می خواهم به آفریقا بروم، با حیوانات 

وحشی زندگی کنم و درباره ی آنها کتاب بنویسم. خوشبختانه مادری 

داشتم که از من حمایت می کرد. خیلی ها به من می گفتند بهتر است به 

چیزی فکر کنم که قدرت رسیدن به آن را داشته باشم، اما مادرم سعی 

داشت به من کمک کند. او به من می گفت باید سخت کار کنم، از هر 

فرصتی استفاده کنم و جا نزنم. کاش مادرم امروز زنده بود و می دید 

بسیاری از افراد به من می گویند: جین از تو ممنونیم، چون تو توانستی؛ 

ما هم تالش کرده و توانستیم.

با  رفته  آفریقا  به  که  داشتم  را  این  فرصت  من  است  مشخص  خوب 

از آنها، از جمله شامپانزه ها که خیلی  حیوانات وحشی زندگی کنم و 

شبیه ما هستند، یاد بگیرم. هیچ کس تا آن زمان و تا قبل از آن، این  

در  وقتی  نمی ترسیدی  می پرسند:  من  از  خیلی ها  بود.  نکرده  را  کار 

جنگل های ناشناخته بودی ؟ بله البته که می ترسیدم. ترس بخشی از 

وجود انسان است، اما همین ترس به انسان جرات می دهد کارهایی را 

بکند که غیرممکن می نماید. وقتی شب ها صدای غرش حیوانات جنگلی 

را می شنیدم، قطعا می ترسیدم. با خودم می گفتم همه چیز مرتب است و 

بعد پتو را روی سرم می کشیدم. وقتی بوفالوهای خشمگین را می دیدم، 

این ترس بود که باعث می شد روی درختی بلند بپرم؛ درختی که اگر 



13
ترس نبود عمراً نمی توانستم از آن باال بروم. حتی پایین پریدن از آن 

نیز جرات بیشتری می خواست، چون نمی دانستم آنها پایین منتظر من 

هستند یا نه. زمانی که گروهی از شامپانزه ها، ترسشان  از من ریخته 

بود، به من هجوم آوردند، مثل یک شکارچی، فریاد می زدند و شاخه ها 

توجهی  و  آنها عالقه  به  رفتار کردم که  تکان می دادند. من طوری  را 

ندارم، گودالی در زمین کندم و اینطور وانمود کردم که در حال خوردن 

برگ هستم و سرانجام آنها رفتند!

ویژگی های  و  شخصیت  کدام  هر  شامپانزه ها  فهمیدم  زود  خیلی  اما 

خاص خود را دارند. همچنین متوجه شدم آنها نیز مثل ما یکدیگر را 

می بوسند، پشت هم می زنند و یکدیگر را در آغوش می گیرند. دیدم آنها 

از برخی ریشه ی گیاهان برای ماهیگیری نیز استفاده می کنند. متوجه 

شدم احساساتی مثل شادی، ناراحتی، ترس، عصبانیت، افسردگی و غم 

و اندوه در آنها شبیه ماست.

این یک زمان جادویی در زندگی ام بود. 

بعد از این که یک سال را با شامپانزه ها گذراندم، وقت آن رسیده بود 

برای دریافت دکترای حیوان شناسی به دانشگاه کمبریج بروم، منی که 

بودم  روبرو  دیگر  ترسی  با  آنجا  نبوده ام.  دانشگاه  در  زمان  آن  تا  اصال 

که باید بر آن غلبه می کردم. تصورش را بکنید، وقتی استادها به من 

پیشگفتار
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برای شامپانزه ها  نباید  انجام داده ام.  اشتباه  را  می گفتند همه ی کارها 

مورد  در  نباید  است.  بوده  علمی تر  و  بهتر  شماره،  می گذاشتم،  اسم 

احساسات و شخصیت آنها صحبت می کردم چون این ویژگی ها فقط 

مخصوص انسان است. خوشبختانه من به این چیزها باوری نداشتم. باور 

دارم هر حیوانی مانند ما دارای شخصیت و هوش است. مادرم به من 

یاد داده بود که اگر خود را باور دارم، باید بتوانم حرف هایم را ثابت کنم، 

این مادرم بود که به من کمک کرد بتوانم مقابل این استادها بایستم.

نابودی  حال  در  دارد. جنگل ها  نیاز  ما  به کمک  طبیعت  مادر  امروزه 

هستند و شامپانزه ها و بسیاری از حیوانات دوست داشتنی دیگر نیز در 

خطر هستند. ما در حال نابود کردن تنوع طبیعت هستیم و زمین، رودها 

و اقیانوس ها را آلوده می کنیم. انسان با چالش های بسیاری روبروست 

که یکی از آنها یافتن راهی مناسب برای زندگی در آینده است. 

و به همین دلیل این کتاب دقیقا در زمان مناسب به چاپ رسیده است. 

ما باید بر ترس غلبه کنیم، گام برداریم و هر کداممان برای ایجاد تفاوت 

در جهان، کاری انجام دهیم.

ما باید تالش کنیم تا همه ی افراد را قادر سازیم تا شرایط بد را با درک 

درست اشتباهات، بهبود ببخشند و بدون ترس، ابزارها و داستان هایی را 

نیز در اختیار دیگران قرار دهیم که بتواند الهام بخش و قدرت هرکسی 


