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با شالق نُه تکه دخل النگ جان سیلِور را بیاور، کاپیتان پاگواش را کله پا کن توی 
استخر بچه ها و به کاپیتان هوک بگو دستکش زنجیری اش را بیندازد دور! آخر 
آن ها دزدان دریایی واقعی نیستند، شخصیت های ساختگی توی قصه هایند. 
آن ها در کنار آدم هایی مثل هنری مورگاِن مخوف، ویلیام َدمپی ِیر، کاپیتان کید، 
بارت ســنگدل، آنه بانی، ماری رید و ریش ســیاه دســته ای از دریانوردهای 
گوگولی مگولی اند که اگر با جماعت بوکانی های1 واقعی چشم تو چشم بشوند، 

خودشان را خیس می کنند.

1. دزدان دریایِی دریای کارائیب.

وااااااااااااااای!

پیش گفتار



 10  11 

دزدان دریایــی واقعــی هــزار برابــر بدجنس تــر و وحشــی تر و مرموزتــر از 
ماجراجوهای توی کتاب داستان ها بودند. این جماعت سلطاِن دریاها بودند، 
قوانین را زیر پا می گذاشتند، با دوز و کلک کشتی های جنگی را مال خودشان 
می کردنــد و تــرس می انداختند بــه دل دریانوردهای بیچــاره؛ از باهاماس تا 

برزیل و از کارولینا تا چین.
بیــن ســال های 1500 و 1730، دریــای کارائیــب حســابی پــر بــود از راهزنان 
دریاهــای آزاد. آن هــا جوری بریز و بپاش می کردند و کیــا و بیایی راه انداخته 
بودنــد که انگار فردایی در کار نیســت؛ خب، برای خیلــی از آن ها فردایی هم 
نبود، چون اغلب به دار آویخته می شدند، تکه تکه می شدند، غرق می شدند 
یا در جزیره ای دورافتاده رها می شدند. حاال بگذریم که بعضی هایشان غذای 
کوســه های گرســنه می شــدند. اما این وســط آن ها یک ســری ماجراجویی 

داشتند که جک اسپارو به خواب هم نمی دید.
و برخــالف دزدان دریایــِی الکی، آن ها گروه های شــش هفت نفری از آدم های 
بی مغــز نبودنــد که دور یکــی  دو تا قایق فلــک زده ورجه وورجــه می کنند. بعضی 
وقت هــا بیشــتر از هــزار تا بوکانِی جیغ جیغــوی پرســروصدا در رودخانه ها حرکت 
می کردند و لنگر ناوگان های عظیم کشتی هایشــان را می انداختند و به شــهرها 
حمله می کردند، با تفنگ هایشــان شــلیک می کردند، قمه هایشان را تکان تکان 
می دادنــد و فحش هایــی می دادنــد که طوطــِی َکر هم از خجالت آب می شــد و  

می رفت توی زمین. و تازه بعضی از این دارودســته  های آدمکش شــروِر دیوانه 
را دخترها هدایت می کردند؛ زنان نترســی که گروه هایشــان را با اراده ای آهنین 
فرمانروایی می کردند و لرزه می انداختند به جان بوکانی های بزرگ تر از خودشان.

پس اگر می خواهی بفهمی...
● چرا هنری مورگاِن مخوف کفش های خودش را خورد؟

● چرا ویلیام دمپی ِیر با یک ران گاو دور گردنش این ور و آن ور می رفت؟

● چرا کاپیتان کید را دوبار حلق آویز کردند و بعد سر تا پایش را قیر گرفتند؟

● چرا فرش زندان نیوِگیت هیچ وقت دست از وول خوردن برنداشت؟

● کجای دنیا می توانی خوش مزه ترین و شیرین ترین موش ها را بخری؟
● کی گوش ِسدی بُزه را گاز گرفت؟

● چطور یک خوشه انگوْر بِلَک بارت را تبدیل به یک روح سوراخ سوراخ کرد؟
● چرا تمیزبودن زیر کشتی برای دزدان دریایی خیلی مهم بود؟

