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 انایدراز گودال مار -دوازدهم  قسمت

 نیبَدکٌ تا بٌ حال بٌ ژرفتر یکردم داستان دٍ نفر از سٌ نفر  فیکٌ تا االن براتَن تعر ییناجرا
 یلیخ گویاسهشَ ن ینطهنو ٍقت ٌ؟ینفر سَم ک دیکن یسفر کردن. انا فکر ن انَسینقطٌ اق
نحل آٍاتار،  یکانرٍن صاحب آجار  هزیج ی. کارگردان نعرٍف اقانیشناسیرٍ ن شَنیياتَن ا

. کال از کارنانشَن نشخصٌ کٌ گٌینَفق د یيا لویاز ف یلیٍ خ ناتَریٍرطٌ، رنبَ، ترن ک،یتانیتا
يهٌ  گٌیگرفتٌ کٌ داستانش رٍ د کیتانیدارى از تا شٌیاب ر یایکانرٍن بٌ دن هزیج یعالقٌ اقا

کنو  ین شنًادی. پاستیگرفتار در اعهاق در ییایدر ریز کیٍرطٌ کٌ داستان  لویتا ف ویدٍنین
 .نینیبب نیدیاگٌ ند

سخت در  اریبس یطیٍ در شرا دىیکانال خه یکانرٍن با قانت هزیج ی، آقا2012 ام نارچ  26 
 یایرٍ نباریا ،یینهایگرفت تا بعد از اٍن يهٌ شايکار س یکَچک ٍ نحصَر جا ینیکاب

رٍ بٌ  اناینَسَم بٌ دراز گَدال نار يا انَسیشدى در اق نقطٌ شناختٌ نیتر از ژرف یلهبردار یف
 نیا ٌیال یننتً  ساعتٌ خَدش بٌ 7سفر پرنخاطرى  نیکانرٍن در ا هزی. جکنٌ لیتبد تیٍاقع

 .يهٌ دانشهندان شد یرا بٌ جبت برسَنٌ کٌ نَجب شگفت یر یدرازگَدال نَفق شد تصاٍ

 یر یتصاٍ یکانرٍن حاٍ یبعد سٌ لوی. فشٌ ین ادینادر  یا نٌیکٌ از اٍن با عنَان گنج یلهیف
کانرٍن رٍ با  لویباريا ف یادیز ی. دانشهنداياست انَسیاق یدر ژرفا اتیاز ح یا العادى خارق

باز کنن.  یگر یبعد از د یکیيا رٍ  انَسیاق یژرفا یگرى رازيا دیکٌ شا دیان نیبٌ ا دن؛یدقت د
ٍ حاصل تالش يزاران  يا انَسیاق یاز ژرفا ییگام بشر در رنزگشا نیتر نًو دیرا با لویف نیا

 .يا دٍنست ناشناختٌ یایدن سفر بٌ یسالٌ بشر برا

کهک بٌ علو بٌ سرسخت  ی. انسان براویداشت نیدر کشف زن یتا بٌ انرٍز کارنانٌ درخشان نا
بلند تا  ینقاط سفر کردى ٍ جَنش رٍ بٌ خطر انداختٌ، از فتح قلٌ يا نیٍ دٍر دست تر نیتر

 یريایجانکاى بٌ کَ یدٍر از دسترس تا سفريا یناشناختٌ، از جنگلًا ٍ دشت يا یکشف غاريا
ٍجَد دارى کٌ  نیزن یبر رٍ یيهٌ نکان نیرحو. با ا یعبَر از جنَبگان سرد ٍ ب یخشک ٍ حت

رٍ پَشش  نیدرصد سطح زن 70تر از  شینَندى ٍ از قضا اٍن نکان ب یراز باق کیينَز نحل 
 .يا انَسیدى. اق ین
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 یٍ حت ویکرد یر یگیناي ویشنا کرد در اٍن يا و،یيا رد شد انَسیدرستٌ کٌ نا باريا از اق بلٌ،
يا رخ دادى، در نناطق  انَسیاتفاقات در سطح اق نیانا يهٌ ا و،یازش نفت استخراج کرد

نترى. نا  4000بٌ  کیيا نزد انَسینتَسط اق یژرفا دی. جالبٌ بدٍنیساحل یکو ژرفا اریبس
يا ٍ  دىیيا پر از پد انَسیدرصد اق 95 یعنی ویيا رٍ بشناس انَسیدرصد اق 5 ویتتنًا تَنس

کٌ نا از  یز یاٍن چ یکٌ نا رٍحهَن يو ازش خبر ندارى. در ٍاقع يهٌ  ٌینَجَدات ناشناختٌ ا
 یبا نحال حجو اطالعات سٌیدر نقا زىیناچ اریبس اریبس ویدٍنیيا ن انَسیآب ٍ عالو اق ریز یایدن

 یٍ نقشٌ يا ری تصاٍاگر بًتَن بگو کٌ نحال دیکن ی. تعجب نهویو از فضا کسب کنیکٌ تَنست
يست کٌ نا از بستر  ییتر از نقشٌ يا قیدق یلیخ گٌید ارتیاز س یار یشدى از بس ٌیتً
شدن،  ینتر نقشٌ کش 100ٍ زيرى با دقت  خی. نحال سطَح ناى، نرویکرد ٌیيا تً انَسیاق
 .نتر دقت دارى 5000يا فقط  انَسیشدى از بستر اق ٌیتً یکٌ نقشٌ يا ٌیدر حال نیا

ناى  ینفر يو پا بر رٍ 12نفر بٌ ناى سفر کردن ٍ  24نفر تا بٌ انرٍز بٌ فضا رفتند،  500از  شیب
سفر کنن.  انَسیبخش اق نینفر تَنستن بٌ ژرف تر 3کٌ تابحال فقط  ٌیدر حال نیگذاشتن، ا

 و،یيا رٍدخانٌ دار انَسیاق یاگر بگو نا در ژرفا شٌیباٍرتَن ن ٌ،یآب پر از شگفت ریز یایدن
 ریدر ز نیزن یدرصد آتشفشان يا 80از  شتریکٌ ب شٌیباٍرتَن ن و؟یآتش دار و،یدار اچٌیدر
درى يا  نیتر قیعه نطَریياست؟ يه انَسیاق ریدر ز ایرشتٌ کَى دن نیياست؟ بلندتر انَسیاق

 .ياست انَسیاق یدر ژرفا نیزن یابشار رٍ نیٍ بزرگتر

ٍ در ير  عتٌیيستو. دغدغو طب ندىیپا رضای. نن علویزن یيا حرف ن یشگفت نیاز ا انرٍز
يا رٍ بٌ  انَسیٍ اق ايایخصَصا در عتیکنو عشق بٌ طب ین یقسهت از پادکست ژرفا سع

 .بدم ٌیيد رانیکشَرم ا زینردم عز

کلهٌ  یٍاقع یکارتَن بٌ نعنا نیبَدم. ا 2020 ییایدر شگاىیعاشق کارتَن آزنا یاز بچگ نن
بَد کٌ در اعهاق  ییشناس يا انَسیکارتَن در نَرد اق نیکرد. داستان ا ین خکَبینن رٍ ن

بَدن ٍ ير  ایپنًان در قیبٌ دنبال حقا شٌیکردى بَدن ٍ يه سیرٍ تاس ییيا شگاىیآزنا ایدر
 اد؟ین ادتَنیکارتَن رٍ  نی. شها يو اشدنیتازى نَاجٌ ن یاتفاقرٍز يو با 
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کٌ،  نٌیبَد ا زیشگفت انگ ییجَرا ٌیخَد ننو ٍاقعا  یاکارتَن کٌ بر نینکتٌ جالب در نَرد ا ٌی
دادى از  یر یٍ در ٍاقع تصَ شیسال پ 50حدٍدا  یعنیساختٌ شدى  1972کارتَن سال  نیا

ساکن شدن ٍ در  ایدر اعهاق در ینیکٌ نحقق 2020سال  یعنیسال بعد  50دانش در  تیٍضع
 ییایدر شگاىیکارتَن رٍ گذاشتن آزنا نیيو اسو ا نیکنن. بٌ خاطر يه قیتحق اینَرد در

خَام بًتَن بگو کٌ اصال  یاى ٍ نن ن 2020سال  ویزنیحرف ن وی. ٍ جالبٌ االن کٌ دار2020
شناسًا با ابزار ٍ  انَسیٍ اق ییایدر قینبَدى. انرٍز نحق زیيو تصَرشَن از انسال اغراق آن

 نیاز ارتفاع بلندتر شتریباشٌ، بيزار نتر  11کٌ  انَسینقاط اق نینخصَص تا ژرف تر زاتیتجً
آب  یسطح آب ٍ رٍ کینزد یایبٌ دن یشبايت چیي ریاٍن ز یایاٍرست سفر کردن. دن ایقلٌ دن

 ین یلیتخ یعله یيا لویف ادیيستند ٍ شها رٍ  َاليایي ٌیشب شتریکٌ ب ٌیندارى. پر از نَجَدات
ٍ  کریغَل پ انینرکب خَن آشام گرفتٌ تا سرپا یکَسٌ ٍ ناي َیٍ د یندازن. از اژديا ناي

 .یچشو بشکٌ ا یناي

ٍ از يهٌ نَجَدات  دىیيو رس انَسینقطٌ اق نیبٌ ژرف تر یکٌ پاش حت یا گٌینَجَد د انا
ساختٌ  ینَجَد کی. بلٌ پالستکیجز پالست ستین یز یترسناک تر ٍ ديشتناکترى چ گٌید

ندارى. انرٍز  ییاز شرش ريا ینَجَد چیي یکرى آب نیا یکجا چیدر ي گٌیدست بشر کٌ د
کنو  ین فیياش براتَن تعر یاز شگفت یيا ٍ کل انَسیاق یرفاداشت بٌ ژ ویرٍ خَاي یسفر 

درد ٍ دل  یاز نَضَع خارج بشو ٍ که یقدر  دیژرفا اجازى بد یقبل یانا قبلش نحال شهارى يا
 .کنو

 نیاٍل نیشهارى از ژرفا. راستش ا نیبَجَد اٍندى در انتشار ا ریکنو از تاخ یعذرخَاي دیبا اٍل
بعد از حَادث تلخ آبان يو بلند  یافتاد. نا حت ریشهارى از ژرفاست کٌ انتشارش انقدر بٌ تاخ

 یا گٌیاز حَادث ٍحشتناکتر د یا رىیانا بعد از اٍن زنج ویننتشر کرد دیٍ شهارى جد ویشد
از خَد شهايا بٌ شدت  یلیخَد نن نذاشت ٍ نحل خ یبٌ شخصٌ برا یرنق گٌیکٌ د افتاد

دٍرتر از  لَنتريایاگر ک یکٌ حت نٌیغهًا اٍنقدر سنگ نیدار شدى بَد. ا حٌیاحساسات نن يو جر
 .کنٌ یباز يو ريات نه یيو باش تینادر نیسرزن

ٍ فاجعٌ آبان ٍ  نیٍ بحران بنز جانیآغاز شد با زلزلٌ آذربا رانگریٍ لیکٌ گذشت با س یسال
 نیٍ در ا ینیاٍکرا یهایيَاپ یاش نحل اتفاق کرنان ٍ پرٍاز ابد یتکان ديندى بعد یناجرايا
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 یکیتنًا  دی. شاشٌین کینزد ویتقَ انیننحَس دارى بٌ پا رٍسیٍ نیاخر سال يو با ا یرٍزيا
 نیيهٌ ا کنٌ. انا ٍجٌ نشترک یرا از يو نتالش یٍ رٍان نلت  رٍح تَنست ین حَادث نیاز ا

 یيا«چرا»بزرگ نبَد، سال  عیتنًا سال فجا ۸۹ اٍنًاست. سال  پاسخ یب یيا«چرا»حَادث در 
رٍ بر دل  یقیبزرگ ٍ عه یحَادث زخه نینشد .ا  دادى یپاسخ شان چکدامیبزرگ بَد کٌ بٌ ي

شٌ کرد؟ بٌ  یکار ن یچ یاٍضاع نیکنٌ. انا در چن دایپ امیکشٌ تا الت ینردم گذاشت کٌ طَل ن
. ویدانن بزن یٍ بٌ پَچ ویکن تر َسیانرٍز را نا َسیکٌ نا ادم نا ستین نینظر نن ينر در ا

 . ویزنزنٌ کن رنگیرٍزگار رنگ ٍ ن نیرٍ در ا دیشَر ٍ ان یيا نغهٌ ویکٌ بتَن نٌیينر در ا

 :ٌیبٌ قَل استاد سا

 سان رٍد بٌ

 زند یدرى سر بٌ سنگ ن بیدر نش کٌ

 باش رٍندى

 ست،یز نردى ن ینعجز  چیي دیان

 باش زندى

 وینا نحکَن ست،یکٌ ننفعل شدى، رٍحش نردى، ن یبٌ ادن یدیان چیي نطَرى،یيو يه ٍاقعا
 .بٌ زندى بَدن ٍ حرکت کردن

نٌ.  طیشرا نی. البتٌ االن در ادیبر عتیکٌ بٌ طب نٌیا ٌیرٍح تیتقَ ینن برا شنًادیانا پ ٍ
 دىیٍ تَجٌ کردن بٌ پد عتیننحَس. رفتن بٌ طب رٍسیٍ نیانشااهلل بعد از رخت بربستن ا

از آين ٍ فَالد ٍ سر ٍ  یچند صباح نی. بنابراشٌینا ن ٌیرٍح ینَجب ارتقا یعیطب یيا
 کی دنیخر دیبر عتیبٌ طب دیتَن یاگر نه ی. حتدیبر عتیٍ بٌ دانن طب دیشًر دٍر ش یصدا

 ادم رٍ عَض کنٌ.  ٌیتَنٌ رٍح ین اىیگ نیگلدٍن ٍ گذاشتنش گَشٌ اتاقتَن ٍ نگاى کردن رشد ا
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 :بٌ قَل سًراب

 شکفد یيست، شَق نن ن یکجا برگ ير

 خشنَدم یبیبٌ س نن

 بَتٌ بابَنٌ کی دنییبٌ بَ ٍ

 شناسو یرا ن نیپر بلدرچ یصدا نن

 دیرٍ یکجا ن َاسیر دانو ین خَب

بٌ قَل نحهد رضا  ریٍاگ ریياگ نیا یتَ َنین نیکٌ در ا نٌی. باٍر نن ا ”یفرانَش ٌیعل“انا  ٍ
 یب زانیتا عز ویبزار دیفرانَش کرد. نبا دینام را نبا کی یحت ر،یرٍاگیدر پادکست ياگ ینندان
ٍ  شتدا یفرانَش ٌیعل یکارزار  دیيو برن. با ادیاز  یآٍار فرانَش ریکٌ از دست رفتند ز یگناي

