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واحد کودک و نوجوان نشر اطراف

همهی حقوق چاپ و نشر این اثر برای «نشر اطراف» محفوظ است .هر گونه تکثیر ،انتشار
و بازنویسی این اثر (چاپی ،کپی ،صوتی ،تصویری و الکترونیکی) بدون اجازهی کتبی ناشر
ممنوع است .نقل برشهایی از متن کتاب با ذکر منبع آزاد است.
تهران ،خیابان ناطق نوری ،کوچه کوروش ،پالک  ،۱۴واحد ۲
تلفن۲۲۸۹۰۵۵۶ :
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واحد کودک و نوجوان نشر اطراف

ݒ
آݠس ــنایی ݠٮ ݓـا
ݠماجݠراجݠویان

َ
ستر هامفریز   ــــــ   صفحهی ۱۰
ا ِل ِ

ماجراجوی برتر مجلهی نشنال جئوگرافیک
َ
در سال  ،2012الستر نویسندهی این کتاب هم هست!

َ
َ
اپسلی ِچری گرارد   ــــــ   صفحهی ۱۲

ِامیلیا ِارهارت  ــــــ   صفحهی ۱۶

اولین زنی که بهتنهایی بر فراز اقیانوس اطلس
پرواز کرد .او بعدها بهطرز مشکوکی ناپدید شد.

یکی از پیشگامان هوانوردی که بهتنهایی
از شرق تا غرب اقیانوس اطلس پرواز کرد.

لوری لی  ــــــ   صفحهی ۲۰

َ
نسن  ــــــ   صفحهی ۲۴
ریک ه ِ

ِد ْروال مورفی  ــــــ   صفحهی ۳۰

چری دانشمندی بود که برای اکتشاف به
قطب جنوب سفر کرد.

ِبریل مارکهام  ــــــ   صفحهی ۱۶

یک روز صبح وسط تابستان راهی شد و
طول اسپانیا را پای پیاده طی کرد.

قهرمان پارالمپیک که با صندلی چر خدار دور
دنیا سفر کرد و الهامبخش ترانهای معروف شد.

دروال بیست سال رؤیای رکاب زدن تا هندوستان
را داشت و باالخره این کار را انجام داد.

رانولف فینس  ــــــ   صفحهی ۳۴

ژاک پیکارد   ــــــ   صفحهی ۴۰

طوالنیترین سفر رانولف ،کاوشگر مورد
احترام ،سه سال طول کشید.

ژاک ،ماجراجوی آبهای عمیق ،توانست
عمیقترین نقطهی کرهی زمین را ببیند.

مایکل کالینز  ــــــ   صفحهی ۴۴
مایکل یکی از اعضای عملیات تاریخی آپولو  11و
از اولین آدمهایی بود که به کرهی ماه سفر کرد.

رابین دیویدسون ــــــ صفحهی ۴۸

ِفلیس ِبنوزی ــــــ صفحهی ۵۲

سارا او ِتن ــــــ صفحهی ۵۸

رابین برای سفر ششماههاش با شتر در
صحرای استرالیا ،سالهای زیادی آموزش دید.

فلیس ،اسیری جنگی بود که از زندان فرار
کرد تا به کوه کنیا صعود کند.

زمانی جوانترین زنی بود که بهتنهایی
عرض یک اقیانوس را پارو زده بود.

ابنبطوطه ــــــ صفحهی ۶۲

الکپا ریتا ِشرپا ــــــ صفحهی ۶۶

ِنلی ِبلی ــــــ صفحهی ۷۰

ابنبطوطه ،جهانگردی افسانهای که بیشتر از
مارکو پولو به کشورهای مختلف سفر کرد.

زیجر ــــــ صفحهی ۷۴
ِ
ویلف ِرد ِت ِ

ویلفرد در شرایط و گرمایی غیر قابل تحمل از
صحرای ربعالخالی عبور کرد.

ساکاگاویا  ــــــ   صفحهی ۸۶
فقط شانزده سال داشت که راهنمای سفر
اکتشافی لوییس و کالرک در قارهی آمریکا شد.

یک راهنمای کوهنوردی که هفده بار به
بلندترین قلهی کرهی زمین صعود کرد.

بلی بااراده دور دنیا را فقط در
نلی ِ
هفتاد و دو روز گشت.

َ
آدری سا ِترلند ــــــ صفحهی ۷۸

ِب ِندیکت آ ِلن ــــــ صفحهی ۸۲

وقتی راهی اولین سفر ماجراجویانهاش شد و
خط ساحلی آالسکا را پارو زد ۵۹ ،سال داشت.

ثور ِه ِیردال  ــــــ   صفحهی ۹۰

ثور سوار بر یک کلک چوبی سردستی،
اقیانوس آرام را رد کرد و به جزایر ُپلی ِنزیا رسید.

ماجراجویی که از عریضترین نقطهی حوضهی
آمازون عبور کرد ،آن هم به تنهایی.

ماجراجوی بزرگ بعدی  ــــــ   صفحهی۹۴
یادگیری جوان ،دنیایی
این کاوشگر در حال
ِ
از فرصتها پیش روی خودش دارد.