● چطور مثل دزدان دریایی بمب های بوگندو درست کنیم؟

● کاپیتان کید گنجش را کجا دفن کرد؟

ـ حاال  ... و قایق قایق  حقایق ترســناک و داســتان هایی از شرارت های دریاییـ 
ـ بله، اگر می خواهی از این چیزها سر  زندگی نامه های خونین و مرگ بار به کنارـ 
دربیــاوری، بادبان هایــت را بــاز کن، لنگر را بکش و بزن بــه آب و آماده باش 

برای مالقات با دزدان خون خوار دریای کارائیب!
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آن   زمان ها که دزدان دریایِی ما در تونل وحشت مشاهیر شروع می کردند . 1
به شرارت و شلتاق در دریاهای آزاد، معمواًل بهشان می گفتند زندگی سخت 
و خشــن و کوتاه اســت )به  احتمال خیلی زیاد بهشــان می گفتند مثل بابات 
باش(. هر روز برای زنده ماندن تالش می کردند. بیشتر مردم هیچ آموزشی 
ندیده بودند، از مراقبت های بهداشتی محروم بودند، هیچ پولی در بساط نبود 

و خبری هم از امنیت اجتماعی نبود.

همه جــا پــر بــود از بیمــاری و خطــر و خشــونت و شــرارت. اگــر بــه تولــد . 2
شش ســالگی ات می رســیدی، بایــد کالهــت را می انداختــی بــاال! از بیــن 
صــد تا بچــه ای که موفق می شــدند زنده به دنیا بیایند، سی وشش تایشــان 
قبل از اینکه به شش ســالگی برســند عمرشــان را می دادند به شــما. اگر به 
شش سالگی می رسیدی، چشم به هم می زدی و احتمااًل خودت را می دیدی 

که داری روزی چهارده ساعت در مزرعه یا معدن جان می َکنی؛ جایی که یا 
اربابــت کتکــت می زد یا در جریان یکی از اتفاق های فجیعی که با نظم وترتیب 

نگران کننده ای می افتادند، آش و الش می شدی.
روآوردن به دله دزدی برای بهترکردن اوضاع زندگی چیزی بود که هیچ رقمه . 3

نباید می رفتی سمتش. آن روزها، سیاسِت شدت عمل حکم فرما بود و بابت 
کوچک ترین خالفی دودمانت را به باد می دادند. بابت دزدیدن یک تکه نان 
می توانســتند: الف( تو را ببندند به یک گاری و در خیابان ها شــالقت بزنند. 
ب( بــا یــک تکه آهن گداخته داغت بکننــد. پ( گوش هایت را میخ کنند به 
قاپــوق1، درحالی که جماعت اراذل و اوبــاِش جیغ جیغو غذاهای مانده پرتاب 
کننــد ســمتت. ت( از گردن آویزانت کنند تا حســابی دســت وپا بزنی و بعد 

حسابی بمیری... این ها همه بستگی داشت که قاضی سرِکیف باشد یا نه .

خب، به خاطر همه ی این چیزها که به سر ملت می آمد، عجیب نبود که از 
هر 100 نفر، 75 نفر قبل از اینکه برسند به بیست وشش سالگی می مردند.

فرار!
حــاال چــه کار می توانســتی بکنــی تــا زندگــی مزخرفــت را از ایــن بردگــی و 
بدبختــی دربیــاوری؟ چطور اســت فــرار کنی بــه دریا؟ خب، خیلی هــا این کار 
را کردنــد. اول از همــه اینکــه درآمدش بهتر بــود! اگر می رفتــی توی نیروی 
 دریایــی ســلطنتی، هــر هفتــه بــدون اســتثنا یــک پونــد تمــام درآمــدت بود؛
دو برابر رفقایت که در معدن ها و کارخانه ها و الی ُکپه های ِپهن جان می کندند. 

1. نوعی وسیله ی شکنجه.

چرا دزد دریایی شدم؟

یه کم دیگه کیک سوسک 
می خوای عزیزم؟!

امروز هیچ اعصاب 
ندارم، محکومت 

می کنم به کوفتی ترین 
سرنوشت!
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عــالوه بــر این، ســفرهای خارجی به جاهــای هیجان انگیز هــم در کار بود. حاال 
بماند که توی هر بندر ماجراجویی های عشقی هم انتظارت را می کشیدند. اگر 
هنوز هم درمورد زندگی روی دریا دوبه شــکی، »گروه سربازگیر« خوش حال 

می شود در تصمیم گیری کمکت کند.

