 ۶۷روز گم شده در دریا
سالم ،علیرضا پایندى يستو .انرٍز سَم آگَست 01 ،9102ام نرداد  ٍ 0121این قسهت پنجو
از پادکست ژرفاست.
داستان این قسهت برگرفتٌ شدى از کتابی يست با عنَان سرگردان 67 -رٍز گو شدى در دریا
Adrift-76 days lost at seaکٌ نَیسندش آقاییٌ بٌ اسو استیَن کااليان کٌ آدم خیلی
ناجراجَییٌ ٍ تَ این کتابو داستان ٍاقعی خَدش رٍ آٍردى.
کتاب سال  0217ننتشر شدى ٍ بٌ ندت  17يفتٌ يو پرفرٍش ترین کتاب در لیست نیَیَرک
تایهز بَدى.
داستان بسیار الًام بخشی دارى ٍ ٍاقعا خَندنش رٍ بٌ يهٌ تَصیٌ نی کنو .فکر نهی کنو بٌ
فارسی ترجهٌ شدى باشٌ ،شایدم نن پیداش نکردم ٍلی لینک آنازٍنش رٍ نیزاریو در
تَضیحات پادکست نسخٌ صَتی يو دارى کٌ نیتَنید برید ٍ بخَنید ٍ بشنَید.
در ضهن ٍب سایت نا يو راى انداز ی شدى  zharfapodcast.comژرفا يو با  zhنَشتٌ
نیشٌ ،از این بعد اٍنجا يو نیتَنید پادکست نارٍ گَش بدین ٍ نطالب تکهیلی رٍ يو یکجا
کنار يهَن اپیزٍد نطالعٌ کنید.
ٍ نطلب آخر اینکٌ اگر دٍست داشتین در اپ يایی کٌ پادکست کٌ نارٍ نیشنَید رٍ دکهٌ
Subscribeکلیک کنید ٍ اگر نظر ی داشتین يهَنجا برای نا نظراتتَن رٍ بنَیسید.
در ایستاگرام ٍ تَییتر ٍ کانال تلگرانی يو نیتَنید نارٍ فالَ کنید.
خَب بریو سراغ ناجرای ٍاقعی اقای استیَ کااليان
سال  0271استیَ شخصیت اصلی ناجرای انرٍز نا ٍقتی فقط  09سالش بَد برای اٍلین بار
شرٍع بٌ قایقرانی کرد ٍ خیلی سریع عاشق دریانَردی شد.
خَدش نیگٌ نیتَنو نیلیَنًا دلیل بیارم کٌ چرا انقدر سریع جذب دریانَردی شدم .ارتباط بی
ٍاسطٌ با طبیعت ،سادگی زندگی رٍی آب خالی از يرگَنٌ تکلفات زندگی ندرن ،زیبایی نحض

اقیانَس ٍ خیلی دالیل دیگٌ ،انا يهٌ این دالیل رٍ نیشد تَ یٌ چیز خالصٌ کرد ٍ اٍن اینکٌ
احساسش درست بَد حالش خَش بَد ٍقتی رٍی دریا بَد.
خَدش نیگٌ يهیشٌ احساس تعلق خاطر شدیدی نیکردم بٌ رٍنانتیسیزم داستانًای قرٍن
 ٍ 01 ٍ 06خَندن داستانًای اٍن زنانًا حس ناجراجَییو رٍ ارضا نی کرد.
چیز ی از شرٍع دریانَردیش در يهَن  09سالگی نگذشتٌ بَد کٌ یٌ کتاب خَند بٌ اسو
Tinkerbelleبا نَیسندگیRobert Manry.
این آقای  Manryتَ این کتاب ،داستان خَدش رٍ نَشتٌ کٌ سال  0271با قایق 01.1
فَتیش ( 01.1فَت نیشٌ تقریبا  1نتر یعنی یٌ قایق کَچیک) عرض اقیانَس اطلس رٍ در
 61رٍز طی کردى بَد کٌ در اٍن زنان یٌ رکَرد بَدى .نیگٌ ٍقتی این داستانَ خَندم انگار یٌ
چیز ی در نَرد سادگی اٍن قایق ٍ نَفقیت خیلی بزرگی کٌ آقای  Manryبا اٍن قایق کَچیک
بٌ دست اٍردى بَد ننَ بٌ شدت جذب نیکرد.
با خَدندن این داستان نتَجٌ نیشٌ ينَز يو انکان ناجراجَیی تَی زندگی در قرن بیستو
ٍجَد دارى .بٌ خاطر يهین از يهَن نَقع رٍیای گذشتن از اقیانَس اطلس با یٌ قایق کَچیک
رٍ در ذين نیپرٍرٍندى.
سالًا گذشت ٍ استیَ نًارتًای الزم برای اینکارٍ کو کو داشت کسب نی کرد .در دٍران
دبیرستانش در ساخت یٌ قایق  11فَتی کهک کردى بَد .سال ٍ 0261قتی  99سالش بَد
شغل ساختن کشتی رٍ دیگٌ رسها شرٍع کردى بَد ٍ خیلی ٍقتًا يو رٍ قایق نیخَابید.
25سالش کٌ بَد شرٍع کرد دیگٌ خَدش قایق طراحی کردن ٍ با يهین قایق يا کلی يو
ناجراجَیی نیکرد.
تَ يهین سن حتی تا برنَدا يو رفتٌ بَدٍ .قتی  96سالش بَد دیگٌ تهام ٍقت بٌ کار طراحی
ٍ آنَزش قایق نشغَل بَد .در تهام این ندت داستان آقای  Manryکٌ نَفق بٌ گذشتن از
اقیانَس اطلس شدى بَد در پس ذينش نیگذشت ٍ يهیشٌ ازش الًام نیگرفت.

تَ يهین سالًا صاحب یٌ قایقی بَد کٌ فرٍخت ٍ با پَلش یٌ قایق بادبانی تک نفرى  90فَتی
(حدٍدا  7.1نتر ی) درست کرد .تَ درست کردن این قایق خیلی ٍقت گذاشت .با اینکٌ خَدش
دیگٌ استاد این کار بَد بازم از خیلیا کهک گرفت.
یٌ جَرایی نی خَاست بًترین کارش باشٌ ٍ تهام عشقش رٍ گذاشت برای ساخت این قایق.
بٌ قَل خَدش سعی کردى بَد یٌ قایقی درست کنٌ کٌ يو خشگل ٍ شیک باشٌ کٌ ٍاقعا يو
يست ،عکساشَ نیزاریو تَ تَضیحات اپیزٍد کٌ برید ببینید ،يو طَر ی این شکل قایق ٍ
بادبانش رٍ طراحی کردى بَد کٌ با کَچکترین بادی حرکت کنٌ ٍ جلَ برى ٍ يو باالنس خیلی
خَبی داشتٌ باشٌ ٍ نقاٍم باشٌ در برابر سخت ترین طَفان يا.
اسو قایقش رٍ يو برگرفتٌ از یٌ شخصیت تَی یٌ سریال آنریکایی ديٌ شصت گذاشتٌ بَد
ناپلَنین سَلَ ٍلی بیشتر سَلَ خطابش نیکرد .سَلَ بیشتر از یٌ قایق برای استیَ بَد ،یٌ
جَرایی عاشق این قایق بَد ،خَدش نیگفت نن جای ير نیخ ٍ پیچ ٍ تکٌ تکٌ چَب يای بٌ
کار گرفتٌ رٍی قایقو رٍ از بر بَدم.
اٍلین بار يو قایقش سَلَ رٍ یٌ انتحان سخت کرد .اٍاخر پاییز کٌ بٌ لحاظ طَفان ٍ باديای
ٍحشتناک فصل خیلی خشنیٌ از آناپَلیس تَ ایالت نریلند رفت بٌ سهت شهال تا
ناساچَست .کو نیست يهین نسیر یعنی  0111نایل یا  0711کیلَنتر حدٍدا.
بًار ٍ 0210قتی  92سالش بَد دیگٌ آنادى شدى بَد کٌ جا پای ننر ی بزارى ٍ با قایقش از
اقیانَس اطلس رد بشٌ .خیلی عالقٌ ای نداشت کٌ رکَرد بزنٌ اصال در این حال ٍ يَايا نبَد.
این سفر بیشتر از اینکٌ براش یٌ سفر دریایی باشٌ یٌ سفر درٍنی بَد .عالٍى بر اٍن نیتَنست
یٌ سنگ نحکی باشٌ از تبحرش بٌ عنَان یٌ دریانَرد ،طراح ٍ سازندى قایق.
فکر نیکرد کٌ اگر از اقیانَس اطلس رد بشٌ ٍ بٌ انگلیس برسٌ دیگٌ بٌ تهام ايدافی کٌ تَ
زندگی برای خَدش نشخص کردى بَد نی رسید.

