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 کید یموب یقیحق یماجرا - ازدهمی قسمت

ٍاقعا  گٌیپَالرد د تانینبَد. خَد کاپ نیاٍضاع بًتر از ا گٌید قیاٍنَر تر در دٍ قا لیچند نا
 یکردن خشک دایپ یٍقفٌ برا یٍ رٍزيا تالش ب یٍ تشنگ یشدى بَد، از فرط گرسنگ فیضع
بٌ نام السن نتَنست طاقت  قیاز يهرايانشَن در قا یکیرٍزا بَد کٌ  نیرفتٌ بَد. يه لیتحل

از  یکیبَد.  اىیيا بَد. س ییقایآفر ییکاینفر آنر 7از اٍن  یکیشد. السن  تلفٍ  ارىیب
آب کٌ  یصَرتشَ ٍ چشهاشَ بست ٍ قصد داشت بندازتش تَ یرٍ دیدٍستاش دست کش

کٌ نهکنٌ باعث  یز یعاقل، چ انَردیدر ٌیتر اٍند ٍ در گَشش گفت:  کیپَالرد نزد تانیکاپ
کٌ از ترس آدم خَاريا  یپَالرد تانیکاپ گٌید زىیآن عنٌط یلیندازى. خ ینجاتش بشٌ تَ آب نه

کردى بَد  دایرٍ عَض کردى بَد، حاال اٍنقدر تنزل پ رشینرى ٍ نس زینارک رىیگرفت بٌ جز ویتصه
 .داد ین یکٌ تن بٌ ادم خَار 

 یکنندى ا دیناان زانیيا شکار سنگدالنٌ نًنگ يا تَسط نا انسانًا تعداد اٍنًا رٍ بٌ ن قرن
 اىیکٌ بًشَن نًنگ س یشهال یشکار  ینهَنٌ اگر بخَام بگو، نًنگ يا ٌیکايش دادى. فقط 

نًنگ يا جَن سالو بٌ در بردن.  ٌیرٍ یعددشَن از، چند قرن شکار ب صدیگن. فقط س یيو ن
عدد گزارش شد. دانشهنديا نعتقدن با تَجٌ  440تعدادشَن فقط  2012 لسا ش،یسال پ8

 یيستند عهال اٍنًا ننقرض شدن. بٌ طَر ٍحشتناک رینَندى يهٌ پ یتعداد نعدٍد باق نکٌیبٌ ا
نًنگ  یعنی ل،یٍ تیرا گنیبًشَن ن یسیشدن، در انگل ینًنگ يا در اٍن دٍران شکار ن نیا

 یادیز یکنن، چرب یيستن، ارٍم حرکت ن یآسَن کارجًت ش نی. از احیدرست، نًنگ صح
نعلق  شن،یکشتٌ ن یکٌ ٍقت ٌیگرفت ٍ بدنشَن طَر یشد ازشَن رٍغن خَب یداشتن کٌ ن

آب تکٌ تکٌ  یيهَنجا رٍ ،یکشت یکٌ حتها بکشنشَن رٍ ستین یاز یاب ٍ ن یشن رٍ ین
بَد، نًنگ  لیٍ تیرا ٍنًانظر انتخاب درست از نظر ا نی. از ااٍردنیياشَ در ن یٍ چرب کردنین

 یبَد کٌ بٌ شَخ ادیتعداد اٍنًا انقدر ز شیسال پ صدیسال، س ستی. اٍن زنانًا دٍحیصح
 ین گشیکاد سهت بَستَن بٌ سهت د پیک جیسهت خل نیرفتن از ا یبرا شدیگفتن ن ین

 .ینًنگ يا قدم بزن یرٍ یتَن
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 تیايه لینَاجٌ شدم کٌ بٌ دل یناراحت کنندى ا اریخبريا با خبر بس نیدر ب شیرٍز پ چند
 َاناتیکنو ٍ اٍن خبر ناگَار کشتٌ شدن ح یيو ذکر ن نجاینَضَع ٍ ارتباطش با نًنگ يا ا

يا يو نثل نًنگ يا جز پستان دار  نیکٌ دلف دیدٍن ی. احتهاال نالدىیبرج ن َمیناریدر دلف یآب
 .يو کینزد شیخَ ٍ قَم يستند ییایدر

نردى. رٍزنانٌ  الدیبرج ن َمیناریدر نجهَعٌ دلف” آلفا“نادى بٌ نام  نیدلف کیکٌ  ویدیشن رایاخ
 یدار  از نحل نگٌ ستیز  طیسازنان نح ن،یدلف نینرگ ا عٌیشًرٍند نَشتٌ بَد پس از شا

 کیرٍ  ستیز طیکردى. خستٌ نباشن. تازى نانَران سازنان نح دیبازد الدیدر برج ن يا نیدلف
نَاجٌ  نیداخل رفتن، با الشٌ دلف ویدر نعطل کردن ٍ آنًا را راى ندادى بَدن ٍ ٍقت مساعت د
يو قبل تر در  ییایدر ری. بٌ نظر دٍ تا شرانٌیا ستیز طیٍ قدرت سازنان نح گاىیجا نیشدن. ا

 .نردى بَدن َمیناریدلف نیيه

 کیيا در  نیکنن. دلف یکران زندگ یب سانَیدر اق دیبا ییایپستان داران در زمیعز دٍستان
جاش در  ینَجَد نیسفر کنن. يهچ لَنتریک130رٍز نهکنٌ تا  کیفقط در  دیرٍز، دقت کن

برخالف  شنین ینگٌ دار  یآب یيا کٌ در پارک ییيا نی. دلفستین یچند نتر  یاستخريا
. اکثرشَن بخاطر اضطراب ستنیاصال خَشحال ن ياشَن، دنیرٍن پریٍ از آب ب زيایجست ٍ خ

بٌ  فتنیاز کارکرد ب نکٌیٍ بٌ نحض ا شنین ضیشن، نر ینختلف ن یيا یدچار ناراحت دیشد
 .شن ٍ انادى نرگ یسنشَن بٌ سرعت کنار گذاشتٌ ن ایٍ  یضینر خاطر

بستگان،  ی. يهٌ دیکن یکنو کٌ اطالع رسان یکنن خَايش ن یکٌ گَش ن ییٍاقعا از کسا نن
آگاى  شٌین َاناتیح نیکٌ در حق ا یيا ، يهکاران ، دٍستان ٍ آشناياتَن رٍ از سته ٌیيهسا

 رانیا یباغ ٍحش يا یآب ی. نٌ فقط پارک ياویکن ویرٍ تحر یآب یپارک يا دیبا ی. يهگدیکن
 یکجا چی. نن در يگستیقصٌ پر غصٌ د ٌیدارن کٌ اٍن يو خَدش  یشتناکيو اٍضاع ٍح

نحکو ٍ  اریبس یکٌ درشَن ضَابط ٍ استاندارديا یى باغ ٍحش يا. تازرمیباغ ٍحش نه ایدن
رٍ  ٍَنیخاص ير ح یزندگ طیٍ نح طیکٌ شرا یی. باغ ٍحش ياشٌیاعهال ن یا رانٌیسخت گ

 ایدن یندارى. کجا یار یاصَل نع چینتاسفانٌ اصال ي ٌک رانیکنن. چٌ برسٌ در ا ین یساز  ٌیشب
 ضیافسردى ٍ نر َاناتیح نیدارن. اکثر ا ینگٌ ن یچند نتر  یفلز  یرٍ در قفس يا ٍَنًایح

اگر  شٌ،یياست کٌ بر پا ن یفقط بخاطر تهاشاچ ،یباغ ٍحش يا، پارک يا آب نیيستند. ا
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. کنٌینه دایادانٌ پ فیکث یسَء استفادى يا نینردم استقبال نکنن ٍ بًشَن پشت کنن ا
 یادیز بیآس شٌیحقشَن ن کٌ در یاندازى بايَش يستند ٍ از سته یب یَاناتیيا ح نیدلف

ٍ بشر حق  کردینه یحد يو بايَشو نبَدن در اصل ناجرا فرق نیير چند کٌ اگر تا ا ننیب ین
 .ٍ کشتن اٍنا رٍ نداشت دنیبٌ بند کش

عدى آدم  کی یپَلساز  نیٍ باغ ٍحشًا، ناش یآب یگَشٌ ذينهَن باشٌ کٌ پارک يا شٌیيه
 ک،ی. انجام حرکات آکرٍباتتٌیاٍج جنا گٌیکٌ نگو براتَن اٍن د رکوی. از سسَادىیپَل پرست ٍ ب
انجام  یبرا خداااا ی! اٍَنایتَسط ح ی، نَاختن ساز دين ینقاش دنیکش ،یادگار یگرفتن عکس 

رنج  یرٍ در اسارت بگذرٍنن ٍ کل یعهر  دیبا ٍَنًایح نینا ادنًا، ا حیتفر یحرکات ٍ ساعت نیا
 ازیحرکات از ن نیدادن ا ادی یيا. برا ینسخرى باز  نیا ادگرفتنی ین برابکش یٍ گرسنگ ننیبب
 .شٌیبٌ غذا سَ استفادى ن َاناتیح نیا

نا آدنا  یٍ ننبع دراند برا حیدلقک ٍ اسباب خندى ٍ تفر َاناتیکٌ ح ویيههَن بفًه دٍارمیان
 نیرنج ا یتهاشا ی. ير کس کٌ براستیخلقتشَن سرگرم کردن نا نبَدى ٍن لیٍ دل ستنین

 اتیجنا نیدر ا دیترد یبرى، بٌ باغ ٍحش يا برى ب یآب یپارک يا نیدر اسارت بٌ ا َاناتیح
 نیخَدنَن را از ا ینَنٌ. دستا یجَاب نه یب یکٌ در عالو يست ی. ستههٌیيَلناک سً

ٍ در ير قسهت از پادکست  عتٌیيستو. دغدغو طب ندىیپا رضای. نن علویپاک نگٌ دار یآلَدگ
 رانیکشَرم ا زیيا رٍ بٌ نردم عز انَسیٍ اق ايایخصَصا در عتیکنو عشق بٌ طب ین یژرفا سع

 .بدم ٌیيد

. انا قبلش  رىیگ یبٌ بحث نًنگ يا کٌ داستان انرٍزنَن حَل نًنگ يا شکل ن ویبرگرد خَب
 یز یٍ تنًا چ ویساز یپادکست رٍ کانال داٍطلبانٌ ن نیازتَن دارم. نا ا یکیخَايش کَچ کی

کٌ ند نظر  ینثبت ریٍ تاث شٌین دىیپادکستهَن دارد شن وینیکٌ بب نٌیکنٌ ا یحالهَن نکٌ خَش
 ینعرف انتَنیپادکست نارٍ بٌ دٍستانتَن ٍ اطراف دیتَنی. لطفا تا نشٌینحقق ن دناست دار

