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 زده خی خیتار -دهم قسمت

کٌ شش ناى از سال شبٌ ٍ االن يفتٌ  ییٍسط زنستَن کشندى قطب جنَب، جا ،یناى جَال
درجٌ است ٍ سَزش  53 یيَا ننف ی. دنادنیرٍز رٍ ند ییرٍشنا یياست کٌ خدنٌ کشت

 خیاز  ییایکنٌ در یکٌ چشو کار ن ییتا جا یکشتسَزٍنٌ. دٍر  یسرنا تا نغز استخَن ادنَ ن
خَرد شدن ٍ بٌ يو  یصدا رىیشکَنٌ ٍ جلَ ن یيا رٍ ن خی یتکٌ کش نطَریفرا گرفتٌ. يه

 یٍزى ٍ صدا ین یسَزناک دیيو باد شد یرسٌ ٍ ير از گاي یيا دا,نا بٌ گَش ن خیخَردن 
 .کنٌ ین اریغرشش يهٌ رٍ يَش

 یرسَنٌ. ير بار کٌ کشت یرٍ بٌ آخر خط ن یبدنٌ کو کو دارى کشت یرٍ خیتَن  َنًایلین فشار
کند  یلیخ یلیخ شرفتیپ گٌیلرزى ٍ د ین یکنٌ کل بدنٌ کشت یبرخَرد ن خی ویتَدى عظ ٌیبا 

ٍ  ستیقادر بٌ حرکت ن یکشت گٌیٍ د رسٌیيا بٌ پنج نتر ن خیجلَتر قطر  لیشدى. چند نا
 انینقطٌ پا نجایسر ارنست شکلتَن رٍ بٌ افرداش کرد ٍ گفت: ا ،ی. فرناندى کشتشٌیگرفتار ن

 .کنٌ یريا نه گٌیکٌ چنگ بزنٌ د یز یبٌ ير چ خی ٌ،یکشت نیا

 انَردی. سر ارنست شکلتَن درفتٌین شیسال پ 901حدٍدا  یعنی 9993اتفاق دارى سال  نیا
 ینکتشفان قطب جنَبٌ. کشت نیاز پرآٍازى تر یکی، نتَلد شدى بَد رلندیکٌ در ا ایتانیايل بر

استقانت، برخالف  ای یهردیپا شٌین یاٍنًا کٌ اسهش رٍ گذاشتٌ بَدن اندٍرنس بٌ فارس
 انَسیقطب جنَب در دل اق کینزد ،یننجهد جنَب انَسیٍ در اق ارىیب ٍماسهش نتَنست دٍ

 .زدى گرفتار شد خی

 ٌیسفر شدى بَد. اٍن قصد داشت با افرادش  نیا ینقشٌ ٍ آرزٍ راي یشکلتَن با کل یآقا
رد  ادىیپ یبٌ طَر کانل از قارى جنَبگان پا خیبار در تار نیاٍل یافتخار بزرگ رٍ کسب کنٌ ٍ برا

قابل تصَر کٌ تا اٍن  ریبس بزرگ ٍ غ ی. کار گٌیسهت قارى ٍ خرٍج از سهت  کیبشٌ. ٍرٍد از 
 .انجانش ندادى بَد یانسان چینَقع ي

اطلس  انَسیبَد تا از اق دىیشرٍع شدى بَد. اٍلش دٍ ناى طَل کش سیاٍنًا از خَد انگل سفر
شکلتَن يهراى  یقسهت سفر آقا نی. البتٌ در انیدر آرژانت رسیآ نسیرد بشن ٍ برسن بٌ بَ
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يا انجام بدى. بعدش خَدش رٍ بٌ  یيهاينگ یسر  کیتا  سینبَد ٍ نَندى بَد در انگل هشیت
 .نلحق شد هشیرسَند ٍ بٌ ت نیآرژانت رد رسیآ نسیبَ

نقطٌ  نینعهَال آخر رىیجز نی. ایجنَب یایجَرج رىیبٌ جز دنیرٍز رس 99اٍنجا يو بعد از  از
کهپ نَقت شکار نًنگ درش  ٌیکنٌ انا  ینه یدرش زندگ یکس چیارتباط با تهدنٌ. البتٌ ي
 .در طَل تابستَن نًنگ اٍنجا يستن اٍن يو فقط یيا یشکارچ یيست کٌ تعداد نعدٍد

ٍدل در جنَبگان. دٍ رٍز بعد از  یایرٍ يو ترک کردن بٌ نقصد در رىیجز نیا 9991دسانبر  5
يفتٌ يا  یکند شد. برا یلیخ شرفتشَنیبرخَرد کردن ٍ پ خیشناٍر  یبٌ تَدى يا رىیترک جز
در  یبٌ کل یشد ٍ کشت ین دیتا شد آنچٌ نبا رفتنین شیشناٍر نو نهک پ یيا خی نیدر دل ا

با جنَبگان فاصلٌ داشت.  لَنتریک 960 یعنی لینا 900کٌ فقط  یشد در حال ريا گرفتا خی
 .دید یفتح جنَبگان بر باد رفتٌ ن یخَدش رٍ برا یشکلتَن آرزٍ یآقا گٌیحاال د

در نَرد جنَبگان  کوی ویٍارد داستان بش شتریب نکٌیپرانتز باز کنو ٍ قبل از ا ٌی نجایيه نن
 .ویکنٌ بًتر داستان رٍ بفًه یبدم کٌ کهک ن حیتَض

 یعیطب یيا دىیشکل پد نیٍ ٍحشتناکتر نیدتریجنَبگان جهع يهٌ تضاديا است. شد دینیبب
 .دىیيهٌ با يو در قطب جنَب رخ ن

 یرسٌ، تَفان ین َسیدرجٌ سلس 60-يَا بٌ طَر نتَسط بٌ  یدنا استیدن یجا نیسردتر
رسٌ. کَالک يا ٍ بَران  یدر ساعت ن لَنتریک 500سرعت باد بٌ  یگاي است،ینقطٌ دن نیتر
 .کشندى است یجنَبگان بٌ طرز ٍحشتناک یيا

قطب جنَبٌ. بر خالف تصَر عهَم در قطب جنَب  اینقطٌ دن نیرتریکَ یباٍرتَن نشٌ ٍل دیشا
 نیيو کهترى بٌ خاطر يه قایآفر یاز صحرا یبارش حت زانیٍجَد ندارى. ن یبارش بایتقر

 یدر خَدش جا ارٍیدن نیریحجو آب ش نیشتریحال ب نی. انا در عاستیدن ریکَ نیبزرگتر
 .قارى رٍ پَشَندى نیکٌ سرتاسر ا خٌیدادى. ننظَرم اٍن يهٌ 

بًش باز نشدى بَد.  یبشر  چیي یپا شیسال پ 920 نی. تا يهاستینقطٌ دن نیافتادى تر دٍر
 سال بٌ زحهت پاش بٌ 920کردى بَد  یزندگ گٌید یسال در قارى يا َنًایلیکٌ ن یبشر 
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ادنًا ٍ  شیسال پ ستیحَل حَش صد ٍب یعنی ستویقرن ب لی. در اٍادیجنَبگان رس
کردن افتخار فتح قطب جنَب رٍ نال خَدشَن کنن. درست نثل  یسع یادیز یکشَريا

اشت، نختلف ٍجَد د یکشَريا نیرفتن بٌ فضا ٍ اکتشاف ناى ب یکٌ سالًا بعدش برا یرقابت
 .قطب جنَب یرٍ زارنیباشن کٌ پاشَنَ ن یکس نیدر اٍن زنان يهٌ تالش داشتن تا اٍل

 نیتر یجنَب گٌینقطٌ است کٌ د کیقطب جنَب ننظَرنَن  ویگین یبدم کٌ ٍقت حویتَض ٌی
 .ٍ نرکز قارى جنَبگان نٌینقطٌ زن

 یقطب جنَب رٍ برا ایٍجَد دارى کٌ ٍاژى قطب شهال  یدر فارس یغلط نصطلح کی سفانٌانت
 دی. باستیکٌ درست ن ویبر یاطراف قطب شهال ٍ جنَب بٌ کار ن خبندانینجهَعٌ ننطقٌ 

ٍ فرض  نیریتَپ رٍ اگر دستتَن بگ کیکرى  ٌیتک نقطٌ است.  کیکٌ قطب فقط  ویبدٍن
 نیتر نییقطب شهالش ٍ پا شٌینقطش ن نیدارى. باالتر قطبکرى دٍ تا  نیا نٌ،یزن دیکن

 یٍاژى يا دیقطب يا با نیاطراف ا یخینناطق سرد ٍ  یقطب جنَب. انا برا ٌشینقطش ن
 .ویشهالگان ٍ جنَبگان رٍ استفادى کن

کٌ جنَبگان قارى است.  نٌیدٍنن ا یيا نه یلیيو کٌ شهالگان ٍ جنَبگان دارن ٍ خ یتفاٍت ٌی
شش تا  نی. با ایجنَب یکایٍ انر یشهال یکایانر ا،یارٍپا، استرال قا،یافر ا،یدرست نثل قارى آس

 نشییبٌ شدت پا یانا بٌ علت دنا ٌیخشک یعنی نٌیقارى کرى زن نیکٌ نام بردم جنَبگان يفته
 .شدى دىیپَش خیبا  کانال