بد باعخ  ینداٍم خبريا انیجر نیا دٍارمیکرد. ان ادیاز آنًا  یشٌ بٌ ير بًَنٌ ا یتا ن دیبا
 :ییکسرا اٍشی. بٌ قَل سویٍ کو کو خانَش بش وینشٌ تا نا ننفعل بش

رقص شعلٌ اش در ير کران  ش،یفرٍزیپابرجاست. گر ب نٌیرید یآتشگً ی. زندگباستیز یزندگ
 .گناى ناست ی. ٍرنٌ خانَش است ٍ خانَشداستیپ

گناى ناست. بٌ ير حال بعد از خارج شدن از  فتٌیاتفاق ب یا ینن يو نعتقدم اگر خانَش بلٌ
کٌ  کایانر یانَسیارائٌ نقالٌ ام در کنفرانس علَم اق یداشتو برا یحَادث، سفر  نیشَک ا

تَنو از  یبعدا ن دیکٌ اگٌ دٍست داشتٌ باش دینف اریبَد ٍ البتٌ بس ریناگز نیخَب اٍن يه
اگٌ دٍست  نیایژرفا ب نستاگرامیبراتَن بگو. بٌ ا انَسینربَط بٌ اق اکتشافات نیدتریجد
رٍ شرٍع کردم ٍ خَب خدارٍشکر االن  دیجد زٍدی. انا بعد از بازگشت بٌ سرعت کار اپنیدار

دست پر  نکٌیقسهت يستو ٍ خَشحالتر از ا نیدر حال ضبط ا نکٌیٍ خَشحالو از ا ویبرگشت
 .برگشتو با دٍ تا خبر خَب

ندت کٌ ژرفا  نیيا در ا یلی. خویبراتَن در نظر گرفت ینَرٍز  کیکَچ ٌیيد ٌینا  نکٌیا اٍل
 یچٌ کار  یٍ از نن نَع نینجات زن یبرا ٌیکٌ خَب رايکار چ دنیپرس یاز نن ن شٌیساختٌ ن
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 یلیگام خ 10گرفتو  ویشد کٌ تصه نیيا بًتر بشٌ. ا انَسیکٌ حال اق ویچٌ کار کن اد؟یبرن
 کیخَب ٍ جذاب ٍ ش یلیخ یرٍ با طراح دیکن تشیى تَن رعارٍزنر یدر زندگ دیتَنیسادى کٌ ن

 یاش کنو بٌ شها. شها برا ٌیخالصٌ کٌ بٌ درد يهٌ بخَرى ٍ يد یلیانادى کنو، خ لیفا ٌی ٌیتَ 
 10006661000رٍ بٌ شهارى  لتَنیهیا ٌیکَچَلَ از طرف پادکست ژرفا کاف یدیع نیا افتیدر

 د،یاالن شرٍع کن نیسبز رٍ از يه یٍ زندگ دیبردار یقدن خَادیدلتَن ن گر. پس ا دیارسال کن
 .10006661000بٌ شهارى  دیرٍ بفرست تَنیلیهیا

داشتٌ  تَنیٍ در گَش دیکن کیکل دیتَنیٍ ن شٌیشها ارسال ن یدانلَد برا نکیل بعدش
 دیٍ نگايش کن دیيهرايتَن باشٌ، بازش کن تَنیگَش یتَ شٌیيه تَنٌین لیفا نی. ادشیباش

از دٍستانتَن يو  ای دیدٍستانتَن يو فَرٍاردش کن یبرا دیتَن ی. ندیکن تشیرعا دیکن یٍ سع
دانلَد  نکیاٍنًا يو ل یارسال کنن تا برا 10006661000شهارى  یبرا رٍ لشَنیهیا نیبخَا
شهارى ٍ  ینطَر یيو دارى. ا گٌید تینز ٌیکار  نی. اگانٌیاست ٍ کانال را ٌیيد لیفا نیبرى. ا

 یبعد یيا ٌیارسال يد ینن ٍ شها برا یراى ارتباط شٌیکٌ ن شٌینا ن تیسا شها ٍارد لیهیا
در  تیعضَ گشید دىیٍ البتٌ فا کنویبعد اعالم ن یقسهت يا درکٌ  یبعد یيا یٍ قرعٌ کش

خَب بٌ دستتَن  یلیخ یيا ینطالب جالب با طراح یناينانٌ قرارى کل نیناينانٌ است. تَ ا
انجام  نکارٍیا دیکن یاالن کٌ پادکستَ گَش ن نیيه نی. بنابراادیبرسٌ کٌ نطهئنو خَشتَن ن

 .10006661000بٌ شهارى  نیرٍ بفرست لتَنیهی. انیبد

کٌ  انَسینجات اق یگام نَجر يست برا 10اٍل  ٌیدٍم. يهَنطَر کٌ گفتو يد زیانا سَپرا ٍ
از  ز،یعز یکٌ نن با يل یا ی. طبق يهاينگدیکن افتیدر انکیپ قیرٍ از طر لشیفا دیتَنین

 ٌینفر يد 5رٍ بٌ  99سال  یعدد از پلنريا 5تاک انجام دادم قرار يست کٌ  یپادکست يل
کنن ٍ از  تیيا رٍ رعا انَسینجات اق یکٌ اٍن گام يا ییبٌ کسا ؟ییبدم، بٌ چٌ کسا

ام يا. ژرفارٍ يو تگ کنن. نٌ الزانا يهٌ گ نستاگرامیبزارن ٍ ا یعکس استَر  ای لویخَدشَن ف
ژرفارٍ يو تگ کنن.  نستاگرامیٍ ا رنیبگ یاز خَدشَن استَر  شیکیکردن  تیدر حال رعا ٌیکاف

 یکٌ پادکست يل ییشو. خَب اٍنًا ینن اصال نتَجٌ نه نیکنباشٌ اگر ژرفارٍ تگ ن ادتَنی
 حیدٍنن تَض یکٌ نه ییاٍنا یبرا یيست. ٍل یدٍنن کٌ پلنر چ یکنن ن یتاک رٍ دنبال ن

 یاست، تَسط خَد يل ژىیپلنر ٍ ٌیپلنر  نیيست. ا یز یدفتر برنانٌ ر ییجَرا ٌیلنر بدم کٌ پ
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کنٌ ٍ در  یندت ياست کٌ کار ن یفرد ٌدر نباحخ تَسع یٍ ننتشر شدى ٍ خَب يل یطراح
پلنر رٍ ننحصر بٌ فرد کردى. اگر خَدتَن  نیرٍ در نظر گرفتٌ کٌ نطهئنو ا ینکات شیطراح
. انا دیکن یدار یخر نینشر نَ تیاز سا دیتَن یيزار تَننٌ. ن 57 هتشیق نیکن دیخر دیبخَا

تَش  دیتَنیکٌ ن ٌیهیَ. پلنر تقدمین ٌیتاش رٍ يد 5 داریپا یسبک زندگ قیتشَ ینن برا
ايداف رٍ  نیٍ بعد ا دیکن ادداشتیساالنٌ تَن رٍ  یيا ی. يدف گذار دیسیکارياتَن رٍ بنَ

. دیکن یر یگیدفتر اٍن ايداف رٍ بٌ صَرت رٍزانٌ پ نیٍ با کهک ا کتریکَچ یبٌ گام يا دیبشکن
 .دیکنین تیریند یز یرٍ با برنانٌ ر تَنیکنٌ کٌ زندگ یپلنر کهک ن ییجَرا ٌی

 تَن،یيست کٌ ازتَن بخَام در کنار ايداف شخص نیپلنر يا ا نیدادن ا ٌینن از يد يدف
ايداف بًشَن  ی ٌیبق یدازى ٍ بٌ ان دیپلنر اضافٌ کن نیتَن رٍ يو بٌ ا یستیز طیايداف نح

 .دیباش رشَنیگیٍ پ دیبًا بد

سبز شدى  ٌیکٌ سبک زندگ دینیبیٍ ن دیایاز سال نگذشتٌ بخَدتَن ن یکٌ پاس شٌین ینجَر یا
يدف  نی. ادیداریقدم برن باتریز نیبٌ سهت داشتن زن نیراحت دار یلیٍ خ تَنیزندگ نیرٍت
. بٌ ير کنویراستا کَشش ن نیکٌ در تَانو باشٌ در ا ییارزشهندى ٍ تا جا اریبس ارینن بس یبرا

بٌ  لتَنیهیيا رٍ با فرستادن ا انَسینجات اق یاٍل دى گام نَجر برا دیعجلٌ کن س. پینحَ
چند تا از اٍن گام يا از  ای یکیٍ بعد در حال انجام  دیکن افتیدر 10006661000شهارى 

 نیبزار یاستَر  نی. اگر دٍست نداشتدیژرفا رٍ يو تگ کن نستاگامیٍ ا دیریبگ یخَدتَن استَر 
 دیبش رىیانگ دیشا دیکن ی. نًو انجام اٍن کارى انا خَب اگر استَر دیکن رکتینن دا یيو برا

 .جلَتر ویخَب بر اری. بسٌیبق یبرا

 ناینَندى تا پا یباق یاندک رٍزيا نی. در ادیشنَ یشهارى از ژرفا رٍ ن نیا یک قایدٍنو دق ینه
ٍ  ویبکن یا یجهع بند کی،  گٌیبار د کی دیای. انا ب99سال  یرٍزيا نیدر اغاز ای 98سال 
خَب  نیرٍزيا، حال زن نینن ا دىی. بٌ عقویازش بپرس یحال ٌیٍ  نیبٌ زن ویبنداز ینگاي

 یرٍزيا ير طرف کٌ سرت رٍ ن نی. ادیشن شٌین ینالش رٍ از ير گَشٌ ا یصدا ٍ ست،ین
کٌ درنانش سختٌ، انا  قیعه یزخه و،یزد نیکٌ نا آدنًا بٌ تن زن ینیب یرٍ ن یزخه یچرخَن

ٍ نبًَت يهچنان نشغَل رفتار  جیدرديا، نا آدنًا گ نیيهٌ ا ٌی. نتاسفانٌ علستین رنهکنیغ
 .ویتخَدنَن يس رنسئَالنٌیغ
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سرنَن  یکٌ باال یسقف نیکٌ قبل از ا ویدیشیاندین و،یباٍر ندار یاز نا آدنًا حت یلیخ نطهئنو
 یيست تا از سرنا ٍ گرنا حفظهَن کنٌ ٍ از برف ٍ بارٍن در انان نگًهَن دارى، خَنٌ بزرگتر 

يهتا  یٍ ب بایز نیزن نیيهٌ نا سًاندار ا و،یناخَاستٌ يههَن سًاندارش ایکٌ خَاستٌ  ویدار
چٌ جانَر ٍ  اى،یچٌ گ شٌ،یکٌ خلق ن ینلک نشاع يهٌ نَجَداتٌ، ير نَجَد نی. زنویيست

 !انسان چٌ

 ویکن ین بیسًو خَدنَن رٍ کٌ تخر چ،یي ویستیاز نا بٌ سًو خَدنَن قانع کٌ ن یلیخ انا
 کی ایکاش سال اٍل ندرسٌ تَ تهَم دن یا و،یکن ین یيو دست دراز  گرانیبٌ سًو د چ،یي

 !نینجات زن یبرا یدادند، درس یدرس رٍ بٌ تهام آدنًا ن

 رایاٍنًاست! اخ نیاز رنج آٍرتر یکیزبالٌ  و،یکرد لیتحه نیکٌ نا بٌ زن یيزاران درد نیب از
رٍ در ير  کیقطعٌ پالست 2000کرد ير انسان بٌ طَر نتَسط  یخَندم کٌ ادعا ن ین ینقالٌ ا

 ویخَر یکٌ ن یيا در آب کیپالست نینٌ؟ ا نیکنٌ. شَکٌ شد یيفتٌ ٍارد بدن خَدش ن
کٌ درشَن نَاد  ییيا کی. پالستویکش یکٌ نفس ن ییدر يَا یٍ حت ذانَنيستند تا در غ

. گٌیاتفاقات بد د یلیٍ خ شنیيَرنَن يا ن یختگیباعخ بٌ يو ر یسرطان زا يست، حت
 تایشن بٌ سفرى شها ٍ نًا ین یننتً نًایبخش از ا ن،یاطرافتَن بنداز یيا کیبٌ پالست ینگاي

 .بٌ درٍن بدن شها

 رٍز افتاد؟ نیبٌ ا نیشد کٌ زن یچ

رٍ زبالٌ برداشت؟ نگٌ نا آدنًا تازى پانَن رٍ  ایشد دن یکٌ چ نیدتَن فکر کنحاال شدى با خَ تا
يهٌ  نیاجداد نا کٌ ا و؟یپر از زبالٌ کرد غیدر یيهٌ جا رٍ ب ینطَر یکٌ ا وینگذاشت نیزن یرٍ

لحظٌ  کیرٍز افتاد؟  نیبٌ ا نیشد کٌ زن یبٌ جا نذاشتند؛ چ نیزن یزبالٌ از خَدشَن رٍ
 ابَنًا،یخ د،یاز کَچٌ خَدتَن شرٍع کن د،ینیتا بًتر عهق فاجعٌ رٍ بب دیرٍ ببند شهانتَنچ

از زبالٌ در  گٌید انَسًایاق یٍ حت….  ايایجادى يا، دشتًا، جنگل يا، کَى يا، رٍدخَنٌ يا، در
بلٌ! تا … اضافٌ شدن نیزبالٌ يا در کهتر از صد سال گذشتٌ بٌ زن نیا شتریب ست،یانان ن

 چرا؟ دیدٍن ینبَد، حاال ن ایٌ زبالٌ تَ دنيه نیا شیصدسال پ نیيه
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از سال  بایتقر شیانرٍز یبٌ نعنا کی! پالستکٌیبٌ نام پالست یاختراع ٍحشتناک لشیدل کی
انبَى  دیسال گذشتٌ با تَل 80 نیشد، انا در عرض يه ریيهٌ گ نینالن دیبا تَل 1939
سالٌ  َنًایلین نیزن نیچٌ بر سر ا دینینتفاٍت بب یدر ندلًا ٍ ابعاد ٍ کاربرديا کًایپالست
سال  َنًایلیدر ن ینَجَد چیي ویدر کهتر از صد سال کرد نینا آدنًا با زن کٌ ی! کار ویآٍرد

 .بٌ خَدنَن زادیگذشتٌ انجام ندادى بَد. ٍاقعا دست نر

 :گٌیدارى کٌ ن یجهلٌ قشنگ ٌی یسپًر  سًراب

 .است قتیزبالٌ يا رٍ نگردان کٌ پارى حق از

رٍت رٍ  ینیب یکٌ زبالٌ ن یی. شهاَاریجهلٌ رٍ طال گرفت ٍ قاب کرد زد د نیا دینظر نن با بٌ
کٌ تَ در بٌ ٍجَد اٍردنش  ٌیقتیاز حق یپارى ا ،یکرد دیزبالٌ رٍ خَد تَ تَل نیا ،یگردٍنیبرن
رٍ  ا. از زبالٌ يرنینه نیاٍنًا از ب یکن یٍ ازش چشو پَش ی. اگر تَ رٍت رٍ برگردٍنیبَد ویسً