چَن االن پادکست  دیدر حق دٍستانتَن بکن دیتَنیکٌ ن ٌیلطف بزرگ نیٍ بٌ نظر نن ا دیکن
رٍ اضافٌ  یادیز یزيایيستن کٌ گَش دادن بًشَن ٍاقعا بٌ آدم چ یخَب یلیخ یفارس یيا
 .کنٌ ین
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سال  85 یعنی 1935انرٍز. اگر چٌ شکار شکار نًنگ يا از سال  یسراغ ناجرا ویبسٌ بر خَب
 یيهچنان جلَ عتینا در طب ینا ادنًا ٍ دخالت يا یيا تینهنَع شدى انا فعال گٌید شیپ

 دایپ کایآنر یکٌ تَ سَاحل شرق ینًنگ یاز جنازى يا یهی. نرىیگ یاٍنًا رٍ ن تیجهع شیافزا
 .یر یگیبزرگ ناي یآثار تَريا ٍ قالبًا ایرٍشَن يست  یتصادف با کشت رآثا ای شٌ،ین

 نکٌیکردن ٍ شکار کردنشَن عالٍى بر ا بیسال بٌ دنبال نًنگ يا رفتن ٍ تعق یسال يا انا
 نیيو حَل ا یادیز یداشتٌ، باعث شدى داستانًا ٍ افسانٌ يا عتیطب یرٍ ینخرب راتیتاث

کرد ٍ  یرٍ در شکو نًنگ زندگ یکٌ ندت انبرىیپ َنسینهَنش داستان  ٌی. رىینَجَد شکل بگ
 شیژرفا کٌ پ نستاگرانویگذاشتو در ا یيو نفصل در نَردش يو استَر  بال. قویدیيههَن شن

رٍ کٌ نکهل  یجالب یلیچَن اٍنجا نطالب خ دیکنرٍ فالَ  نستاگرانهَنیکنو حتها ا ینًاد ن
 ویپادکست گذاشت حاتیرٍ در تَض نستاگرانهَنی. ادرس اویکن یيست پست ن زٍديانَنیاپ

فرق  یسیانگل ای یپادکست ژرفا. بٌ فارس دیجستجَ کن نستاگرانتَنیدر ا ایٍ  دیکن کیرٍش کل
 شٌیبَد کٌ بگو داستان ارتباط انسان با نًنگ نَضَع يه نیبٌ ير حال قرضو ا ویندارى. بگذر

 کیخَام  یقسهت ن نیانرٍز. انا در ا نیبَدى ٍ يست از يزاران سال قبل تا يه یجذاب
 .افتادى اتفاقدارى ٍ  قتیرٍ براتَن بگو کٌ حق یداستان ٍاقع

 التیا در ٌیا رىینانتاکت کٌ جز رىیدر جز ش،یسال پ صتیحدٍدا دٍ یعنی 1819 آگَست
سالٌ است سخت در  14نَجٍَن  ٌیکٌ  کرسَن،ی، تانس ن کایناساچَست، شهال شرق آنر

رٍ آغاز کنٌ. يهٌ  ایخَدش در در ییناجراجَ نیٍ ننتظر اٍل ٌیعرشٌ کشت یحال کار کردن رٍ
 یاس اکس رٍ آنادى سفر بکنن. کشت یکٌ کشت نطَریخدنٌ در حال تالشن، تَناس يو يه

 یکٌ ن یسفر  نیشد. ا ینحسَب ن یهینسبتا قد یشکار نًنگ بَد، کشت یکشت ٌیاس اکس 
شد،  یکار کردى نحسَب ن یلیکشتٌ خ ٌی نیسفر اس اکس بَد بنابرا نیخَاست آغاز کنٌ نًه

در  یرسه کیاس اکس آٍردى بَد.  کٌ اٍردنیدٍٍم نه یيا در اٍن زنان اٍنقدر  یاز کشت یلیخ
رٍ انادى  یکشت ٌیکردن تا  یلَانان بدٍن دستهزد کار ننانتاکت ٍجَد داشت کٌ تهام ن رىیجز

با ارزش عنبر کٌ نهکن بَد دٍ تا سٌ سال طَل  یشکار نًنگ يا یبرا ییسفر بکنن. سفريا
يزاران نفر ٍ صديا  ٌبَد در اٍن زنان ک اینانتاکت قطب صنعت شکار نًنگ دن رىیبکشٌ. جز

صنعت رٍ فرايو کنٌ. اٍن دٍران دٍران  یبرا ازیگرفت تا رٍغن نَرد ن یرٍ بٌ خدنت ن یکشت
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ٍجَد داشت بٌ  یاندازى ا یب ازیانقالب ٍ ن نیبَد در ا شگامیيو پ کایبَد، انر یانقالب صنعت
 یلیسَخت ٍ خ یبرا ییرٍشنا یبرا نطَریيه یقطعات ٍ ابزارآالت صنعت یرٍغن کار  یرٍغن برا

بَد. حَاسهَن باشٌ در نَرد  ییقطعات ٍ رٍشنا یرٍغن کار  نشی. انا نًهترگٌید یزایج
بٌ  ازیرخ دادى، انا ينَز برق ٍ نفت کشف نشدن کٌ ن یکٌ انقالب صنعت ویزن یحرف ن یدٍران
 یلیانسان خ نی. بنابراستین نًایٍ ا یاز نحصَالت نفت یبرطرف شدى باشٌ ٍ خبر  ییرٍشنا

کٌ  یاٍند. زنان یبٌ دست ن کرینًنگ يا غَل پ نیا یکٌ از چرب یشد بٌ رٍغن با ارزش یکنت
سرخ  یيا یيا بَدن، بَن نیندیناتاکت ا یايال شتریناتاکت آغاز شد، ب رىیشکار نًنگ در جز

زبان رٍ در کنار  یسیانگل کیام،  17شکار نًنگ در قرن  یکشت ٌیٍ نعهَال  کایپَست آنر
 ینحسَب ن یکار ارزان یرٍیبَدن کٌ ن ییکایآنر یيا یبَن ٌیٍ بق شتدا تیيدا یسکَ
نانتاکت  رىیجز یايال 1700بٌ اٍنًا ٍابستٌ بَد. اٍاخر سال  یلین ٍ صنعت شکار نًنگ خشد

ٍسط  یکشت یيهَن رٍ دادیيا، کٌ اجازى ن یرٍ اختراع کردن رٍ عرشٌ کشت ستویس ٌی
نًنگ يا رٍ نذاب کنن ٍ رٍ غن  یچرب سَزٍنن،نًنگ رٍ ب یٍ ير جا کٌ يستند، پ انَسیاق

رٍ  کریغَل پ ینجبَر نبَدن نثل گذشتٌ ناش نًنگ يا ینجَر ی. ارنینًنگ رٍ ازش بگ
بٌ  یلیکار خ نی. ارنیبٌ ساحل تا اٍنجا پرٍسس کنن ٍ رٍغنش رٍ بگ لَنتريایبرگردٍنن ک

نًنگ شکار کنن چَن  یشتر یب یلیتا تعداد خ دادیصنعت شکار نًنگ کهک کرد. اجازى ن
ٍ نًهتر از اٍن اجازى  ایدٍبارى تَ در نرختیٍ نازادش رٍ ن گٌید اٍرنیيهَنجا در ن شَنَیچرب

خَان،  یسفر کنن ٍ دٍر بشن تا ير کجا کٌ ن لَنتریعنبر يزاران ک ینًنگ يا یداد تا در پ ین
شکار نًنگ  یبَد کٌ سفريا ینطَر یبٌ برگشت بٌ ساحل نداشتن. ا یفَر  یاز ین گٌیچَن د

نًنگ يا کٌ تا دٍ سٌ سال يو نهکن بَد  زیٍ گر بیاز تعق ییپر ناجرا یشد بٌ سفريا لیتبد
 .طَل بکشٌ

 لیدخ هایناتاکت گرى خَردى بَد. اکثر آدنًا نستق رىیبا جانعٌ جز ینًنگ بٌ طَر کل شکار
صنعت از کار بٌ عنَان نلَان ٍ خدنٌ تا نشاغل نرتبط با شکار نًنگ نثل ساخت  نیبَدن در ا

حصَالت از نًنگ بَدن. َشهع، رٍان کنندى ن دیيو درکار تَل ٌی. بقیٍ نجار  یآينگر  ،یکشت
 یاى کٌ از نًنگ يا ییارگرانبًایخَشبَ از عنبر. عنبر نادى بس اریبس یالبتٌ عطريا ٍ یصنعت یيا

 ستوی. عنبر در سشٌیيو يست کٌ بًشَن نًنگ عنبر گفتٌ ن نیبٌ خاطر يه شٌ،یعنبر گرفتٌ ن
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نهگن بَد اگر خَش شانس باشن  شٌینًنگ عنبر شکار ن ی. ٍقتشٌین دیياضهٌ نًنگ يا تَل
بشٌ چَن نًنگ، نهکنٌ عنبر رٍ  دایيو نهکنٌ عنبر پ انَسی. در خَد اقکنن دایدر رٍدش عنبر پ

ٍ ينَز يو  شٌیآب شناٍر ن ی. عنبر رٍارىیاٍن رٍ از ديانش باال ب ایاز نخرجش خارج کنٌ ٍ 
 .شن یشبٌ پَلدار ن کیکنن ٍ  ین دایعنبر پ شَنیکٌ از خَش اقبال ییيستن کسا

 دنید یکی دمین شنًادیدٍ تا پ نیدر نَرد نًنگ يا بدٍن شتریب نیخَا ی. اگر نویبگذر
يفتو ژرفا با عنَان  زٍدیيو گَش دادن اپ یژرفا ٍ دٍن نستاگرامینًنگ عنبر در ا یاستَريا

 .نًنگ يا پا داشتند یٍقت

گشتن، چند  یبرن رىیفر خدنٌ بٌ جزس کیبَد، بعد از  یطَالن اریشکار نًنگ بس یسفريا بلٌ
 رىی. زنان در جزایدر یچند سال رٍ یکشتن برا یکردن ٍ دٍبارى برن یاستراحت ن یناي

 هایکردن چَن نرديا دا یرٍ تنًا ادارى ن یکردن ٍ غالبا زندگ ین یصبَر  دیبا یلیناتاکست خ
بَد،  ایکٌ آنادى رفتن بٌ در ینردان نیاز ا یکیبَدن. برادريا، پدريا، پسريا، شَيريا.  ایدر در

تازى ازدٍاج کردى بَد، نجبَر بَد يهسرش رٍ ترک  نکٌیجَرج پَالرد بَد کٌ با ٍجَد ا تانیکاپ
سالش بَد ٍقبال يو با  28بَد،  تانشیبار خَدش کاپ نیاٍل یبشٌ کٌ برا یسفر  یکنٌ ٍ راي