 هتریپنج کل کینزد یعنی رسٌینتر يو ن 1776نترى ٍ تا  2960در جنَبگان  خینتَسط  طَل
 .قارى جنَبگانَ پَشَندى یکٌ رٍ یخیعهق 

ٍ  ا،یارٍپا، آس یاز قارى يا ییآبٌ ٍ البتٌ بخش يا یرٍ خیبلکٌ فقط  ستیشهالگان قارى ن انا
شٌ انا  یيا قارى نحسَب نه یدر دستٌ بند نیبنابرا رىیگیٍ رٍ يو دربرن یشهال یکایانر

 .نا قارى است یجنَبگان نحل داستان ٍاقع

ينَز باز نشدى بَد.  ستویقرن ب لیبشر بٌ قارى جنَبگان تا اٍا یگفتو کٌ پا یداشتو ن ویبگذر
بٌ  یبشر  چیي شیسال پ ستیصد ٍ ب نیکٌ تا يه بیکٌ چرا؟ چقدر عج نیپرس یحتها ن
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کٌ تهام  ی. زنانویسال بٌ عقب برگرد َنًایلین دیسَال با نیجَاب ا یقارى جنَب نرفتٌ بَد. برا
. بٌ اٍن قارى نیقارى بزرگ داشت کیبٌ يو ٍصل بَدن ٍ نا  نیزن یيا یخشک تهامقارى يا، 

 یکًن قارى. خَب اٍن زنان اصال انسان ویگیشد ن ین یانرٍز  ینادرکٌ شانل يهٌ قارى يا
نختلف شرٍع بٌ جدا شدن از يو کردن ٍ شدن بٌ شکل قارى  یٍجَد نداشت. کو کو قارى يا

يو جدا شدن  کٌ ينَز بٌ يو ٍصل بَدن ٍ از ییبخشًا نیآخر. ویشناسیکٌ انرٍز نا ن ییيا
جدا افتاد ٍ حَل دادى شدى بٌ ننتًا  گٌید یٍ جنَبگان بَدن. جنَبگان از يهٌ قارى يا ایاسترال

بًش  یکه یلیخ دینَر خَرش رسٌ،یگرم بًش نه یکٌ يَا ییدر جنَب. جا نیکرى زن ٌیال
بشٌ.  لیتبد نیزن ینقطٌ رٍ نیتر ستیز لیر قایٍ غ نیباعث شد تا بٌ سردتر نیٍ يه رسٌین

بٌ  ویبرگرد ٌیکاف ویقدر اطالعات در نَرد جنَبگان داشتٌ باش نیکنو يه یخَب فکر ن
 .داستانهَن

 ریٍ گ ادىیپ یگذر از جنَبگان با پا یشکلتَن برا یبٌ داستان سفر آقا ویبرگرد نکٌیاز ا قبل
 شٌینداستان  یداستان تَ ی. کهگویشکلتَن ن یاز گذشتٌ آقا ینقدار  خیدر  شَنیکردن کشت
 .کنو جالب باشٌ براتَن یانا فکر ن

 چیبَد ٍ ي یآدم سرسخت اریبس اریاکتشاف جنَبگان بَد. بس شگانانیاز پ یکیشکلتَن  یآقا
تَنست باعث بشٌ کٌ اٍن دست از تالش  ینه یز یچ جیکنٌ. ي دشیناان تَنستینه یز یچ

بَد کٌ در اٍج  نی. نتخصص ادید یخَدش ن یقدن کینرگ رٍ در  گٌیکٌ د ییجا یبردارى حت
 ٌیٍ با  یهاتیتصه ٌیيَ با  ٌینرگ بر يهٌ غلبٌ کردى  حشتٍ گٌیکٌ د یبحران، زنان

 .رٍ عَض کنٌ. باريا يو تا دم نرگ رفتٌ بَد یيهٌ چ ییريایتدب

سٌ نفرى  ویت ٌیکار  نیا یزارى. برا یقطب ن یباشٌ کٌ پاشَ رٍ ینفر  نیخَاست اٍل ین اٍلش
گرفتٌ  ویدادن ٍ تصه بیرٍ ترت یسفر اکتشاف گٌینفر سَم د کیت ٍ اسکا یآقا یبٌ فرناندي

کنو ننظَر از  یقطب جنَب. تکرار ن یزارن رٍ یباشن کٌ پاشَن رٍ ن ییانسانًا نیبَدن اٍل
رٍش  یدرجٌ است. يهَنجا کٌ ٍقت 90يست کٌ عرضش  یاٍن نقطٌ ا قایققطب جنَب د

شهالٌ ٍ  یکن یشهالٌ. بٌ شرق، غرب، شهال، جنَب نگاي یبٌ ير طرف کٌ نگاى کن یستادیا
 نیستادیقطب جنَب ا یرٍ نیستادیجنَب ا یرٍ قایندارى. چَن شها دق ینعن یا گٌیجًت د
. زىیانگ جانیيو ي ییجا نی. تصَر بَدن در يهچٌشهال نیبٌ ير طرف کٌ نگاى کن نیٍ بنابرا
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شهال ٍ البتٌ قطب جنَب. بٌ قَل دارى قطب  ییدٍ تا نقطٌ جادٍ نیزن گوین شٌینن يه
قطب  یپا بزارن رٍ نیاٍل یکٌ قصد داشتن برا یسٌ نفرى ا ویت نیفرناندى اسکات، فرناندى ا

کٌ کٌ تا  یز یاعجاب انگ نیرزنس ”یعنیاز اٍن سٌ نفر بَد، قطب جنَب  یکیجنَب ٍ شکلتَن 
 .”دىیبٌ حال انسان رٍش گام برنداشتٌ ٍ با چشو ند

بَد کٌ  یفرناندى سرسخت ٍ شجاع ر،یکب یایتانیبر ییایدر یرٍیافسر بلند نرتبٌ ن اسکات
 یعلو. حاضر بَد برا شبردیکهک بٌ دانشهندا ٍ پ یگرفتٌ بَد خَدش رٍ ٍقف کنٌ برا ویتصه

رٍ  یبکنن بٌ ير کجا سفر کنٌ ٍ ير خطر  یعله شاتیدانشهنديا کٌ آزنا یاٍردن نهَنٌ برا
ٍ  ًاشیریگ ویبَد. زٍرگَ بَد در تصه یآدم دگه یال اسکات در ريبر ح نیع. انا در رىیبپذ

بَد کٌ  ییکرد. دست خَدشو نبَد. خلق ٍ خَ ین یتهام ريبر  یکتاتَر یرٍ با د هشیت یاعضا
 یلیکسب کردى بَد، سلسٌ نراتب براش خ ایتانیبر یایدر یرٍیبعد از سالًا بَدن در ارتش، در ن

 نیاتَ، از ا یبزارن ال یچیرٍ بٌ خاطر سرپ چارىیآشپز ب ٌیتا  دبار دستَر دا کینًو بَد. 
نکنٌ. از اٍن طرف شکلتَن انا کانال برعکس بَد. با  یچیسرپ گٌید رىیبگ ادیبزرگ، تا  یاتَيا

 چیدٍ تا انگار ي نینخالف بَد ٍ ننتقد اسکات. ا شٌیحد از عانرانٌ برخَرد کردن يه نیا
 کیکرد کٌ يهٌ کَچ ین یبَد، کار  کیزناتیريبر کار ٌی شتریبا يو نداشتن. شکلتَن ب یتفايه

 دیبا ینطَر یشد ٍ اعتقاد داشت ا ین کیبٌ دل ادنًا نزد شتریٍ بزرگ قبَلش داشتٌ باشن ٍ ب
با اسکات جر ٍ بحثشَن بشٌ  شٌیشد يه یيو باعث ن دگاىیاختالف د نیکرد. يه یفرناندي

 .کنو ینهَنش اشارى ن ٌیکٌ حاال جلَتر بٌ 

جنَب کال دٍ تا فصل دارى. تابستَن ٍ زنستَن. البتٌ تابستَن کٌ چٌ عرض کنو. دنا در  قطب
سردى چٌ در تابستَن ٍ چٌ در زنستَن. انا بٌ  یجنَبگان صرف نظر از فصلش بٌ طرز کشندى ا

ٍ  کنٌ،ین دایرٍز در شب يو ادانٌ پ ییدر تابستَن رٍشنا نیبَدن نحَر زن لیخاطر نا
کٌ  شٌین یشدى ا نینفر نینطلقٌ ٍ جنَبگان سرزن یکیشش ناى تار َنبرعکسش در زنست

خَاستن سفر رٍ شرٍع  یکٌ ن ی. درست زنانارىیتَنٌ درش دٍٍم ب ینه یجنبندى ا چیي گٌید
گرفت کٌ صبر  ویاسکات تصه لیدل نیدرجٌ بَد. بٌ يه 88-کردن  یر یکٌ اندازى گ ییکنن دنا

کٌ  یسفرشَن. سفر  یباشٌ برا یٍ زنان نناسب تر  بشٌکنٌ تا ناى نَانبر کٌ تابستَن شرٍع 
 .رفت ٍ برگشت طَلش بَد لَنتریک 2600 یعنی لینا 9600
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بٌ  دنیرس ین دیغذا ٍ ابزارشَن با یحاٍ یسَرتهٌ يا دنیبا کش ادىیپ یلبٌ جنَبگان پا از
کٌ تا  یفاتیتَص نی. حتها با الَنتریک 2600بٌ نقطٌ اٍلشَن.  گشتنیقطب جنَب ٍ دٍبارى برن

