ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺗﻮﻗﻔﮕﺎه ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺗﺎﯾﺘﺎﻧﯿﮏ ،ﯾﮏ
ﻗﺮن ﺑﻌﺪ از ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻏﺮق ﺷﺪﻧﺶ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۳۱ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۵
ﻏﺮق ﺷﺪن ﮐﺸﺘﯽ ﺗﺎﯾﺘﺎﻧﯿﮏ در آورﯾﻞ ﺳﺎل  1912ﻣﯿﻼدی )ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎل  1291ﻫﺠﺮی
ﺷﻤﺴﯽ( و ﻣﺮگ  1500ﻧﻔﺮ از ﻣﺴﺎﻓﺮاﻧﺶ ﻓﺎﺟﻌﻪ ای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻬﺎن را در ﺑﻬﺖ و ﺣﯿﺮت ﻓﺮو ﺑﺮد.
اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی دﻧﯿﺎ راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮی ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﺘﯽ و ﺑﺎﻻﺧﺺ ﺧﻮد آن دارﻧﺪ و ﺑﻪ
ﻧﻮﻋﯽ اﺣﺴﺎس ﻫﻤﺰاد ﭘﻨﺪاری ﺑﺎ آن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .از ﮐﺸﺘﯽ ﺳﺎزی ﺑﻠﻔﺴﺖ در ﺷﻤﺎل اﯾﺮﻟﻨﺪ ﮐﻪ در واﻗﻊ
ﺗﺎﯾﺘﺎﻧﯿﮏ در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻫﺎﻟﯿﻔﮑﺲ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ دﻓﻦ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ

اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﺮق ﺷﺪن ﺗﺎﯾﺘﺎﻧﯿﮏ ﺑﺮاﯾﺸﺎن اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای داﺷﺖ.

در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﻨﻄﻘﻪ از اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ از
 100ﺳﺎل ،ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﻨﺪر ﺗﺎﯾﺘﺎﻧﯿﮏ ﮐﻮارﺗﺮ در ﺑﻠﻔﺴﺖ؛ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﺘﯽ در آن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ

در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ،ﻫﯿﭻ ﺷﻬﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻠﻔﺴﺖ ﺗﺎﯾﺘﺎﻧﯿﮏ را ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﯽ داﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
اﯾﺪه ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و ﭘﺮوﺳﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺎﺧﺖ آن در ﮐﺸﺘﯽ ﺳﺎزی ﻫﺎی
ﻫﺎرﻟﻨﺪ و وﻟﻒ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﺘﯽ ﺣﺪودا ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و  3000ﻧﻔﺮ
از ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﯾﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ در آن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
در دوم آورﯾﻞ ﺳﺎل  1912ﻣﯿﻼدی و ﺑﻌﺪ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﺴﺖ ﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ ،ﺗﺎﯾﺘﺎﻧﯿﮏ ،ﺑﻠﻔﺴﺖ را ﺑﺮای
اوﻟﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺧﺪﻣﻪ اش را ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺗﺮک ﮔﻔﺖ .اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖ
ﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در آن ﺳﻔﺮ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ ﺗﻮﻣﺎس اﻧﺪروز ﻃﺮاح ارﺷﺪ ﮐﺸﺘﯽ ﺗﺎﯾﺘﺎﻧﯿﮏ ﺑﻮد.
اﻣﺮوز ﺻﺪ ﺳﺎل از ﻏﺮق ﺷﺪن آن ﮐﺸﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﺬرد و ﮔﻮﺷﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ اﺳﮑﻠﻪ ﺗﺎﯾﺘﺎﻧﯿﮏ ﮐﻮارﺗﺮ ﻣﺰﯾﻦ
ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻫﺎ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد آن ﻣﺰﯾﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺑﻪ ﺳﮑﻮی ﺧﺸﮑﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺎﯾﺘﺎﻧﯿﮏ و ﺧﻮاﻫﺮاﻧﺶ ﯾﻌﺘﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﮏ و اﻟﻤﭙﯿﮏ روی آﻧﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﻘﺮ اﺻﻠﯽ ﮐﺸﺘﯽ ﺳﺎزی ﻫﺎی ﻫﺎرﻟﻨﺪ و وﻟﻒ و ﺣﺘﯽ دﻓﺎﺗﺮی ﮐﻪ ﮐﺎر ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎ در
آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮزه ای ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺎﯾﺘﺎﻧﯿﮏ ﺑﻠﻔﺴﺖ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﺘﯽ و

ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﺶ در ﺷﻬﺮ ﺑﻠﻔﺴﺖ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه دﺳﺖ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ﺣﺘﯽ ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺎ
ﻣﻘﯿﺎس واﻗﻌﯽ از ﺗﺎﯾﺘﺎﻧﯿﮏ اﺳﺖ.

آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻮﻗﻔﮕﺎه ﺗﺎﯾﺘﺎﻧﯿﮏ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﺳﻮار ﺷﺪن ﻣﻬﺎﺟﺮان اﯾﺮﻟﻨﺪی ﺑﻮد

ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺗﺎﯾﺘﺎﻧﯿﮏ ﺳﻔﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﺴﻮی اﻗﯿﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ آﻏﺎز ﻧﻤﺎﯾﺪ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻮﻗﻒ ﺧﻮد را در
ﺑﻨﺪری ﺑﻪ ﻧﺎم  Queenstownواﻗﻊ در اﯾﺮﻟﻨﺪ اﻧﺠﺎم داد و ﺑﺮای ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ  11آورﯾﻞ در

اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﭘﻬﻠﻮ ﮔﺮﻓﺖ.

در اﯾﻦ ﺗﻮﻗﻔﮕﺎه  123ﻣﺴﺎﻓﺮ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺳﻮار ﺗﺎﯾﺘﺎﻧﯿﮏ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ اﯾﺮﻟﻨﺪی ﺑﻮدﻧﺪ؛ در

واﻗﻊ  Queenstownﻫﻤﺎن ﺑﻨﺪری ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﻮم ﻣﻬﺎﺟﺮاﻧﯽ اﯾﺮﻟﻨﺪی ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺎک آﻣﺮﯾﮑﺎ از
آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ،دﺳﺖ ﻓﺮوش ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺤﻞ ﻟﻨﮕﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﺎن را ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ.
در ﺳﺎﻋﺖ  1:30ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻪ وﻗﺖ ﻣﺤﻠﯽ ،ﺗﺎﯾﺘﺎﻧﯿﮏ ﺑﺎدﺑﺎن ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ و ﺳﻔﺮ ﺑﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد .اﻣﺮوزه ﮔﺮدﺷﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﺷﻬﺮ  Queenstownدﯾﺪن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﺰدﯾﮏ

اﺳﮑﻠﻪ ای ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان از روی آن ﺳﻮار ﮐﺸﺘﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﺪﻣﻪ آن را
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده و از آﻧﻬﺎ دﯾﺪن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﯾﮏ ﺳﻮم از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﺘﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺒﺎر ﺑﻮدﻧﺪ

ﺗﺎﯾﺘﺎﻧﯿﮏ در ﺗﺎرﯾﺦ  5آورﯾﻞ ﺳﺎل  1912ﻣﯿﻼدی در ﺳﺎوت ﻫﻤﭙﺘﻮن واﻗﻊ در ﺑﻨﺪر ﺟﻨﻮﺑﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
ﻟﻨﮕﺮ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﻪ ﻣﺪت  5روزی را در ﮔﯿﺖ ﺷﻤﺎره  4آن ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮد .آن اﺳﮑﻠﻪ در واﻗﻊ ﺑﺮای ﭘﻬﻠﻮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻼس ﺟﺪﯾﺪی از ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎی اﻗﯿﺎﻧﻮس ﭘﯿﻤﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ  White Star Lineﻃﺮاﺣﯽ
و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
در اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از آذوﻗﻪ ﺗﺎﯾﺘﺎﻧﯿﮏ روی ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺎر زده ﺷﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﻏﻠﺐ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺧﺪﻣﻪ ﮐﺸﺘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮان آن ﻧﯿﺰ از ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻨﺪر ﺳﻮار آن ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ دوازدﻫﻢ آورﯾﻞ  ،1912ﺗﺎﯾﺘﺎﻧﯿﮏ ﺳﺎوت ﻫﻤﭙﺘﻮن را ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺗﻮﻗﻔﮕﺎه ﺑﻌﺪی اش ﺗﺮک
ﮐﺮد و در اﯾﻦ ﺣﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻣﻮاﺟﯽ ﮐﻪ از ﺣﺮﮐﺘﺶ در ﺑﻨﺪر اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ
ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم  SS New Yorkﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻄﺮ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﺷﻮم ﺧﻮد رواﻧﻪ ﺷﺪ.

ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ ،ﺧﺒﺮ ﺣﺎدﺛﻪ ﻓﺠﯿﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺸﺘﯽ رخ داد ﺷﻬﺮ را ﭘﺮ ﮐﺮد .ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺪﻣﻪ
آن ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ از ﺳﺎوت ﻫﻤﭙﺘﻮن ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﻮم ﻣﺴﺎﻓﺮاﻧﺶ
ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪودا  549ﻧﻔﺮ ﻫﻢ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺮوز اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﻤﻠﻮ اﺳﺖ از ﯾﺎدﮔﺎری ﻫﺎ و ﺑﻨﺎﻫﺎی ﯾﺎدﺑﻮدی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن آن ﺣﺎدﺛﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻫﻢ ﻣﻮزه ای درﯾﺎﯾﯽ در ﺳﺎوت ﻫﻤﭙﺘﻮن ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ اﺛﺮات ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺗﺎﯾﺘﺎﻧﯿﮏ روی
ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺷﻬﺮ اﺧﺘﺼﺎص دارد.
ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﯿﺖ  4ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺳﮑﻮی اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ
ﺷﻮد و زﻣﺎﻧﯽ ،ﺗﺎﯾﺘﺎﻧﯿﮏ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﯽ در آن ﭘﻬﻠﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.

ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺗﺎﯾﺘﺎﻧﯿﮏ ﺑﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﺮده ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﻘﺼﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﺎﯾﺘﺎﻧﯿﮏ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﻨﺪر  59در ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺳﯿﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺸﺘﯽ راﻧﯽ
 White Star Lineﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق رخ ﻧﺪاد و در ﻋﻮض اﯾﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺗﺎﯾﺘﺎﻧﯿﮏ ﺑﻮدﻧﺪ

ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺨﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم  Carpathiaﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ رﻗﯿﺐ ﯾﻌﻨﯽ  Cunard Lineﺑﻮد
ﺑﻪ آﻧﺠﺎ آورده ﺷﺪﻧﺪ.
 Carpathiaﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻗﻒ ﮐﻮﺗﺎﻫﺶ در اﺳﮑﻠﻪ  59و ﺑﻪ آب اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻗﺎﯾﻖ ﻫﺎی ﻧﺠﺎت ﺗﺎﯾﺘﺎﻧﯿﮏ ﭼﻨﺪ
ﺑﻠﻮک آﻧﻄﺮف ﺗﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ در ﺗﻮﻗﻔﮕﺎه  54در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮﯾﻨﻮﯾﭻ وﯾﻠﺞ ﭘﻬﻠﻮ ﺑﮕﯿﺮد و آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ

ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮی ﺑﺎ ﺗﺮس و ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﮔﺮﯾﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﻨﯿﺪن ﺧﺒﺮ زﻧﺪه ﺑﻮدن ﻋﺰﯾﺰاﻧﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،اﺳﮑﻠﻪ  54ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻠﯿﺪی را در ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ درﯾﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ اﯾﻔﺎ

ﮐﺮد و از آن ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﮐﺸﺘﯽ دﯾﮕﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف اژدر ﻧﯿﺮوﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.

آن ﮐﺸﺘﯽ ﮐﻪ  Lusitaniaﻧﺎم داﺷﺖ ﺑﻌﺪ از اﺻﺎﺑﺖ اژدر در ﮐﻤﺘﺮ از  20دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ زﯾﺮ آب رﻓﺖ و ﻫﻤﻪ
 2000ﻣﺴﺎﻓﺮ و ﺧﺪﻣﻪ اش ﻧﯿﺰ ﻏﺮق ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ در آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول اﯾﻔﺎ
ﮐﺮد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﮑﻠﻪ  54ﺗﺎ ﻗﺮن  20ﻣﯿﻼدی ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ داد و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻘﺶ
ﻟﻨﮕﺮﮔﺎه ﺑﺮای ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ ،ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎی وﯾﮋه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم و ﺧﻄﻮط ﺑﺎری را
اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﺮد.
اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺴﺎﻓﺮی  Cunardﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﺪ و ﺧﺮاﺑﯽ ﻫﺎی ﻋﻤﺪه ای ﮐﻪ داﺷﺖ در دﻫﻪ
 1990ﻣﯿﻼدی ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ورودی و اﺳﮑﻠﻪ اﺻﻠﯽ ﮐﻪ در آورﯾﻞ ﺳﺎل  1912ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺗﺎﯾﺘﺎﻧﯿﮏ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ
ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎدﺳﻮن رﯾﻮر ﭘﺎرک ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻟﯿﻔﮑﺲ در ﻧﻮا اﺳﮑﻮﺷﯿﺎ ﮐﺎﻧﺎدا آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻗﻒ  150ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺸﺘﯽ
ﺗﺎﯾﺘﺎﻧﯿﮏ

ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ ،ﺧﻄﻮط واﯾﺖ اﺳﺘﺎر ﻧﻮﻋﯽ ﮐﺸﺘﯽ ﺗﻌﻤﯿﺮی ﮐﻪ در ﻫﺎﻟﯿﻔﮑﺲ ﭘﻬﻠﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮد را ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن اﺟﺴﺎد و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎﯾﺘﺎﻧﯿﮏ ﮔﺴﯿﻞ داد.
اﯾﻦ ﮐﺸﺘﯽ در  17آورﯾﻞ )ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن روزی ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺗﺎﯾﺘﺎﻧﯿﮏ ﺑﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﺮﺳﺪ( ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد
را ﺗﺮک ﮐﺮد و ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ ﻇﺮف روزﻫﺎی آﺗﯽ ،ﺗﻌﺪادی ﮐﺸﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آن ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎ اﻣﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮان وﯾﮋه ای داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﮐﺸﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﯿﺴﻪ وﯾﮋه ﺟﺴﺪ و ﻣﺎﯾﻊ
ﻣﻮﻣﯿﺎﯾﯽ ﻣﺮده را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺮوه از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  21آورﯾﻞ )ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از آن اﺗﻔﺎق( ﭘﯿﺪا ﻧﺸﺪﻧﺪ و
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﻼش ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎی ﻧﺠﺎت ﺟﺴﺪ ﺗﻨﻬﺎ  328ﻧﻔﺮ آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺪن ﺑﯽ ﺟﺎن

ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﺘﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎن ﺟﺎﮐﻮب آﺳﺘﻮر ﭼﻬﺎرم ﻫﻢ در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﻮد.

ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﺴﺪﻫﺎ در ﺣﺎل ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪن ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ  119ﻧﻔﺮ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن در درﯾﺎ
اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و  209ﺟﺴﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﺎﻟﯿﻔﮑﺲ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن اﺟﺴﺎد 30 ،ﻣﻘﺎﻃﻌﻪ ﮐﺎر ﮐﻔﻦ و دﻓﻦ ﺑﻪ ﻫﺎﻟﯿﻔﮑﺲ ﺳﻔﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ
ﺑﺮای دﻓﻦ ﻋﺰﯾﺰاﻧﺸﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻢ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ورزﺷﯽ ﻣﺤﻠﯽ در ﻧﻘﺶ

اداره ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﮕﺎن اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آن
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻫﻮﯾﺖ اﺟﺴﺎد را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ.
ﻋﺎﻗﺒﺖ  150ﻧﻔﺮ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ از درﯾﺎ آورده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﮐﺎر ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﻮﯾﺘﺸﺎن ﻫﻢ اﻧﺠﺎم
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد در ﺳﻪ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎﻟﯿﻔﮑﺲ دﻓﻦ ﺷﺪﻧﺪ و در ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﮐﻪ  airview Lawnﻧﺎم دارد ﺣﺘﯽ

ﻗﻄﻌﻪ ای ﻣﺠﺰا ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ  121ﻧﻔﺮ از اﺟﺴﺎد را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ده ﻫﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﻨﺎی ﯾﺎدﺑﻮد در ﻫﺎﻟﯿﻔﮑﺲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺗﺎﯾﺘﺎﻧﯿﮏ
اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎﯾﯽ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺮای

ﺧﺎﮐﺴﭙﺎری آﻧﻬﺎ را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ.

ﻣﻮزه درﯾﺎﯾﯽ آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ داﺋﻤﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﺶ ﻣﻬﻢ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻟﯿﻔﮑﺲ ﺑﻪ

ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮔﺎه اﺑﺪی ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺗﺎﯾﺘﺎﻧﯿﮏ ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

