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کشتی بزرگ

ماجراهایی حتی
بزرگرت

اچامسیاس هایدا را کاوش کنید
هایدا ،کشتی کانادایی علیاحرضت ،آخرین ناوشکن از  ۲۷نوع
ناوشکن کالس ترایبِل بود که در سال  ۱۹۴۳توسط نیروی دریایی
سلطنتی کانادا و برای جنگ جهانی دوم به بهرهبرداری رسید.
فعالیت کشتی  ۲۰سال
طول کشید از جمله در
جنگ جهانی دوم ،جنگ
رسد و جنگ کره.
از سال  ۱۹۴۳تا  ،۱۹۴۵در
طول جنگ جهانی دوم،
اچامسیاس هایدا از هر
کشتی کانادایی دیگری تا به
امروز تناژ بیشرتی از دشمن
را غرق کرد یا بدان آسیب رساند .این کشتی برای خدمات خود در
قطب شامل ،کانال مانش ،حمله به نرماندی و خلیج بیسکای
افتخارات نربد به دست آورد.

از سال  ۱۹۵۲تا  ۱۹۵۴در طول جنگ کره و پس از آن ،اچامسیاس
هایدا در آبهای کره گشت زد .با دریافت پنجمین نشان افتخار
نربد ،اچامسیاس هایدا به عضویت باشگاه قطار شکنها درآمد که
یک باشگاه انحصاری از کشتیهای سازمان ملل است .یک کشتی

برای عضویت باید لوکوموتیو و محموله قطاری از دشمن را
رسنگون کند .اچامسیاس هایدا  ۲/۵قطار را منهدم کرد .پس از
جنگ کره ،این ناو به ناوگان ضدزیردریایی نیروی دریایی سلطنتی
کانادا پیوست و تا زمان بازنشستگی در آنجا ماند.
هنگامی که اچامسیاس هایدا در سال  ۱۹۶۳از رده خارج شد،
کشتی توسط اَبَررشکت هایدا  -که گروهی از متخصصان و افرسان
بازنشسته نیروی دریایی بودند  -از حیاط قراضه و اوراق نجات
یافت و در تورنتو به منایش درآمد .در سال  ،۲۰۰۳این کشتی
توسط پارکهای کانادا خریداری شد و به خانهی فعلی خود در
همیلتون در ا ُنتاریو منتقل شد.

در بازدید امروزتان
خدمه اچامسیاس هایدا با خدمت در این کشتی از چیزهای
بسیاری گذشت کردند .اعضای خدمه آسایش خانه را فدا کردند و
برای مدتی طوالنی دوستان و خانواده را منیدیدند و زندگی خود
را در جنگ به خطر میانداختند .چه چیزی شام را به سمت
چنین فداکاریهایی میکشاند؟ میتوانید نظرات خود را با
کارمندان و داوطلبانمان در میان بگذارید.

به ( HMCS Haidaکشتی کانادایی علیاحرضت) خوش آمدید

خدمه فعال اصلی.1943 ،

نخست ایمنی

در هنگام باال یا پایین رفنت رو به سوی نردبان باشید.

با دقت گام بردارید چون موانع زیادی وجود دارند.
عرشهها به هنگام خیسی ،لغزنده میباشند.
مراقب تاقهای کوتاه باالی رستان باشید.
خواهشمندیم که پیکانها و شامرهها را دنبال کرده تا
همهی منایهها و اِلِامنها را ببینید.
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پیشخوان
کارت ایستگاهتان را در اینجا وارد و رها کنید.
لولههای اژدری
تنها کُشتافزارهای باقیمانده از سال  .۱۹۴۳این چهار اژدر
میچرخیدند و از کنار کشتی شلیک میکردند.
تفنگهای دوقلوی زاویهی باال
این تفنگهای ضدهوایی میتوانستند تا  ۱۵کیلومرت دورتر را
آتشباران کنند (فاصلهی اینجا تا فرودگاه همیلتون).
النهی افرسان خردهپا
نزدیک به  ۲۰افرس خردهپا که بر خدمهی تجاری نظارت داشتند در
اینجا زندگی میکردند .اکنون آنجا منایانگر سابقهی حرفهای کشتی
است.
رسای رسان
بخش بازرگانان ارشد.
اتاق عملیات
مرکز اطالعات کشتی است که دارای سونار و رادار ،ناوبری و اتاق
چرخ سکانداری بود .برای دسرتسی به آن ،از کارکنان درخواست کنید.
کابین دریایی ناخدا
اینجا محل غذا خوردن و خوابیدن ناخدا در حین سفر در دریا بود.
ُپل
مرکز فرمان کشتی است که دستور آتش از جنگافزارها ،ناوبری و
ارتباطات از اینجا صادر میشد.
عرشهی نشانهای پرچمی
پرچمهایی با نشانهای حرفیعددی برای انتقال پیامهایی به دیگر
کشتیها یا ساحل برافراشته میشد.
راه باریکه
برای ایمنتر شدن حرکت در کشتی در اکترب  ۱۹۴۴افزوده شد.
عقل کُل  ۴۰میلیمرتی
این تفنگهای ضدهوایی از سال  1949را میتوان برای شلیک به
اهداف با زاویهی کم در آب استفاده کرد.
محل سکانداری اضطراری
یکی از شش راههای موجود برای راندن کشتی در زمانی که اتاق
چرخ سکانداری عملیاتی نباشد.

