
خداجون سالم به روی ماهت...



کشتیتایتانیک،1912 الرن تارشیس
مریم رئیسی

s.tabatabaei
Sticky Note
آرم پرتقال بیاید اما یا هماهنگی با جلد 72262



۳۰۰۰۶۳۵۶۴ ۰۲۱-۶۳۵۶۴ www.porteghaal.com kids@porteghaal.com

انتشارات پـرتقـال
من زنده ماندم: کشتی تایتانیک، 1912

نویسنده: الرن تارشیس
تصویرگر: اسکات داوسن

مترجم: مریم رئیسی
ناظر محتوایی: شروین جوانبخت

ویراستار ادبی: محسن محمدبیگی
ویراستار فنی: سهیال نظری

طراح جلد نسخه ی فارسی: نیلوفر مرادی
طراح یونیفرم متن: عاطفه قلیچ خانی

آماده سازی و صفحه آرایی: مینا فیضی ـ مصطفی مصباح
مشاور فنی چاپ: حسن مستقیمی
شابک: 978-622-274-327-7

نوبت چاپ: اول ـ 1401
تیراژ: 1000 نسخه

لیتوگرافی، چاپ و صحافی: ایماژ
قیمت: 45000 تومان

سرشناسه: تارشیس، لورن، 1963-م.
Tarshis, Lauren
عنوان و نام پدیدآور: من زنده ماندم: کشتی تایتانیک، 1912/ نویسنده: الرن تارشیس؛ تصویرگر: اسکات داوسن/ 
مترجم: مریم رئیسی.
مشخصات نشر: تهران: نشر پرتقال، 1400.
مشخصات ظاهری: 80 ص؛ مصور؛ 14.5×21.5 س م.
شابک: دوره: 0-326-274-622-978؛ 978-622-274-327-7
وضعیت فهرست نویسی: فیپا
I survived the sinking of the Titanic 1912, 2020 :یادداشت: عنوان اصلی
Titanic (Steamship( /موضوع: کشتی تایتانیک
Young adult fiction, American-21st century /.موضوع: داستان های نوجوانان آمریکایی - قرن 21م
Ocean travel /سفر دریایی /Shipwrecks /موضوع: کشتی شکستگی
Dawson, Scott /شناسه ی افزوده: داوسن، اسکات، تصویرگر
شناسه ی افزوده: رئیسی، مریم، 1361، مترجم
PS3605 :رده بندی کنگره
رده بندی دیویی: 813/6]ج[
شماره ی کتاب شناسی ملی: 8691966
7224101



برای دیوید
ل.ت

 برای فاطمه عباسی نازنینم که وجودش 
شادی و آرامش است.
م.ر



7 لصفف

دوشنبه، 15 آوریل 1912
ساعت 2 بامداد

روى عرشه ى کشتى سلطنتى تایتانیک

تایتانیک داشت غرق می شد. این کشتی غول پیکر با کوه یخ برخورد کرده بود 
و تا خشکی فاصله ی خیلی خیلی زیادی داشت. 

جورج کالِدر ده ساله روی عرشه ایستاد و از سرمای هوای آن شب لرزید... 
و البته از ترسی که وجودش را گرفته بود؛ تابه حال این قدر نترسیده بود. 
حتی از آن روز که بابا قسم خورده بود می فرستدش به مدرسه ی نظام تا از 
همه چیز و همه کس دور باشـد هم بیشـتر ترسیده بود یا از آن موقع که نزدیک 
خانه شان در میِلرزتاون نیویورک، پلنگ سیاهی توی جنگل دنبالش کرده بود. 
روی عرشه ی تایتانیک پر از آدم بود. بعضی ها می دویدند و فریاد می زدند. 

»کمکمون کنین!«

۱ ���
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»بچه م رو بگیر!«
»بپر!«

بعضی ها فقط جیغ می کشیدند. بچه ها گریه می کردند. روی عرشه صدای 
شلیک تفنگی شنیده شد، ولی جورج تکان نخورد. 

به خودش می گفت فقط طاقت بیار. نرده را جوری محکم چسبیده بود که 
انگار می خواست کشتی را نگه دارد تا در آب فرونرود. 

نمی توانسـت به سـیاهی آبی که آن پایین بود نگاه کند. چشم هایش را به 
آسمان دوخته بود. تابه حال آن همه ستاره را یکجا ندیده بود. بابا بهش گفته 

بود که مامان از بهشت مراقبش است. 
یعنی مامان االن او را می دید؟

ناگهان کشتی به یک طرف کج شد. 
مردی فریاد زد: »داریم می ریم پایین!« جورج چشم هایش را بست و آرزو 

کرد  ای کاش تمام این اتفاقات فقط کابوس باشد. 
صداهـای وحشـتناک تری در فضـا پیچیـد، صدای خرد شـدن شیشـه ها، 
کشـیده شـدن وسایل کف کشتی، جیغ و فریادهای بیشتر و بیشتر و غرشی 
شبیه صدای موجودی غول پیکر که در حال تجربه ی مرگی دردناک بود. جورج 
سعی کرد نرده را بچسبد، ولی دستش از آن جدا شد، افتاد و سرش خورد به 

کف عرشه. 
 دیگر چیزی ندید. 