اٍنًا  یسفر طَل ٍ دراز برا نیچقدر ا گٌید دیتصَر کن دیتَن یاالن از جنَبگان بًتَن دادم ن
سَرتهٌ يا از فرط سرنا ٍ  نیٍ کشَندن ا یرٍ ادىینرگ بار باشٌ. بعد از چند ناى پ َنستت ین

ٍزن کو کردى  یشدى بَد ٍ کل فیبدناشَن ضع یلیخ یس نیتانیٍ کهبَد ٍ یبٌ خاطر گرسنگ
 یبار رٍ بٌ شکلتَن کٌ که کیزد.  ین ادیفر گٌیبَدن. فرناندى اسکات يو کٌ نکرر سر دٍ نفر د

احهق. شکلتَن يو در جَابش گفت، لعنت  یلعنت گٌید االیعقبتر نَندى بَد کرد ٍ گفت د 
کردن ٍ  یرٍ ادىی. در اٍاخر دسانبر يهَن سال بعد از دى ناى پییجهع تَ نیاحهق ا نیشدى تر

با قطب فاصلٌ داشتن،  لَنتریک 770حدٍدا  یکشَندن سَرتهٌ ياشَن در اٍن جًنو سرد، ٍقت
کشَندن ٍ  یيا ن خی نیا یرٍ رٍ فشَنیداد. با زحهت تن نح تفرناندى اسکات دستَر برگش

 یباق یز یازش چ گٌید بایقصدشَن فقط نجات جَنشَن بَد. شکلتَن در راى برگشت تقر گٌید
 یٍ خَدش رٍ باز زحهت ن خی یچًار دست ٍ پا افتادى بَد رٍ رینس ی. آخرانهَندى بَد
. دید یخَدش ن یٍ تا نرگ رٍ در دٍ قدن اٍردیيو خَن باال ن هایرفت دا ین شیکشَند ٍ پ

شَن رسَندن ٍ  ٌیکٌ بَد ير سٌ شَن خَدشَنَ بٌ کهپ اٍل یهتیٍجَد بٌ ير ق نیانا با ا
 .کردن داینجات پ

بار شکلتَن  نینتَنستٌ بَد کٌ قطب جنَب رٍ فتح کنٌ. ا یسال گذشت ٍ ينَز کس چًار
سفر  ٌی یرٍ بٌ عًدى گرفت ٍ راي هشیت یداد ٍ خَدش يو فرناندي لیرٍ تشک یهیخَدش ت

فاصلٌ از قطب  نیتر کیپنج نفرى شکلتَن بٌ نزد ویبار ت نیفتح قطب جنَب شد. ا یبرا گٌید
با  لَنتریک 930تر برى. اٍنًا فقط  کینتَنستٌ بَد از اٍن نزد یکس َقعکٌ تا اٍن ن دیجنَب رس

سخت گرفت ٍ دستَر  ویتصه ٌی شیحفظ جَن ته یقطب فاصلٌ داشتن کٌ شکلتَن برا
 یٍقت دٍست نداشت از شکست ياش حرف بزنٌ. شکلتَن ٍقت چیبرگشت رٍ صادر کرد. ي

نردى است نٌ؟ يهسرش  ریش ٌیر از خر زندى بًت ٌیگفت،  یلیبٌ يهسرش ان ایتانیبرگشت بٌ بر
 .زمیدرستٌ عز شٌیيو گفت. ارى تا اٍنجا کٌ بٌ نن نربَط ن

 یرابرت پر  9909رٍ بٌ نام خَدشَن ثبت کردن. سال  خیتار یگرٍنیسال بعدش د چند
بٌ خَد  قایدق نکٌیقطب شهال رٍ فتح کرد. ير چند بعديا در نَرد صحت ادعاش ٍ ا ییکایآنر
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رٍلد انانسن، نکتشف 9999سال  یعنیشد. دٍ سال بعدش  کیباشٌ تشک دىیخَد قطب رس
شد کٌ پا بر  لیتبد یانسان نیايل نرٍژ باالخرى رقابت بر سر فتح قطب جنَب رٍ برد ٍ بٌ اٍل

 یرقابت يا ٍ فتح يا ٍ شکست يا ٍ کال داستانًا نیقطب جنَب گذاشت. داستان ا یرٍ
انرٍز بٌ يهٌ ابعاد ٍ اتفاقات  ویتَنینه یلی. نا خٌیدنیاکتشاف جنَبگان ٍاقعا شن ییدٍران طال

اناندسن  تایفتح آخر کٌ نًا نیبًتَن بگو کٌ يهزنان با يه نقدریانا يه ویاٍن رٍزيا بپرداز
نَفق بٌ فتح قطب جنَب شد، فرناندى اسکات يهَن کٌ در سفر اٍل فرناندى بَد ٍ  ینرٍژ 
 یدر تالش برا گٌید رینس ٌیاز  گٌید ویت کیاى بَد، يهر یکتاتَر یفرناندى بد عنق ٍ د ویگفت

کٌ  دنیرٍ د یصحنٌ ا دنیرس یٍقت افتح قطب بَدن ٍ نَفق يو شدن کٌ بٌ قطب برسن ان
ٍ سٌ رٍز قبل از اٍنًا تَنستٌ بَدن  یکٌ س ینرٍژ  ویرٍ سرشَن خراب کرد. پرچو فتح ت ارٍیدن

فرناندى اسکات پرچو  یرٍ بٌ نام خَدشَن ثبت کنن. ٍقت خیقطب جنَب رٍ فتح کنن ٍ تار
چٌ  ،ینانبارکبزرگ، چٌ نکان  یياش يست کٌ گفت: آى خدا ادداشتیدر  دینرٍژ رٍ د

 .خَنٌ ویبرگرد یدیبا ناان دیيهٌ رنج ٍ نشقت بدٍن پاداش حاال با نی. ایپست نیسرزن

 نیفرناندى اسکات حتها بعد از ا یاج زارمی. نن کٌ خَدنَ نویبرگرد ویبتَن ستوینطهن ن اصال
 گٌیپرچو کشَر د یفتح قطب جنَب ٍقت یبرا دمیکٌ در چند نَبت کش یا یيهٌ رنج ٍ سخت

اتفاق  نیيه بایشد. تقر یزنان برام ثابت ن گٌیٍ د ستادیا یحتها يهَنجا قلبو ن دمید یرٍ ن
 یرٍ يو ط یادیز ریافتاد. اٍنًا تالش کردن کٌ برگردن ٍ نس هشیاسکات ٍ ت رناندىف یيو برا

رفتن.  ین شیکند پ یلیرٍ باختٌ بَدن خ شَنیٍ رٍح زىیانگ گٌیکٌ د ییکردن انا از اٍنجا
 رىیرحو جنَبگان. ذخ یبشٌ ٍ بخَرن بٌ زنستَن ب یباعث شد برگشتشَن طَالن نیيه
دچار اسکَربَت شدى بَدن. اسکَربَت  هشَنیت یيهٌ اعضا گٌیتهَم شد ٍ حاال د شَنییغذا

. اٍلش در پايات ٍ بازٍيات احساس ادیبٌ ٍجَد ن یس نیتانیکٌ در اثر کهبَد ٍ ٌیهاریب ٌی
 یطَر  شنین یاسفنج شنیٍ لثٌ يات سست ن ینیب یبعد کو کو بافت يا ،یکن ین یخستگ

از شدت  تایکنٌ ٍ نًا یچرک ن شٌ،ین بازکنٌ. کو کو زخهًات  یکٌ دندٍنًات شرٍع بٌ افتادن ن
سفرش  یيا یرٍزيا نیفرناندى اسکات در آخر یيا ادداشتی. در یر ین یٍ عفَنت ن یخستگ

 گٌیکٌ نا د فیانا چقدر ح ستیدٍر ن رینس انیٍ پا ویحرکت کن دیکٌ نَشٌ: نا با ویخَن ین
 .بزرگ از نا نراقبت کن ی. خداویتَان رفتن ندار
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نثل  دیانگشتاش از نَشتن باز بهَنٌ نَشت بَد: نا با نکٌیجهلٌ قبل از ا نیدر آخر تاینًا ٍ
 یسی. انگلویریآقايا به

 رشَنینس انینقطٌ پا یلَنتر یک 230زدى اٍنًا تابستَن بعد در داخل چادرشَن در  خی جنازى
بٌ خاطر قلب شکستٌ شَن جَن دادن.  هشیيا نعتقدن فرناندى اسکات ٍ ت یلیشد. خ دایپ

نصب  هشیاسکات ٍ ت ادبَدیبر فراز تپٌ نشايدى در قطب جنَب بٌ  یچَب بیصل کیانرٍزى 
 ویٍ تسل افتنینضهَن: تالش کردن، جستجَ کردن،  نیشدى با ا درجاٍن  یرٍ یشدى ٍ شعر 

 .نشدن

 ٌیقدم گذشتن بر قطب جنَب  یتالش اٍل برا وینرٍز بکن گٌیبار د کی ویپس اگر بخَا خَب
اسکات کٌ شکلتَن يو عضَش بَد انا نانَفق بَد. تالش دٍم  یسٌ نفرى بَد بٌ فرناندي ویت

 یلَنتر یک 960شدن تا  کینزد گٌید یلیکرد. خ یپنج نفرى ريبر  ویت ٌیرٍ خَد شکلتَن با 
انجام داد ٍ نَفق  یاناندسن نرٍژ  ی. تالش آخر کٌ ننجر بٌ فتح قطب شد رٍ آقادنیقطب رس

