قسمت دوازدهم  -دراز گودال ماریانا
ناجرایی کٌ تا االن براتَن تعریف کردم داستان دٍ نفر از سٌ نفر ی بَدکٌ تا بٌ حال بٌ ژرفترین
نقطٌ اقیانَس سفر کردن .انا فکر نی کنید نفر سَم کیٌ؟ نطهنو ٍقتی اسهشَ نیگو خیلی
ياتَن ایشَن رٍ نیشناسین .کارگردان نعرٍف اقای جیهز کانرٍن صاحب آجار ی نحل آٍاتار،
تایتانیکٍ ،رطٌ ،رنبَ ،ترنیناتَر ٍ خیلی از فیلو يای نَفق دیگٌ .کال از کارنانشَن نشخصٌ کٌ
عالقٌ اقای جیهز کانرٍن بٌ دنیای اب ریشٌ دارى از تایتانیک گرفتٌ کٌ داستانش رٍ دیگٌ يهٌ
نیدٍنیو تا فیلو ٍرطٌ کٌ داستان یک زیر دریایی گرفتار در اعهاق دریاست .پیشنًاد نی کنو
اگٌ ندیدین ببینین.
 26ام نارچ  ،2012آقای جیهز کانرٍن با قانتی کانال خهیدى ٍ در شرایطی بسیار سخت در
کابینی کَچک ٍ نحصَر جای گرفت تا بعد از اٍن يهٌ شايکار سینهایی ،اینبار رٍیای
فیلهبردار ی از ژرفترین نقطٌ شناختٌشدى در اقیانَسيا نَسَم بٌ دراز گَدال ناریانا رٍ بٌ
ٍاقعیت تبدیل کنٌ .جیهز کانرٍن در این سفر پرنخاطرى  7ساعتٌ خَدش بٌ ننتًیالیٌ این
درازگَدال نَفق شد تصاٍیر ی را بٌ جبت برسَنٌ کٌ نَجب شگفتی يهٌ دانشهندان شد.
فیلهی کٌ از اٍن با عنَان گنجینٌای نادر یاد نیشٌ .فیلو سٌبعدی کانرٍن حاٍی تصاٍیر ی
خارقالعادىای از حیات در ژرفای اقیانَسياست .دانشهندای زیادی باريا فیلو کانرٍن رٍ با
دقت دیدن؛ بٌ این انید کٌ شاید گرى رازيای ژرفای اقیانَس يا رٍ یکی بعد از دیگر ی باز کنن.
این فیلو را باید نًوترین گام بشر در رنزگشایی از ژرفای اقیانَسيا ٍ حاصل تالش يزاران
سالٌ بشر برای سفر بٌ دنیای ناشناختٌيا دٍنست.
نا تا بٌ انرٍز کارنانٌ درخشانی در کشف زنین داشتیو .انسان برای کهک بٌ علو بٌ سرسخت
ترین ٍ دٍر دست ترین نقاط سفر کردى ٍ جَنش رٍ بٌ خطر انداختٌ ،از فتح قلٌ يای بلند تا
کشف غاريای ناشناختٌ ،از جنگلًا ٍ دشت يای دٍر از دسترس تا سفريای جانکاى بٌ کَیريای
خشک ٍ حتی عبَر از جنَبگان سرد ٍ بی رحو .با این يهٌ نکانی بر رٍی زنین ٍجَد دارى کٌ
ينَز نحل یک راز باقی نَندى ٍ از قضا اٍن نکان بیش تر از  70درصد سطح زنین رٍ پَشش
نی دى .اقیانَس يا.
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بلٌ ،درستٌ کٌ نا باريا از اقیانَس يا رد شدیو ،در اٍن يا شنا کردیو نايیگیر ی کردیو ٍ حتی
ازش نفت استخراج کردیو ،انا يهٌ این اتفاقات در سطح اقیانَس يا رخ دادى ،در نناطق
بسیار کو ژرفای ساحلی .جالبٌ بدٍنید ژرفای نتَسط اقیانَس يا نزدیک بٌ  4000نترى .نا
تنًا تَنستیو  5درصد اقیانَس يا رٍ بشناسیو یعنی  95درصد اقیانَس يا پر از پدیدى يا ٍ
نَجَدات ناشناختٌ ایٌ کٌ نا رٍحهَن يو ازش خبر ندارى .در ٍاقع يهٌ ی اٍن چیز ی کٌ نا از
دنیای زیر آب ٍ عالو اقیانَس يا نیدٍنیو بسیار بسیار ناچیزى در نقایسٌ با نحال حجو اطالعاتی
کٌ تَنستیو از فضا کسب کنیو .تعجب نهی کنید اگر بًتَن بگو کٌ نحال تصاٍیر ٍ نقشٌ يای
تًیٌ شدى از بسیار ی از سیارت دیگٌ خیلی دقیق تر از نقشٌ يایی يست کٌ نا از بستر
اقیانَس يا تًیٌ کردیو .نحال سطَح ناى ،نریخ ٍ زيرى با دقت  100نتر نقشٌ کشی شدن،
این در حالیٌ کٌ نقشٌ يای تًیٌ شدى از بستر اقیانَس يا فقط  5000نتر دقت دارى.
بیش از  500نفر تا بٌ انرٍز بٌ فضا رفتند 24 ،نفر بٌ ناى سفر کردن ٍ  12نفر يو پا بر رٍی ناى
گذاشتن ،این در حالیٌ کٌ تابحال فقط  3نفر تَنستن بٌ ژرف ترین بخش اقیانَس سفر کنن.
دنیای زیر آب پر از شگفتیٌ ،باٍرتَن نیشٌ اگر بگو نا در ژرفای اقیانَس يا رٍدخانٌ داریو،
دریاچٌ داریو ،آتش داریو؟ باٍرتَن نیشٌ کٌ بیشتر از  80درصد آتشفشان يای زنین در زیر
اقیانَس ياست؟ بلندترین رشتٌ کَى دنیا در زیر اقیانَس ياست؟ يهینطَر عهیق ترین درى يا
ٍ بزرگترین ابشار رٍی زنین در ژرفای اقیانَس ياست.
انرٍز از این شگفتی يا حرف نی زنیو .نن علیرضا پایندى يستو .دغدغو طبیعتٌ ٍ در ير
قسهت از پادکست ژرفا سعی نی کنو عشق بٌ طبیعت خصَصا دریايا ٍ اقیانَس يا رٍ بٌ
نردم عزیز کشَرم ایران يدیٌ بدم.
نن از بچگی عاشق کارتَن آزنایشگاى دریایی  2020بَدم .این کارتَن بٌ نعنای ٍاقعی کلهٌ
نن رٍ نیخکَب نی کرد .داستان این کارتَن در نَرد اقیانَس شناس يایی بَد کٌ در اعهاق
دریا آزنایشگاى يایی رٍ تاسیس کردى بَدن ٍ يهیشٌ بٌ دنبال حقایق پنًان دریا بَدن ٍ ير
رٍز يو با اتفاقی تازى نَاجٌ نیشدن .شها يو این کارتَن رٍ یادتَن نیاد؟
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یٌ نکتٌ جالب در نَرد این کارتَن کٌ برای خَد ننو ٍاقعا یٌ جَرایی شگفت انگیز بَد اینٌ کٌ،
این کارتَن سال  1972ساختٌ شدى یعنی حدٍدا  50سال پیش ٍ در ٍاقع تصَیر ی دادى از
ٍضعیت دانش در  50سال بعد یعنی سال  2020کٌ نحققینی در اعهاق دریا ساکن شدن ٍ در
نَرد دریا تحقیق کنن .بٌ خاطر يهین يو اسو این کارتَن رٍ گذاشتن آزنایشگاى دریایی
 ٍ .2020جالبٌ االن کٌ داریو حرف نیزنیو سال  2020اى ٍ نن نی خَام بًتَن بگو کٌ اصال
يو تصَرشَن از انسال اغراق آنیز نبَدى .انرٍز نحقیق دریایی ٍ اقیانَس شناسًا با ابزار ٍ
تجًیزات نخصَص تا ژرف ترین نقاط اقیانَس کٌ  11يزار نتر باشٌ ،بیشتر از ارتفاع بلندترین
قلٌ دنیا اٍرست سفر کردن .دنیای اٍن زیر يیچ شبايتی بٌ دنیای نزدیک سطح آب ٍ رٍی آب
ندارى .پر از نَجَداتیٌ کٌ بیشتر شبیٌ يیَاليا يستند ٍ شها رٍ یاد فیلو يای علهی تخیلی نی
ندازن .از اژديا نايی ٍ دیَ کَسٌ ٍ نايی نرکب خَن آشام گرفتٌ تا سرپایان غَل پیکر ٍ
نايی چشو بشکٌ ای.
انا نَجَد دیگٌ ای کٌ پاش حتی بٌ ژرف ترین نقطٌ اقیانَس يو رسیدى ٍ از يهٌ نَجَدات
دیگٌ ترسناک تر ٍ ديشتناکترى چیز ی نیست جز پالستیک .بلٌ پالستیک نَجَدی ساختٌ
دست بشر کٌ دیگٌ در يیچ کجای این کرى آبی يیچ نَجَدی از شرش ريایی ندارى .انرٍز
سفر ی رٍ خَايیو داشت بٌ ژرفای اقیانَس يا ٍ کلی از شگفتی ياش براتَن تعریف نی کنو
انا قبلش نحال شهارى يای قبلی ژرفا اجازى بدید قدر ی از نَضَع خارج بشو ٍ کهی درد ٍ دل
کنو.
اٍل باید عذرخَايی کنو از تاخیر بَجَد اٍندى در انتشار این شهارى از ژرفا .راستش این اٍلین
شهارى از ژرفاست کٌ انتشارش انقدر بٌ تاخیر افتاد .نا حتی بعد از حَادث تلخ آبان يو بلند
شدیو ٍ شهارى جدید ننتشر کردیو انا بعد از اٍن زنجیرى ای از حَادث ٍحشتناکتر دیگٌ ای
افتاد کٌ دیگٌ رنقی بٌ شخصٌ برای خَد نن نذاشت ٍ نحل خیلی از خَد شهايا بٌ شدت
احساسات نن يو جریحٌ دار شدى بَد .این غهًا اٍنقدر سنگینٌ کٌ حتی اگر کیلَنتريا دٍرتر از
سرزنین نادریت يو باشی باز يو ريات نهی کنٌ.
