»ﺷﺎزده ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ« و اﻓﺴﻮن ﺻﺤﺮا
ﻟﻮﯾﯿﺲ ورﻧﺮ

ﯾﮏ روﺑﺎه ﮔﻮشدراز ﺻﺤﺮاﯾﯽ ،ﺷﻦﻫﺎی ﺻﺤﺮا و ﺳﺘﺎرهﻫﺎی آﺳﻤﺎن ،ﯾﮏ درﺧﺖ ﺑﺎﺋﻮﺑﺎب و ﭘﺴﺮﺑﭽﻪای ﮐﻪ
دﺳﺘﻤﺎل ﮔﺮدﻧﺶ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﯾﮏ ﺷﺎل ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﺑﺎ دﺳﺘﺎر ﭘﻮﺷﺎﻧﺪهی ﺻﺤﺮاﻧﺸﯿﻨﺎن :اﯾﻦﻫﺎ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎی ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ در ذﻫﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن »ﺷﺎزده ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ« ،ﺷﺎﻫﮑﺎر
آﻧﺘﻮان ﺳﻨﺖ ا ﮔﺰوﭘﺮی ،ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.

ﮔﺴﺘﺮهی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻼﺳﯿﮏ و ﻣﺤﺒﻮب ﮐﻮدﮐﺎن )درﺑﺎرهی ﺧﻠﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺷﻨﺰار ﺟﻬﺎن ﺳﻘﻮط ﮐﺮده و آنﺟﺎ ﺑﺎ
ﭘﺴﺮﮐﯽ از ﯾﮏ ﺳﯿﺎرهی ﮐﻮﭼﮏ و دور ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ( ﺑﻪ ﻓﺮاﺧ 5
ﯽ ﺧﻮد آن ﺻﺤﺮا اﺳﺖ .ﺷﺎزده ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در
ﺳﺎل  ۱۹٤۳ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،و اﻣﺴﺎل اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺑﺮای ﺳﯿﺼﺪﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ زﺑﺎنﻫﺎی
ﯽ دارﺟﻪی اﻫﺎﻟﯽ ﻣﺮاﮐﺶ ،ﺗﻮﻧﺲ ،و اﻟﺠﺰاﯾﺮ ،ﻧﯿﺰ
آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ آن زﺑﺎنﻫﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﺮﺑ 5
زﺑﺎنﻫﺎی ﻗﺒﺎﯾﻞ اﻟﺠﺰاﯾﺮ اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ در دﻫﻪی اﺧﯿﺮ ،دو ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺗLﻤLﺸَﻎ )زﺑﺎن آﻣﺎزﯾﻎﻫﺎی ﻣﺮاﮐﺶ ،ﯾﺎ
ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮕﺮدان( ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »اَﻣﻨﻮﮐﺎل ﻣﺎﯾﻦ« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﯾﮑﯽ در ﺳﺎل  ۲۰۰٥ﺑﺎ ﺣﺮوف ﺗﯿﻔﺎﯾﻨﺎی ﺑﻮﻣﯽ و دﯾﮕﺮی در
ﺳﺎل  ۲۰۰۷ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻻﺗﯿﻦ .ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪود  ۷٥ﺳﺎل از اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﻫﻨﻮز اﻗﺘﺒﺎسﻫﺎی ﺗﺌﺎﺗﺮی و ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ

ﻓﺮاواﻧﯽ از آن روی ﺻﺤﻨﻪ ﯾﺎ روی ﭘﺮده ﻣﯽرود .در ﺳﺎل  ،۲۰۱٥ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ درﺑﺎرهی اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺑﺮﻧﺪهی
»ﺟﺎﯾﺰهی ﺳﺰار« ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﻓﺮاﻧﺴﻮیِ ﺟﺎﯾﺰهی اﺳﮑﺎر اﺳﺖ.