فتح قطب جنَب بَد ٍ نَفق يو  یاسکات در تالش برا گٌید رینس کیز شد يهزنان باياش ا
 هشیاسکات ٍ ت یکٌ اقا ویداد حویٍ تَض ینرٍژ  ویاز ت رتریناى ٍ سٌ رٍز د کیشدانا 

 .نتَنستن برگردن ٍ يهشَن جَنشَن رٍ از دست دادن

عبَرکانل از  بٌ ویشکلتَن تصه نکٌیبَد بر ا یدر ٍاقع نقدنٌ ا ویکٌ گفت ینختصر  خیتار نیا
سهت قارى ٍ خرٍج  کیقابل تصَر در آن زنان، ٍرٍد از  ریبزرگ ٍ غ یقارى جنَبگان گرفت، کار 

 :کردى نَشتٌ بَد ٌیتً ینال تیجذب حها یکٌ برا ی. در آگً…گریاز سهت د

از سفر  یانجام ديد. حت تَاندیاست کٌ انسان ن یقطب ییناجراجَ نیآخر نیا ینظر احساس از
 ایتانیٍابستٌ بٌ نلت بر نیکنو کٌ ا یرفت ٍ برگشت بٌ قطب يو بزرگتر، ٍ نن احساس ن

. ویکٌ در فتح قطب شهال ٍ جنَب داشت ینٌ بعد از شکست ایشَند  رٍزیاست کٌ بخَايند پ
قطب  گٌید ویناندى ٍ آن رد شدن از جنَبگان است. اشارى کرد یباق شافاکت نیينَز بزرگتر

 .یفتح کرد ٍ قطب جنَب يو اناندسن نرٍژ  ییکایانر کیشهال رٍ 

سفرش جذب کنٌ ٍ عالٍى بر دٍلت افراد نتَنل  یباالخرى تَنست نظر دٍلت رٍ برا شکلتَن
 نیٍ تان یانسان یرٍیتدارک سفر ٍ جذب ن یکردم. چندناى در پ تیيو ازش حها یا گٌید
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در رٍزنانٌ بٌ چاپ رسَند  یآگً ٌی رٍیجذب ن یشکلتَن برا ۹۱۹۱سفر شد. در سال  یيا نٌیيز
 یشد:. در اٍن آگً لیتبد ایکار در دن یرٍیجذب ن یيا یآگً نینعرٍف تر زا یکیکٌ بعديا بٌ 

 :نَشت

در  یطَالن یجانسَز، ناى يا یسرنا ز،ینزد ناچ ز،ینخاطرى آن یسفر  یاست برا ازین یبٌ نردان“
افتخار ٍ  تیدر صَرت نَفق ،ستیدر بازگشت ن ینی. تضهیظلهات نطلق ٍ خطرات دائه

 ”شَد ین بتانینص یقدردان

 شکلتَن ارنست

 حاتیدر تَض نستاگرانهَنیژرفا. آدرس ا نستاگرامیدر ا ویزار یرٍ يو ن یآگً نیعکس ا نا
 ای یپادکست ژرفا بٌ فارس دیسادى جستجَ کن یلیخ نکٌیا ای دیکن کیيست رٍش کل زٍدیاپ

نفر خدنٌ  27آنادى بَد. شکلتَن ٍ  یبٌ نظر يهٌ چ 9991فرق ندارى. آگَست سال  یسیانگل
: بٌ دیرس لیچرچ نستَنیاز طرف ٍ یکلهٌ ا کیتلگراف  ٌیننتظر صدٍر دستَر حرکت بَدن. 

نقصد جنَبگان. دٍ ناى  سیشرٍع بٌ حرکت کرد. نبدا انگل یدار یپا ایاندٍرنس  ی. ٍ کشتشیپ
کٌ تَقف  نیدر آرژانت رسیآ نسیاطلس رد بشن ٍ برسن بٌ بَ انَسیتا از اق دیطَل کش

 .اٍلشَن بَد

 یسر  کیتا  سینبَد ٍ نَندى بَد در انگل هشیشکلتَن يهراى ت یقسهت سفر آقا نیدر ا البتٌ
رسَند  نیدر آرژانت رسیآ نسیالزم رٍ انجام بدى. بعد خَدش رٍ بٌ سرعت بٌ بَ یيا یيهاينگ

. یجنَب یایجَرج رىیبٌ جز دنیرٍز رس 99يو بعد از  رسیآ نسینلحق شد. از بَ هشیٍ بٌ ت
 ٌیکنٌ انا  ینه یدرش زندگ یکس چینقطٌ ارتباط با تهدنٌ. البتٌ ي نیآخر عهَالن رىیجز نیا

نًنگ اٍنجا يستن اٍن  یيا یشکارچ یکهپ نَقت شکار نًنگ درش يست کٌ تعداد نعدٍد
 .يو فقط در طَل تابستَن

در ٍاقع اٍنًا ٍارد نقطٌ بدٍن  گٌیرٍ يو ترک کرد ٍ د رىیجز نیا یکشت 9991دسانبر  5
 فتادیگذشتٌ ن ادیکٌ  نیبَد انا يهچ شٌیبازگشت شدن. شکلتَن اگرچٌ نصهو تر از يه

کٌ بدٍن پاداش نتحهل  ییيا یگرفت. اٍن يهٌ سخت یاضطراب ٍ ترس درٍنش رٍ فرا ن
قطب يو رفتٌ  یلَنتر یک 960قبال تا  ویراى گذاشتٌ . گفت يهَنشدى بَد ٍ حاال باز يو پا در 
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يهٌ باياش نثل  دید ین یدستَر برگشت دادى بَد. انا ٍقت هشیحفظ جَن ت یبرا یبَد ٍل
 تیدٍنستن کٌ جَن ادنًاش رٍ در اٍلَ ین یکردن ٍ اٍن رٍ فرناندي یقًرنان يا برخَرد ن

 یفرانک ٍٍرسل یداد. آقا یرٍ بًش ن ییالشد ٍ اعتهاد بٌ نفس با یخَشحال ن دىیقرار ن
 960کٌ بٌ  یياش از اٍن سفر  ادداشتیبا شکلتَن يهراى بَد، در  شٌینعاٍن شکلتَن کٌ يه

بٌ  یکٌ در راى برگشت آذٍقٌ نَن تهَم شدى بَد ٍ گرسنگ ی: ٍقتگٌین دنیقطب رس یلَنتر یک
بَد کٌ اٍن رٍ  تیسکَبیب نَندى بَد یکٌ برانَن باق یز یشدت بًهَن فشار اٍردى بَد ٍ تنًا چ

بٌ فرانک  دىیرٍ ن تشیسکَبیب ٌیشب شکلتَن بٌ زٍر سًه کی و،یکردى بَد یبند رىیيو ج
لطف رٍ فرانَش کنو.  نیا دینن يرگز نبا ا،ی: خدانٌیکٌ فرانک نَشتٌ ا یعبارت نی. عیٍٍرسل

 .بَد شتریب تیسکَبیارزشش از يزاران ب تیسکَبیعدد ب کی نیا

 یکشت یٍ يهَنجا رٍ دیيو از راى رس سهسیيفتٌ تهام بٌ سهت جنَب حرکت کردن. کر شش
 نگیٍ پَد ینیریکردن، شهع رٍشن کردن، ش نییتز زارٍیرٍ جشن گرفتن. ن سهسیکر

رٍ يهٌ با يو خَندن.  سهسینخصَص کر یدرست کردن ٍ آينگ يا سهسینخصَص کر
 کیاز ندار جنَبگان رد شدن آنت آرکت برام دسان 59 یعنی 9991رٍز سال  نیدرست در اخر

يهَن خط استَا، ندار راس السرطان،  ایندار استَا  گٌ،یدارى د یتا ندار اصل 3 نیسرکل. زن
نشخص  فینداريا تعر نیندار جنَبگان ٍ ندار شهالگان. ير کدٍم از ا ،یندار راس الجد

 ویدٍن ین رٍکٌَانشخص کردنشَن يست. خَب خط است یبرا یکیزیف لیدارن ٍ دل یعله
شهالگان ٍ جنَبگان يو  یکنٌ. ندار يا ین ویتقس یٍ جنَب یکرى شهال ویرٍ بٌ دٍ ن نیزن

 یجنَب هکرىیٍ ندار جنَبگان در ن یشهال کرىیخط استَا يستند. ندار شهالگان در ن ینَاز 
 دیرٍزيست کٌ يرگز خَرش شبانٌ کیيستند کٌ از اٍنجا بٌ بعد در طَل سال حداقل  ییجا
ندار  ی. باالشٌینه کیساعت يست کال رٍزى ٍ يَا تار 21 کیحداقل  یعنی. کنٌ ینه برٍغ

 .جنَبگان گنیندار جنَبگان رٍ يو ن یگن شهالگان ٍ باال یشهالگان رٍ ن

 یشناٍر  یخیدنا ٍ صفحات  دیشد از افت شد یرٍ ن نیٍارد جنَبگان شد ٍ ا یکشت باالخرى
 یچند نفر  ینفر خدنٌ کشت 27 نیشد کانال حس کرد. ب یکٌ رفتٌ رفتٌ بٌ تعدادشَن اضافٌ ن