از سًراب خَندم بٌ  یدر نانٌ ا شیٍقت پ یلیجهلٌ رٍ خ نیاست. ا قتینگردان کٌ پارى حق
 .براتَن بخَنو ٌ،ینانٌ کَتاي یلیخ دی. بزاربایز یيا ٌیکٌ پر از عشقٌ، پر تَص یدٍستش ناز 

 :گٌ ین یخطاب بٌ دٍستش ناز  سًراب

جًان بٌ  یچٌ رٍشنو. يهٌ رٍديا یر رٍز اب نی. در ادیرٍ یدر نن ن زيایکنو ٍ چ ینگاى ن دارم
نن  یچشو يا گریاست. د ییبایشَم. خاک انباشتٌ از ز یپر ن چی. بٌ نن کٌ با يزدیر ینن ن

 .کرانٌ ندارد ییبای. زستینا کَچک ن یچشو يا… جا ندارد

 ییبایيهٌ ز نیا ینن جا برا یچشهًا گٌیدٍنٌ ٍ ن ین ییبایخاک رٍ سًراب انباشتٌ از ز یحت
حد ٍ حصر ندارى، کرانٌ  ییبایز نکٌیبٌ خاطر ا کٌ،ینا کَچ یچشهًا نکٌیندارى، نٌ بٌ خاطر ا

 .ندارى

بَد  نیزن یرٍ دنتید اریينَز ش دیکٌ نانٌ ات رس رٍزیٍ د دمیتابستان بَد کٌ تَ را د ٌیسا بٌ
جًان پر بَد ٍ  ینن از رٍشن یدستًا و؟یگفت یاز چٌ سخن ن «رانیشه» هرٍزیٍ تازى بَد. در ن

 .یناند یخَد ن ی. گاى پرندى ٍار شگفت زدى بٌ جایبَد ستادىیرٍشن رٍح خَد ا ٌیتَ در سا
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دٍست  نن .ی. نبادا بلغز دیرس یدم خَاي دىی. تَ بٌ سپی. تَ از ابر بًتر یتَ از آب بًتر  ،یناز 
 .رمیگ یتَام ٍ دست تَ را ن

بٌ تهاشا بهان.  یدی. چَن بٌ درخت رساند نیچن ايانیاند ٍ گ نیباش کٌ پرندگان چن رٍان
خانٌ  شیاند ٍ درخت جز آرا انَختٌیتهاشا تَ را بٌ آسهان خَايد برد. در زنانٌ نا نگاى کردن ن

در نًتاب راى  یگسستٌ. کس َنديایرا باٍر ندارد. پ ٌیيهسا اطیح یکس گلًا چیٍ ي ستین
را در جام  تیٍ ابد ندیب ینه َانیشَد ٍ خدا را کنار نردى ا ینه اریيش یاز پرٍاز کالغ ٍرٍد  ینه

 .ابدی ینه یآب خَر 

زنانٌ درخت يا از نردنان خرم  نی. در استی. در رگ يا آسهان نستیچشو يا شاخٌ ن در
 .دترندیيا راست ترند. برف يا از دلًا سپ شٌیيا از اند یترند. کَى يا از آرزٍيا بلند ترند. ن

 ٌیکنو ٍ تَ بٌ کاج يهسا یرا آب پاش ٌیکٌ نن برٍم خانٌ يهسا دیخَايد رس ی. رٍز رینگ خردى
 .ٍ نردنان نًربان تر از درخت شَند نندیٍ ساريا بر خَان نا بنش یسالم کن

 رٍز نحقق بشٌ کیکٌ سًراب دنبالش بَدى  یتیهیکاش صه یا ییییي

 ٌیکنو ٍ تَ بٌ کاج يهسا یرا آب پاش ٌیکٌ نن برٍم خانٌ يهسا دیخَايد رس ی. رٍز رینگ خردى
رنجٌ نشَ  نکیٍ نردنان نًربان تر از درخت شَند. ا نندیٍ ساريا بر خَان نا بنش یسالم کن

 .ندارى هتیسًراب. گل کٌ ق گٌی. راست نسندینَ یآن را ن یگل يا بًا یاگر در نغازى يا پا

 دىیاز سپ شیٍ خرٍس را پ سندینَ یآن را ن یگل يا بًا یرنجٌ نشَ اگر در نغازى يا پا نکیا
 نیبخشند. چن یخَراک ناندى را بٌ گدا ن… بندند ین یبرند ٍ اسب را بٌ گار  یدم سر ن

 .نخَايد ناند

را بگشا.  چٌیدم خَد را چشو براى باش. جًان را نَازش کن. در دىیخَد باال رٍ ٍ سپ یبلندا بر
 .است. جَانٌ بزن قتیپارى حق. از زبالٌ يا رٍ نگردان کٌ چیبپ ی. بر رٍشننیرا بب چکیپ

خَاند. رٍانٌ شَ. سرنشق خَدت  یتَ را ن ییات بٌ ير سَ رٍ کند. صدا یشَ تا سرشار  زیلبر
 .یشَ کینزد گرانی. در خَد فرٍ شَ تا بٌ دیبز  شیخَ افتٌی. با نیباش. با چشهان خَدت بب
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چَن يهٌ ذات نشترک  شٌ،ین کیيو نزد گرانیبٌ د ویيو اگر نا خَدنَن رٍ بشناس ٍاقعا
 .یشَ کینزد گرانی. . در خَد فرٍ شَ تا بٌ دویدار یانسان

کٌ  ینی. شاخٌ يا چنان بارٍر بنیاز باغ درٍن بچ َىی. نیخَدت را بازگَ امیخَد باش. پ کیپ
 .بس خَايد بَد یشاخٌ ا یترا گرانبار  لیٍ زنب یسبد يا آرزٍ کن

 تیجًان صدا خَايو کرد ٍ چشو براى صدا انینن تَ را صدا زدم. نن ترا ن یرٍز ابر  نیا انین
 .دیتَ آب رٍان باش ٍ زنزنٌ کن. نن خَايو شن ییدرى تنًا نیخَايو ناند ٍ در ا

 ۲۴۳۱ نیفرٍرد ۶تًران،  یبٌ دٍستش ناز  یسًراب سپًر  نانٌ

خَاير سًراب  یسپًر  دختیکنو کٌ کتاب ينَز در سفرم کٌ بٌ کَشش خانو پر ین ٌیتَص نن
 .دیسًرابٌ رٍ يهتَن بخَن ینانٌ يا شتریشدى ٍ شانل ب یجهع آٍر 

 .کردم ی. داشتو از زبالٌ براتَن درد ٍ دل نویٍ برگرد ویبگذر خَب

 یکیپالست ی قارى –آرام  انَسیدر اق دیجد قارى

 کیاگر بگو کٌ  شٌی. باٍرتَن ندیدیياتَن نشن یلیجالب بًتَن بگو کٌ نطئنو خ زیچ ٌی دیبزار
 .رانٌیاندازى کشَر ا بایقارى تقر نیا زیآرام کشف شدى؟ سا انَسیدر اق دیقارى جد

 کیقارى از پالست نیچَن ا نیرٍ اٍنجا بگذرٍن التتَنیخَاد تعط یقطعا شها دلتَن نه البتٌ
 نیکٌ در ب ٌیا ییایدر ینحل تجهع زبالٌ يا انَسیبخش بزرگ اق نیساختٌ شدى. در ٍاقع ا

ٍ  ویکٌ نا رٍزانٌ در حال نصرفشَن يست ییافتادن، زبالٌ يا ریگ یانَسیاق یيا انیجر
 .دنین لیيا تشک کیسترٍ يو پال شترشیب

چند تا عدد ٍ رقو  دی. بزارشٌین دیيو آسَن تَل یلیکنٌ ٍ خ یارزٍنٌ، کار رٍ راحت ن کیپالست
نا انسانًا نحبَبٌ.  نیچقدر ب کیپالست یعنی ینادى لعنت نیکٌ ا دینتَجٌ بش شتریبگو تا ب

. شٌیبار نصرف تَسط نا انسانًا دٍر انداختٌ ن کی یکیپالست سٌیک َنیلیتر کیساالنٌ  ایتقرب
 َنیلیتر کیتَش.  دیزیر یرٍ ن دياتَنیکٌ ير رٍز خر دیخر یکیپالست یيا سٌیک َنيه

 480ا ادنًا ن 2016. سال قٌیدر دق سٌیک َنیلیدٍ ن شٌین گٌیدر سال بٌ عبارت د سٌیک
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 یکیپالست ین َنیلین وی. رٍزانٌ بٌ طَر نتَسط نویدیخر یکیدر ظرٍف پالست یدنینَش اردیلین
الک پشت  ینیکٌ سر از شکو ٍ ب ییيا ی. يهَن نَنیلین وی. رٍزانٌ نشٌیتَسط نا استفادى ن

 .ارنیيا ٍ پرندگان سر در ن

. کٌیيا گذاشتو کٌ شکهشَن پر از پالست یاز ناي لویژرفا باريا عکس ٍ ف نستاگرامیدر ا نن
گرفتٌ شدى بَد رٍ  کینکز جیتن رٍ کٌ از دٍردست خل یناي کیخَد نن شايد بَدم. شکو 

 نستاگرامیدر ا لهًارٍیف نی. يهٌ اویکرد دایپ یکیبادکنک قرنز پالست ٌیٍ تَش  ویباز کرد
 ای دیٍ دنبالش کن دیکن کیيست. کل زٍدیاپ حاتیدر تَض نییپا نستاگرامیا نکیگذاشتو. ل

 .یپادکست ژرفا بٌ فارس دیسادى جستجَ کن یلیخ

 و،یترکَن یکٌ حباب ياشَ با دست ن یینحافظ، يهَنًا یيا کیيهَن پالست ایرپ  بابل
 نی. بٌ اویبدرٍ پَشش  نیتا دى بار باياشَن دٍر زن ٌیکٌ کاف شنین دیتَل یزانیساالنٌ بٌ ن

 یيانَن ٍ چا یکاف یکٌ برا ییبار نصرف يهَنًا کی َانیل اردیلین 500 دیارقام اضافٌ کن
ٍارد  کیيزار تَن پالست 270تا بٌ حال  ویجهع ببند وی. اگر بخَاویکن ینيانَن استفادى 

کٌ براتَن گفتو. پس  انَسیٍسط اق یکیقارى پالست نیيا شدى کٌ حاصلش شدى ا انَسیاق
 270باشٌ.  ادتَنیعدد  نیا دیکن یٍ نصرف ن دیریگ ین کیراحت پالست یلیدفعٌ بعد کٌ خ
 اد،یچٌ کار از دست شها برن دیپرس یٍ ن دیترس هتَن. خَب حاال اگر چشکیيزار تَن پالست

 .دیکن افتشیدر دیتَن یکٌ ن لیدر اٍن فا ویجَابش رٍ انادى کرد

 ینقطٌ آغاز خَب 1399االن ٍ در آغاز سال  دیشا و،یاز خَدنَن شرٍع کن دیجا با کی باالخرى
از نا جلَتر  یلیخ یلینرحلٌ رٍ رد کردند ٍ حاال خ نیآدنًا سالًاست ا یباشٌ، گرچٌ بعض
جَکر  لویدر ف یباز  یکٌ انسال اسکار جشنَارى رٍ برا سینکیف نیٍاک یآقا نیيستند، نحال يه

افتادى با نناعت طبع تهَم بعد اسکار با  شیتَ زندگ ینًه یلیٌ اتفاق خنٌ انگار ک انگارگرفت ٍ 
 کسینیپلٌ يا نشستن ٍ ف یرٍ ابَنیخ یگرفتن ٍ يهَنجا تَ چیدٍست دخترش رفتند ساندٍ

رٍ گاز زد ٍ لذتش رٍ  شیايیاسکار رٍ يو گذاشت يهَنجا کنار دستش ٍ با فراغ بال يهبرگر گ
گرفتٌ بَد؟؟؟ نٌ، البتٌ کٌ نٌ! چَن حرفاش رٍ بٌ  زىیچَن جابا فراغ بال؟  راچ یدٍن یبرد، ن

از  یبخش دیکردند گفت. بزار یتهاشاش ن َنیزیتلَ کیآدم کٌ داشتند از قاب کَچ َنًایلین
 .گفت کسینیف یبراتَن بخَنو. آقا زىیصحبتًاش رٍ بعد از گرفتن جا
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 ین عتیبٌ سراغ طب و،یباٍر کٌ نرکز جًان نی. با اویخَدخَايانٌ بٌ جًان دار یانسانًا نگاي نا
را بٌ صَرت  یگاٍ ویحق دار ویکن ی. احساس نویکن یننابع غارت ن یٍ آن را برا ویرٍ

 نکٌیبا ا یحت و،یدزد یآٍرد، نا آن را ن ایاٍ بچٌ اش را بٌ دن یٍ ٍقت ویبارٍر کن ینصنَع
آن گَسالٌ است در  یرارا کٌ ب رشیغصٌ اش کانال نشخص است ٍ سپس ش یاز رٍ یاديایفر

  .ویزیر یصبحانٌ خَد ن یيا یيا قًَى يا ٍ سرل

نتصَر  یپدر  رانیا ستیز طینح یاگر برا ن؟یدیرٍ شن رٍزیاسکندر ف یبٌ حال اسو اقا تا
. ویرٍ يفتٌ گذشتٌ از دست داد شَنیکٌ نتاسفانٌ ا رٍزیجز اسکندر ف ستین یاٍن کس و،یباش

يا عشق شکار  یلینٌ چندان دٍر خ یگذاشت. زنانٌ ا رانیا ستیز طینح یرٍ پا یعهر  شَنیا
 یيا در کَى ٍ دشت برا یلیکٌ خ یٍ کبک ٍ ايَ داشتن. يهَن زنانٌ ا نگٍ پل ریگَزن ٍ ش

 ادیدٍنستن. يهَن زنان عدى ز یتر ن کیکردن ٍ تفنگ برنَ رٍ از نعشَق نزد یشکار اطراق ن
کَى ٍ جنگل  لیبَدن ٍ دنبال تبد یعیننابع طب یيو دنبال ساخت ٍ ساز در عرصٌ يا یا گٌید

 ستیز طیبَدن. در اٍن زنان کٌ اصال لزٍم حفظ نح یدٍز ٍ دشت، بٌ ساختهان ٍ جرٍت ان
اال زد ٍ بٌ دست ب نیٍ آست دیرس رانیا عتیشد کٌ بٌ داد طب داینفر پ کینداشت،  ینعن