سالی کٌ گذشت با سیل ٍیرانگر آغاز شد با زلزلٌ آذربایجان ٍ بحران بنزین ٍ فاجعٌ آبان ٍ
ناجرايای تکان ديندى بعدی اش نحل اتفاق کرنان ٍ پرٍاز ابدی يَاپیهای اٍکراینی ٍ در این
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رٍزيای اخر سال يو با این ٍیرٍس ننحَس دارى بٌ پایان تقَیو نزدیک نیشٌ .شاید تنًا یکی
از این حَادث نیتَنست رٍح ٍ رٍان نلتی را از يو نتالشی کنٌ .انا ٍجٌ نشترک يهٌ این
حَادث در «چرا»يای بیپاسخ اٍنًاست .سال  ۸۹تنًا سال فجایع بزرگ نبَد ،سال «چرا»يای
بزرگ بَد کٌ بٌ يیچکدامشان پاسخی دادى نشد .این حَادث زخهی بزرگ ٍ عهیقی رٍ بر دل
نردم گذاشت کٌ طَل نی کشٌ تا التیام پیدا کنٌ .انا در چنین اٍضاعی چی کار نی شٌ کرد؟ بٌ
نظر نن ينر در این نیست کٌ نا ادم نایَس انرٍز را نایَستر کنیو ٍ بٌ پَچی دانن بزنیو.
ينر در اینٌ کٌ بتَنیو نغهٌيای شَر ٍ انید رٍ در این رٍزگار رنگ ٍ نیرنگ زنزنٌ کنیو.
بٌ قَل استاد سایٌ:

بٌ سان رٍد
کٌ در نشیب درى سر بٌ سنگ نیزند
رٍندى باش
انید يیچ نعجز ی ز نردى نیست،
زندى باش
ٍاقعا يو يهینطَرى ،يیچ انیدی بٌ ادنی کٌ ننفعل شدى ،رٍحش نردى ،نیست ،نا نحکَنیو
بٌ زندى بَدن ٍ حرکت کردن.
ٍ انا پیشنًاد نن برای تقَیت رٍحیٌ اینٌ کٌ بٌ طبیعت برید .البتٌ االن در این شرایط نٌ.
انشااهلل بعد از رخت بربستن این ٍیرٍس ننحَس .رفتن بٌ طبیعت ٍ تَجٌ کردن بٌ پدیدى
يای طبیعی نَجب ارتقای رٍحیٌ نا نیشٌ .بنابراین چند صباحی از آين ٍ فَالد ٍ سر ٍ
صدای شًر دٍر شید ٍ بٌ دانن طبیعت برید .حتی اگر نهی تَنید بٌ طبیعت برید خریدن یک
گلدٍن ٍ گذاشتنش گَشٌ اتاقتَن ٍ نگاى کردن رشد این گیاى نی تَنٌ رٍحیٌ ادم رٍ عَض کنٌ.
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بٌ قَل سًراب:
ير کجا برگی يست ،شَق نن نیشکفد
نن بٌ سیبی خشنَدم
ٍ بٌ بَییدن یک بَتٌ بابَنٌ
نن صدای پر بلدرچین را نیشناسو
خَب نیدانو ریَاس کجا نیرٍید
ٍ انا “علیٌ فرانَشی”  .باٍر نن اینٌ کٌ در این نیَن تَی این ياگیر ٍاگیر بٌ قَل نحهد رضا
نندانی در پادکست ياگیرٍاگیر ،حتی یک نام را نباید فرانَش کرد .نباید بزاریو تا عزیزان بی
گنايی کٌ از دست رفتند زیر آٍار فرانَشی از یاد يو برن .باید کارزار ی علیٌ فرانَشی داشت ٍ
باید تا نی شٌ بٌ ير بًَنٌ ای از آنًا یاد کرد .انیدٍارم این جریان نداٍم خبريای بد باعخ
نشٌ تا نا ننفعل بشیو ٍ کو کو خانَش بشیو .بٌ قَل سیاٍش کسرایی:
زندگی زیباست .زندگی آتشگًی دیرینٌ پابرجاست .گر بیفرٍزیش ،رقص شعلٌ اش در ير کران
پیداستٍ .رنٌ خانَش است ٍ خانَشی گناى ناست.
بلٌ نن يو نعتقدم اگر خانَشی ای اتفاق بیفتٌ گناى ناست .بٌ ير حال بعد از خارج شدن از
شَک این حَادث ،سفر ی داشتو برای ارائٌ نقالٌ ام در کنفرانس علَم اقیانَسی انریکا کٌ
خَب اٍن يهین ناگزیر بَد ٍ البتٌ بسیار نفید کٌ اگٌ دٍست داشتٌ باشید بعدا نی تَنو از
جدیدترین اکتشافات نربَط بٌ اقیانَس براتَن بگو .بٌ اینستاگرام ژرفا بیاین اگٌ دٍست
دارین .انا بعد از بازگشت بٌ سرعت کار اپیزٍد جدید رٍ شرٍع کردم ٍ خَب خدارٍشکر االن
برگشتیو ٍ خَشحالو از اینکٌ در حال ضبط این قسهت يستو ٍ خَشحالتر از اینکٌ دست پر
برگشتو با دٍ تا خبر خَب.
اٍل اینکٌ نا یٌ يدیٌ کَچیک نَرٍز ی براتَن در نظر گرفتیو .خیلی يا در این ندت کٌ ژرفا
ساختٌ نیشٌ از نن نی پرسیدن کٌ خَب رايکار چیٌ برای نجات زنین ٍ از نن نَعی چٌ کار ی
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برنیاد؟ چٌ کار کنیو کٌ حال اقیانَس يا بًتر بشٌ .این شد کٌ تصهیو گرفتو  10گام خیلی
سادى کٌ نیتَنید در زندگی رٍزنرى تَن رعایتش کنید رٍ با طراحی خیلی خَب ٍ جذاب ٍ شیک
تَ یٌ یٌ فایل انادى کنو ،خیلی خالصٌ کٌ بٌ درد يهٌ بخَرى ٍ يدیٌ اش کنو بٌ شها .شها برای
دریافت این عیدی کَچَلَ از طرف پادکست ژرفا کافیٌ ایهیلتَن رٍ بٌ شهارى 10006661000
ارسال کنید .پس ا گر دلتَن نیخَاد قدنی بردارید ٍ زندگی سبز رٍ از يهین االن شرٍع کنید،
ایهیلیتَن رٍ بفرستید بٌ شهارى .10006661000
بعدش لینک دانلَد برای شها ارسال نیشٌ ٍ نیتَنید کلیک کنید ٍ در گَشیتَن داشتٌ
باشیدش .این فایل نیتَنٌ يهیشٌ تَی گَشیتَن يهرايتَن باشٌ ،بازش کنید ٍ نگايش کنید
ٍ سعی کنید رعایتش کنید .نی تَنید برای دٍستانتَن يو فَرٍاردش کنید یا از دٍستانتَن يو
بخَاین ایهیلشَن رٍ برای شهارى  10006661000ارسال کنن تا برای اٍنًا يو لینک دانلَد
برى .این فایل يدیٌ است ٍ کانال رایگانٌ .این کار یٌ نزیت دیگٌ يو دارى .اینطَر ی شهارى ٍ
ایهیل شها ٍارد سایت نا نیشٌ کٌ نیشٌ راى ارتباطی نن ٍ شها برای ارسال يدیٌ يای بعدی
ٍ قرعٌ کشی يای بعدی کٌ در قسهت يای بعد اعالم نیکنو ٍ البتٌ فایدى دیگش عضَیت در
ناينانٌ است .تَ این ناينانٌ قرارى کلی نطالب جالب با طراحی يای خیلی خَب بٌ دستتَن
برسٌ کٌ نطهئنو خَشتَن نیاد .بنابراین يهین االن کٌ پادکستَ گَش نی کنید اینکارٍ انجام
بدین .ایهیلتَن رٍ بفرستین بٌ شهارى .10006661000
ٍ انا سَپرایز دٍم .يهَنطَر کٌ گفتو يدیٌ اٍل  10گام نَجر يست برای نجات اقیانَس کٌ
نیتَنید فایلش رٍ از طریق پیانک دریافت کنید .طبق يهاينگی ای کٌ نن با يلی عزیز ،از
پادکست يلی تاک انجام دادم قرار يست کٌ  5عدد از پلنريای سال  99رٍ بٌ  5نفر يدیٌ
بدم ،بٌ چٌ کسایی؟ بٌ کسایی کٌ اٍن گام يای نجات اقیانَس يا رٍ رعایت کنن ٍ از
خَدشَن فیلو یا عکس استَر ی بزارن ٍ اینستاگرام ژرفارٍ يو تگ کنن .نٌ الزانا يهٌ گام يا.
کافیٌ در حال رعایت کردن یکیش از خَدشَن استَر ی بگیرن ٍ اینستاگرام ژرفارٍ يو تگ کنن.
یادتَن باشٌ اگر ژرفارٍ تگ نکنین نن اصال نتَجٌ نهی شو .خَب اٍنًایی کٌ پادکست يلی
تاک رٍ دنبال نی کنن نی دٍنن کٌ پلنر چی يستٍ .لی برای اٍنایی کٌ نهی دٍنن تَضیح
بدم کٌ پلنر یٌ جَرایی دفتر برنانٌ ریز ی يست .این پلنر یٌ پلنر ٍیژى است ،تَسط خَد يلی
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طراحی ٍ ننتشر شدى ٍ خَب يلی در نباحخ تَسعٌ فردی ندت ياست کٌ کار نی کنٌ ٍ در
طراحیش نکاتی رٍ در نظر گرفتٌ کٌ نطهئنو این پلنر رٍ ننحصر بٌ فرد کردى .اگر خَدتَن
بخَاید خرید کنین قیهتش  57يزار تَننٌ .نی تَنید از سایت نشر نَین خریدار ی کنید .انا
نن برای تشَیق سبک زندگی پایدار  5تاش رٍ يدیٌ نیدم .پلنر تقَیهیٌ کٌ نیتَنید تَش
کارياتَن رٍ بنَیسید .يدف گذار ی يای ساالنٌ تَن رٍ یادداشت کنید ٍ بعد این ايداف رٍ
بشکنید بٌ گام يای کَچیکتر ٍ با کهک این دفتر اٍن ايداف رٍ بٌ صَرت رٍزانٌ پیگیر ی کنید.
یٌ جَرایی پلنر کهک نی کنٌ کٌ زندگیتَن رٍ با برنانٌ ریز ی ندیریت نیکنید.
يدف نن از يدیٌ دادن این پلنر يا این يست کٌ ازتَن بخَام در کنار ايداف شخصیتَن،
ايداف نحیط زیستی تَن رٍ يو بٌ این پلنر اضافٌ کنید ٍ بٌ اندازى ی بقیٌ ی ايداف بًشَن
بًا بدید ٍ پیگیرشَن باشید.
اینجَر ی نیشٌ کٌ پاسی از سال نگذشتٌ بخَدتَن نیاید ٍ نیبینید کٌ سبک زندگیٌ سبز شدى
رٍتین زندگیتَن ٍ خیلی راحت دارین بٌ سهت داشتن زنین زیباتر قدم برنیدارید .این يدف
برای نن بسیار بسیار ارزشهندى ٍ تا جایی کٌ در تَانو باشٌ در این راستا کَشش نیکنو .بٌ ير
نحَی .پس عجلٌ کنید اٍل دى گام نَجر برای نجات اقیانَس يا رٍ با فرستادن ایهیلتَن بٌ
شهارى  10006661000دریافت کنید ٍ بعد در حال انجام یکی یا چند تا از اٍن گام يا از
خَدتَن استَر ی بگیرید ٍ اینستاگام ژرفا رٍ يو تگ کنید .اگر دٍست نداشتین استَر ی بزارین
يو برای نن دایرکت کنید .نًو انجام اٍن کارى انا خَب اگر استَر ی کنید شاید انگیرى بشید
برای بقیٌ .بسیار خَب بریو جلَتر.
