
با پاي مصنوعیغواصی 
سال است 35من پاول زانلی هستم، یک همسر و پدر که بیش از 

نشان مشغول خدمت و در حال حاضر دچار آتشعنوان ه داوطلبانه ب

حادثهمن بعد از مجروح شدن پاي راستم در یک معلولیت هستم.
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سوي دنیاي زیرآبپیش به

کردم، به تلویزیون اتاق خیره شدم خود رابازهايداده بودم چشمکه یک پاي خود را ازدستدرحالی2016دسامبر 23صبح روز 

معلول بود. او باوجود داشتن تنها یک پا در مسابقه دو اسپارتان شرکت کرده اي در مورد یک سوپراستار که در حال نمایش برنامه

ها، ممکن بودند. کریسمس را همراه با خانواده خواست دنیایی جدیدي را به من نشان دهد که در آن غیرممکنبود. انگار خدا می

.و دوستانم در بیمارستان گذراندم

قات خالی از لذت نبود اما دیدن درد و اندوه در چشمان این افراد در این مدت افراد بسیاري به دیدنم آمدند، باوجودي که این مال

ها نداشتم. من مصمم بودم که برایم سخت بود. من دیگر تحمل درد را نداشتم، من رو به بهبودي بودم و نیازي به دلسوزي آن

.قوي باشم و زندگی عادي را پیش بگیرم

س امید توأم با ترس به خانه برگشتم. یکی از اولین کسانی که سراغم را دسامبر از بیمارستان مرخص شدم و بااحسا27در روز 

العاده با این گرفت صاحب اردوگاه تفریحی ساحلی کیدز خانم مارگو بود، تماس تلفنی او به من شروع یک ارتباط جدید و فوق

چنین دنیاي غواصی را رغم زد.ام و همفرد، خانواده

سال قبل در اردوگاه تفریحی ساحلی کیدز در رواتان هندوراس مالقات کرده بودم. درواقع براي خانم مارگو و همسرش تام را یک 

دار شدن، ي غواصی بودیم، اما بعد از بچهپیوست. من و همسرم بیش از یک دهه شیفتهیک رؤیا بود که به حقیقت میما این

.ی جایگزین شددیزنی و پارك آبرفتیم با پاركمنظور غواصی میهایی که بهسفر

ها براي یادگیري غواصی ما را با اردوگاه تفریحی ساحلی کیدز چنین اشتیاق آنسالگی، همها و رسیدن به سن دهبزرگ شدن بچه

ها در حال آموزش و پیدا کردن دوستان جدید بودند، ما هم مشغول غواصی بودیم و با آشنا کرد. در رواتان عالوه بر اینکه بچه

بخش بود که باالخره در کنار هم غواصی را تجربه اي نیز برقرار کردیم. براي همه ما لذتن جمع روابط دوستانهساالن آبزرگ



ریزي داشتیم و یک تور اردوگاه تفریحی ساحلی کیدز کردیم. غواصی بخش مهمی از زندگی ماست، ما براي این کار برنامهمی

.در دومنیکا رزرو کردیم2017دیگر را براي بهار 

توانم در ماه آپریل غواصی وجه نمیهیچکه روي تخت بیمارستان دراز کشیده بودم دکترها به من گفتند بهدر ماه دسامبر درحالی

مان را لغو کند و او با همان لحن همیشگی و ماه زمان داشتم پس با ناراحتی به همسرم گفتم تعطیالت خانوادگی4کنم. فقط 

!قاطع خودش گفت نه

شده یکی از بهترین تصمیمات ریزيکردن این سفر از پیش برنامهلغو ن

چنین خود من. ما بود. خانواده من به این سفر احتیاج داشتند، هم

خوبی گذشته و خواستم به خودم و فرزندانم نشان دهم که زندگی بهمی

حتی بهتر از آن خواهد بود. و همان تماس تلفنی خانم مارگو موجب 

بوك هاي من عملی شود. او داستان من را در فیساستهشد تمام این خو

.بامحبت و دعاي خیر دنبال کرده بود

ي مقدمات را براي من فراهم کرده است، یک اتاق براي افراد داراي معلولیت، یک خانم مارگو با من تماس گرفت که بگوید همه

ورود و خروج از آب کمک کنند، و هر چیز دیگري که ممکن بود من براي انجام این مربی غواصی، چند غواصی قوي که به من در 

ونقل من در خشکی را داده بود که اطمینان داشته باشیم مسیري را ناچار نباشم کار به آن نیاز پیدا کنم. او حتی ترتیب حمل

تر او از ها مهمي ایندر نظر گرفته بود. از همهپیاده طی کنم و مسیري براي انتقال من با ماشین به باالي محل پرش و آبشار

.طریق موسسه غیردولتی خود یک اسکوتر زیرآبی براي من خریده بود

شد آن را با هر دودست و یا یکدست استفاده کرد. این اسکوتر وجور کامالً راحت بود و میاستفاده از این اسکوتر کوچک و جمع

بخشی برایم رقم خواهد گر من احساس خستگی کنم به کمک من خواهد آمد و تجربه لذتقابلیت دستیار غواصی را دارد که ا

.خورد

ام. او باافتخار ترین افرادي است که تاکنون مالقات کردهداشتنیخانم مارگو دنبال چالش است و به آن عالقه دارد و یکی از دوست

ي سفر غواصی رگشتن به شرایط بدنی مطلوب و ادامه برنامهها من را به بو با این تشویق"شویمپاول ما موفق می"گفت 

مان در دومنیکا سوق داد.زویایی



با پاي خواست راه رفتن من در ماه مارس من و مارگو به هم ملحق شدیم، او می

هاي غواصی مصنوعی جدیدم را ببیند و من را به دایو هارت معرفی کند که کفش

هاي جدید و نظیري را که مناسب پاي جدید من باشد، بگیریم. از گرفتن کفشبی

دیدن افراد بزرگی که در حال انجام دادن کاري هستند که من هنوز در آرزوي آن 

ر ماه بعد از جراحی من در دومنیکا بودیم. زده بودم. درست چهاهستم، بسیار هیجان

رفتم و اسکوتر زیرآبی در دستم بود و یک پاي من با پاي مصنوعی جدیدم راه می

من وصل بود. هتل فورت یانگ زیبا بود و پشتیمصنوعی مخصوص زیرآب به کوله

درست کنار آب قرار داشت و اتاق ما به سمت اقیانوس پنجره داشت. مرکز بادي دایو

آماده و منتظر من بود.

طور کامل براي امتحان کردن پاي مصنوعی مخصوص درون آب و آموزش روز اول به

استفاده از تجهیزات غواصی جدید و پیدا کردن احساس راحتی در غواصی با این ابزار 

جدید گذشت.

از محل مخصوص پرش پریدم. دوستان من، نیلز مدیر بادي دایو آماده هرگونه کمکی به من بود بنابراین براي غواصی آزمایشی 

توانم لذت و حس آزادي که از دوباره در آب بودن، به اعماق آب رفتن و غواصی کردن این بهترین احساس در دنیا بود. نمی

اکرده ام را کنارم داشتم و دوستانی جدید نیز پیدداشتم را توصیف کنم. بعد از غواصی آزمایشی، برنامه اصلی شروع شد. خانواده

توانستم دوباره غواصی کنم.بودم و می
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