 ستیز طیسازنان حفاظت نح نینخست یعنی رانیا ستیز طیسازنان حفاظت از نح شَنیا
 یرانسر برا َنیتا کنَانس دش سیتاس ا،یآس ستیز طیسازنان حفاظت نح نیٍ دٍن انٌیخاٍرن

 اتیجًان را بٌ جبت سازنان نلل نتحد برسَنٌ، تا نناطق حفاظت شدى ح یحفاظت از تاالبًا
خَاران  نیاز چنگال زن یفرح پًلَ یار یتًران رٍ بٌ  سانیپرد یبشن، تا پارک نل نییٍحش تع

 یفارس رٍ برا ندشت ارژن استا یاز جنگل يا یٍ برج سازان نجات بدى، تا ننطقٌ گستردى ا
در  ینًاراجٌ يند کیرا کٌ  یرانیا ریاز اجداد ش یاختصاص بدى ٍ شهار  رانیا رینسل ش یایاح

را  یرانیا ریش یایبزرگ اح یبتَنٌ آرزٍ دیتا شا ارىیب رانیيند بردى بَد بٌ اسدى نَزديو بٌ 
 نیببرى کٌ ا شیپ ندر جًا ستیز طیحفاظت از نح نٌیرا در زن رانیبرآٍردى کنٌ ٍ تا اٍنجا نام ا

سازنان نلل شد ٍ  ستیز طیادارى حفاظت از نح استینانزد کسب نقام ر نیکشَر نطرح تر
 نیرا بٌ دست عدالت نسپرد ارٍم نگرفت ٍ البتٌ يه النیگ درٍدیسپ یآلَدگ انیتا خاط

 یٍ سپاس از اٍ نشد بلکٌ ندرک یارجگزار  ٌیاش بَد کٌ پس از انقالب نٌ تنًا نا یعدالتخَاي
 .صدٍر حکو اعدام ٍ نصادرى انَالش یاٍ برا ٌیعل شد
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ازاد شدن ٍ بٌ خارج از  ٍ نصادرى انَالش نیبعد از تحهل يفت سال زندان در اٍ شَنیا تاینًا
فلسفٌ ”يهچَن: یبا نقَالت شَنیا رینظ یب ینرى نا بٌ لطف تالشًا ادنَنیکشَر رفتن. 

 نیبا ا ی. اٍن نَقع کسویآشنا يست” ٍحش اتیاز ح تیحها“ٍ  ”ستیز طیحفاظت از نح
 یبرا رٍزیآشنا نبَد. اٍن نَقع کٌ اسکندر ف ایدن یدر اغلب کشَريا ٌک رانینٌ در ا لینسا
بٌ زانَ افتادن  ینفت در نکا نازندران در برابر نحهدرضا شاى پًلَ شگاىیاز ساخت پاال یر یجلَگ

اٍن رٍ  رانٌ،یکردن کٌ گفتٌ بَد نازندران، باغ ا یادآٍر یرضاشاى رٍ  یعنینانٌ پدرش  تیٍ ٍص
)ببر  یرکانینجات ببر ي یبرا کردنیبدار. اٍن زنان کٌ تالش ن َظنحف بیاز يرگَنٌ آس

نکبخ اٍن رٍ نهاد شجاعت دٍنستٌ بَد. اٍن نَقع  شنانٌیدر نها ریشکسپ امیلیزندران( کٌ ٍنا
 رٍزینحل اسکندر ف ییتًاینداشت. بٌ باٍرم شخص ییآشنا یطینح ستیز وینفاي نیبا ا یکس

 یسًراب سپًر  ای ریرکبینحل ان ییيا تیشخص يستندکٌاحترام ٍ بزرگداشت  ستٌیيهانقدر شا
 .کٌ عهرشَن دراز باد انیاستاد شجر ای

رٍ بٌ نحَ  فشَنیخَدشَن بَدن ٍ ٍظ ینهلکت بَد کٌ آدنًا سر جا نیدر ا یزنان کی بلٌ
خستٌ نا رقو زد  نیسرزن یرٍ برا یا گٌید یحاال اگٌ دست رٍزگار قصٌ  دادن،یاحسن انجام ن

بًش  دیکٌ با ٌیزیيا چ اچٌیرفتن در نیتاالبًا ٍ از ب یبٌ رٍزگار خشک دیٍ اٍن يهٌ تالش رس
 رینظیحاال تاالب ب نیٍ يه دیتاالب يا خشک شتریشد کٌ ب یچ وینیبب ویفکر کن و،یکنفکر  شتریب
 یيزار بال پرندى تا بٌ انرٍز بطرز نشکَک 50از  شیشدى کشتارگاى پرندگان نًاجر ٍ ب انکالٌین

بَدى، انا بنظر  یپرندى نگر  تیسالًاست کٌ سا انکالٌیتاالب از دست رفتند!! تاالب ن نیدر ا
 یپرندى يا ٍقت و،یتهاشاشَن بر ینهَنٌ تا نا آدنًا با لذت برا یپرندى ا گٌیکو د وک رسٌین

 نیبشرط ا باست،یز یلیٍ چٌ تنًا، اصَال پرٍاز خ یکنند، چٌ دستٌ جهع یقشنگند کٌ پرٍاز ن
پرٍاز  سقَط نکنٌ، درست نحل نیپرندى گرفتٌ نشٌ ٍ بٌ زن کیگلَلٌ جَن  کی کیکٌ با شل

يا  نیسقَطش در دٍرب یگزندى ا ینَرد اصابت قرار گرفت ٍ با تلخ ستنکٌ بهحض برخا 752
پرٍازشَن  نیکٌ در آخر ییبٌ رٍح اٍن پرندى يا ویکن ویتقد دیرٍ با زٍدیاپ نیا دیجبت شد، شا

 .رٍحشَن شاد ،یگران ادشَنیکنٌ،  یتجربش ن یرٍ تجربٌ کردند کٌ کهتر انسان ییلحظٌ يا

 يا انَسیاق یاکتشاف ژرفا ییطال دٍران
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بر سر  یشَرٍ ریٍ اتحاد جهاي کاینتحدى آنر االتیا یعنی ینظر دٍ ابرقدرت جًان اختالف
دٍ کشَر شد کٌ  نیا نیب یدٍم ننتج بٌ آغاز جنگ سرد یبعد از جنگ جًان ایادارى دن یچگَنگ

دٍ کشَر شکل  نیب یهی. در طَل دٍرى جنگ سرد اگرچٌ جنگ نستقدیسال طَل کش 45
صنعت،  ،ینختلف نحل اقتصاد، جاسَس یيا دٍ ابرقدرت در عرصٌ نیا انینگرفت انا رقابت ن

نحل نسابقات  ییانديایيا پ رقابت نیادانٌ داشت. ا ینظان زاتیٍ بٌ خصَص تجً یفناٍر 
بٌ دنبال داشت. سال  یا افزار يستٌ ٍ نسابقات جنگ یگزاف دفاع یيا نٌیپرداخت يز ،ییفضا

 نینهاد جنگ سرد بَد، ا نیتر یکٌ اصل نیَار برلید یز یٍ فرٍر یشَرٍ یبعد از فرٍپاش 1991
 ریغ ریتاج یخیاتفاق تار نیکرد کٌ ا یفکرش رٍ نه ی. انا کسدیرس انیرقابت يا باالخرى بٌ پا

 .يا خَايد گذاشت انَسیدانش نا از اق یرٍ بر رٍ یقابل باٍر 

باز کرد کٌ  یيا ٍ ابزار ندرن یانبَى تکنَلَژ  یرٍ بٌ رٍ یدٍران جنگ سرد در  یيا یدشهن انیپا
ٍ نحرنانٌ بٌ کار  یيا بٌ صَرت سر  انَسیاق یاکتشاف ژرفا یبرا کایٍ آنر یتَسط شَرٍ

يا را با خَدش بٌ يهراى اٍرد کٌ  یاز تکنَلَژ  یجنگ سرد انبَي انیشدند. پا یگرفتٌ ن
ير دٍ بٌ  کایٍ آنر یشَرٍ یبٌ کار گرفتٌ بشٌ. دٍلت يا یانَسیاکتشافات اق یبرا تَانستین
ٍ رقابت  یجاسَس یکٌ برا ینحرنانٌ ا یيا نیشناس يا اجازى استفادى از ابزار ٍ ناش انَسیاق

 یاکتشاف ژرفا ییاتفاق شرٍع دٍران طال نیساختٌ شدى بَدند را دادند. ا ایدر اعهاق در ینظان
 .يا بزارى انَسیاق کیتار یبار قدم در ژرفا نیاٍل یبشر برا اتيا شد  انَسیاق

چند يزار سالٌ دارى. آجار بٌ جا نَندى از تهدن  یقدنت انَس،یاکتشاف اق یتالش بشر برا خیتار
از شش يزار  دىیيَن غارنگارى يا نشَن ن ایغاريا  َارىید یرٍ یيا یباستان نحل نقاش یيا

در دٍران باستان کٌ  خیاز تار ییجا کیآب داشتن.  ریدر ز یدر غَاص یانسانًا سع شیسال پ
 شٌین یخال یيا ین قیاز طر دنیشناگريا نتَجٌ شدند کٌ با نفس کش ،یک قایدق ویٍند ینه

يهَن لَلٌ  ایاسنَرکل  ینهَنٌ يا نیبَد کٌ اٍل نجاینَند. ا یآب باق ریز یتا ندت زنان طَالن
 .تنفس اختراع شدن یيا

نحفظٌ بستٌ  کیبَدى کٌ از  ینفر  نیگٌ کٌ اسکندر پادشاى رٍم اٍل ین یهیقد یا افسانٌ
اسکندر  حینس الدیسال قبل از ن 350آب برى. بٌ نظر  ریز یایدن یاستفادى کردى تا بٌ تهاشا

آب  ریٍ ير ٍقت کٌ خَاست بٌ ز نٌیرٍ داد تا بتَنٌ در اٍن بش یا شٌیدستَر ساخت بشکٌ ش
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 لیاستفادى از ٍسا نیسال يا بَد کٌ دٍست ٍ نعلو اسکندر، ارسطَ اٍل نیيه در بایبرى. تقر
 یدر جستجَ یَنانیکنٌ کٌ چطَر غَاصان  ین فیرٍ جبت کردى. ارسطَ تَص یغَاص ییابتدا

کردن ٍ با استفادى از اٍن  ین رىیيَا ذخ َاناتیدر نحانٌ ح ترانٌیند یایدر در ییایدر ینرجانًا
سال ادانٌ  انیآب سال ریز یایشناخت دن یگر چٌ تالش يا برا. ا دنیشک یآب نفس ن ریدر ز

رٍ  ییداستانًا شٌیيه انَردياینَند. در یآب ناشناختٌ ٍ رازآلَد باق ریز یایداشت انا دن
کنن.  ین یيا زندگ انَسیاق یکٌ در ژرفا یالجحٌ ا ویعظ یَاليایکردن از ي ین فیتعر

چشو نجسو  شیپ يا انَسیرا از اق یٍحشتناک ریصاٍيا اغلب ت ٍ اسطَرى یقَن یيا افسانٌ
يا بشر  . تا ندتوینیب ین یلیتخ – یعله یيا لویاز آنًا را در ف ییيا کٌ نا انرٍزى نهَنٌ کردند ین

ٍ احتهاال نتعلق  الجحٌ ویالعادى بزرگ ٍ عظ فَق يا انَسیباٍر بَد کٌ نَجَدات اعهاق اق نیبر ا
 .نتفاٍت يستند یبٌ عصر 

ٍ علو شرٍع شد. تا سال  یکٌ اتفاق افتاد خرافات بٌ کنار رفت ٍ دٍران آگايرنسانس  انا
نطلع نبَد. در  کایبٌ نام آنر یبشر اصال از ٍجَد قارى ا ش،یسال پ 528 یعنی یالدین 1492

راى  قیٍ از طر ینینختلف بٌ صَرت زن یٍ کااليا ٌیتجارت ادٍ یاٍن دٍران تاجريا از ارٍپا برا
 یلیخ یبٌ انرژ  ازیراى يو ن نیکردن. انا ا یرفت ٍ آند ن ایدر شرق آس نیبٌ يند ٍ چ شویابر
 .نختلف بَدن یبٌ دٍلت ٍ کشَريا اتیداشت ٍ يو کارٍان يا نجبَر بٌ پرداخت نال یادیز

بعد  قایبٌ سهت جنَب تا قارى آفر انیکردن تا ابتدا از ارٍپا ب دایرٍ پ یر یيا نس یکو کشت کو
 نیيند بشن ٍ از اٍنجا بٌ يند ٍ چ انَسیٍارد اق قایبرن ٍ با دٍر زدن قارى آفر قایبٌ شاخ آفر

 یرٍیشد ٍ يو ن یدادى نه یبٌ کس یاتینال گٌیاز ير لحاظ بًتر بَد. يو د ییایبرن. سفر در
بَد  یطَالن یيو قدر  ییایراى در نیبَد. انا ا ارشَنیدر اخت گانیندارى را یباد کٌ تهَن زالیال

بٌ سهت  یکَتايتر  ییایدر ریکو کو شرٍع کردن بٌ دنبال نس ییارٍپا یانَرديایدر نیبنابرا
خبردار  کایکلهپ کٌ رٍحشو از ٍجَد قارى انر ستفیکر شیسال پ 528گشتن.  نیيند ٍ چ
 نیرٍ برى بٌ سهت غرب حرکت کنٌ. اٍن با ا یشگیيه رینس نکٌیا یگرفت بٌ جا ویهنبَد تص

بٌ  نیبٌ سهت غرب برى از اٍن سهت کرى زن یکرد اگر بٌ اندازى کاف یگردى فکر ن نیفرض کٌ زن
بَد.  یخال کایقارى انر یبرسٌ. استداللشو کانال درست بَد انا در نحاسباتش جا ایشرق آس
کرد يندى. انا  یکٌ فکر ن یی. جایبٌ خشک دیغرب حرکت کرد تا رس سهتطَر بٌ  نیاٍن يه
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رٍ فتح کردى. اٍن  یدیکشف بزرگ زدى ٍ قارى جد کیکٌ دست بٌ  دیچند سال بعدش فًه
 یکرد اٍنًا يند ی. چَن ٍاقعا فکر ننیندی. ایرٍ گذاشتٌ بَد يند کایانر یيا یاسو بَن یحت

 .شٌیگفتن ن نیندیا یشهال یکایانر یيا یيستند. ينَز يو بٌ بَن

 شٌیيا يه انَسیاق يا عَض شد. تا قبل از اٍن انَسیزنان از اق جیفًو را کایکشف قارى انر با
 نی. ازیانگ جانیي یاکتشاف يا یبَدن برا یشدن انا حاال پل یدر برابر حرکت قلهداد ن ینانع

