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سفر به 194کشور بدون هواپیما!

ثــور ( )Thorجهانگرد
پرونده
 41ساله دست به یک
ماجراجویی ویــژه زده
و تصمیم دارد تنهایی
به تمام کشورهای جهان سفر کند .اما
این تمام ماجرا نیست .در این سفرها،
او از هواپیما استفاده نمیکند و البته
حداقل  24ساعت در هر کشور توقف
خواهدکرد.ازآنجاکهاوطیاینسفرها
سفیرحسننیتصلیبسرخدانمارک
همهست،درهرکشوریبازدیدازدفتر
صلیب سرخ یا هالل احمر آن کشور را
هم در برنامه دارد .ثور این سفر طوالنی
و ماجراجویانه را شش سال و نیم قبل،
یعنی  18مهر  92شروع کرده و حاال
بعد از بازدید از  194کشور و حاکمیت
مستقل و در حالیکه تنها با سفر به
 9کشور دیگر میتواند رکورد سفر به
همه کشورهای جهان بدون استفاده از
هواپیما را به نام خودش ثبت کند ،بیش
از سه ماه است که به واسطه شیوع کرونا
در هنگکنگ گیر افتاده است .در این
پرونده میتوانید اطالعات بیشتری
درباره این پروژه و پاسخ ثور به سواالت
خبرنگار زندگیسالم را بخوانید .در
کنارآنچندبرشازخاطرات
او در سفر به ایــران را
که پیش از این در
وبالگشمنتشر
کــــرده ،بــرای
شــمــا در نظر
گرفتهایم.

گفتوگوی اختصاصی خراسان با جهانگرد دانمارکی
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درباره رکورد سفر به همه کشورها بدون هواپیما و تجربه سفرش به ایران

روح
وایکینگها
را درون خودم حس میکنم!
ثوربیونپدرسون 41سالهاستوازآنجاییکهخودشهممیداند
تلفظ اسمش کمی دشوار است ،بیشتر از اسم کوتاه شده ثور برای
خودش استفاده میکند .البته او برای خودش نامهای دیگری
هم در نظر گرفته است؛ مثل «وایکینگ مدرن» .او در باره دلیل این
نام گذاری به ما میگوید« :خب میدانید خون اسکاندیناوی در
رگهای من جاری است! من در دانمارک به دنیا آمدم؛ کشوری
که  1100سال پیش وایکینگ بود .وایکینگها به ماجراجویی و
جهانگردی مشهور بودند ،حاال من بدون استفاده از هواپیما سفر
و روح وایکینگها را درون خودم حس میکنم ».ثور به سه زبان
انگلیسی،دانمارکیوآلمانیتسلطدارد،بااسپانیاییوفرانسهتاحد
زیادیآشناستوکمیهمعربیمیداند.اوپیشازآغازاینپروژهبه
 40کشور سفر کرده که یکی از این سفرها ،سفر سال  2010او به
ایراناست.سابقهکاردرشرکتهایکشتیرانیرادارد.اوسخنران
خوبی هم هست .این ویژگی به او کمک کرده تا بتواند در این مدت
بهعنوانسخنرانانگیزشی ،ازشرکتهایبینالمللیدعوتنامه
بگیرد و برای روادید برخی کشورها اقدام کند .هم ه این ویژگیها
دست به دست هم دادهاند تا در نهایت ثور بتواند تا به امروز برنامه
خودراپیشببرد.

خانوادهام حامی من
در این سفرها بودند
بسیاری از افراد تا بخواهند چنین تصمیمهایی بگیرند با مخالفت
خانواده روبهرو میشوند اما درباره ثور در واقع نفر اولی که باعث
شکلگیری این ایده شد ،پدر او بود .او میگوید« :پدرم اوایل سال
 2013مقالهایبرایمنفرستادواینطوریبودکهمنفهمیدمتا
به حال هیچفردی به همه کشورها بدون هواپیما سفر نکرده است.
آن جرقه شروع این ماجراجویی برای من بود .مادر م هم البته فرد
ماجراجوییاستوزیادسفرمیرود.وقتیبهاوگفتمکهمیخواهم
به دور دنیا سفر کنم ،استقبال کرد .پدرم هم حامی این کار بود .آن
قدر که حتی به من گفت اگر در میانه سفرم ،ناگهانی فوت کرد ،من
نبایدسفرمرانیمهکارهرهاکنموبهخاطراوبرگردم!فقطوقتیاین
کارراتمامکردممیتوانمسرخاکاوبروم،دستمرارویقبراوبگذارم
وبگویم«:بابا،منانجامشدادم!»البتهخوشبختانهوالدینمنهردو
زندهاندودوخواهردارمکهآنهارابسیاردوستدارم».