نهی دٍنو دقیقا کی این شهارى از ژرفا رٍ نی شنَید .در این اندک رٍزيای باقی نَندى تا پایان
سال  98یا در اغازین رٍزيای سال  .99انا بیاید یک بار دیگٌ  ،یک جهع بندی ای بکنیو ٍ
نگايی بندازیو بٌ زنین ٍ یٌ حالی ازش بپرسیو .بٌ عقیدى نن این رٍزيا ،حال زنین خَب
نیست ٍ ،صدای نالش رٍ از ير گَشٌ ای نیشٌ شنید .این رٍزيا ير طرف کٌ سرت رٍ نی
چرخَنی زخهی رٍ نی بینی کٌ نا آدنًا بٌ تن زنین زدیو ،زخهی عهیق کٌ درنانش سختٌ ،انا
غیرنهکن نیست .نتاسفانٌ علیٌ يهٌ این درديا ،نا آدنًا گیج ٍ نبًَت يهچنان نشغَل رفتار
غیرنسئَالنٌ خَدنَن يستیو.
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نطهئنو خیلی از نا آدنًا حتی باٍر نداریو ،نیاندیشیدیو کٌ قبل از این سقفی کٌ باالی سرنَن
يست تا از سرنا ٍ گرنا حفظهَن کنٌ ٍ از برف ٍ بارٍن در انان نگًهَن دارى ،خَنٌ بزرگتر ی
داریو کٌ خَاستٌ یا ناخَاستٌ يههَن سًاندارشیو ،يهٌ نا سًاندار این زنین زیبا ٍ بی يهتا
يستیو .زنین نلک نشاع يهٌ نَجَداتٌ ،ير نَجَدی کٌ خلق نیشٌ ،چٌ گیاى ،چٌ جانَر ٍ
چٌ انسان!
انا خیلی از نا بٌ سًو خَدنَن قانع کٌ نیستیو يیچ ،سًو خَدنَن رٍ کٌ تخریب نی کنیو
يیچ ،بٌ سًو دیگران يو دست دراز ی نی کنیو ،ای کاش سال اٍل ندرسٌ تَ تهَم دنیا یک
درس رٍ بٌ تهام آدنًا نی دادند ،درسی برای نجات زنین!
از بین يزاران دردی کٌ نا بٌ زنین تحهیل کردیو ،زبالٌ یکی از رنج آٍرترین اٍنًاست! اخیرا
نقالٌ ای نی خَندم کٌ ادعا نی کرد ير انسان بٌ طَر نتَسط  2000قطعٌ پالستیک رٍ در ير
يفتٌ ٍارد بدن خَدش نی کنٌ .شَکٌ شدین نٌ؟ این پالستیک يا در آبی کٌ نی خَریو
يستند تا در غذانَن ٍ حتی در يَایی کٌ نفس نی کشیو .پالستیک يایی کٌ درشَن نَاد
سرطان زا يست ،حتی باعخ بٌ يو ریختگی يَرنَن يا نیشن ٍ خیلی اتفاقات بد دیگٌ.
نگايی بٌ پالستیک يای اطرافتَن بندازین ،بخش از اینًا ننتًی نی شن بٌ سفرى شها ٍ نًایتا
بٌ درٍن بدن شها.
چی شد کٌ زنین بٌ این رٍز افتاد؟
تا حاال شدى با خَدتَن فکر کنین کٌ چی شد دنیا رٍ زبالٌ برداشت؟ نگٌ نا آدنًا تازى پانَن رٍ
رٍی زنین نگذاشتیو کٌ اینطَر ی يهٌ جا رٍ بی دریغ پر از زبالٌ کردیو؟ اجداد نا کٌ این يهٌ
زبالٌ از خَدشَن رٍی زنین بٌ جا نذاشتند؛ چی شد کٌ زنین بٌ این رٍز افتاد؟ یک لحظٌ
چشهانتَن رٍ ببندید تا بًتر عهق فاجعٌ رٍ ببینید ،از کَچٌ خَدتَن شرٍع کنید ،خیابَنًا،
جادى يا ،دشتًا ،جنگل يا ،کَى يا ،رٍدخَنٌ يا ،دریايا … ٍ .حتی اقیانَسًا دیگٌ از زبالٌ در
انان نیست ،بیشتر این زبالٌ يا در کهتر از صد سال گذشتٌ بٌ زنین اضافٌ شدن… بلٌ! تا
يهین صدسال پیش این يهٌ زبالٌ تَ دنیا نبَد ،حاال نی دٍنید چرا؟
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یک دلیلش اختراع ٍحشتناکی بٌ نام پالستیکٌ! پالستیک بٌ نعنای انرٍزیش تقریبا از سال
 1939با تَلید نالنین يهٌ گیر شد ،انا در عرض يهین  80سال گذشتٌ با تَلید انبَى
پالستیکًا در ندلًا ٍ ابعاد ٍ کاربرديای نتفاٍت ببینید چٌ بر سر این زنین نیلیَنًا سالٌ
آٍردیو! کار ی کٌ نا آدنًا با زنین در کهتر از صد سال کردیو يیچ نَجَدی در نیلیَنًا سال
گذشتٌ انجام ندادى بَدٍ .اقعا دست نریزاد بٌ خَدنَن.
سًراب سپًر ی یٌ جهلٌ قشنگی دارى کٌ نیگٌ:
از زبالٌ يا رٍ نگردان کٌ پارى حقیقت است.
بٌ نظر نن باید این جهلٌ رٍ طال گرفت ٍ قاب کرد زد دیَار .شهایی کٌ زبالٌ نی بینی رٍت رٍ
برنیگردٍنی ،این زبالٌ رٍ خَد تَ تَلید کردی ،پارى ای از حقیقتیٌ کٌ تَ در بٌ ٍجَد اٍردنش
سًیو بَدی .اگر تَ رٍت رٍ برگردٍنی ٍ ازش چشو پَشی کنی اٍنًا از بین نهیرن .از زبالٌ يا رٍ
نگردان کٌ پارى حقیقت است .این جهلٌ رٍ خیلی ٍقت پیش در نانٌ ای از سًراب خَندم بٌ
دٍستش ناز ی کٌ پر از عشقٌ ،پر تَصیٌ يای زیبا .بزارید خیلی نانٌ کَتايیٌ ،براتَن بخَنو.
سًراب خطاب بٌ دٍستش ناز ی نی گٌ:
دارم نگاى نی کنو ٍ چیزيا در نن نی رٍید .در این رٍز ابر ی چٌ رٍشنو .يهٌ رٍديای جًان بٌ
نن نی ریزد .بٌ نن کٌ با يیچ پر نی شَم .خاک انباشتٌ از زیبایی است .دیگر چشو يای نن
جا ندارد… چشو يای نا کَچک نیست .زیبایی کرانٌ ندارد.
حتی خاک رٍ سًراب انباشتٌ از زیبایی نی دٍنٌ ٍ نیگٌ چشهًای نن جا برای این يهٌ زیبایی
ندارى ،نٌ بٌ خاطر اینکٌ چشهًای نا کَچیکٌ ،بٌ خاطر اینکٌ زیبایی حد ٍ حصر ندارى ،کرانٌ
ندارى.
بٌ سایٌ تابستان بَد کٌ تَ را دیدم ٍ دیرٍز کٌ نانٌ ات رسید ينَز شیار دیدنت رٍی زنین بَد
ٍ تازى بَد .در نیهرٍز «شهیران» از چٌ سخن نی گفتیو؟ دستًای نن از رٍشنی جًان پر بَد ٍ
تَ در سایٌ رٍشن رٍح خَد ایستادى بَدی .گاى پرندى ٍار شگفت زدى بٌ جای خَد نی ناندی.
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ناز ی ،تَ از آب بًتر ی .تَ از ابر بًتر ی .تَ بٌ سپیدى دم خَايی رسید .نبادا بلغز ی .نن دٍست
تَام ٍ دست تَ را نی گیرم.
رٍان باش کٌ پرندگان چنین اند ٍ گیايان چنین اند .چَن بٌ درخت رسیدی بٌ تهاشا بهان.
تهاشا تَ را بٌ آسهان خَايد برد .در زنانٌ نا نگاى کردن نیانَختٌ اند ٍ درخت جز آرایش خانٌ
نیست ٍ يیچ کس گلًای حیاط يهسایٌ را باٍر ندارد .پیَنديا گسستٌ .کسی در نًتاب راى
نهی رٍد ٍ از پرٍاز کالغی يشیار نهی شَد ٍ خدا را کنار نردى ایَان نهی بیند ٍ ابدیت را در جام
آب خَر ی نهی یابد.
در چشو يا شاخٌ نیست .در رگ يا آسهان نیست .در این زنانٌ درخت يا از نردنان خرم
ترند .کَى يا از آرزٍيا بلند ترند .نی يا از اندیشٌ يا راست ترند .برف يا از دلًا سپیدترند.
خردى نگیر .رٍز ی خَايد رسید کٌ نن برٍم خانٌ يهسایٌ را آب پاشی کنو ٍ تَ بٌ کاج يهسایٌ
سالم کنی ٍ ساريا بر خَان نا بنشینند ٍ نردنان نًربان تر از درخت شَند.
يیییی ای کاش صهیهیتی کٌ سًراب دنبالش بَدى یک رٍز نحقق بشٌ
خردى نگیر .رٍز ی خَايد رسید کٌ نن برٍم خانٌ يهسایٌ را آب پاشی کنو ٍ تَ بٌ کاج يهسایٌ
سالم کنی ٍ ساريا بر خَان نا بنشینند ٍ نردنان نًربان تر از درخت شَند .اینک رنجٌ نشَ
اگر در نغازى يا پای گل يا بًای آن را نی نَیسند .راست نیگٌ سًراب .گل کٌ قیهت ندارى.
اینک رنجٌ نشَ اگر در نغازى يا پای گل يا بًای آن را نی نَیسند ٍ خرٍس را پیش از سپیدى
دم سر نی برند ٍ اسب را بٌ گار ی نی بندند… خَراک ناندى را بٌ گدا نی بخشند .چنین
نخَايد ناند.
بر بلندای خَد باال رٍ ٍ سپیدى دم خَد را چشو براى باش .جًان را نَازش کن .دریچٌ را بگشا.
پیچک را ببین .بر رٍشنی بپیچ .از زبالٌ يا رٍ نگردان کٌ پارى حقیقت است .جَانٌ بزن.
لبریز شَ تا سرشار ی ات بٌ ير سَ رٍ کند .صدایی تَ را نی خَاند .رٍانٌ شَ .سرنشق خَدت
باش .با چشهان خَدت ببین .با یافتٌ خَیش بز ی .در خَد فرٍ شَ تا بٌ دیگران نزدیک شَی.