 شیيا يو افزا انَسیاق یيا باعخ شد کو کو عالقٌ بٌ اکتشاف ژرفا انَسیاز اق دیتصَر جد
 یکیبَد.  نٌیيا غالبا در دٍ زن یاختراع بشٌ. نَآٍر  یدیجد لیابزار ٍ ٍسا جیکنٌ ٍ بٌ تدر دایپ

غَاص  کیکٌ  یابزار فرد یگر یآب برن ٍ د ریکٌ بتَنن ز ییيا نیاختراع نحفظٌ يا ٍ ناش
کسب نکردن.  یقیکدٍم تَف چیآب برى انا با ٍجَد يهٌ تالشًا در ي ریبتَنٌ بپَشٌ ٍ بٌ ز

 ینهَنٌ ناسک غَاص نیلاٍ نیکرد. اٍن يهچن دیرٍ تَل ییایردرینهَنٌ ز نیاٍل ینچیلَناردٍ داٍ
 جینحبَب ٍ را یلیکٌ در اٍن زنان خ ییاز اختراع يا یکیکرد.  یرٍ طراح یغَاص یٍ بالٌ يا

نفر  کیبزرگ بَد کٌ  یشد ٍ اٍنقدر  یساختٌ ن شٌیزنگَلٌ از ش نیبَد. ا یشد زنگَلٌ غَاص
افتاد ٍ  ین ریشد يَا داخلش گ یزنگَلٌ با فشار در آب فرٍ ن نیا یقتشد. ٍ یداخلش جا ن
آب  ریقسهت ز رییتعه یبرا لٌیٍس نیام از ا 16تَنست نفس بکشٌ. در سدى  یفرد داخلش ن

 .شد یعرشٌ استفادى ن ریيا، قسهت ز یکشت

 1521رفت. سال  ین شیکند پ اریيا بس انَسیتالش يا اکتشاف اق نیٍجَد يهٌ ا با
 انَسینتصل بٌ ٍزنٌ، عهق اق ینتر  730طناب  کیناژالن تالش کرد با استفادى از  ناندیفرد

عهق  رىیبگ جٌینبَد ٍ خَب فقط تَنست نت یآرام را بسنجٌ انا خَب طَل طنابش کاف
 یاز نردم فکر ن یلیدٍنٌ. در اٍن زنان خ ی. حاال چقدر خدا نترىن 730از  شتریارام ب انَسیاق

نَرد قبَل دانشهند يا  یَر ی. در اٍن زنان تستین شیب یابانیيا ب انَسیاق یکردن ژرفا
دان نشًَر قرن  یعیبَد. ادٍارد فَربز، طب اتیاز ح یخال یَر یيا ت انَسیاق یدربارى ژرفا
نهکن  اتینتر، ٍجَد ح 550از  شیکرد کٌ در عهق ب نداد ٍ عنَا ٌیرٍ ارا یَر یت نیيجديو ا

اٍنطَر کٌ اٍن  ویعظ یانًایایب نیشناخت ا یبرا یگذار  ٌیسرنا یبرا یز ی. دٍلتًا يو انگستین
زد  یدست بٌ کار  نیفرانکل نیبنجان یالدیام ن 18سدى  انیشد نداشتن. در پا یزنان تصَر ن
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ينَز نستعهرى  کای. اٍن زنَنا انرویبدٍن یاسشن انَسیکٌ باعخ شد انرٍزى نا اٍن رٍ پدر اق
 .انگلستان بَد

 ینعها کیکهک شد تا بٌ لندن داشت از اٍن در خَاست  نیفرانکل نیکٌ بنجان یسفر  کی در
 لندیٍ رٍد آ َرکیَیبٌ سهت ن سیکٌ از انگل ییيا یرٍ حل کنٌ. در اٍن زنان کشت یهیقد

کٌ  یی. اٍنًادنیرس یبٌ نقصد ن یدٍ يفتٌ ا یبا اختالف زنان یبیکردن بٌ طرز عج یحرکت ن
بٌ يو  یلیخ یلیخ َرکیَیٍ ن لندیدٍنن کٌ دٍ شًر رٍد آ یکا آشنا يستن نیانر یایبا جغراف

 یهیقد ینعها نیقرار دارى. ا َرکیَیدر شهال ن یکه یلیدر فاصلٌ خ لندی. فقط رٍد آکنینزد
 یدٍ يفتٌ زٍدتر بٌ نقصد ن رنین لندیکٌ بٌ رٍدآ ییيا یٍجَد داشت کٌ چرا کشت شٌیيه

 یکشت تانیکاپ کیدست بٌ دانن پسر خالٌ خَدش شد کٌ  هانع نیحل ا یبرا نیرسن. فرانکل
نانتاکت ٍ فرينگ شکار نًنگ در اٍن ننطقٌ  رىینانتاکت بَد. در نَرد جز رىیدر جز شکار نًنگ

از ير کس  شیيا ب تانیکاپ نی. اویحرف زد یکل کید ینَب یقیحق یناجرا یقبل زٍدیدر اپ
 .تناطرافشَن خبر داش انَسیاق تیاز ٍضع یا گٌید

در  یبزرگ انیسَال، جَابش رٍ گفت. اٍن گفت جر دنیبٌ نحض شن نیفرانکل یخالٌ آقا پسر
شرٍع  کینکز جیکٌ از جنَب از سهت خل ویرٍدخانٌ عظ کیٍجَد دارى نحل  انَسیدرٍن اق

تر از يهٌ رٍدخانٌ  ویرٍدخانٌ عظ نیتا خَد ارٍپا. ا رىیٍ بعد بٌ سهت شرق ن ادیٍ باال ن شٌین
ٍ  یپ یس یس ینحل ن ییز رٍدخانٌ ياا عتریبزرگتر ٍ سر اری. بسٌیخشک ینَجَد بر رٍ یيا
 یتر حرکت ن نییخَردى پا ٌیچَن  انین َرکیَیکٌ بٌ سهت ن ییيا یانازٍن. حاال کشت یحت

 رتریدٍ يفتٌ د لیدل نی. بٌ يهشٌیدر حرکتن ٍ سرعتشَن کند ن انیجر نینخالف ا هایکنن دا
 نیبٌ اٍل لیکرد کٌ تبد ٌیتً انیجر نیرٍ از ا یینقشٌ ا نیکل. فرانیسادگ نیرسن بٌ يه ین

بزرگ  انیجر نیکٌ اسو ا ویدٍن یيا شد. انرٍزى نا ن انَسیاق تیاز ٍضع ایدن ینقشٌ عله
اگر قطع بشٌ کل قارى ارٍپا از  ایکٌ اگر ٍجَد نداشتٌ باشٌ ٍ  یانی. جرهٌیگلف استر یانَسیاق

 اناتیٍ کال جر ویگلف استر انی. جرشٌینهکن ن ریدر اٍن غ یبندى ٍ زندگ ین خیسرنا 
کنٌ.  ین دیاٍنًا رٍ تًد یبقا یيستند ٍ گرم شدن جًان نیزن یبر رٍ اتیضانن ح یانَسیاق

برام کاننت  نی. اگر نَافقویدر نَردش حرف زد یزنان کی دینفصلٌ شا یلیبححش خ ویبگذر
 .نیبزار
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 انَسیکف اق یيا یبلند یاز پست ییشد کٌ نقشٌ يا دایپ نیبٌ ا ازیقرن نَزديو کو کو ن در
برقرار  یخَاستن ارتباط تلگراف یبَد کٌ ن یکار زنان نیا یتالش ننسجو برا نیبشٌ. اٍل ٌیتً

 نبکش سیاز انگل انَسیتلگراف رٍ در بستر اق یبَد کابلًا ازین نی. بنابراکایارٍپا ٍ آنر نیکنن ب
شد. ٍ خَب  یفرايو ن بٌ ارٍپا ٍ بالعکس کایانکان زدن تلگراف از انر ینطَر یٍ ا کایتا خَد انر

تلگراف رٍ  یکردن تا کابل يا ین دایاطلس پ انَسیرٍ در کف اق ینکان نناسب دیبا نکاریا یبرا
 .کار انجام شد نیدر بستر قرار بدن کٌ ا

آب دٍچندان  ریز یایيهٌ رٍ نسبت بٌ دن یافتاد کٌ کنجکاٍ یا گٌیيهَن سالًا اتفاق د در
 یَر یکتاب نعرٍف خَدش رٍ با نام ننشا انَاع ننتشر کرد ٍ ت نیدارٍ یآقا 1859کرد. سال 

 یيفتو ٍقت زٍدیتکانل در اپ یَر یتکانل رٍ نطرح کرد کٌ عالو رٍ تکَن داد. قبال در نَرد ت
تَنستند در  ینَجَدات ن نیدارٍ یانقالب ٌیدادم. بر اساس نظر حینًنگ يا پا داشتند تَض

کنند  دایتَنستند تکانل پ یٍجَد داشتٌ باشند چَن ن نیکرى زن یبر رٍ یطیيهٌ جا ٍ ير شرا
 یابانیيا کٌ تا قبل از اٍن ب انَسیاق یٍقف بدن. ژرفا شَنیطینح طیٍ خَدشَن رٍ با شرا

با  یبَد کٌ نهکنٌ نَجَدات ینعن نیتکانل بٌ ا ٌیشد، حاال قبَل نظر ین یتلق اتیفاقد ح
 یازشَن ب یيا ٍجَد داشتٌ باشن کٌ نا بٌ کل انَسیاق یدر ژرفا بیٍ غر بیعج یيا یژگیٍ

کردى  دایتکانل پ انَسیاق یسخت ژرفا طیدر شرا یتکانل نهکنٌ نَجَدات یَر ی. طبق تویخبر
 دٍنٌین یگفتن، ک یبقا در اٍن نقط. خالصٌ بعد از انتشار کتاب ننشا انَاع يهٌ ن یباشن برا

 شیاز پ شیيهٌ ب گٌی. حاال دویبندازنگاى  ٌیٍ  ویخَدنَن بر ویچٌ خبرى. بًتر نییاٍن پا
 گٌیکتاب بَد کٌ د کیسالًا بازم انتشار  نیيا بَدن. انا در يه انَسیاق یژرفا دنینشتاق د

کٌ يههَن  یبار اجر  نیآب رٍ بٌ اٍج خَدش رسَند. ا ریز یایکشف دن یبرا یعهَن اقیاشت
اجر ژٍل ٍرن ننتشر شدى در  ایدر ریيزار فرسنگ ز ستی. کتاب نعرٍف بویباياش آشنا يست

خَام کٌ  یازتَن اجازى ن و،یکرد ادی ایدر ریيزار فرسنگ ز ستی. حاال کٌ از کتاب ب1871سال 
 .کتاب براتَن بخَنو نیا یرٍ از رٍ یچند سطر 

 زیاسرارآن یَالیي کیانداز شد کٌ  نیدر جًان طن یشگفت عٌیشا یالدین 1868آغاز سال  در
. ناگًان تَجٌ جًان بٌ اعهاق آبًا فرستدین ایٌ کردى ٍ آنًا را بٌ قعر دريا حهل یبٌ کشت ییایدر

. کند ین یيا زندگ کٌ در اعهاق آب شَند، ین ی. نردم جًان نتَجٌ نَجَد ناشناسشَد یجلب ن



https://zharfapodcast.com/ 

 یَالیي ینعتقدند کٌ اٍ نَع یگر یکَسٌ بزرگ است، انا عدى د کیاٍ  کنند یگهان ن یا ىعد
 ستیا  لٌیتصَرش را بکند، کٌ آن نَجَد، ٍس تَاند ین یاست. انا کهتر کس ناشناختٌ ییایدر

 .ساختٌ دست بشر

 یکشت کیبا  گر،یدٍست د کینًنگ است، ٍ  ادیکٌ ص” ندلند“بٌ يهراى ” آرٍناکس“ پرٍفسَر
. درٍن یآب ن ریز یَالیي نیا یبٌ جستجَ ،”نکلنیآبرايام ل“نسلح ٍ تَپ دار بٌ نام  یقاتیتحق

 کیٍ پرٍفسَر آرٍناکس ٍ يهرايانش، از  ندیب ین بیدر اجر برخَرد با آن نَجَد آس یانا کشت
 .اند تصَرش را يو نکردى یٍ حت دىیکٌ تا کنَن نانندش را ند یز ی. چآٍرند یسر در ن ییایردریز

 نیح نیٍ در يه نند،یب یآب را ن یایدن یًایٍ شگفت کنند یسفر ن ”لَسینات“ ییایردریبا ز آنًا
را  تانیحال کٌ کاپ نی. پرٍفسَر در عشَند یآشنا ن لَسی، ناخدا ٍ نالک نات”نهَ“ تانیبا کاپ
ست. یدرست ن ایبرخَرد اٍ با نسائل دن کند یٍ فکر ن کند یاٍ را رد ن اتیاخالق کند، ین نیتحس

ٍاقع در اند، در  نهَ آگاى گشتٌ تانیکٌ چَن از راز کاپ شَند یپرٍفسَر ٍ يهرايانش نتَجٌ ن
تا  ستندیآب باز گردند، انا آنًا حاضر ن یرٍ یایبٌ دن تَانند ینه گریيستند ٍ د ریاس لَسینات

 فقانا نَ کنند؛ ین لَسیفرار از نات یبرا یادیبهانند. آنًا تالش ز لَسیآخر عهر در نات
يا  کٌ در افسانٌ ییزيایاز چ یلیخ هَین تانیکاپ… است  رنهکنیغ لَسی. فرار از ناتشَند ینه

 ٌیاز زاٍ شتریرا ب هَین تانیداستان کاپ نی. در اديد یيا نشان ن بٌ آن ایردریآندى بَد را در ز
 یرا نرد هَین تانیيا کاپ . آنوینیب یٍ يهرايانش ن« آرٍناکس»ٍ قضاٍت پرٍفسَر  دید

 نیاش را از ب خانَادى ییارٍپا یاز کشَريا یکیکٌ چَن  ابندی ین زیگر ایٍ دن َانٌید شیکهاب
تا انتقام خَد ٍ  کند یآب را غرق ن یرٍ یيا یکشت لیدل نیبردى، اٍ بٌ دنبال انتقام است بٌ يه

 کیاٍ  ییایدر ریباعخ شدى بَد تا نردم فکر کنند ز لینسا نی. اردیخانَادى خَد را بگ
 .َالستیي

 ستیب» شٌیتر ن قیکٌ ترجهٌ دق نٌیکتاب ا نیاشارى بکنو در نَرد عنَان ا دیکٌ با ینکتٌ ا ٌی
ٌٔ دق نی. در ٍاقع ااینٌ در «ايایدر ریيزار فرسنگ ز اجرى، چرا کٌ  نیا یعنَان فرانسَ تر قیترجه