نفر دٍم  یعنی ار،یدٍم، ناخدا تانیبٌ عنَان کاپ یاس اکس سفر کردى بَد ٍل یکشت نیيه
از خانَادى نعرٍف ٍ با اصل ٍ  یبَد، از طرف زیآن تیبا اس اکس نَفق شیقبل ی. سفريایکشت

اٍل انتخاب بشٌ.  تانیباعث شد بٌ عنَان کاپ نینصب اٍن زنان، خانَادى پَالرديا بَد ٍ يه
 یخطابش ن سی. کٌ نا چسیدٍ سالٌ بَد بٌ نام اٍن چ ستیب نجٍَ ٌی ،یدٍم کشت تانیکاپ
نشَن دادى بَد  اقتیاز خَدش ل یلیيو با تَجٌ بٌ سن کهش خ سیقسهت. چ نیدر ا ویکن

اس  یکشت نیبا يه شیاستخدام شدى بَد. اٍن يو سفر قبل یدٍم کشت تانیکٌ بٌ عنَان کاپ
کٌ قدرت  یاست. نعهَال فرد زىین نيهَ نیانداز بَد. زٍب نیاکس بَد ٍ اٍنجا نقشش زٍب

 کینزد یبَد کٌ ٍقت نیشد ٍ کارش ا یانداز ن نیبًتر بَد زٍب ٌیاز بق شیریگدست ٍ نشَنٌ 
کرئد.  یکٌ بٌ طناب ٍصل بَد رٍ بٌ سهت نًنگ پرتاب ن یبزرگ یيا زىیشدن ن ینًنگ ن

کردى بَد ٍ  دایپ اسفر ارتق نیا یانداز بَد انا برا نیغالبا زٍب شیقبل یيو در سفريا سیچ
 سیتازى ازدٍاج کردى بَد. چ یکشت تانیپَالرد کاپ یدٍم بَد. اٍن يو اتفاقا نثل اقا تانیکاپ
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نعلَم بَد کٌ  رىیجز یايال یداشت. از يهَن ابتدا برا یاستَار ٍ نحکه تیشخص یلیخ
 .شدن رٍ دارى تانیکاپ تیشخص

داد  یگرفت ٍ اجازى نه ین یٍ پشت سر يه عیسر یلیخ هاتینًنگ يا تصه اینَاجٌ شدن  در
بٌ  یکس نیپَالرد سخت بَد داشتن يهچ تانیکاپ یحساب برا نیاز کفش برى. با ا ینًنگ

 َیيو نت یسَم کشت تانیدٍ پادشاى در اقليهي نگنجند. کاپ یدٍم. بٌ قَل سعد تانیعنَان کاپ
در  سیسالش بَد ٍ يهراى پَالرد ٍ چ 26يو  شَنی. اویکن ین طابشخ یبَد کٌ جَ یجَ

تبار  ییقایافر ییکایتا انر 7خدنٌ يو  ٌیانداز حاظر بَد. بق نیاس اکس بٌ عنَان زٍب یسفر قبل
رٍ  ایدر در یسفر طَالن ٌیتجر یلیبَدن کٌ خ ییيو غالبا جٍَنًا ٌیبَدن ٍ بق اىیبَدن، س

خَدش شد.  یخیاس اکس ريسپار سفر تار یکشت 1819ام اگَست  12نداشتن. باالخرى 
 3600 دیبًش با دنیرس یاطلس بَد کٌ برا انَسیس در شرق اقازٍر رىینقصد اٍلشَن جز

از  یکیسالٌ بَد ٍ  14نَجٍَن  ٌی ویکٌ گفت کرسَنیرفتن بٌ سهت شرق. تَناس ن ین لَنتریک
از ساحل دٍر نشدى  یلیکٌ خ ،کشتٌ شد یدر نن اٍن زنان یبار، حس کَدک نیاٍل گٌیخدنٌ ن

نانتاکت رٍ  رىیجز و،ینادر نیاز سرزن ریتصَ نیٍ نن زل زدى بَدم بٌ سهت ساحل تا اخر ویبَد
بٌ يو  ییشدن گَشو ننَ بٌ خَدم اٍرد ٍ صدا چَندىیدر ذينو ثبت کنو کٌ ناگًان درد پ

خدنٌ کو کو داشت  شترینَندى بادبان رٍ جهع کنو. ب یباق یطنابًا دیدستَر داد کٌ با
 کشٌ،یکٌ چند سال طَل ن یشدن، سفر  یٌ ٍارد چٌ سفر طَل ٍ دراز افتاد ک ین شَنیدٍزار

 کی ،یپن کیفقط  یيفتٌ ا دیکردن. شا ینه افتیدر یا یحقَق آنچنان دیآخرش يو شا
 5 دیخَب بَد، شا یلیخ یتجار  یيا یشکار نًنگ نسبت بٌ کشت یکشت یسنت. حقَق ناخدا

بَدن ٍ  یارزان اریکار بس یرٍیٍاقعا ن نًایا ن،ییبٌ درجات پا دیرس ین یٍقت یتا شش برابر ٍل
تَنستن دست آرٍد داشتٌ  ین شتریکردن. انا ير چقدر کٌ ب ین افتیدر یز یناچ یلیحقَق خ

 یبٌ ير نفر يو ن یکَچک یسًه کیرٍ جهع کنن  یشتر یرٍغن ب جتایٍ نت شتریباشن ٍ شکار ب
 جٌینت یکٌ يهٌ برا کرد ین نیشد ٍ تضه ین شتریب یجهعننفعت  ینطَر یکٌ خَب ا دیرس

 کیگرفتن ٍ  ین یکٌ از کشت ییلباس ٍ دستهالًا یبرا یکنن. انا خدنٌ حت یبًتر تالش ن
شدن ٍ  یجهع ن نًایيهٌ ا یعنیکردن،  یپرداخت ن نٌیيز دیبا ازینَرد ن ٌیاٍل لیٍسا یسر 
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نلَان در انتًا بٌ  ٌی یگاي یشد حت یباعث ن نیکردن. يه یبعد باياشَن حساب کتاب ن
 .بديکار بشٌ یکشت

 نیا یشد. در اثنا یگرفتار تَفان ٍحشتناک یرٍز کشت کی نکٌیگذشت تا ا انَسیدر اق رٍزيا
رٍ کانال چپ کرد،  یکٌ کشت یبرخَرد کرد، طَر  یبزرگ ناگًان بٌ کشت یلینَج خ ٌیتَفان 

تَنست دٍبارى قد  یشدى بَدن. کشت یافق بایتقر گٌید یکشت یبادبَنًا یکٌ ستَنًا یجَر 
شکار نًنگشَن رٍ از دست دادن.  یيا قیانا قبل از اٍن دٍ تا از قا بشٌراست کنٌ ٍ صاف 

شد بٌ نًنگ يا،  ین کینزد یکشت یبَدن کٌ ٍقت یکَچک یيا قیشکار نًنگ قا یيا قیقا
کار نًنگ داشت ٍ اصل ش ییداشت، قدرت نانَر باال یشتر یشدن، سرعت ب یخدنٌ سَارش ن

 ب،یآس نی. ایکشت یکردن رٍ یشد. بعدش نًنگ يا رٍ ننتقل ن یاٍنًا انجام ن یاز رٍ زىیبا ن
 یجد بیيو آس شیکیتاش از دست رفتٌ بَد ٍ  2شکار،  قیتا قا 5بَد، از  یا یجد بیآس
کنن ٍ  ریرٍ تعه یتا کشت رىیبَد کٌ برگردن بٌ جز نیپَالرد ابتدا قصدش ا تانیبَد. کاپ دىید

داد کٌ ادانٌ بدن ٍ  شنًادیٍ پ شدنانعش  سیچ یدٍم اقا تانیدٍبارى نجًز کنن انا کاپ
 .ادانٌ بدن تشَنیگرفت بٌ نانَر ویتصه تانیاتفاق يو افتاد ٍ کاپ نیيه

گلٌ نًنگ يا برخَرد  نیبٌ اٍل رٍ،یدٍ ژان َیدر جنَب ر ،یانَردیاکتبر، بعد از دٍ ناى در اٍاسط
شکار  قیسٌ تا قا عیشد، سر دىیدن یدر يهٌ خدنٌ کشت یدیٍ ناى بارقٌ انکردن. بعد از د

يرکدٍم  یسَم جَ تانیٍ کاپ سیدٍم چ تانیپَالرد، کاپ تانیاٍردن، کاپ نیینًنگ رٍ پا
 قیسالٌ يو در قا 14شکار نًنگ يا. تَناس  یيا شدن ٍ راى افتادن برا قیاز قا یکیفرناندى 

 ییایدر یکٌ در ذينش از سفريا یکَدکانٌ ا ریتصاٍ دیبَد. يهَنجا بَد کٌ فًه سیچ یآقا
 زىیانداز با ن نی. ابتدا زٍبستیسازگار ن نٌیب یکٌ ن یچندش اٍر ٍ خشن تیساختٌ با ٍاقع

بٌ  زىین کیبلکٌ يدفش شل ست،یانداز کشتن نًنگ ن نی. يدف زٍبرىیگ یخَدش نشَنٌ ن
با طناب ٍصل بَد  زىیفرٍ برى در بدن نًنگ ٍ خَب ن قیعه زىیکٌ ن یاز بدن نًنگٌ جَر  یبخش
 یشرٍع ن عینًنگ سر زى،یانداخت. بعد از برخَرد ن ریشد نًنگ رٍ گ ین ینطَر یٍ ا قیبٌ قا

رٍش  نی. نعرٍف بَد ادیکش یرٍ يو با خَدش ن قیکرد با سرعت تهام فرار کردن ٍ خَب قا
. اگر در قطب سگًا سَرتهٌ يارٍ یناتاکت یگفتن سَرتهٌ سَار  ینانتاکت بًش ن رىیکار. در جز

کشن  ینارٍ ن ینًنگ يا سَرتهٌ يا نجایکشن، ا ین یشهال یگَزن يا یکشن، در خشک ین
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 تانیشد. بعدش کاپ یتا خستٌ ن دکر ینًنگ انقدر فرار ن نیکردن. ا یبًش افتخار ن یلیٍ خ
 یکردن در بدن نًنگ ب یپشت سر يو فرٍ ن ،یبزرگ پنج شش نتر  زىین ٌیدٍم با  تانیکاپ ای

. دنیکنٌ پاش یسر نًنگ بٌ شدت شرٍع ن یاز خَن از سَراخ باال یکٌ فَارى ا یینَا تا جا
 نیٍ در آخر دىین َندارى ج گٌید چارىیکٌ نًنگ ب یزنان بَد. زنان نیزنان يه نیخطرناک تر