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ٍاقعا يو اگر نا خَدنَن رٍ بشناسیو بٌ دیگران يو نزدیک نیشٌ ،چَن يهٌ ذات نشترک
انسانی داریو . .در خَد فرٍ شَ تا بٌ دیگران نزدیک شَی.
پیک خَد باش .پیام خَدت را بازگَی .نیَى از باغ درٍن بچین .شاخٌ يا چنان بارٍر بینی کٌ
سبد يا آرزٍ کنی ٍ زنبیل ترا گرانبار ی شاخٌ ای بس خَايد بَد.
نیان این رٍز ابر ی نن تَ را صدا زدم .نن ترا نیان جًان صدا خَايو کرد ٍ چشو براى صدایت
خَايو ناند ٍ در این درى تنًایی تَ آب رٍان باش ٍ زنزنٌ کن .نن خَايو شنید.
نانٌ سًراب سپًر ی بٌ دٍستش ناز ی تًران ۶ ،فرٍردین ۲۴۳۱
نن تَصیٌ نی کنو کٌ کتاب ينَز در سفرم کٌ بٌ کَشش خانو پریدخت سپًر ی خَاير سًراب
جهع آٍر ی شدى ٍ شانل بیشتر نانٌ يای سًرابٌ رٍ يهتَن بخَنید.
خَب بگذریو ٍ برگردیو .داشتو از زبالٌ براتَن درد ٍ دل نی کردم.
قارى جدید در اقیانَس آرام – قارىی پالستیکی
بزارید یٌ چیز جالب بًتَن بگو کٌ نطئنو خیلی ياتَن نشنیدید .باٍرتَن نیشٌ اگر بگو کٌ یک
قارى جدید در اقیانَس آرام کشف شدى؟ سایز این قارى تقریبا اندازى کشَر ایرانٌ.
البتٌ قطعا شها دلتَن نهی خَاد تعطیالتتَن رٍ اٍنجا بگذرٍنین چَن این قارى از پالستیک
ساختٌ شدى .در ٍاقع این بخش بزرگ اقیانَس نحل تجهع زبالٌ يای دریایی ایٌ کٌ در بین
جریان يای اقیانَسی گیر افتادن ،زبالٌ يایی کٌ نا رٍزانٌ در حال نصرفشَن يستیو ٍ
بیشترش رٍ يو پالستیک يا تشکیل نیدن.
پالستیک ارزٍنٌ ،کار رٍ راحت نی کنٌ ٍ خیلی يو آسَن تَلید نیشٌ .بزارید چند تا عدد ٍ رقو
بگو تا بیشتر نتَجٌ بشید کٌ این نادى لعنتی یعنی پالستیک چقدر بین نا انسانًا نحبَبٌ.
تقربیا ساالنٌ یک تریلیَن کیسٌ پالستیکی یک بار نصرف تَسط نا انسانًا دٍر انداختٌ نیشٌ.
يهَن کیسٌ يای پالستیکی خرید کٌ ير رٍز خریدياتَن رٍ نی ریزید تَش .یک تریلیَن
کیسٌ در سال بٌ عبارت دیگٌ نیشٌ دٍ نیلیَن کیسٌ در دقیقٌ .سال  2016نا ادنًا 480
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نیلیارد نَشیدنی در ظرٍف پالستیکی خریدیو .رٍزانٌ بٌ طَر نتَسط نیو نیلیَن نی پالستیکی
تَسط نا استفادى نیشٌ .رٍزانٌ نیو نیلیَن .يهَن نی يایی کٌ سر از شکو ٍ بینی الک پشت
يا ٍ پرندگان سر در نیارن.
نن در اینستاگرام ژرفا باريا عکس ٍ فیلو از نايی يا گذاشتو کٌ شکهشَن پر از پالستیکٌ.
خَد نن شايد بَدم .شکو یک نايی تن رٍ کٌ از دٍردست خلیج نکزیک گرفتٌ شدى بَد رٍ
باز کردیو ٍ تَش یٌ بادکنک قرنز پالستیکی پیدا کردیو .يهٌ این فیلهًارٍ در اینستاگرام
گذاشتو .لینک اینستاگرام پایین در تَضیحات اپیزٍد يست .کلیک کنید ٍ دنبالش کنید یا
خیلی سادى جستجَ کنید پادکست ژرفا بٌ فارسی.
بابل رپ یا يهَن پالستیک يای نحافظ ،يهَنًایی کٌ حباب ياشَ با دست نی ترکَنیو،
ساالنٌ بٌ نیزانی تَلید نیشن کٌ کافیٌ تا دى بار باياشَن دٍر زنین رٍ پَشش بدیو .بٌ این
ارقام اضافٌ کنید  500نیلیارد لیَان یک بار نصرف يهَنًایی کٌ برای کافی يانَن ٍ چای
يانَن استفادى نی کنیو .اگر بخَایو جهع ببندیو تا بٌ حال  270يزار تَن پالستیک ٍارد
اقیانَس يا شدى کٌ حاصلش شدى این قارى پالستیکی ٍسط اقیانَس کٌ براتَن گفتو .پس
دفعٌ بعد کٌ خیلی راحت پالستیک نی گیرید ٍ نصرف نی کنید این عدد یادتَن باشٌ270 .
يزار تَن پالستیک .خَب حاال اگر چشهتَن ترسید ٍ نی پرسید چٌ کار از دست شها برنیاد،
جَابش رٍ انادى کردیو در اٍن فایل کٌ نی تَنید دریافتش کنید.
باالخرى یک جا باید از خَدنَن شرٍع کنیو ،شاید االن ٍ در آغاز سال  1399نقطٌ آغاز خَبی
باشٌ ،گرچٌ بعضی آدنًا سالًاست این نرحلٌ رٍ رد کردند ٍ حاال خیلی خیلی از نا جلَتر
يستند ،نحال يهین آقای ٍاکین فینکیس کٌ انسال اسکار جشنَارى رٍ برای باز ی در فیلو جَکر
گرفت ٍ انگار نٌ انگار کٌ اتفاق خیلی نًهی تَ زندگیش افتادى با نناعت طبع تهَم بعد اسکار با
دٍست دخترش رفتند ساندٍیچ گرفتن ٍ يهَنجا تَی خیابَن رٍی پلٌ يا نشستن ٍ فینیکس
اسکار رٍ يو گذاشت يهَنجا کنار دستش ٍ با فراغ بال يهبرگر گیايیش رٍ گاز زد ٍ لذتش رٍ
برد ،نی دٍنی چرا با فراغ بال؟ چَن جایزى گرفتٌ بَد؟؟؟ نٌ ،البتٌ کٌ نٌ! چَن حرفاش رٍ بٌ
نیلیَنًا آدم کٌ داشتند از قاب کَچیک تلَیزیَن تهاشاش نی کردند گفت .بزارید بخشی از
صحبتًاش رٍ بعد از گرفتن جایزى براتَن بخَنو .آقای فینیکس گفت.
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نا انسانًا نگايی خَدخَايانٌ بٌ جًان داریو .با این باٍر کٌ نرکز جًانیو ،بٌ سراغ طبیعت نی
رٍیو ٍ آن را برای ننابع غارت نی کنیو .احساس نی کنیو حق داریو گاٍی را بٌ صَرت
نصنَعی بارٍر کنیو ٍ ٍقتی اٍ بچٌ اش را بٌ دنیا آٍرد ،نا آن را نی دزدیو ،حتی با اینکٌ
فریاديای از رٍی غصٌ اش کانال نشخص است ٍ سپس شیرش را کٌ برای آن گَسالٌ است در
قًَى يا ٍ سرليای يای صبحانٌ خَد نی ریزیو .
تا بٌ حال اسو اقای اسکندر فیرٍز رٍ شنیدین؟ اگر برای نحیط زیست ایران پدر ی نتصَر
باشیو ،اٍن کسی نیست جز اسکندر فیرٍز کٌ نتاسفانٌ ایشَن رٍ يفتٌ گذشتٌ از دست دادیو.
ایشَن عهر ی رٍ پای نحیط زیست ایران گذاشت .زنانٌ ای نٌ چندان دٍر خیلی يا عشق شکار
گَزن ٍ شیر ٍ پلنگ ٍ کبک ٍ ايَ داشتن .يهَن زنانٌ ای کٌ خیلی يا در کَى ٍ دشت برای
شکار اطراق نی کردن ٍ تفنگ برنَ رٍ از نعشَق نزدیک تر نی دٍنستن .يهَن زنان عدى زیاد
دیگٌ ای يو دنبال ساخت ٍ ساز در عرصٌ يای ننابع طبیعی بَدن ٍ دنبال تبدیل کَى ٍ جنگل
ٍ دشت ،بٌ ساختهان ٍ جرٍت اندٍز ی بَدن .در اٍن زنان کٌ اصال لزٍم حفظ نحیط زیست
نعنی نداشت ،یک نفر پیدا شد کٌ بٌ داد طبیعت ایران رسید ٍ آستین باال زد ٍ بٌ دست
ایشَن سازنان حفاظت از نحیط زیست ایران یعنی نخستین سازنان حفاظت نحیط زیست
خاٍرنیانٌ ٍ دٍنین سازنان حفاظت نحیط زیست آسیا ،تاسیس شد تا کنَانسیَن رانسر برای
حفاظت از تاالبًای جًان را بٌ جبت سازنان نلل نتحد برسَنٌ ،تا نناطق حفاظت شدى حیات
ٍحش تعیین بشن ،تا پارک نلی پردیسان تًران رٍ بٌ یار ی فرح پًلَی از چنگال زنین خَاران
ٍ برج سازان نجات بدى ،تا ننطقٌ گستردى ای از جنگل يای دشت ارژن استان فارس رٍ برای
احیای نسل شیر ایران اختصاص بدى ٍ شهار ی از اجداد شیر ایرانی را کٌ یک نًاراجٌ يندی در
سدى نَزديو بٌ يند بردى بَد بٌ ایران بیارى تا شاید بتَنٌ آرزٍی بزرگ احیای شیر ایرانی را
برآٍردى کنٌ ٍ تا اٍنجا نام ایران را در زنینٌ حفاظت از نحیط زیست در جًان پیش ببرى کٌ این
کشَر نطرح ترین نانزد کسب نقام ریاست ادارى حفاظت از نحیط زیست سازنان نلل شد ٍ
تا خاطیان آلَدگی سپیدرٍد گیالن را بٌ دست عدالت نسپرد ارٍم نگرفت ٍ البتٌ يهین
عدالتخَايی اش بَد کٌ پس از انقالب نٌ تنًا نایٌ ارجگزار ی ٍ سپاس از اٍ نشد بلکٌ ندرکی
شد علیٌ اٍ برای صدٍر حکو اعدام ٍ نصادرى انَالش.

