
 ایروز گم شده در در ۶۷

قسهت پنجو  نیٍ ا 0121ام نرداد 01، 9102يستو. انرٍز سَم آگَست  ندىیپا رضایعل سالم،
 .از پادکست ژرفاست

 ایرٍز گو شدى در در 67 -يست با عنَان سرگردان یقسهت برگرفتٌ شدى از کتاب نیا داستان
Adrift-76 days lost at sea َیلیکااليان کٌ آدم خ َنیبٌ اسو است ٌییآقا سندشیکٌ ن 

 .خَدش رٍ آٍردى یکتابو داستان ٍاقع نیٍ تَ ا ٌییناجراجَ

 َرکیَین ستیکتاب در ل نیيفتٌ يو پرفرٍش تر 17ننتشر شدى ٍ بٌ ندت  0217سال  کتاب
 .بَدى هزیتا

کنو بٌ  یکنو. فکر نه ین ٌیدارى ٍ ٍاقعا خَندنش رٍ بٌ يهٌ تَص یالًام بخش اریبس داستان
در  ویزاریآنازٍنش رٍ ن نکیل ینکردم ٍل داشینن پ دمیترجهٌ شدى باشٌ، شا یفارس
 .دیٍ بشنَ دیٍ بخَن دیبر دیتَنیيو دارى کٌ ن یپادکست نسخٌ صَت حاتیتَض

نَشتٌ  zh ژرفا يو با zharfapodcast.com شدى ینا يو راى انداز  تیضهن ٍب سا در
 کجایرٍ يو  یلیٍ نطالب تکه نیپادکست نارٍ گَش بد دیتَنیبعد اٍنجا يو ن نیاز ا شٌ،ین

 .دینطالعٌ کن زٍدیکنار يهَن اپ

 رٍ دکهٌ دیشنَیکٌ پادکست کٌ نارٍ ن ییدر اپ يا نیاگر دٍست داشت نکٌینطلب آخر ا ٍ
Subscribe دیسینا نظراتتَن رٍ بنَ یيهَنجا برا نیداشت یٍ اگر نظر  دیکن کیکل. 

 .دینارٍ فالَ کن دیتَنیيو ن یکانال تلگران ٍ ترییٍ تَ ستاگرامیا در

 کااليان َیاست یاقا یٍاقع یسراغ ناجرا ویبر خَب

بار  نیاٍل یسالش بَد برا 09فقط  یانرٍز نا ٍقت یناجرا یاصل تیشخص َیاست 0271 سال
 .شد یانَردیعاشق در عیسر یلیکرد ٍ خ یقرانیشرٍع بٌ قا

 یشدم. ارتباط ب یانَردیجذب در عیکٌ چرا انقدر سر ارمیب لیدل َنًایلین تَنوین گٌین خَدش
نحض  ییبایندرن، ز یاز يرگَنٌ تکلفات زندگ یآب خال یرٍ یزندگ یسادگ عت،یٍاسطٌ با طب



 نکٌیخالصٌ کرد ٍ اٍن ا زیچ ٌیتَ  شدیرٍ ن لیدال نیانا يهٌ ا گٌ،ید لیدال یلیٍ خ انَسیاق
 .بَد ایدر یرٍ یبَد حالش خَش بَد ٍقت درستاحساسش 

قرٍن  یداستانًا زمیسیبٌ رٍنانت کردمین یدیاحساس تعلق خاطر شد شٌیيه گٌین خَدش
 .کرد یرٍ ارضا ن وییاٍن زنانًا حس ناجراجَ یٍ خَندن داستانًا 01ٍ  06

 کتاب خَند بٌ اسو ٌینگذشتٌ بَد کٌ  یسالگ 09در يهَن  شیانَردیاز شرٍع در یز یچ
Tinkerbelle َیسندگیبا ن Robert Manry. 

 01.1 قیبا قا 0271کتاب، داستان خَدش رٍ نَشتٌ کٌ سال  نیتَ ا Manry یآقا نیا
اطلس رٍ در  انَسی( عرض اقک یکَچ قیقا ٌی یعنینتر  1 بایتقر شٌیفَت ن 01.1) شیفَت
 ٌیداستانَ خَندم انگار  نیا یٍقت گٌیرکَرد بَدى. ن ٌیکردى بَد کٌ در اٍن زنان  یرٍز ط 61
 کیکَچ قیبا اٍن قا Manry یکٌ آقا یبزرگ یلیخ تیٍ نَفق قیقا اٍن یدر نَرد سادگ یز یچ

 .کردیبٌ دست اٍردى بَد ننَ بٌ شدت جذب ن

 ستویدر قرن ب یزندگ یتَ ییينَز يو انکان ناجراجَ شٌیداستان نتَجٌ ن نیخَدندن ا با
 کیکَچ قیقا ٌیاطلس با  انَسیگذشتن از اق یایاز يهَن نَقع رٍ نیٍجَد دارى. بٌ خاطر يه

 .پرٍرٍندىیرٍ در ذين ن

کرد. در دٍران  یکو کو داشت کسب ن نکارٍیا یالزم برا ینًارتًا َیگذشت ٍ است سالًا
سالش بَد  99 یٍقت 0261کهک کردى بَد. سال  یفَت 11 قیقا ٌیدر ساخت  رستانشیدب

 .دیخَابین قیرٍ قاٍقتًا يو  یلیرسها شرٍع کردى بَد ٍ خ گٌیرٍ د یشغل ساختن کشت

يو  یيا کل قیقا نیکردن ٍ با يه یطراح قیخَدش قا گٌیسالش کٌ بَد شرٍع کرد د 25
 .کردین ییناجراجَ

 یتهام ٍقت بٌ کار طراح گٌیسالش بَد د 96 یتا برنَدا يو رفتٌ بَد. ٍقت یسن حت نیيه تَ
کٌ نَفق بٌ گذشتن از  Manry یندت داستان آقا نینشغَل بَد. در تهام ا قیٍ آنَزش قا

 .گرفتیازش الًام ن شٌیٍ يه گذشتیاطلس شدى بَد در پس ذينش ن انَسیاق



 یفَت 90تک نفرى  یبادبان قیقا ٌیبَد کٌ فرٍخت ٍ با پَلش  یقیقا ٌیسالًا صاحب  نیيه تَ
خَدش  نکٌیٍقت گذاشت. با ا یلیخ قیقا نی( درست کرد. تَ درست کردن اینتر  7.1)حدٍدا 

 .کهک گرفت ایلیکار بَد بازم از خ نیاستاد ا گٌید

. قیقا نیساخت ا یکارش باشٌ ٍ تهام عشقش رٍ گذاشت برا نیخَاست بًتر ین ییجَرا ٌی
باشٌ کٌ ٍاقعا يو  کیدرست کنٌ کٌ يو خشگل ٍ ش یقیقا ٌیکردى بَد  یبٌ قَل خَدش سع
ٍ  قیشکل قا نیا یيو طَر  د،ینیبب دیکٌ بر زٍدیاپ حاتیتَ تَض ویزاریيست، عکساشَ ن

 یلیحرکت کنٌ ٍ جلَ برى ٍ يو باالنس خ یباد نیکردى بَد کٌ با کَچکتر یبادبانش رٍ طراح
 .طَفان يا نیداشتٌ باشٌ ٍ نقاٍم باشٌ در برابر سخت تر یخَب

ديٌ شصت گذاشتٌ بَد  ییکایآنر الیسر ٌی یتَ تیشخص ٌیرٍ يو برگرفتٌ از  قشیقا اسو
 ٌیبَد،  َیاست یبرا قیقا ٌیاز  شتری. سَلَ بکردیسَلَ خطابش ن شتریب یٍل سَلَ نیناپلَن
بٌ  یٍ تکٌ تکٌ چَب يا چیٍ پ خیير ن ینن جا گفتیبَد، خَدش ن قیقا نیعاشق ا ییجَرا

 .رٍ از بر بَدم قویقا یکار گرفتٌ رٍ

 یکٌ بٌ لحاظ طَفان ٍ باديا زییانتحان سخت کرد. اٍاخر پا ٌیسَلَ رٍ  قشیبار يو قا نیاٍل
رفت بٌ سهت شهال تا  لندینر التیتَ ا سیاز آناپَل ٌیخشن یلیٍحشتناک فصل خ

 .حدٍدا لَنتریک 0711 ای لینا 0111 یعنی رینس نیيه ستیناساچَست. کو ن

از  قشیبزارى ٍ با قا یننر  یآنادى شدى بَد کٌ جا پا گٌیسالش بَد د 92 یٍقت 0210 بًار
حال ٍ يَايا نبَد.  نینداشت کٌ رکَرد بزنٌ اصال در ا یعالقٌ ا یلیاطلس رد بشٌ. خ انَسیاق
 تَنستیبَد. عالٍى بر اٍن ن یسفر درٍن ٌیباشٌ  ییایسفر در ٌیبراش  نکٌیاز ا شتریسفر ب نیا
 .قیطراح ٍ سازندى قا انَرد،یدر ٌیباشٌ از تبحرش بٌ عنَان  ینحک نگس ٌی