گروه سربازگیر
گــروه ســربازگیر معموالً شــامل حدود هشــت  تــا آدم  قلچماق بود کــه در بریتانیا 
دوروبر بندرها پرسه می زدند و دنبال نیروهای دریایی تازه می گشتند. اگر تو آدم 
خوش بنیه ای به نظر می رسیدی و سن و سالت بین چهارده تا پنجاه بود، بی برو برگرد 

به عنوان داوطلِب )هه هه!( نیروی دریایی سلطنتی می افتادند دنبالت.

آن ها برای اینکه متقاعدت کنند داوطلب شوی...
ـ که پول زیادی اســت برای آدم  ● یک شــیلینگ پادشــاه1 به تو می دهندـ 

ـ و اگر  بدبخت بیچــاره ای مثل توـ 
آن را بگیری، داوطلب حســاب 

می شوی.

1. سکه ای که به هرکس که عضو ارتش یا نیروی دریایی بریتانیا می شد می دادند. »فالنی شیلینگ پادشاه را گرفته« 
کنایه ای بود از اینکه عضو ارتش شده.

● وقتی حواســت نیست، آن یک شیلینگ پادشــاه را یواشکی می گذارند 

توی جیبت، بعدش می گویند...

به عبارت دیگر، تو پیش پیش حقوقت را برای کل کاری که قرار است توی 
ناوگان دریایی انجام بدهی قبول کرده ای.

● برایت یک لیوان نوشیدنی می خرند و یک شیلینگ پادشاه را می اندازند 
تویــش؛ اگر آن را بخوری، داوطلب حســاب می شــوی! بعضــی از مغازه ها ته 
لیوان های مفرغی شان را شیشه ای می کردند تا مردم گول نخورند. بعضی ها 

هم همچنان آن لیوان های قدیمی را داشتند.
● حواست را که حسابی پرت کردند بعدش کشا ن کشان می برندت داخل 

کشتی.
● یا اگر بازیگوشی شــان ُگل کند، خیلی راحت آن یک شیلینگ پادشاه را نگه 
می دارند برای خودشان و آن قدر کتکت می زنند تا از حال بروی و بعدش چیزی 
که تو یادت می آید این است که توی یک کشتی جنگی بیدار شده ای. آن وقت 

زندگی جدیدت را همراه با رنج و گرفتاری و بدبختی بیشتر شروع می کردی.

برگرد! ما فقط می خوایم 
تو پرکردن پرسش نامه ی 

تعطیالت خارجی مون 
کمکمون کنی.

شعبه ی 
ملوان ها

بیا پسرجان! 
این یه شیلینگ واسه تو.

اوه، خیلی 
ممنون.

چی؟خب، تو داوطلب شدی رفیق.

کشتی

ببین، تو این یه شیلینگ 
پادشاه رو گرفتی. 
حاال شدی سرباز!

مسافرخانهی
جکتار

به نیروی دریایی سلطنتی خوش اومدین. ما از اون 
رئیس هایی نیستیم که فرصت شغلی برابر به همه بدن.

مشکلی که باهاش 
ندارین؟
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مقررات در ناوگان دریایی خیلی سختگیرانه بود و وقتی داوطلب می شدی، راه 
 برگشت نداشتی. یا باید هر کاری بهت می گفتند می کردی یا خونت پای خودت
بود، که دیگر معلوم نبود از کجا سر دربیاوری! بابت ناچیزترین قانون شکنی، مثل 

خوابیدن موقع کار یا دزدیدن یک ذره غذای اضافه ممکن بود...
● تو را از دست  از بادبان یا دکل کشتی آویزان کنند.

● به  قصد ُکشــت شــالقت بزنند و بعدش روی زخم هایت نمک و ســرکه 
بمالند.

● انگشتت را توی یک وزنه ی بیست و پنج کیلویی فروکنند و مجبورت کنند 
آن را بکشی.

● مجبورت کنند سوسک قورت بدهی.