حتی ستاره های باالی سرش هم سیاه شدند. 
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19 ساعت قبل... 
یکشنبه، 14 آوریل 1912

ساعت 7:15 صبح
اتاق درجه یک، عرشه ى بى، کشتى سلطنتى تایتانیک

آن روز صبح، جورج زود بیدار شده بود و داشت فکر می کرد االن است که بابا 
برای انجام کارهای خانه صدایش بزند. 

ولی بعد یادش آمد... تایتانیک!
او سوار بزرگ ترین کشتی دنیا بود. 

پنجمیـن روز را روی دریـا می گذراندنـد. جـورج و خواهر هشت سـاله اش، 
فیبـی دو مـاه در انگلسـتان، پیش عمه ِدیزی مانده بودند. چقدر هم بهشـان 
خـوش گذشـته بود! هدیـه ی غافل گیرانه ی عمـه ِدیزی برای تولد ده سـالگی 

۲ ���
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جـورج ایـن بـود کـه آن ها را به بـرج لندن ببرد؛ قدیم ها اگر پادشـاه از کسـی 
خوشش نمی آمد، او را به آنجا می بردند تا سر از تنش جدا کنند. 

حاال هم در راه بازگشت به آمریکا بودند. 
می خواستند به مزرعه ی کوچکشان در شمال نیویورک برگردند. 

جورج از تخت پایین آمد و کنار پنجره ی گرد و کوچک رو به اقیانوس زانو زد. 
فیبـی از الی پـرده ی ابریشـمی دور تختش نگاهی به بـرادرش انداخت و 
گفـت: »صبـح به خیـر.« و با دسـتش دنبال عینکش گشـت. موهـای مجعد 

قهوه ای رنگش تقریبًا سیخ شده بودند. »دنبال چی می گردی؟«
جـورج چـاره ای جـز لبخند زدن نداشـت. فیبی حتی همـان اول صبح هم 

سؤالی در آستینش داشت. 
شاید برای همین باهوش ترین خواهرکوچولوی دنیا بود. 

جورج گفت: »فکر کردم یه هشت پای گنده دیده ام که داره می آد سراغمون!«
جورج دوید سمت فیبی، دست هایش را مثل بازوهای هشت پا تکان تکان 

داد و فیبی را گرفت. فیبی خودش را گلوله کرد و زد زیر خنده. 
همان طور که فیبی می خندید، عمه ِدیزی وارد شد. حتی با لباس خواب و 
دمپایی هم زیباترین بانوی آن کشتی بود. گاهی جورج باور نمی کرد عمه اش 

آن قدر بزرگ باشد؛ بیست ودو سالش بود!
عمـه ِدیـزی گفـت: »اینجـا چـه خبـره؟ مگـه قانونمـون رو یادتـون رفته؟ 

خوش گذرونی بدون من ممنوع!«
فیبی نشسـت و دسـت هایش را دور کمر جورج حلقه کرد. »جورج می گه 

یه هشت پا دیده.«
عمه ِدیزی خندید. »شـک ندارم که دیده. آخه همه دلشـون می خواد بیان 

تایتانیک رو ببینن، حتی هیوالهای دریایی.«
جورج تا حدی حرف عمه اش را قبول داشت. حتی در تصوراتش هم چیزی 

شبیه تایتانیک ندیده بود. 
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عمه ِدیزی اسم کشتی را قصر شناور گذاشته بود، ولی خیلی بهتر از قصرهای 
سرد و خاک گرفته ای بود که در انگلستان ازشان بازدید کرده بودند. سه اتاقش 
فقط دست آن ها بود؛ یکی برای فیبی و جورج، یکی برای عمه ِدیزی و یکی 
هم برای اینکه بنشـینند و در و دیوار را نگاه کنند! حتی یک پیشـخدمت هم 
داشـتند، آقایـی به  نام ِهنـری. هنری موهای قرمز روشـن و لهجه ی ایرلندی 

داشت که باعث می شد همه ی حرف هایش شبیه آهنگ های شاد شوند. 
مثـالً می گفـت: »برای حمومتون حوله ی تـازه می خواین؟ قبل از خوابتون 

شکالت خوشمزه می خواین؟«
شب ها درست قبل از خاموش شدن چراغ ها، ِهنری درِ اتاقشان را می زد و 

کله اش را می کرد تو و می پرسید: »چیزی الزم ندارین؟«
جورج فکر می کرد چه چیزی ممکن است الزم داشته باشد. 