https://zharfapodcast.com/

نًایتا ایشَن بعد از تحهل يفت سال زندان در اٍین ٍ نصادرى انَالش ازاد شدن ٍ بٌ خارج از
کشَر رفتن .یادنَن نرى نا بٌ لطف تالشًای بی نظیر ایشَن با نقَالتی يهچَن”:فلسفٌ
حفاظت از نحیط زیست” ٍ “حهایت از حیات ٍحش” آشنا يستیو .اٍن نَقع کسی با این
نسایل نٌ در ایران کٌ در اغلب کشَريای دنیا آشنا نبَد .اٍن نَقع کٌ اسکندر فیرٍز برای
جلَگیر ی از ساخت پاالیشگاى نفت در نکا نازندران در برابر نحهدرضا شاى پًلَی بٌ زانَ افتادن
ٍ ٍصیت نانٌ پدرش یعنی رضاشاى رٍ یادآٍر ی کردن کٌ گفتٌ بَد نازندران ،باغ ایرانٌ ،اٍن رٍ
از يرگَنٌ آسیب نحفَظ بدار .اٍن زنان کٌ تالش نیکردن برای نجات ببر يیرکانی (ببر
نازندران) کٌ ٍیلیام شکسپیر در نهایشنانٌ نکبخ اٍن رٍ نهاد شجاعت دٍنستٌ بَد .اٍن نَقع
کسی با این نفايیو زیست نحیطی آشنایی نداشت .بٌ باٍرم شخصیتًایی نحل اسکندر فیرٍز
يهانقدر شایستٌ احترام ٍ بزرگداشت يستندکٌ شخصیت يایی نحل انیرکبیر یا سًراب سپًر ی
یا استاد شجریان کٌ عهرشَن دراز باد.
بلٌ یک زنانی در این نهلکت بَد کٌ آدنًا سر جای خَدشَن بَدن ٍ ٍظیفشَن رٍ بٌ نحَ
احسن انجام نیدادن ،حاال اگٌ دست رٍزگار قصٌ ی دیگٌ ای رٍ برای سرزنین خستٌ نا رقو زد
ٍ اٍن يهٌ تالش رسید بٌ رٍزگار خشکی تاالبًا ٍ از بین رفتن دریاچٌ يا چیزیٌ کٌ باید بًش
بیشتر فکر کنیو ،فکر کنیو ببینیو چی شد کٌ بیشتر تاالب يا خشکید ٍ يهین حاال تاالب بینظیر
نیانکالٌ شدى کشتارگاى پرندگان نًاجر ٍ بیش از  50يزار بال پرندى تا بٌ انرٍز بطرز نشکَکی
در این تاالب از دست رفتند!! تاالب نیانکالٌ سالًاست کٌ سایت پرندى نگر ی بَدى ،انا بنظر
نیرسٌ کو کو دیگٌ پرندى ای نهَنٌ تا نا آدنًا با لذت برای تهاشاشَن بریو ،پرندى يا ٍقتی
قشنگند کٌ پرٍاز نی کنند ،چٌ دستٌ جهعی ٍ چٌ تنًا ،اصَال پرٍاز خیلی زیباست ،بشرط این
کٌ با شلیک یک گلَلٌ جَن یک پرندى گرفتٌ نشٌ ٍ بٌ زنین سقَط نکنٌ ،درست نحل پرٍاز
 752کٌ بهحض برخاستن نَرد اصابت قرار گرفت ٍ با تلخی گزندى ای سقَطش در دٍربین يا
جبت شد ،شاید این اپیزٍد رٍ باید تقدیو کنیو بٌ رٍح اٍن پرندى يایی کٌ در آخرین پرٍازشَن
لحظٌ يایی رٍ تجربٌ کردند کٌ کهتر انسانی تجربش نی کنٌ ،یادشَن گرانی ،رٍحشَن شاد.
دٍران طالیی اکتشاف ژرفای اقیانَس يا
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اختالف نظر دٍ ابرقدرت جًانی یعنی ایاالت نتحدى آنریکا ٍ اتحاد جهايیر شَرٍی بر سر
چگَنگی ادارى دنیا بعد از جنگ جًانی دٍم ننتج بٌ آغاز جنگ سردی بین این دٍ کشَر شد کٌ
 45سال طَل کشید .در طَل دٍرى جنگ سرد اگرچٌ جنگ نستقیهی بین دٍ کشَر شکل
نگرفت انا رقابت نیان این دٍ ابرقدرت در عرصٌيای نختلف نحل اقتصاد ،جاسَسی ،صنعت،
فناٍر ی ٍ بٌ خصَص تجًیزات نظانی ادانٌ داشت .این رقابتيا پیانديایی نحل نسابقات
فضایی ،پرداخت يزینٌيای گزاف دفاعی ٍ نسابقات جنگافزار يستٌای بٌ دنبال داشت .سال
 1991بعد از فرٍپاشی شَرٍی ٍ فرٍریز ی دیَار برلین کٌ اصلی ترین نهاد جنگ سرد بَد ،این
رقابت يا باالخرى بٌ پایان رسید .انا کسی فکرش رٍ نهی کرد کٌ این اتفاق تاریخی تاجیر غیر
قابل باٍر ی رٍ بر رٍی دانش نا از اقیانَس يا خَايد گذاشت.
پایان دشهنی يای دٍران جنگ سرد در ی رٍ بٌ رٍی انبَى تکنَلَژ ی يا ٍ ابزار ندرنی باز کرد کٌ
تَسط شَرٍی ٍ آنریکا برای اکتشاف ژرفای اقیانَس يا بٌ صَرت سر ی ٍ نحرنانٌ بٌ کار
گرفتٌ نی شدند .پایان جنگ سرد انبَيی از تکنَلَژ ی يا را با خَدش بٌ يهراى اٍرد کٌ
نیتَانست برای اکتشافات اقیانَسی بٌ کار گرفتٌ بشٌ .دٍلت يای شَرٍی ٍ آنریکا ير دٍ بٌ
اقیانَس شناس يا اجازى استفادى از ابزار ٍ ناشین يای نحرنانٌ ای کٌ برای جاسَسی ٍ رقابت
نظانی در اعهاق دریا ساختٌ شدى بَدند را دادند .این اتفاق شرٍع دٍران طالیی اکتشاف ژرفای
اقیانَس يا شد تا بشر برای اٍلین بار قدم در ژرفای تاریک اقیانَس يا بزارى.
تاریخ تالش بشر برای اکتشاف اقیانَس ،قدنتی چند يزار سالٌ دارى .آجار بٌ جا نَندى از تهدن
يای باستان نحل نقاشی يای رٍی دیَارى غاريا یا يَن غارنگارى يا نشَن نیدى از شش يزار
سال پیش انسانًا سعی در غَاصی در زیر آب داشتن .یک جایی از تاریخ در دٍران باستان کٌ
نهی دٍنیو دقیقا کی ،شناگريا نتَجٌ شدند کٌ با نفس کشیدن از طریق نی يای خالی نیشٌ
تا ندت زنان طَالنی زیر آب باقی نَند .اینجا بَد کٌ اٍلین نهَنٌ يای اسنَرکل یا يهَن لَلٌ
يای تنفس اختراع شدن.
افسانٌ ای قدیهی نی گٌ کٌ اسکندر پادشاى رٍم اٍلین نفر ی بَدى کٌ از یک نحفظٌ بستٌ
استفادى کردى تا بٌ تهاشای دنیای زیر آب برى .بٌ نظر  350سال قبل از نیالد نسیح اسکندر
دستَر ساخت بشکٌ شیشٌ ای رٍ داد تا بتَنٌ در اٍن بشینٌ ٍ ير ٍقت کٌ خَاست بٌ زیر آب
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برى .تقریبا در يهین سال يا بَد کٌ دٍست ٍ نعلو اسکندر ،ارسطَ اٍلین استفادى از ٍسایل
ابتدایی غَاصی رٍ جبت کردى .ارسطَ تَصیف نی کنٌ کٌ چطَر غَاصان یَنانی در جستجَی
نرجانًای دریایی در دریای ندیترانٌ در نحانٌ حیَانات يَا ذخیرى نی کردن ٍ با استفادى از اٍن
در زیر آب نفس نی کشیدن .ا گر چٌ تالش يا برای شناخت دنیای زیر آب سالیان سال ادانٌ
داشت انا دنیای زیر آب ناشناختٌ ٍ رازآلَد باقی نَند .دریانَرديا يهیشٌ داستانًایی رٍ
تعریف نی کردن از يیَاليای عظیو الجحٌ ای کٌ در ژرفای اقیانَس يا زندگی نی کنن.
افسانٌيای قَنی ٍ اسطَرىيا اغلب تصاٍیر ٍحشتناکی را از اقیانَسيا پیش چشو نجسو
نیکردند کٌ نا انرٍزى نهَنٌيایی از آنًا را در فیلويای علهی – تخیلی نیبینیو .تا ندتيا بشر
بر این باٍر بَد کٌ نَجَدات اعهاق اقیانَسيا فَقالعادى بزرگ ٍ عظیوالجحٌ ٍ احتهاال نتعلق
بٌ عصر ی نتفاٍت يستند.
انا رنسانس کٌ اتفاق افتاد خرافات بٌ کنار رفت ٍ دٍران آگايی ٍ علو شرٍع شد .تا سال
 1492نیالدی یعنی  528سال پیش ،بشر اصال از ٍجَد قارى ای بٌ نام آنریکا نطلع نبَد .در
اٍن دٍران تاجريا از ارٍپا برای تجارت ادٍیٌ ٍ کااليای نختلف بٌ صَرت زنینی ٍ از طریق راى
ابریشو بٌ يند ٍ چین در شرق آسیا رفت ٍ آند نی کردن .انا این راى يو نیاز بٌ انرژ ی خیلی
زیادی داشت ٍ يو کارٍان يا نجبَر بٌ پرداخت نالیات بٌ دٍلت ٍ کشَريای نختلف بَدن.
کو کو کشتی يا نسیر ی رٍ پیدا کردن تا ابتدا از ارٍپا بیان بٌ سهت جنَب تا قارى آفریقا بعد
بٌ شاخ آفریقا برن ٍ با دٍر زدن قارى آفریقا ٍارد اقیانَس يند بشن ٍ از اٍنجا بٌ يند ٍ چین
برن .سفر دریایی از ير لحاظ بًتر بَد .يو دیگٌ نالیاتی بٌ کسی دادى نهی شد ٍ يو نیرٍی
الیزال باد کٌ تهَنی ندارى رایگان در اختیارشَن بَد .انا این راى دریایی يو قدر ی طَالنی بَد
بنابراین دریانَرديای ارٍپایی کو کو شرٍع کردن بٌ دنبال نسیر دریایی کَتايتر ی بٌ سهت
يند ٍ چین گشتن 528 .سال پیش کریستف کلهپ کٌ رٍحشو از ٍجَد قارى انریکا خبردار
نبَد تصهیو گرفت بٌ جای اینکٌ نسیر يهیشگی رٍ برى بٌ سهت غرب حرکت کنٌ .اٍن با این
فرض کٌ زنین گردى فکر نی کرد اگر بٌ اندازى کافی بٌ سهت غرب برى از اٍن سهت کرى زنین بٌ
شرق آسیا برسٌ .استداللشو کانال درست بَد انا در نحاسباتش جای قارى انریکا خالی بَد.