نعرٍف  یانَردیدر یبَدن کٌ ايل اسکاتلند بَدن خَشحال از نَ شدن سال داشتن سرٍد يا
 .خَندن یيارٍ ن یاسکاتلند
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 یز یچ ٌی. زىیٍ غرٍز انگ یحهاس یلیکٌ خ شَنیانَردیدر یيا نعرٍفن بٌ اٍازيا یاسکاتلند
 :نیا ٌیشب

سرٍ  وینال دیٍ سف یاب یبزرگ با اٍن رنگ يا یخی یبَد ٍ کَى يا یغالبا ابر  يَا گٌید حاال
 نیرٍ ب یباشٌ کشت نین دٍنینحتاطانٌ انگار کٌ ٍسط ن یلیشدى بَد. شکلتَن خ دایکلشَن پ

يا تعدادشَن  خی نیبرد. انا کو کو ا ین شیپ یخیٍ صفحات شناٍر  یخی یکَى يا نیا
 خیيا تن  َنیلیکٌ فشار ن دیرس ییبٌ جا گٌیٍ نتراکو تر شد ٍ د راکوشد، بعد نت شتریب

 شینک ن یپیگرفتار شد. چ یکشت گٌید9993 ٌیژانَ 20دراٍرد ٍ در  یرٍ از پا یباالخرى کشت
نشَنٌ  چینَشتٌ: ي دانٌیياش يست کٌ ناان ادداشتیکٌ نجار بَد در  یعضَ کشت 27از  یکی
رٍ بشکَنٌ.  یير آن نهکنٌ بدنٌ کشت یبدنٌ کشت یيا رٍ خیفشار  ست،ین ایاز باز شدن در یا

. خالصٌ وینکن دایٍقت نجات پ چیي گٌینهکنٌ کٌ د ویجًنو خالص نش نیاگربٌ سرعت از ا
يهٌ چشهشَن بٌ ارنست  طیشرا نیحاکو بَد. انا در ا یندیناخَشا یلیخ طیشرا نکٌیا

شد يهٌ ازش با  یکٌ باعث ن شتشکلتَن دا یاقا یخاص ییزنایکار ٌی ویشکلتَن بَد. گفت
سفر فرز ٍ نَثر، اناندسن رٍ بدى بٌ نن،  یبرا ینَرخ کیکنن. بٌ قَل  تیجَن ٍ دل تبع

اسکات رٍ  یعله یريبر  یکٌ زٍدتر از اسکات قطب جنَب رٍ فتح کرد، برا یدیاناندسن سَ
زانَ  ارى،ٍجَد ند یراي چیي رسٌیبٌ نظر ن یکنندى است ٍقت دیناان تی. انا اگر ٍضعنیبد
 .ادیشکلتَن ب دیٍ دعا کن دیبزن

 صدیس یگرفت کٌ کشت ویقفل شدى نتراکو، شکلتَن تصه یيا خیناى نَندن در  کیاز  بعد
باز. دٍ رٍز تهام بدٍن استراحت کار کردن. کشتن  یيل بدن بٌ سهت آب يا یرٍ دست یتن

 کٌیکٌ داشتن ت یا گٌید یيا کردن. با ارى ٍ کلنک ٍ ير ابزار  خیکٌ با  یخَدشَن رٍ با جنگ
زدن. بعد از دٍر رٍز کار سخت  یٍ کنار ن نیبردیرٍ ن یراى کشت یجلَ ویخض یيا خی نیا کٌیت

شد،  ینَقع حرکت دادن کشت یرٍ باز کنن. ٍقت یراى کشت یجلَ ینقدار  ٌیتَنستن فقط 
 ٌیسرعت اٍل ٌیبٌ عقب ببرن. قصد داشت  شٌیرٍ تا اٍنجا کٌ ن یشکلتَن دستَر داد اٍل کشت

نتر يو  3کٌ قطرشَن حاال بٌ  ییيا خیبزنٌ بٌ دل  رعتبا س نیٍ بعد يهچ رىیبگ قشیقا یا
 ینَندى بَد شرٍع بٌ حرکت کرد. کشت یباق یکشت یکٌ خَدش تنًا رٍ ی. در حالدیرس ین
چًار رٍز  یبعد از س ٌیفَر 21. ستادیرفت انا بازم از حرکت ا شیپ یچًار صد نتر  صدیس
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کٌ آزاد کردن  دیشد ٍ فًه ویتسل گٌیآزاد کردنش، شکلتَن د یٍ تالش برا خیدر  یگرفتار 
 .نهکنٌ ریعهال غ یکشت

 :نٌیکنٌ ا یيا ن خیگرفتار در  یکٌ از کشت یفیاز خدنٌ تَص یکی

 .تکٌ شکالت سخت ٌی َنین یبادٍن ٌیشب

like an almond in the middle of a chocolate bar 

يا برن، با خَدشَن  خی نیکٌ ير جا ا یزنستان ستگاىیا ٌیشد بٌ  لیتبد یبٌ کشت نجایا از
ٍ  شٌیداشتن کٌ اگر صبر کنن راى باز ن دیينَز ان یقبَل کردن ٍل گٌیخَايد برد. خدنٌ يو د

رٍ حفظ  هشیت ٌیداشت رٍح یخَدشَن رٍ انجام بدن. شکلتَن سع تیتَنن نانَر یاٍنًا ن
کٌ شبًا  یکشت یدستگاى گرانافَن داشتن تَ ٌیکردن.  ین یفَتبال باز  اي خی یکنٌ. رٍ

زاشتن، خَد شکلتَن بٌ عنَان  یکردن، نسابقٌ اٍاز ن ین یدادن، پَکر باز  یگَش ن یقینَس
کٌ يهراى خَدشَن بردى بَدن تا در کشَندن  ییسگًا یکیخَانندى انتخاب شد.  نیبدتر

بَدن ٍ بًشَن  نای، يهٌ خدنٌ نشغَل ااٍردى بَد ایدن ٌسَرتهٌ يا کهکشَن کنٌ چند تا تَلٌ ب
 .اٍردیيو دٍٍم ن یلیخ یحداقل یيا یخشنَد نیکردن. انا ا ینحبت ن

رٍ يل دادن باال  یٍ کشت یحرکت کردن بٌ سهت کشت خیتَن  َنًایلیرٍز ن ٌی لیناى اپر لیاٍا
بجنبٌ  ریکٌ اگر د دیفًه عیقرار گرفتٌ. شکلتَن سر خیاز  یکَي یحاال انگار رٍ یکٌ کشت یطَر 

يا رٍ کنار بزنن ٍ از  خی نیا تَننیدستَر داد تا ن عیشکافن، سر یرٍ ن یيا بدنٌ کشت خی نیا
 یجَاب نَند. صدايا یيا رٍ بدنٌ ب خیکو کردن فشار  یبرا ویٍقفٌ ت یدٍر کنن. تالش ب بدنٌ
 یصدا دیشاکردن کٌ  ین الی. اٍلش خدیرسیبٌ گَش ن یعرشٌ کشت نییاز پا یبیٍ غر بیعج

. کنٌین دیصدايا رٍ تَل نیا یالَار کشت یيا رٍ خیکٌ فشار  دنیزٍد فًه یلینًنگنٌ انا خ ٌی
کل شب رٍ  ویشد. يهٌ ت یرٍ شکَند ٍ آب با فشار ٍارد کشت یيا بدنٌ کشت خی شارباالخرى ف

 یکردن برا یاز پتَ استفادى ن یبَدن. حت یبدٍن تَقف در حال پهپ کردن آب از داخل کشت
گرفتن ٍ  ین جٌیکردن کهتر نت یببشتر تالش ن یشدى. انا ير چ جادیا یشکافًا یگرفتن جلَ

شکلتَن باالخرى دستَر  خیدر  یرٍز گرفتار  9ناى ٍ  9ام اکتبر بعد از  27عصر  3ساعت  تایاًن
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 یابزار  چیکٌ ي یاز تهدن در حال یلَنتر یک 2000رٍ صادر کرد. کجا؟ در فاصلٌ  یترک کشت
 .يو ٍجَد ندارى رٍنیب یایا دنب یارتباط

کردن. اٍلش  ادىیپ یکٌ بٌ يهراى داشتن از کشت یینجات ٍ سگًا یقًایبار ٍ آذٍقٌ ٍ قا تهام
کٌ سال  یا رىینحل ذخ کی ییدپَ کیگرفت کٌ برن ٍ خَدشَنَ برسَنن بٌ  ویشکلتَن تصه

 330جنَبگان. انا تا اٍنجا  یکردى بَدن رٍ رىیذخ ییسفرشَن اٍنجا نَاد غذا کیيا قبل در 
 خیقابل نفَذ بَد.  ریغ ری. سَرتهٌ يا رٍ بستن بٌ سگًا ٍ راى افتادن. انا نسبَدراى  لَنتریک

بًشَن  یشرٍیٍ برف بٌ عهق چند نتر اصال انکان پ خی یٍجَد نداشت اصال. تل يا ینسطح
ز تالش برگشتن کنار بعد از چند رٍ نیشد. بنابرا یکٌ تالش کرد ن نه یداد از ير جًت ینه

کردن ٍ  ریخَدشَنَ دا یيا کهپا خی یغرق شدى. يهَنجا رٍ خیٍ ابحاال تا کهر در  یکشت
کهپ يارٍ  نیکردن. شش ناى. اسو ا یسپر  خی یکهپ يا رٍ نیرٍ در ا یشش ناى بعد