. کنند یداستان در آن سفر ن یيا تیيست کٌ شخص ییایيفت در ايایننظَر ژٍل ٍرن از در
. گٌید جٌیرا اریبس رانیا اتیخَدنَن ٍ ادب یکٌ در فرينگ عهَن ویدٍن یيو کٌ ن ایدر تيف

بٌ کرات استفادى شدى.  طیيفت آب ٍ يفت بحر ٍ يفت نح یهیدر نتَن قد ایَيفت َدر
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ٍ البتٌ  انٌیخاٍرن یاز کشَريا یار یبس اتیکٌ در ادب رانینٌ تنًا در ا ایاصطالح يفت در
از  ینختلف یيا نکان بٌ نجهَعٌ ایدر ير دٍرى  ای. يفتٌ در بَدى ٍ يست جیيو را ییارٍپا

بن  نیالد اثیاشارى داشتٌ. بٌ عنَان نحال در کتاب بريان قاطع بٌ نقل از نحهد غ ايایدر
 :يستن نایا ایيفت در یرانپَر  نیالد جالل

 نیچ یجنَب یای)در نیچ یایدر( 
 ی: بخش غربترانٌیند یاینغرب )در یایدر( 
 ی: بخش شرقترانٌیند یایرٍم )در یایدر( 
 اىیس یایبحر بنطش )در( 
 ٌیٍ سَر نی( در فلسطٌ یطبر اچٌی)در ٌیبحر طبر 
 خزر یایبحر جرجان )در( 
 آرال اچٌیبحر خَارزم )در( 

حافظ  ییجایاستفادى شدى.  یيو بٌ دفعات در شعريا ٍ نتَن ادب رانیا اتیدر ادب ایدر يفت
 :ندیفرناین

 عشق یاستغنا شیحافظ چٌ سنجد پ ٌیگر

 یشبنه ایيفت در دینها ایدر نیا کاندر

کردى باشٌ قدر  ٌیيو اگر گر ایدارى، يفت در یحافظ در برابر نعشَق چٌ ارزش ٌیاصال گر یعنی
 .گٌیفراٍٍن د یکَچکٌ. ٍ البتٌ نحال يا اریندارى ٍ بس ینقدار  چیي یعنیخَايد بَد.  یشبنه

بٌ  ویرد. بًترى کٌ برگدىیبٌ ژٍل ٍرن، از ژٍل ٍرن يو بٌ حافظ ٍ يا ویدیرس نیاز دارٍ خَب
 .نَضَع

ٍ چٌ  نیٍ کال سفر بٌ اعهاق چٌ اعهاق زن نیزن ریز یایقرن يجديو دن یعنیاٍن دٍران  در
دارى کٌ فکر  یا گٌیبَد. ژٍل ٍرن باز يو اجر د زیشگفت انگ یلیيهٌ خ یيا برا انَسیاق یژرفا

داستانو  نیخالصٌ ا نی. اجازى بدنی. سفر بٌ نرکز زنویباز يههَن باياش آشنا يست کنوین
 :گوبراتَن ب
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رٍ در دست دارى کٌ بٌ  یهیقد یٍ کتاب شٌیبراک با عجلٌ ٍارد خَنٌ ن دنیپرفسَر ل یرٍز 
 نیکٌ در ب شٌین ینتَجٌ کاغذ زنٌیکٌ کتاب رٍ ٍرق ن یکردى. ٍقت داشیپ یصَرت اتفاق

رنز گَنٌ نَشتٌ شدى. پرفسَر بر خَدش  یکاغذ جهلٌ ا نیا یکردن ٍ رٍ هشیصفحات کتاب قا
کٌ رنز جهلٌ رٍ کشف کنٌ. تا  یتا نَقع کنٌیٍ خَراک رٍ حرام ن َابٍ برادر زادش آکسل خ

دٍر  اریبس یکٌ در گذشتٌ ا شنیٍ نتَجٌ ن کنٌیآکسل کشفش ن یاتفاق یلیبٌ صَرت خ نکٌیا
 نیخَدش رٍ بٌ نرکز زن بشٌ ٍ نیٍارد زن یآتشفشان یتَنستٌ از ديانٌ  یسلندیا یدانشهند

سفر رٍ  لیبالفاصلٌ بارٍ بند ٌیناجراجَ ٍ کلٌ شق اریبس یبراک کٌ فرد دنیبرسَنٌ. پرفسَر ل
ٍ بٌ سهت يهَن ديانٌ اتشفشان رٍانٌ  کنٌیسفر ن سلندیٍ يهراى برادر زادش بٌ ا بندىین
ٍ پس  کنٌین َنشیبٌ عنَان راينها يهراي زیبٌ نام يانس ن یسلندیا یسفر نرد نی. در اشٌین

اتفاقات  یٍ کل ویعظ ییشرٍع ناجراجَ نیاٍ  کننین دایفراٍان ديانٌ رٍ پ یاز نشقت يا
 .کتاب فَق العادست نیدر ا زیانگ جانیي

 یژرفا یشگیيه یکیداشتن تا اٍن تار یادیز ریکٌ گفتو ژٍل ٍرن ٍ آجارش تاج يهَنطَر
 یبرا ییٍ جا کیرنانت یخَدش رٍ بدى بٌ نکان یجا زیيا ٍ اٍن تصَر ٍيو انگ انَسیاق

يهٌ رٍزنانٌ يا شد. ير  تریسرت یانَسی. از اٍن بٌ بعد نطالعات اقدیجد یزيایاکتشاف چ
 نینشًَر تر کایدٍران انر نیکرد. در يه یکشَريا ن بیرٍ نص یافتخار نل کی یدیکشف جد

 ییایسفر در کیکٌ استاد دانشگاى يارٍاد بَد رٍ بٌ  یآگاس ییدان خَدش رٍ بٌ نام لَ یعیطب
عصر  ینفًَم انرٍز  ۲۹۴۱بَد کٌ در سال  یکس نینخست یآگاس ییفرستاد. لَ یقاتیتحق

 اریبس نیرن یهیاقل طیاجبات کرد کٌ در گذشتٌ شرا یهرا ارائٌ داد ٍ با شَايد نعتبر عل خبندانی
کٌ نحال نانَت  ی. يهَن دٍرى اویرٍ داشت دانخبنی یاست ٍ نا دٍرى يا نتفاٍت با انرٍز بَدى

نن  دیدٍن یبًتر ن دیباش دىیرٍ اگر د خبندانیعصر  شنیهیيا ينَز ننقرض نشدى بَدن. ان
 .گو ین یچ

 HMS» یکرد ٍ کشت یز یرٍ برنانٌ ر ایبٌ دٍر دن یقاتیسفر تحق نیاٍل سیسال بعد انگل چند
Challenger» پرداخت.  قیبٌ تحق ایدر در ویتحت فرنان ناخدا چارلز تانسَن سٌ سال ن

قرار بدن. از سطح  یرٍ نَرد بررس انَسیدر اق یزندگ یبَد کٌ يهٌ جنبٌ يا نیسفر ا نیيدف ا
از  یکیآب.  ییایهیٍ انَاج تا خَاص ش اناتیٍ جر ایدر کیزیاٍن. از ف یاتا ژرف انَسیاق
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 ادیز یلیرٍ بٌ عهق خ یانجام شد کٌ نحفظٌ ا یزنان یکشت نیاکتشافات ا نیزتریشگفت انگ
کردن  یفکر ن اتیفاقد ح یَر یکٌ تا اٍن نَقع طبق ت ییارام فرستادن. جا انَسیاق یبٌ ژرفا

نحفظٌ کٌ حاال پر از گل  نیتا ا دیدرش ٍجَد ندارى. چند ساعت طَل کش ینَجَد زندى ا چیي
نحفظٌ رٍ  یبرگردٍنن. ٍقت یبَد رٍ دٍبارى بٌ سطح کشت انَسیبستر ٍ البتٌ آب اق یٍ ال

 ینَجَدات لَلٌ ا رتیداخلش رٍ نگاى کردن در کهال ح یٍ ٍقت یعرشٌ کشت یکشَندن باال
سر  یخَشحال ادیخدنٌ شرٍع کردن بٌ فر هٌي اریاخت یکٌ زندى بَدن. ب دنیرٍ د یشکل زشت

يا  انَسیاق یدر ژرفا اطیح یبار بَد کٌ نشانٌ يا نیرا کٌ اٍلدادن ٍ دست ٍ صَت زدن، چ
 240تانسَن،  تانیسفر کاپ نیرسها رد شدى بَد. در ا گٌید اطیفاقد ح یَر یشد ٍ ت یکشف ن

يزار  5000سفر تَنستن  نیبٌ يهراى داشت. اٍنًا تنًا در يه یکشت یرٍ رٍ گٌیدانشهند د
کٌ اصال بشر تا اٍن نَقع  یدیيزار نَجَد جد 5000 شٌیرٍ کشف کنن. باٍرتَن ن دیگَنٌ جد

کردن  ٌیيا رٍ تً انَسینربع از اق لَنتریک 360رٍحشو از ٍجَد اٍنًا خبردار نبَد. اٍنًا نقشٌ 
برگشتن.  سیبٌ انگل ویکردن ٍ بعد از سٌ سال ٍ ن یٍ يزار نهَنٌ آب از نقاط نختلف جهع آٍر 

سال طَل  5احتهاال  هشَنیاکتشافات عظ نیکردن کٌ نَشتن گزارشات ا یابتدا تصَر ن
سال دانشهنديا در حال نَشتن  ستیبَد کٌ ب یيا بٌ قدر  افتٌی. انا حجو دیخَايد کش
بَد کٌ نَشتٌ شد ٍ ينَز يو  یجلد حجو گزارشات 50بَدن.  یسفر اکتشاف نیگزارشات ا
ندرن فرايو  یشناس انَسیاق یرٍ برا یخَب اریبس سیگزارشًا چًارچَب ٍ ب نیانَجَدى. 

 .کردن

اتفاق  یخیحادجٌ تلخ تار کیبعد از  یشناس انَسیاق نٌیيا در زن ینَاٍر  نیتر یاز اصل یکی
 یعنیاٍن زنان  یکشت نینشًَرتر 1912. سال ویکٌ يًهَن باياش آشنا يست یافتاد. اتفاق

نفر غرق شدن.  1200از  شتریشناٍر غرق شد. ب یخیکَى  کیبعد از برخَرد بٌ  کیتانیتا یکشت
 ۲۳شب  هٌین ۱۴:۳۲: ساعت کیتانیتا یلحظات کشت نیاز آخر دمیرٍ ن یکَتاي یلیخ یگرازش

 ۲۸۲۱ لیآٍر

بٌ سهت چپ  کیتانیتا تیاسه تانیرا اعالم کرد. بٌ دستَر کاپ خیحضَر کَى  یکشت دبانید
 نیف کردن آن با ابر ساعت در حرکت بَد ٍ نتَق لَنتریک ۱۸با سرعت  کیتانیشد. تا تیيدا

 .دیکش ینتر طَل ن ۹۲۲از  شیسرعت ب
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يا رٍ در  ینجهَعٌ از تصادفات ٍحشتناک کشت ٌیيا ترنز ندارن. قبال  یکٌ کشت ویدٍن ین
 .ژرفا گذاشتو سنتاگرامیا

را  خیاز برخَرد قسهت راست خَد با کَى  یر یچرخش بٌ چپ ٍ جلَگ یبرا یکاف فرصت
بٌ داخل  عیسر تیاسه تانیکاپ ۱۴:۳۹برخَرد کرد. ساعت  خیبا کَى  ینداشت ٍ نتاسفانٌ کشت

 ۲۲. تنًا در کند ینشايدى ن کیبار از نزد نیاٍل یرا برا بیآس زانیٍ ن کشد یسرک ن یکشت
 .دیآ ینتر باال ن ۳/۵تا ارتفاع  باٍل برخَرد، آ قٌیدق

نحفظٌ در حال پر شدنٌ  ۵کٌ  رسٌ ین تیاسه تانیبانداد خبريا بٌ سرعت بٌ کاپ ۲۲:۲۲ ساعت
بٌ  جٌیساعت ٍقت نداشتٌ باشد. در نت ۱از  شترینهکنٌ ب کیتانیکٌ تا دٍنٌیٍ حاال اٍن ن

 .نجات را آنادى کنند قیقا ۱۲ دى یافسران دستَر ن

. انا نتاسفانٌ با شَد یآغاز ن ینسافران ٍ خدنٌ از کشت ٌیتخل اتیبانداد عهل ۲۲:۲۵ ساعت
 .کردن داینفر نجات پ 710بَدن تنًا  یکٌ داخل کشت ینفر افراد ۱۱۱۳ٍجَد از  نیا

از  یکیتلخ بَد کٌ از آن بٌ عنَان  یاطلس بٌ اندازى ا انَسیدر اق کیتانیغرق شدن تا ی حادجٌ
 لویتا دلتَن بخَاد نَشتٌ شدى، ف دیدٍن یشدى ٍ در نَرد آن ن ادی خیحَادث تار نیزتریغو انگ

يست  ییٍ پر از داستانًا ٌینفصل اریخَدش بحخ بس کیتانیٍ حرف زدى شدى. تاساختٌ شدى 
 .نیسیحتها برام بنَ ویبًش بپرداز نیيستن. اگر دٍست دار یدنیشن اقعاکٌ ٍ

تَنٌ ٍ از دستش  ین ینفر بَد کٌ با خَدش عًد کرد ير کار  کی کیتانیاز اتفاق تلخ تا بعد
. سَنیتَناس اد ارینبَد جز دست یاتفاق دٍبارى تکرار نشٌ. ٍ اٍن کس نیانجام بدى تا ا ادیبرن

 یلیگرانافَن ٍ خ کرٍفَن،یچاپ، ن نینعرٍف کاشف النپ، تلفن، ناش سَنیتَناش اد
گرفت  ویتصه شَنیفسندن بَد. ا نالدیرج سَنیاد اریدست نی. اسو اگٌید یدستگاى يا

نقشٌ  شَنینَج بازگشت یر یٍ اندازى گ یَترٍ بسازى کٌ بتَنٌ با فرستادن انَاج ص یدستگاي
دن  یاز نَجَدات يو انجام ن یلیيست کٌ خ یکار  نی. اارىیاطراف بٌ دست ب طیاز نح یا

شدت داد ٍ دٍسال  قاتشیبٌ تحق کیتانیٍاقعٌ تا زبعد ا شَنیيا. ا نینحل نًنگ يا ٍ دلف
 یابی يهَن دستگاى فاصلٌ ایدستگاى سَنار رٍ اختراع کرد. سَنار  نیاٍل کیتانیبعد از فاجعٌ تا

ابزار  نیاز نًهتر یکیکنٌ. دستگاى سَنار بٌ  یکار ن یکٌ با استفادى از انتشار انَاج صَت یصَت
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 نالدیرج یاٍل شرٍع شد. آقا یسالًا بعد جنگ جًان کٌ یشد. زنان لیتبد ییایدر قاتیدر تحق
 یدفاع عیدر صنا یارزشهند لٌیکٌ بٌ ٍس ییتر ٍ بًتر کرد تا جافسندن اختراع خَدش رٍ بً