اٍن يهین طَر بٌ سهت غرب حرکت کرد تا رسید بٌ خشکی .جایی کٌ فکر نی کرد يندى .انا
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چند سال بعدش فًهید کٌ دست بٌ یک کشف بزرگ زدى ٍ قارى جدیدی رٍ فتح کردى .اٍن
حتی اسو بَنی يای انریکا رٍ گذاشتٌ بَد يندی .ایندین .چَن ٍاقعا فکر نی کرد اٍنًا يندی
يستند .ينَز يو بٌ بَنی يای انریکای شهالی ایندین گفتن نیشٌ.
با کشف قارى انریکا فًو رایج زنان از اقیانَس يا عَض شد .تا قبل از اٍن اقیانَس يا يهیشٌ
نانعی در برابر حرکت قلهداد نی شدن انا حاال پلی بَدن برای اکتشاف يای يیجان انگیز .این
تصَر جدید از اقیانَس يا باعخ شد کو کو عالقٌ بٌ اکتشاف ژرفای اقیانَس يا يو افزایش
پیدا کنٌ ٍ بٌ تدریج ابزار ٍ ٍسایل جدیدی اختراع بشٌ .نَآٍر ی يا غالبا در دٍ زنینٌ بَد .یکی
اختراع نحفظٌ يا ٍ ناشین يایی کٌ بتَنن زیر آب برن ٍ دیگر ی ابزار فردی کٌ یک غَاص
بتَنٌ بپَشٌ ٍ بٌ زیر آب برى انا با ٍجَد يهٌ تالشًا در يیچ کدٍم تَفیقی کسب نکردن.
لَناردٍ داٍینچی اٍلین نهَنٌ زیردریایی رٍ تَلید کرد .اٍن يهچنین اٍلین نهَنٌ ناسک غَاصی
ٍ بالٌ يای غَاصی رٍ طراحی کرد .یکی از اختراع يایی کٌ در اٍن زنان خیلی نحبَب ٍ رایج
شد زنگَلٌ غَاصی بَد .این زنگَلٌ از شیشٌ ساختٌ نی شد ٍ اٍنقدر ی بزرگ بَد کٌ یک نفر
داخلش جا نی شدٍ .قتی این زنگَلٌ با فشار در آب فرٍ نی شد يَا داخلش گیر نی افتاد ٍ
فرد داخلش نی تَنست نفس بکشٌ .در سدى  16ام از این ٍسیلٌ برای تعهییر قسهت زیر آب
کشتی يا ،قسهت زیر عرشٌ استفادى نی شد.
با ٍجَد يهٌ این تالش يا اکتشاف اقیانَس يا بسیار کند پیش نی رفت .سال 1521
فردیناند ناژالن تالش کرد با استفادى از یک طناب  730نتر ی نتصل بٌ ٍزنٌ ،عهق اقیانَس
آرام را بسنجٌ انا خَب طَل طنابش کافی نبَد ٍ خَب فقط تَنست نتیجٌ بگیرى عهق
اقیانَس ارام بیشتر از  730نترى .حاال چقدر خدا نی دٍنٌ .در اٍن زنان خیلی از نردم فکر نی
کردن ژرفای اقیانَس يا بیابانی بیش نیست .در اٍن زنان تیَر ی نَرد قبَل دانشهند يا
دربارى ژرفای اقیانَس يا تیَر ی خالی از حیات بَد .ادٍارد فَربز ،طبیعی دان نشًَر قرن
يجديو این تیَر ی رٍ ارایٌ داد ٍ عنَان کرد کٌ در عهق بیش از  550نترٍ ،جَد حیات نهکن
نیست .دٍلتًا يو انگیز ی برای سرنایٌ گذار ی برای شناخت این بیایانًای عظیو اٍنطَر کٌ اٍن
زنان تصَر نی شد نداشتن .در پایان سدى  18ام نیالدی بنجانین فرانکلین دست بٌ کار ی زد
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کٌ باعخ شد انرٍزى نا اٍن رٍ پدر اقیانَس شناسی بدٍنیو .اٍن زنَنا انریکا ينَز نستعهرى
انگلستان بَد.
در یک سفر ی کٌ بنجانین فرانکلین بٌ لندن داشت از اٍن در خَاست کهک شد تا یک نعهای
قدیهی رٍ حل کنٌ .در اٍن زنان کشتی يایی کٌ از انگلیس بٌ سهت نیَیَرک ٍ رٍد آیلند
حرکت نی کردن بٌ طرز عجیبی با اختالف زنانی دٍ يفتٌ ای بٌ نقصد نی رسیدن .اٍنًایی کٌ
با جغرافیای انریکا آشنا يستن نی دٍنن کٌ دٍ شًر رٍد آیلند ٍ نیَیَرک خیلی خیلی بٌ يو
نزدیکن .فقط رٍد آیلند در فاصلٌ خیلی کهی در شهال نیَیَرک قرار دارى .این نعهای قدیهی
يهیشٌ ٍجَد داشت کٌ چرا کشتی يایی کٌ بٌ رٍدآیلند نیرن دٍ يفتٌ زٍدتر بٌ نقصد نی
رسن .فرانکلین برای حل این نعها دست بٌ دانن پسر خالٌ خَدش شد کٌ یک کاپیتان کشتی
شکار نًنگ در جزیرى نانتاکت بَد .در نَرد جزیرى نانتاکت ٍ فرينگ شکار نًنگ در اٍن ننطقٌ
در اپیزٍد قبلی ناجرای حقیقی نَبی دیک کلی حرف زدیو .این کاپیتان يا بیش از ير کس
دیگٌ ای از ٍضعیت اقیانَس اطرافشَن خبر داشتن.
پسر خالٌ آقای فرانکلین بٌ نحض شنیدن سَال ،جَابش رٍ گفت .اٍن گفت جریان بزرگی در
درٍن اقیانَس ٍجَد دارى نحل یک رٍدخانٌ عظیو کٌ از جنَب از سهت خلیج نکزیک شرٍع
نیشٌ ٍ باال نیاد ٍ بعد بٌ سهت شرق نیرى تا خَد ارٍپا .این رٍدخانٌ عظیو تر از يهٌ رٍدخانٌ
يای نَجَد بر رٍی خشکیٌ .بسیار بزرگتر ٍ سریعتر از رٍدخانٌ يایی نحل نی سی سی پی ٍ
حتی انازٍن .حاال کشتی يایی کٌ بٌ سهت نیَیَرک نیان چَن یٌ خَردى پایین تر حرکت نی
کنن دایها نخالف این جریان در حرکتن ٍ سرعتشَن کند نیشٌ .بٌ يهین دلیل دٍ يفتٌ دیرتر
نی رسن بٌ يهین سادگی .فرانکلین نقشٌ ایی رٍ از این جریان تًیٌ کرد کٌ تبدیل بٌ اٍلین
نقشٌ علهی دنیا از ٍضعیت اقیانَس يا شد .انرٍزى نا نی دٍنیو کٌ اسو این جریان بزرگ
اقیانَسی گلف استریهٌ .جریانی کٌ اگر ٍجَد نداشتٌ باشٌ ٍ یا اگر قطع بشٌ کل قارى ارٍپا از
سرنا یخ نی بندى ٍ زندگی در اٍن غیر نهکن نیشٌ .جریان گلف استریو ٍ کال جریانات
اقیانَسی ضانن حیات بر رٍی زنین يستند ٍ گرم شدن جًانی بقای اٍنًا رٍ تًدید نی کنٌ.
بگذریو بححش خیلی نفصلٌ شاید یک زنانی در نَردش حرف زدیو .اگر نَافقین برام کاننت
بزارین.
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در قرن نَزديو کو کو نیاز بٌ این پیدا شد کٌ نقشٌ يایی از پستی بلندی يای کف اقیانَس
تًیٌ بشٌ .اٍلین تالش ننسجو برای این کار زنانی بَد کٌ نی خَاستن ارتباط تلگرافی برقرار
کنن بین ارٍپا ٍ آنریکا .بنابراین نیاز بَد کابلًای تلگراف رٍ در بستر اقیانَس از انگلیس بکشن
تا خَد انریکا ٍ اینطَر ی انکان زدن تلگراف از انریکا بٌ ارٍپا ٍ بالعکس فرايو نی شد ٍ .خَب
برای اینکار باید نکان نناسبی رٍ در کف اقیانَس اطلس پیدا نی کردن تا کابل يای تلگراف رٍ
در بستر قرار بدن کٌ این کار انجام شد.
در يهَن سالًا اتفاق دیگٌ ای افتاد کٌ کنجکاٍی يهٌ رٍ نسبت بٌ دنیای زیر آب دٍچندان
کرد .سال  1859آقای دارٍین کتاب نعرٍف خَدش رٍ با نام ننشا انَاع ننتشر کرد ٍ تیَر ی
تکانل رٍ نطرح کرد کٌ عالو رٍ تکَن داد .قبال در نَرد تیَر ی تکانل در اپیزٍد يفتو ٍقتی
نًنگ يا پا داشتند تَضیح دادم .بر اساس نظریٌ انقالبی دارٍین نَجَدات نی تَنستند در
يهٌ جا ٍ ير شرایطی بر رٍی کرى زنین ٍجَد داشتٌ باشند چَن نی تَنستند تکانل پیدا کنند
ٍ خَدشَن رٍ با شرایط نحیطیشَن ٍقف بدن .ژرفای اقیانَس يا کٌ تا قبل از اٍن بیابانی
فاقد حیات تلقی نی شد ،حاال قبَل نظریٌ تکانل بٌ این نعنی بَد کٌ نهکنٌ نَجَداتی با
ٍیژگی يای عجیب ٍ غریب در ژرفای اقیانَس يا ٍجَد داشتٌ باشن کٌ نا بٌ کلی ازشَن بی
خبریو .طبق تیَر ی تکانل نهکنٌ نَجَداتی در شرایط سخت ژرفای اقیانَس تکانل پیدا کردى
باشن برای بقا در اٍن نقط .خالصٌ بعد از انتشار کتاب ننشا انَاع يهٌ نی گفتن ،کی نیدٍنٌ
اٍن پایین چٌ خبرى .بًتریو خَدنَن بریو ٍ یٌ نگاى بندازیو .حاال دیگٌ يهٌ بیش از پیش
نشتاق دیدن ژرفای اقیانَس يا بَدن .انا در يهین سالًا بازم انتشار یک کتاب بَد کٌ دیگٌ
اشتیاق عهَنی برای کشف دنیای زیر آب رٍ بٌ اٍج خَدش رسَند .این بار اجر ی کٌ يههَن
باياش آشنا يستیو .کتاب نعرٍف بیست يزار فرسنگ زیر دریا اجر ژٍل ٍرن ننتشر شدى در
سال  .1871حاال کٌ از کتاب بیست يزار فرسنگ زیر دریا یاد کردیو ،ازتَن اجازى نی خَام کٌ
چند سطر ی رٍ از رٍی این کتاب براتَن بخَنو.