13

14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25

جنگافزار  ۳اینچ و  ۵۰کالیرب ضدهوایی و ضدسطحی
این تفنگ خودکار که توسط رادار کنرتل میشود و پس از سال ۱۹۴۹
نصب شده است ،میتواند تا  ۸۰گلوله را در هر دقیقه شلیک کند.
خمپارهانداز ضدزیردریایی ماهی مرکب
کُشتافزار ضدزیردریایی کِشتی که پس از سال  ۱۹۴۹نصب شد.
کشتی پیشرت از خرج عمقی بهره میبرد.
اتاق کار ماهی مرکب
محور آسانسور در مرکز اتاق مببهای خمپارهانداز را از خشاب به
دو عرشه پایینتر میبرد.
اتاقهای رسای افرسان
این رشایط زندگی مجلل برای افرسان را با رشایط ملوانهای رتبه
پایینتر مقایسه کنید.
کابین روزانهی ناخدا
بخش ناخدا مجهز به حامم خصوصی و دفرت.
بهداری کشتی
بیامرستان یا درمانگاه کشتی ،تحت نظارت پیشهور پزشکی کشتی.
دفرت و کابین مهندسیِ ،کی وی اِی و رادیو ۲
جایی که مهندس ارشد کار میکرد و میخوابید ،حاوی ژنراتور برق
کشتی و یک اتاق رادیویی پشتیبان.
موتورخانه
دو موتور توربین بخار می توانستند به رسعت  ۳۶/۵گره دریایی یا
 ۶۷کیلومرت در ساعت برسند.
دفرت کنرتل خسارت
اجازهی باز شدن دریچههایی که به طبقههای پایینتر منتهی
میشوند از اینجا داده میشد.
آشپزخانه اصلی
سه تا چهار آشپز در اینجا برای بیش از  ۲۰۰مرد خوراک میپختند.
ایستگاه انتقال
در اینجا دادهها به ساعت کنرتل آتش دریاساالر برای هدفگیری
تفنگها انتقال داده میشد.
رسبازخانه
محل زندگی کارکنان کشتی ،جایی که  ۲۰۰مرد غذا میخوردند،
میخوابیدند و اسرتاحت میکردند.
رادیو ۱
مرکز اصلی ارتباطات ،جایی که پیامها رمزگشایی و برای گیرندهی آن
ارسال میشد.

زندگی َسواره
ِ
کارکنان اچامسیاس هایدا از رسارس کانادا آمده بودند .مردان به
دالیل بیشامری به کشتی پیوستند :برخی از مردان مانند افرسان
حرفهای در کشتی گامشته شده بودند ،بسیاری داوطلب برای
خدمت به کشورشان بودند.
دیگران به این دلیل که
نیروی دریایی فرصتهای
خوبی را ایجاد میکرد به
کشتی پیوستند .خدمه
جوان بودند و مشتاق
اثبات ارزشهایشان .در
جنگ جهانی دوم ،میانگین
سن یک ملوان  ۲۱سال
بود .بزرگرتین آنها بین  40تا  50سال سن داشت.

از ویژگیهای زندگی در کشتی ،انزوا و رفاقت بودند .کشتی
میتوانست هر بار روزها ،هفتهها یا ماهها در دریا باشد .یک ملوان
شاید هفتهها برای یک نامه یا ماهها برای مرخصی بازدید از خانهاش
شکیبایی میکرد .به واسطه اینکه خدمه برای روزها در کنار هم
زندگی و کار کرده بودند ،پیوند محکمی میان آنها شکل گرفته بود.
برای خدمه همیشه این خطر وجود داشت که نتوانند به خانه
بازگردند .آب و هوا بر زندگیِ سوار کشتی غالب بود -
باالوپایینهای امواج دریا میتوانست ملوانها را در آنی به آسامن
پرتاب کرده و سبب آسیبدیدگیشان شود .نربد میتوانست
هرگاه آغاز شود و تا ساعتها به درازا بیانجامد .اچامسیاس هایدا
در طول دوران ماموریتش کال  ۲مرد را از دست داد هنگامی که
تفنگ در حین نربد منفجر شد.

ملوانان ،ملزومات و تجهیزات فضای اچامسیاس هایدا را پر کرده
بودند .تعداد خدمه بین  ۲۲۵تا  ۲۴۵نفر بود :ناخدا و  ۱۴افرس
دیگر ،دریانوردان ،سوخترسانها ،مکانیکها ،پردازشگرهای
رادیویی ،نشانگذاران ،رمزگذاران ،آشپزها ،پیشکاران و دیگر
ویژهکاران .کشتی  ۲۴ساعتی کار میکرد  -ملوانان مجبور بودند
دیگهای بخار را تغذیه کنند ،ارتباطات را دریافت کنند ،برنز را
صیقل دهند ،خوراک بپزند ،مترین کنند و کارهای بیشامر دیگری
را انجام دهند تا کشتی و خدمه در بهرتین فرم باشند.
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