بشٌ. داستان  ییآب شناسا ریدشهن ز یيا ییایردریکرد تا ز یدستگاى کهک ن نیشد. ا لیتبد
 ریز نیاٍل کایانر ییایدر یرٍی. نتيس یا یخَدش داستان طَالن یيا يو برا ییایردریز

 نیيا اٍل یسیانگل نکٌیسال بعد از ا صدیس یعنی نیکرد. ا دیتَل 1898خَدش رٍ سال  ییایدر
خَدشَن رٍ اجبات  تیيا قابل ییایردریاٍل ز یرٍ ساختن. در جنگ جًان ییایردرینهَنٌ از ز

يا بٌ خدنت  ییایردریز نیا یشدند. بعديا تکنَلَژ  ینَجر  اریبٌ جنگ افزار بس لیکردن ٍ تبد
 .کرد یٍکهک فراٍان یشناس انَسیعلو در اٍند خصَصا علو اق

 ویگ یکٌ ن قیعه یایدر وینیاصال بب دیبزار یباشٌ ٍل رید کویاالن  دیحاال اگرچٌ شا خَب
 یبٌ بعد رٍ ن یبشٌ کٌ از کجا بٌ بعد از چٌ عهق جادیسَال در ذين شها ا نیکجاست. نهکنٌ ا

خط  ریشٌ کٌ ز یگفتٌ ن یبٌ ننطقٌ ا قیعه یایسادى اگر بخَام بگو در یلی. خقیعه یایدر ویگ
آب ندارد. اگر  یدر دنا یر یتأج گرید دینَر خَرش یکٌ گرنا ییجا یعنیقرار دارى.  یرارتپردى ح
. خَب اٍنجا چٌ قیعه یایدر ویگ ینتر رٍ ن 1800عهق  ریعدد بًتَن بگو نعهَال ز ٌیبخَام 

 نکٌی. دٍم انٌیبینطلقٌ. چشو چشهَ نه یکیرسٌ تار ینه دیدارى؟ اٍال چَن نَر خَرش یطیشرا
کٌ  یکنٌ. طَر  ین دایدنا بازم کايش پ و،یبر نییٍ ير چقدر يو پا نٌییپا یلیآب خ یدنا
يو فشار  قیعه انَسینًو اق یژگیٍ کیرسٌ.  یيو ن َسیدرجٌ سلس کی کیاب تا نزد یدنا

 .حد حصر اٍنجاست یب

فشار آب رٍ در گَش  جیبٌ تدر ویاستخر شنا کرد کی قیکٌ در بخش عه ینايا زنان اکحر
حال اکحر ادنا درک  نی. با اویاٍندى کٌ گَش درد گرفتٌ باش شیٍ پ ویخَدنَن احساس کرد

 یتر ن نییٍ پا نیینا از سطح آب پا یٍقت یچ یعنی پرسنیاز فشار آب ندارن ٍ ن یا ٌیاٍل
يَا در  فشار و،یا ستادىیا نیکٌ نا در سطح زن یٍقت دینی. ببکنٌین دایپ شیفشار افزا ویرٍ

 ۲نتر  ۲۲ير  یبٌ ازا ویریآب ن ریکٌ نا ز ی. ينگانایاتهسفرى. البتٌ در سطح در کیاطراف نا 
کٌ غَاص يا  شٌین ٌیتَص شٌیيه لیدل نیشٌ. بٌ يه یبدن نا اضافٌ ن یاتهسفر بٌ فشار رٍ

کٌ البتٌ  ینتر يست. کار  253عهق  نیشتریدر ب ی. رکَرد غَاصرننتر ن 40از  شتریبٌ عهق ب
 40از  شتریدر خطر انداخت. در عهق ب یٍاقع یانجانش جَن خَدش رٍ بٌ نعنا یاٍن فرد برا



https://zharfapodcast.com/ 

 ٌیشن، ر ینا پارى ن یرى، گَش يا ین نیاز ب دینتر کو کو بدن انسان تحت فشار شد 50، 
 انَسیعهق نتَسط اق دیشد. جالبٌ بدٍن ویخَايشن ٍ بعدش يو خفٌ  ینا با خَن پر ن یيا

بٌ  ویکن یحالت صدنتر نتر اٍلش رٍ غَاص نیدر بًتر ویتَن ینترى ٍ ٍنا فقط ن 4000يا 
 .يهَن نشکل فشار لیدل

 کیتار ینکان ویبگ دیبا ویجهلٌ خالصٌ کن کیرٍ در  قیعه یایدر سٌ کلهٌ در ویاگر بخَا پس
 .دیٍ سرد ٍ تحت فشار شد

 نیشک نرنَزتر یکٌ ب انَسینقطٌ اق نیتر قیبٌ عه ویداشتٌ باش یسفر  ویخَا یحاال ن خَب
. يهَنطَر کٌ باريا در پادکست ژرفا بًش اشارى کردم، نٌیزن ینقطٌ بر رٍ نیٍ ناشناختٌ تر

 یارام. ژرفا انَسیدر ار اق انا،یحفرى چلنجر يست در درزاگَدال نار انَس،یبخش اق نیژرف تر
 یحفرى ن نیٌ بٌ پا در اک یاز ارتفاع قلٌ اٍرست. ٍقت شترینتر ب 2000حدٍدا  یعنی ۲۲٬۸۱۴آن 
کٌ  ویشین ییایٍ ٍارد دن بازىیرنگ ن ویشناسیکٌ نا ن ییایانگار کو کو دن رىین نییٍ پا یگذار 

تا چًار درجٌ  کی نیحفرى چلنجر ب نیی. اٍال دنا در پاًٌیشب یلیتخ یعله یيا لویبٌ ف شتریب
 .َسٌیسلس

آزاد  یکٌ نا در يَا ٌیبرابر اٍن فشار ۲۲۲۲کٌ بٌ بدن شها ٍارد خَايد شد،  یاٍن ژؤفا فشار  در
بزرگ جانبَجت رٍ  یهایتا يَاپ 50. يزار ٍ صد برابر. بٌ زبَن سادى تر انگار ویکن یتجربٌ ن

در لحظٌ  شٌین کیشل یتنفگ شان گان ٍقت ٌیبزنو.  گٌینحال د ٌی دینفر. بزار کی یرٍ ویبزار
کٌ  دیدٍن ی. شها نشٌیشدن گلَلٌ ن کیدر گلَلٌ کٌ باعخ شل رىیگیصَرت ن یانفجار  کشیشل

اندازى است  نیبٌ يه ریفتٌ. فشار اٍن ز ین یشات گان اگر بٌ بدن نا برخَرد کنٌ چٌ اتفاق
از اندازى  شیفشار ب نیيو کٌ بتَنٌ ا یا لٌیدر ساخت ٍس یکٌ نا حت شٌیباعخ ن نی. اقایدق

 نیتر قیراحت تر از رفتن بٌ عه اری. اصَال رفتن بٌ ناى بسویشدچار نشکل ب نٌرٍ تحهل ک
اٍنجا شدن.  دنیيست کٌ تا بٌ حال فقط سٌ نفر نَفق بٌ د نوی. بخ خاطر يهانَسٌیبخش اق

تَنن  یآالت ساخت دست بشر يو نه نیاندازى کٌ ناش یفشار ب نیا رغویعل دیانا جالبٌ بدٍن
يا، نًنگ يا، خرچنگ يا ٍ يزاران نَجَد  یکرم يا، ناي دات،تحهلش بکنن، انَاع نَجَ

کنن.  ین یکنن ٍ اٍنجا زندگ یتحهل ن ینشکل چیفشار را بدٍن ي نیٍجَد دارن کٌ ا ییایدر
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نَع  کینحال  ایکنٌ. ادم  ینه یٍ فرق کسانٌیيهٌ  یفشار برا نیکٌ ا دیداشتٌ باش ادیبٌ 
 .یناي

نقطٌ  نینَفق بٌ ژرف تر تیست کٌ فقط چًار نانَريا ا ینشکالت ٍ سخت نیخاطر تهام ا بٌ
کٌ دٍ  ی. زنانشیاتفاق افتاد، شصت سال پ 1960سال  شیصَرت گرفتٌ. اٍل انَسیاق

کٌ نخصَص  ییایردریز ٌیبا استفادى از  don wolves ٍ Jack peker یبٌ نام يا ییکایانر
. اٍنًا یيزار نتر  11در عهق حدٍدا  دنیبستر حفرى چلنچر رس ٌکار ساختٌ شدى بَد ب نیا

 نیبرداشت انا با ا یکیاٍنًا ترک کَچ ییایردریز شٌیش دنیرس ینتر  9000بٌ عهق  یٍقت
نبَد ٍ باعخ  یيزار نتر. انا چَن فرٍد اٍنًا فرٍد نرن 11سفر ادانٌ داد تا عهق  نیحال بٌ ا

جا رٍ آب کدر ٍ گل آلَد  بٌ شدت آشفتٌ بشٌ ٍ يهٌ ییایردریبستر در اطراف ز یشد گل ٍ ال
 تیتَنستن اٍنجا بهَنن. بٌ خاطر نحدٍد ینه قٌیدق ستیاز ب شتریاٍنًا ب ی. از طرفرىیبگ
. اٍنًا فقط گفتن رنیيو بگ یعکس چیاٍنًا نتَنستن ي نیاٍن زنان. بنابرا یتکنَلَژ  یفن یيا

. انا يو خَد اٍنًا نطهن ویدید بیٍ غر بیعج یناي کی ٌیشب یز یچ ویکن یاحساس ن
 .نَجَد زندى ٍجَد داشتٌ باشٌ ییژرفا نینبَدن ٍ يو خَب باٍرش سخت بَد کٌ در يهچ

 نیبَدکٌ تا بٌ حال بٌ ژرفتر یکردم داستان دٍ نفر از سٌ نفر  فیکٌ تا االن براتَن تعر ییناجرا
 یلیخ گویشَ ناسه ینطهنو ٍقت ٌ؟ینفر سَم ک دیکن یسفر کردن. انا فکر ن انَسینقطٌ اق
نحل آٍاتار،  یکانرٍن صاحب آجار  هزیج ی. کارگردان نعرٍف اقانیشناسیرٍ ن شَنیياتَن ا

. کال از کارنانشَن نشخصٌ کٌ گٌینَفق د یيا لویاز ف یلیٍ خ ناتَریٍرطٌ، رنبَ، ترن ک،یتانیتا
يهٌ  گٌیگرفتٌ کٌ داستانش رٍ د کیتانیدارى از تا شٌیاب ر یایکانرٍن بٌ دن هزیج یعالقٌ اقا

کنو  ین شنًادی. پاستیگرفتار در اعهاق در ییایدر ریز کیٍرطٌ کٌ داستان  لویتا ف ویدٍنین
 .نینیبب نیدیاگٌ ند

سخت در  اریبس یطیٍ در شرا دىیکانال خه یکانرٍن با قانت هزیج ی، آقا2012ام نارچ  26 
 یایرٍ نباریا ،یینهایيهٌ شايکار س گرفت تا بعد از اٍن یکَچک ٍ نحصَر جا ینیکاب

رٍ بٌ  اناینَسَم بٌ دراز گَدال نار يا انَسیشدى در اق نقطٌ شناختٌ نیتر از ژرف یلهبردار یف
 نیا ٌیال یننتً  ساعتٌ خَدش بٌ 7سفر پرنخاطرى  نیکانرٍن در ا هزی. جکنٌ لیتبد تیٍاقع

 یلهیيهٌ دانشهندان شد. ف یرا بٌ جبت برسَنٌ کٌ نَجب شگفت یر یدرازگَدال نَفق شد تصاٍ
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 یر یتصاٍ یکانرٍن حاٍ یبعد سٌ لوی. فشٌ ین ادینادر  یا نٌیکٌ از اٍن با عنَان گنج
کانرٍن رٍ با  لویباريا ف یادیز ی. دانشهنداياست انَسیاق یفادر ژر اتیاز ح یا العادى خارق

باز کنن.  یگر یبعد از د یکیيا رٍ  انَسیاق یژرفا یزياگرى را دیکٌ شا دیان نیبٌ ا دن؛یدقت د
ٍ حاصل تالش يزاران  يا انَسیاق یاز ژرفا ییگام بشر در رنزگشا نیتر نًو دیرا با لویف نیا

سفر کشف شدن،  نیدر ا دینَجَد جد 67يا دٍنست.  ناشناختٌ یایسفر بٌ دن یسالٌ بشر برا
ٍ  بینَجَدات عج نیخَام بٌ چند تا از  ی. حاال نویخبر بَد یکٌ از ٍجَدشَن ب ینَجَدات

 .کردن اشارى بکنو دایيا تکانل پ انَسیاق یسخت ژرفا طیدر شرا یزندگ یکٌ برا یبیغر

سختٌ چَن  یلیخ بیٍ غر بینَجَدات عج نیا فیپادکست تَص یابتدا بگو کٌ تَ نیيه
کردن. نن بعد  دایتکانل پ بیٍ غر بیعج نًایکٌ چقدر ا دیتا بفًه دینیرٍ بب رشَنیتصاٍ دیبا

 .ژرفا نستاگرامیدر ا زارمیبٌ نرٍز عکسًاشَن رٍ ن زٍدیاپ نیاز انتشار ا

يهَن  ایاختاپَس يا. خَب اختاپَس يا  بیٍ غر بیاٍل از: انَاع عج ویکن یشرٍع ن خَب
کٌ اختاپَس يا يشت پا  ویدٍن یيستن. يهٌ ن بیٍ غر بیعج شوینجَریيشت پا يا يه

 رسٌینهکن بٌ نظر ن ریجايا کٌ غ نیاز تنگ تر تَننیدارن، ن یننعطف اریبس اریبس دارن، بدن
 یيا نه یلیدارن کٌ خ گٌید یيا یژگیٍ یسر  کی ٌیبٌ شدت باياشَن. ٍ  نکٌیرد بشن ٍ ا
کنٌ ٍ  یتا نغز دارن، سٌ تا يو قلب دارن کٌ خَن پهپاژ ن 9يشت پا يا،  نکٌیدٍنن. نحال ا

اختاپَس يا در نقابل  نینٌ؟ حاال ا بٌیعج یلیرنگ يست. خ یخَن اختاپَس يا يو آب نکٌیا
در  یزندگ یکنن ٍ برا ین یزندگ ادیز یلیخ یژرفايادر  قیعه انَسیکٌ در اق ییاختاپَس يا

