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عدالت در كشوري بينام و نشان
خالصه قس�مت قبل:     آلبرت پودل باالخره دليل حال روحي خراب دوس�تش اندرو را فهميد و متوجه
ص پيش�گيري از ماالريا او را به اين حال و روز انداخته .اندرو را روانه خانه كرد و وقتي خيالش
ش�د مصرف قر 
كاملًا راحت شد ،به كامپاال ،پايتخت اوگاندا رفت .آنجا رسم بود گردشگران و مردم عادي براي رفتوآمد
از موتورس�يكلت اس�تفاده ميكردند پودل هم اين كار را كرد اما آنقدر ترس�يد كه خيلي زود از كردهاش
پش�يمان ش�د .او براي گشت و گذار برنامههاي زيادي داشت که مهمترينش ديدن دختري به نام امينه بود.
دختر كوچولويي كه قرار بود در ميان فقر فرهنگي و مالي كش�ورش به مدرس�ه و بعد دانش�گاه برود و خانم
دكتر ش�ود .پودل وقتي امينه را از نزديك ديد و با روياهايش آش�نا ش�د ،تصميم گرفت تا جايي كه ميتواند
اين دختر معصوم را ياري كند...

کتاب فداي پنچرگيري

در راه مدام به اين فكر ميكردم كه آيا مدرسهاي
ك��ه ׳׳امين��ه׳׳ و دوس��تانش در آن تحصيل ميكنند
آنقدر امكانات و شايس��تگي دارد كه شاگردانش را
ب��راي آيندهاي نامعلوم آماده كند؟ نميدانم پدري
و مادري براي همه آنقدر س��خت اس��ت و همه پدر
و مادره��ا اين طور براي آينده فرزندانش��ان نگران
هستند؟حقداشتمنگرانباشم.مادرامينهپشتسر
هم چند فرزند زاييده بود و واقعًا آينده هيچكدامشان
مش��خص نب��ود .مطمئن ب��ودم هيچي��ک از آنها از
كودكي و نوجواني چيزي نميفهمند و تا به خودشان
بيايند و دس��ت چپ و راستش��ان را ياد بگيرند ،وارد
زندگي ميش��وند و پ��در و مادر كودك
بيگن��اه ديگري میش��وند و اين حقيقتًا
دردناك اس��ت. هميش��ه س��فر برايم
نوع��ي بازي بوده .بازي كه تا لحظه قرار
گرفتن در موقعيت نميدانس��تم دقيقًا
چه خبر اس��ت و چه ماج��را و حادثهاي
انتظارم را ميكش��د .ب��راي همين وقتي
داش��تم ب��ار و بنهام را جم��ع ميكردم
فق��ط لوازم ضروري مثل قرص با خودم
برداشتم .دوستانم ميگفتند بهتر است
مواد غذاي��ي هم با خودم بردارم اما من
عاش��ق اين بودم ك��ه مزههاي جديد را
تجرب��ه كنم و از اين مهمتر ،با فرهنگ و

 18 28مرداد  96اطالعاتهفتگی

آداب و رسوم س��رزمينهاي مختلف آشنا شوم ولي
كتابهميش��هبرايماس��تثنابود.درهرسفر،باتوجه
به موقعيت و امكانات و ش��رايط چند كتاب با خودم
ميبردم و برايم يكي از باارزشترين چيزها بودند تا
اينكه در اين س��فر اتفاقي افتاد كه ... وقتي به كامپاال
ميآم��دم چهار كتاب با خودم داش��تم كه قبلًا همه
را خوان��ده بودم .به خ��ودم گفتم در كامپاال خيليها
بلدند انگليس��ي حرف بزنند پس پيدا كردن كتاب
به زبان انگليسي راحت است .براي گردش به سوي
پارك ملي آبشار مورچيسون ميرفتيم كه در جاده
پر از س��نگالخ ناگهان ماش��ين پنچر ش��د .جكي كه
آقاي راننده البهالي خرت و پرتهاي صندوق عقب
پيدا كرد كمي كوتاه بود و امكان نداشت بتوان با آن