بٌ ير حال قبل از شرٍع سفرش شرکت يای بیهٌ باياش تهاس گرفتٌ بَدن ٍ پیشنًاد بیهٌ
کردن قایق رٍ بًش دادى بَدن انا استیَ تصهیو گرفتٌ بَد کٌ ریسک کنٌ ٍ قایقش رٍ بیهٌ
نکنٌ.
نی گفت بدترین چیز ی کٌ نیتَنٌ اتفاق بیفتٌ اینٌ کٌ ٍسط اقیانَس نیهیرم ٍ در اٍن صَرت
خب باکی نیست ،نن کٌ نردم چٌ غو از اینکٌ قایقو رٍ ازدست دادم .اگر نهیرم ٍ ٍ فقط قایق
رٍ از دست بدم کٌ خب اگرچٌ سختٌ انا باالخرى باياش کنار نیانَ ٍ بلند نیشو.
خیلی يا رٍ يو نیشناخت کٌ قایقشَن رٍ از دست دادى بَدن ٍ دٍبارى بلند شدى بَدن ٍ
خَدشَنَ پیدا کرد بَدن.
باالخرى نَعد سفر رسید ٍ استیَ سفرش رٍ از نیَپرٍت در ایالت رٍد آیلند شرٍع کرد.
قسهت اٍل سفرش تنًایی بَد .تنًا رفت تا جزیرى برنَدا کٌ یٌ جزیرى است در غرب اقیانَس
اطلس .اسو برنَدارٍ زیاد شنیدیو دیگٌ يههَن باياش آشناییو ،یک راس نثلث برنَدای
نعرٍف کٌ کلی ناجرايای عجیب ٍ غریب ازش شنیدیو يهین جزیرى برنَداست ٍ بٌ خاطر
يهین يو اصال اسو نثلث برنَدا ازش اقتباس شدى.
تَ جزیرى برنَدا دٍستش کریس بًش نلحق شد .از اینجا بٌ بعد قرار بَد کٌ کریس
يهرايیش کنٌ تا خَد انگلیس .اٍل خَدشَن رٍ بٌ جزیرى آزٍرس رسَندن کٌ یٌ جزیرست
اینبار در شرق اقیانَس اطلس ٍ نتعلق بٌ پرتغالٌ .اسو این جزیرى يو اگر اپیزٍد قبلی نارٍ در
نَرد کشتی نر ی سلست نعرٍف بٌ کشتی اشباح گَش دادى باشین براتَن احتهاال آشناست.
از این جزیرى دٍبارى راى افتادن بٌ سهت سَاحل انگلیس.
دٍيفتٌ ای نیگذشت از ٍقتی کٌ جزیرى آزٍرس رٍ ترک کردى بَدن ٍ نیدٍنستن کٌ احتهاال
خیلی نزدیکن بٌ سَاحل انگلیس .آخر شب بَد يهٌ جا رٍ يو نٌ گرفتٌ بَد ٍ استیَ ٍ
يهسفرش کریس ير دٍشَن چشاشَنَ تیز کردى بَدن کٌ بلکٌ اثر ی از ساحل ببینن کٌ باالخرى
فانَس دریایی درخشان خَدش رٍ بر فراز سَاحل صخرى ای نهایان کرد.

اینجا شًر بندر ی پنزنس در انگلیس بَد .صبح کٌ شد قایقشَن در کنار اسکلٌ پًلَ گرفتٌ بَد.
آسهَن صاف شدى بَد آفتابی يو نی تابید ٍ ٍقتی استیَ پاشَ رٍی خشکی گذاشت انگار کٌ
خَشحالترین آدم رٍی کرى زنین بَد .کو نیست بٌ رٍیایی کٌ  01سال تَ ذينش پرٍرٍندى بَد
دست پیدا کردى .از اٍن باال يهینطَر نغرٍرانٌ بٌ قایقش نگاى نیکرد .این قایق رٍ یٌ جَرایی
انعکاسی از خَدش نیدٍنست .خَدم ایدتَ پرٍرٍندم ،خَدم طراحیت کردم ،خَدش ساختٌ
بَد ٍ خَدشو رٍندش ٍ از اقیانَس رد شدم .انگار يیچ چیز ی از این شیرینتر براش نبَد.
خَب این ناجرایی کٌ تا االن گفتیو تازى اٍل داستان آقای استیَى .حاال کٌ رسیدى بَدن
انگلیس قرار بَد کٌ کریس ازش جدا بشٌ خَدش انا تَ یٌ نسابقٌ خیلی يیجان انگیز ٍ در
عین حال پر از خطر ٍ ناجراجَیی شرکت کردى بَد .تَی این نسابقٌ قایق يای کَچیک از
انگلیس حرکت نیکردن اٍل بٌ سهت جنَب تا جزایر قنار ی کٌ غرب آفریقاست ٍ بعد از اٍنجا
عرض اقیانَس اطلس رٍ بٌ سهت غرب نیَندن تا برسن بٌ دریای کاراییب .از اٍنجا کٌ
نسابقٌ تهَم نی شد قرار بَد کٌ برگردى بٌ سهت شهال ٍ بیاد تا نیَ اینگلند کٌ شهال شرقی
ترین نقطٌ آنریکاست.
بٌ ير حال ٍقتی نی رسید بٌ نیَ اینگلند در ٍاقع تهام این دٍر اقیانَس اطلس شهالی رٍ با
قایقش رفتٌ بَد .آدم باٍرش نهیشٌ کٌ بشٌ با یٌ قایق کَچیک اینکارٍ کرد .حاال بعدا یٌ
نقیاسی نیدم بًتَن تا بًتر درک کنید کٌ چٌ نسافتی رٍ آقای استیَ پشت سر گذاشتٌ بَد ٍ
قراريو بَد در ادانٌ سفرش پشت سر بذارى .چند رٍز ی تا شرٍع نسابقٌ نَندى بَد ٍ نیاز ی
نبَد االن بًش فکر کنٌ بنابراین رفت کٌ برای خَدش این نَفقیتش رٍ در گذشتن از اقیانَس
اطلس ٍ دستیابی بٌ رٍیای يهیشگیش جشن بگیرى.
نسابقٌ ای کٌ استیَ تَش شرکت کردى بَد اینطَر ی نبَد کٌ یٌ نسابقٌ نعهَلی باشٌ ٍ شرکت
کنندى يا قرار باشٌ خَش خَشان با يو نسابقٌ بدن .گفتو قرار بَد از انگلیس اٍل بیان بٌ
سهت جنَب تا برسن بٌ جزایر قنار ی نزدیک آفریقا بعدم برن بٌ سهت غرب تا عرض اقیانَس
رٍ رد بشن ٍ برسن بٌ آنریکا .از طرف دیگٌ زنان شرٍع نسابقٌ يهزنان با اعتدال پاییز ی بَد
یعنی شرٍع فصل پاییز در نیهکرى شهالی.