از درد ٍ  یکه دیتا شا زنٌیٍ بٌ اطراف ن دىیٍار خَدشَ تکَن ن َانٌید ،یزندگ یتقالياش برا
بٌ سهت  دنیکش ینرحلٌ، ناش نًنگ رٍ ن نیرنجش کو بشٌ ٍ راحت تر جَن بدى. بعد از ا

 آزارٍ  نیخَن یکٌ صحنٌ  نجاستینادر ٍ ا یبستن کنار کشت ی. نعهَال نًنگ يا رٍ نیکشت
 یغذا نکٌیقبل از ا نًنگ یکنن بٌ قصاب یشرٍع ن هٌیگرفت. خدنٌ سراس یشکل ن یديندى ا

 اىینًنگ يا کارکردن. دٍد س نیا نیخَن یایبقا یٍقفٌ رٍ یشبانٌ رٍز ب کیکَسٌ يا بشٌ. 
 یفیکار کث یلیسَخت يهٌ جارٍ فراگرفتٌ بَد. خ ینًنگ تَ ٍاحديا یحاصل از سَزٍندن چرب

ٍ کشندى حاصل از  دیشد یبَ گرفت،یانحا ٍ احشا نًنگ يهٌ جارٍ فرا ن فنتع یبَد. بَ
بَ  نی. انا ایکشت یشد رٍ ین یشد ٍ ٍاقعا جًنه ینًنگ يو بًش اضافٌ ن یيا یسَختن پ

نردم در اٍن زنان بَد ٍ  یراى زندگ َند،یخشَنت ٍ کثافت پَل در ن نیپَل بَد ٍ از ا یبَ
شکار نًنگ در چند قرن بَد،  یيا یکشت یکار  یفضا ا،فض نینجبَر بَدن باياش بسازن. ا

 .ستویقرن ب لیاٍا یٍ نَزدى ٍ حت 18، 17رن ق

ٍ  شنیيا جدا ن یچرب نیيست. يهٌ ا یچرب ویضخ ٌیال ٌیپَستش  ریبدن نًنگ ز دٍر
گشتن کٌ  ینًنگ عنبر ٍ دنبال عنبر ن یسراغ رٍدى يا رفتنی. بعدش نشدیرٍغنشَن گرفتٌ ن

سراغ اصل نطلب. سر  رفتنیشد. بعدش تازى ن ین دیارزش داشت ٍ ازشَن عطر تَل یلیخ
کٌ ازش رٍغن  یتیيست بٌ نام اسپرناس یعینا ٌیعنبر  ًنگکردن. تَ سر ن ینًنگ رٍ جدا ن

نادى  کی یتیکردن. اسپرناس ین دیشهع تَل نینیرٍان کنندى ٍ يهچ ،ینخصَص رٍغن کار 
نگ بٌ نً یسیدر انگل نیصنعت در اٍن زنان. اصال بٌ خاطر يه ازیٍ ن تٌیفیٍ با ک قیرق یلیخ

 .يست یتین نادى کٌ اسهش اسپرناسینًنگ اسپرم. بٌ خاطر يه ل،یاسپرم ٍ گنیعنبر ن

اس  یکرد. انا کشت یشکار نًنگ بٌ طَر نتَسط نايانٌ سٌ چًار تا نًنگ شکار ن یکشت ٌی
 ویتصه نیکنندى بَد. بنابرا دیناان یلیشکارش بَد کٌ خ نیاٍل نیاکس در ندت سٌ ناى ا

اطلس رٍ  انَسیاق دیارام. با انَسیبار اق نی. اگٌید یگرفتن ادانٌ بدن بٌ سهت نکانًا
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ٍ  زدنیرٍ دٍر ن یحنَب یکایٍ از اٍنجا انر کایقارى انر یجنَب یبٌ سهت جنَب تا انتًا َندنین
رٍ نالقات کرد کٌ  گٌیشکار نًنگ د یکشت ٌیاٍنًا  رینس نیشدن. در ا یآرام ن انَسیٍارد اق

آشنا  یٍ دٍ تا کشت افتادین یاتفاق نیيهچ ینانتاکت بَد. نعهَال ٍقت رىیقا اٍن يو از جزاتفا
 یکردن. نعدل فارس یگو ن یسیٍ در اصطالح انگل شدنین کیخَردن بٌ يو نزد یبٌ يو برن

 شدنین کیيا نزد یگفت خَش ٍ بش کردن. کشت شٌین ییجَرا ٌینن سراغ ندارم ازش.  یا
کردن ٍ اگر نانٌ  ین یکردن، نشَرت ین یدیٍ بازد دیشدن، د یجهع ن یکشت ٌی یافراد، رٍ

. انَرديایدر یبَد برا التینثل تعط ییجَرا ٌی. نکرد ین افتیيست در ییاحتهاال از آشنا یا
ننطقٌ دٍر افتادى ٍ دست  ٌیبار بَد کٌ از  نیاٍل یپَالرد برا تانیکٌ داشتن کاپ یدٍريه نیدر ا

حرکت  نیآرام. بنابرا انَسیدٍرتر از پرٍ، در اق لَنتریک 1600نًنگ عنبرى. کٌ پر از  دینخَردى شن
گاالپاگَس.  رىیبٌ جز دنیآبًا کٌ بًش دل بستٌ بَدن. بعد از چند ناى،رس نیکردن بٌ سهت ا

ژرفا حرف  یبار در نَردش تَ کی دی. شااستیدن ریجزا نیتر بیاز عج یکیگاالپاگَس  رىیجز
غذاشَن  نیتان یبرا رنیرٍ بگ رىیجز نیا ی. اٍنًا بٌ گَالپاکَس رفتن تا الک پشت ياویزد
الک  نکٌیا یرٍ بٌ پا کرد برا یشیاز خدنٌ آت یکیپر از الکپشتٌ.  رىیجز نیادانٌ سفر. ا یبرا

از  شیانا کنترل آت رنشَنیبتَنن بگ نًایتَ ساحل ٍ ا انیب رىیپشت يا رٍ بترسَنٌ تا از جز
کٌ  نطَریيهٌ فرار کردن ٍ يه عیسر یلیرٍ گرفت. خ رىیاز جز یادیرج شد ٍ بخش زدستش خا

 .سَزى یآتش ن یيا ٌدر شعل رىیکٌ تهام جز دنیشدن د یدٍر ن رىیاز جز

ارزشهند گاالپاگَش رٍ فرا گرفتٌ بَد، ٍاقعا نظًر يهٌ اٍن  رىیکٌ کل جز ینظر نن آتش بٌ
در حال رخ  ایاس اکس کٌ در کل صنعت شکار نًنگ در دن یکشت یبَد کٌ نٌ تنًا رٍ یز یچ

 یير کار  نیانتًاست، بنابرا ینال ناست ٍ ننابعش ب نیکٌ باٍر داشتن زن یدادن بَد. نردن
در  نی. ينَز يو اویارین عتیخَاد سر طب یکٌ دلهَن ن ییٍ ير بال ویبکن ویَنت ین ویکٌ بخَا

 .نشدى کٌ نشدىچرخٌ ٍ انسان عَض  یرٍ يهَن پاشنٌ سابق ن

 2500ارام،  انَسینعًَد، ٍسط اق یبٌ آبًا دیاس اکس بعد از .. ناى رس یکشت تاینًا و،یبگذر
در حداکثر خَدش بَد، ٍ  دیبَد، شعاع د ینَانبر، يَا آفتاب ستویغرب اکَادٍر. ب یلَنتر یک

از اٍن باال  یبان کشت دىید عیسر یلیرٍز پر از شکار. خ کی یآل بَد برا دىیبٌ نظر ا یيهٌ چ
 عیسر یلیشکار ٍ خ یيا شدن ٍ حرکت کردن برا قیزد، نًنگ يا، نًنگ يا. سَار قا ادیفر
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 قیاز سٌ قا یکیکٌ فرناندى  یدٍم کشت تانیکاپ س،یخشَنت شکار نًنگ يا دٍبارى شد. چ
 زد کٌ قیضربٌ بٌ قا ٌیٍ  قیقا رینًنگ پرتاب کرد انا نًنگ رفت ز کیرٍ بٌ سهت  یا زىیبَد، ن

 نطَریکٌ يه یکردن آب یبشٌ. يهٌ افراد دست پاچٌ شرٍع کردن بٌ خال َراخس قیباعث شد قا
شدى خَدشَنَ رسَندن بٌ  یشد ٍ باالخرى با ير ترفند ین قیبٌ سرعت از سَراخ ٍارد قا

 یرٍ یکنن ٍ برگردن بٌ شکار. ٍقت ریرٍ بتَنن تعه قیقا عیسر یلیبَدن کٌ خ دٍاری. انیکشت
کٌ تا بٌ  یشدن. نًنگ یاطراف کشت کریٌ نًنگ عنبر غَل پیبَدن، خدنٌ نتَجٌ  یعرشٌ کشت

. نًنگ سر خَدش رٍ بشیٍ يو رفتار عج هشیبَدن يو از نظر جثٌ عظ دىیحال نثالش رٍ ند
از زخو بَد ٍ نعلَم بَد کٌ قبال زخو خَردى ٍ با  یسرش آثا یرٍ اٍرد،ین رٍنیاز آب ب یگاي

 .باشٌ یانگار کٌ در حال رصد کردن کشت ،یتشد بٌ کش ین رىیچشهًاش خ

 سیچ ،یحرکت کرد بٌ سهت کشت یآب ٍ بٌ سرعت باٍرنکردن ریزد ز رجٌینًنگ ش ناگًان
شدى بَد ٍ نًنگ با قدرت تهام  رید یلیخ گٌیرٍ عَض کنٌ انا د یکرد جًت حرکت کشت یسع

 ستین اریاز شدت ضربٌ يَش دیرس ی. بعدش نًنگ کٌ بٌ نظر نیخَدش رٍ کَبَند بٌ کشت
رٍ برداشت ٍ قصد داشت کٌ کار نًنگ ٍ تهَم کنٌ  یا زىین سیچ ستاد،یاز حرکت ا یکنار کشت

بًش برخَرد  زىیبٌ اٍن عظهت ن یبَد، اگر نًنگ یکشت تیيدا یيا غٌیکنار ت قایانا نًنگ دق
 یکست، براش یرٍ يو در يو ن یکشت تیيدا یيا غٌیت دیشد یکرد، حتها با تکَن يا ین

شد ٍ  ارینًنگ دٍبارى يَش ٌینکرد ٍ دست نگٌ داشت. بعد از چند ثان سکیر سیچ نیيه
کٌ  دیکَب یآب ن یخشن انجام دادن، چنان دنش رٍ رٍ یحرکت يا تیشرٍع کرد با عصبان

 ینًنگ با نًنگ يا نیکٌ ا دیفًه عیسر یلیخ سی. چیکشت یرٍ دیپاش یاز آب ن یفَارى ا
 َاناتیکٌ ح یترسناک یيَش ٌینًنگ ٍجَد دارى.  نیدر ا ینتفاٍت زیچ ٌیفرق دارى.  گٌید

