وارد جنگل شديم .حاال ديگر رودخانه در سمت
چ��پ ما قرار داش��ت .کارل براي تعيين مس��ير از
قطبنما اس��تفاده نميکرد و ميگفت جهت ش��اخ
و ب��رگ درختان بهترين راهنما هس��تند .آنچه که
پيش روي ما قرار داش��ت حقيقتًا ناش��ناخته بود.
حت��ي دقيقتري��ن پيشبينيه��ا و باتجربهترين و
کارکش��تهترين راهنماها هم نميتوانس��تند دقيق
بگويند چه چيزي انتظار ما را ميکشد .کارل ناگهان
ايستاد و چنان که با خودش بلند فکر ميکند ،گفت:
׳׳اصلًا چرا بايد اين همه س��ختي و ترس رو به جون
بخرم؟ چرا بايد ريس��ک کنم و کاري رو انجام بدم
که قبل از من کس��ي انجام ن��داده؟ االن اگه راه رو
گم کنيم و نتونيم به محل توقف بچهها برسيم ،چي
ميشه؟ همهمون کشته ميشيم...׳׳
بع��د گويي ت��ازه متوجه حضور ي��ک نفر ديگر
ش��ده باش��د ،به طرف من برگش��ت و ادامه داد:
׳׳نظرت چيه؟ هيچکس قرار نيس��ت واسه اين کار
بهم پاداش يا جاي��زهاي بده پس چرا بايد اين کارو
بکنم؟׳׳ بعد به چش��مهايم خيره شد ،دستهايم را در
دس��تش گرفت و گفت :׳׳لطفًا برام ي��ه دليل قانع
کننده بيار! وقت زيادي ندارم .بايد تا س��ه يا نهايتًا
چهار روز ديگه به تنگه برس��يم .دلم نميخواد حاال
که تا اينجا اومديم شکست بخوريم و دست خالي به
ال پاز برگرديم .اصلًا چرا بايد به اين زودي برگردم.
مش��کل يکي ديگه به من چه ارتباطي داره؟ از اول
گفت��م يه ماه فرص��ت دارم ،االن مگه چقدر از اون
زمان باقي مونده.׳׳
کارل اين طرف و آن طرف ميرفت و همينطور
حرف ميزد .کمي بعد ايستاد و دوباره به من خيره
شد و گفت:
׳׳لطفًا بهم کمک فکري بده! ديگه از اينجا جلوتر
نميرم .اين راه رو برميگردم .اگر ميخواي دنبالم
راه بيفت .در هر حال برميگردم .مطمئنم.׳׳
مش��خص بود ک��ه مخالفت من هي��چ تاثيري

اطالعاتهفتگی شماره 3773

23

		

ترديد در ادامه سفر

		
صرفه جويي هنر و منبع درآمد است

کارل بري��ن .وضعيت پاهاي منو كه ميبينيد .اصلًا
نميتونم راه برم.׳׳
کوين با لجاجت گفت :׳׳من نميام!׳׳
من هم دوب��اره تکرار کردم که نميتوانم بيايم.
کارل برآش��فته جواب داد :׳׳شماها چهتون شده؟
انتظ��ار ندارين که خ��ودم تنها برم؟ م��ن فقط به
اين دليل اينجام که ش��ماها با اصرار و اش��تياق ازم
خواستين راهنماتون باشم.׳׳
گويا چ��ارهاي نبود .ب��ا اکراه اع�لام کردم که
حاضرم در اين مسير کارل را همراهي کنم.

سه نه ک

س��نگها هر لحظه نزديکتر ميش��دند و ما هيچ راه
گريزي نداش��تيم .پارو زدن سريع و جنونآميز ما
در عين ح��ال حرفهاي و خوب نبود و هيچ تعريفي
نداش��ت .اگر به تخته س��نگ برخورد ميکرديم،
دخل ما حس��ابي درميآمد و باالخ��ره اتفاقي که
نباي��د ،رخ داد...چش��مهايم را بس��تم و طنابي که
قايق را محکم کرده بود ،س��فت چسبيدم .صداي
هراس��ان کارل به گوشم ميخورد اما نميفهميدم
چ��ه ميگويد .کوين هم من را خطاب قرار داده بود
ولي صداي او را هم واضح نميش��نيدم .چند بار باال
و پايين رفتيم و دو سه دقيقه بعد همه چيز مثل قبل
آرام ش��د .آب حاال مثل آينه شفاف بود و آرامش
عجيبي داشت .قايق ،آسيب جدي نديده بود ،فقط
قسمت بيروني کمي شل شده بود.
کارل نفسزنان ب��ه کوين پرخاش ميکرد که
بهتر اس��ت از اين به بع��د در کار او دخالت نکند و
بيخود دس��تور ندهد .در آخ��ر تاکيد کرد که يا به
ح��رف او تمام و کمال گ��وش ميدهيم يا ما را رها
ميکند و ميرود .کوين با تکان دادن سر ،حرفهاي
کارل را تاييد کرد اما کاملًا مش��خص بود که اين را
فقط براي آرام کردن کارل ميگويد .مارکوس به
طرف من برگش��ت و از اينکه سرم فرياد زده بود،
عذرخواه��ي کرد .بعد توضي��ح داد که چون کمي
قايقراني ميداند فقط قصد داشته درست پارو زدن
را به من ياد بدهد تا اتفاق ناخوش��ايندي نيفتد .به
مارک��وس اطمينان دادم که کار درس��تي کرده و
م��ن هم اگر جاي او بودم همين كار را ميكردم .اما
همچنان اصرار داش��ت که دلخوري را از بين ببرد.
چند بار تکرار کردم که هيچ دلخوري و ناراحتي در
کار نيست و هر چه گفته ،به صالح من بوده.
کمي که رفتيم ،رودخانه عريضي را ديديم که به
توئيچي ميرسيد .کارل گفت اين رودخانه ايپوراما
نام دارد و بهتر اس��ت توقف کني��م .آب در محل
تالقي دو رودخانه آرام بود .براي همين رس��اندن
قايق به کناره ش��ني کار دش��واري ب��ود و زحمت
بيش��تري داشت .توئيچي پهناي بيشتري داشت و
به رنگ آبي نقرهاي بود اما ايپوراما ،س��بز تيره بود.
کارل نقش��ه را از کولهاش بيرون کشيد و ايپوراما
را روي آن نش��ان داد .درباره محل دقيق تنگه سن
پدرو توضيحات��ي داد بعد اضافه کرد که االن بايد
مسيري را پياده برويم و مطمئن شويم که در ادامه
عب��ور از رودخانه خطري ندارد .او براي اين کار به
يک همراه نياز داشت .پرسيد چه کسي مايل است
همراهياش کند؟ کوين باصدايي آهسته که فقط
من ميش��نيدم ،جواب داد :׳׳اون يه نفر من نيستم.
ب��ا هيچکدوم از برنامهه��ا و تصميمهاي تو موافق
نيستم .پس بهتره باهات همراه نشم.׳׳
من بلند جواب دادم:
׳׳م��ن نميام .س��ادهترين اص��ول رو هم درباره
رودخانه و خطراتش نميدونم.׳׳
مارکوس گفت :׳׳باالخره يکي از ش��ماها بايد با

