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پیشگفتار

کامل کامل مردهاند .راســتش توی دنیا هیچ جانوری ُمردهتر از
دایناســورها
ِ
دایناسورها پیدا نمیکنید .دایناسورها میلیونها سال پیش منقرض شدهاند،
طوریکه حتی از دودوها 1هم بیشتر ُمرده به حساب میآیند.
من زودتر از تو
منقرض شدهام!

ِ
ســال پیش منقرض شــدهاند ،ولی هنــوز هم که هنوز
دایناســورها میلیونها
است ،مردم دوستشان دارند .اما چرا مردم هنوز هم به دایناسورها عالقه دارند؟
مگر اتفاقهایی که در روزگارانِ گذشته افتاده ،خستهکننده و تکراری نیستند؟
یکعالــم دلیل داریم که چرا ِکرم دایناسورشناســی افتاده بــه جانِ مردم.
بعضیهــا وقتــی میفهمنــد دایناســورها چــه قدوقوارههــای شــگفتانگیزی
داشتهاند ،جذب این جانوران غولآسا میشوند .مثال ً تیرانوسوروس رکس 6
متر قد داشته و بزرگترین جانو ِر گوشتخوار
پنجرههاتون رو
تمام دوران بوده .یا سوپرِسوروس گیاهخوا ِر
لیس میزنم ،بشه
عینهو آینه ،فقط
۱۵متــری با آن گردن مثل مارش ،اگر زنده
پنج دالر!
بود و میایستاد جلوی مجتمع آپارتمانیتان،
میتوانســت واحد طبقهیپنجم را از پشت
پنجره دید بزند.
یکــی دیگر از دالیــل عالقــهی جنونآمیز
مردم به دایناسورها ریختوقیافهشان بوده،
دایناسورها ریختوقیافههای شگفتانگیزی
ماقبلتاریخ-.م.
 .1نوعی پرندهی دوران
ِ
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ی را توی خیالتان تصور کنید ،حاال
ترین عجیبترین آدمفضای 
داشتهاند! عجیب ِ
با ِ
تریسراتوپس مقایسهاش کنید .توی مسابقهی عجیبترین جانوران جهان،
تریسراتوپس سهشاخچهره ،مثل آبخوردن برنده میشود.
ِ
عجیبالخلقه!

(پژوهش استخوانها و رفتارهای جانداران امروزی) تخصص
جانورشناســی
ِ
دارنــد و گاهی وقتها باید برای خودتان یک پا «زبانشــناس» باشــید تا از
حرفهایشان سر دربیاورید.
به این نمونهی کهن از گونهی
جانداران پلنگنمای چهارپای
گوشتخوار از خانوادهی گربهسانان
نگاهی بیندازید!

بعضی از مردم هم به این علت دیوانهی دایناسورها شدند که سنگوار ه1شان
را پیدا کردند .بعد دلشــان خواســت زندگی دایناســورها را بررســی کنند و
بزرگترین معمای تاریخ را حل کنند :اینکه چرا دایناسورها منقرض شدند...
فسیلی یک دایناسور را کشف کردهاید!
خیال کنید که همیناالن استخوانهای
ِ
چقدر هیجانزده میشــوید؟ تازه کارهایی که باید بعد از کشــف دایناســورها
بکنید ،از این هم هیجانانگیزتر اســت .بعد از کشــف ،تازه باید استخوانهای
ِ
کشــف گونــه و نژاد
فســیلی دایناســور را بچینیــد کنار همدیگر ،بعد هم نوبت
ِ
دایناســور اســت و اینکه چطــور زندگی میکــرده .خیلی ِکیــف دارد ،مگرنه؟
زندگــی دایناســورها یکعالم معما دارد که باید کشفشــان کــرد ،تازه این
یکعالــم معما ،یکعالم ج ّروبحثهای داغ هم بــه دنبال دارند .به آدمهایی
که زندگیشــان را میگذارند روی کشــف معماهای دایناســورها ،میگویند
«دیرینهشــناس» .دیرینهشناســان همــان کســانی هســتند کــه دربــارهی
سنگوارهها پژوهش و تحقیق میکنند.
دیرینهشناسان هم کاشفاند ،هم دانشمند ،هم کارآگاه .اسم شغلشان را
که میشــنوی ،فکر میکنی عجب شــغل هیجانانگیزی! ولی خب کلمههای
ِ
ت ُکنی که دیرینهشناســان بــه کار میبرند،
ف ُکن و مغزتیلی 
ســخت دهانصا 
اصال ًهم هیجانانگیز نیســتند .بیشــت ِر دیرینهشناسان ،هم توی زمینشناسی
(پژوهــش ســنگها و ســنگوارههای بهجامانــده از دایناســورها) و هــم توی
ِ