كتابهايم كه تا قبل از اين سفر برايم بهترين چيزها بودند

ماش��ين را آنقدر باال برد كه الستيك را عوض كرد.
وقت��ي راننده جك را بلند كرد ،دو كتاب ضخيم ديد
و چشمانش برقي زد .فهميدم ميخواهد از آنها براي
جبران كوتاه بودن جك استفاده كند .خيلي ناراحت
شدم و برايش توضيح دادم كه كتاب ،بار فرهنگي و
معنوي زيادي دارد و استفاده از آن به عنوان كمك
جك كار شايس��تهاي نيست .راننده هم فقط خنديد
و كار خودش را انجام داد .شايد من اشتباه ميكردم.
از راننده ماشيني كه نه آينه بغل داشت ،نه كمربند
ايمني ،ن��ه چراغهاي جلو و ...چه انتظاري داش��تم!
اندازه تاير يدك با اندازه اصلياش فرق داش��ت اما
راننده ميگفت هرطور شده ما را به مقصد ميرساند
و خدا را شكر ،آخرش به مقصد رسيديم و شب سال
نو همان جايي بودم كه خيلي دوست داشتم.
ش��ب س��ال نو به نظرم خيلي خوش يمن بود.
داش��تم چادرم را رديف ميكردم كه ناگهان س��ر و
كله دو گراز وحش��ي آفريقايي پيدا شد كه هركدام
ان��دازه يك فرقون بودن��د .دقيقا روبروي چادر ،در
چن��د قدمي من پهلو ب��ه پهلو توقف كردند .مطمئن
نبودم چه عكسالعملي نش��ان بدهم .من هم س��ر
جايم ميخكوب شدم .در چشم برهم زدني البهالي
بوتهه��ا ناپديد ش��دند.بعدًافهميدمدر يك س��ال
گذش��ته آنجاالنهش��انبوده.بويبيسكوييتهاي
داخل كيفم ميتوانس��ت آنها را به چادر بكشاند و تا
به خودم بيايم ،همه چيز بهم بريزد .اما قبلترها در
يكي از س��فرها از خرسها درس خوبي گرفته بودم.
حاالتمامخوراكيهايمرادرونكيس��هپالس��تيكي
گذاش��تم ،كيسه را هم محكم گره زدم و روي شاخه
بلند درخت آويزان كردم.
كم��ي بعد چند لكلك آفريقايي را ديدم كه به
النههاي خود بازميگش��تند .مدتي به تماشاي آنها
نشستم و به چادرم برگشتم .خوابم ميآمد و حسابي
خس��ته بودم و اين تمام برنامه ش��ب سال نو من بود
كه البته بايد بگويم براي من خيلي جالب و دوس��ت
داش��تني بود .بزرگترين ويژگ��ي فردا صبح ،ديدن
آبشارمورچيسونبودكهازجاييكهچادرزدهبوديم
يك ساعت فاصله داشت .آبشاري تماشايي بود كه
از زيباي��ياش هرچه بگويم كم گفتهام.
بقيه تعطيالت س��ال نو من بااينكه زيبا
بود ،س��ختيهايي هم داشت 9 .ساعت
رانندگ��ي آن ه��م در جاده صخرهاي و
س��نگي و پرپيچ و خم واقعًا اس��تخوان
خ��رد كن بود .در عوض ديدن درياچه
آلبرت ك��ه يكي از درياچههاي بزرگ
آفريقاست و همچنين طبيعت وحشي و
دست نخورده پارك ملي ملكه اليزابت
و ...به تمام اين س��ختيها ميارزيد .هر
شب زير آسمان زيبا چادر ميزديم .از
اينكه ميديدم آفريقاي خشك ،چنين
طبيعت��ي هم دارد تعج��ب كرده بودم.