کارل نفس بلندي کشيد و گفت :خوبه.
خوشحالمکهحرفمروميفهمي.مطمئنم
مارکوس هم با ما برميگرده .اينطوري
براشخيليبهتره.اماکوينرونميدونم

ندارد .کارل از من نظر ميپرس��يد ،اما ميخواست
فکر خودش را عملي کند .اصلًا منتظر نميماند من
حرفي بزنم .پشت سر هم ميگفت اگر هدف ديدن
جنگل بوده ،اين اتفاق افتاده و تا امروز از زيباييهاي
آمازون لذت کافي بردهايم .اگر برگرديم ،ميتوانيم
چادر بزنيم ،چند روز اس��تراحت کنيم و از ش��کار
و ماهيگي��ري حس��ابي لذت ببري��م .مارکوس هم
ميتواند اس��تراحت کند و مراقب پاهايش باش��د.
ميتواني��م خوب و راحت غذا بخوريم ،در رودخانه
ش��نا کنيم .پس ادامه اين مسي ِر احمقانه چه سودي
دارد؟
حرفهاي بدي نميزد .تاحدودي قانع شده بودم
و به نظرم درست ميگفت .بنابراين حرف کارل را
قطع کردم و گفتم :׳׳من باهات موافقم کارل!׳׳
کارل نفس بلندي کشيد و گفت:
׳׳خوب��ه .خوش��حالم ک��ه حرف��م رو ميفهمي.
مطمئن��م مارکوس هم با م��ا برميگرده .اينطوري
براش خيلي بهتره .ام��ا کوين رو نميدونم .آدم يه
دندهايه .به هرحال هيچ چ��ارهاي نداره و نميتونه
تنهايي مسير رو ادامه بده.׳׳
وقتي ب��ه محل اس��تراحت بچهها برگش��تيم،
مارکوس نشس��ته بود و پاهايش را زير آفتاب گرم
ميک��رد .کارل براي مارکوس اس��تدالل آورد که
بازگشت به نفع ماست در پايان اضافه کرد که من
هم با او همعقيده هس��تم .مارکوس سرش را تکان
داد و موافقت��ش را اع�لام ک��رد .کارل اين بار نظر
کوين را پرس��يد .او هم آهسته و زير لبي اعالم کرد
که همگ��ي با هم برميگرديم .کارل با خوش��حالي
نقش��ه را پهن کرد و گفت :׳׳ما االن اينجا هس��تيم.
درس��ت جايي که توئيچي و ايپورام��ا به هم وصل
ميش��ن .ميتونيم برگرديم آسرياماس .پياده يک
هفت��ه راهه .منطقيترين انتخاب اينه که در امتداد
ايپوراما راهم��ون رو ادامه بديم .الاقل يه خاصيت
مه��م داره .اون��م اينکه راهمون رو گ��م نميکنيم و
سردرگم نميشيم و يکراست به دهکده ميرسيم.
ميتوني��م همين جا چ��ادر بزنيم و س��ه چهار روز
اس��تراحت کنيم .همه چيز د ِم دستمونه .از ماهي و
ش��کار گرفته تا ميوه .مطمئنم از اينجا موندن لذت
ميبريم .هروقت مارکوس بهتر ش��د و تونست راه
بياد ،پيادهروي رو ش��روع ميکنيم .فکر ميکنم تا
ايپورام��ا دو روز راه داش��ته باش��يم .از ايپوراما هم
ميتونيم مس��تقيم بريم آپولو .تازه ميشه تو دهکده
ايپوراما اس��تراحت کنيم بعدش چند تا االغ کرايه
ميکني��م و ميري��م آپولو .از اونج��ا هم که راحت!
س��وار هواپيما ميشيم و يکراست ميريم ال پاز .بعد
از اينک��ه اينجا رو ت��رک کرديم ،تا خو ِد ال پاز دقيقًا
يک هفته راه داريم.׳׳
کوين پوزخندي زد و گفت :׳׳مطمئني به همين
راحتي که توضي��ح دادي ميتونيم خودمون رو به
دهکده ايپوراما برس��ونيم .تا حاال کس��ي اين راه رو
رفته؟׳׳
ادامه دارد