کٌ تَ  یبٌ تهام ايداف گٌیبرسٌ د سیاطلس رد بشٌ ٍ بٌ انگل انَسیکٌ اگر از اق کردین فکر
 .دیرس یخَدش نشخص کردى بَد ن یبرا یزندگ



 هٌیب شنًادیباياش تهاس گرفتٌ بَدن ٍ پ هٌیب یير حال قبل از شرٍع سفرش شرکت يا بٌ
 هٌیرٍ ب قشیکنٌ ٍ قا سکیگرفتٌ بَد کٌ ر ویتصه َیرٍ بًش دادى بَدن انا است قیکردن قا

 .نکنٌ

ٍ در اٍن صَرت  رمیهین انَسیکٌ ٍسط اق نٌیا فتٌیاتفاق ب تَنٌیکٌ ن یز یچ نیگفت بدتر ین
 قیٍ ٍ فقط قا رمیرٍ ازدست دادم. اگر نه قویقا نکٌینن کٌ نردم چٌ غو از ا ست،ین یخب باک

 .شویٍ بلند ن انَیرٍ از دست بدم کٌ خب اگرچٌ سختٌ انا باالخرى باياش کنار ن

رٍ از دست دادى بَدن ٍ دٍبارى بلند شدى بَدن ٍ  قشَنیکٌ قا شناختیرٍ يو ن يا یلیخ
 .کرد بَدن دایخَدشَنَ پ

 .شرٍع کرد لندیرٍد آ التیدر ا َپرٍتیسفرش رٍ از ن َیٍ است دینَعد سفر رس باالخرى

 انَسیاست در غرب اق رىیجز ٌیبرنَدا کٌ  رىیبَد. تنًا رفت تا جز ییاٍل سفرش تنًا قسهت
 یراس نثلث برنَدا کی و،ییيههَن باياش آشنا گٌید ویدیشن ادیاطلس. اسو برنَدارٍ ز

برنَداست ٍ بٌ خاطر  رىیجز نیيه ویدیازش شن بیٍ غر بیعج یناجرايا ینعرٍف کٌ کل
 .ازش اقتباس شدى برنَدايو اصال اسو نثلث  نیيه

 سیرار بَد کٌ کربٌ بعد ق نجایبًش نلحق شد. از ا سیبرنَدا دٍستش کر رىیجز تَ
 رستیجز ٌیآزٍرس رسَندن کٌ  رىی. اٍل خَدشَن رٍ بٌ جزسیکنٌ تا خَد انگل شیيهراي

نارٍ در  یقبل زٍدیيو اگر اپ رىیجز نیاطلس ٍ نتعلق بٌ پرتغالٌ. اسو ا انَسیدر شرق اق نباریا
براتَن احتهاال آشناست.  نیاشباح گَش دادى باش یبٌ کشت نعرٍفسلست  ینر  ینَرد کشت

 .سیدٍبارى راى افتادن بٌ سهت سَاحل انگل رىیجز نیاز ا

کٌ احتهاال  دٍنستنیآزٍرس رٍ ترک کردى بَدن ٍ ن رىیکٌ جز یاز ٍقت گذشتین یا دٍيفتٌ
ٍ  َی. آخر شب بَد يهٌ جا رٍ يو نٌ گرفتٌ بَد ٍ استسیبٌ سَاحل انگل کنینزد یلیخ

کٌ باالخرى  ننیاز ساحل بب یکردى بَدن کٌ بلکٌ اثر  زیشَنَ تير دٍشَن چشا سیيهسفرش کر
 .کرد انینها یرٍ بر فراز سَاحل صخرى ا خَدشدرخشان  ییایفانَس در



در کنار اسکلٌ پًلَ گرفتٌ بَد.  قشَنیبَد. صبح کٌ شد قا سیپنزنس در انگل یشًر بندر  نجایا
گذاشت انگار کٌ  یخشک یپاشَ رٍ َیاست یٍ ٍقت دیتاب یيو ن یآسهَن صاف شدى بَد آفتاب

سال تَ ذينش پرٍرٍندى بَد  01کٌ  ییایبٌ رٍ ستیبَد. کو ن نیکرى زن یآدم رٍ نیخَشحالتر
 ییجَرا ٌیرٍ  قیقا نی. اکردینگاى ن قشینغرٍرانٌ بٌ قا نطَری. از اٍن باال يهردىک دایدست پ
کردم، خَدش ساختٌ  تیپرٍرٍندم، خَدم طراح دتَی. خَدم ادٍنستیاز خَدش ن یانعکاس

 .براش نبَد نتریریش نیاز ا یز یچ چیرد شدم. انگار ي انَسیبَد ٍ خَدشو رٍندش ٍ از اق

بَدن  دىی. حاال کٌ رسَىیاست یتازى اٍل داستان آقا ویکٌ تا االن گفت ییناجرا نیا خَب
ٍ در  زیانگ جانیي یلینسابقٌ خ ٌیازش جدا بشٌ خَدش انا تَ  سیقرار بَد کٌ کر سیانگل

از  کیکَچ یيا قینسابقٌ قا نیا یشرکت کردى بَد. تَ ییحال پر از خطر ٍ ناجراجَ نیع
ٍ بعد از اٍنجا  قاستیکٌ غرب آفر یقنار  ریاٍل بٌ سهت جنَب تا جزا کردنیحرکت ن سیانگل

. از اٍنجا کٌ بییکارا یایتا برسن بٌ در َندنیاطلس رٍ بٌ سهت غرب ن انَسیعرض اق
 یکٌ شهال شرق نگلندیا َیتا ن ادیشد قرار بَد کٌ برگردى بٌ سهت شهال ٍ ب ینسابقٌ تهَم ن

 .کاستینقطٌ آنر نیتر

رٍ با  یاطلس شهال انَسیدٍر اق نیدر ٍاقع تهام ا نگلندیا َیبٌ ن دیرس ین یير حال ٍقت بٌ
 ٌیکرد. حاال بعدا  نکارٍیا کیکَچ قیقا ٌیکٌ بشٌ با  شٌیرفتٌ بَد. آدم باٍرش نه قشیقا

پشت سر گذاشتٌ بَد ٍ  َیاست یرٍ آقا یکٌ چٌ نسافت دیبًتَن تا بًتر درک کن دمین یاسینق
 یاز یتا شرٍع نسابقٌ نَندى بَد ٍ ن یدر ادانٌ سفرش پشت سر بذارى. چند رٍز  َدقراريو ب

 انَسیرٍ در گذشتن از اق تشینَفق نیخَدش ا یرفت کٌ برا نینبَد االن بًش فکر کنٌ بنابرا
 .رىیجشن بگ شیشگیيه یایبٌ رٍ یابیتاطلس ٍ دس

باشٌ ٍ شرکت  ینسابقٌ نعهَل ٌینبَد کٌ  ینطَر یتَش شرکت کردى بَد ا َیکٌ است یا نسابقٌ
بٌ  انیاٍل ب سیکنندى يا قرار باشٌ خَش خَشان با يو نسابقٌ بدن. گفتو قرار بَد از انگل

 انَسیبعدم برن بٌ سهت غرب تا عرض اق قایآفر کینزد یقنار  ریسهت جنَب تا برسن بٌ جزا
بَد  یز ییزنان شرٍع نسابقٌ يهزنان با اعتدال پا گٌی. از طرف دکایرٍ رد بشن ٍ برسن بٌ آنر

 .یشهال هکرىیدر ن زییشرٍع فصل پا یعنی



 قیکٌ قا ییجا نی. اٍلسیبٌ کانال انگل خَرىین دیکٌ ير يفتٌ حداقل دٍ تا طَفان شد یزنان
 نیيا ير سال يه یاز کشت یلیبَد. کو نبَد. خ سیکانال انگل نیشدن يه ین ازش رد دیيا با

خدنش تَنستٌ  یغرق شدى بَد ٍل یفرانسَ یکشت ٌیاٍاخر يو  نیيه شدن،یفصل غرق ن
 .بٌ ساحل برسَنن خَدشَنَنجات  قیبَدن با قا

کٌ تَ نسابقٌ شرکت  یتک نفرى ا یقایپر بَد از قا پیتا ک پیبندر ک د،یرٍز نسابقٌ رس باالخرى
بَدن. بعدش يهٌ  شَنیادگاری یعکسا نیران يا يو نشغَل گرفتن اخر قیکردى بَدن ٍ قا