● دندان هایت را خردوخاکشیر کنند و بعد یک قفل آهنی بچپانند توی دهانت.
این ها همه تنبیه هایی اند که ملوان ها در گذشته تحمل می کردند. عالوه بر 
همه ی این ها، طرف دائم با چوب دستی و شالق از فرماندهان کتک می خورد 
و تــازه مجبــور بود یک فکــری هم بکند برای طوفان و بیماری و غرق شــدن و 
گرمای سوزان و سرمای استخوان سوز و کار مدام. خطر مرگ بر اثر بیماری، 
غرق شدن یا خشونت هم همیشه بیخ گوَشت بود. )حاال نظرت درباره ی یک 

پوند در هفته چیست؟(.
در مقایســه بــا زندگــی در نــاوگان بازرگانی، نیــروی دریایی ســلطنتی خوِد 

بهشت بود!

پس چرا درنمی روی... دوباره!
خب حاال این تویی، سوار کشتی خودت، احساس می کنی زندگی نمی تواند 
بدتــر از این باشــد، کــه این اتفاق می افتــد! یکهو توپ ها شــروع می کنند به 
نعره کشیدن و تفنگ ها به صدا درمی آیند و خروارخروار دزد دریایی می ریزند 
توی کشتی ات. چند لحظه بعد، با بی رحمی هرچه تمام تر صاحب تو و بقیه ی 
خدمه ی کشتی می شوند. اما حتی در بدترین شرایط هم اغلب فرصت هایی 
وجود دارد. سردسته ی دزدان دریایی هوار می کشد: »ما به نیروهای جدید 
نیاز داریم!« بعدش مسئول استخدام دزدهای دریایی )البته فکر نکنی آن روزها 
همچین چیزهایی وجود داشت( شروع می کند تبلیغ کردن: »هیچ کدوم از شما 

ملوان ها دلش می خواد به ما دزدهای دریایی ملحق بشه؟«

اگر تصمیم می گرفتی دزد دریایی بشــوی، یا آ ن طور که گفته می شــد قاتی 
دارودسته ی دزدها بشوی، قاعدتاً می توانستی انتظاِر...

● رفتار عادالنه ای از مقامات ارشدت داشته باشی و در همه ی تصمیم گیری ها 
نظر خودت را بگویی. تو و رفقایت می توانستید حتی رأی گیری کنید برای کاپیتانتان 

که اگر به درد این شغل نمی خوَرد یکی دیگر بیاید جایش.

● یک کار مختصر؛ کشتی های دزدان دریایی همیشه یک عالمه خدمه داشتند.

محل ثبت نام برای ناوگان 
بازرگانی! 

آه

بجنبین پسرها! بیایین و دزد 
دریایی بشین. فقط مزایاش 

رو دریابین!

بزن به چاک، 
تو یه تیکه 

آشغالی!
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● هر ســال، بدون اســتثنا، حــدود چهارهزار پوند پول درمــی آوری )که به  

پــول امروز تقریباً می شــود چهار میلیون پوند(؛ ایــن دوازده برابر پولی بود که 
به رئیس کمپانی قدرتمند هند شرقی در بمبئی می دادند و یک عالمه بیشتر 
از چهارهــزار برابر پولی اســت که تو از کارکردن در مزرعه عایدت می شــد! 
خب، در دنیایی که تو را برای دزدیدن یک شیلینگ حلق آویز می کردند، بهتر 
بود قاتی دارودســته های ده هزارنفری بشوی تا جرم و جنایت هایت ارزشش 

را داشته باشند.
غیر از این مزایای هیجان انگیز، تو از این ها هم خوشت می آید...

● یــک زندگــی آزاد و هیجان انگیــز؛ کل اقیانوس هــای دنیــا را بگــردی، 
بیست وچهارســاعته مشــغول خوش گذرانی باشــی و هر بار به عنوان جایزه، 
کشتی های تصرف شده را غارت کنی و تا دلت بخواهد می توانی فسق و فجور 

کنی.
● یک عالمــه فرصــت داری تــا از همــه ی کاپیتان هــای ظالــم و بقیــه ی 
آقاباالســرهایی کــه زندگــی ات را در نــاوگان بازرگانــی یــا در نیــروی دریایی 

سلطنتی به گند کشیدند، انتقام بگیری.