زنانی کٌ ير يفتٌ حداقل دٍ تا طَفان شدید نیخَرى بٌ کانال انگلیس .اٍلین جایی کٌ قایق
يا باید ازش رد نی شدن يهین کانال انگلیس بَد .کو نبَد .خیلی از کشتی يا ير سال يهین
فصل غرق نیشدن ،يهین اٍاخر يو یٌ کشتی فرانسَی غرق شدى بَد ٍلی خدنش تَنستٌ
بَدن با قایق نجات خَدشَنَ بٌ ساحل برسَنن.
باالخرى رٍز نسابقٌ رسید ،بندر کیپ تا کیپ پر بَد از قایقای تک نفرى ای کٌ تَ نسابقٌ شرکت
کردى بَدن ٍ قایق ران يا يو نشغَل گرفتن اخرین عکسای یادگاریشَن بَدن .بعدش يهٌ
رفتن تَ قایقاشَن ٍ آنادى شرٍع شدن .صدای شلیک شرٍع نسابقٌ کٌ بٌ گَش رسید يهٌ
شرٍع کردن بٌ حرکت ٍ استیَ يو يهَن اٍل جلَتر از يهٌ از بندر خارج شد.
شب اٍل باد خیلی شدید بَد قایق يا بٌ زحهت راى خَدشَنَ تَ دل دریا باز نیکردن ٍ ينَز
نزدیک بٌ يو حرکت نیکردن .صبح کٌ شد انا يَا بًتر بَد ٍ دیگٌ قایق يا پخش شدى بَدن
تَ پًنٌ دریا ٍ کهتر يهدیگٌ رٍ نیدیدن .استیَ از دٍر یٌ قایق سفید رنگ رٍ دید ،سرعتش رٍ
کهی بیشتر کرد ٍ چند ساعتی گذشت تا رسید بًش ٍ فًهید ،این يهَن قایق آلهنیَنی کٌ
کنار قایق سَلَ پارک شدى بَد ٍ صاحبش يو یٌ ایتالیاییٌ کٌ قبال با يو خَش ٍ بشی داشتن.
استیَ نتَجٌ شد کٌ قایق آلهنیَنی یٌ نشکلی دارى .این بادبَدنًای جلَی قایق يهینطَر ی
ٍلٌ ٍ نحکو شرق شرق نیخَرى بٌ دکل .شرٍع نیکنٌ بٌ داد زدن تا شاید بتَنٌ تَجٌ جلب کنٌ
انا جَابی نهیگیرى .چند بار باياش ارتباط رادیَیی برقرار نیکنٌ انا بازم جَابی نهیگیرى ٍ فکر
نیکنٌ کٌ شاید خَاب باشٌ .بٌ خاطر يهین بٌ راى خَدش ادانٌ نیدى .شب کٌ شد از بی سیو
رادیَش شنید کٌ قایق ایتالیایی غرق شدى .خَشبختانٌ انا خَدش رٍ نجات دادى بَدن.
رٍز سَم یٌ کشتی بار ی بزرگ تقریبا یک نایلی خَدش دید .باياش ارتباط بی سیو برقرار کرد
ٍ کاپبتان کشتی بار ی بًش گفت  99تا قایق نسابقٌ ای رٍ قبلتر دیدى .کال يو  97تا قایق
شرکت کردى بَدن .خیلی خَشحال شد چَن فًهید کٌ جز چند تای اٍلٌ .شب کٌ شد خزید تَ
کابین کَچَلَی قایقش ٍ چشهاشَ رٍ يو گذاشت ٍ خَابیدٍ .قتی بیدار شد دید کٌ قایقش
شدى یٌ حَض پر از آب .سریع جست ٍ یٌ بررسی انجام داد ٍ یٌ ترک بزرگ کف قایقش پیدا

کرد .نیدٍنست کٌ اصَال رٍند در يو شکستن یٌ قایق نثل دٍنینَ نیهَنٌ .کافیٌ یٌ ترک تَ
قایق ایجاد بشٌ .سریع باید جلَش رٍ بگیرى ٍ اال يهینطَر ی پیش نیرى.
سریع یٌ تیکٌ چَب برش داد ٍ ٍصلٌ کرد بٌ ترک ایجاد شدى .دٍ شبانٌ رٍز آيستٌ ٍ ارٍم
يهینطَر ی این قایق رٍ رٍند تا رسید بٌ ساحل شًر الکرٍنا تَ اسپانیا.
ينَز  91ساعت از رسیدنش بٌ الکرٍنا نگذشتٌ بَد کٌ  6تا قایق تک نفرى دیگٌ يو کٌ تَ
نسابقٌ شرکت کردى بَدن رسیدن .دٍتاشَن با کشتی يای بار ی بزرگ برخَرد کردى بَدن،
یکیشَن سکان يدایتش شکستٌ بَد ٍ بقیشَنو از شرایط بد ٍ طَفانی دریا خستٌ شدى بَدن
ٍ تصهیو گرفتٌ بَدن کٌ نسیرشَن رٍ بٌ سهت ال کرٍنا عَض کنن.
استیَ دیگٌ رسها از نسابقٌ بازنَندى بَد .چند رٍز ی رٍ در الکرٍنا سپر ی کرد ،قایقش رٍ تعهیر
کرد ٍ آنادى رفتن بٌ سهت جزایر قنار ی شد.
اگر چٌ قایق استیَ یٌ دستگاى سادى اتَ پایلَت داشت کٌ قایق رٍ اتَنات يدایت نی کرد انا
يهیشٌ نهیتَنست از این سیستو استفادى کنٌ .فقط شب يا چند ساعتی ازش استفادى نیکرد
ٍ خَدش بٌ کابین نیرفت تا بخَابٌ .بٌ خاطر يهین نیاز بٌ یک نفر داشت کٌ در يدایت
کشتی کهکش کنٌ .نعهَال تَ بنادر آدنایی يستن کٌ کهی قایقرانی بلدن از طرفی قصد سفر
دارن ٍ بٌ خاطر يهین با قایق يا ٍ کشتی يا دیگٌ کٌ نیاز بٌ خدنٌ دارن يهسفر نیشن یٌ
جَرایی نثل يیچ يایکینگ رٍ خشکی.
استیَ با یٌ خانو فرانسَی آشنا شد بٌ اسو کاترین کٌ قصد داشت بٌ جزایر قنار ی برى .تنًا
تجربٌ سفر دریایی کاترین یٌ تجربٌ خیلی تلخ بَدى .قایقشَن در خلیج بیسکی غرق نیشٌ ٍ
اینًا ٍقتی درخَاست کهک نیکنن یٌ کشتی نفتی بٌ کهکشَن نیاد ٍ نجاتشَن نیدى انا
قایقشَن کٌ يهٌ داراییشَن بَدى نیرى تٌ دریا .استیَ سال قبلش از زنش جدا شدى بَد.
خَدش نیگٌ کاترین خیلی دٍست داشتنی بَد انا نن يیچ تهایلی بٌ عشق نداشتو .نیگٌ
فقط نیخَاستو تهام درد ٍ رنجو تَ آفتاب جنَب التیام پیدا کنٌ .بٌ يیچی فکر نهیکردم جز
رفتن بٌ جنَب ٍ جزایر قنار ی ٍ بعد بٌ غرب ٍ رسیدن بٌ آنریکا.

انتظار داشتن کٌ دٍ يفتٌ ای برسن بٌ جزایر قنار ی انا بعد از  1يفتٌ تازى رسیدى بَدن بٌ
لیسبَن پرتغال.
کترین در طَل سفر گايی لباش آٍیزٍنٌ انگار کٌ نیگٌ 3ای کاش کهی با نن صهیهی تر بَد .یٌ
بار بٌ استیَ نیگٌ تَ نرد خیلی سرسختی يستی .انا استیَ جَابشَ نهیدى نبادا کهی از
سرسختیش کو بشٌ.
سرانجام سفر ی کٌ قرار بَد دٍ يفتٌ طَل بکشٌ  7يفتٌ طَل کشید ٍ استیَ ٍ کاترین رسیدن
بٌ جزایر قنار ی در شرق آفریقا .اٍنجا استیَ از کاترین خداحافظی کردٍ بٌ تنًایی زد بٌ دل دریا
تا از اقیانَس یک بار دیگٌ رد بشٌ .از اینجا بٌ بعد سفر دیگٌ خیلی فرق داشت .تا اینجای سفر
سفر نقطع بَد .يهیشٌ خشکی با فاصلٌ چند رٍزى در دسترس بَد .اٍلش سَاحل انگلیس،
بعد سَاحل فرانسٌ ،بعد سَاحل اسپانیا ٍ پرتغال ،بعدم نراکشَ آخرشو یٌ سر ی جزایر نتعلق
بٌ پرتغال ٍ اسپانیا.
انا از اینجا بٌ بعد سفر بدٍن بازگشت بَد .تا خَد قارى انریکا کٌ حدٍدا  7111کیلَنتر نیشد
يیچ اثر ی از خشکی نبَد .کو نیستا .برای اینکٌ یٌ نتر ٍ نعیار ی برای نقایسٌ داشتٌ باشین
بًتَن بگو کٌ فاصلٌ بین جنَب شرقی ترین نقطٌ ٍ شهال غربی ترین نقطٌ ایران حَل ٍ
حَش  9111کیلَنترى .حاال استیَ باید  7111کیلَنتر بزنٌ تَ دل اقیانَس بدٍن يیچ
دسترسی بٌ خشکی اٍنو با یٌ قایق تک نفرى .تجرد نحض.
يفتٌ اٍل دریا بٌ طرز عجیبی آرٍم بَد .از این بًتر نهی شد استیَ يو آرانش عجیبی داشت.
با خَدش فکر نیکرد کٌ نن قدم تَ رايی گذاشتو کٌ چند قرن پیش کشتی يای بادبانی بزرگ
پر از بردى کٌ از آفریقا بٌ آنریکا تجارت نیشدن کشف کردى بَدن .سر خَدشو اینطَر ی گرم
نیکرد 3گايی رادیَ گَش نیداد ،حرکتًای ٍرزشی رٍتینش رٍ انجام نیداد ،نطالعٌ نیکرد ٍ
گايی يو آٍاز نیخَند.
انا بعد از یک يفتٌ ٍ زنانی کٌ  0111کیلَنتر در اقیانَس پیشرٍی کردى بَد با طَفانی شدن
يَا اٍضاع رٍ بٌ ٍخانت گذاشت .سرعت باد بٌ  11گرى دریایی رسیدى بَد ٍ بٌ تبعش دریا