آخر مگر در تایتانیک چیزی بود که آدم نیاز داشته باشد و فراهم نباشد؟
این کشتی همه چیز داشت، حتی استخری پر از آب اقیانوس که مثل وان 
حمام گرمش کرده بودند یا پرده های ابریشمی طالیی در اتاق خواب ها که آدم 
حس کند در خلوتگاه دزدان دریایی اسـت. سـه سـالن غذاخوری هم داشـت 
که آدم می توانسـت هرچه دوسـت داشـت بخورد. جورج دیشـب دو بشـقاب 
ُرسـت بیف خورده بود با گوشـت گوسـاله و سـاندویچ ژامبون و هویج هایی به 
شـیرینِی شـکالت و دسر اسرارآمیزی به  نام پودینگ َمَرنگ که مزه ی ابرهای 

شکری می داد. 
البتـه راسـتش جـای خالی یـک چیز در تایتانیک احسـاس می شـد: تیم 
بیسـبال نیویـورک جاِینْتـس. جورج با خـودش فکر کرد اگر بـه ِهنری بگوید 
»همیـن االن بازیکن بیسـبال، آرتـی فِلچر رو می خوام!«، ِهنری چه واکنشـی 

نشان می دهد. 
احتماالً جواب می داد: »الساعه سرورم!«

جورج از فکرش هم خنده اش گرفت. 
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البته عمه ِدیزی اصالً با خنده نگاهش نمی کرد. اتفاقًا خیلی هم جدی بود. 
با صدای آرامی گفت: »باید از این سـه روز باقی مونده از سـفرمون نهایت 

استفاده رو ببریم. بهم قول بده که دیگه دردسر درست نمی کنی جورج!«
جورج آب دهانش را قورت داد. 

یعنی عمه ِدیزی هنوز به خاطر دیشب از دستش عصبانی بود؟
جورج از روی نرده های پلکان عظیم البی بخش درجه یک ُسـر خورده بود 
پایین؛ آخر چطور می توانست جلوی خودش را بگیرد؟ چوبش براق و صیقلی 

و مثل وسایل توی شهربازی ها بود. 
جورج گفت: »خب خانمه باید می رفت کنار!«

فیبـی گفـت: »چطوری می تونسـت بره کنـار؟ چندصد کیلـو الماس بهش 
آویزون بود!«

عمه ِدیزی یواشکی لبخندی زد. البته جورج حواسش بود و متوجه شد. 
نه، عمه ِدیزی هیچ وقت نمی توانسـت برای مدتی طوالنی از دسـت جورج 

عصبانی بماند. 
عمه صورتش را برد نزدیک صورت جورج؛ او هم مثل جورج و فیبی روی 

بینی اش کک ومک داشت. 
با انگشـتش چند ضربه به سـینه ی جورج زد و تکرار کرد: »دیگه دردسـر 

درست نکن. دلم نمی خواد برای بابات تلگراف بفرستم.«
جورج حس کرد توی دلش خالی شد. 

فیبی گفت: »به بابا نگو! وگرنه جورج رو می فرسته اون مدرسه نظامیه!«
جورج گفت: »قول می دم پسر خوبی باشم. قول می دم.«

عمه ِدیزی گفت: »امیدوارم همین طور باشه.«
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»بچه م رو بگیر!«
»بپر!«

بعضی ها فقط جیغ می کشیدند. بچه ها گریه می کردند. روی عرشه صدای 
شلیک تفنگی شنیده شد، ولی جورج تکان نخورد. 

به خودش می گفت فقط طاقت بیار. نرده را جوری محکم چسبیده بود که 
انگار می خواست کشتی را نگه دارد تا در آب فرونرود. 

نمی توانسـت به سـیاهی آبی که آن پایین بود نگاه کند. چشم هایش را به 
آسمان دوخته بود. تابه حال آن همه ستاره را یکجا ندیده بود. بابا بهش گفته 

بود که مامان از بهشت مراقبش است. 
یعنی مامان االن او را می دید؟

ناگهان کشتی به یک طرف کج شد. 
مردی فریاد زد: »داریم می ریم پایین!« جورج چشم هایش را بست و آرزو 

کرد  ای کاش تمام این اتفاقات فقط کابوس باشد. 
صداهـای وحشـتناک تری در فضـا پیچیـد، صدای خرد شـدن شیشـه ها، 
کشـیده شـدن وسایل کف کشتی، جیغ و فریادهای بیشتر و بیشتر و غرشی 
شبیه صدای موجودی غول پیکر که در حال تجربه ی مرگی دردناک بود. جورج 
سعی کرد نرده را بچسبد، ولی دستش از آن جدا شد، افتاد و سرش خورد به 

کف عرشه. 
 دیگر چیزی ندید. 

حتی ستاره های باالی سرش هم سیاه شدند. 
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19 ساعت قبل... 
یکشنبه، 14 آوریل 1912

ساعت 7:15 صبح
اتاق درجه یک، عرشه ى بى، کشتى سلطنتى تایتانیک

آن روز صبح، جورج زود بیدار شده بود و داشت فکر می کرد االن است که بابا 
برای انجام کارهای خانه صدایش بزند. 

ولی بعد یادش آمد... تایتانیک!
او سوار بزرگ ترین کشتی دنیا بود. 

پنجمیـن روز را روی دریـا می گذراندنـد. جـورج و خواهر هشت سـاله اش، 
فیبـی دو مـاه در انگلسـتان، پیش عمه ِدیزی مانده بودند. چقدر هم بهشـان 
خـوش گذشـته بود! هدیـه ی غافل گیرانه ی عمـه ِدیزی برای تولد ده سـالگی 
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