
  ي نویسنده  درباره

هاي جنجالی و پرفروشی نظیر  ي کتاب استرلکی، نویسنده.  پیجان

  .است) کافه چرا( چرا اي به نام کافه و سفر زندگی

هاي رادیویی و تلویزیونی خود  ها و برنامه ها، سخنرانی او با نوشته

  ها نفر از مردم سراسر جهان را به طرزي مثبت  زندگی میلیون

آثار وي به هجده زبان دنیا ترجمه و تا به . تحت تأثیر قرار داده است

  .اند ي جهان به فروش رسیده حال در بیش از سی کشور پنج قاره

انی، یکی دیگر از عالئق استرلکی هنگام فراغت از نویسندگی و سخنر

او و . کند خود را که سفر به نقاط مختلف دنیاست، برآورده می

پشتی به دور دنیا مسافتی بالغ بر  همسرش در سفري نه ماهه با کوله

 سه اند که تقریباً معادل است با کردهیکصد و ده هزار کیلومتر را طی 

  . زمیني بار گردش به دور کره

او . گذار استنا و تأثیرمع و جذابی، بسیار پردر عین زیباییآثار او 

  .کند مفاهیم عمیق معنوي را در قالب استعاره بیان می

  .کند جان در حال حاضر در فلوریدا زندگی می





  

  

  

  

ــه    ــود دارد کـ ــا وجـ ــایی در درون روح مـ جـ

. داریم  مان را در آن نگه می       ترین آرزوهاي   بزرگ

  .هستند» پنج بزرگ زندگی ما«آن آرزوها 

  

   گُمبهماما 

  





  

  

  یک
  

 بــود، ســفرمدفتــر یادداشــت جلــد چرمــی را کــه همــراه همیــشگی 

 یـک قـاره،     رنَوردیـدن دهـاي پیـاده       باران و آفتـاب و چـالش      . برداشتم

  .ده بود را پوسیده و رنگ و رو رفته کرهاي آن ورق

 اما هر بار دفتر یادداشت را زمان اتفاقات زیادي رخ داده بود،     از آن   

و هر بار، ایـن خـاطره       . گشتم  گرفتم، فوراً به گذشته بر می       یدر دست م  

  .شد به یک شکل، با ورود من به آفریقا آغاز می

 بود که بـه     به قدري مؤثر   ي آن    اما تجربه  ،رسید  تها قبل به نظر می    مد

جا تا مرگ    ، آن آخر. مانده است   من باقی روح  صورت بخشی دائمی از     

  !افتمجا زندگی را ی ، آن آخر؛فتمپیش ر

انتظـار چـه چیـز    دانستم باید  ع کردم نمیو سفر به آفریقا را شر     وقتی
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ها دیده بودم، تقریباً هـیچ   هایی که در کتاب  جز عکس  به. را داشته باشم  

رو  ه مردم، حیوانات یـا محیطـی کـه قـرار بـود بـا آن روبـ             ي  چیز درباره 

. م نبـود  ها بـرایم مهـ      هیچ یک از این   اما در آن زمان،     . دانستم  شوم، نمی 

بـه  دانستم کـه   می. دانستم و آن یک چیز کافی بود  یک چیز را می   فقط  

کـردم آفریقـا جـایی بـود کـه       و به دالیلی فکر می. خوشبختی نیاز دارم 

  .ام را پیدا کنم توانستم در آن خوشبختی می

و زیـر آن فقـط یـک         !روز اول : نوشـته بـود   . دفترچه را باز کـردم    

و واقعـاً   » .شـود   روز، مـاجرا آغـاز مـی      امـ  «:جمله یادداشت کرده بودم   

با کشتی به آفریقا سفر کـردم و نزدیـک بـه سـه هفتـه           . طور بود  همین

کـردم، جـز یـک      وقتی خانه را تـرك مـی  . تا آنجا رسیدمطول کشید 

هـاي   اردو، پـوتین  پـشتی بـزرگ پـر از لبـاس، وسـایل اتـراق در           کوله

 ت در بـزرگ بـراي محافظـ     دار    لبـه مخصوص پیاده روي، یک کـاله       

چیـزي  انداز کرده بـودم،        آفتاب و پولی که در طول دوسال پس        برابر

  .همراه نداشتم

 آن پـشت  تحقـق یایم تا آغاز   ؤدو سال زمانی بود که من از شروع ر        

یـا  ؤممکن است دو سال انتظار براي دنبـال کـردن یـک ر            . سر گذاشتم 

ی زمانی طوالنی به نظر برسد، اما نه وقتی آن را بـا یـک عمـر کـه بعـض      

بـسیاري از افـراد در      . کنند مقایـسه کنـیم      مردم براي این کار صرف می     

. طول آن دوسال گفته بودند، آنها هم دوست دارند به آفریقا سفر کنند            

هـا هـم      ابتدا تـالش کـردم برایـشان توضـیح دهـم اگـر مـن بتـوانم، آن                 
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هـا از همـه بـاالتر نبـود و            یقینـاً حقـوق دریـافتی مـن بـین آن          . توانند  می

  .تر بود ع شاید از همه پاییندرواق

 مـصمم نبودنـد وگرنـه   ها در رفتن به آفریقا      اما به زودي دریافتم آن    

یاهایـشان  ؤ ر ي  ها دوست داشـتند دربـاره       آن. دادند  این کار را انجام می    

ایـن  . کردنـد   یا رها مـی   ؤها را به عنوان ر       اما در نهایت، آن    ،حرف بزنند 

 قـرار بـود بـرایم       گُمبـه ی که ماما    اس اجمالی من و چیزهای    افراد از احس  

ــد  ــن کن ــتند ،روش ــی نداش ــی.  اطالع ــستند ر نم ــت  ؤدان ــا در حقیق یاه

هـر چنـد بـراي همیـشه منتظـر          . هایی در انتظار رخ دادن هـستند        واقعیت

در غیر   . کمک کنید  ها  حالت آن شما باید به تغییر     مانند و در جایی       نمی

  .درون  و از بین میبازند کم رنگ می این صورت، کم

یک متـر و هـشتاد و    بیست و دوساله با قد جوانی.  من آن جا بودم    و

چون بیـشتر عمـرم را ورزش کـرده بـودم، انـدامی نـسبتاً           . متر  سانتیپنج  

 به چشم یک غریبه، آرام و با اعتماد بـه نفـس             .الغر اما عضالنی داشتم   

ن کـه از خــود راضـی باشــم؛ همچنـین کمــی    آ رسـیدم بــی  بـه نظـر مــی  

 اما امیدوار از این کـه مـسیري درسـت را در پـیش               ؛ام  آیندهنامطمئن از   

  .ام گرفته

هـا را   هاي ملت  از ژن  اي  آمیزهنیاکان من اهل اروپاي شرقی بودند و من         

ـایی تغییـر                به ارث برده بودم؛     موهاي بور و چشمان آبـی را از مـادرم و توان

  . پدرمي اي تیره را از خانواده رنگ سریع در آفتاب تا حد قهوه

  .در آفریقا... و من آن جا بودم