بَد کٌ يهراى داشتن کٌ در ٍاقع  یقیشکلتَن بٌ سٌ تا قا دیگذاشتٌ بَدن کهپ صبر. تهام ان
يا باز بشن ٍ بتَنن با  خی نیا یرٍز  کی کٌبَد  نیبَد ٍ ننتظر ا شَنینجات کشت یيا قیقا
 یب انَسیکٌ اگر اق َندیفکر ترسناک بٌ ذينش ن ٌیيا خَدشَنَ نجات بدن. انا بازم  قیقا

 یکار ن ینجات نا چ کیکَچ یيا قیکرد با قا نکارٍیا یتَن 500 کریقَل پ یرحو با اٍن کشت
 .خَاد بکنٌ

 رىیکنندى است. ذخ دیناان تیبفًهن چقدر ٍضع هشیداد کٌ ت یحال شکلتَن اجازى نه نیا با
 گشتنیٍ ن رفتنیشکار کنن. ن تَننیکٌ ن یتهَم شد ٍشکلتَن دستَر داد ير چ شَنییغذا

 کیداشتن بخَرن، گَشت. است زیچ ٌیفقط  گٌیبعد د نی. از انیٍ پنگَ کردنیفَک شکار ٍ ن
نبَد انا  یبد ی. غذانیجگر پنگَ ن،یخَرشت پنگَ ن،یپنگَ کیتفَک، خَرشت فَک، اس

در بدنشَن کو کو داشت  نیتانیشد ٍ يو کهبَد ٍ ین یغذا يو باعث افسردگ یکنَاختی
شد.  ابیشکار که نکٌیشد تا ا یصَرت سپر  نیبٌ يه گٌیشد. چند ناى د ینشکل ساز ن

 ٌی ی. نًار نفر دیيو بٌ اتهام رس ااٍنً ییيا فَک يا نًاجرت کردن ٍ تنًا ننبع غذا نیپنگَ
 لیخَردن ٍ رٍزانٌ سٌ تا حبٌ قند. باالخرى شکلتَن از سر اجبار ٍ عالرغو ن ین تیسکَبیدٍنٌ ب

 .تَنستن گَشت بخَرن یبٌ سگًا رٍ داد. حاال دٍبارى ن کیدستَر شل شیباطن
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تصَر  دیتَن یگذشت. ٍ حتها ن یيا گرفتار شدى بَدن ن خیکٌ در  یسال ٍ دٍ ناى از ٍقت کی
 دیشا گٌیرٍ کو کو از دست بدن. شکلتَن ن دشَنیان طیاٍن شرا یتَ یادنا گٌیکٌ د دیکن

 سییر یبعدش چ س،ییر یاٍک س،ییر ویکار کن یحاال چ دنیپرس یبار گرٍى ازش ن 30 یرٍز 
شَ اعالم کرد.  ویبکنٌ. شکلتَن تصه یکار  ٌی سییٍقتش بَد کٌ ر گٌید کٌ دیرس یٍ بٌ نظر ن

ير  نیباياشَن فاصلٌ داشت. بنابرا یلَنتر یک 960کٌ  لیف رىیجز لندیت بٌ سهت الفنت آحرک
 دیحرکت کردن. عالٍى بر سَرتهٌ يا گرٍى با یداشتن سَار سَرتهٌ يا کردن ٍ يهگ ازیکٌ ن یچ

تن ٍزن داشت رٍ يو با خَدشَن کشَن کشَن  کیحداقل  نشَنبزرگ کٌ يرکدٍ قیسٌ تا قا
ٍ کهپ زدن  یرٍ ادىیٍ کهپ زدن ٍ دٍبارى پ یرٍ ادىیپ یببرن. تصَرشو سختٌ. بعد از کل

يا رٍ بٌ اب انداخت.  قیشد قا یداشتَ ن یترک بزرگ یخیکٌ صفحٌ  ییبٌ جا دنیباالخرى رس
بشن. خَد  قیسَار قا ٍ خَدشَن هَنٌرٍ بزارن ب یضرٍر  ریغ زیشکلتَن دستَر داد ير چ

کٌ نلکٌ الکساندرا يهسر  یلیدٍسش داشت رٍ ريا کرد. انج یلیکٌ خ یلیانج ٌیشکلتَن 
 فٌیخداٍند تَ را کهک کند تا ٍظ“دادى بَد ٍ رٍش نَشتٌ بَد  ٌیپادشاى ادٍارد يفتو بًش يد

 ”کند ییٍ باشد تا اٍ تَ را در نَاقع خطر راينها یخَد را انجام دي

شرٍع کردن. نَج  ایرٍ با در یار یياشَن جنگ تهام ع قیآب ٍ در قا یرٍ یبعد يفت رٍز یبرا
رٍ سرٍ  دیپاش ین خیکشندى. با ير نَج بلند آب  یسرنا د،یشد یبلند ٍ تندباديا یيا

يو  یتشنگ گٌی. حاال ددیشد خَاب یاصال نه دن،یرٍز چشو رٍ يو نزاشتن ٍ نخَاب 7بدنشَن. 
 دنیيو کٌ شَر ٍقابل نَش ایٍ اب در دنیدیکهتر ن خی گٌی. داٍردیداشت بًشَن فشار ن

تَنستن غذا قَرت بدن. دنا  ینه ینتَرم شدى بَد کٌ حت ی. دين يا ٍ زبَناشَن انقدتینس
دچار  یراستش بدجَر  یپا ویت یاز اعضا یکی تیاستر نیدرجٌ بَد، گر ستیب یننف

اگر زٍد بٌ دادش  فتٌیاتفاق ن نیا ی. ٍقتاشدى بَد اصطالح تیشدى بَد، فراست با یسرنازدگ
 .قطعش کرد دیٍ با رىین یبافت بدن در اٍن قسهت ن ینرس

لباساش ٍ  ریٍ نجاتش داد با نگٌ داشتن پاش ز دیبٌ دادش رس عیگرٍى سر گٌیعضَ د ٌی
فَاصل  تَنستی. نهفتادیچشهاش داشت از کار ن گٌیچسبَندنش بٌ شکهش. خَد شکلتَن د

رفت. از يهٌ  یاز دستش در ن قیبرد ٍ فرنَن قا یخَابش ن یگاي بزنٌ ٍ نیتخه یرٍ بٌ خَب
 ینطلق بَد ٍ خَب ن یکیساعت از شبانٌ رٍز تار 97قطب جنَب  زدر اٍن فصل ا نکٌیبدتر ا
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سادى اٍن  یناٍبر  لیاٍنو با استفادى از ٍسا یطیشرا نیيهچ ٌیدر  یکٌ ناٍبر  دیتصَر کن دیتَن
بٌ  دنیرٍز رس 7بعد از  قیبٌ اسو شکلتَن ير سٌ قا یازنان چقدر سختٌ انا بٌ لطف نابغٌ 

زاشتن ٍ  ین یخشک یٍ چًار ناى افراد گرٍى داشتن پا رٍ سال کی. باالخرى بعد از لندیالفنت آ
 یگرن یدنیرٍ بٌ يهراى داشت. بعد از يفت، رٍز غذا ٍ نَش یخَب اریبراشَن حس بس نیا

 .درست کردن ٍ نشغَل خَردن شدن

 چی. يستیقابل ز ریبٌ جنَبگان، غ دىیدٍر افتادى ٍ خطرناکٌ چسب رىیجز ٌیالفنت  رىیجز
دارن ٍ اٍن کهپ شکار  دیان یکَرسَ ٌیانا اٍنًا  ستین رىیجز نیبٌ نجاتشَن در ا یدیان

باياشَن فاصلٌ دارى. شکلتَن  لَنتریاٍن يو ک9500کٌ  ٌیجنَب یایجرج رىینًنگ در جز
يا تا  خیدر  شَنیبَد. از نقطٌ گرفتار یخَدکش ٌی ٌیز نظر بقبَد کٌ ا فتٌسفر گر نیبٌ ا ویتصه

براشَن بٌ يهراى داشت.  یبَد ٍ اٍن يهٌ رنج ٍ سخت لَنتریک 960بَدن فقط  دىیکٌ رس نجایا
تنًا  ،یجنَب یایجرج رىیبرى تا برسٌ بٌ جز گٌید لَنتریک 9500حاال انا شکلتَن قصد داشت 

رٍ ندارى.  گٌید ییایسفر در ٌیتحهل  گٌیدٍنست کٌ گرٍى د ین. شکلتَن دشَنینقطٌ ان
 .شد یجنَب یایجَرج رىیجز یپنج نفرى رٍ انتخاب کرد ٍ راي ویت ٌی نیبنابرا

 :خَدش کرد نیٍ اٍن رٍ جانش لدینَشت خطاب بٌ فرانک ٍا یاز رفتن نانٌ ا قبل

 زیعز فرانک  |  الفنت رىیجز 9996 لیام آٍر 23

شها يهٌ تالشت  ،یجنَب یایجَرج رىیبٌ جز قینکردن نن از سفرم با قا دایصَرت نجات پ در
را  اراتیکند شها يهٌ اخت یرا ترک ن رىیجز نیا قیکٌ قا ینجات گرٍى انجام بدى. از زنان یرا برا

 .کٌ نن تهام تالشو را کردم دییٍ بگَ دیعشق نن را بٌ نردنو ننتقل کن دیتَان ی. ندیدار

 َنشکلت ارنست  |  احترام با

نفر  3شکلتَن ٍ  لیدر ساحل جهع شدن ٍ نحَ شدن قا رىینَندى در جز ینفر باق 22
نَاج گو  انَسیاق ٌیدر  کیکَچ قیقا ٌیکٌ  کشٌیطَل نه یلیکردن. خ یيهراياناش رٍ نگاى ن