کٌ بٌ  ی. انتقام رنجرىیدارى انتقام بگ یکٌ اٍن نًنگ سع دی. فًهدىیندارن ٍ نهَنش رٍ قبال ند
ناباٍرانٌ  سیکٌ چ نطَریکردى بَدن. يه لیخَدش ٍ احتهاال يهٌ يو نَعانش انسانًا تحه

ٍ  دکرد ٍ دٍبارى با سرعت تهام حرکت کر یبٌ کشت یشت، نگايکرد، نًنگ برگ یبًش نگاى ن
نثل شکَندن  یکشت ٌیدر يو شکستن تنٌ  ،یتن 80نَجَد  ٌی ی. برادیرٍ در يو کَب یکشت

 .آب رفت ٍ از نظريا پنًان شد ریبرخَرد نًنگ ز نینَنٌ. بعد از ا یپَست تخو نرغ ن
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نًنگ  کیبَد کٌ  یبار  نیاٍل نیا و،یدٍن یبَدن. تا اٍنجا کٌ نا ن رینطلقا نتح یکشت خدنٌ
سابقٌ بَد ٍ گزارش نشدى  ینسالٌ ب نیا خیکرد. تا اٍن زنان در تار یحهلٌ ن یکشت کیبٌ 

بار نَبت اٍنًا بَد کٌ  نیشَن شدى بَد ٍ ا یکٌ قرار بَد شکارشَن باشٌ، شکارچ یبَد. نًنگ
اس اکس حاال در حال  یَد. کشتبرعکس شدى ب اشَنینَندنشَن تقال کنن. تهام دن ىزند یبرا

 .اختضار بَد ٍ ير لحظٌ انکان داشت غرق بشٌ

 قیرٍ بٌ قا ازینَرد ن لیتَنن ٍسا یيا بشن ٍ تا اٍنجا کٌ ن قیگرفتن سَار قا ویسرعت تصه بٌ
نَن، دٍ عدد الک  لَیگالَن آب گذشتن، صد ک65 قیتَ ير قا ق،یيا ننتقل کنن. سٌ تا قا

کو کو ٍحشت داشت در فکر خدنٌ  د،یکٌ شب رس یتفنگ. ٍقت کیٍ  یناٍبر  لیپشت، ٍسا
 انَسیاق یعنی ایدن انَسیاق نیٍسط بزرگتر کیکَچ قیقا ٌیاٍنًا تَ  نکٌیاکرد. فکر  یرسَخ ن

 یکَرسَ ٌیدٍنست کٌ  یپَالرد ن تانیکاپ نیدلًرى آٍر بَد. با ٍجَد ا یلیآرام گرفتار شدن خ
. یلَنتر یک 2000بَد در فاصلٌ  زینارک رىیًا جزبٌ اٍن یخشک نیتر کیيست. نزد یدیان

کٌ بٌ سهت غرب  ییدر اٍن ننطقٌ، باديا زىیآل یبَد کٌ بٌ کهک باديا دٍاریپَالرد ان تانیکاپ
کشٌ  یرٍز طَل ن 60 دادی. نحاسباتش نشَن نرىیجز نیٍزن ظرف چند يفتٌ برسن بٌ ا ین

 نیکٌ ساکن نیکردن از ا فیرٍ تعر یعاتیشا تانیکاپ یبرا یٍ جَ سیتا بٌ اٍنجا برسن. انا چ
برن کٌ  یا گٌید ریکردن بٌ شهت جزا شنًادیپ ٍنًاآدم خَار يستند. ا زینارک رىیجز یبَن

با  شتریبَد کٌ ب یپَالرد، ادن تانی. کاپیجنَب یکایبٌ آنر کترینزد رینتهدن تر باشن. نثل جزا
 .کرد ٍ نظر يهٌ براش نًو بَد ین یاجهاع ريبر 

 3200حرکت کنٌ.  یجنَب یکایگرفت بٌ سهت آنر ویداد ٍ تصه دىیعق رییتغ نیيه یبرا
 1600نخالف آب  انیکردن کٌ تازى بٌ خاطر جر یبٌ سهت شرق حرکت ن دیبا لَنتریک
بٌ سهت شرق حرکت  لَنتریک 4800 دیدر ٍاقع با یعنی شدیيو بًش اضافٌ ن گٌید لَنتریک
 دیفَاصل رٍ تَ ذينتَن تصَر کن نیاگر ابعاد اباشٌ.  یکشندى ا ویتصه تَنستیکردن. ن ین
نقطٌ  نیتر یفاصلٌ جنَب شرق وینثال براتَن بزن ٌی دی. بزاردیش ینتَجٌ عهق فاجعٌ ن شتریب
نثال ناکَ در  رانینقطٌ ا نیتر یعهان، نرز پاکستان تا شهال غرب یاینثال بندر گَاتر در در رانیا

 یعنیکردن  یبٌ سهت شرق حرکت ن لَنتریک 4800 دیبا ٍنًا. انا الَنترىیک 2500 ٌینرز ترک
 .کیکَچ یيا قیقا یاٍنو تَ رانیطَل نَرب ا نیشتریدٍبرابر ب کینزد
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رٍ براشَن رقو  یتَنست سرنَشت شَن ین زینارک رىیرفتن بٌ جز یعنیطرف ناجرا يو  اٍن
خَاريا بَدى ٍ در ادم  رىیجز زینارک رىیکٌ بلٌ، حز ویدٍن ین گٌید 2020بزنٌ. نا االن در سال 

 رىیجز نیدر ا یآلهان ستیتَر کی شیچند سال پ نیيه یسنت ٍجَد داشتٌ. حت نیگذشتٌ ا
 .شد دایجنازش بعد از ندت يا پ یایکشتٌ شد ٍ بقا شیبَن یبٌ دست راينها

بزرگ. بعدش  ینَج يا د،یشد یراى خَدش رٍ نشَن داد. تَفان يا یيا یسخت عیسر یلیخ
 ریکشندى يَا، يفتٌ يا ز یخط استَا ٍ گرنا کیشدن. نزد انَسیاق یستایٍارد بخش ارٍم ٍ ا

 رىیفرار از آفتاب ٍجَد ندارى. ج یلحظٌ ا یبرا ینفر  چیي کیکَچ قیقا ٌیٍ تَ  دیآفتاب شد
ٍ بدن  ستین یبدن انسان کاف یکٌ اصال برا یزانیفنجَن آب در رٍز بَد، ن ٌیآبشَن يو فقط 

 یيو بدترى. نٌ ناي ریاز کَ انَسی. اٍن ننطقٌ از اقشٌیکو آب ن شٌ،ین تیدریيا ید عیسر
 .برقَت ،یچیي ،ینٌ بارٍن ،یا

 دایرٍ سر رايشَن پ کیکَچ یلیخ رىیجز ٌی، 1820 ریدسان ستویناى تالش در ب کیاز  بعد
 رىیاحتهاال يهَن جز رىیجز نیکٌ ا ویدٍن یاطالع بَد، نا انرٍز ن یکردن کٌ خَدشَنو ازش ب

بٌ ير حال لنگٌ  یقابل سکَنت. ٍل ریآب ٍ علف ٍ غ یب کٌ،یکَچ یلیخ رىیجز ٌیسَنٌ. کٌ يندر
آب بارٍن جهع شدى  یٍ اٍنجا نقدار  رىینعهت است. خَدشَنَ رسَندن بٌ جز ابانیدر ب یکفش
بَد کٌ شکار کردن انا بعد از فقط چند رٍز  کیپرندى کَچ یکردن، تعداد دایسنگ يا پ یتَ رٍ

بَد تَ  یغار  کی یيو ٍجَد نداشت. از طرف یکرد ٍ آب دایخَردن پ یبرا یز یشد چ ینه گٌید
 رىیجز نیاٍنجا يست کٌ بٌ نظر در يه ییاسکلت انسانًا دنید داخلشرفتن  یکٌ ٍقت رىیجز

 ایدل بٌ در دیندارن ٍ دٍبارى با ی. چارى استینَندن ن یجا نجایکٌ ا دنیتلف شدن. فًه
ٍ يهَنجا بهَنن. اٍن سٌ  یگرفتن سفت بچسبن بٌ خشک ویتصه حال سٌ نفر نیبزنن. با ا

 یيو برا یرسٌ تالش ی. بٌ نظر ندنید ینه خَدشَنرٍ در  ایتاب ٍ تَان زدن بٌ در گٌینفر د
بًتر بَد، يو  نیيو ا قیقا یافراد تَ یبرا نکٌیاحتهاال بٌ خاطر ا شٌ،ینظر اٍنًا انجام نه رییتغ

نبَد ٍ  یيا بٌ اندازى کاف قیيا بٌ شدت کو بَد ٍ يو خَب آب ٍ غذا در قا قیقا یتَ یفضا
کٌ  یسَم جَ تانیٍ کاپ سیدٍم چ تانیپَالرد، کاپ تانی. کاپدیرس ین ٌیسًو اٍن سٌ نفر بٌ بق

دٍبارى سَار سٌ تا  گٌینفر د 14نداشت يهراى  یبَد کٌ حال خَش یيو بَد ٍ ندت ضینر
 .رحو ی ایرشدن ٍ زدن بٌ دل د قشَنیقا
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 1600در  بایتقر ستریا رىیکنٌ بٌ سهت جز تیيا رٍ يدا قیگرفت قا ویپَالرد تصه تانیکاپ
دٍنستن کٌ فقط  یاز قبل بَد چَن يهٌ ن شتریشرق. حاال اضطراب ٍ استرسشَن ب یلَنتر یک

خَش شانس باشن کٌ جَن سالو بٌ در ببرن. در  یلیخ دیغذا دارن ٍ با گٌیچند يفتٌ د یبرا
 فیبَد کٌ ناخَش بَد، رٍز بٌ رٍز ضع یادیندت ز ویکٌ گفت یجَ یسَم آقا تانیطَل سفر کاپ

تهَم کرد.  ٌیکٌ سرانجام در ديو ژانَ دیرس ییتب ٍ لرز داشت ٍ کار بٌ جا هایتر شد، دا
آرام شد آرانگايش. با  انَسیط اقکردن ٍ يهَنجا ٍس ایدر ویجنازشَ تسل قیيهرايانش در قا

 یدر دلشَن کَر سَ دیخَدشَن رٍ باختن. تا اٍن نَقع شا ٌیحافراد يو رٍ ٌیاتفاق بق نیا
. آرزٍ دنید یخَدشَن رٍ ن کینزد ندىیانگار آ ،یزجرکش شدن جَ دنیبا د یبَد ٍل یدیان
تلف بشن،  جیبٌ تدر یضینر ایٍ  یسرگردان بهَنن ٍ از گرسنگ نطَریکردن کٌ اگر قرارى ا ین