در آغاز سال  1868نیالدی شایعٌ شگفتی در جًان طنین انداز شد کٌ یک يیَالی اسرارآنیز
دریایی بٌ کشتی يا حهلٌ کردى ٍ آنًا را بٌ قعر دریا نیفرستد .ناگًان تَجٌ جًان بٌ اعهاق آبًا
جلب نیشَد .نردم جًان نتَجٌ نَجَد ناشناسی نیشَند ،کٌ در اعهاق آبيا زندگی نیکند.
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عدىای گهان نیکنند اٍ یک کَسٌ بزرگ است ،انا عدى دیگر ی نعتقدند کٌ اٍ نَعی يیَالی
دریایی ناشناختٌاست .انا کهتر کسی نیتَاند تصَرش را بکند ،کٌ آن نَجَدٍ ،سیلٌ ایست
ساختٌ دست بشر.
پرٍفسَر “آرٍناکس” بٌ يهراى “ندلند” کٌ صیاد نًنگ است ٍ ،یک دٍست دیگر ،با یک کشتی
تحقیقاتی نسلح ٍ تَپ دار بٌ نام “آبرايام لینکلن” ،بٌ جستجَی این يیَالی زیر آب نیرٍند.
انا کشتی در اجر برخَرد با آن نَجَد آسیب نیبیند ٍ پرٍفسَر آرٍناکس ٍ يهرايانش ،از یک
زیردریایی سر در نیآٍرند .چیز ی کٌ تا کنَن نانندش را ندیدى ٍ حتی تصَرش را يو نکردىاند.
آنًا با زیردریایی “ناتیلَس” سفر نیکنند ٍ شگفتیًای دنیای آب را نیبینند ٍ ،در يهین حین
با کاپیتان “نهَ” ،ناخدا ٍ نالک ناتیلَس آشنا نیشَند .پرٍفسَر در عین حال کٌ کاپیتان را
تحسین نیکند ،اخالقیات اٍ را رد نیکند ٍ فکر نیکند برخَرد اٍ با نسائل دنیا درست نیست.
پرٍفسَر ٍ يهرايانش نتَجٌ نیشَند کٌ چَن از راز کاپیتان نهَ آگاى گشتٌاند ،در ٍاقع در
ناتیلَس اسیر يستند ٍ دیگر نهیتَانند بٌ دنیای رٍی آب باز گردند ،انا آنًا حاضر نیستند تا
آخر عهر در ناتیلَس بهانند .آنًا تالش زیادی برای فرار از ناتیلَس نیکنند؛ انا نَفق
نهیشَند .فرار از ناتیلَس غیرنهکن است … کاپیتان نیهَ خیلی از چیزيایی کٌ در افسانٌيا
آندى بَد را در زیردریا بٌ آنيا نشان نیديد .در این داستان کاپیتان نیهَ را بیشتر از زاٍیٌ
دید ٍ قضاٍت پرٍفسَر «آرٍناکس» ٍ يهرايانش نیبینیو .آنيا کاپیتان نیهَ را نردی
کهابیش دیَانٌ ٍ دنیا گریز نییابند کٌ چَن یکی از کشَريای ارٍپایی خانَادىاش را از بین
بردى ،اٍ بٌ دنبال انتقام است بٌ يهین دلیل کشتیيای رٍی آب را غرق نیکند تا انتقام خَد ٍ
خانَادى خَد را بگیرد .این نسایل باعخ شدى بَد تا نردم فکر کنند زیر دریایی اٍ یک
يیَالست.
یٌ نکتٌ ای کٌ باید اشارى بکنو در نَرد عنَان این کتاب اینٌ کٌ ترجهٌ دقیق تر نیشٌ «بیست
يزار فرسنگ زیر دریايا» نٌ دریا .در ٍاقع این ترجهٌٔ دقیقتر عنَان فرانسَی این اجرى ،چرا کٌ
ننظَر ژٍل ٍرن از دریايا يفت دریایی يست کٌ شخصیتيای داستان در آن سفر نیکنند.
يفت دریا يو کٌ نی دٍنیو کٌ در فرينگ عهَنی خَدنَن ٍ ادبیات ایران بسیار رایجٌ دیگٌ.
َ
يفت َدریا در نتَن قدیهی يفت آب ٍ يفت بحر ٍ يفت نحیط بٌ کرات استفادى شدى.
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اصطالح يفت دریا نٌ تنًا در ایران کٌ در ادبیات بسیار ی از کشَريای خاٍرنیانٌ ٍ البتٌ
ارٍپایی يو رایج بَدى ٍ يست .يفتٌ دریا در ير دٍرى یا نکان بٌ نجهَعٌيای نختلفی از
دریايا اشارى داشتٌ .بٌ عنَان نحال در کتاب بريان قاطع بٌ نقل از نحهد غیاثالدین بن
جاللالدین رانپَر ی يفت دریا اینا يستن:
 دریای چین (دریای جنَبی چین(
 دریای نغرب (دریای ندیترانٌ :بخش غربی(
 دریای رٍم (دریای ندیترانٌ :بخش شرقی(
 بحر بنطش (دریای سیاى(
 بحر طبریٌ (دریاچٌ طبریٌ) در فلسطین ٍ سَریٌ
 بحر جرجان (دریای خزر(
 بحر خَارزم (دریاچٌ آرال(
يفت دریا در ادبیات ایران يو بٌ دفعات در شعريا ٍ نتَن ادبی استفادى شدى .یجایی حافظ
نیفرنایند:

گریٌ حافظ چٌ سنجد پیش استغنای عشق
کاندر این دریا نهاید يفت دریا شبنهی
یعنی اصال گریٌ حافظ در برابر نعشَق چٌ ارزشی دارى ،يفت دریا يو اگر گریٌ کردى باشٌ قدر
شبنهی خَايد بَد .یعنی يیچ نقدار ی ندارى ٍ بسیار کَچکٌ ٍ .البتٌ نحال يای فراٍٍن دیگٌ.
خَب از دارٍین رسیدیو بٌ ژٍل ٍرن ،از ژٍل ٍرن يو بٌ حافظ ٍ يایدى .بًترى کٌ برگردیو بٌ
نَضَع.
در اٍن دٍران یعنی قرن يجديو دنیای زیر زنین ٍ کال سفر بٌ اعهاق چٌ اعهاق زنین ٍ چٌ
ژرفای اقیانَس يا برای يهٌ خیلی شگفت انگیز بَد .ژٍل ٍرن باز يو اجر دیگٌ ای دارى کٌ فکر
نیکنو باز يههَن باياش آشنا يستیو .سفر بٌ نرکز زنین .اجازى بدین خالصٌ این داستانو
براتَن بگو:
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رٍز ی پرفسَر لیدن براک با عجلٌ ٍارد خَنٌ نیشٌ ٍ کتابی قدیهی رٍ در دست دارى کٌ بٌ
صَرت اتفاقی پیداش کردىٍ .قتی کٌ کتاب رٍ ٍرق نیزنٌ نتَجٌ کاغذی نیشٌ کٌ در بین
صفحات کتاب قایهش کردن ٍ رٍی این کاغذ جهلٌ ای رنز گَنٌ نَشتٌ شدى .پرفسَر بر خَدش
ٍ برادر زادش آکسل خَاب ٍ خَراک رٍ حرام نیکنٌ تا نَقعی کٌ رنز جهلٌ رٍ کشف کنٌ .تا
اینکٌ بٌ صَرت خیلی اتفاقی آکسل کشفش نیکنٌ ٍ نتَجٌ نیشن کٌ در گذشتٌ ای بسیار دٍر
دانشهندی ایسلندی تَنستٌ از ديانٌ ی آتشفشانی ٍارد زنین بشٌ ٍ خَدش رٍ بٌ نرکز زنین
برسَنٌ .پرفسَر لیدن براک کٌ فردی بسیار ناجراجَ ٍ کلٌ شقیٌ بالفاصلٌ بارٍ بندیل سفر رٍ
نیبندى ٍ يهراى برادر زادش بٌ ایسلند سفر نیکنٌ ٍ بٌ سهت يهَن ديانٌ اتشفشان رٍانٌ
نیشٌ .در این سفر نردی ایسلندی بٌ نام يانس نیز بٌ عنَان راينها يهرايیشَن نیکنٌ ٍ پس
از نشقت يای فراٍان ديانٌ رٍ پیدا نیکنن ٍ این شرٍع ناجراجَیی عظیو ٍ کلی اتفاقات
يیجان انگیز در این کتاب فَق العادست.
يهَنطَر کٌ گفتو ژٍل ٍرن ٍ آجارش تاجیر زیادی داشتن تا اٍن تاریکی يهیشگی ژرفای
اقیانَس يا ٍ اٍن تصَر ٍيو انگیز جای خَدش رٍ بدى بٌ نکانی رنانتیک ٍ جایی برای
اکتشاف چیزيای جدید .از اٍن بٌ بعد نطالعات اقیانَسی سرتیتر يهٌ رٍزنانٌ يا شد .ير
کشف جدیدی یک افتخار نلی رٍ نصیب کشَريا نی کرد .در يهین دٍران انریکا نشًَر ترین
طبیعی دان خَدش رٍ بٌ نام لَیی آگاسی کٌ استاد دانشگاى يارٍاد بَد رٍ بٌ یک سفر دریایی
تحقیقاتی فرستاد .لَیی آگاسی نخستین کسی بَد کٌ در سال  ۲۹۴۱نفًَم انرٍز ی عصر
یخبندان را ارائٌ داد ٍ با شَايد نعتبر علهی اجبات کرد کٌ در گذشتٌ شرایط اقلیهی رنین بسیار
نتفاٍت با انرٍز بَدىاست ٍ نا دٍرى يای یخبندان رٍ داشتیو .يهَن دٍرى ای کٌ نحال نانَت
يا ينَز ننقرض نشدى بَدن .انیهیشن عصر یخبندان رٍ اگر دیدى باشید بًتر نی دٍنید نن
چی نی گو.
چند سال بعد انگلیس اٍلین سفر تحقیقاتی بٌ دٍر دنیا رٍ برنانٌ ریز ی کرد ٍ کشتی «HMS
»Challengerتحت فرنان ناخدا چارلز تانسَن سٌ سال نیو در دریا بٌ تحقیق پرداخت.