ﺳﻨﺖ ا ﮔﺰوﭘﺮی ﮐﻪ ،دوﺳﺘﺎﻧﺶ او را »ﺳﻨﺖ ا ﮔﺰ« ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،ﺳ ِﺮﺧﻮد و در ﺧﯿﺎل ﺑﻪ اﯾﻤﺎژﻫﺎ و ﺗﺼﻮرات ذﻫﻨﯽ از
ﺻﺤﺮا ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد .او در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۲٦ﺗﺎ  ۱۹۲۹ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﺗﮏﻣﻮﺗﻮرهی دوﮐﺎﺑﯿﻨﻪ در ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ
ﮔﻮﻧﺎ ﮔﻮن در ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻣﺴﯿﺮ  ۲۹۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮیای را ﻃﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ دا ﮐﺎر ،در ﺳﻨﮕﺎل ،را ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻮز در ﺟﻨﻮب ﻓﺮاﻧﺴﻪ
وﺻﻞ ﻣﯽﮐﺮد .او اﻃﺮاق ﮐﺮدن در ﭘﺎﺳﮕﺎهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺳﺎﺣﻠﯽ را ،در ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﺮاز آنﻫﺎ ﭘﺮواز ﮐﺮده ﺑﻮد ،در
ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻧﯿﺰ زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻠﻮهﻫﺎی زﻣﯿﻨﯽ 5آن اﯾﻤﺎژﻫﺎ و ﺗﺼﻮراﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﺮت ﺷﺎزده

ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آنﻫﺎﺳﺖ .او ﮐﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺣﺪود  ۱٥ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،وﻗﺘﯽ ﻧﻮﺷﺘﻦ
و ﻣﺼﻮر ﮐﺮدن ﮐﺘﺎﺑﺶ را آﻏﺎز ﮐﺮد ،آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورد.
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻫﺮﯾﮏ ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را از ﺷﺎزده ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﻣﻮرد ﻣﺮاﮐﺸﯽﻫﺎ ﺻﺪق
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ز ﯾﺎدی از ﮐﺸﻮر ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب دﯾﺪهاﻧﺪ .ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺷﻦﻫﺎ و آن ﺳﺘﺎرهﻫﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ آن ﻣﻨﻈﺮهای را ﮐﻪ از
ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻠﺒﺎﻧﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻓﺮود آﻣﺪه ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﺑﻪ ﻏﺮﯾﺒﻪای ﺑﺎ ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ.
»ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ داﺳﺘﺎن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﻪ او اﻟﻬﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺣﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﺎن ﺻﺤﺮاﻧﺸﯿﻨﺎﻧﯽ ﺑﺮاﯾﺶ آن را
ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ او در ﺳﻔﺮﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺻﺤﺮا ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده اﺳﺖ «.اﯾﻦ ﺣﺮف ﻻرﺑﯽ ﻣﻮﻣﻮچ ،ﯾﮏ ﻓﻌﺎل ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻣﺮاﮐﺸﯽ و ﯾﮑﯽ از دو ﻣﺘﺮﺟﻢ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ زﺑﺎن َﺗﻤLﺰاﯾﺘﯽ ،اﺳﺖ .ا ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﺮبِ ﻃﻮارﻗﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ

داﺳﺘﺎن »ﺷﺎزده ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ« را ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ا ﮔﺰوﭘﺮی دﯾﮑﺘﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از آﻣﻮزﮔﺎران و واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺸﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را
ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ دﯾﮕﺮان در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﻮﻣﻮچ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﻮدﮐﺎن آﻣﺎزﯾﻐﯽ ﺧﻮد را در ﺻﻔﺤﺎت اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﺧﻮﯾﺶ از ﻫﻤﻪ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺘﺮﺟﻢ ،ﺑﺎ ﺗﺼﺪﯾﻖ اﯾﻦ ﮐﻪ او و ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻧﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺼﻪﻫﺎﯾﯽ را در ﺧﺎﻧﻪ و ﮐﺎﺷﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد از ﭘﺪرﺑﺰرگﻫﺎﯾﺸﺎن
ﺷﻨﯿﺪهاﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻠﻪ ،ﺧﻮد اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ :ﻣﺎ آﻣﺎزﯾﻎﻫﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻃﺮح داﺳﺘﺎن از ﻫﻤﻪ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻃﺮح آن ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎی ز ﯾﺎدی ﺑﻪ ﻗﺼﻪﻫﺎی ﻣﺎ آﻣﺎزﯾﻐﯽﻫﺎ دارد ﮐﻪ دﻫﺎن
ﺑﻪ دﻫﺎن ﻧﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد .و واژهی اَﻣﻨﻮﮐﺎل ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﺮﺟﻤﻪی "ﺷﺎزده ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ" اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهام ﻣﻌﻨﺎی دﻗﯿﻘﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ
رﺋﯿﺲ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
ﺧﻠﺒﺎن-راویِ ﺷﺎزده ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮدِ ﺳﻨﺖ ا ﮔﺰوﭘﺮی اﺳﺖ ،درﺑﺎرهی ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ز ﯾﺎد دوﺳﺘﺶ در اوﻟﯿﻦ
ﻣﻼﻗﺎتﺷﺎن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﻣﺮا دﯾﺪ ،از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ "ﺗﻮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦﺟﺎ آﻣﺪی؟ ﭼﻄﻮری؟ از
آﺳﻤﺎن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎدهای؟" ﻣﻦ ﺑﺎ ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﮔﻔﺘﻢ "ﺑﻠﻪ ".او در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ "ﭼﻪ ﺧﻨﺪهدار! ﭘﺲ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺗﻮ از راه
ﺧﯿﻠﯽ دوری آﻣﺪه ﺑﺎﺷﯽ «".ﺑﺮای ﺷﺎﻫﺰادهای ﮐﻪ راﺣﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎره و آن ﺳﯿﺎره ﻣﯽرود ،درﺳﺖ ﻣﺜﻞ اﻫﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎل
آﻓﺮﯾﻘﺎ ]ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﭼﺎدرﻧﺸﯿﻨﯽ ﺧﻮد راﺣﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ و آن ﺳﻮ ﻣﯽروﻧﺪ[ ،ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی اﺳﻘﺎﻃﯽ ﻫﻤﺎن ﻗﺪر وﺳﯿﻠﻪی
ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽای ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻨﺪروﺗﺮﯾﻦ ﺷﺘﺮﻫﺎ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺷﺎرهی ﻣﻮﻣﻮچ ،اﯾﻦ روﺑﺎه ﮔﻮشدراز ،و ﻧﻪ ﺷﺘﺮ ،اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ
آﻣﺎزﯾﻘﯽﻫﺎ ﻧﻤﺎد اﺻﯿﻞ ﺻﺤﺮا ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .او ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻮع ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﭼﺮﺧﺸﯽ )ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ( و
ﭘﺎرادوﮐﺴﯽ )ﻣﺘﻨﺎﻗﺾﻧﻤﺎ( ﮐﻪ روﺑﺎه ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺰاده دارد )ﮐﻪ ﮔﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ او ﻣﺮغﻫﺎ را ﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و آدمﻫﺎ او را ،و اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺳﺒﮏ و ﺳﯿﺎق ﻗﺼﻪ ﮔﻔﺘﻦ 5آﻣﺎزﯾﻐﯽﻫﺎ اﺳﺖ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ دل ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ و ﻧﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺳﺮ( ~
ﻟﺤﺒﯿﺐ ﻓﺆاد ،ﮐﻪ ﺷﺎزده ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ را ﺑﻪ زﺑﺎن ﺗﯿﻔﺎﯾﻨﺎی ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﭘﺲ از ﭼﺎپ
ﮐﺘﺎب ﮔﻔﺖ :واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ »ﮔﺎه ﺑﺎ ﻣﺎر ،روﺑﺎه ،ﯾﮏ ﮔﻞ ،ﯾﮏ ﺳﺘﺎره )و( ﯾﮏ آﺗﺶﻓﺸﺎن «...
ﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه و ﻧﺤﻮهی ﺗﮑﻮﯾﻦ ﺟﻬﺎن از دﯾﺪ آﻣﺎزﯾﻐﯽﻫﺎ ﺳﺎزﮔﺎر
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ﮐﺎﻣﻼ• ﺑﺎ اﺳﻄﻮرهﺷﻨﺎﺳ 5
ﺨﯿﺎط ،ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎس و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ روانﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﻮﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎر وﺳﯿﻊ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ،
اﺳﺖ «.ﻗﯿﻄﺎ اﻟ َ
ﻧﻈﺮ ﺧﺎﺻﯽ درﺑﺎرهی »ﻣﺮاﮐﺸﯽ ﺑﻮدن« ﺷﺎزده ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ دارد .اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﺷﺮان ﺑﺰرگ ﻣﺮاﮐﺶ اﺳﺖ،
ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺪرنِ ﻣﻌﯿﺎر )ﮐﻼﺳﯿﮏ( و ﻣﺮاﮐﺸﯽ ﺑﺎ ﻟﻬﺠﻪی دارﺟﻪای از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺨﯿﺎط ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ در ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻟﻬﺠﻪﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻮد ،ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ
اﻟ َ
ﭼﯿﺰ ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورد .ﭼﻨﯿﻦ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻟﻄﻔﯽ و ﻫﺪﯾﻪای ﻣﺎدراﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻮدک اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ آن را
"زﺑﺎنِ ﺷﯿﺮی"ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد «.ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﯿﺎن ﻣﺎﻟﯽ او ﺗﺮﺟﯿﺢ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ
زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد .او ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ »ﺣﺘﯽ در ﻣﻮرد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ارزش اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن
اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ زﺑﺎن ﮔﻔﺘﺎر رﺳﻤﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﻮد ،آنﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﻣﺨﺎﻃﺒﺶ

ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻناﻧﺪ و ﮐﺘﺎب ﺑﺮای آنﻫﺎﺳﺖ «.او در اداﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در واﻗﻊ ،ﻣﻦ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدادم ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺎدری
ﺧﻮدم ،زﺑﺎن دارﺟﻪی ر~ﺑﺎط ،زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ آن ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ واژﮔﺎن وامﮔﺮﻓﺘﻪی
ﺑﺴﯿﺎر از زﺑﺎنﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻮد ،ﻧﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن دارﺟﻪی رﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم دﻗﺎﯾﻖ و ﻇﺮاﯾﻒ زﺑﺎنﻫﺎ و
ﻟﻬﺠﻪﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده اﺳﺖ«.
ﻓﺮود اﺿﻄﺮاریِ ﺧﻠﺒﺎنِ ﭘ‰ﺴﺖ در ﺻﺤﺮا ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮودی ﺳﺨﺖ ﯾﺎ ﻫﻤﻮار ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی دارد ﮐﻪ
)ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺷﺎزده ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ اﻏﻠﺐ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﯿﺪ«( ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ دﯾﮕﺮ زﯾﺎدی دﯾﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﺎ
ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺳﻨﺖ ا ﮔﺰوﭘﺮی» ،ﻣﻌﺠﺰهی ﭘﺮواز آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را راﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ رازﻫﺎ ﻓﺮو ﻣﯽﺑﺮد «.اﻣﺎ ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ در اﺳﺮار
ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴﺖ از ﺷﯿﺮﺟﻪ رﻓﺘﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺟﺎن ﺑﻪ در ﺑﺮد .آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺳﻨﺖ ا ﮔﺰوﭘﺮی در ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻫﻤﺎن
ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻪ ﺻﺤﺮا را دﯾﺪم ﻋﺎﺷﻘﺶ ﺷﺪم ،و آن را ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﺎن وﻗﺘﯽ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﺧﻠﺒﺎﻧﯽام را ﮔﺮﻓﺘﻢ  ...ﺻﺤﺮاﻧﺸﯿﻨﺎن
ﺗﺎ ﭘﺎی ﺟﺎن از اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگِ ﺷﻦ ﺧﻮد ﻫﻤﭽﻮن ﮔﻨﺠﯿﻨﻪﻫﺎی ذرات ﻃﻼ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .و ﻣﺎ ،ﻣﻦ و دوﺳﺘﺎﻧﻢ ،ﻧﯿﺰ ﺻﺤﺮا
را دوﺳﺖ داﺷﺘﯿﻢ ز ﯾﺮا ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎی ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را در آنﺟﺎ ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮدﯾﻢ«.
اوﻟﯿﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺣﺮﻓﻪای اﯾﻦ ﺧﻠﺒﺎن ﭘﺮواز ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺻﺤﺮا ﺑﺎ ﯾﮏ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﺑﺮوﮔﻪی  ،۱٤دو ﺑﺎﻟﻪ ،ﺑﺎ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺧﻠﺒﺎن روﺑﺎز،
و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻی  ۱۳۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮد .ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﯾﮏ دﺳﺘﯿﺎر از اﻫﺎﻟﯽ ﺻﺤﺮای آﻓﺮﯾﻘﺎ )ﻗﻮم ﻃﻮارق( در ﮐﻨﺎر
ﺳﻨﺖ ا ﮔﺰوﭘﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﯾﮏ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد و ﺣﮑﻢ ﻣﺤﺎﻓﻆ او را در ﺻﻮرت ﻓﺮود اﺿﻄﺮاری در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﻢﺳﮑﻨﻪ داﺷﺖ.
در آن زﻣﺎن ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻫﻨﻮز ﻗﺪرت اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺧﻮد را در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻣﯽﮔﺴﺘﺮاﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدﻣﺎن
ﺑﯿﺎﺑﺎنﻧﺸﯿﻦ و رﻫﺒﺮان ﻃﻮارق در ﻣﺮاﮐﺶ ،ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ ،و اﻟﺠﺰاﯾﺮ روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﺪ .اﺧﺒﺎر اﯾﻦ ﺷﻮرشﻫﺎ در رﻣﺎن ﺑﻮ ژﺳﺖ ،ﮐﻪ
در ﺳﺎل  ۱۹۲٤درﺑﺎرهی ﺟﻨﮓ ﻟﮋﯾﻮن ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺻﺤﺮای آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺷﺎزده ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ را در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺿﺪرواﯾﺖ ﺻﻠﺢﺟﻮﯾﺎﻧﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﻨﺎن ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎی ﻧﺒﺮد و
ﺧﻮﻧﺮﯾﺰیای ﺧﻮاﻧﺪ.
در دو ﺳﺎل آﺧﺮ دﻫﻪی  ،۱۹۲۰ﺳﻨﺖ ا ﮔﺰوﭘﺮی ﮐﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن را ﺧﺎﻧﻪی ﺧﻮد ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺗﻨﺎوب در ﺑﻨﺪر اﺗﯿ~ﻦ )ﻧﻮادﯾﺒﻮی
ﮐﻨﻮﻧﯽ( در ﻣﻮرﯾﺘﺎﻧﯽ ،و ﺷﻬﺮ ﺳﯿﺴﻨﺮوس )اﻟﺪاﺧﻠﻪی ﮐﻨﻮﻧﯽ( و Lﮐﯿﭗ ﺟﻮﺑﯽ )ﻃﺮﻓﺎﯾﻪی ﮐﻨﻮﻧﯽ( در ﺟﻨﻮب ﻣﺮاﮐﺶ ﻣﻨﺰل
ﮐﺮد ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺪت  ۱۸ﻣﺎه در آن اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺖ .او در اواﯾﻞ دﻫﻪی  ۱۹۳۰ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺶ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﯿﻤﺒﻮﮐﺘﻮ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻟﯽ دﺳﺖ زد ،و ﭘﺮوازﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ در ﻣﺴﯿﺮ
ﮐﺎزاﺑﻼﻧﮑﺎ و ﺑﻨﺪر اﺗﯿﻦ اﻧﺠﺎم داد .ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در رﺳﺘﻮران ﭘ‰ﺘﯽ ﭘﻮﺳﻪ ﭘﺲ از ﻓﺮود آﻣﺪن در ﮐﺎزاﺑﻼﻧﮑﺎ ﺑﺎ ﻣﺪاد ﺑﺮ روی
ﮐﺎﻏﺬ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﺮ روی دﯾﻮار اﯾﻦ رﺳﺘﻮران ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﻨﺖ ا ﮔﺰوﭘﺮی ،در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻮﻗﻒ در اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی
دوراﻓﺘﺎده ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ »ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﺳﺖ ﺷﻦﻫﺎ اﺳﯿﺮ اﺳﺖ ،و از اﻧﺒﺎر ﺷﻨﯽ ﺑﻪ اﻧﺒﺎر ﺷﻦ

دﯾﮕﺮی ﻣﯽرود ،ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر روی آراﻣﺶ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﺪ  ...اﯾﻦ اﻧﺰوا اﺣﺴﺎس ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﻪ آدم ﻣﯽدﻫﺪ .ﺳﻪ
ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺻﺤﺮا ﮔﺬراﻧﺪم اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﻦ آﻣﻮﺧﺖ«.