همه به قهرمانها نیاز داریم
چه پیر باشیم ،چه جوان
قهرمانهایــی کــه الهامبخــش مــا هســتند ،مــا را وادار بــه
رؤیاپــردازی میکننــد و بــه مــا جرئــت میدهنــد تــا کمــی
بیشــتر تــاش کنیــم .بیشــتر قهرمانهــای مــن ماجراجــو
هســتند .ایــن کتــاب ،داســتان شــاهکارهای شــجاعانه و
ســفرهای شــکوهمند آن جهانگــردان را تعر یــف میکنــد.
وقتی بچه بودم مدام آرزو میکردم که کاش بتوانم مثل
قهرمانهایم در جستجوی تجربههای تازه و یک زندگی سرشار از
هیجان راهی شوم .در کمال تعجب ،عاقبت این کار را کردم .با
جسارتی که از امثال ِد ْروال مورفی و ابنبطوطه به دست آورده
بودم زندگی عادیام را رها کردم و سوار دوچرخهام شدم.
چهار سال دور دنیا رکاب زدم و دقیقًا همان نوع ماجراجوییهایی
را داشتم که قهرمانهایم دربارهشان نوشته بودند .آن سفر
زندگی من را تغییر داد.
من آدمهای زیادی دیدهام که افسوس میخورند چرا در
زندگیشان ماجراجویی نکردهاند اما هیچ وقت کسی را ندیدهام
که از ماجراجوییاش متأسف باشد.
از زمانی که دور دنیا رکاب زدم تا االن سفرهای هیجانانگیز خیلی
بیشتری داشتهام .من که شیفتهی نوشتههای لوری لی بودم جا
پای او در اسپانیا در گذاشتم و برای به دست آوردن پولی ناچیز در
خیابانها ساز زدم .مثل ویلفرد تزیجر در سکوت سوزان صحرای
ُر َ
بعالخالی عربستان پیش رفتم و مانند ثور هیردال سوار بر قایقی
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«زندگی با کاری که دوســت داری افتخاری
بزرگ اســت ،این هم دلیل دیگری برای
اینکــه مســیر قهرمانهایت را دنبال کنی».
کوچک از میان اقیانوسی بزرگ گذشتم و حتی قصد داشتم مثل
مایکل کالینز ،فضانورد شوم .در همان آزمونهای هوش ابتدایی
رد شدم اما با این وجود خوشحالم که تالشم را کردم.
ادعا نمیکنم که سفرهایم به پای داستانهای مشهور آنها
میرسد اما در عین حال شباهتها برایم خاص بودند .به مرور
زمان ،شغلهای رانولف فینس و بندیکت آلن من را به این باور
رساند که من هم میتوانم شور و اشتیاقم را به شغلم تبدیل
کنم .و این کار را کردم  -من یک ماجراجو و نویسنده هستم .گاهی
احساس خوششانسی میکنم .گاهی هم فقط حس میکنم
مسیر درست را انتخاب کردهام.
در این کتاب ،شاهکارهای قهرمانهای ماجراجوییام را
تعریف میکنم .آنها تعدادی از تأثیرگذارترین ،عجیبترین
و الهامبخشترین کاوشگرهایی هستند که تا به حال وجود
داشتهاند .ماجراجوهای زیادی روی زندگی من تأثیر داشتهاند
که متأسفانه نمیتوانم اسم همه را بیاورم .امیدوارم هر زمان
شخصیتی در این کتاب ،خیالت را با خودش همراه کرد بیشتر
جستجو کنی و بیشتر به تجربهها و شخصیتش پی ببری.
انتخاب نهایی قهرمانها مربوط به دورهای هفتصدساله است.
این ماجراجوهای قهرمان از هر گروهی هستند؛ از نوجوان گرفته
تا کهنسال ،از آدمهای معروف گرفته تا گمنام .نوع سفرهای آنها
هم متنوع است ،در خشکی ،اقیانوسها و فضا؛ با دوچرخه ،قایق،
پای پیاده ،با شتر ،اسکی ،صندلی چرخدار و حتی ماشینهای
فوق مدرن.

«الزم نیست برای شروع یک ماجراجویی
آدمی خارقالعاده یا نابغه باشی .فقط باید راه بیفتی!»
وقتی جوان بودم خیلی کتاب میخواندم .بعدازظهرهای بلند
زمستان پشتم را به رادیاتور گرم اتاقخوابم تکیه میدادم یا
شبها پنهانی زیر پتو با چراغقوه چند صفحه بیشتر میخواندم.
امیدوارم تو هم از خواندن این کتاب به همان اندازه که من از
داستانهای دوران کودکیام لذت میبردم ،خوشت بیاید و این
ماجراجوها به قهرمانهای تو هم تبدیل بشوند و شاید روزی
برایت زمینهساز شروع یک ماجراجویی باشند.
من با انتخاب یک زندگی سرشار از ماجراجویی درسی مهم یاد
گرفتم .حاال میدانم که قهرمانهایم آدمهایی معمولی مثل
من و تو هستند .قهرمانهای این کتاب زنان و مردانی عادیاند
که فقط تصمیم گرفتند یک زندگی معمولی نداشته باشند .من
بیشتر از هر چیزی آنها را به خاطر این مسئله تحسین میکنم.

واقعًا امیدوارم داستان آنها تو را تشویق کند تا در هر سنی که
هستی جسورانهتر فکر کنی ،کمی بیشتر از قبل بیرون بزنی و برای
خودت یک زندگی ماجراجویانهتر بسازی.

َ
ستر هامفریز
ا ِل ِ
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