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پ سـفرمـــرـاجرا

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

بتهوون
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الروشفوكو

متفاوتترين ماجرا تا به اينجا چه بوده؟
پنجش��نبه  25آوريل ،س��اعت ي��ازده صبح ،هوا
نيم��ه ابرى ،باد ماليم دما درجه س��انتيگراد 20
موقعيت:شمال  25.33ـ مغرب :144.50
حاال كه محاس��به ميكنم ،با اين س��رعت باد مثل
اينكه درجا ميزنيم ،در يونان قديم قبل از مسيحيت
نپت��ون خداى درياها بود و حاال بايد بگم مثل اينكه
نپتون كم لطفه در فرستادن باد و خساست به خرج
ميده.درباره سوال شما هم بايد بگم ،داخل كاليپسو
الانب��ي هم��راه دارم و از برگزيدهها و قطعههاى
مع��روف بهتري��ن نوازنده ه��اي تاري��خ ،بتهون،
چايكوفس��كى ،ش��وپن وغي��ره در آن جمع آورى
كردم. س��ال  2000كه كامران پسرم به دنيا آمد،
هنگام مرخصيش��ان از بيمارستان يك بسته بندي
كادو به خانه آوردند كه شامل آلبومهاى كالسيك
و كتابهاى كالس��يك كودكان و غيره بود .از همان
ابتدا ش��بها اين آلبومها را كامران در اتاقش گوش
ميداد و تا صبح هم تكرار ميش��دند وتا ش��انزده
سالگىاين ماجرا ادامه داشت.
آن س��ال هنگام خان��ه تكانى كامران اس��تريو و
آلبومها را هم در ليس��ت ناخواستهها گذاشت و از
آن به بعد من وارثش��ان شدم و در اتومبيل گوش

م��يدادم .از ق��رار معلوم دوس��تان كامران گفته
بودند كه چرا به موس��يقي پيرها گوش ميدهي؟!
چون همهش��ان به موس��يقيهاي م��درن عالقه
دارند!خالصه اينكه آن آلبومها را حاال من با خود
دارم و بخصوص ش��بهاى منقلب و پر سر وصدا با
صداى بلند به آنها گوش ميدم.
 چند ش��ب پيش كه هم��ه چى تو دري��ا متالطم بود
نيمههاي ش��ب خواب ديدم كه به يك سالن بزرگ
كنس��رت رفتهام و به دليل نامعلوم من و عده زيادى
از مش��تاقان را از س��الن بيرون انداختند ،هنگامي كه
به بيرون داخل پياده رو رس��يديم ،جمعى از مشتاقان
طرد شده كه آالت موسيقي هم همراه داشتند همانجا
در پياده رو مقابل سالن جمع شدند و شروع به نواختن
قطعه هايى كردند كه قرار بود در س��الن اجرا بش��ود
و م��ن مات و مبهوت به درختى تكي��ه داده و از صدا
و صحنه ل��ذت ميبردم كه ن��اگاه يك موج چموش
كاليپس��و را به هوا پرتاب كرد و از خواب بيدار شدم.
از عجايب اينكه اس��تريوى قايق داش��ت همان قطعه
زيباى بتهون را مينواخت كه طرد شدهها داشتند در
پياده رو اجرا ميكردند!معمولًا من خوابهايم را به ياد
نميارم ،ولى اين يكى مثل ويدئو در مغزم ضبط شده!
وقتي گارد ساحلي ميرسد
فرداي آن روز هم گارد س��احلى برايم آب آورد و
دوتا بسته غذاى رزمى كه در ميدان جنگ مصرف
دارند.بعد هم مدارك قايق را بازرسى كردند.
امكان��ات ايمن��ى مثل قايق نجات ،كپس��ول آتش
نش��انى ،بيپر بي��ن المللى ك��ه در مواقع اضطرارى
هرجاى دنيا كه فعال بش��ه باي��د نزديكترين گارد
ساحلى جواب بده ،و فشفشهها كه براى جلب توجه
كش��تيها و هواپيماها كاربرد داره ،البته اينها ربطى
به ادامه يا توقف س��فر ندارند و تنها ادويه س��فرند
و اين چيزه��ا هم موجب انصراف نخواهند ش��د و
من از حضور گارد س��احلى مخفيانه ويدئويي تهيه
كردم كه برايتان ميفرستم!...بعد از اين پيام آقاي
كاظمي اين پيام را براي مجله ارسال كردند:
در حال حاضر در قايق به امكانات اينترنتى دسترس��ي
ندارم و به همين دليل  46روز چيزى نميفرس��تم،ولي
زمان يادداشتها همانند كه اول يادداشت ذكر ميشوند
و تا اين متن را ديدم پرس��يدم ،حاال خوشحال هستيد
كه اين سفر را آغاز كردهايد يا....؟ كه پاسخ دادند:
آن را به عه��ده خواننده ميگذارم كه از البالى خطها
بخواند و بعد ادامهدادند :بنده يك نويسنده حرفه اى
نيس��تم و نقاط ضعف نوش��تاري همواره خواهند بود و
شما اختيار كامل داريد كه با سليقه خودتان تا جايي كه
اصل مطلب خدش��ه دار نشود آن را دستكارى كنيد!و
بعد از يك ماه و نيم ،ارتباطمان دوباره برقرار شد و ...
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اس��تقامت ،مث��ل صع��ود به قل��ه توچال
اس��ت ،نميتوان آن را دويد ،بايد يك قدم
يك قدم و با حوصله به قله رس��يد ...من
در زندگيام زياد تمايل��ى يا بهتر بگويم
اعتقادى به موفقيت يك شبه نداشتهام