يو خیلی نَاج بَد .استیَ البتٌ خیلی نگران نبَد .بدتر از اینًا رٍ قبال بٌ سالنت ازشَن گذشتٌ
بَد .بٌ خاطر يهین ٍقتی کٌ شب شد رفت بٌ کابینش تا شب رٍ صبح کنٌ.
بارٍنیش رٍ دراٍرد ،ساعتش بٌ نچش بَد ٍ دٍر گردنش يو گردنبند يهیشگیش کٌ از
دندٍنای نًنگ ساختٌ شدى بَد داشت .دیگٌ عادت داشت بٌ تکَن يا ٍ سر صدايا ٍ خیلی
زٍد خَابش برد.
چیز ی نگذشتٌ بَد کٌ ناگًان یٌ صدای نًیبی شنید .بنگ .پرید باال ٍ دید کٌ حجو عظیهی از
آب يهینطَر ی دارى ٍارد کابین نیشٌ .انگار کٌ تَ بستر یٌ رٍدخَنٌ خرٍشان باشٌ .نیرفت جلَ،
نیَند عقب از کجا نیاد این يهٌ آب؟ چٌ اتفاقی افتادى .انا تا چشو بًو بزنٌ آب تا نصف
کابین باال اٍندى بَد .فًهید کٌ دیگٌ يیچ کار ی از دستش برنهیاد ٍ فقط باید جَن خَدش رٍ
نجات بدى .یٌ چاقَ کٌ يهیشٌ تَ کابینش داشت برداشت ٍ تَ چشو بًو زدنی رفت باال رٍ
عرشٌ قایقش .قایق نجات رٍ با چاقَش آزاد کرد ٍ انداختش ٍسط دریا .بعدم سریع طناب
قایق نجات رٍ کشید ،انا کپسَل گازش عهل نکرد ٍ قایق باد نشد .با خَدش گفت .تهَنٌ
دیگٌ این آخر زندگی ننٌ .یٌ دفعٌ دیگٌ کشید بازم عهل نکرد .داد نی زد زٍد باش دیگٌ حرٍم
زادى یٌ بار دیگٌ نحکهتر کشید .باالخرى قایق یٌ يَ شرٍع کرد باد شدنَ ظرف چند ثانیٌ پر
شد.
استیَ چاقَ رٍ با دينش گرفت ٍ خَدشَ انداخت تَی قایق نجات .يهَن لحظات اٍل تَ قایق
نجات یٌ فکر خیلی ٍحشتناک سراغش اٍند .با خَدش گفت نن بدٍن غذا ٍ آب خیلی دٍٍم
نهیارم .ير چیز ی کٌ برای نجات جَنش نیاز داشت االن تَی قایق ٍ زیر آب بَد ٍ نیدٍنست
ير لحظٌ انکان دارى کٌ قایق کال فرٍ برى .انا انتخاب دیگٌ ای نداشت .سریع خَدشَ رسَند بٌ
قایق رفت داخل کابینی کٌ حاال سراسر از آب پر شدى.
شنا کنان ٍ تَی ظلهات در حال گشتن بَد ٍ خَشبختانٌ تَنست کیف  Emergencyقایقش
رٍ پیدا کنٌ .با چاقَ آزادش کرد ٍ برش داشت کٌ برگردى برى باال ،ير چی دریچٌ کابینَ فشار داد
باز نشد .تهام قایق پَشیدى از آب شدى بَد ٍ فشار آب پشت دریچٌ کابین اجازى نهیداد باز
بشٌ .خیلی تالش کرد ٍ نفسش کو کو داشت تهَم نی شد کٌ یٌ نَج بزرگ زد زیر قایق ٍ

کهی قایقَ بلند کرد .باالخرى دریچٌ کابین باز شد ٍ استیَ اٍند باال ٍ در حالی کٌ پک اضطرار ی
دستش بَد پرید رٍی قایق نجات.
از اینجا بٌ بعد شايد تلخترین صحنٌ زندگیش بَد.قایقش ،يهرايش ٍ بًترین دٍستش رٍ
نیدید کٌ در حال غرق شدنٌ .يهَنطَر کٌ این قایق ارٍم آرٍم فرٍ نیرفت ،استیَ بعضی از
ٍسایلی کٌ از قایق شناٍر نی شدن یکی یکی جهع نیکرد .یک عدد کلو ٍ یٌ جعبٌ کٌ تَش
چند تا تخو نرغ بَد .قایق نجات طَر ی بَد کٌ رٍش نثل چادر بَد .زیپ ٍرٍدی قایق رٍ
کشید تا آب کهتر ٍارد قایق نجات بشٌ .شب اٍل ٍاقعا ترسناک بَد ضهن اینکٌ کٌ يَا خیلی
سرد بَد ٍ يهٌ چی يو خیس بَد .استیَ يهینطَر بٌ خَدش نی لرزید ٍ نگران بَد کٌ از
سرنازدگی بهیرى.
با يهٌ سختیا ٍ نشقتًای شب گذشتٌ استیَ تَنستٌ بَد شب رٍ جَن سالو بٌ در ببرى .یٌ
نگايی بٌ بیرٍن انداخت ٍ انگار تازى تازى داشت ابعاد ناجرا براش نرٍر نیشد .يیچ ابزار
ارتباطی نداشت ٍ نیدٍنست کٌ يیچ کس دنبالش نخَايد اٍند.
بٌ خانَادش گفتٌ بَد نن ٍقتی از جزایر قنار ی راى نیفتو يفتٌ يا در راى خَايو بَد .بنابراین
نگران نن نباشین.
شرٍع کرد از رٍی نقشٌ يایی کٌ تَی کیف اضطرار ی بَد نحاسبٌ کردن ٍ فًهید االن تقریبا
ٍسط اقیانَس اطلسٌ جایی کٌ اصطالحا بًش نیگن کَیر اقیانَس چَن يیچ چیز ی نیست
جز آب .نزدیکترین خشکی بًش جزایر کاراییب بَدن کٌ  1111کیلَنتر باياش فاصلٌ داشتن.
باید بٌ طریقی نیرسید بٌ خطَط کشتی رانی بلکٌ اٍنجا با کشتی ای رٍ بٌ رٍ بشٌ ٍ بتَنٌ
ازشَن کهک بگیرى .تخهین زد کٌ نزدیکترین خطَط کشتی رانی حداقل  711کیلَنتر دٍرتر
يستند ٍ این یعنی اگر باد یار ی کنٌ حداقل دٍيفتٌ طَل نیکشٌ تا بٌ اٍنجا برسٌ ٍلی اٍن
فقط نقدار کهی نَاد غذایی ٍ آب اضطرار ی داشت.
آبی کٌ داشت در خَشبینانٌ ترین حالت برای  1رٍز فقط کافی بَد .این خیلی کنایٌ آنیزى کٌ
بزرگترین کَیر دنیا در اقیانَسٌ .چَن شها نهیتَنین يیچ آبی بنَشین .يیچ سایٌ ای نیست ٍ
درصد نجاتتَن خیلی خیلی اندکٌ.