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺳﻘﻮط ﺳﻨﺖ ا ﮔﺰوﭘﺮی در ﺳﺎل  ۱۹۲٦در ﻫﻤﺎن اوﻟﯿﻦ ﭘﺮوازش ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺻﺤﺮا روی داد ،در ﺣﯿﻦ
اﻧﺘﻘﺎل ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺳﺮ راه ﺧﻮد ﺑﻪ وادی اﻟﺬﻫﺐ ،ﻏﺮب ﺷﻬﺮ ﺳﯿﺴﻨﺮوس ﯾﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻪ .ﮐﺴﯽ ﺻﺪﻣﻪ ﻧﺪﯾﺪ ،و ﯾﮏ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی
ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ در ﻣﺤﻞ ﺑﺮای ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﺧﻠﺒﺎن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ .ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ا ﮔﺰوﭘﺮی دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ
ﺑﻤﺎﻧﺪ و از ﻻﺷﻪی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﯿﺮوی اﻣﺪادی ﺑﺮﺳﺪ .ﺳﻨﺖ ا ﮔﺰوﭘﺮی در دﻓﺘﺮﭼﻪی ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ ﻧﻮﺷﺖ» :ﻫﻤﯿﻦ
دو روز ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ در رﺳﺘﻮراﻧﯽ در ﺗﻮﻟﻮز ﺷﺎم ﺧﻮردم .اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،در اﯾﻦﺟﺎ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﻟﯿﺪم .ز ﯾﺮا
ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ ،زﻧﺪﮔﯽام ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮدم ﺑﻮد  ...در ﯾﺎﯾﯽ از ﺷﻦ ﻣﺴﺤﻮرﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﭘﺮ از راز و
ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺑﻮد .ﺳﮑﻮﺗﺶ از ﺗﻬﯽ ﺑﻮدن ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ از اﺣﺴﺎس ﻫﯿﺠﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ زودی اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد.
ﺷﺐ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪ .آرام آرام ﭼﯿﺰی ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺷﯿﻔﺘﻪ ﻣﯽﮐﺮد :ﻋﺸﻖ ﺻﺤﺮا ،ﻫﻤﭽﻮن ﺧﻮدِ ﻋﺸﻖ«.
در ﮐﺘﺎب ﺷﺎزده ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ،وﻗﺘﯽ ﺷﺎزده ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﺳﮑﻮت ز ﯾﺒﺎﺳﺖ« ،راویِ ﺳﻨﺖ ا ﮔﺰوﭘﺮی ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :درﺳﺖ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪام .آدم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪی ﺷﻨﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ،و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﺒﯿﻨﺪ،
ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﺸﻨﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺎز ﭼﯿﺰی در ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽدرﺧﺸﺪ «.در ﻣﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎری از آدمﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺰاده
در ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺑﯿﻦﮐﻬﮑﺸﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺟﻐﺮاﻓﯽداﻧﯽ ﻫﺴﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰش ،ﮐﻪ ﭘﺮ از اﻃﻠﺲﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ،
ﭼﺴﺒﯿﺪه و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ واﻗﻌﯽ را ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻗﯿﺎﻧﻮسﻫﺎ و ﺻﺤﺮاﻫﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ» .ﺑﺎﯾﺪ

از ﮐﺎﺷﻒ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ دﻻﯾﻠﺶ را رو ﮐﻨﺪ ،و ادﻋﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﮐﺮﺳﯽ ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ «.اﯾﻦ ﺣﺮف ﺟﻐﺮاﻓﯽدان اﺳﺖ» .آب
اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺧﻮدش ﺧﺎﻟﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد «.ﺳﻨﺖ ا ﮔﺰوﭘﺮی ﺣﺘﻤﺎً آن زﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽآورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﭘﻮﺳﺘﻪی
ﺻﺪفﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪﺷﺪهای راه ﻣﯽرﻓﺘﻪ ،ﺻﺪفﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮐﻪ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ،در دوران ﭘﯿﺶ از ﺗﺎرﯾﺦ ،در ﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ
ﺟﺎی اﯾﻦ ﺻﺤﺮا ﺑﻮده اﺳﺖ.