منظورش اینه :آقاشیره کمین کرده بود که یک آهو رو شکار کنه،
ولی االن یک آدم دوپا دیده و تصمیمش عوض شده.
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 .1سنگواره یا فسیل ،بقایای جانوران و گیاهان کهن است که در طول سالیان دراز به سنگ تبدیل شدهاند-.م.

منظورش اینه :این شیر رو نگاه کنین ،گوشتخواره و چهار تا پا داره
و از خانوادهی گربهسانانه!

این پلنگنما که با مشاهدهی شکارش شیوههای
کردن خاص درندهها را به نمایش گذاشته بود،
کمین
ِ
درحالچریدن را
اندام
گیاهخوار کوچک
ِ
ِ
فراموش میکند و توجهش به جانداری دوپا
از گونهی هوموساپینس جلب میشود.

بعد از مشاهدهی دندانهای پیشین او ،که مناسب
اعمالی چون دریدن گوشت طراحی شده و نحوهی
ایستادن او که آمادگیاش را برای حمله نشان میدهد،
حرکتی
هوموساپینس تصمیم میگیرد مهارتهای
ِ
مخصوص فرار را به کار ببندد.

منظورش اینه :بعد از دیدن دندونهای تیز و ُبرندهی آقا شیره
که آمادهی حملهست ،تصمیم گرفتم فرار کنم!

خب ،حاال اگر طاقت بیاورید و بعد از خواندن بلندترین و عجیبوغریبترین
جملههای ُکرهی زمین کلهپا نشوید ،با بلندترین و عجیبوغریبترین جانورهای
کرهی زمین ،آشــنایتان خواهیم کرد .پس قدم بگذارید توی دنیای ترســناک
دایناسورهای روزگاران کهن ،جالبترین جانوران تاریخ را بشناسید و کشف
کنید؛ این شما و این دنیای ُپر از رمزورازهای سربسته دربارهی زندگی ،مرگ
باقی معماهای این جانوران غولآسا.
و ِ
آماده باشــید که خیلی چیزها در پیش داریدُ ،کلی مصیبت دایناســوری! قرار
اســت با خوردوخوراک دایناســورها و حتی عتیقههای دایناســوری ،مثل پشکل
فسیلشــدهی دایناســورها ،آشنا شوید .این وسطمسطها ،کمی هم به مغزتان
فشــار بیاورید و به جواب این ســؤالها فکر کنید :بهنظرتان دایناسورها خونگرم
بودهاند یا خونسرد؟ آیا ممکن است دایناسورها پدربزرگ و مادربزرگ پرندههای
امروزی باشند؟ با خواندن این کتاب ،تیرانوسوروس رکس را بیشتر میشناسید،
حتی ممکن اســت کارآگا ِه دایناســورها شــوید و دوســتهایتان را با معماهای
دایناسوری ما سرگرم کنید و بیفتید توی تلهی جادویی حقیقتهای خاکگرفته و
جذاب! همهی معماهای دایناسوری تا ِ
لب مرگ ،جالب و هیجانانگیز و باحالاند.
تنها چیزی که توی این کتاب پیدا نمیکنیدِ ،چرتو ِپرتهای کسلکننده است.
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ِ
اول اول

کشف اولین دایناسور
دایناسورها چطور کشف شدند؟ چه کسی میلیونها سال بعد از انقراضشان،
برگرداندشان به زندگی؟ برای پیداکردن جواب ،باید برگردیم به سال ۱۸۲۲
ساسکس انگلستان.
میالدی ،در روستای بیسروصدای
ِ
جرج چهارم بر تخت نشسته بود ۹ .سال قبل« ،یوهان
آنوقتها ،پادشــا ه ِ
بورکهار ِ
ت» 1کاشف ،سفر کرده بود به «نیل» و بعد برگشته بود و اهالی اروپا
را با شــگفتیهای فراعنهی 2مصر آشــنا کرده بود .ولی آن روز قرار بود چیزی
شــگفتانگیزتر و خیلیخیلی قدیمیتر از اهرام مصر کشــف شــود ،چیزی که
آرامش و ســکو ِ
ِ
بهاری ســال ۱۸۲۲میالدی را به هم
ت یکی از روزهای زیبای
ریخت .آن روز بعد از  ۶۵میلیون سال ،دنیای دایناسورها از تاریکی بیرون آمد...