بٌ  اشَنیکو کو بعض یٍ بخَرتشَن. حت ادیب ینًنگ ایغرقشَن کنٌ  ادیب یيهَن بًتر کٌ تَفان
. نا ٍاقعا ستیخَدشَنَ خالص کنن. کو ن قیقا یافتادى بَدن کٌ با اسلحٌ تَ یفکر خَدکش

 یب َسانیاق ٌیکٌ انسان ٍسط  ینطلق یدیٍ ناان یپناي یحس ب ویتصَر کن یحت ویتَن ینه
 .کردنش دارى دایانتًا از نجات پ

اٍنًا رٍ بٌ سهت  یادیدارى ز یانَسیاق اناتیکٌ باد ٍ جر دیفًه عیسر یلیپَالرد خ تانیکاپ
 نی. اگر اننشیرٍ اصال رد کنن ٍ نب ستریا رىینهکن بَد جز نکٌیا یعنی نیبرى ٍ ا یجنَب ن
 گٌید لَنتریک 3200کٌ  یجنَب یکایخَد قارى انر شدین گٌید ،یخشک نیافتاد اٍل یاتفاق ن

يهٌ درد ٍ رنج رٍ  نیطاقت ا گٌیتهام. نرگ يهشَن. اٍنًا کٌ د یعنی نیٍ ا شتفاصلٌ دا
 گٌید لَنتریک 3200نَند. کٌ بخَان یبراشَن نه ییآب ٍ غذا گٌینداشتن ٍ اگر يو داشتن د

 ییدنا راتییبدترى. تغ ریيو گفتو قبال از کَ انَسیاضافٌ بشٌ. اٍن قسهت از اق رشَنیبٌ نس
 انَسیتَ اق یعهَد اناتیجر شٌیباعث ن ییدنا راتیی. نبَد تغگرنٌ یلیيَا خ شٌیکهٌ. يه
باال.  ادیٍ آب گرم تر ن نییپا رىین شٌینثال سرد ن یآب ٍقت گٌید ویدٍن ی. چَن نرىیشکل نگ

نباشن نَاد  یعهَد اناتیجر نیا یيا يستند ٍ ٍقت انَسیاق ینعهَال در ژرفا یینَاد غذا
يو در سطح ٍجَد نخَايد  ینَجَد زندى ا چیي یعنی نیٍ ا انیيو بٌ سطح نه ینغذ

در  گٌیيو د شَنییغذا رىیيو در دسترس نبَد کٌ بخَان شکار کنن ٍ ذخ یداشت. پس ناي
بَد.  قیآب ٍ غذا بَد بٌ افراد ير قا رىینسٍَل تخس کردن ج قیحال اتهام بَد. فرناندى ير قا
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نَندى رٍ شبَنٌ بدزدن  یباق یغذا قشینبادا افراد قا نکٌیاز ترس ا ،یدٍم کشت تانیکاپ سیچ
تَ دل شب،  ٌیام ژانَ 12. دیخَاب یکرد ٍ اسلحٌ بٌ دست ن یٍ بخَرن ظرف غذا رٍ بغل ن

 ریبٌ غ س،یچ قیجدا بشٌ. تَ قا گٌید قیاز دٍ قا شیچ قیتَفان کٌ باعث شد قا ٌیخَردن بٌ 
شدى بَدن ٍ  تنًايو بَدن ٍ حاال  گٌیسالٌ ٍ سٌ نفر د 14 کرسَنیتَناس ن سیاز خَد چ

 زىین سی. چقشَنیکَسٌ بزرگ حهلٌ کرد بٌ قا ٌینبَد. چًار رٍز بعد،  گٌید قیاز دٍ تا قا یخبر 
تَان  یشدى بَد کٌ حت فیاٍنقدر ضع گٌیکرد کَسٌ رٍ شکار کنٌ انا د یرٍ دستش گرفت ٍ سع

 .رٍ يو نداشت زىیپرتاب کردن ن

ٍاقعا  گٌیپَالرد د تانینبَد. خَد کاپ نیاٍضاع بًتر از ا گٌید قیاٍنَر تر در دٍ قا لینا چند
 یکردن خشک دایپ یٍقفٌ برا یٍ رٍزيا تالش ب یٍ تشنگ یشدى بَد، از فرط گرسنگ فیضع
ت طاقت نتَنس قیاز يهرايانشَن بٌ نام السن در قا یکیرٍزا بَد کٌ  نیرفتٌ بَد. يه لیتحل

از  یکیبَد.  اىیيا بَد. س ییقایآفار ییکاینفذ آنر 7از اٍن  یکیشد. السن  تلفٍ  ارىیب
آب کٌ  یصَرتشَ ٍ چشهاشَ بست ٍ قصد داشت ببندازتش تَ یرٍ دیدٍستاش دست کش

کٌ نهکنٌ باعث  یز یعاقل، چ انَردیدر ٌیتر اٍند ٍ در گَشش گفت:  کیپَالرد نزد تانیکا
کٌ از ترس آدم  یپَالرد تانیکاپ گٌید زدىیآن طعنٌ یلیندازى. خ ینجاتش بشٌ تَ آب نه

 دایرٍ عَض کردى بَد، حاال اٍنقدر تنزل پ رشینرى ٍ نس زینارک رىیگرفت بٌ جز ویخَاريا تصه
 .داد ین یکردى بَد کٌ تن بٌ ادم خَار 

 دیشنَ یٍ قضاٍت کنو، ير کدٍم از شها کٌ نر یسال کس صتیخَام بعد از دٍ ینن نه البتٌ
 دیتَنین دیرینشابٌ قرار بگ طیکٌ شها اگر دٍر از جَن در شرا دیٍ صادقانٌ بگ دیتصَر کن

. انا نن دیسیننو بنَ ینظرتَنَ برا د؟یکن یرٍ نه یکار  نیکٌ نٌ اصال يهچ دیٍ بگ دیکن نیتضه
کشتٌ بشٌ  یاز سر جنَن کٌ براش ادن یادم خَار  نیيست ب یتفاٍت کیباالخرى  نوک یفکر ن

ٍحشتناکٌ.  یلیدٍنو خ ی. نهینداشتٌ باش یا گٌید نٌیگز چیٍ تَ ي رىیکنارت به یکس نکٌیٍ ا
 .فکر کردن بًش یحت

 یکردنشَنَ خَب بلد بَدن ، بٌ سرعت اعضا ٍ جَارح السن ب یعنبر کٌ سالخ ینًنگ يا نثال
 گٌیرٍز بعدش، دٍ نفر د 8. ظرف ایريا کردن در در نَا رٍ درآٍردن ٍ دٍبارى بدنش رٍ بستن ٍ

 نیجدا از ا ویکٌ گفت سیچ قیشدن. در قا ٌیرٍش خَراک بق نیيو نردن. کٌ اٍنًا يو بٌ يه
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از افراد بٌ  یکیقصٌ بَد. غذا ندت يا بَد کٌ تهَم شدى بَد.  نیبَد، قصٌ يه فتادىا قیدٍ قا
کار رٍ بٌ  نینَندى يا شد. جالبٌ در نَشتٌ ياشَن يست کٌ ا ینرد ٍ خَراک باق زاکینام آ

شد پس  ینَند خراب ن ین دیشد یدادن چَن اگر گَشت در اٍن گرنا یسرعت انجام ن
کنو کٌ  فیتَنو تَص ینه یزبَن چیگٌ با ي ین سیبدن. چ بشَینجبَر بَدن کٌ بٌ سرعت ترت

قلب دٍستانهَن  یکٌ حت ویسنگدل بَدرحو ٍ  ی. چنان بارىیسر رٍح ادم ن ییچٌ بال یگرسنگ
 .ویرٍ يو خَرد

 تانیرٍز کاپ کیشد.  ین یشد ٍ رٍز يا پست سريو سپر  ین یط ینطَر یيه یادیز نسافت
با  قیشدى بَد. اٍن قا دی. ناپدستین یسَم يو خبر  قیاز قا دیپَالرد چشهاش رٍ باز کرد ٍ د

پَالرد فقط سٌ نفر  تانیکاپ قینشدن. حاال در قا دىیٍقت د چیي گٌیسٌ تا از يهرايانش د
از اٍن دٍ نفر اتفاقا پسر عهٌ خَد  یکیکٌ  گٌیپَالرد ٍ دٍ نفر د تانیکاپنَندى بَدن. خَد 

کرد. اٍٍن،  ین تشَنیتا سرحد نرگ داشت اذ یپَالرد بَد بٌ نام اٍٍن. باز يو گرسنگ تانیکاپ
اٍن رٍ بکشن ٍ  ٌیافتاد، بق یازن ٍ بٌ نام ير کسداد تا قرعٌ بند شنًادیپسر عهٌ کاپبتان، پ

 نیکار در گذشتٌ ب نیکردن. بٌ نظر ا ین داینجات پ ٌیحداقل بق ینطَر یادانٌ ناجرا. ا
کاستو  ا،یگفتن رسو در یشدن. بًش ن ین ایکٌ گرفتار در ییانَرديایرسو بَدى، در انَرديایدر

 یکشتٌ ن َندیکٌ قرعٌ بٌ نانش در ن یکردن ٍ کس ین یرٍش قرعٌ کش نی. تَ ایآف د س
پَالرد اٍلش نخالفت کرد ٍ گفت نن بٌ  تانیاٍن رٍ بخَرن ٍ زندى بهَنن. کاپ گرٍنیشد تا د

نن چطَر تَ رٍ بکشو. بعد گفت اگر  فتٌینادرت قَل دادم نراقبت باشو. اگر قرعٌ بٌ نان تَ ب
 ٌی. چند رٍز گذشت ٍ از بقویکش ینه نکاریا یرٍ برا ینن نردم، بدن نن نال شها، انا نا کس

کرد  یدعا ن ییجَرا ٌیقبَل کرد.  یتان پَالرد يو از سر ناچار یکاپ نکٌیانکار تا ا تانیاصرار از کاپ
رٍ برداشت ، چًار  ی. تکٌ چَبیجینرگ تدر نیٍ راحت بشٌ از ا فتٌیکٌ قرعٌ بٌ نام خَدش ب
کٌ طَل  ینشتش گرفت طَر  . سرشَن رٍ نهاس کرد ٍ درینانساٍ یقسهت کرد، قسهت يا

شد. قرعٌ  یکشتٌ ن دیافتاد با ین شچَب بً نیکٌ کَتاى تر یير چَب نشخص نباشٌ. کس
 یاٍٍن چَن کٌ فکر نه تان،یافتاد. پسر عهٌ کاپ تانیانجام شد ٍ قرعٌ فال بٌ نام خَد کاپ یکش