يهٌ  دیشرٍع نسابقٌ کٌ بٌ گَش رس کیشل یٍ آنادى شرٍع شدن. صدا قاشَنیرفتن تَ قا
 .يو يهَن اٍل جلَتر از يهٌ از بندر خارج شد َیٍ است تشرٍع کردن بٌ حرک

ٍ ينَز  کردنیباز ن ایيا بٌ زحهت راى خَدشَنَ تَ دل در قیبَد قا دیشد یلیاٍل باد خ شب
يا پخش شدى بَدن  قیقا گٌی. صبح کٌ شد انا يَا بًتر بَد ٍ دکردنیبٌ يو حرکت ن کینزد

سرعتش رٍ  د،یرنگ رٍ د دیسف قیقا ٌیاز دٍر  َی. استدنیدیرٍ ن گٌیٍ کهتر يهد ایتَ پًنٌ در
کٌ  یَنیآلهن قیيهَن قا نیا د،یبًش ٍ فًه دیگذشت تا رس یکرد ٍ چند ساعت شتریب یکه

 .داشتن یکٌ قبال با يو خَش ٍ بش ٌییایتالیا ٌیسَلَ پارک شدى بَد ٍ صاحبش يو  قیکنار قا

 ینطَر یيه قیقا یجلَ یبادبَدنًا نیدارى. ا ینشکل ٌی یَنیآلهن قینتَجٌ شد کٌ قا َیاست
بتَنٌ تَجٌ جلب کنٌ  دیبٌ داد زدن تا شا کنٌیبٌ دکل. شرٍع ن خَرىیٍلٌ ٍ نحکو شرق شرق ن

ٍ فکر  رىیگینه یانا بازم جَاب کنٌیبرقرار ن ییَی. چند بار باياش ارتباط رادرىیگینه یانا جَاب
 ویس ی. شب کٌ شد از بدىیبٌ راى خَدش ادانٌ ن نیخَاب باشٌ. بٌ خاطر يه دیکنٌ کٌ شاین

 .غرق شدى. خَشبختانٌ انا خَدش رٍ نجات دادى بَدن ییایتالیا قیکٌ قا دیشن َشیراد

برقرار کرد  ویس ی. باياش ارتباط بدیخَدش د یلینا کی بایبزرگ تقر یبار  یکشت ٌیسَم  رٍز
 قیتا قا 97. کال يو دىیرٍ قبلتر د ینسابقٌ ا قیتا قا 99بًش گفت  یبار  یٍ کاپبتان کشت

تَ  دیاٍلٌ. شب کٌ شد خز یکٌ جز چند تا دیخَشحال شد چَن فًه یلیشرکت کردى بَدن. خ
 قشیکٌ قا دیشد د داریب ی. ٍقتدیٍ چشهاشَ رٍ يو گذاشت ٍ خَاب قشیقا یکَچَلَ نیکاب

 دایپ قشیترک بزرگ کف قا ٌیانجام داد ٍ  یبررس ٌیجست ٍ  عیحَض پر از آب. سر ٌیشدى 



ترک تَ  ٌی ٌی. کافَنٌهین نَینثل دٍن قیقا ٌیکٌ اصَال رٍند در يو شکستن  دٍنستیکرد. ن
 .رىین شیپ ینطَر یٍ اال يه رىیجلَش رٍ بگ دیبا عیبشٌ. سر جادیا قیقا

شدى. دٍ شبانٌ رٍز آيستٌ ٍ ارٍم  جادیچَب برش داد ٍ ٍصلٌ کرد بٌ ترک ا کٌیت ٌی عیسر
 .ایبٌ ساحل شًر الکرٍنا تَ اسپان دیرٍ رٍند تا رس قیقا نیا ینطَر یيه

يو کٌ تَ  گٌیتک نفرى د قیتا قا 6بٌ الکرٍنا نگذشتٌ بَد کٌ  دنشیساعت از رس 91 ينَز
بزرگ برخَرد کردى بَدن،  یبار  یيا ی. دٍتاشَن با کشتدنینسابقٌ شرکت کردى بَدن رس

خستٌ شدى بَدن  ایدر یبد ٍ طَفان طیاز شرا شَنویشکستٌ بَد ٍ بق تشیسکان يدا شَنیکی
 .کرٍنا عَض کننرٍ بٌ سهت ال  رشَنینس ٌگرفتٌ بَدن ک ویٍ تصه

 ریرٍ تعه قشیکرد، قا یرٍ در الکرٍنا سپر  یرسها از نسابقٌ بازنَندى بَد. چند رٍز  گٌید َیاست
 .شد یقنار  ریکرد ٍ آنادى رفتن بٌ سهت جزا

کرد انا  ین تیرٍ اتَنات يدا قیداشت کٌ قا لَتیدستگاى سادى اتَ پا ٌی َیاست قیچٌ قا اگر
 کردیازش استفادى ن یاستفادى کنٌ. فقط شب يا چند ساعت ستویس نیاز ا تَنستینه شٌیيه

 تینفر داشت کٌ در يدا کیبٌ  ازین نیتا بخَابٌ. بٌ خاطر يه رفتین نیٍ خَدش بٌ کاب
قصد سفر  یبلدن از طرف یقرانیقا یيستن کٌ که ییتَ بنادر آدنا نعهَالکهکش کنٌ.  یکشت

 ٌی شنیبٌ خدنٌ دارن يهسفر ن ازیکٌ ن گٌیيا د یيا ٍ کشت قیبا قا نیدارن ٍ بٌ خاطر يه
 .یرٍ خشک نگیکیيا چینثل ي ییجَرا

برى. تنًا  یقنار  ریکٌ قصد داشت بٌ جزا نیآشنا شد بٌ اسو کاتر یخانو فرانسَ ٌیبا  َیاست
ٍ  شٌیغرق ن یسکیب جیدر خل قشَنیتلخ بَدى. قا یلیتجربٌ خ ٌی نیکاتر ییایتجربٌ سفر در

انا  دىیٍ نجاتشَن ن ادیبٌ کهکشَن ن ینفت یکشت ٌی کننین درخَاست کهک یٍقت نًایا
سال قبلش از زنش جدا شدى بَد.  َی. استایتٌ در رىیبَدى ن شَنییداراکٌ يهٌ  قشَنیقا

 گٌیبٌ عشق نداشتو. ن یلیتها چیبَد انا نن ي یدٍست داشتن یلیخ نیکاتر گٌیخَدش ن
جز  کردمیفکر نه یچیکنٌ. بٌ ي دایپ امیتهام درد ٍ رنجو تَ آفتاب جنَب الت خَاستویفقط ن

 .کایبٌ آنر دنیغرب ٍ رس بٌٍ بعد  یقنار  ریرفتن بٌ جنَب ٍ جزا



بَدن بٌ  دىیيفتٌ تازى رس 1انا بعد از  یقنار  ریبرسن بٌ جزا یداشتن کٌ دٍ يفتٌ ا انتظار
 .پرتغال سبَنیل

 ٌیتر بَد.  یهیبا نن صه یکاش که ی3 اگٌیانگار کٌ ن زٍنٌیلباش آٍ یدر طَل سفر گاي نیکتر
از  ینبادا که دىیجَابشَ نه َی. انا استیيست یسرسخت یلیتَ نرد خ گٌین َیبار بٌ است

 .کو بشٌ شیسرسخت

 دنیرس نیٍ کاتر َیٍ است دیيفتٌ طَل کش 7کٌ قرار بَد دٍ يفتٌ طَل بکشٌ  یسفر  سرانجام
 ایزد بٌ دل در ییکردٍ بٌ تنًا یخداحافظ نیاز کاتر َی. اٍنجا استقایدر شرق آفر یقنار  ریبٌ جزا
 فرس ینجایفرق داشت. تا ا یلیخ گٌیبٌ بعد سفر د نجایرد بشٌ. از ا گٌیبار د کی انَسیتا از اق

 س،یبا فاصلٌ چند رٍزى در دسترس بَد. اٍلش سَاحل انگل یخشک شٌیسفر نقطع بَد. يه
نتعلق  ریجزا یسر  ٌیٍ پرتغال، بعدم نراکشَ آخرشو  ایبعد سَاحل فرانسٌ، بعد سَاحل اسپان

 .ایبٌ پرتغال ٍ اسپان

 شدین لَنتریک 7111کٌ حدٍدا  کایبٌ بعد سفر بدٍن بازگشت بَد. تا خَد قارى انر نجایاز ا انا
 نیداشتٌ باش سٌینقا یبرا یار ینتر ٍ نع ٌی نکٌیا ی. براستاینبَد. کو ن یاز خشک یاثر  چیي