سفیرحسننیت
صلیبسرخهستم
یکی از پشتیبانهای مالی ثــور ،صلیب
سرخ دانمارک است .برای همین ،ثور در
هرکشوریبهدفترمرکزیصلیبسرخیا
هاللاحمرآنکشورسرمیزندامامنظور
از سفیر حسننیت چیست؟ او توضیح
میدهد« :این مجموعه در  192کشور وجود دارد و تا به امروز من
بهدفاتر 189کشوررفتهام.درطولسفرهایم،سعیکردمبهدنبال
داستانهاواطالعاتیازکارهایانساندوستانهاینمجموعهباشم
و سپس تالش کردم تا در مصاحبهها ،گفتوگوها و شبکههای
اجتماعی آنها را به اشتراک بگذارم .امید وارم با این کار ،مردم به
مشارکتبیشتردراینمجموعهچهدرقالبنیروهایداوطلبوچه
نیروهایرسمی،ترغیبشوند».
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ازدواج ،ماجراجویی بزرگ بعدیام است
از زمان شروع سفر ارتباط ثور و نامزدش قطع نشده است .نامزد او تالش کرده جدای از تماسهای
منظم،هرکجاامکانداشته،باسفربهکشوریکهثوردرآنحاضربودهاست،برایروزهاییبهاوملحق
شود.جالباینکهشماحتیبادیدنعکسهایتکیثورهممیتوانیدمتوجهشوید،درکدامکشور
توانستهنامزدخودراببیند،چطور؟ اوطیاینسفرتنهازمانهاییریشخودرااصالحکردهکهموفق
بهمالقاتبانامزدششدهاست!درطولاینمدت،نامزداوتوانسته 21بارسفرکندودرنتیجهثورهم
 21بار ریش خود را کوتاه کرده است .ثور تصمیم دارد بعد از اتمام این پروژه با نامزدش ازدواج کند و
بچهدارشوند.اواینکاررا«ماجراجوییبزرگبعدی»خودشمینامد.

این سفرها درسهای زیادی برایم داشته است
انجام چنین پــروژهای حتما باعث میشود افراد تغییر کنند اما
تغییراتی که در ثور روی داده ،چیست؟ او میگوید« :من حاال
شناخت بهتری درباره محدودیتها ،خطوط قرمز و ظرفیتهای
خودم دارم .جغرافیای من خیلی بهتر شده است و دوستانی از
گوشه و کنار دنیا دارم .شناخت من از رسانهها بیشتر شده و نکات
زیــادی دربــاره شبکههای اجتماعی یاد گرفتهام .حاال آگاهی
بیشتریدربارهفرهنگهاوتاریخدارم.تابهاینجابرداشتمناین
استکهدنیاجایآرامیاستیاحداقلخطرناکنیست.اینبرای
مندرسبزرگیاست؛اینکهبدانمکرهزمینماازچیزیکهمعموال
از آن ترسیم میشود ،دوستانهتر و معمولیتر است .درست است
که برخی از مردم در زندگی در رنج هستند اما زندگی اغلب مردم
این روزها حول موضوعاتی مثل غذا ،خانواده ،ورزش ،ترافیک،
موسیقیوسلفیگرفتنشکلگرفتهاست.تامنبتوانمدوبارهبه
دانمارک برگردم ،هفت سال از زمانی که آنجا را ترک کردهام،
گذشتهوخبهفتسالبرایتغییردادنهرانسانیکافیاست».