استیَ شرٍع کرد بٌ بررسی چیزایی کٌ تَنستٌ بَد از قایقش نجات بدى ،نًهترینش یک عدد
يارپَنٌ ،يارپَن از این تفنگ نیزى ای ياست کٌ ٍقتی شلیک نیکنی نیزى سرش پرتاب نیشٌ.
عالٍى بر اٍن سٌ عدد آب شیرین کن کٌ با نَر خَرشید کار نیکنن يو داشت کٌ اٍلین بار برای
خلبانای جنگ جًانی دٍم ساختٌ نی شدن.
استیَ اصال نهیدٍنست کٌ اینا چطَر ی کار نیکنن ٍ يرگزم تا اٍن نَقع نشنیدى بَد کٌ کسی
ازشَن استفادى کردى باشٌ .انا نیدٍنست کٌ اگر قرار طَالنی ندت زندى باشو باید بتَنو از اینا
استفادى کنو.
آب شیرین کنارٍ رٍ با آب دریا پر کرد ٍ انداخت رٍ آب .طرز کارشَن قاعدتا سادى بَد .نَر
خَرشید باعث نی شد کٌ آب دریا بخار بشٌ ٍ نهکش تٌ نشین بشٌ ٍ ٍقتی اٍند باال دٍبارى
سرد بشٌ ٍ رٍی الیٌ دیگٌ ای جهع بشٌ .نیو ساعت نگذشتٌ بَد کٌ دید نقدار ی آب جهع
شدى .خَشحال آبَ سرکشید ٍلی خیلی سریع يهشَ ریخت بیرٍن .آب شیرین کن کار نکردى
بَد ٍ آب ينَز شَر شَر بَد .استیَ باريا ٍ باريا انتحان کرد انا نهیتَنست سردربیارى کٌ
چطَر اینا کار نیکنن .نًایتا ناانیدانٌ نجبَر شد بزارتشَن کنار.
شب دٍم رسید ٍ یٌ تجربٌ جًنهی دیگٌ .يَای طَفانی ،باد ٍحشتناک ٍ نَج يای بزرگ
لحظٌ ای آرٍم نهیزاشتنش .در این بین آسهَنو شرٍع کردى بَد باریدن .یًَیی یادش اٍند کٌ
اکثر کسایی کٌ بعد از ندتًا گو شدن نجات پیدا نیکنن نعهَال از آب بارٍن استفادى نیکنن.
اگر نیتَنست از چادر قایقش استفادى کنٌ ٍ آب بارٍن رٍ جهع کنٌ عالی نیشد .اینکارٍ کرد،
نقدار ی آب رٍی سطح چادر قایق جهع کرد ٍ بعد سرکشید .بٌ نحض سرکشیدن بازم يهٌ رٍ
ریخت بیرٍن .طعو ٍحشتناکی داشت .بٌ نظر رنگ نارنجی سایبَن آب بارٍن رٍ آلَدى نیکرد.
با خَدش تصهیو گرفت دیگٌ اینکارٍ نکنٌ چَن بٌ نظرش ٍاقعا آلَدى بَد.
تَی قایق نجات استیَ ٍاقعا تهنای آسایش نیکرد .دیگٌ خستٌ شدى بَد .از بین ٍسایل
اضطرار ی قلو ٍ کاغذی برداشت ٍ شرٍع کرد ٍصیت خَدشَ نَشتن 3نن استیَ کااليان
يستو ،قایق نن تقریبا در  0111کیلَنتر ی غرب جزایر قنار ی غرق شد ٍ نن دٍ رٍزى کٌ در
اقیانَس سرگردانو.

رٍزيا يهینطَر سپر ی نیشد ٍ استیَ تهام نَجَدی آب ٍ غذاش رٍ در يفت رٍز تهَم کردى
بَد .نیدٍنست کٌ تنًا راى نجاتش شیرین کنندى يای آبٌ .بٌ خاطر يهین تصهیو گرفت یکی
از سٌ شیرین کنندى يا رٍ پارى کنٌ بٌ انید اینکٌ از نکانیزم کارشَن سر دربیارى ٍ بفًهٌ کجای
کارش اشتباست .بعد از یٌ بررسی فًهید کٌ ،شیرین کنندى يا رٍ نباید از یٌ حدی بیشتر باد
نیکردى.
شیرین کنندى دٍم رٍ درآٍرد ،آب دریا رٍ ریخت تَش ٍ بادش کرد ٍ انداختش رٍ آب جلَی نَر
خَرشید .بعد از یٌ ندت کیسٌ کَچیکش پر شد ٍ ٍقتی انتحان کرد داشت از خَشحالی بال
درنیاٍرد .آب شیرین کن داشت کار نی کرد .از حاال بٌ بعد استیَ حداقل یٌ ننبع آب نَشیدنی
داشت اگر چٌ خیلی خیلی کو شاید قدر یک قاشق بدى در ير چند ساعت بَد.
انا عالٍى بر آب استیَ دیگٌ غذا يو نداشت .حتها نیدٍنید دیگٌ انسان بدٍن آب  1رٍز ٍ
بدٍن غذا تا  01رٍز زندى نی نَنٌ .رٍز یازديو دیگٌ کو کو احساس گشنگی داشت بًش غلبٌ
نیکرد .يهینطَر کٌ بیرٍن رٍ نگاى نیکرد ،یٌ نايی رٍ دید کٌ اطراف قایق نجات پرسٌ نیزنٌ.
خَب کٌ نگاى کردى دید نايی يای دیگٌ يو يستن .سریع يارپَن ،يهَن تفنگ نیزى ایش رٍ
برداشت ٍ سعی کرد یٌ نايی بگیرى .شلیک کرد انا نخَرد بٌ يدف .یٌ بار دیگٌ .بازم نشد.
تقریبا کل رٍزش رٍ در تالش برای گرفتن نايی گذرٍند .تَ یکی از شلیک يا درست لحظٌ ای
کٌ فکر نیکرد زدى بٌ يدف نکانیزم پرتاب نیزى نی شکنٌ ٍ تهام انیدش ناانید نی شٌ.
کهی استراحت نیکنٌ ٍ یًَ بٌ ذينش نیرسٌ از طناب خَد نیزى استفادى کنٌ ٍ حاال کٌ تفنگ
عهل نهیکنٌ نیزى ٍ تفنگ ببندى بٌ يو تا طَل این نیزى رٍ بلند تر کنٌ .اینجَر ی حداقل شاید
بتَنٌ نايی يای کٌ خیلی نزدیک يستند رٍ بدٍن اینکٌ نیزى رٍ پرتاب کنٌ ٍ فقط با پرتاب
سریع دست يهراى نیزى شکار کنٌ.
شرٍع کرد نیزى جدیدشَ انتحان کردن .انا تالشًاش يیچ کدٍم بٌ نتیجٌ نرسید .خصَصا
اینکٌ برد پرتابش االن فقط نیو نتر بَد .رٍز 01ام ٍ 00ام بدٍن غذا گذشت.
رٍز  09ام ٍ 01ام يو يهینطَر .حاال چًار رٍز بَد کٌ غذا نخَردى بَد .کو کو دیگٌ بدنش
ضعیف شدى بَد ٍ حاالتی از افسردگی يو بًش دست دادى.