نتر  93بٌ ارتفاع  ی. انَاجنیبا انَاج سًهگ دیشد دیتند با ٌیبشٌ. بعد از سٌ رٍز خَردن بٌ 
 ٌینفر تَ  3 نیزاشت. رٍزيا ا یارانش براشَن نه یٍ لحظٌ ا قشَنیبٌ قا دخَر ینحابا ن یب
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شدن. با  یٍ اٍنَر پرت ن نَریا نطَریخرٍشان يه انَسیٍسط اق ینتر  7 کیکَچ قیقا
 یبًش اتکا کنن برا تَنستنیکٌ ن یز یٍسط تَفان. تنًا چ دیشد یسرنا س،یخ یلباسًا

بَد.  ینتک اتشَنیٍ فرض اتیٍاقعا بر حدس گٌید شیبَد بق دیخَرش تیفقط نَقع یابیرینس
شد. انگار  انیدر افق دٍردست نها یاز خشک یآثار  یرٍز گذشت ٍ در رٍز يشتو ناى ن 96

 یخچالًایبلند ٍ  یبا اٍن کَى يا یجنَب یایجَرج رىینعجزى رخ دادى بَد. خَدش بَد جز
بشن ٍ  کینزد رىیبٌ جز تَنندٍ رٍز تالش کردن تا ب بایبَد. اٍنًا تقر انیاز دٍر نها هشیعظ
 یخچًای رى،یجز نیدارى ا یخطرناک اریکنن. سَاحل بس دایپًلَ گرفتن پ یبرا ینطهن یجا

شن بٌ سَاحل ٍ اصال  یرٍ پَشَندن ٍ ختو ن رىیسرتاسر جز یبزرگ با ارتفاع چندصد نتر 
با  یطَر رٍز تالش شکلتَن تَنست پًلَ گرفتن ٍجَد ندارى. باالخرى بعد از دٍ  یبرا ییجا

 جیخل ٌیرد بشن تا برسن بٌ  خچالًایصخرى يا ٍ  نیا نیاز ب یکنٌ ٍ بٌ سخت تیرینًارت ند
بٌ  دنیکٌ رس یکٌ انکان پًلَ گرفتن ٍجَد داشت. جالبٌ درست ٍقت رىیجز نیدر ا ینانند

سکان ٍا  یاصل نیپ گٌیرٍ کار گرفتٌ بَدن کٌ يهَن لحظٌ د قیسکان قا نیساحل از بس از ا
 گٌید فتادیاتفاق ن نیاگر فقط چند ساعت قبلش ا یباٍر نکردن ی. خَش شانسشکستداد ٍ 

 .شدن یدٍر ن رىیکرد ٍ دٍبارى از جز تیرٍ يدا قیشد قا ینه

پًلَ گرفتٌ  رىیشکلتَن اٍنًا در سهت اشتباى جز یداستان ينَز ادانٌ دارى. از بخت بد آقا انا
 یا رىیجز یجنَب یایجَرج رىیکٌ کهپ شکار نًنگ بَد. جز ییف جابَدن. درست سهت نخال

بًش صعَد  یانسان چیکٌ ي یی. جاهٌیعظ یيا خچالینرتفع ٍ  یپر از قلٌ يا یکَيستان
ازش ٍجَد نداشت. شکلتَن کٌ حاال بٌ شدت دچار  یر یٍ چارت ٍ نس نقشٌ چینکردى بَد ٍ ي

 یکَينَرد یابزار  چیرٍ نهکن کنٌ. ي گٌینهکن د ریغ ٌیشدى، نجبَر بَد کٌ  یضعف بدن
 چینثل چکش ٍ چند تا يو پ یابزار نجار  یسر  کیرٍ برداشتن،  قینداشتن. چند نتر طناب قا

تَان ادانٌ نداشتن، شکلتَن،  گٌینَندن چَن د اکف کفشاشَن. سٌ نفر يهَنج چَندنیکٌ پ
کردن. شکلتَن  رىیزٍ رفتن بٌ اٍن سهت ج یشرٍع بٌ کَينَرد نیٍ ٍ تام کر یفرانک ٍٍرزل

يَش  اد،یکارت ن ٌیکٌ استعداد  نجاستیٍاقعا کَينَرد نبَد. ا یبَد ٍل انَردیبَد، در اینرد در
از اشتباى ٍ درست گام  زیپري یٍ بٌ کار انداختن تهام حَاس برا یلحظٌ ا یگرفتن يا ادیباال، 

بزرگ  رىیجز ٌینقطٌ تَ  کیکردن  داینداشتن. پ ینقشٌ ا چیي نکٌیبرداشتن. بدتر از يهٌ ا
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تند  یلیخ بیشب ٌیبٌ  دنیرس نکٌیرفتن تا ا شینعجزى است. پ ٌیشب یز یٍاقعا چ یکَيستان
يو نٌ گرفتٌ بَد ٍ اصال  رٍدرى  نیینهکن بَد. پا ریرفتن ازش غ نییکٌ پا ینییسرپا

ز يو شکلتَن با نیبنابرا دیرسیشب داشت فرا ن یدر انتظارشَنٌ. از طرف یکٌ چ دٍنستنینه
 نییبٌ سهت پا یرفتن کردن. چند قدن نییقهار بزرگ بکنٌ. شرٍع بٌ پا ٌیگرفت کٌ  ویتصه

 خی يهشَنٍ  رسٌیسرعت شب از راى ن نیٍ با ا ینطَر یکٌ ا دنیبرداشتن ٍ يهَن اٍل فًه
 چیکهپ زدن نداشتن ٍ ي یبرا یز یچ چیي گٌید نکٌیبا تَجٌ بٌ ا رنین یزنن ٍ از سرنا ن ین
کردى بَدن.  یشرٍیساعت تالش کردى بَدن ٍ فقط چند دى نتر پ وینداشتن. ن یخَاب سٌیک

شکلتَن  یبا تعجب نگاش کردن ٍل گٌی. دٍ نفر دویخَر یفکر کرد ٍ گفت: سر ن یشکلتَن که
کالف بزرگ ٍ  ٌیتَ باياش  چَندیکرد ٍ بٌ يو پ ٌیکٌ داشتن رٍ چند ال یشد. طناب کاردست بٌ 

 ی. شکلتَن نشست رٍش نفر اٍل، فرانگ ٍٍرسلخی یذاشتش رٍدرست کرد. بٌ طَل گ ویضخ
بغل کردن ٍ شکلتَن  گرٍیيهد یپشت بٌ پشت ٍ قطار  نطَرینفر آخر. يه نینفر دٍم ٍ تام کر

در نرى. شرٍع  رشَنیيو از عقب تا طناب از ز نیدستش ٍ کر رفتيو سر طناب رٍ از جلَ گ
بٌ سهت فضا.  ویانگار شَت شد گٌین یرفتن. ٍٍرسل نییکردن بٌ سرعت تهام سر خَردن ٍ پا

 ین ادیيو دارن فر نیشکلتَن ٍ کر دمیٍ ترش شرٍع کردم دادم زدن کٌ د جانیاز ي گٌین
کٌ  نییدرى. پا نییبٌ پا دنیرس یا یزنن. باالخرى کو کو سرعتشَن کو شد ٍ بٌ طرز باٍر نکردن

کٌ زندى بَدن  نیکبَد شدى بَد انا يه برداشتٌ بَد، ینختلف پارگ یبدنشَن تَ جايا دنیرس
خَاستن بٌ  ینتر ارتفاع کو کردى بَدن کٌ اگر ن 300 قٌینعجزى بَد. تنًا ظرف چند دق ٌی

 .ردنک یساعت ٍقت صرف ن نیچند دیبا دیشا انیرٍش نعهَل ب

 یاینام جَرج یبزرگ ٍ ب یيا خچالیبٌ ٍقفٌ از کَى يا ٍ  یساعت کَينَرد ۶۳بعد از باالخرى
درست  2096 ین ستیشکار شدى.ب ینًنگ يا یيا شیاز دٍر چشهشَن افتاد بٌ ن یَبجن

تکٌ پارى  یلباس يا دىیژٍل ینَيا ب،یعج یبشٌ سٌ تا نرد با ظاير  کیيَا تار نکٌیقبل از ا
نًنگ با  یيا یشدن. شکارچ یجنَب یایجَرج رىیستگاى شکار نًنگ در جزیلنگ لنگان ٍارد ا

 دیبا نًایرفت جلَتر، شکلتَن کٌ قاعدتا يهٌ ا شَنیکی. کردنینگاى ن نارٍیتعجب ا
آشناست؛  یلیجَاب داد. صداتَن خ یشکارچ ؟یشناسی: ننَ نهدیازش پرس شناختنشین

در  ییجا ٌیٍ گرٍيش  شکلتَنکردن کٌ  یشکلتَن گفت نن شکلتَن يستو. يهٌ فکر ن
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 یز یچ نکٌیبدٍن ا” نن شکلتَن يستو” کٌ  دیجهلٌ رٍ شن نیا یٍقت یجنَبگان نردن. شکارچ
 .ختنیبگٌ برگشت ٍ آرٍم شرٍع کرد اشک ر