حَل ٍ  رانینقطٌ ا نیتر ینقطٌ ٍ شهال غرب نیتر یجنَب شرق نیصلٌ ببًتَن بگو کٌ فا
 چیبدٍن ي انَسیبزنٌ تَ دل اق لَنتریک 7111 دیبا َی. حاال استلَنترىیک 9111حَش 
 .تک نفرى. تجرد نحض قیقا ٌیاٍنو با  یبٌ خشک یدسترس

داشت.  یبیيو آرانش عج َیشد است یبًتر نه نیآرٍم بَد. از ا یبیبٌ طرز عج ایاٍل در يفتٌ
بزرگ  یبادبان یيا یکشت شیگذاشتو کٌ چند قرن پ یکٌ نن قدم تَ راي کردیبا خَدش فکر ن

گرم  ینطَر یکشف کردى بَدن. سر خَدشو ا شدنیتجارت ن کایبٌ آنر قایپر از بردى کٌ از آفر
ٍ  کردین نطالعٌ داد،یرٍ انجام ن نشیرٍت یٍرزش یحرکتًا داد،یگَش ن َیراد ی3 گايکردین

 .خَندیيو آٍاز ن یگاي

شدن  یکردى بَد با طَفان یشرٍیپ انَسیدر اق لَنتریک 0111کٌ  یيفتٌ ٍ زنان کیبعد از  انا
 ایبَد ٍ بٌ تبعش در دىیرس ییایگرى در 11يَا اٍضاع رٍ بٌ ٍخانت گذاشت. سرعت باد بٌ 



رٍ قبال بٌ سالنت ازشَن گذشتٌ  نًاینگران نبَد. بدتر از ا یلیالبتٌ خ َینَاج بَد. است یلیيو خ
 .تا شب رٍ صبح کنٌ نشیکٌ شب شد رفت بٌ کاب یٍقت نی. بٌ خاطر يهدبَ

کٌ از  شیشگیرٍ دراٍرد، ساعتش بٌ نچش بَد ٍ دٍر گردنش يو گردنبند يه شیبارٍن
 یلیعادت داشت بٌ تکَن يا ٍ سر صدايا ٍ خ گٌینًنگ ساختٌ شدى بَد داشت. د یدندٍنا

 .ردزٍد خَابش ب

از  یهیکٌ حجو عظ دیباال ٍ د دی. بنگ. پردیشن یبینً یصدا ٌینگذشتٌ بَد کٌ ناگًان  یز یچ
جلَ،  رفتیرٍدخَنٌ خرٍشان باشٌ. ن ٌی. انگار کٌ تَ بستر شٌین نیدارى ٍارد کاب ینطَر یآب يه

افتادى. انا تا چشو بًو بزنٌ آب تا نصف  یيهٌ آب؟ چٌ اتفاق نیا ادیعقب از کجا ن َندین
جَن خَدش رٍ  دیٍ فقط با ادیاز دستش برنه یکار  چیي گٌیکٌ د دیباال اٍندى بَد. فًه نیکاب

رفت باال رٍ  یداشت برداشت ٍ تَ چشو بًو زدن نشیتَ کاب شٌیچاقَ کٌ يه ٌینجات بدى. 
طناب  عی. بعدم سرایسط درنجات رٍ با چاقَش آزاد کرد ٍ انداختش ٍ قی. قاقشیعرشٌ قا

باد نشد. با خَدش گفت. تهَنٌ  قیکپسَل گازش عهل نکرد ٍ قا ناا د،ینجات رٍ کش قیقا
حرٍم  گٌیزد زٍد باش د یبازم عهل نکرد. داد ن دیکش گٌیدفعٌ د ٌیننٌ.  یآخر زندگ نیا گٌید

پر  ٌیيَ شرٍع کرد باد شدنَ ظرف چند ثان ٌی قی. باالخرى قادینحکهتر کش گٌیبار د ٌیزادى 
 .شد

 قینجات. يهَن لحظات اٍل تَ قا قیقا یچاقَ رٍ با دينش گرفت ٍ خَدشَ انداخت تَ َیاست
دٍٍم  یلیٍحشتناک سراغش اٍند. با خَدش گفت نن بدٍن غذا ٍ آب خ یلیفکر خ ٌینجات 

 دٍنستیآب بَد ٍ ن ریٍ ز قیقا یداشت االن تَ ازینجات جَنش ن یکٌ برا یز ی. ير چارمینه
خَدشَ رسَند بٌ  عینداشت. سر یا گٌیکال فرٍ برى. انا انتخاب د قیقا کٌير لحظٌ انکان دارى 

 .کٌ حاال سراسر از آب پر شدى ینیرفت داخل کاب قیقا

 قشیقا Emergency فیظلهات در حال گشتن بَد ٍ خَشبختانٌ تَنست ک یکنان ٍ تَ شنا
فشار داد  نَیکاب چٌیدر یکنٌ. با چاقَ آزادش کرد ٍ برش داشت کٌ برگردى برى باال، ير چ دایرٍ پ

باز  دادیاجازى نه نیکاب چٌیاز آب شدى بَد ٍ فشار آب پشت در دىیپَش قیباز نشد. تهام قا
ٍ  قیقا رینَج بزرگ زد ز ٌیشد کٌ  یتالش کرد ٍ نفسش کو کو داشت تهَم ن یلیبشٌ. خ



 یکٌ پک اضطرار  یاٍند باال ٍ در حال َیباز شد ٍ است نیکاب چٌید کرد. باالخرى دربلن قَیقا یکه
 .نجات قیقا یرٍ دیدستش بَد پر

دٍستش رٍ  نیيهرايش ٍ بًتر قش،یبَد.قا شیصحنٌ زندگ نیبٌ بعد شايد تلختر نجایا از
از  یبعض َیاست رفت،یارٍم آرٍم فرٍ ن قیقا نیکٌ در حال غرق شدنٌ. يهَنطَر کٌ ا دیدین

جعبٌ کٌ تَش  ٌیعدد کلو ٍ  کی. کردیجهع ن یکی یکیشدن  یشناٍر ن قیکٌ از قا یلیٍسا
رٍ  قیقا یٍرٍد پیبَد کٌ رٍش نثل چادر بَد. ز ینجات طَر  قیقاچند تا تخو نرغ بَد. 

 یلیکٌ يَا خ نکٌینجات بشٌ. شب اٍل ٍاقعا ترسناک بَد ضهن ا قیتا آب کهتر ٍارد قا دیکش
ٍ نگران بَد کٌ از  دیلرز یبٌ خَدش ن نطَریيه َیبَد. است سیيو خ یيهٌ چ سرد بَد ٍ

 .رىیبه یسرنازدگ

 ٌیتَنستٌ بَد شب رٍ جَن سالو بٌ در ببرى.  َیشب گذشتٌ است یٍ نشقتًا ایيهٌ سخت با
ابزار  چی. يشدیانداخت ٍ انگار تازى تازى داشت ابعاد ناجرا براش نرٍر ن رٍنیبٌ ب ینگاي

 .کس دنبالش نخَايد اٍند چیکٌ ي دٍنستینداشت ٍ ن یارتباط

 نیيفتٌ يا در راى خَايو بَد. بنابرا فتویراى ن یقنار  ریاز جزا یخانَادش گفتٌ بَد نن ٍقت بٌ
 .نینگران نن نباش

 بایاالن تقر دیبَد نحاسبٌ کردن ٍ فًه یاضطرار  فیک یکٌ تَ یینقشٌ يا یکرد از رٍ شرٍع
 ستین یز یچ چیچَن ي انَسیاق ریکَ گنیکٌ اصطالحا بًش ن ییاطلسٌ جا انَسیٍسط اق

باياش فاصلٌ داشتن.  لَنتریک 1111بَدن کٌ  بییکارا ریبًش جزا یخشک نیکتریجز آب. نزد
رٍ بٌ رٍ بشٌ ٍ بتَنٌ  یا یبلکٌ اٍنجا با کشت یران یخطَط کشت بٌ دیرسین یقیبٌ طر دیبا

دٍرتر  لَنتریک 711حداقل  یران یخطَط کشت نیکتریزد کٌ نزد نی. تخهرىیازشَن کهک بگ
اٍن  یتا بٌ اٍنجا برسٌ ٍل کشٌیکنٌ حداقل دٍيفتٌ طَل ن یار یاگر باد  یعنی نیيستند ٍ ا

 .داشت یر ٍ آب اضطرا یینَاد غذا یفقط نقدار که

کٌ  زىیآن ٌیکنا یلیخ نیبَد. ا یرٍز فقط کاف 1 یحالت برا نیتر نانٌیکٌ داشت در خَشب یآب
ٍ  ستین یا ٌیسا چی. ينیبنَش یآب چیي نیتَنی. چَن شها نهانَسٌیدر اق ایدن ریکَ نیربزرگت