چًار رٍز بَد کٌ یٌ کار تکرار ی رٍ ندام انجام نیداد .تا یٌ نايی نیدید .دستشَ يهراى نیزى
نحکو پرتاب نیکرد انا بی نتیجٌ .رٍز چًارم ٍقتی در کهال ناانیدی داشت بٌ پایین نگاى
نیکرد ٍ چشهش دنبال نايی بَد یٌ لحظٌ دید یٌ نايی نسبتا بزرگ درست زیر نگايشٌ.
دستشَ فریاد زنان پرتاب کرد ٍ نتیجٌ فَق العادى بَد .نايی گیر کرد بٌ نیزى ٍ استیَ بدٍن
نعطلی کشیدش باال ٍ با یٌ چراغ قَى کٌ تَ چادر بَد نحکو شرٍع کرد بٌ سر نايی زدن تا
نبادا بیشتر از این زندى بهَنٌ ٍ از دستش سر بخَرى.
سریع با چاقَش نايی رٍ برید ٍ شرٍع کرد خام خام نايی رٍ خَردن .از این بًتر نهی شد
انگار دنیارٍ بًش دادى بَدن .کهی از نايی رٍ خَرد ٍ برای بقیش يو یٌ ایدى ای بٌ ذينش
رسید .گَشت يا رٍ تکٌ تکٌ کرد ٍ با یٌ نخی کٌ از اینَر بٌ اٍنَر سایٌ بَن قایق ٍصل بَد
آٍیزٍن کرد .اینجَر ی آفتاب کٌ نی خَردن خشک نی شدن ٍ بیشتر قابل خَردن نی شدن.
يهَن شب یعنی شب چًارديو تَی قایق نشستٌ بَد ٍ نشغَل خَردن کهی نايی بَد کٌ
ناگًان کل قایق نجات پرت شد باال ٍ یٌ چیز ی از زیر دائها ضربٌ نیزد بٌ قایق .خیلی ٍحشتاک
بَد .اٍلش استیَ فکر کرد کٌ قایق حتها پارى شدىٍ .قتی بیرٍنَ نگاى کرد تَ نَر نًتاب یٌ کَسٌ
خیلی بزرگَ دید کٌ دٍر قایق نیچرخید ٍ ير از گايی برنیگشت ٍ نحکو بٌ قایق ضربٌ نیزد.
استیَ سریع تفنگ نیزى ایشَ برداشت ٍ سعی کرد کَسٌ رٍ دٍر کنٌ .اٍضاع خیلی نشَش بَد
ٍ استیَ يو اصال تعادل نداشت .انا با این ٍجَد تَنست چندبار ی بٌ کَسٌ ضربٌ بزنٌ ٍ
زخهیش کنٌ .این شد کٌ کَسٌ باالخرى قایق نجات رٍ ريا کرد ٍ رفت .ينَز از شَک این قضیٌ
بیرٍن نیَندى بَد ٍ در حال بررسی سالنت قایق نجات بَد کٌ ٍقتی سرشَ باال کرد تَ دل
سیايی شب چشهش افتاد بٌ یٌ کشتی کٌ درست از نقابلش رد نی شد .سریع یکی از
ننَريایی کٌ تَی قایق نجات بَد رٍشن کرد ٍ با تهام ٍجَد داد نیزد .داشت بال در نیاٍٍرد ٍ
يق يق نیخندید .تقریبا نتقاعد شدى بَد کٌ کشتی دیدتشَ دارى نیاد سراغش .يهٌ چیزٍ
تهَم شدى نیدٍنست .حتی یٌ نقدار آبی کٌ ذخیرى کردى بَدٍ برداشت ٍ يهینطَر کٌ باال
پایین نیپرید يهٌ رٍ سرکشید .انا کشتی يهینطَر ی کٌ بًش نزدیک شدى بَد بٌ رايش
ادانٌ داد ٍ کو کو ازش دٍر شد.

خیلی ناانید شد .بیشتر از خَدش ناانید شدى بَد کٌ چرا اصال دل بستٌ بَد بٌ کشتی .خَدش
اینکارى بَد دیگٌ… نیدٍنست کٌ خیلی خیلی سختٌ چیز ی رٍ دریا تَ سیايی شب پیدا کنی
حتی اگر بدٍنی اٍنجاست ٍ دنبالشو باشی ،حاال اگر دنبال چیز ی نباشٌ کٌ دیگٌ تقریبا
نانهکنٌ.
استیَ بٌ بار دیگٌ در اقیانَس تنًا نیشٌ .انا این بار حداقل نیدٍنست کٌ رسیدى بٌ خطَط
کشتیرانی ٍ انید داشت کٌ شاید در طَل رٍز تَسط یٌ کشتی دیگٌ دیدى بشٌ.
رٍزيا يهینطَر ی پشت يو طی نیشد ٍ رسیدى بَد بٌ 91انین رٍز .ير رٍز صبح کهی انیدٍار
نیشد کٌ انرٍز دیگٌ شاید یٌ کشتی ببینتش ٍ نجاتش بدى .انا باز غرٍب کٌ نی شد غرق
خستگی ٍ ناانیدی نی شد .خیلی سریع فًهید کٌ خطَط کشتیرانی يو فرقی با بقیٌ اقیانَس
ندارن ٍ خالی از کشتی يستند.
در طَل دى دٍازدى رٍز گذشتٌ کهتر از انگشتای یٌ دست کشتی دیدى بَد کٌ يهشَن از کنارش
رد شدى بَدن .این فانتز ی ای کٌ تَ ذينش پرٍرٍندى بَد يهش نقش بر آب شد ٍ این خیلی
باعث شکستش شد.
رٍز سی ام رسید ٍ استیَ یک ناى بَد کٌ سرگردان در آبًا شناٍر بَد بدٍن اینکٌ حتی کسی خبر
از گو شدنش داشتٌ باشٌ.
دیگٌ جلَی احساساتش رٍ سخت نیتَنست بگیرى .اٍنَقت بَد کٌ برای اٍلین بار شرٍع کرد
گریٌ کردن .نطهئن بَد کٌ پایان زندگیش نزدیکٌ .نَقعیت افقی خَدش رٍ یعنی نَقعیت
شرقی غربی خَدش رٍ از رٍی سرعت قایق نجات بعالٍى سرعت جریان حدس نیزد ٍ ٍقتی
ضربدر زنان گو شدنش نیکرد نیتَنست حدٍدا بفًهٌ چقدر بٌ سهت غرب حرکت کردى.
بر اساس نحاسباتش تا اینجای کار  0011کیلَنتر با قایق نجات بٌ سهت غرب اٍندى بَد انا
برای نجات باید  0711کیلَنتر دیگٌ با جریانات جابجا نی شد تا بٌ دریای کاراییب برسٌ.

با اینکٌ خیلی غیر نهکن بٌ نظر نیرسید نا بٌ ير حال انسان خاصیتی دارى کٌ بٌ انید زندست.
بازم رٍی خَدش کار نیکرد ٍ سعی نیکرد بٌ خَدش رٍحیٌ بدى .دست از فعالیت برندارى ٍ
سعی کنٌ جَن خَدش رٍ نجات بدى .تقریبا رٍز ی  11کیلَنتر پیشرٍی داشت.
از طرفی نیاز داشت نَقعیت عهَدی خَدش رٍ يو بدٍنٌ .یعنی عرض جغرافیاییش تا نتَجٌ
بشٌ بٌ کدٍم سهت دارى حرکت نیکنٌ.
برای اینکٌ عرض جغرافیایی خَدش رٍ بفًهٌ یٌ ابتکار ی بٌ خرج داد ٍ با سادى ترین ٍسایل یٌ
نَقعیت یاب درست کرد .سٌ تا نداد رٍ بٌ شکل گَنیا دراٍرد .یک ضلع رٍ نشَنٌ نیرفت بٌ
سهت ستارى قطبی کٌ يهیشٌ جای شهال رٍ نشَن نیدى ٍ بعد جای ضلع دیگٌ رٍ انقد عَض
نیکرد تا نهاس بر افق بشٌ .بعد از اینکار زاٍیٌ بین این دٍ تا ضلع نی شد عرض
جغرافیاییش .با این رٍش ير چی ستارى قطبی رٍ نزدیکتر بٌ افق نیدید جای اینکٌ نثال باالی
سرش بینٌ  ،زاٍیٌ ای کٌ اندازى نیگرفتو کهتر نی شد ٍ نی فًهید کٌ دارى بٌ خط استَا نزدیک
نیشٌ ٍ برعکس.
خالصٌ نشغَل نحاسبٌ نَقعیت خَدش بَد کٌ یًَیی ٍحشت ٍرش داشت .یادش افتاد کٌ
اگر جریانات ببرنش بٌ سهت شهال نهکنٌ دٍبارى قایق رٍ برگردٍنن ٍسط اقیانَس ٍ این یعنی
خَد فاجعٌ .ترسشو درست بَد .جریانات تَ اقیانَس اطلس شهالی بٌ يهین شکل يستند اگر
کهی باالتر نیَند نهکن بَد ٍارد جریان گل استریو بشٌ کٌ نیرفت شهال ٍ بعدم شرق .نضاف
بر این ،شرایط رٍی قایق نجات دیگٌ ٍاقعا کشندى شدى بَد ٍ استیَ نهیتَنست تحهلش کنٌ.
یک ناى بَد کٌ نتَنستٌ بَد کانل دراز بکشٌ ٍ بدنشَ کش بدى ٍ فقط نجبَر بَد بٌ پًلَ گايی
دراز بکشٌ؛ بٌ خاطر يهین تهام عظالتش گرفتٌ بَد .از طرفی چَن دایو در نعرض آب شَر
دریا بَد تهام بدنش زخو شدى بَد ٍ چرک کردى بَد.
رٍز  11ام استیَ نحاسباتش نشَن نیداد خیلی نزدیک خط استَا شدى .آفتاب خیلی شدید
بَد ٍ يَام گرم نثل آتیش .بٌ خاطر يهین بدنش نیاز بیشتر ی بٌ آب داشت ٍ دٍ تا شیرین
کنندى يایی کٌ باقی نَندى بَدن براش کافی نبَدن .تشنگی بٌ شدت آزردش کردى بَد .بٌ قَل