 3/5ماه است به خاطر کرونا در هنگکنگ ماندم

هم اکنون به واسطه شیوع کرونا ثور امکان سفر ندارد و در نتیجه

االن بیش از سه ماه و نیم است که در هنگکنگ به سر میبرد.
اما خود او درباره وضعیت این روزهایش چه میگوید« :برنامه
من به شدت تحت تاثیر این موضوع قرار گرفته است .از دید کلی،
موضوع بیشتر تاخیر زمانی در انجام پروژه است اما این موضوع
باعث خستگی من شده و انگیزه من برای ادامه مسیر را هم به
چالش کشیده است .حفظ روحیه در این شرایط آسان نیست
اما من تالشم را میکنم و این جا من دوستانی دارم که همین
کمککننده است ».اما اگر ثور بتواند این پروژه را به سرانجام
برساند ،بعد از آن چه خواهد کرد؟ خودش در این باره می گوید:
«ماجراجویی بزرگ من بعد از این کار ،تشکیل خانواده با
نامزدم است .البته امیدوارم که فصل جدیدی از زندگی را
همبتوانمبهعنواننویسندهوسخنرانانگیزشیشروع
کنم .تا به امروز من در بیش از  50کشور سخنرانی
کردهام و از سخنرانیهایم هم استقبال شده است.
دوست دارم روزی به قطب شمال و جنوب هم بروم و
دوست دارم یک نوبت هم دور دنیا را در کمتر از  80روز
بدونهواپیماسفرکنم.البتهبایدمنتظرماندودید،به
خصوص که آینده قابل پیشبینی نیست».

سفر بدون هواپیما ،ماجراجویانهتر است
ویژگیمتمایزکنندهدیگرسفرثور،استفادهنکردنازهواپیمادرهیچبخشیازسفرشاست.امادلیلاینکار
چیست؟ خودش میگوید« :مهمترین دلیل این است که این کار پیش از این انجام نشده
است.اگرمنبتوانماینکارراانجامدهم،آنوقتاولیننفریخواهمبودکهبههمهکشورها
بدوناستفادهازهواپیماسفرکردهاست.البتهمندغدغههایزیستمحیطیهمدارمو
اینکهازهواپیمااستفادهنمیکنم،امتیازخوبیدراینزمینهاستوشایدازهمهمهمتراین
کهایننوعرفتنبهکشورهایدیگر،سفریماجراجویانهتراست».

بودجه روزانهام  20دالر است
برنامهریزی بــرای شــروع این سفرها حــدود  10ماه طول
کشیده اســـت .ثــور از اوایـــل ســال  2013مشغول
برنامهریزیبودهودرنهایتساعت 10:10روزدهمماه
دهم 2013سفر خود را آغاز کرده است .او برای این
سفر جدای از پسانداز شخصیاش ،چند پشتیبان
مالی هم دارد .البته با توجه به گستردگی برنامه،
ثوربسیارحسابشدههزینهمیکند.بودجهروزانه
او  20دالر است .هر چند این میزان پول در برخی
کشورهاقابلتوجهاستامادرکشورهایگرانقیمت
وضعیتمتفاوتاست.ثوردربارهبودجهروزانهاشاینطورتوضیح
میدهد«:اینمیزان،میانگینهزینهروزانهاستوبرایچهاربخش
هزینهمیشود:غذا،حملونقل،اقامتوروادید.منغذاهایمحلی
میخورموازحملونقلعمومیاستفادهمیکنم.دراتاقهایارزانیا
حتی در وسایل حمل و نقل میخوابم .بسیاری از اوقات هم مردم من را به
خانههایشاندعوتمیکنند.هزینهروادیدالبتهقابلبحثاستامامنهرروز
نیازیبهگرفتنروادیدندارمودرطولزمان،هزینهسرشکنمیشود».

رانندگی خشن مردم نازنین ایران را درک نمی کنم!
برشهاییازخاطراتثوردربارهسفرهایشبهایران،کشوریکهمهماننوازی
مردمشانتهاندارد
ثور تا به حال سه نوبت به ایران سفر کرده است .بار اول خارج از این پروژه ،در سال  2010همراه با دوستی از
استرالیابهمدتسههفتهباموتورایرانگردیکردهاست.نوبتدومتابستان 2018برایهمینپروژهواردایران
شد.دراینسفراوابتداازکویتباقایقواردخرمشهرشد.ازخرمشهربااتوبوسبهتهرانرفت.درتهرانبازدید
از دفتر هالل احمر را انجام داد .سپس با اتوبوس راهی بندرعباس و دست آخر از این شهر با لنج راهی امارات
شد.نوبتسومسفراواماداستانجالبیدارد.