 .اندکٌ یلیخ یلیدرصد نجاتتَن خ



عدد  کی نشینجات بدى، نًهتر قشیکٌ تَنستٌ بَد از قا ییزایچ یشرٍع کرد بٌ بررس َیاست
 .شٌیسرش پرتاب ن زىین یکنین کیشل یياست کٌ ٍقت یا زىیتفنگ ن نیيارپَنٌ، يارپَن از ا

 یبار برا نیيو داشت کٌ اٍل کننیکار ن دیکن کٌ با نَر خَرش نیریبر اٍن سٌ عدد آب ش عالٍى
 .شدن یدٍم ساختٌ ن یجنگ جًان یخلبانا

 یبَد کٌ کس دىیٍ يرگزم تا اٍن نَقع نشن کننیکار ن یچطَر  نایکٌ ا دٍنستیاصال نه َیاست
 نایبتَنو از ا دیندت زندى باشو با یکٌ اگر قرار طَالن دٍنستیازشَن استفادى کردى باشٌ. انا ن

 .استفادى کنو

پر کرد ٍ انداخت رٍ آب. طرز کارشَن قاعدتا سادى بَد. نَر  ایکنارٍ رٍ با آب در نیریش آب
اٍند باال دٍبارى  یبشٌ ٍ ٍقت نیبخار بشٌ ٍ نهکش تٌ نش ایشد کٌ آب در یباعث ن دیخَرش

آب جهع  ینقدار  دیساعت نگذشتٌ بَد کٌ د ویجهع بشٌ. ن یا گٌید ٌیال یسرد بشٌ ٍ رٍ
کن کار نکردى  نیری. آب شرٍنیب ختیيهشَ ر عیسر یلیخ یٍل دیسرکش َشدى. خَشحال آب

کٌ  ارىیسردرب تَنستیباريا ٍ باريا انتحان کرد انا نه َیبَد ٍ آب ينَز شَر شَر بَد. است
 .نجبَر شد بزارتشَن کنار دانٌیناان تای. نًاکننیکار ن نایچطَر ا

بزرگ  یباد ٍحشتناک ٍ نَج يا ،یطَفان ی. يَاگٌید یتجربٌ جًنه ٌیٍ  دیدٍم رس شب
اٍند کٌ  ادشی ییًَی. دنیآسهَنو شرٍع کردى بَد بار نیب نی. در ازاشتنشیآرٍم نه یلحظٌ ا

. کننیفادى ننعهَال از آب بارٍن است کننین دایکٌ بعد از ندتًا گو شدن نجات پ ییاکثر کسا
کرد،  نکارٍی. اشدین یاستفادى کنٌ ٍ آب بارٍن رٍ جهع کنٌ عال قشیاز چادر قا تَنستیاگر ن
بازم يهٌ رٍ  دنی. بٌ نحض سرکشدیجهع کرد ٍ بعد سرکش قیسطح چادر قا یآب رٍ ینقدار 

. کردیآب بارٍن رٍ آلَدى ن بَنیسا یداشت. بٌ نظر رنگ نارنج ی. طعو ٍحشتناکرٍنیب ختیر
 .نکنٌ چَن بٌ نظرش ٍاقعا آلَدى بَد نکارٍیا گٌیگرفت د ویبا خَدش تصه

 لیٍسا نیخستٌ شدى بَد. از ب گٌی. دکردین شیآسا یٍاقعا تهنا َینجات است قیقا یتَ
کااليان  َیخَدشَ نَشتن3 نن است تیبرداشت ٍ شرٍع کرد ٍص یقلو ٍ کاغذ یاضطرار 

غرق شد ٍ نن دٍ رٍزى کٌ در  یقنار  ریغرب جزا یلَنتر یک 0111در  باینن تقر قیيستو، قا
 .سرگردانو انَسیاق



آب ٍ غذاش رٍ در يفت رٍز تهَم کردى  یتهام نَجَد َیٍ است شدین یسپر  نطَریيه رٍزيا
 یکیگرفت  ویتصه نیآبٌ. بٌ خاطر يه یکنندى يا نیریکٌ تنًا راى نجاتش ش دٍنستیبَد. ن

 یٍ بفًهٌ کجا ارىیکارشَن سر درب زمیاز نکان نکٌیا دیکنندى يا رٍ پارى کنٌ بٌ ان نیریاز سٌ ش
باد  شتریب یحد ٌیاز  دیکنندى يا رٍ نبا نیریکٌ، ش دیفًه یبررس ٌی. بعد از استکارش اشتب

 .کردىین

نَر  یتَش ٍ بادش کرد ٍ انداختش رٍ آب جلَ ختیرٍ ر ایکنندى دٍم رٍ درآٍرد، آب در نیریش
بال  یانتحان کرد داشت از خَشحال یپر شد ٍ ٍقت کشیکَچ سٌیندت ک ٌی. بعد از دیخَرش

 یدنیننبع آب نَش ٌیحداقل  َیکرد. از حاال بٌ بعد است یکن داشت کار ن نیری. آب شاٍردیدرن
 .قاشق بدى در ير چند ساعت بَد کیقدر  دیکو شا یلیخ یلیخ ٌداشت اگر چ

رٍز ٍ  1انسان بدٍن آب  گٌید دیدٍنیغذا يو نداشت. حتها ن گٌید َیعالٍى بر آب است انا
داشت بًش غلبٌ  یکو کو احساس گشنگ گٌید ازديوینَنٌ. رٍز  یرٍز زندى ن 01بدٍن غذا تا 

. زنٌینجات پرسٌ ن قیکٌ اطراف قا دیرٍ د یناي ٌی کرد،یرٍ نگاى ن رٍنیکٌ ب نطَری. يهکردین
رٍ  شیا زىیيارپَن، يهَن تفنگ ن عیيو يستن. سر گٌید یيا یناي دیکردى د اىخَب کٌ نگ

. بازم نشد. گٌیبار د ٌیکرد انا نخَرد بٌ يدف.  کی. شلرىیبگ یناي ٌیکرد  یبرداشت ٍ سع
 یيا درست لحظٌ ا کیاز شل یکیگذرٍند. تَ  یگرفتن ناي یکل رٍزش رٍ در تالش برا بایتقر

 .شٌ ین دیناان دشیشکنٌ ٍ تهام ان ین زىیپرتاب ن زمیزدى بٌ يدف نکان کردیکٌ فکر ن

استفادى کنٌ ٍ حاال کٌ تفنگ  زىیاز طناب خَد ن رسٌیبٌ ذينش ن ًَیٍ  کنٌیاستراحت ن یکه
 دیحداقل شا ینجَر یرٍ بلند تر کنٌ. ا زىین نیٍ تفنگ ببندى بٌ يو تا طَل ا زىین کنٌیعهل نه

رٍ پرتاب کنٌ ٍ فقط با پرتاب  زىین نکٌیيستند رٍ بدٍن ا کینزد یلیکٌ خ یيا یبتَنٌ ناي
 .شکار کنٌ زىیيهراى ن ستد عیسر

. خصَصا دینرس جٌیکدٍم بٌ نت چیانتحان کردن. انا تالشًاش ي دشَیجد زىیکرد ن شرٍع
 .ام بدٍن غذا گذشت00ام ٍ  01نتر بَد. رٍز ویبرد پرتابش االن فقط ن نکٌیا

بدنش  گٌیکٌ غذا نخَردى بَد. کو کو د. حاال چًار رٍز بَد نطَریام يو يه01ام ٍ  09 رٍز
 .يو بًش دست دادى یاز افسردگ یشدى بَد ٍ حاالت فیضع



 زىی. دستشَ يهراى ندیدین یناي ٌی. تا دادیرٍ ندام انجام ن یکار تکرار  ٌیرٍز بَد کٌ  چًار
نگاى  نییداشت بٌ پا یدیدر کهال ناان ی. رٍز چًارم ٍقتجٌینت یانا ب کردینحکو پرتاب ن

نگايشٌ.  رینسبتا بزرگ درست ز یناي ٌی دیلحظٌ د ٌیبَد  یٍ چشهش دنبال ناي کردین
بدٍن  َیٍ است زىیکرد بٌ ن ریگ یفَق العادى بَد. ناي جٌیپرتاب کرد ٍ نت نانز ادیدستشَ فر

زدن تا  یچراغ قَى کٌ تَ چادر بَد نحکو شرٍع کرد بٌ سر ناي ٌیباال ٍ با  دشیکش ینعطل
 .زندى بهَنٌ ٍ از دستش سر بخَرى نیاز ا شترینبادا ب

شد  یبًتر نه نیرٍ خَردن. از ا یٍ شرٍع کرد خام خام ناي دیرٍ بر یبا چاقَش ناي عیسر
بٌ ذينش  یا دىیا ٌیيو  شیبق یرٍ خَرد ٍ برا یاز ناي یبًش دادى بَدن. که ارٍیانگار دن