 یبا اٍن رنگ صَرت ی. نحال اختاپَس کلَچٌ استنین شیب یا یکردن شَخ دایاٍن جا تکانل پ
 نیباش دىینهَ رٍ اگر د یبزرگ قشنگشَن. کارتَن در جستجَ یو ياٍ چش باشَنیخالص ز

ٍ دٍست  یکارتَن افشیق وبَد. ٍاقعا ي یکلَچٌ ا ینهَ يشت پا یيا یاز يهکالس یکی
رنگ  دیفرض کن د،یریکردم رٍ در نظر بگ فیکٌ براتَن تعر یاختاپَس نی. حاال يهٌیداشتن

نَنٌ. بًش  یکٌ نحل شبٌ ن گٌید یيشت پا ٌی شٌین نیدارى ٍ بدنش شفافٌ. ا یدیسف
ندارى  یاگٌ اسه یٍل گنین یبًش چ یدٍنو در فارس یکٌ نه casper octopus گنین
بٌ نظر  شنینادر ن یشبٌ يشت پا. شبٌ يشت پايا ٍقت اینن اختاپَس شبٌ نانندى  شنًادیپ

تخو  ی. ٍقتگٌین ديستند. اٍنًا تخو گذار  نیزن ینادران نَجَد بر رٍ نینن از خَدگذشتٌ تر
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 ینه یز یچ چیکنن، ي ینه یا گٌیکار د چیندت ي نیٍ در ا ننیشیتخهًاشَن ن یگذاشتن رٍ
بچٌ  نیاٍردن ا ایالزنٌ بٌ دن نی. ارنین یاٍندن بچٌ ياشَن ن ایبا بٌ دن نکٌیخَرن تا ا

 گٌید بیعج یيشت پا ٌی. شٌینه یاز خَدگذشتگ نیياست ٍ خَب بٌ نظر نن باالتر از ا
 ٌیگن دانبَ کٌ شب یخاطر بًش ن نیدانبَ يست. بٌ ا یپا يشت ایدراز  گَش یپا يشت
کٌ اٍنًا  ویدٍن ی. البتٌ نا نٌیزنید التٍ یگَش درازى در کارتَن يا لیدانبَ اٍن ف تیشخص

 .کنٌ یيست پا يستن کٌ باياشَن شنا ن نیا یبلکٌ بالٌ يا ستنیدر اصل گَش ن

يست کٌ  یقالبچٌ ناي ای شیخَام در نَردش صحبت کنو انگلر ف یکٌ ن یا یبعد نَجَد
ٍ  زیت یلیخ شین یدارن بٌ نظر نن، دندٍنًا یترسناک یلی. چًرى خاىیس طانینعرٍفٌ بٌ ش

دارى کٌ باعخ  یبیٍ غر بیعج یلیعضَ خ ٌیکنٌ.  یترسناکشَن ن یلیخ گٌیدارن کٌ د یبلند
جلَ نحل قالب ٍ سرش يو  دىیصَرت کش یرٍ از یعضَ بلند ٌی. یيشدى بًش بگن قالبچٌ نا

 ستیز تیرنگ ٍصلٌ. رٍ شن کردن اٍن چراغ رٍ يو با استفادى از خاص یچراغ با نَر آب ٌی
 یژرفا پست ٍ استَر  نستاگرامیقبال در ا یتاب ستیز تی. در نَرد خاصدىیانجام ن یتاب

يا  انَسیاق ی. چَن در ژرفانینگاى کن رٍ یتاب ستیشدى ز تیالیيا یيا یگذاشتو. استَر 
کنن کٌ يهشَنو  ین دینَر خَدشَن رٍ تَل یتاب ستیاز نَجَدات با ز یلینطلقٌ خ یکیتار
 ستیز تیاز خاص زیکاربرد شگفت انگ نیا ینحل قالبچٌ ناي ینَجَد چیرنگن. البتٌ ي یآب

باعخ جذب نَجَدات  بچراغ سر قال نیدر ٍاقع با ا یرٍ استفادى نکردى. قالبچٌ ناي یتاب
 .بلعٌ یاٍنًا رٍ ن یشدن در آن کینزد یٍ ٍقت شٌین گٌید

 ارٍیشَير دن نیعار تر یاسکار ب نینحل ٍ يهچن دیرٍش تَل نیتر بیبٌ نظر نن اسکار عج انا
 یلیکال خ یجنس نر قالبچٌ ناي دینیچرا؟ بب دیدٍنیکرد. ن یقالبچٌ ناي ویتقد یدٍ دست دیبا

 یقالبچٌ ناي گٌیاست د گٌید زیچ ٌیشکل ٍ يو اندازى. اصال بٌ نظر نن نتفاٍتٌ يو از نظر 
بزرگترى  یلیکٌ جنس نادى خ ی. در صَرتتایانگشت نًا ٌیقدر  کٌیکَچ یلیخ زشویسا. ستین

ٍ  کیکَچ یبرقرار کنن جنس نر با دندٍنًا یارتباط جنس خَانین ینتر. ٍقت یسانت ستینحال ب
اتصال انجام گرفت،  نکٌیکنٌ. بعد از ا یٍل نه گٌیٍ د رىیگ یقالب شکلش، جنس نادى رٍ گاز ن

نر  یناي نکٌیتر ا بی. از يهٌ عجشٌینادى بارٍر ن یٍ ناي شٌیبرقرار ن یخَن یارتباط رگ يا
انگل از  ٌیدر يهَن حالت گاز زدى ٍ نحل  یعنیکنٌ.  ین یشکل سپر  نیعهرش را بٌ يه یباق
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 یننتقل ن عایبٌ اسپرم داشتٌ باشٌ سر ازینادى ن یايکنٌ. ير ٍقت يو ن ین ٌیبدن نادى تغذ
البتٌ  ؟یناي نیداد بٌ جنس نر ا دیبا ارٍیشَير دن نیعار تر یب اسکارچرا  نیدیکنٌ. حاال فًه

 .رىین ین یکار رٍ انجام بدى، از گرسنگ نیاگر جنس نر نتَنٌ ا

دارى با  یقالب ،ی(. اٍن يو نحل قالبچٌ نايی)آژديا ناي شٌیدراگَن ف گٌید بینَجَد عج ٌی
 ینحل چراغا یز یچ ٌیچشهاش دارى با نَر قرنز.  ریسرش ٍ عالٍى بر اٍن دٍ تا چراغ ز یچراغ آب

با استفادى از  یناي نیبلکٌ ا ستنیجذب طعهٌ ن یبرا گٌیچشو د ریز یچراغ يا نی. انیناش
ٍ شکارشَن  نٌیطعهٌ ياش تا اٍنًا رٍ بب یرٍ ندارىینانحسَس نَر ن یلیدٍ تا چراغ خ نیا

 یعنینَنٌ  ین یلیتخ یعله یيا لویآب نحل ف ریز یایگو دن ین یٍقت نیدیکنٌ. حاال فًه
 .انا ينَز تهَم نشدى ؟یچ

ٍ عنکَبت  ٌیخرچنگ چٌ شکل ویدٍن یيستن. يهٌ نا ن یعنکبَت یخرچنگ يا یبعد نَجَد
بازٍياش نحل  یت. سرش نحل خرچنگٌ ٍلدٍتاس نیا بیترک ی. خرچنگ عنکبَتٌیچٌ شکل

کنٌ؟ اندازشَن. اندازى  ین زیانگ جانینَجَد رٍ انقدر ي نیا یچ دیدٍن یعنکبَت. انا حاال ن
نَاجٌ  یبا خرچنگ دیادم نتَسط کهتر از دٍ نترى. حاال فرض کن ٌی در. قرسٌینتر ن 5اٍنًا بٌ 

 ست؟یکٌ چند برابر خَدتٌ. ترسناک ن یبش

سرپاٍر  ای وینرکب عظ یٍحشتناک ٍ بزرگ. اسهش يست ناي یانا سلطان اعهاق، نَجَد ٍ
فارس ٍ بَشًر يو  جیخل نیدر يه ویيهَن سرپاٍر دار اینرکب  ینا انَاع ناي دینی. ببویعظ

 یتصَر  نکٌیا یگن َخّساک.. برا یيا بًش ن ی. فکر کنو بَشًر ویدار کشَنَیکَچ ینهَنٌ يا
يشت پا  دیدٍن یيهتَن ن دینیکنو. بب فیکو تَص ٌیبراتَن  دیفش بزارایاز ق نیداشتٌ باش

برعکس  نیيشت تا پا. حاال يه نیی. باال سر يشت پاست، بعد چشهًا، بعدم پاٌیچٌ شکل
 نیبدن. ا ًٌیاٍل يشت تا پا، بعد دٍ تا چشو ٍ سر ٍ بق یعنینرکب.  یناي شٌین ویکن

تَ  لویدل نیکنن. بٌ يه یرٍ نتصاعد ن ینگر اىینَجَدات نَقع خطر از خَدشَن نرکب س
 ین ینقاط زندگ نیکٌ فقط در ژرف تر وینرکب. حاال سرپاٍر عظ یناي گوینا بًشَن ن یفارس

 یعنی. رسٌینتر ن 15. طَل اٍنًا بٌ ستین ینرکب نعهَل یيا یبا ناي سٌیکنٌ اصال قابل نقا
ننقار برندى ٍ  ٌیبدنش  ریز ياش،دٍالٌ  ریطبقٌ. درندٔى است، نًاجهٌ ٍ ز 5ساختهَن  ٌیقد 

 .ادیکنٌ ٍ بٌ سطح نه ین ینانند دارى. يهَن بًتر کٌ در ژرفا زندگ غٌیچنگال چرخَن ت
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يست.  ییایٍزق در یکنٌ نَع یدر اٍن عهق زندگ شٌیکٌ ادم باٍرش نه گٌید بینَجَد عج ٌی
با  یبالٌ پا دارى. بلٌ ٍزغ ناي یکٌ البتٌ جا نیتصَر کن یناي ٌی. ستیٍزغ ن ٌیشب یلیالبتٌ خ

 .رىیدٍ تاپاش راى ن

شهارى فقط در  کی دیبا دیندارى. شا یيا تهَن انَسیاق یژرقا بیٍ غر بینَجَدات عج خَب
رٍ کٌ بًش اشارى کردم با يهٌ  ینَجَدات نینَجَدات حرف بزنو. انا يهٌ ا نینَرد ا
 اىیٍ س نیديشتناک تر ن،یپست تر ن،یدتریکنار، بدٍن شک پل نیبزار بتشَنیٍ ي یترسناک

 سٌیک ٌیجز:  ستین یز یشدى، چ دایپ انَسینقطٌ اق نیکٌ در سفر بٌ ژرف تر ینَجَد نیتر
کٌ فقط سٌ تا  یینا انسانًا انقدر باشٌ؟ کٌ جا یکٌ برد خَد خَاي شٌی. باٍرتَن نیکیپالست

زٍدتر قدم گذاشتٌ باشٌ؟ بٌ نظرتَن  یکیپالست سٌیفراٍٍن تَنستن برن، ک یانسان با سخت
خصَصا االن بٌ بًَنٌ نَ شدن سال.  و؟یکن جادیرٍ در خَدنَن ا یر ییکٌ تغ ستیٍقتش ن

کردن  یٍ اٍن يو سبز زندگ دیاضافٌ کن تَنیزندگ نیبٌ يفت س گٌید نیس ٌیانسال  دٍارمیان
 ینه یز یاٍنقت چ ویقرار بد تیرٍ اٍلَ شیٍ سالنت نیکٌ زن ویباشٌ. اگر بٌ خَدنَن عادت بد

در ير  نینیٍ بب نی. فکر کندید ویيخَا هَنینحبتش رٍ در لحظٌ لحظٌ زندگ ریگذرى کٌ تاج
خَدتَن  تیٍ در نًا نیبٌ نفع زن نیبکن یاٍن لحظٌ رٍ نتفاٍت زندگ یلحظٌ اگر چٌ جَر 

 کی نیدیدٍ ير جا  نیبزار یدست قاشق چنگال ٍ ن ٌی فتَنیک یتَ شٌی. نحال يهشٌیتهَم ن
. نیبد شنًادیپ کارٍ نیيو ا ٌیٍ بٌ بق نیست خَدتَن رٍ استفادى کن شٌیبار نصرف استفادى ن

 یيا یدنیٍ قًَى ٍ نَش ییچا یبرا نیخَدتَن رٍ يهراى داشتٌ باش َانیل ایناگ  شٌیيه
دست قاشق  ٌیٍ  َانیل ٌیيهراى داشتن  ینی. بٌ خدا سنگدیکن یبار نصرف يا دٍر  کیاز  گٌید

ک یکٌ از خَدن پالست یا یناي دنیيست کٌ از د یدرد ینیکهتر از سنگ یلیخ یلیچنگال خ
 .نٌیشیقلب ٍ رٍحهَن ن یتلف شدى رٍ

در  نیبدم. اگر دٍست دار شنًادیشد بًتَن پ یکٌ ن ٌیقدن نیتر ییٍ ابتدا نیکَچکتر نیا
بٌ  نیرٍ بفرست انَسیکلهٌ اق ایٍ  تَنیلیهیبکنٌ ا یکردن ژرفا بًتَن کهک یسبز زندگ رینس

براتَن  نینجات زن یتحت عنَان دى گام برا یکیکَچ یدیتا نا يو ع 10006661000شهارى 
تا  5. دیٍ ژرفا رٍ يو تگ کن دیبزار یٍ از خَدتَن استَر  دیکن تی. اٍن گام يا رٍ رعاویارسال کن
 .رىیگ یکنن تعلق ن ین تیکٌ رعا یینفر از کسا 5پلنر بٌ 
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 نیدشَار ا طیشرا نی. نزارویباش نیيفت س دنیتَ رايٌ ٍ ٍقتشٌ کٌ بٌ فکر چ گٌینَرٍز د ٌی
حال خَدنَنَ  دیکاريا دٍر بکنٌ. چَن نعتقدم نا خَدنَن با نیدٍرى زنَنٌ شهارٍ از انجام ا

. سنجد، سهاق سرکٌ، نیقدم بردار کیکَچ یيا یشاد نیانجام ا یٍ برا نی. پاشویخَب کن
تَنستو ير يفت تا رٍ پشت يو بدٍن تپق  شٌیسهنَ ٍ سهبل، باٍرم نه ر،یسسبزى،  ب،یس

يو جَر باشٌ،  تَنیزندگ نیيفت س شااهللیدٍنو. ا یتا گفتو، نه 7 شتریبگو. البتٌ فکر کنو ب
 کنو یرٍ براتَن ارزٍ ن یسرسبز  ،یسرزندگ ،یسرافرازي، سرخَش ،یسعادت، سربلند ،یسالنت

 ین ی. پادکست ژرفا يو سعویبديکار یلیخ نی. نا بٌ زندیادا کن نیبٌ زن نتَنَینرى د ادتَنی
 .ادا کنٌ نیخَدش رٍ بٌ زن نیکنٌ د

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