دو روز ﻗﺒﻞ از ﺷﺐ ﺳﺎل ﻧﻮ در ﺳﺎل  ،۱۹۳٥ﺳﻨﺖ ا ﮔﺰوﭘﺮی ﺗﻼش ﮐﺮد رﮐﻮرد ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻮاﯾﯽ ﭘﺎرﯾﺲ-ﺳﺎﯾﮕﻮن را
از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﮕﺬارد ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺳﻘﻮط ﮐﺮد ،اﯾﻦ ﺑﺎر در وادی ﻧﺎﺗﺮون در ﻣﺼﺮ .اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ“
اﯾﺪهی »ﺷﺎﻫﺰاده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪه« را ﺑﻪ ذﻫﻦ او اﻟﻘﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از ﭼﻬﺎر روز ﺟﺪال ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ ،و
ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺳﻨﺖ ا ﮔﺰوﭘﺮی را ﺑﻪ ﻫﺬﯾﺎن ﮔﻔﺘﻦ ﮐﺸﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،او و ﮐﻤﮏﺧﻠﺒﺎﻧﺶ را ﯾﮏ ﻋﺮب ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮕﺮد ﻧﺠﺎت
داد .ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰی ﮐﻪ او ﺑﺎ ﻟﺐﻫﺎی ﺗﻔﺘﯿﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﻮده» :ﻃﯿﺎره ﺑﻮم ﺑﻮم!« ﺑﻌﺪ از ﺟﺮﻋﻪ ﺟﺮﻋﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪن
آب از ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺰ ،اﻣﺎ ﺑﺎز در ﺣﺎل ﻫﺬﯾﺎن ،ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﺑﺮای ﺻﺤﺮاﻧﺸﯿﻨﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ او را ﺑﻪ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺳﻘﻮط از
روی آن ﭘﺮواز ﮐﺮده ﺑﻮده ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ» :ﻣﺎ از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﺎ ﺧﻮدرو ﯾﺎ ﻗﺎﯾﻖ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ«.
اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ اوﻟﯿﻦ ﻟﺤﻈﺎت ﻋﺠﯿﺐ آن روز ﺑﻮد .ﺑﯿﻦ راه ،ذﺧﯿﺮهی ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺧﻮدروی ﻧﺠﺎت ﻫﻢ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،آن ﻫﻢ ﻧﻪ دور از
اﻫﺮام ﺑﺰرگ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﯾﻖ ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺧﺌﻮﭘﺲ ،ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ،ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،ﻣﺪﻓﻮن در زﯾﺮ ﺷﻦﻫﺎ ،ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺳﻨﺖ ا ﮔﺰوﭘﺮی از ﻣLﻨﺎ ﻫﺎوس ﻫﺘﻞ در ﺟﯿﺰه ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺮد ،ﻣﻨﺸﯽ ﺳﻔﺎرت ﺑﻪ ﺳﻔﯿﺮ ﻫﺸﺪار داد ﮐﻪ ﺑﻪ
آن ﺟﻮاب ﻧﺪﻫﺪ ،ز ﯾﺮا آن ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ از ﯾﮏ ﺑﺎ ِر ﻣﺸﺮوبﻓﺮوﺷﯽ و ﺑﻌﺪ از ﻧﯿﻤﻪﺷﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﺎزده ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺑﺎ
ﺻﺤﻨﻪای ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد» :ﺷﺶ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﻣﻦ در ﺑﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﺻﺤﺮای آﻓﺮﯾﻘﺎ دﭼﺎر ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﺪ .ﻣﻮﺗﻮر
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد  ...آبِ ﺧﻮردن ﺑﺮای ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ داﺷﺘﻢ ،آن ﻫﻢ ﺑﻪ زور  ...ﺑﺎری ،ﺷﺐ اول ،ﻫﺰاران
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ دور از ﻫﺮ آب و آﺑﺎدیای روی ﺷﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻢ .از در ﯾﺎﻧﻮرد ﮐﺸﺘﯽﺷﮑﺴﺘﻪای ﺑﺮ روی ﺗﺨﺘﻪﭘﺎرهای در
وﺳﻂ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎﺗﺮ ﺑﻮدم«.