حاال كه فرصت بيشتري داريد كمي از گذشته
و سالهاي تحصيل بگوييد.
چهار شنبه  24آوريل ،هوا صاف ،دما  20درجه،
باد متوسط از مشرق ،موقعيت:
شمال  25.925مغرب 143.25
هفته پنجم را ش��روع كرديم،ب��ه گمانم بود كه اين
قس��مت از سفر را يعنى از كاليفرنيا تا هاوايى ،ظرف
 4هفته تمام كنيم ،ولى عدم آش��نايى به كاليپس��و
و انتخاب مس��ير نامناسب موجب تاخير شده.تنها
دلواپسيام نگران بودن دوستان واقوام هست.
اي��ن ورزش ( تفريح،ماجراجويى ،ديوانگى يا هر
چه كه اس��مش را بگذاريم ) ب��ا طبع من موافقت
زياد دارد ،چون حوصله و استمرار عمل نياز دارد و
من هم گنجينه بزرگى از آن دارم .مثل دويدن صد
متر نيست كه حسين بُلت آن را زير ده ثانيه ميدود
و مقاومت و صبر يك دونده ماراتن را ميطلبد.
استقامت ،مثل صعود به قله توچال است ،نميتوان
آن را دويد ،باي��د يك قدم يك قدم و با حوصله به
قله رس��يد ...من در زندگيام زياد تمايلى يا بهتر
بگويم اعتقادى به موفقيت يك ش��به نداشتهام و
بليت بخت آزمايى هرگز نخريدهام و قمار را هم
تنها باختش را باور دارم و دنبال گنج رفتن را هم
اتالف وقت ميدانم.درواقع من از زندگي مستمر
و پش��تكار ،نتايج بس��يار مثبتى به دست آوردهام و
هميشه يك دونده مارتن بودهام.
بعداز خدمت س��ربازى در زمان پهلوى ،پنج سال
در ايران كار كردم و انگليسى خواندم كه اگر براى
تحصي��ل به دانش��گاهي در خارج از كش��ور بروم،
نيازى به رفتن به كالس انگليس��ى نداش��ته باشم،
اولين نمره تافلم  650بود كه براى هر دانش��گاهى
كافيس��ت .همان پنج سال را در بانك صادرات كار
ميكردم و فاميل را هم در كار مزرعه و كشاورزى
كمك ميرساندم .
بع��د هم پولهايم را پس انداز كردم ،آنقدر كه چهار
سال تحصيل در خارج را به كسى نياز مالى نداشته
باشم چون فاميل توان فرستادن من به دانشگاههاى
خارج يا داخل را نداش��ت و پدرم حتى براى توسعه
كشاورزيش از من كمك ميخواست.
گفتني است كه حاصل پنج سال تالشم را در سهام
بانك صادرات س��رمايه گذارى كرده بودم و و قتى
ايران را ترك كردم ،نيازى به فروششان نديدم كه
آن موقع باالى بيس��ت هزار دالر ارزش داش��ت و
قيمت سهام بانك صادرات درحال ترقى بود و فكر
ميكردم بعده��ا با فروش تدريجي هزينه تحصيل
در خارج را تامين كنم .يك عقل كل هم توى فاميل
ما نبود كه بگه خب مومن پولتو با خودت ببر!
اما كمتر ازيك سال كه به آمريكا سفر كردم انقالب
 57اتفاق افتاد و سهام بانك صادرات اينجانب هم
به سر نوش��ت حكومت پهلوى پيوست و يك دالر
هم از آن تالش پنج ساله دستگيرم نشد و ...