شدى بَد.  هَنیپش ایرسو در یاجرا یبرا شیاز اٍن يهٌ پافشار تٌیبف تانیکرد قرعٌ بٌ نام کاپ
قبَل نکرد. اسلحٌ رٍ برداشت سر  تانیانا کاپ ویکن یدٍبارى قرعٌ کش دیگفت با تانیبٌ کاپ
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رٍ داد دست اٍٍن ٍ گفت بزن. اٍٍن نردد  گشیسر خَدش ٍ طرف د یاسلحٌ رٍ گذاشت رٍ
 ٌیزد بزن اٍٍن بزن، کٌ  ین ادینرتب فر تانیبَد ٍ ٍحشت تهام ٍجَدشَ فرا گرفتٌ بَد. کاپ

 نیخَدش ا کٌ یکرد ٍ در دم نرد. کس کیيَ اٍٍن اسلحٌ رٍ برگردٍند سهت سر خَدشَ شل
خالص  تانیکاپ یشد ٍ خَدش رٍ جا هَنیداشت، اخر سر پش ایرسو در یيهٌ اصرار بٌ اجرا
 .نَندى رٍ زندى نگٌ دارى یدٍ نفر باق گٌیدٍ يفتٌ د یکی تَنستیکرد. جنازى اٍٍن ن

بٌ خَدش  قیقا یکیرٍ در اٍن  سیدٍم چ تانینگاى کاپ یهیٍ ضخ دیسف یابريا ٌ،یام فَر 17
. بعد از سٌ دنیبزرگ رٍ د یبادبان یکشت ٌی. چند ساعت بعد یاز خشک یجلب کرد. نشَنٌ ا

چًاردى سالٌ  کرسَنین س،یدٍم چ تانیکاپ ک،یکَچ قیقا کیبا  لَنتریيزاران ک هَدنیناى ٍ پ
گَد رفتٌ،  یکردن. چشهًا داینجات پ یسیانگل یتجار  یکشت ٌیتَسط  گٌینفر د کیٍ 

 یکشت یجَنشَن رٍ با زحهت بٌ رٍ یب یپارى ٍ . بدنًا یزدى، لباسًا رٍنیب یاستخَنًا
دٍرتر بٌ  لَنتریک 500نايٌ اٍنًا. شش رٍز بعد ٍ  نیبَد بر شکنجٌ چند یانیپا نیکشَندن ٍ ا

دٍم رٍ  قینانتاکت بَد، قا رىیکٌ اتفاقا اٍن يو از جز گٌیشکار نًنگ د یکشت یکیسهت جنَب 
پسر عهش رٍ  یکٌ استخَنًا یافتادى بَد در حال قیقا یيَش رٍ یپَالرد ب تانیکرد. کاپ دایپ

بَد، انا ير دٍ اٍنًا  تانیيَش کنار کاپ یب نطَریيو يه گٌیدر دستًاش نشت کردى بَد. نفر د
 .کردن داینجات پ

باشٌ سٌ نفر  ادتَنیاگر  یکردن ٍل دایاس اکس نجات پ ینفر از خدنٌ کشت 5نجهَعا  نیبنابرا
 یلیکَچک يندرسَن نَندى بَدن کٌ نهکن بَد زندى باشن ير چند احتهالش خ رىیدر جز گٌید

پَالرد با  تانیآب ٍ علف. کاپ یبَد ٍ ب کیکَچ یلیخ رىیاٍن جز ویگفت نکٌیکو بَد با تَجٌ بٌ ا
 رییتغ یيندرسَن با که رىیرفت ٍ جز ین ایبٌ استرال یجنَب یکایکٌ از انر ییایاسترال یشتک ٌی

 رىیجز نیبٌ ا یسر  ایسر رايشَن بَد، يهاينگ کرد تا اٍنًا در برگشتشَن بٌ استرال رینس
 ییایاسترال یکشت لیآٍر 9زندى بَدن نجاتشَن بدن.  رىینَندى در جز یبزنن ٍ اگر سٌ نفر باق

رٍز در  111کرد. اٍنًا  دایير سٌ نفر رٍ زندى پ یٍ در کهال ناباٍر  دیيندرسَن رس رىیبٌ جز
بٌ تن نداشتن، ٍ از شدت  یبا خَردن صدف يا لب ساحل دٍٍم اٍردى بَدن. لباس رىیجز

بَد.  دىیاز راى رس ییایاسترال یکردن کٌ کشت ین یلحضات آخر عهر خَدشَن رٍ سپر  یگرسنگ
 7کردن ٍ جنازى  داینفر نجات پ 8اس اکس، فقط  یست نفر خدنٌ کشتینجهَعا از ب نیبنابرا
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نانتاکت.  رىیاٍنًا برگشتن بٌ جز یيهگ 1821خَردى شد. ناى جَن  ٌینفر يو تَسط بق
سر ير  یرفتیزٍد نقل يهٌ نجالس شد. ير جا کٌ ن یلیاس اکس خ یکشت کیسرگذشت تراژ

 یپَالرد کٌ استخَنًا تانی. کاپداس ٍ اکس ٍ سرگذشتش بَ یٍ بزرن حرف حرف کشت یکَ
نادر  شیبراش درست کردى بَد رفت پ یپسر عهٌ خَدش اٍٍن رٍ نگٌ داشتٌ بَد، ٍ تابَت

 گٌیکرد ٍ د نشیکرد. عهٌ پَالرد نفر فیشد ٍ داستان رٍ براش تعر یاٍٍن کٌ عهٌ خَدش ن
نفر  5بٌ اٍن  ینردم نگاى خطاپَشانٌ ا ٌی. انا بر خالف اٍن بقنتشیٍقت حاضر نشد بب چیي

. انا ایدٍنستن. جالبٌ اکثر اٍنًا دٍبارى برگشتن بٌ در ین یداشتن ٍ خَد اٍنًا رٍ يو قربان
شد بٌ نام دٍ برادر کٌ  یا گٌید یکشت تانیسرنَشتش عَض شد. اٍن ابتدا کاپ یبٌ کل تانیکاپ

 رىیزدٍ برادر حرکت کرد بٌ سهت غرب بٌ سهت ج یشکار نًنگ بَد. کشت یکشت ٌیاٍن يو 
گرفتار تَفان شد، باد ٍ نَج  شَنیکشت ییيَا رىیجز کیکردن نًنگ. نزد دایپ یبرا ییيَا
کو عهق شد ٍ گرفت بٌ صخرى  یٍارد بخش يا یکشت نیٍ ب نیح نیٍحشتناک ٍ در يه یيا
 .غرق شد یکشت تایشد ٍ نًا یپارى شد ٍ آب با شدت ٍارد کشت یٍ کف کشت ینرجان یيا

ساعت تَسط  24بَد کٌ بعد از  اریشدن ٍ بخت باياشَن  کیکَچ یيا قیخدنٌ سَار قا يهٌ
شٌ تصَر کرد حال  یدٍ برادر از دست رفت. ن یکردن انا کشت داینجات پ گٌید یکشت ٌی

 یبَد غرق شد ٍ دستَر فرار رٍ صادر ن تانشیکٌ کاپ یا یدٍبارى کشت یپَالرد رٍ ٍقت تانیکاپ
بَدن ٍ نهکن بَد نًر  یخرافات شتریب یلیکٌ قطعا نردم خ شیصت سال پیکرد. اٍنو در دٍ

لحظات عهرش  نیپَالرد بدتر تانیکاپ گٌیبهَنٌ. د یتا ابد باق شیشَنیپ یرٍ یٍ نحس یهنیبد
رٍ بٌ نن اٍن  شیحاضر نخَايد بَد کشت یکس چیي گٌیدٍنست کٌ د یکرد. ن ین یرٍ سپر 

 یيا یدر کشت یتانیبٌ پَالرد اجازى کاپ گٌید ناجرا نیاتفاق يو افتاد. بعد از ا نیبسپرى. يه
نشغَل خدنت شد بٌ عنَان خدنٌ  گٌید یتجار  یکشت ٌیدر  یشکار نًنگ ندادن. بعد از ندت

پَالرد لقب  تانیبٌ بعد بٌ کاپ نیغرق شد. از ا ییيَا یکیدر نزد چیساندٍ ریکٌ اٍنو در جزا
در  الینرد بد اق یعنیدادن  ین َنسیلقب  یبٌ کس یٍقت یانَردیرٍ دادن. در عالو در َنسی

يو  شیغرق بشٌ. ٍجٌ تسه یحتها اٍن کشت شٌیباعث ن یکشت کیکٌ بَدنش در  ایدر
سَارش شد غرق شد ٍ خَدش يو تَسط نًنگ  یک یکٌ کشت انبرىیپ َنسیيهَن داستان 

پَالرد  تانی. کاپدنًنگ يا پا داشتن یٍقت زٍدیدر اپ ویداد حیشد. قبال داستانش رٍ تَض دىیبلع
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 یز ینانتاکت، چ رىیعهرش رٍ نگًبان شب بَد در جز ٌیشد ٍ بق یاجبار  ینجبَر بٌ بازنشستگ
خَدش ٍ خانَادش بَد. گفتٌ شدى کٌ ير سال يهزنان با سالگرد اٍن  یکٌ باعث سرافکندگ

رٍز  چندپَالرد  یآقا نًایيا ٍ ا یاس اکس ٍ احتهاال خاطرات ادم خَار  یاتفاقات، اتفاقات کشت
 .خَرد ینه یز یگرفت ٍ چ یکرد ٍ رٍزى ن یاتاق نحبَس ن کیخَدش رٍ در 

دارى کٌ االن  یکٌ دختر  دیناتاکت فًه رىیبرگشتن بٌ جز یٍقت سیچ یاقا یدٍم کشت تانیکاپ
 یشٌ آقا یخبر بَد. گفتٌ ن یٍ از ٍجَدش ب دشید یبار بَد کٌ ن نینايشٌ ٍ اٍن اٍل 14
ٍ  یعاد ریبٌ صَرت غ شٌیداشتٌ. يه یبیعج یرفتاريا یٍل دىیبٌ شکار نًنگ ادانٌ ن سیچ

گفت  یداشتٌ، خَدش ن یخَدش غذا نگٌ ن کینزد شٌیخَردى. يه ینبرابر غذا  نیچند
 .رمیبه یرٍ دارم کٌ از گرسنگ نیا یایفَب

 سیاس اکس کرد. سالًا گذشت چ یاز يهَن اٍل شرٍع بٌ نَشتن گزارشات تراژد سیچ
در  سیچ ینًنگ. پسر آقا یشکارچ کیٍ  انَردیدر ٌیشد ٍ کٌ اٍن يو از قضا  یصاحب پسر 

رٍ بٌ شد ٍ بٌ  یا گٌیشکار نًنگ د یکشت ٌیبا  انَسیشکار نًنگش ٍسط اق یاز سفريا یکی
نعلو  یکشت یکیبا يو گذرٍندن. در اٍن  یٍ ساعت یاحَال پرس یبرا ستادنیرسو اٍن رٍزگار ا