ٍصل بَد  قیبَن قا ٌیبٌ اٍنَر سا نَریکٌ از ا ینخ ٌی. گَشت يا رٍ تکٌ تکٌ کرد ٍ با دیرس
شدن.  یقابل خَردن ن شتریشدن ٍ ب یخَردن خشک ن یآفتاب کٌ ن ینجَر یکرد. ا زٍنیآٍ

بَد کٌ  یناي ینشستٌ بَد ٍ نشغَل خَردن که قیقا یشب چًارديو تَ یعنیيهَن شب 
ٍحشتاک  یلی. خقیبٌ قا زدیدائها ضربٌ ن ریاز ز یز یچ ٌینجات پرت شد باال ٍ  قیناگًان کل قا

کَسٌ  ٌینگاى کرد تَ نَر نًتاب  رٍنَیب یحتها پارى شدى. ٍقت قیفکر کرد کٌ قا َیبَد. اٍلش است
 .زدیضربٌ ن قیٍ نحکو بٌ قا گشتیبرن یٍ ير از گاي دیچرخین قیکٌ دٍر قا دیبزرگَ د یلیخ

نشَش بَد  یلیکرد کَسٌ رٍ دٍر کنٌ. اٍضاع خ یبرداشت ٍ سع شَیا زىیتفنگ ن عیسر َیاست
بٌ کَسٌ ضربٌ بزنٌ ٍ  یٍجَد تَنست چندبار  نیيو اصال تعادل نداشت. انا با ا َیٍ است

 ٌیقض نینجات رٍ ريا کرد ٍ رفت. ينَز از شَک ا قیشد کٌ کَسٌ باالخرى قا نیکنٌ. ا شیزخه
سرشَ باال کرد تَ دل  ینجات بَد کٌ ٍقت قیسالنت قا یٍ در حال بررس َدب َندىین رٍنیب

از  یکی عیشد. سر یکٌ درست از نقابلش رد ن یکشت ٌیشب چشهش افتاد بٌ  یايیس
ٍ  اٍٍردی. داشت بال در نزدینجات بَد رٍشن کرد ٍ با تهام ٍجَد داد ن قیقا یکٌ تَ ییننَريا

 زٍیسراغش. يهٌ چ ادیدارى ن دتشَید یکٌ کشت بَدنتقاعد شدى  بای. تقردیخندیيق يق ن
کٌ باال  نطَریکردى بَدٍ برداشت ٍ يه رىیکٌ ذخ ینقدار آب ٌی ی. حتدٍنستیتهَم شدى ن

شدى بَد بٌ رايش  کیکٌ بًش نزد ینطَر یيه ی. انا کشتدیيهٌ رٍ سرکش دیپرین نییپا
 .ادانٌ داد ٍ کو کو ازش دٍر شد



. خَدش یشدى بَد کٌ چرا اصال دل بستٌ بَد بٌ کشت دیاز خَدش ناان شتریشد. ب دیناان یلیخ
 یکن دایشب پ یايیتَ س ایرٍ در یز یسختٌ چ یلیخ یلیکٌ خ دٍنستین …گٌیبَد د نکارىیا

 بایتقر گٌینباشٌ کٌ د یز یحاال اگر دنبال چ ،یاٍنجاست ٍ دنبالشو باش یاگر بدٍن یحت
 .نانهکنٌ

بٌ خطَط  دىیکٌ رس دٍنستیبار حداقل ن نی. انا اشٌیتنًا ن انَسیدر اق گٌیبٌ بار د َیاست
 .بشٌ دىید گٌید یکشت ٌیدر طَل رٍز تَسط  دیت کٌ شاداش دیٍ ان یرانیکشت

 دٍاریان یرٍز. ير رٍز صبح که نیان91بَد بٌ  دىیٍ رس شدین یپشت يو ط ینطَر یيه رٍزيا
شد غرق  یٍ نجاتش بدى. انا باز غرٍب کٌ ن نتشیبب یکشت ٌی دیشا گٌیکٌ انرٍز د شدین

 انَسیاق ٌیبا بق یيو فرق یرانیکٌ خطَط کشت دیفًه عیسر یلیشد. خ ین یدیٍ ناان یخستگ
 .يستند یتاز کش یندارن ٍ خال

بَد کٌ يهشَن از کنارش  دىید یدست کشت ٌی یطَل دى دٍازدى رٍز گذشتٌ کهتر از انگشتا در
 یلیخ نیکٌ تَ ذينش پرٍرٍندى بَد يهش نقش بر آب شد ٍ ا یا یفانتز  نیرد شدى بَدن. ا

 .باعث شکستش شد

خبر  یکس یحت نکٌیناى بَد کٌ سرگردان در آبًا شناٍر بَد بدٍن ا کی َیٍ است دیام رس یس رٍز
 .از گو شدنش داشتٌ باشٌ

بار شرٍع کرد  نیاٍل ی. اٍنَقت بَد کٌ برارىیبگ تَنستیاحساساتش رٍ سخت ن یجلَ گٌید
 تینَقع یعنیخَدش رٍ  یافق تی. نَقعکٌینزد شیزندگ انیکردن. نطهئن بَد کٌ پا ٌیگر

 یٍ ٍقت زدیحدس ن انینجات بعالٍى سرعت جر قیسرعت قا یخَدش رٍ از رٍ یغرب یشرق
 .حدٍدا بفًهٌ چقدر بٌ سهت غرب حرکت کردى تَنستین کردیضربدر زنان گو شدنش ن

نجات بٌ سهت غرب اٍندى بَد انا  قیبا قا لَنتریک 0011کار  ینجایاساس نحاسباتش تا ا بر
 .برسٌ بییکارا یایشد تا بٌ در یجابجا ن اناتیبا جر گٌید لَنتریک 0711 دینجات با یبرا



زندست.  دیدارى کٌ بٌ ان یتینا بٌ ير حال انسان خاص دیرسینهکن بٌ نظر ن ریغ یلیخ نکٌیا با
برندارى ٍ  تیبدى. دست از فعال ٌیبٌ خَدش رٍح کردین یٍ سع کردیخَدش کار ن یبازم رٍ

 .داشت یشرٍیپ لَنتریک 11 یرٍز  بایتقرکنٌ جَن خَدش رٍ نجات بدى.  یسع

تا نتَجٌ  شییایعرض جغراف یعنیخَدش رٍ يو بدٍنٌ.  یعهَد تیداشت نَقع ازین یطرف از
 .کنٌیبشٌ بٌ کدٍم سهت دارى حرکت ن

 ٌی لیٍسا نیبٌ خرج داد ٍ با سادى تر یابتکار  ٌیخَدش رٍ بفًهٌ  ییایعرض جغراف نکٌیا یبرا
بٌ  رفتیضلع رٍ نشَنٌ ن کیدراٍرد.  ایدرست کرد. سٌ تا نداد رٍ بٌ شکل گَن ابی تینَقع

رٍ انقد عَض  گٌیضلع د یٍ بعد جا دىیشهال رٍ نشَن ن یجا شٌیکٌ يه یسهت ستارى قطب
شد عرض  یدٍ تا ضلع ن نیا نیب ٌیزاٍ نکاریتا نهاس بر افق بشٌ. بعد از ا کردین

 ینثال باال نکٌیا یجا دیدیبٌ افق ن کتریرٍ نزد یستارى قطب یرٍش ير چ نی. با اشییایجغراف
 کیکٌ دارى بٌ خط استَا نزد دیفًه یشد ٍ ن یکهتر ن گرفتویکٌ اندازى ن یا ٌی، زاٍ نٌیسرش ب

 .ٍ برعکس شٌین

افتاد کٌ  ادشیٍحشت ٍرش داشت.  ییًَیخَدش بَد کٌ  تینشغَل نحاسبٌ نَقع خالصٌ
 یعنی نیٍ ا انَسیرٍ برگردٍنن ٍسط اق قیشهال نهکنٌ دٍبارى قاببرنش بٌ سهت  اناتیاگر جر

شکل يستند اگر  نیبٌ يه یاطلس شهال انَسیتَ اق اناتیخَد فاجعٌ. ترسشو درست بَد. جر
شهال ٍ بعدم شرق. نضاف  رفتیبشٌ کٌ ن ویگل استر انینهکن بَد ٍارد جر َندیباالتر ن یکه
 .تحهلش کنٌ تَنستینه َیٍاقعا کشندى شدى بَد ٍ است گٌینجات د قیقا یرٍ طیشرا ن،یبر ا