ماجرایسفراجباریثوربهایران!
سومینسفرثوربهایران،ماجرایمتفاوتی
نسبت به دو سفر قبلیاش دارد .او که بعد
از چند ماه از سفر تابستان ،در اواخر پاییز
به مغولستان رسیده بــود ،میخواست
وارد چین شود که متوجه شد ،دولت چین
به هیچ عنوان اجــازه ورود به او از سمت
مغولستان را نخواهد داد .پس مجبور به
تغییر در برنامه شد .برنامهریزی دوم و
سوم هم با موانعی روبهرو شد .در نهایت
چهارمینبرنامهعملیاتیشد.طبقاین
برنامه او طی  14روز از مغولستان
راهافتاد،ازروسیه،اوکراین،گرجستانوارمنستانعبورکرد،سپسواردایرانشد،بهکرمانوسپس
زاهدانرفتوازآنجابهمقصدبعدییعنیپاکستانسفرکرد.درادامه،برشهاییازخاطراتاودرباره
سفربهایرانراخواهیدخواند.

رانندگیخشناینمردمنازنین!
خب من دوباره برگشتم و خیلی سریع یادم افتادم
کهمردمایرانچقدرکنجکاووصمیمیاند.دردسر
گرفتنتاکسیاینبارکمتربود،بهنظرمیرسدکه
رانندههامودبترندوپرخاشگریکمتریدارند.اما
رانندگی همین مردم نازنین ،خشن است .فقط کافی
استشمابخواهیددرایرانازخیابانعبورکنیدتامتوجهشوید
کهچهمیگویم.خوشبختانهمندرآلبانیتمرینخوبیدرعبوراز
میان ترافیک خشن را داشتم! اما واقعا چه اتفاقی برای این مردم آرام و
مهربان،وقتیپشتفرمانمینشینند،میافتد؟

اعتمادایرانیهابهمسافرتکاندهندهاست
منحاالدربندرعباسهستمومسعود،میزبانمناستکهازطریقیکسایتگردشگری
پیدا کــردهام .او پسر خیلی خوبی است .همان روز اولی که من از راه رسیدم ،او همراه
خانوادهاشبرایخواندننمازرفتومنرادرخانهتنهاگذاشت.اینکاراعتمادزیادیالزم
داشت،چراکهدرآپارتمانیکتلویزیونبزرگووسایلزیاددیگروجودداشت.

درکسریازثانیهکمکازراهرسید
ازپایانهاتوبوسرانیبهسمتمتروراهافتادم.میدانستمکهکدامخطمترورابرایرسیدنبه
ایستگاهراهآهنسوارشوماماکمیدربارهجهتآنمرددبودم.درکسریازثانیهآقاییپیشم
آمدوازمنپرسید،آیانیازبهکمکدارمیاخیر.بعدمنراراهنماییکردوهمراهمنسوارقطار
شد.کمیباهمحرفزدیمتابهایستگاهیرسیدیمکهبایدخطعوضمیکردم.ازقطارپیاده
شدیموبرایمنبقیهمسیرراتوضیحدادوگفتکهبایدبعدازسهایستگاهپیادهشوموازمن
خداحافظیکرد.اوخیلیبهمنکمککرد،درحالیکهحتیمسیرشهمبامنیکینبود!

مهماننوازیایرانیها،انتهاییندارد
مهماننوازیایرانیها،انتهاییندارد؛خانهمن،خانهشماست،صبحانهمیخواهی؟چیزی
الزمداری؟میخواهیبرایگردشدرشهر،بیرونبرویم؟اینپسوردوایفایخانهاست،بیا
برایناهاربیرونبرویمو....هیچاهمیتیهمنداردکهمنچقدربرایپرداختهزینههااصرار
کنم ،هیچ فایدهای ندارد .همیشه جواب همین است« :یک روز که دانمارک آمدم ،میتوانی
جایمنپولبدهی».فکرکنمروزیکهصدهانفرازگوشهوکناردنیابهدیدنمنبهدانمارک
بیایند،منورشکستبشوم،آخردانمارککشورخیلیگرانیاست!

