

گزارش سفر اختصاصي

پ سـفرمـــرـاجرا

خوانندگان ماجراجو:
شما هم مي توانيد سوالهاي جالب خود را
به شماره تلگرام مجله ارسال و پاسخ آنها
را از قايقران ماجراجو بگيريد

بازار محلي درساموا

تجاريه چينيها بيش��تر مش��اهده ميشود ،مثلًا سوپر
ماركتها هميش��ه يك چيني مواظب دخل و كاركنان
هس��ت .توريس��تها هم معمولًا از نژاد اروپائيند .در

اين جزيره ساخت تاسيس��ات بنيادي ادامه دارند و
كمكهاي بينالمللي منبع بودجه آنهايند.
اولين پديدهاي كه درسامواجلب نظر ميكند اندازه
جس��ه مردم آنجاس��ت كه ميش��ه گفت دو برابر
نژادهاي چيني يا ژاپنيند! اينها اگر تنبل نباشند و تن
ِدن ،تمام مدالهاي المپيك را
به تمرين سخت و مدام ب َ
در وزن هاي باالرا درو خواهند كرد !بسيار دوستانه
و مهربانند و هميش��ه باهمه سالم و عليك مي كنند!
همه دمپائي ميپوشند و مردها در ادارات و پسرها
در مدارس و پليس��ها هم مث��ل دخترها دامن مي
پوشند! آپارتمان اينجا وجود نداره و همه در خانه
ه��اي ويالئي با حدود چهار ه��زار متر باغ زندگي
ميكنند و مرز يا ديواري مابين همس��ايهها نيست
و هم��ه اغلب نيازهاي غذائي��ه فاميل را در همان
باغ زراعت ميكنند،اما آبياري مفهومي نداره چون
باران بيشتر از نياز هميشه هست!
خانوادهه��ا همه از پدر بزرگ تا نوه و نتيجه همه باهم
زندك��ي ميكنند و معمولًا يا عروس به خانواده داماد
برعكس .مرده هايشان را هم در حيات

اضافه ميشه يا
خانه دفن ميكنند و هميش��ه مقابل درب س��فارت
استراليا يا زالند نو صف هست براي مهاجرت.
حضور مليتهاي اين دو كشور هم چشم گير هست،
نكتهاي كه سياس��تهاي بينالمللي روي چه پاش��نه
اي ميچرخه!
 اس��تراليا پليس بندرApia را تربيت كرده ،به آنها
يك قايق بزرگ گشتي هديه داده و كارشان شب يا
روز گشت زدن در آبهاي اطراف سامواست تا مانع
٭س��اموا كه نس��بت به جمعيتش
س��هم خوبي از زمين هاي زراعي و
جنگل و منابع دريائي دارد ميتونه
ي��ك طعم��ه خوبي ب��راي اژدهاي
گرس��نه چين باش��ه.اروپائيها كه
باتج��اوز اين��ور دني��ا را تصاح��ب
كردهاند ،س��خت در تالشند خود
را حامي��ه مردم اي��ن جزاير جلوه
بدهند و قدرت نو رس��يده جين را
محدود يا دور نگه دارند