خَدش بٌ نرحلٌ ای از تهنای آب رسیدى بَدم کٌ اگر یکی نیَند بًو نیگفت کٌ بًت آب
نیدم انا در ازاش یک دستتَ بدى بًش نیگفتو بگیر دستَ .ببینید چقدر بًش فشار اٍندى بَد.
رٍز  11ام .گشنگی بٌ حد اعالی خَدش رسیدى بَد .بدنش شرٍع کردى بَد از خَدش تغذیٌ
کردن ٍ کلی الغر ٍ نحیف شدى بَد .تَ یکی از این دفعاتی کٌ سعی داشت با نیزش نايی
بگیرى ،سر نیزى کٌ چنگالی شکل بَد تَ بدن یٌ نايی گیر کرد ٍ شکست .نايیو با سر نیزى ای
کٌ نصفٌ کارى تَ بدنش بَد فرار کرد ،صابَند خَدش بٌ قایق نجاتَ سَراخش کرد .استیَ از
صدای خارج شدن يَا از قایقش فًهید کٌ چٌ بالیی سرش اٍندى .خیلی سریع باد قایق در
حال خالی شدن بَد .رینگ پایین قایق سَراخ شدى بَد ٍ بادش خالی شدى بَد .انا بخش
يای دیگٌ ينَز پر بَدن با این شرایط قایق دیگٌ تعادل نداشت ٍ این اٍضاع رٍ برای استیَ
خیلی سخت نیکرد.
استیَ بٌ خَدش گفت اگر راى حلی پیدا نکنو قطعا نیهیرم .با ٍسایلی کٌ تَ قایق نجات بَد از
جهلٌ پانسهان یٌ ٍصلٌ ای درست کرد ٍ فرٍ کرد تَی سَراخ قایقَ ٍ با پهپ دستی ای کٌ
قایق نجات داشت شرٍع کرد بٌ باد کردن قایق .نتاسفانٌ خیلی کارساز نبَد ٍ يهچنان باد
قایق خالی نیشد بٌ خاطر يهین استیَ نجبَر بَد دایها با پهپ دستی باد بزنٌ ٍ .استیَ این
کارٍ نٌ ساعتًا کٌ رٍزيا بٌ طَر پیَستٌ انجام نیداد.
رٍز  10ام .استیَ نیدٍنٌ کٌ قایق پنچر یک فاجعٌ است .باد خیلی آرٍنتر حرکتش نیدى ٍ تهام
کالر ی ارزشهندش صرف باد زدن نهتد قایق نی شٌ.
انا بٌ غیر از اینًا یٌ خطر بزرگ دیگٌ تًدیدش نی کرد .استیَ شرٍع کرد ذخیرى آب ٍ نايی
يای خشک شدشَ خَردن بدٍن اینکٌ دٍبارى جایگزینشَن کنٌ .بٌ خاطر اینکٌ دایو نجبَرى
باد بزنٌ ٍ عالٍى بر اٍن شرایط نانتعادل قایق اجازى نهیداد نايی شکار کنٌ بٌ خصَص کٌ
نیزش دیگٌ شکستٌ بَد ٍ کارایی قبل رٍ نداشت .بٌ خَدش نی گفت ای کاش زٍدتر از اینًا
نیهردم ٍ انقدر زجر نهیکشیدم.

حاال دى رٍز تهام بَد کٌ استیَ خَدش را با باد زدن نداٍم قایق نابَد کردى بَد .دیگٌ نایی
نداشت کٌ این پهپ دستی رٍ فشار بدى .يهین بَد .تسلیو شد .رياش کرد .دراز کشید رٍ بٌ
آسهَنَ داشت بٌ خَدش نیگفت.
تهَم شد تَ ٍسط اقیانَس نیهیر ی ،يیچ ٍقت يیچ چیز ی رٍ تَ زندگیت با نَفقیت انجام
ندادی .از يهسرت جدا شدی .رابطٌ تَ با دٍستات بٌ يو زدی .يیچ ٍقت بٌ اندازى کافی بٌ
دیگرٍن نحبت نکردی .تَ تهام عهرتَ تلف کردی استیَ .بعد یًَیی ٍحشت برش غلبٌ کرد .تَ
کهتر از چند ساعت دیگٌ نیهیر ی پاشَ خَدتَ جهع کن ٍ یٌ کار ی بکن.
در کهال ناانیدی شرٍع کرد بٌ گشتن تَی ٍسایلش دنبال يرچیز ی کٌ انکان داشت نجاتش
بدىٍ .قتی چنگالَ دید گفت خَدشٌ .چنگالَ برداشتَ نحکو ٍصلٌ ای کٌ قبال زدى بَد رٍ سَراخ
قایق فرٍ کرد تَ .بعدم شرٍع کرد باد زدنَ فًهید کٌ بععععلٌ .قایق دیگٌ باد خالی نهیکرد .از
خَشحالی نی خَاست بال در بیارى .خَدش نیگٌ نهیتَنستو رٍی قایق باال پایین بپرم ٍ اال از
فرط خَشحالی نیپریدم .بٌ قَل خَدش بزرگترین پیرٍز ی زندگیش بَد.
رٍز  11ام ،شادی استیَ از درست کردن قایق نَقتی بَد .االن دیگٌ چیز ی برای خَردن ندارى در
حالی کٌ ينَز صديا کیلَنتر با خشکی فاصلٌ دارى ٍ بدنش بٌ شدت ضعیف شدى.
ير چیز شناٍر ی رٍ سطح آب حکو یٌ جزیرى رٍ دارى .سطح پالستیکی رٍی قایق انکان رشد
بارنیکل يا ٍ علف يای دریایی رٍ فرايو کردى بَد .بارنیکلًا در ٍاقع یک نَع صدف يستند کٌ
پَشش خیلی سختیو دارن.
تقریبا يهٌ جا در دریا اگر سطحی ٍجَد داشتٌ باشٌ شها بارنیکل يا رٍ نیبینید .نن خَدم
باريا دستام زخهی شدى نَقع کار رٍی آب.
این یٌ نَيبت خدادادی بَد برای استیَ .استیَ گايی این صدفای کَچکتر کٌ پَشش شکنندى
تر ی دارنَ نیگرفت ٍ نیخَرد .گايیو تَ آب بارٍن نقدار ی علف نیریخت ٍ یٌ سَپی برای
خَدش درست نیکرد.