نَندى رٍ  یشد ٍ سٌ نفر باق رىیاٍن سهت جز یبٌ دستَر شکلتَن بٌ سرعت راي یکشت ٌی
 شیکردن. بعد از دٍ سال حهام گرم، زدن ر ییرایازشَن پذ یيا بٌ گرن ینجات داد. شکارچ

 یگرم ٍ چا یدنیگرم ٍ نَش یبٌ عالٍى غذا زیز دٍ سال لباس نَ ٍ تهسر. بعد ا یيا، اصالح نَ
نفر  22رٍ ترک کرد تا بٌ نجات  یجنَب یای. کهتر از سٌ رٍز بعد شکلتَن جَرجنًایداغ ٍ يهٌ ا

 رىیبٌ جز دنیرس یناى سٌ بار برا ۱ ینَندى بَدن برى. در ط لندیکٌ در الفنت آ هشیت یاعضا
دادن. آخرسر  یالفنت را نه رىیبٌ جز یکیاجازى نزد خی یر تَدى ياالفنت تالش کرد انا ير با

بٌ گرٍى  یکشت کی یلیشد. بعد از نکاتبات، دٍلت ش یلیدٍلت ش اننشکلتَن دست بٌ د
نجات نقرر کردى بَد،  دنیرس یکٌ شکلتَن برا یخیشکلتَن قرض داد ٍ چًار ناى بعد از تار

 کیکٌ  دیاز دٍر د رىیشکلتَن بٌ جز شدین کیکٌ نزد نطَری. يهدیالفنت رس رىیباالخرى بٌ جز
نداشت  یدیکس ان چی. خَشحال شد چَن يدىیگنال نیرى ٍ بًشَن س یدارى باال ن یدٍد

 یافراد برا نیکٌ ا یادنا بعد از چًار ناى تازى بعد از اٍن يهٌ نشقت نیاصال بٌ زندى نَندن ا
در  هشیتهام ت دید یشدن در کهال ناباٍر  تر کینزد یبَدن. انا ٍقت دىیفرار از جنَبگان کش

. اٍنًا تَنستٌ بَدن با برعکس کردن دٍ َدنکردى ب داینفر نجات پ 22ساحل جهع شدن. يهٌ 
 ٌی هَيایبٌ سبک اسک خیٍ البتٌ برف ٍ  قًاشَنیقا یٍ پَشَندن اطرافش با بادبادنًا قیتا قا
ناى در اٍن سرنا  1برن ٍ در پناى يهَن  رشیشد درازکش ز یدرست کنن کٌ فقط ن یآلَنک

نفر يو سخت بَد. از بس  22اٍن  ینجات برا یکشت دنی. اٍلش باٍر رسارنیکشندى دٍٍم ب
چًار ناى کٌ  نیصبح بٌ صبح تَ ساحل جهع شدى بَدن ٍ چشو بٌ ساحل دٍختٌ بَدن در ا

 یبٌ اندازى کاف یکشت یبار يو تَيهٌ. انا ٍقت نیکردن ا ینتَيو شدى بَدن. فکر ن گٌید
 سییر یدارى، استقانت جَاب دادى بَد. ارنست شکلتَن، آقا قتیکٌ حق دنیشد د کینزد

 .اٍندى بَدى کٌ اٍنًا رٍ با خَدش ببرى

نجات ٍ بقا در  یداستان يا نیتر بیٍ عج نیتر یطَالن ن،یاز بزرگتر یکیگرٍى شکلتَن  نجات
. اگرچٌ شکلتَن نتَنستٌ بَد بٌ يدف ایانتیناجرا برگشت بٌ بر نی. شکلتَن بعد ازخٌیتار
کٌ  یيا گرفتار شد انا کار  خیدر  شیکٌ رد شدن از عرض جنَبگان بَد برسٌ ٍ کشت شیاٍل
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خَاست  یکٌ شکلتَن ن یافرادش کرد از اٍن يو نًهتر بَد ٍ بزرگتر بَد. کار  وینجات ت یبرا
کٌ  یسال بعد از شکلتَن کار  10براتَن بگو کٌ  نقدریبکنٌ فراتر از زنان خَدش بَد. يه

نخصَص.  یٍ تراکتَريا نیخَاست بکنٌ نحقق شد اٍنو تازى با استفادى از ناش یشکلتَن ن
کٌ  یٍٍرسل یبٌ اسو ينر  ییآقا ٌی 2091سال  شیپ الچند س نیيه یعنیصد سال بعدش 

تَ داستان ازش  یکلتَن کٌ کلنعاٍن ش یفرانک ٍٍرسل یدٍر آقا یيا لیاتفاقا از نَادگان ٍ فان
عرض  ادىیپ یشکلتَن بزارى ٍ با پا یگرفت جا پا ویشکلتَن تصه ریتحت تاث ویکرد ادی

داستانش  دیبر دیتَنیشد ن یآخرش چ وگ یجنَبگان رٍ رد بشٌ. انا اٍن يو نَفق نشد ٍ نه
 .با عنَان جنَبگان دیگَش بد یب ام پادکست چنل 57 زٍدیرٍ در اپ

شدى بَد.  ریشًرتش عالو گ گٌینثل قًرنانًا باياش برخَرد کردن. د ایتانیدر بر خالصٌ
کٌ براش اقتادى نَشت  یکتاب از اتفاقات ٌینختلف.  یکنٌ در جايا یکردن سخنران یدعَتش ن

جا تهَم  نیشکلتَن ا یيا ییبا استقبال نَاج شد. انا ناجراجَ یلیبٌ اسو جنَب کٌ خ
نرگ ٍ برگشت از  یٍ رفتن تا پا یيهٌ رنج ٍ سخت نیاز ا خَب بعد کنٌ ی. ادم فکر نشٌینه

 گٌیٍ د یکش یرٍ خط ن نًایٍ ا ییدٍر اکتشاف ٍ ناجراجَ گٌی. دگٌیتهَنٌ د گٌید ایاٍن دن
انا بعد چند سال  یشًر ٍ کشَرت، شًرت ٍ خانَادى ٍ لذت زندگ ینَن ی. نیر  یجنَبگان نه

 یلینانسن کٌ خ یبٌ جنَبگان. دانشهند نعرٍف آقا شدٍبارى کشَندت ییعشقش بٌ ناجراجَ
خدنت کردى ٍ کهک کردى ٍ باريا بٌ قطب يا سفر کردى تا  یشناس انَسیعلو اق شبردیبٌ پ
ادم  نیا یيا افتٌیجذب داستانًا ٍ  شٌیيه یلیبکنٌ ٍ نن خَدم شخصا خ یعله قاتیتحق

 :گٌ یگفتٌ نعرٍف دارى کٌ ن ٌی شوین

 یبٌ قطب؟ بٌ خاطر کشف جايا ویگردیٍ برن ویکن یا ٍ باريا خطر ناز نا باري یبعض چرا
 ویخَا ی. نا نتنیايه ی. اٍنًا درجات بعدستین یبٌ خاطر اکتشافات عله ست،ین دیجد

در قلهرٍ  یرٍز یبشٌ. حس پ رٍزیپ عتیتَنٌ بر قدرت طب یکٌ قدرت ذين انسان ن ویثابت کن
 .ٌیآٍر ادینرگ احساس اعت

بار  نیبٌ سفر بٌ جنَبگان گرفت. ٍ ا ویتصه یسالگ ۱۴در 9922در سال  گریبار د کیشکلتَن 
بٌ  دنیکردى. بعد از رس یدٍر قارى جنَبگان رٍ ط یباشٌ کٌ با کشت یکس نیقصد داشت اٍل

بَد کٌ  نیا رشیفَت کرد ٍ تقد یقلب ستیانا ارنست شکلتَن در اثر ا یجنَب یایجَرج رىیجز
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آرٍم  شٌیيه ینقطٌ بٌ جنَبگان برا نیتر کیدر نزد رىیززدى ج خیخاک  درجسدش يهَنجا 
 .رىیبگ

باعث  یٍ گرم شدن جًان ویاقل رییقرار دارى. تغ یانرٍزى جنَبگان در نعرض خطر جد نتاسفانٌ
 نیا یسالنت آبًا یاز اندازى ٍ آلَدگ شیب یر یگیناي شٌ،یجنَبگان ن یيا خیذٍب شدن 

 یاٍزٍن درست باالسر جنَبگان قرار دارى ٍ بشر برا ٌیننطقٌ رٍ بٌ خطر انداختن. سَراخ ال
فتح  یيهٌ تالشش رٍ برا یزنان کیکٌ بشر  ینضاعف بکنٌ. يهَنطَر  تالش دیبا هشیترن

راى  نیا ددریدفاع ازش انجام بدى ٍ يهٌ نا يو با یجنَب انجام داد انرٍز تهام تالشش رٍ برا
طَر کٌ قبال يو گفتو تک تک نا نثر . يهَنیکرى اب نیدر حفظ ا ویٍ کَشا باش ویکهک کن

 یبٌ قَل نَلَ ویبد انجامخَدنَنَ  فٌیٍظ دیٍ با ویيست

 دینگَ يهٌ بٌ جنگند ٍ ز صلح نن چٌ آ تَ

 تَ چراغ خَد برافرٍز یيزار  یا نٌ یکی تَ

 دیدغدغٌ يا تَل نیشها يو دين خَدتَن رٍ بٌ طبيعت ادا كنيد. پادکست ژرفا با يه پس
 .شٌین دیتَل ندىیپا رضایٍ نن عل ندىیپا الدین ،یکٌ بٌ کهک افسانٌ قضاٍ ی. پادکستشٌین