و حتــی اگــر همچنان عالقه ای بــه زندگِی دریانوردان نــداری، خب، ممکن 
است کسانی که تو را اسیر کرده اند پیشنهادی بهت بدهند که نتوانی رد کنی 

و کارت بکشد به آنجا که دزد دریایی بشوی.

آب های اسپانیایی 
اگر دزد دریایی می شــدی، به احتمال زیاد از جایی در دنیا ســر درمی آوردی 
که به »آب های اسپانیایی « معروف بود، البته به شرط اینکه از قبل آنجا نبوده 
باشــی. این امپراتوری عظیم، با فرماندهی اســپانیایی ها، شامل کل آمریکای 
مرکزی و جنوبی بود و بیش از سیصد سال دوام آورد. اسپانیایی ها  توانستند 
از این ســرزمین کلی پول به جیب بزنند، طوری که اگر در یک هفته پنج هزار 

بار بلیت التاری شان برنده می شد این قدر درنمی آوردند.

و گذشته از این، آن ها این قلمرو طالیی را تقریباً اتفاقی پیدا کرده بودند...

من رو یادت 
اوه، مستخدم قدیمی م، می آد، ها؟

تیم کوچیکه ست. وای، 
چقدر بزرگ شدی!

معطل چی هستی؟ 
حسابش رو بذار کف 

دستش!

می آی پیش ما یا می ری پیش اون ها؟!

آمریکای شمالی

ی 
کا

مری
آ

زی
رک

م

خلیج مکزیک

اقیانوس آرام

جامائیکا

کوبا

اقیانوس اطلس

هیسپانیوال

 

آمریکای جنوبی
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جناب کریســُتف کلمب، بعد از دریانوردی در سرتاســر اقیانوس اطلس در 
ســال 1502، درحالی که خیلی مطمئن نبود کجا دارد می رود، اتفاقی از قاره ی 
آمریــکای جنوبــی ســر درآورد و بعدش خیلــی زود ناخداهای اســپانیایی اش 

دست به کار شدند...

سه ســوته دســت به کاِر شــکنجه دادن و کشت وکشــتار و غارت شــدند، 
درست مثل فاتحان قلدر و سنگ دل و حریص. در دهه ی 1600، کم و بیش کل 
آمریکای جنوبی را فتح کردند، کل مردم را به بردگی گرفتند، برای خودشــان 
شهرهای پرزرق و برق ساختند و کشتی های پر از طال و نقره به اسپانیا فرستادند. 

ـ خیلی  ـ که به بوکانی ها معروف بودندـ  این طالها و نقره ها برای دزدان دریاییـ 
وسوسه انگیز بود. این ماجراجویاِن جنجالی که هیچ چیز جلودارشان نبود باید از 
آن عملیات پرزرق وبرق اسپانیایی ها چیزی نصیبشان می شد. تازه گذشته از 
ـ با این  ـ که اغلب با اسپانیا در جنگ بودندـ  این، کشــورهایی مثل انگلســتانـ 

کار بوکانی ها حال می کردند و آن ها را تشویق می کردند.

بوکانی ها
اولین بوکانی ها برده ها و خدمتکارهای فراری ای بودند که در سواحل شمالی 

هیسپانیوال و جزیره ی تورتوگا مستقر شده بودند.

خیلی زود همه جور آدم گردن کلفتی  ازجمله خالف کارهایی که تحت تعقیب 
بودند، ملوان هایی که از کشتی شان بیرون انداخته شده بودند و پناهندگان 

سیاسی، بهشان ملحق شدند.
این آدم های قلدر و خشن برای اینکه زنده بمانند شروع کردند به شکار خوک ها 
و گاوهای وحشــی که در جنگل های اســتوایی پرســه می زدند. طولی نکشید که 
یاد گرفتند به روش سرخ پوست های بومی آن منطقه از »بوکان«1 برای نگهداری 

گوشت استفاده کنند و درنهایت برای همین معروف شدند به بوکانی ها.
 اگــر تصمیــم گرفتی از دســت ارباب هــای ظالمت فرار کنــی و زندگی آزاد

1. وسیله ی ساده ی چوبی که از آن برای خشک کردن گوشت روی آتش استفاده می کردند.

آخ جووون، شانسمون زده و 
خوردیم به معدن طال!

حتم دارم اینجا پر از طال و 
نقره ست!