ماهي گيريه قاچاق چينيها يا ژاپنيها باشند! و اغلب
كشتي هاي ماهي گيريه چيني كه جواز صيد دارند
در بن��در كناره گرفته و مورد ب��از جوئيه ماموران
اداره گمرك هس��تند!قدرت نو رسيده چين براي
س��ير كردن جمعيت ميلياردي��ش درحال بلعيدن
دنياست و تازه اين اولشه.
ساموا كه نسبت به جمعيتش سهم خوبي از زمينهاي
زراعي و جنگل و منابع دريائي دارد ميتونه يك طعمه
خوبي براي اژدهاي گرس��نه چين باشه.اروپائيها كه
باتج��اوز اينور دنيا را تصاحب كردهاند ،س��خت در
تالش��ند خود را حاميه مردم اين جزاير جلوه بدهند
و قدرت نو رس��يده جين را محدود يا دور نگه دارند،
ولي حرف آخ��ر را اين روزها پول و كمكهاي مالي
ميزند و هر كس بيش��تر سر كيسه را شل كند ،سهم
 Aغير قانوني بود،
بيشتري ميگيرد.ورود من به pia
چون از بنادر قبلي ترخيص نداشتم.
سه ساعت سه تا مامور گمرك و يك سگ قايق
را زي��ر و رو كردند و دنبال قاچاق ميگش��تند! تا
اينكه باالخره فهميدند ك��ه از روي بي تجربگي
ب��دون مدارك آمريكا را ت��رك كردهام ،راحتم
گذاش��تند و روز آخ��ر هم م��دارك ترخيص بهم
دادند كه در بنادر ديگر مشكلي نداشته باشم ،شايد
باور نكنيد اما جاهائي هستند كه براي چنين خطائي
محاكمه و زندان راه در نظر ميگيريد.
 مامور گمرك گفت؛ به س��فير آمريكا تلفن زده و از
من شكايت كرده!
ح��اال به خوانندگان خوب مجله بايد بگم هركي
هوس خ��وردن ماهي هاي جور واج��ور و ارزون
ك��رده بخصوص اين روزها كه ب��ه عيد نزديك
ميشيم ميتونه يك سفر بره ساموا .ادامه دارد

پليس هاي ساموا كه دامن برتن دارند
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کافکا

 خوانندهاي پرسيده از مردم ساكن جزاير بيشتر بگوييد.
س��اعت  9:45صبح ,روز يكش��نبه  ٩جوالي ،هوا
نيمه ابري ،باد ماليم ،دما گرم:
 Aمركزس��اموارا ترك كردم،مقصد
دو روزه pia
بعدي جزاير في جيست،
مختصري ازسامواكه سه جزيره مسكونيند ،با بسياري
جزاير كوچكتر،س��امواهم اولين بار توس��ط كاپيتان
كوك انگليس��ي كشف ش��د .جزايرساموانيز با آتش
فش��ان متولد ش��ده و خاك غني و آب فراوان دارند،
همه چي همه جا هميشه سبز و پر از گل هست!
 Aكه از طريق دريا نزديك ميش��ي مشاهده
به pia
آبشار بزرگ و نقره اي آن كه در ارتفاع باال هم هست
نف��س را در س��ينه حبس ميكن��د .آن هم درميان
كوهستاني پوشيده از درختان عظيم .توليدات اصليه
ساموامحصوالت كشاورزي مربوط به استوا هست.
س��امواتنها دويست هزار نفر جمعيت دارد و درآمد
اصليه جزاير ميزباني از توريستهاست .اين جزيره تا
حدودي توسعه يافته هس��ت ،ولي ديوارهاي سنتي
هنوز برچيده نش��دهاند .امور صنعت��ي و تكنيكي هم
دس��ت ژاپنيها و استراليائي هاست ،ولي رخنه و نفوذ

اي��ن پاورقي از قبل نوش��ته نش��ده و ماجراهاي آن طي ماههاي گذش��ته اتفاق ميافتد و نويس��نده و
همكاران درگير با اين پاورقي حتي نميدانند تا ش��ماره هاي بعد چه اتفاقي خواهد افتاد ،س��فر ادامه
خواهد داش��ت ،طبق برنامه پيش خواهد رفت يا يك اتفاق كه پيش بيني نش��ده است ،همه معادالت
را بر هم خواهد زد و همين حاال كه ش��ما داريد اين س��طرها را ميخوانيد قايق كاليپس��و همراه ملوان
قهرمان وماجراجويش در امواج سهمگين اقيانوسها در جدال با يكديگرند تا يك سفر پرماجرا براي
شما شكل بگيرد ،از خواندنش لذت ببريد و البته حس ماجراجوييتان تقويت شود ..با ما باشيد.

فقط بياموزيد آرام و ساکن و تنها باشيد		

ملوان:مجيد كاظمي
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ماجراهاي اين پاورقي در حال رخ دادن است