دکتر گیدئون مان ِتل 3همراه همسرش ،ماری ،4میرفت که به یکی از بیمارانش
ســر بزند .زنو شــوهر از خانهشــان آمدند بیرون و پا گذاشتند توی جادهای
ناهموار که میرفت سمت کاکفیلد .خورشید میدرخشید ،ماری از منظرهی
زیبای تپهها لذت میبرد ،ولی شــوهرش انگار توی خودش بود و حواســش
جای دیگری َپر میزد.
ماری پرسید« :به کتابت فکر میکنی؟»
دکتــر مان ِتــل ســر تــکان داد کــه بلــه .بــه
کتاب ســنگوارههای جنوب 5افتخــار میکرد و
خوشحال بود که همچین کتابی نوشته .مان ِتل
همیشهی خدا ،کشتهمردهی سنگوارهها بود و
سالها بود که سنگواره جمع میکرد .مدتها
1. Johann Burkhardt

 .2جمع فرعون؛ پادشاهان مصر باستان-.م.
5. Fossils of the South Downs

4. Mary
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3. Gideon Mantel

آرزو داشــت دربارهی ســنگوارهها کتابی بنویســد و باالخره بــه این آرزویش
رســیده بود .نوشتن این کتاب بیشــتر از چیزی که فکرش راکرده بود ،طول
کشید .خدا را شکر که همسرش ،ماری ،کنارش بود تا کار تصویرگری کتاب
را َسروسامان دهد.
دکتر با خودش فکر کرد« :امیدوارم کتاب خوبی شده باشه ».به همسرش
نگفته بود آنقدر روی ســنگوارههایش پژوهش کرده که حرفهی پزشکیاش
آســیب دیده .نگرانیاش را توی دلش ریخته بود .خیلی زود به خانهی بیمار
رسیدند.
دکتر مان ِتل کنار درگاه ایستاد و پرسید« :تو نمیآیی داخل؟ کارم خیلی طول
نمیکشه».
مــاری ســر تکان داد« :نه ،میرم قدم بزنــم .واقعاً حماقته که توی همچین
هوای خوبی خودت رو تو خونه زندانی کنی .نگران نباش .زود برمیگردم».
بـرای شـوهرش دسـت تـکان داد و بهسـمت حاشـیهی روسـتا راه افتـاد.
هـوا تـازه و تمیـز بـود .مـاری همانطـور کـه تـوی جادههـای ییالقـی و سرسـبز
قـدم مـیزد ،نفسهـای عمیـق میکشـید و ترانـهای را کـه دوسـت داشـت،

زیـر لـب زمزمـه میکـرد .بعـد از چندصد متر ،جاده پیچیـد و ماری هم پیچید و
چنـد کارگـر را دیـد کـه جاده را تعمیر میکردند .کارگـران به ماری لبخند زدند
و چنـد دقیقـهای دسـت از کار کشـیدند تـا مـاری از کنـار ُکپهسـنگی کـه کنـار
جـاده ریختـه بودنـد ،بگذرد.
ناگهان چیزی توجه ماری را جلب کرد .شکل بعضی از سنگهایی که روی
هم تلنبار بودند ،غیرعادی بود .آن ســنگها عجیب و درخشــان بودند و انگار
نور را به خودشان جذب میکردند.
ماری با خودش فکر کرد« :بهتره از نزدیک نگاهشون کنم ».خم شد تا خوب
سنگها را بررسی کند .زیر لب گفت« :مطمئنم اینها فسیلاند .ولی شکل
هیچکدوم از فسیلهایی نیستن که تا حاال دیدهام ،هیچکدوم از اینها رو توی
کتاب گیدئون نیاوردیم!»
باید این قضیه را به شــوهرش میگفت .تندوتند ســنگوارهها را جمع کرد.
آنقدر هیجانزده شده بود که قلبش تندوتند میتپید .برگشت سمت خانهی
بیما ِر شوهرش .وقتی رسید ،دید شوهرش منتظرش ایستاده.
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