 یناى بَد کٌ نتَنستٌ بَد کانل دراز بکشٌ ٍ بدنشَ کش بدى ٍ فقط نجبَر بَد بٌ پًلَ گاي کی
در نعرض آب شَر  ویچَن دا یتهام عظالتش گرفتٌ بَد. از طرف نیدراز بکشٌ؛ بٌ خاطر يه

 .بَدبَد تهام بدنش زخو شدى بَد ٍ چرک کردى  ایدر

 دیشد یلیخط استَا شدى. آفتاب خ کینزد یلیخ دادینحاسباتش نشَن ن َیام است 11 رٍز
 نیریبٌ آب داشت ٍ دٍ تا ش یشتر یب ازیبدنش ن نی. بٌ خاطر يهشیبَد ٍ يَام گرم نثل آت

بٌ شدت آزردش کردى بَد. بٌ قَل  ینبَدن. تشنگ ینَندى بَدن براش کاف یکٌ باق ییکنندى يا



کٌ بًت آب  گفتیبًو ن َندین یکیبَدم کٌ اگر  دىیآب رس یاز تهنا یحلٌ اخَدش بٌ نر
 .چقدر بًش فشار اٍندى بَد دینیدستَ. بب ریبگ گفتویدستتَ بدى بًش ن کیانا در ازاش  دمین

 ٌیبَد. بدنش شرٍع کردى بَد از خَدش تغذ دىیخَدش رس یبٌ حد اعال یام. گشنگ 11 رٍز
 یناي زشیداشت با ن یکٌ سع یدفعات نیاز ا یکیشدى بَد. تَ  فیالغر ٍ نح یکردن ٍ کل

 یا زىیبا سر ن ویکرد ٍ شکست. ناي ریگ یناي ٌیشکل بَد تَ بدن  یکٌ چنگال زىیسر ن رى،یبگ
از  َینجاتَ سَراخش کرد. است قیبَد فرار کرد، صابَند خَدش بٌ قا بدنشکٌ نصفٌ کارى تَ 

در  قیباد قا عیسر یلیسرش اٍندى. خ ییکٌ چٌ بال دیفًه قشیخارج شدن يَا از قا یصدا
شدى بَد. انا بخش  یسَراخ شدى بَد ٍ بادش خال قیقا نییپا نگیشدن بَد. ر یحال خال

 َیاست یاٍضاع رٍ برا نیتعادل نداشت ٍ ا گٌید قیقا طیشرا نیينَز پر بَدن با ا گٌید یيا
 .کردیسخت ن یلیخ

نجات بَد از  قیکٌ تَ قا یلی. با ٍسارمیهینکنو قطعا ن دایپ یبٌ خَدش گفت اگر راى حل َیاست
کٌ  یا یٍ با پهپ دست قَیسَراخ قا یدرست کرد ٍ فرٍ کرد تَ یٍصلٌ ا ٌیجهلٌ پانسهان 

کارساز نبَد ٍ يهچنان باد  یلی. نتاسفانٌ خقینجات داشت شرٍع کرد بٌ باد کردن قا قیقا
 نیا َیباد بزنٌ. ٍ است یبا پهپ دست هاینجبَر بَد دا َیاست نیبٌ خاطر يه شدین یخال قیقا

 .دادیانجام ن َستٌیکارٍ نٌ ساعتًا کٌ رٍزيا بٌ طَر پ

ٍ تهام  دىیآرٍنتر حرکتش ن یلیفاجعٌ است. باد خ کیپنچر  قیکٌ قا دٍنٌین َیام. است 10 رٍز
 .شٌ ین قیارزشهندش صرف باد زدن نهتد قا یکالر 

 یآب ٍ ناي رىیشرٍع کرد ذخ َیکرد. است ین دشیتًد گٌیخطر بزرگ د ٌی نًایاز ا ریبٌ غ انا
نجبَرى  ویدا نکٌیکنٌ. بٌ خاطر ا نشَنیگزیدٍبارى جا نکٌیخشک شدشَ خَردن بدٍن ا یيا

شکار کنٌ بٌ خصَص کٌ  یناي دادیاجازى نه قینانتعادل قا طیباد بزنٌ ٍ عالٍى بر اٍن شرا
 نًایکاش زٍدتر از ا یگفت ا یقبل رٍ نداشت. بٌ خَدش ن ییبَد ٍ کارا ستٌشک گٌید زشین
 .دمیکشیٍ انقدر زجر نه هردمین



 یینا گٌینابَد کردى بَد. د قیخَدش را با باد زدن نداٍم قا َیدى رٍز تهام بَد کٌ است حاال
رٍ بٌ  دیشد. رياش کرد. دراز کش ویبَد. تسل نیرٍ فشار بدى. يه یپهپ دست نینداشت کٌ ا

 .گفتیداشت بٌ خَدش نآسهَنَ 

انجام  تیبا نَفق تیرٍ تَ زندگ یز یچ چیٍقت ي چیي ،یر یهین انَسیشد تَ ٍسط اق تهَم
بٌ  یٍقت بٌ اندازى کاف چی. يی. رابطٌ تَ با دٍستات بٌ يو زدی. از يهسرت جدا شدینداد

ٍحشت برش غلبٌ کرد. تَ  ییًَی. بعد َیاست ی. تَ تهام عهرتَ تلف کردینحبت نکرد گرٍنید
 .بکن یکار  ٌیپاشَ خَدتَ جهع کن ٍ  یر یهین گٌیدکهتر از چند ساعت 

کٌ انکان داشت نجاتش  یز یدنبال يرچ لشیٍسا یشرٍع کرد بٌ گشتن تَ یدیکهال ناان در
کٌ قبال زدى بَد رٍ سَراخ  یگفت خَدشٌ. چنگالَ برداشتَ نحکو ٍصلٌ ا دیچنگالَ د یبدى. ٍقت

. از کردینه یباد خال گٌید قیکٌ بععععلٌ. قا دیکرد تَ. بعدم شرٍع کرد باد زدنَ فًه فرٍ قیقا
بپرم ٍ اال از  نییباال پا قیقا یرٍ تَنستوینه گٌی. خَدش نارىیخَاست بال در ب ین یخَشحال

 .بَد شیزندگ یرٍز یپ نی. بٌ قَل خَدش بزرگتردمیپرین یفرط خَشحال

خَردن ندارى در  یبرا یز یچ گٌیبَد. االن د ینَقت قیاز درست کردن قا َیاست یام، شاد 11 رٍز
 .شدى فیفاصلٌ دارى ٍ بدنش بٌ شدت ضع یبا خشک لَنتریکٌ ينَز صديا ک یحال

انکان رشد  قیقا یرٍ یکیرٍ دارى. سطح پالست رىیجز ٌیرٍ سطح آب حکو  یشناٍر  زیچ ير
نَع صدف يستند کٌ  کیدر ٍاقع  کلًایرٍ فرايو کردى بَد. بارن ییایدر یيا ٍ علف يا کلیبارن

 .دارن ویسخت یلیپَشش خ

. نن خَدم دینیبیيا رٍ ن کلیٍجَد داشتٌ باشٌ شها بارن یاگر سطح ایيهٌ جا در در بایتقر
 .آب یشدى نَقع کار رٍ یباريا دستام زخه

کَچکتر کٌ پَشش شکنندى  یاصدف نیا یگاي َی. استَیاست یبَد برا ینَيبت خداداد ٌی نیا
 یبرا یسَپ ٌیٍ  ختیریعلف ن یتَ آب بارٍن نقدار  وی. گايخَردیٍ ن گرفتیدارنَ ن یتر 

 .کردیخَدش درست ن



باعث  کویکَچ یای. نايشدنین کیکَچ یایصدفًا ٍ علفًا باعث جذب ناي نیبر اٍن ا عالٍى
 یبَد کٌ کَسٌ يام جذب ن نیا شویشدن. البتٌ بد یپرندى يا ن یبزرگتر ٍ حت یایجذب ناي

دٍر ٍ برش شکل  یستهیاکَس نیکنندى بَد کٌ يهچ دٍاریبراش ان یلیشدن. انا بٌ ير حال خ
 .کٌ کندتر حرکت کنٌ شدیگرفتٌ ير چند باعث ن

يهسفر  ٌیتا نرغ دلٌ کٌ احتهاال اٍنًا يو در حال نًاجرت بٌ سهت غرب يستن چند رٍز چند
 .کنٌین یزندگ یر یتَ نناطق گرنس شتریندى است کٌ بنَع پر کیشدن. نرغ دلٌ  َیاست

ٍقت بَد  یلیخ َیچادر. است یرٍ ننیشیاستراحت ن یٍ برا انین قٌیچادر قا یتَ َیاست یٍقت
بار  کی نکٌیتا ا شدنینه کیٍقت نزد چیپرندى يا ي نیانا ا کردیکٌ بٌ شکارشَن فکر ن