ﺳﻨﺖ ا ﮔﺰوﭘﺮی در ﻧﺰدﯾﮑﯽ »ﺑﺎن دارﮔﻦ« )ﺣﻮض ارﻛﻴﻦ( در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻮرﯾﺘﺎﻧﯽ ﻓﺮود آﻣﺪه ﺑﻮد ،و ﻣﺤﻞ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
ﯽ ﻣﻌﺮوﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺎﺑﻠﻮی »ﻗﺎﯾﻖ ﻣLﺪوﺳﺎ« در ﻣﻮزهی ﻟﻮور ،اﺛﺮ ﺗﺌﻮدور ژرﯾﮑﻮ ،دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ
ﮐﺸﺘﯽﺷﮑﺴﺘﮕ 5
ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﯽﺷﮏ ﺑﺮای او ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .او ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮواز در ﻣﺴﯿﺮ ﭘ‰ﺴﺘﯽ ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دا ﮐﺎر در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ از
روی ﻫﻤﺎن آبﻫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﻘﻮط ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﺳﻨﺖ ا ﮔﺰوﭘﺮی ،در ژوﺋﯿﻪی  ۱۹٤٤در ﯾﮏ ﭘﺮواز ا ﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﺑﺮ ﻓﺮاز در ﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ،
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺳﻘﻮﻃﯽ ﮐﺸﻨﺪه ﺑﻮد .ﻫﺮﮔﺰ ﻫﯿﭻ ﻋﻠﺘﯽ ﺑﺮای آن ذ ﮐﺮ ﻧﺸﺪ ،اﻣﺎ او ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮد از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ – ﮔﻮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺷﻦﻫﺎی ﺻﺤﺮا را ﺑﻪ آب در ﯾﺎ
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ) .ﯾﮏ ﺑﺎر ﭘﺲ از ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن از ﯾﮏ ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻮﻗﺖ ﺳﺎﺣﻠﯽ ،ﺧﺮاﺑﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ او را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺮواز
ﺧﻄﺮﻧﺎ ک در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮ روی آبﻫﺎ ﮐﺮد .ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﻌﺪاً ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ ا ﮔﺰوﭘﺮی ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪی

ﻓﺮﻣﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ ،ﯾﮏ دﻓﺘﺮ ﻃﺮاﺣﯽ در آورده ﺑﻮد و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺸﯿﺪن دو ﻧﻔﺮ از آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ دارﻧﺪ ﺑﻪ درون
در ﯾﺎی ژرف ﺷﯿﺮﺟﻪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ (.دﺳﺖ ﮐﻢ ،آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ،وﻗﺘﯽ ﺑﺮ روی ﺷﻦﻫﺎی ﺻﺤﺮا ﺳﻘﻮط
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،دﯾﮕﺮ ﺧﻄﺮ ﻏﺮق ﺷﺪن وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻫﺮﯾﮏ از اﻫﺎﻟﯽ ﻃﻮارق در ﺻﺤﺮا ،ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﮐﻮﭼﮏ از ﯾﮏ
ﺧﺮدهﺳﯿﺎرهی ﺑﺪون آب ،اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ درک ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﺮﮔﺮدان :اﻓﺴﺎﻧﻪ دادﮔﺮ
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