 کیکالس اتیکٌ ايل رنان خَندن يستن ٍ با ادب ییکسا ل،یلَبَد بٌ نام حرنان ن یجٍَن
 یکپ شٌیپسر کٌ يه سیخَام بگو. چ ین ینن چ دٍننیآشنا يستند احتهاال ن کایآنر

 یازشَن رٍ داد بٌ آقا یکپ ٌی ،اس اکس رٍ يهراى داشت یکشت یگزارشات پدرش از تراژد
 لیيرنان نلَ یاس اکس، آقا یسال بعد از ناجرا یس یعنی 1851. سال لیيرنان نلَ
 یکشت عیرٍ با الًام از ٍقا کید یبا عنَان نَب ایدن یخَدش ٍ البتٌ شايکار ادب یشايکار ادب

ک نًنگ عنبر ٍ ی بیتعق یبرا زاىیکٌ تهام يو ٍ غهش رٍ ن یتانیاس اکس نَشت. داستان کاپ
 یقطع کردى بَد. ٍقت شدى ٍ پاش رٍ يو شیکٌ قبال باعث غرق شدن کشت یانتقام از اٍن. نًنگ

رنان جز  نیانرٍز ا نیٍ تا يه دیبهب ترک کیابتدا ننتشر شد نثل  کید یرنان نَب
 شیکٌ آرزٍ کند ی( اعتراف نات ینَبل ادب زىیفاکنر )برندى جا امیلی. ٍاستیدن یادب یشايکاريا

ٌٔ اٍ ن نیبَدى کٌ ا نیا  .بَد یکتاب نَشت

 نیشَد. ا یشرٍع ن «(Call me Ishmael)دیخطابو کن لیاسهاع»با عبارت  کید ینَب رنان
کتاب در فًرست  نیعبارت آغازکنندٔى رنان است. ا نیتر جًان نعرٍف اتیادب انیعبارت در ن
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 نیآٍ رتر از شگفت یکیالرنس آن را  اچ یقرار گرفتٌ ٍ د نیبٌ انتخاب گارد خیصد کتاب برتر تار
قسهت از ژرفا رٍ اختصاص  کی دیاست.شا خَاندى ایکتاب در نَرد در نیٍ بًتر ایدن یيا کتاب

اگر دٍست  نیسیدٍست دارم. شهام نظرتَن رٍبنَ یلینن کٌ خ کید یبٌ رنان نَب ویداد
 .ویداشتٌ باش یزٍدیاپ نیکٌ نا يهچ نیدار

رنان در گذر زنان  نیٍ افسانٌ ياست. ير چقدر کٌ ا قیاز حقا یا زىیآن گید ینَب رنان
سپردى شد ٍ کهتر  یرنان کو کو بٌ فرانَش نیا یقینحبَب ٍ نحبَب تر شد بخش حق شتریب

 نیکٌ نا در ا یتینَشتٌ شدى. ٍاقع تیبر اساس ٍاقع یشايکار ادب نیيست کٌ بدٍنٌ ا یکس
 .ویردک فیقسهت براتَن تعر

اس اکس نگاى کنو. احساس ٍ برداشت  یکشت یيو بٌ تراژد گٌید ٌیزاٍ ٌیدٍست دارم از  نن
 عیٍقا نیداستان، ا نیانا بٌ نظر نن ا ویداشتٌ باش گٌینهکنٌ شها برداشت د نٌینن ا یشخص

 یکٌ انقدر الًام بخش بَدى برا ستیخَد ن ینا. ب یدارى برا امیپ یلیخ کٌیسهبل یلیخ
اس  ینظر نن تراژد. بٌ سٌیرٍ بنَ کید یکٌ برى ٍ نَب لیيرنان نلَ ثلن یبزرگ سندىینَ

کٌ  یخَاي ادىینا انسانًاست. انسان ز یخَاي ادىیدر نقابل ز عتیاز خشو طب یاکس نهاد
نَنٌ.  یعقَبت نه یيا ب یخَاي ادىیز نیٍ ا ستیٍقت بٌ حق خَدش قانع نبَدى ٍ ن چیي

يا  لیس د،ینینا انسانًا بب یرٍ از دستبرديا عتیباز خشو ط یآثار  دیتَنیانرٍز يو ن نیيه
 .گٌیعَاقب د یلیٍ خ زگرديایيا، ر یيا، خشکسال یآتش سَز  رانگر،یٍ

 :یقَل فردٍس بٌ

 سر بٌ سر عبرت ٍ حکهت است / چرا بًرى نا غفلت است جًان

. کنٌ ینا انسان يا رٍ دچار خَاب غفلت ن عت،یآٍردن بٌ عادت ٍ جدا شدن از بطن طب یرٍ انا
 .ویبردار عتیدست از سر طب یل بابا بسکٍ بٌ قَ ویایکٌ بٌ خَدنَن ب دٍارمیان

شکار نًنگ يا ٍجَد  یبرا یالهلل نیب تیاگر چٌ ندتًاست کٌ نهنَع 2020انرٍز، سال  نیيه
در  دیتَن ین دی. ينَز شها در ژاپن اگر برشٌیگرفتٌ ن دىیکشَريا ناد یلیتَسط خ یدارى، ٍل
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نًنگ  کیاست ٌیٍ بعدش يو  دینًنگ سفارش بد کنیغذا، ب شیرستَران بٌ عنَان پ کی
 .دیبخَر

بًش اشارى کردم االن در نعرض  زٍدیاز انَاع نًنگ يا يو نثل نًنگ شکار کٌ اٍل اپ یلیخ
نا ادنًا  نکٌیا لیکو شدى. فقط ٍ فقط بٌ دل یکنندى ا دیخطرن ٍ تعدادشَن بٌ طرز ناان

ن، استخَانشَن، گَشتشَ یبرا ویشکار کرد یا ٌیرٍ یقرن نًنگ يا رٍ بٌ طرز ب نیچند
نَندى بٌ خاطر جنبش نجات نًنگ  یکٌ باق ویتعداد نی. يهَشبَشَنعنبر خ ایرٍغنشَن ٍ 

نختلف باعث کايش  یدر کشَريا ینیشرٍع شد ٍ با ٍضع قَان یالدین 70ياست کٌ ديٌ 
اساس بَد کٌ نا اگر نًنگ يا رٍ  نیجنبش بر ا نیا دىینًنگ يا شد. ا یشکار تجار  ریچشهگ

کٌ بٌ  یفیٍ نح فینَجَدات ظر و؟یبد اتنج ویتَنیرٍ ن یچ گٌیپس د و؟ینجات بد وینتَن
 بینتَقف کردن تخر ینا برا ییبَد از تَانا یٍاقع شیازنا ٌیحرکت  نینَ بندن؟ در ٍاقع ا

با  یتَسط خَدنَن. ديٌ يشتاد بَد کٌ قانَن ننع شکار نًنگ يا اجرا شد ٍل ستیز طینح
 کیبر شکار، اٍنًا با  ىعالٍ نکٌیيستند بٌ خاطر ا یدر خطر جد ٍجَد ينَز يو نًنگ يا نیا

 یرٍیقانَن پ نیکشَريا يو از ا یلینَاجٌ يستن ٍ گفتو خ یانسان داتینجهَعٌ از تًد
رٍ بٌ  یهیقد یکٌ شکار نًنگ جز سنت ياشَنٌ ٍ نتاسفانٌ سنتًا لیدل نیبٌ ا شتری. بکننینه

شکار انبَى  ٌيا ب یينَز ژاپن یجًان یبرد. با ٍجَد تهام نخالفت يا نیاز ب شٌینه یراحت نیا
تاش نًنگ نادى  200اٍنًا چند صد نًنگ رٍ کشتن کٌ  2016پردازن. سال  ینًنگ يا ن

کٌ باٍر کنٌ چند  ٌیک ی. ٍلکننیکارٍ ن نیا ینقاصد عله یکٌ برا نٌیا ًشَنویباردار بَدن. تَج
 .باردار یاٍن يو نًنگ ياباشٌ.  ینقاصد عله یصد نًنگ برا

فارٍ در دانهارکٌ  ی رىیجز یبظاير نتهدن! ناجرا یآدنا اٍنو در قلب ارٍپا یاز شايکاريا یکی
 .رىیگیصَرت ن یهیسنت قد کیکٌ ير سال بر اساس  یتی. جناویدیکٌ يههَن شن

گو: ير سالٌ بٌ نناسبت بلَغ  یباشن ن دىینشن یز یبارى چ نیکٌ نهکنٌ در ا یدٍستان یبرا
 ی، نًنگ يا انٌیٍ ٍحش نٌیریسنت د کیطبق  یبزرگسال یٍرٍد بٌ نرحلٌ  ینَجَانان ٍ برا

يو  یراحت نیسدى ادانٌ داشتٌ ٍ بٌ ا ستیسنت ب نی. اکننیقتل عام ن یعیخلبان رٍ بطرز فج
خَدشَن  یخیرتا یيا سنت نیاز نًهتر یکیسنت را  نیچَن نردم فارٍ، ا ٌش یبرداشتٌ نه

 رینًنگ در جزا َنیلیکٌ شش ن شٌیزدى ن نیسال گذشتٌ تخه ی. فقط در طَل سدٍنن ین
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 تهَنیٍ در ٍبسا نستاگرانهَنینراسو نًنگ کشان رٍ قبال در ا نیا یفارٍ کشتٌ شدن. عکسًا
ٍ تا  نٌیسرتاسر خَن ایکٌ چطَر در دینیٍ بب دیبر دیتَن ین ویژرفا پادکست دات کام گذاشت

 .نَاست یب یکنٌ نعش نًنگ يا یچشو کار ن

خَراک ، پَشاک ، دارٍ ،  یبٌ بًانٌ  َاناتی، آزار ٍ کشتار ح دنیکش یرسٌ بٌ بردگ ینظر ن بٌ
ٍجَد  اتیجنا نیکٌ ا یندارى. ٍاقعا درستٌ کٌ گفتن تا زنان یٍ تهَن قیتحق ی، حت حیتفر

 .دیصلح ٍ آرانش رٍ نخَايد د یر رٍجنگ يو ٍجَد خَايند داشت ٍ بش یدانًایدارند، ن

 یلیخ نیبر بخَرد. نا بٌ زن نیکٌ بٌ قانَن زن و،ینکن یباشد کار  ادنانیقَل سًراب  بٌ
 .ادا کنٌ نیخَدش رٍ بٌ زن نیکنٌ د ین ی. پادکست ژرفا يو سعویبديکار

 .شٌین دیتَل ندىیپا رضایٍ نن عل ندىیپا الدین ،یکٌ بٌ کهک افسانٌ قضاٍ یپادکست