دستشَ پرتاب کرد سهتش.  یبدٍن نعطل َی. استقیقا یٍرٍد کینشست درست نزد شَنیکی
بال  نطَریدستشَ دٍر پاياش قفل کرد. نرغ دلٌ يه َیفرار کنٌ است کٌباالشَ باز کرد  نکٌیيه

 گشیانا با دست د َیاز خَدش دٍر کنٌ، است َیداشت دست است یٍ با نَکش سع زدیبال ن
درجٌ  171ى رٍ سر پرند عیحرکت سر ٌیٍ تَ  قیقا یتَ دشیپشت پرندى رٍ گرفت ٍ کش

 .بدى یٍ کالر  یبًش انرژ  یتا ندت تَنستیبَد انا ن کیپرندى اگر چٌ کَچ نیچرخَند. ا

 .گذرىین یگر یپس از د یکی َیعهر است یرٍزا نیام. کندتر 71ام، رٍز  12ام، رٍز  11 رٍز

کن يا بٌ  نیری. آب شرىین نیزندى نَندن يو دارى از ب یبرا َیاست یديایان نیام آخر 77 رٍز
شدى  دىیکنا پَس نیریآب ش ری. پَشش زکردنیکار نه گٌیشدى بَدن ٍ د کیآخر عهرشَن نزد

 .ٍجَد نداشت رشیتعه یبرا یراي چیبَد ٍ پارى شدى بَد ٍ ي

نگٌ داشتٌ بَد رٍ  طیشرا نیبدتر یآب کٌ برا کیکَچ یتا بطر  1حاال فقط  َیام. است 72 رٍز
شد کٌ برى سراغ آبا، انا ينَز  یٍسَسٌ ن هایداشت. بدنش بٌ شدت کو آب شدى بَد. دا

طاقت فرسا شدى بَد.  یلیجنگ با خَدش خ نینٌ. صبر کن. خالصٌ ا گفتیننطقش بًش ن
دارن خانَش  گٌیٍ يو نغزش د َین جًنو گذشتٌ. يو بدن استیرٍز از شرٍع ا 61حاال 

رٍ دارى. طبق  رىیجز ٌی دنیرٍزياست کٌ انتظار د َیام. است 61ام، رٍز  61. رٍز شنین
 .یبٌ خشک دیرسین گٌید دینحاسباتش با



بحر را در  یز ی. گر برویشیٍ رد ن ویگین ینطَر ینا يه ٌیلی. خستایبَد. کو ن 61رٍز  گٌید حاال
 .یرٍزى ا کیچند گنجد قسهت  یکَزى ا

 گٌیشدى بَد کٌ د ی. اٍضاش طَر ویکن فیرٍ تَص َیقسهت رنج است ٌیتَ  ویتَنینه یلیخ نا
اصال نن نردم. نن کٌ قبال نهردم کٌ  دیشا گٌیکو کو تَيو يو سراغش اٍندى بَد. خَدش ن

سرگردان ٍ  ینطَر ینن تا ابد قرارى ا دی. شاٌینطَریاصال نرگ يه دی. شاٌیبدٍنو نرگ چٌ جَر
 .نحض شدى بَد ویتسلشناٍر باشو. 

 دی. نگاى انداخت ددیشن ینتفاٍت یافتادى بَد صدا قیقا یتَ ًَشیکٌ ب ینطَر یام. يه 67 زرٍ
نشَنٌ  ٌی نیشناٍرن. ا قیقا کیآب نزد یکٌ بستٌ شدن بٌ يو رٍ کیٍ پالست یبطر  یسر  ٌی

 دیکٌ شا رىیجز ٌی. دیصحنٌ عهرشَ د نی. سرشَ باال کرد ٍ بًترکٌینزد یبَد کٌ بٌ خشک یقطع
 قیبٌ لباش نشست. چند ساعت گذشت ٍ قا یباياش فاصلٌ دارى. لبخند قشنگ یلَنتر یدى ک

 .بَد رىیجز ینجات حاال رٍبٌ رٍ

انکان  یطَر  چیبَد کٌ ي ینرتفع یصخرى يا رىیناجرا ينَز تهَم نشدى بَد. ساحل جز انا
کٌ بَدن  یز یت ییایدر ینرجانًا ایکف در نکٌیبرسٌ. نضاف بر ا یبتَنٌ بٌ خشک َینداشت است

بزارى کٌ  تَنستینه َیيهٌ درد ٍ رنج است نیسَراخ کنن. انا بعد از ا قَیير آن نهکن بَد قا
 یبٌ خشک ای رمیهین ایتهَم بشٌ.  دیجًنو انرٍز با نیکنٌ. بٌ خَدش گفت ا فرارنجات ازش 

 رینجات شرٍع کرد بٌ پارٍ زدن. انا نَفق نبَد کٌ نس قیقا کیکَچ یلیخ ی. با پارٍرسوین
 .دیشن یصدا ًَییتقاليا بَد کٌ  نی. تَ يهزدیعَض کنٌ. با تهام ٍجَدش پارٍ ن قَیقا

سهتش. باٍرش براش  انیبٌ سرعت دارن ن نیبا دٍ نفر سرنش قیقا ٌی دیبرگشت د یٍقت
دستشَ گرفتنَ  قیقا نیسرنش ینحل یرایگیناي ی. انا ٍقتنٌیبیخَاب ن کردیسخت بَد فکر ن
 کاریچ نجایا دنیازش پرس رایگیدارى. ناي قتیخَدشَن باٍرش شد کٌ حق قیيلش دادن تَ قا

 .رمیکٌ آفتاب بگ ستوین نجاینزارش جَاب داد. قطعا ا البا ح َینرد؟ است یکنین

 انی3 حَاسو انگار ٍصل شدى بَدن بٌ جرٌینطَریشدنش ا دایپ ٌیاٍل یاز ساعتًا َیاست فیتَص
استشهام  دیبَدن ٍ يهٌ بَيا رٍ شد یًا پر انرژ شدى بَدن. يهٌ رنگ دیبرق ٍ يهشَن تشد



شد، عظالت پاياش از  دایرٍز پ 67بعد از  َیاست یبَد. ٍقت بایاز نظرش ز زیکردم. يهٌ چ ین
 .بَد لَگرمیک 11برد ٍ ٍزنش کهتر از  ینفرط رنج ن یالغر  اید یشد یاترٍف

 چیي گٌید کردیبا پدر ٍ نادرش کٌ فکر ن َیباالخرى است هارستان،یدر ب یيفتٌ بستر  7از  بعد
 رىیبا جز لَنتریک 011شد فقط  دایدرش پ َیکٌ است یا رىیکرد. جز دارید نتشَنیبیٍقت نه

 .شد یکٌ نسابقٌ بًش ختو ن ییفاصلٌ داشت. يهَنجا گایات

 : داستان خَدش رٍ با عنَان 0217کااليان سال  َنیاست یآقا

 ایدررٍز گو شدى در  367 سرگردان

Adrift: 76 Days Lost at Sea 

کتاب ننبع  نیبَد. ا هزیتا َرکیَین ستیکتاب در ل نیچند سال پر فرٍشتر یکٌ برا نَشت
يو  نیيو بازنشر شدى ٍ آنال گٌید نیاز ناشر یلیقسهت يو بَد. تَسط خ نیا ینا برا یاصل

نَضَع کتاب يا ٍ  َیاست ی. عالٍى بر اٍن داستان آقاشینَجَدى يو خَدش يو کتاب صَت
ينَز يو بٌ کار  یسالگ 76در سن  َیشدى. است یادیز یلیخ یَنیتلَز ینقاالت ٍ برنانٌ يا

. دىیادانٌ ن یانَردینجالت در راستاریٍ ٍ سندىینَ ق،یطراح قا انَرد،یدر ٌیخَدش بٌ عنَان 
باشٌ ٍ دارى تا نقاٍم  یکردى کٌ کف سخت دیٍ تَل ینجات خَدش رٍ طراح قیقا نیاٍن يهچن

 .کرد تشیفقط شناٍر باشٌ، بشٌ با باد يدا نکٌیا یتا جا ىيو دار یبادبَن ٌیسَراخ نشٌ ٍ 

کااليان رٍ کٌ نشَن ديندى  َیاست یآقا یاز نقل قَل يا یکیقسهت دٍست دارم  نیا انیپا در
آسهان پر از ستارى ٍ  َیبگو3 است طٌیشرا نیيا در بدتر ییبایز دنیدر د شییرٍح بزرگش ٍ تَانا

 ”در جًنو ییاز بًشت از جا یینها3 “کنٌین فیتَص نطَریرٍ ا انَسیاق یبایز

 .کنویآرزٍ ن داریپا یا یٍ زندگ وینال یهیآرٍم، نس ییایدر براتَن