اینجا یه سرزمین َدَرندشته که ما حتی 
روحمون هم خبر نداشت همچین 

جایی وجود داره.

تازه، بومی های اینجا حتی 
چرخ به چشم ندیدن، چه 

برسه به تفنگ!

پس واسه ماها مثل آِب خوردنه که 
لرزه به جون همه شون بندازیم!

خب، معطل چی هستیم!

بریم حساب چند تا از این 
غریبه ها رو برسیم و هرچی 

دارن بدزدیم!

کوبا تورتوگا

هیسپانیوال

دریای کارائیب

اقیانوس اطلس شمالی
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و ماجراجویانه ای در یک جزیره ی اســتوایی داشــته باشــی که در آن خبری از 
بهداشت شخصی هم نیست، محض احتیاط از ما یاد بگیر چطوری از بوکان 

استفاده کنی:
یک گاو را بکش. بهترین راهش این است که با تفنگ یا تیروکمان کلکش . 1

را بکنــی )به جــای اینکه به ســادگی مشــت بزنی تو صورتش یا ســعی کنی با 
دست های خالی خفه اش کنی(.

گاو را اوراق کن )در واقع یعنی تکه تکه اش کن(.. 2
چهارچوبی از چوب های سبز، . 3

کــه فرانســوی ها بــه آن بــوکان 
می گویند، بساز.

زیــر چهارچوبــی کــه ســاختی . 4
آتــش کوچکی درســت کن و آن 
را با استخوان و پوست حیوانات 

روشن نگه دار.
گوشــت گاو پوســت کنده  را روی بوکان قرار بده و مرتب آن ها را این ور و . 5

آن ور کن تا میکروب هایش از بین بروند. این کار به آن معنی نیست که حالی 
به حیوان داده باشــی، بلکه می خواهی با دوِد آتش گوشــت را خشک کنی تا 

فاسد نشود.
تکه های گوشــت را بقچه بقچه کن . 6

و به کشــتی هایی که از راه می رســند 
بفــروش. می توانی بــرای هر صد تکه 
از ایــن غذای بــاارزش، شــش چوق 
بگیری که برای سیرکردن ملوان هایی 
کــه در ســفرهای طوالنی انــد عالــی 
اســت، بیشــتر به خاطر اینکه این غذا 
 مدت ها دوام می آورد و مثل غذاهای

خــام و نمک ســود بعد از چنــد روز یا چند هفته خراب نمی شــود. تازه می توانی 
چربی گوشت را به ملوان ها بفروشی که می توانند برای چرب کردن کل بدنه ی 

کشتی هایشان از آن استفاده کنند.
و در آخــر، بــرای اینکه قوی بمانی، بعضی وقت ها دســت از شــغل توأم با . 7

خون و خون ریزی ات بردار و مغز خوش مزه ی استخوان حیواناتی را که داری 
قصابی می کنی بمک، درست همان طور که بوکانی ها این کار را می کردند.

دزدان دریایی بوگندو
بهداشت شــخصی برای بوکانی ها مسئله ی مهمی نبود. علی رغم اینکه ماه ها 
دم آتش های بوگندویی که پوســت و اســتخوان حیوانات را می ســوزاند، وول 
می خوردند و گوشت های خون آلود را تکه تکه می کردند و گله گله حشرات گزنده 
بهشان یورش می بردند، و تازه در آن آب و هوای حسابی گرم و شرجی، به ندرت 
به خودشــان زحمت می دادند حمام کنند یا لباسشــان را بشــویند. درنهایت، 

سرووضع یک بوکانی معمولی چنین چیزی بوده و چنین بویی می داده...

ای ول، تاریخ انقضاش فوریه ی 2008ست!

موی بلند و کثیف و ریش

قسمت های برهنه  ی 
 روغن مالی شده 

)با پوشانندگی صددرصد(

بوی گند خیلی 
وحشتناک

شلوار و پیراهن 
و چکمه ی چرمِی 
پوشیده با خون 

خشک شده ی گاو و 
مغز استخوان

کاله لبه دار که جلوی نور خورشید 
را بگیرد که چشم  را نزند

تفنگ برای 
شکار گاو

سگ شکاری

ففف
پی

پووووف

چرک
بویگند