عالٍى بر اٍن این صدفًا ٍ علفًا باعث جذب نايیای کَچیک نیشدن .نايیای کَچیکو باعث
جذب نايیای بزرگتر ٍ حتی پرندى يا نی شدن .البتٌ بدیشو این بَد کٌ کَسٌ يام جذب نی
شدن .انا بٌ ير حال خیلی براش انیدٍار کنندى بَد کٌ يهچین اکَسیستهی دٍر ٍ برش شکل
گرفتٌ ير چند باعث نیشد کٌ کندتر حرکت کنٌ.
چند تا نرغ دلٌ کٌ احتهاال اٍنًا يو در حال نًاجرت بٌ سهت غرب يستن چند رٍزیٌ يهسفر
استیَ شدن .نرغ دلٌ یک نَع پرندى است کٌ بیشتر تَ نناطق گرنسیر ی زندگی نیکنٌ.
ٍقتی استیَ تَی چادر قایقٌ نیان ٍ برای استراحت نیشینن رٍی چادر .استیَ خیلی ٍقت بَد
کٌ بٌ شکارشَن فکر نیکرد انا این پرندى يا يیچ ٍقت نزدیک نهیشدن تا اینکٌ یک بار
یکیشَن نشست درست نزدیک ٍرٍدی قایق .استیَ بدٍن نعطلی دستشَ پرتاب کرد سهتش.
يهینکٌ باالشَ باز کرد کٌ فرار کنٌ استیَ دستشَ دٍر پاياش قفل کرد .نرغ دلٌ يهینطَر بال
بال نیزد ٍ با نَکش سعی داشت دست استیَ از خَدش دٍر کنٌ ،استیَ انا با دست دیگش
پشت پرندى رٍ گرفت ٍ کشیدش تَی قایق ٍ تَ یٌ حرکت سریع سر پرندى رٍ  171درجٌ
چرخَند .این پرندى اگر چٌ کَچیک بَد انا نیتَنست تا ندتی بًش انرژ ی ٍ کالر ی بدى.
رٍز  11ام ،رٍز  12ام ،رٍز  71ام .کندترین رٍزای عهر استیَ یکی پس از دیگر ی نیگذرى.
رٍز  77ام آخرین انیديای استیَ برای زندى نَندن يو دارى از بین نیرى .آب شیرین کن يا بٌ
آخر عهرشَن نزدیک شدى بَدن ٍ دیگٌ کار نهیکردن .پَشش زیر آب شیرین کنا پَسیدى شدى
بَد ٍ پارى شدى بَد ٍ يیچ رايی برای تعهیرش ٍجَد نداشت.
رٍز  72ام .استیَ حاال فقط  1تا بطر ی کَچیک آب کٌ برای بدترین شرایط نگٌ داشتٌ بَد رٍ
داشت .بدنش بٌ شدت کو آب شدى بَد .دایها ٍسَسٌ نی شد کٌ برى سراغ آبا ،انا ينَز
ننطقش بًش نیگفت نٌ .صبر کن .خالصٌ این جنگ با خَدش خیلی طاقت فرسا شدى بَد.
حاال  61رٍز از شرٍع این جًنو گذشتٌ .يو بدن استیَ ٍ يو نغزش دیگٌ دارن خانَش
نیشن .رٍز  61ام ،رٍز  61ام .استیَ رٍزياست کٌ انتظار دیدن یٌ جزیرى رٍ دارى .طبق
نحاسباتش باید دیگٌ نیرسید بٌ خشکی.

حاال دیگٌ رٍز  61بَد .کو نیستا .خیلیٌ نا يهینطَر ی نیگیو ٍ رد نیشیو .گر بریز ی بحر را در
کَزى ای چند گنجد قسهت یک رٍزى ای.
نا خیلی نهیتَنیو تَ یٌ قسهت رنج استیَ رٍ تَصیف کنیو .اٍضاش طَر ی شدى بَد کٌ دیگٌ
کو کو تَيو يو سراغش اٍندى بَد .خَدش نیگٌ شاید اصال نن نردم .نن کٌ قبال نهردم کٌ
بدٍنو نرگ چٌ جَریٌ .شاید اصال نرگ يهینطَریٌ .شاید نن تا ابد قرارى اینطَر ی سرگردان ٍ
شناٍر باشو .تسلیو نحض شدى بَد.
رٍز  67ام .يهینطَر ی کٌ بیًَش تَی قایق افتادى بَد صدای نتفاٍتی شنید .نگاى انداخت دید
یٌ سر ی بطر ی ٍ پالستیک کٌ بستٌ شدن بٌ يو رٍی آب نزدیک قایق شناٍرن .این یٌ نشَنٌ
قطعی بَد کٌ بٌ خشکی نزدیکٌ .سرشَ باال کرد ٍ بًترین صحنٌ عهرشَ دید .یٌ جزیرى کٌ شاید
دى کیلَنتر ی باياش فاصلٌ دارى .لبخند قشنگی بٌ لباش نشست .چند ساعت گذشت ٍ قایق
نجات حاال رٍبٌ رٍی جزیرى بَد.
انا ناجرا ينَز تهَم نشدى بَد .ساحل جزیرى صخرى يای نرتفعی بَد کٌ يیچ طَر ی انکان
نداشت استیَ بتَنٌ بٌ خشکی برسٌ .نضاف بر اینکٌ کف دریا نرجانًای دریایی تیز ی بَدن کٌ
ير آن نهکن بَد قایقَ سَراخ کنن .انا بعد از این يهٌ درد ٍ رنج استیَ نهیتَنست بزارى کٌ
نجات ازش فرار کنٌ .بٌ خَدش گفت این جًنو انرٍز باید تهَم بشٌ .یا نیهیرم یا بٌ خشکی
نیرسو .با پارٍی خیلی کَچیک قایق نجات شرٍع کرد بٌ پارٍ زدن .انا نَفق نبَد کٌ نسیر
قایقَ عَض کنٌ .با تهام ٍجَدش پارٍ نیزد .تَ يهین تقاليا بَد کٌ ییًَ صدای شنید.
ٍقتی برگشت دید یٌ قایق با دٍ نفر سرنشین بٌ سرعت دارن نیان سهتش .باٍرش براش
سخت بَد فکر نیکرد خَاب نیبینٌ .انا ٍقتی نايیگیرای نحلی سرنشین قایق دستشَ گرفتنَ
يلش دادن تَ قایق خَدشَن باٍرش شد کٌ حقیقت دارى .نايیگیرا ازش پرسیدن اینجا چیکار
نیکنی نرد؟ استیَ با حال نزارش جَاب داد .قطعا اینجا نیستو کٌ آفتاب بگیرم.
تَصیف استیَ از ساعتًای اٍلیٌ پیدا شدنش اینطَریٌ 3حَاسو انگار ٍصل شدى بَدن بٌ جریان
برق ٍ يهشَن تشدید شدى بَدن .يهٌ رنگًا پر انرژ ی بَدن ٍ يهٌ بَيا رٍ شدید استشهام

نی کردم .يهٌ چیز از نظرش زیبا بَدٍ .قتی استیَ بعد از  67رٍز پیدا شد ،عظالت پاياش از
اترٍفی شدید یا الغر ی نفرط رنج نی برد ٍ ٍزنش کهتر از  11کیلَگرم بَد.
بعد از  7يفتٌ بستر ی در بیهارستان ،باالخرى استیَ با پدر ٍ نادرش کٌ فکر نیکرد دیگٌ يیچ
ٍقت نهیبینتشَن دیدار کرد .جزیرى ای کٌ استیَ درش پیدا شد فقط  011کیلَنتر با جزیرى
اتیگا فاصلٌ داشت .يهَنجایی کٌ نسابقٌ بًش ختو نی شد.
آقای استیَن کااليان سال  0217داستان خَدش رٍ با عنَان:
سرگردان 67 3رٍز گو شدى در دریا
Adrift: 76 Days Lost at Sea
نَشت کٌ برای چند سال پر فرٍشترین کتاب در لیست نیَیَرک تایهز بَد .این کتاب ننبع
اصلی نا برای این قسهت يو بَد .تَسط خیلی از ناشرین دیگٌ يو بازنشر شدى ٍ آنالین يو
نَجَدى يو خَدش يو کتاب صَتیش .عالٍى بر اٍن داستان آقای استیَ نَضَع کتاب يا ٍ
نقاالت ٍ برنانٌ يای تلَزیَنی خیلی زیادی شدى .استیَ در سن  76سالگی ينَز يو بٌ کار
خَدش بٌ عنَان یٌ دریانَرد ،طراح قایق ،نَیسندى ٍ ٍیراستار نجالت دریانَردی ادانٌ نیدى.
اٍن يهچنین قایق نجات خَدش رٍ طراحی ٍ تَلید کردى کٌ کف سختی دارى تا نقاٍم باشٌ ٍ
سَراخ نشٌ ٍ یٌ بادبَنی يو دارى تا جای اینکٌ فقط شناٍر باشٌ ،بشٌ با باد يدایتش کرد.
در پایان این قسهت دٍست دارم یکی از نقل قَل يای آقای استیَ کااليان رٍ کٌ نشَن ديندى
رٍح بزرگش ٍ تَاناییش در دیدن زیبایی يا در بدترین شرایطٌ بگو 3استیَ آسهان پر از ستارى ٍ
زیبای اقیانَس رٍ اینطَر تَصیف نیکنٌ“ 3نهایی از بًشت از جایی در جًنو”
براتَن دریایی آرٍم ،نسیهی نالیو ٍ زندگی ای پایدار آرزٍ نیکنو.