يدف این سفر این بَد کٌ يهٌ جنبٌ يای زندگی در اقیانَس رٍ نَرد بررسی قرار بدن .از سطح
اقیانَس تا ژرفای اٍن .از فیزیک دریا ٍ جریانات ٍ انَاج تا خَاص شیهیایی آب .یکی از

https://zharfapodcast.com/

شگفت انگیزترین اکتشافات این کشتی زنانی انجام شد کٌ نحفظٌ ای رٍ بٌ عهق خیلی زیاد
بٌ ژرفای اقیانَس ارام فرستادن .جایی کٌ تا اٍن نَقع طبق تیَر ی فاقد حیات فکر نی کردن
يیچ نَجَد زندى ای درش ٍجَد ندارى .چند ساعت طَل کشید تا این نحفظٌ کٌ حاال پر از گل
ٍ الی بستر ٍ البتٌ آب اقیانَس بَد رٍ دٍبارى بٌ سطح کشتی برگردٍننٍ .قتی نحفظٌ رٍ
کشَندن باالی عرشٌ کشتی ٍ ٍقتی داخلش رٍ نگاى کردن در کهال حیرت نَجَدات لَلٌ ای
شکل زشتی رٍ دیدن کٌ زندى بَدن .بی اختیار يهٌ خدنٌ شرٍع کردن بٌ فریاد خَشحالی سر
دادن ٍ دست ٍ صَت زدن ،چرا کٌ اٍلین بار بَد کٌ نشانٌ يای حیاط در ژرفای اقیانَس يا
کشف نی شد ٍ تیَر ی فاقد حیاط دیگٌ رسها رد شدى بَد .در این سفر کاپیتان تانسَن240 ،
دانشهند دیگٌ رٍ رٍی کشتی بٌ يهراى داشت .اٍنًا تنًا در يهین سفر تَنستن  5000يزار
گَنٌ جدید رٍ کشف کنن .باٍرتَن نیشٌ  5000يزار نَجَد جدیدی کٌ اصال بشر تا اٍن نَقع
رٍحشو از ٍجَد اٍنًا خبردار نبَد .اٍنًا نقشٌ  360کیلَنتر نربع از اقیانَس يا رٍ تًیٌ کردن
ٍ يزار نهَنٌ آب از نقاط نختلف جهع آٍر ی کردن ٍ بعد از سٌ سال ٍ نیو بٌ انگلیس برگشتن.
ابتدا تصَر نی کردن کٌ نَشتن گزارشات این اکتشافات عظیهشَن احتهاال  5سال طَل
خَايد کشید .انا حجو یافتٌ يا بٌ قدر ی بَد کٌ بیست سال دانشهنديا در حال نَشتن
گزارشات این سفر اکتشافی بَدن 50 .جلد حجو گزارشاتی بَد کٌ نَشتٌ شد ٍ ينَز يو
نَجَدى .این گزارشًا چًارچَب ٍ بیس بسیار خَبی رٍ برای اقیانَس شناسی ندرن فرايو
کردن.
یکی از اصلی ترین نَاٍر ی يا در زنینٌ اقیانَس شناسی بعد از یک حادجٌ تلخ تاریخی اتفاق
افتاد .اتفاقی کٌ يًهَن باياش آشنا يستیو .سال  1912نشًَرترین کشتی اٍن زنان یعنی
کشتی تایتانیک بعد از برخَرد بٌ یک کَى یخی شناٍر غرق شد .بیشتر از  1200نفر غرق شدن.
گرازشی خیلی کَتايی رٍ نیدم از آخرین لحظات کشتی تایتانیک :ساعت  ۱۴:۳۲نیهٌ شب ۲۳
آٍریل ۲۸۲۱
دیدبان کشتی حضَر کَى یخ را اعالم کرد .بٌ دستَر کاپیتان اسهیت تایتانیک بٌ سهت چپ
يدایت شد .تایتانیک با سرعت  ۱۸کیلَنتر بر ساعت در حرکت بَد ٍ نتَقف کردن آن با این
سرعت بیش از  ۹۲۲نتر طَل نیکشید.
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نی دٍنیو کٌ کشتی يا ترنز ندارن .قبال یٌ نجهَعٌ از تصادفات ٍحشتناک کشتی يا رٍ در
ایسنتاگرام ژرفا گذاشتو.
فرصت کافی برای چرخش بٌ چپ ٍ جلَگیر ی از برخَرد قسهت راست خَد با کَى یخ را
نداشت ٍ نتاسفانٌ کشتی با کَى یخ برخَرد کرد .ساعت  ۱۴:۳۹کاپیتان اسهیت سریع بٌ داخل
کشتی سرک نیکشد ٍ نیزان آسیب را برای اٍلین بار از نزدیک نشايدى نیکند .تنًا در ۲۲
دقیقٌ اٍل برخَرد ،آب تا ارتفاع  ۵/۳نتر باال نیآید.
ساعت  ۲۲:۲۲بانداد خبريا بٌ سرعت بٌ کاپیتان اسهیت نیرسٌ کٌ  ۵نحفظٌ در حال پر شدنٌ
ٍ حاال اٍن نیدٍنٌ کٌ تایتانیک نهکنٌ بیشتر از  ۱ساعت ٍقت نداشتٌ باشد .در نتیجٌ بٌ
افسران دستَر نیدى  ۱۲قایق نجات را آنادى کنند.
ساعت  ۲۲:۲۵بانداد عهلیات تخلیٌ نسافران ٍ خدنٌ از کشتی آغاز نیشَد .انا نتاسفانٌ با
این ٍجَد از  ۱۱۱۳نفر افرادی کٌ داخل کشتی بَدن تنًا  710نفر نجات پیدا کردن.
حادجٌ ی غرق شدن تایتانیک در اقیانَس اطلس بٌ اندازى ای تلخ بَد کٌ از آن بٌ عنَان یکی از
غو انگیزترین حَادث تاریخ یاد شدى ٍ در نَرد آن نی دٍنید تا دلتَن بخَاد نَشتٌ شدى ،فیلو
ساختٌ شدى ٍ حرف زدى شدى .تایتانیک خَدش بحخ بسیار نفصلیٌ ٍ پر از داستانًایی يست
کٌ ٍاقعا شنیدنی يستن .اگر دٍست دارین بًش بپردازیو حتها برام بنَیسین.
بعد از اتفاق تلخ تایتانیک یک نفر بَد کٌ با خَدش عًد کرد ير کار ی نی تَنٌ ٍ از دستش
برنیاد انجام بدى تا این اتفاق دٍبارى تکرار نشٌ ٍ .اٍن کسی نبَد جز دستیار تَناس ادیسَن.
تَناش ادیسَن نعرٍف کاشف النپ ،تلفن ،ناشین چاپ ،نیکرٍفَن ،گرانافَن ٍ خیلی
دستگاى يای دیگٌ .اسو این دستیار ادیسَن رجینالد فسندن بَد .ایشَن تصهیو گرفت
دستگايی رٍ بسازى کٌ بتَنٌ با فرستادن انَاج صَتی ٍ اندازى گیر ی نَج بازگشتیشَن نقشٌ
ای از نحیط اطراف بٌ دست بیارى .این کار ی يست کٌ خیلی از نَجَدات يو انجام نی دن
نحل نًنگ يا ٍ دلفین يا .ایشَن بعد از ٍاقعٌ تایتانیک بٌ تحقیقاتش شدت داد ٍ دٍسال
بعد از فاجعٌ تایتانیک اٍلین دستگاى سَنار رٍ اختراع کرد .سَنار یا يهَن دستگاى فاصلٌیابی
صَتی کٌ با استفادى از انتشار انَاج صَتی کار نی کنٌ .دستگاى سَنار بٌ یکی از نًهترین ابزار
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در تحقیقات دریایی تبدیل شد .زنانی کٌ سالًا بعد جنگ جًانی اٍل شرٍع شد .آقای رجینالد
فسندن اختراع خَدش رٍ بًتر ٍ بًتر کرد تا جایی کٌ بٌ ٍسیلٌ ارزشهندی در صنایع دفاعی
تبدیل شد .این دستگاى کهک نی کرد تا زیردریایی يای دشهن زیر آب شناسایی بشٌ .داستان
زیردریایی يا يو برای خَدش داستان طَالنی ای يست .نیرٍی دریایی انریکا اٍلین زیر
دریایی خَدش رٍ سال  1898تَلید کرد .این یعنی سیصد سال بعد از اینکٌ انگلیسی يا اٍلین
نهَنٌ از زیردریایی رٍ ساختن .در جنگ جًانی اٍل زیردریایی يا قابلیت خَدشَن رٍ اجبات
کردن ٍ تبدیل بٌ جنگ افزار بسیار نَجر ی شدند .بعديا تکنَلَژ ی این زیردریایی يا بٌ خدنت
علو در اٍند خصَصا علو اقیانَس شناسی ٍکهک فراٍانی کرد.
خَب حاال اگرچٌ شاید االن یکو دیر باشٌ ٍلی بزارید اصال ببینیو دریای عهیق کٌ نی گیو
کجاست .نهکنٌ این سَال در ذين شها ایجاد بشٌ کٌ از کجا بٌ بعد از چٌ عهقی بٌ بعد رٍ نی
گیو دریای عهیق .خیلی سادى اگر بخَام بگو دریای عهیق بٌ ننطقٌ ای گفتٌ نی شٌ کٌ زیر خط
پردى حرارتی قرار دارى .یعنی جایی کٌ گرنای نَر خَرشید دیگر تأجیر ی در دنای آب ندارد .اگر
بخَام یٌ عدد بًتَن بگو نعهَال زیر عهق  1800نتر رٍ نی گیو دریای عهیق .خَب اٍنجا چٌ
شرایطی دارى؟ اٍال چَن نَر خَرشید نهی رسٌ تاریکی نطلقٌ .چشو چشهَ نهیبینٌ .دٍم اینکٌ
دنای آب خیلی پایینٌ ٍ ير چقدر يو پایین بریو ،دنا بازم کايش پیدا نی کنٌ .طَر ی کٌ
دنای اب تا نزدیک یک درجٌ سلسیَس يو نی رسٌ .یک ٍیژگی نًو اقیانَس عهیق يو فشار
بی حد حصر اٍنجاست.
اکحر نايا زنانی کٌ در بخش عهیق یک استخر شنا کردیو بٌ تدریج فشار آب رٍ در گَش
خَدنَن احساس کردیو ٍ پیش اٍندى کٌ گَش درد گرفتٌ باشیو .با این حال اکحر ادنا درک
اٍلیٌ ای از فشار آب ندارن ٍ نیپرسن یعنی چی ٍقتی نا از سطح آب پایین ٍ پایین تر نی
رٍیو فشار افزایش پیدا نیکنٌ .ببینید ٍقتی کٌ نا در سطح زنین ایستادى ایو ،فشار يَا در
اطراف نا یک اتهسفرى .البتٌ در سطح دریا .ينگانی کٌ نا زیر آب نیریو بٌ ازای ير  ۲۲نتر ۲
اتهسفر بٌ فشار رٍی بدن نا اضافٌ نی شٌ .بٌ يهین دلیل يهیشٌ تَصیٌ نیشٌ کٌ غَاص يا
بٌ عهق بیشتر از  40نتر نرن .رکَرد غَاصی در بیشترین عهق  253نتر يست .کار ی کٌ البتٌ
اٍن فرد برای انجانش جَن خَدش رٍ بٌ نعنای ٍاقعی در خطر انداخت .در عهق بیشتر از 40
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 50 ،نتر کو کو بدن انسان تحت فشار شدید از بین نی رى ،گَش يای نا پارى نی شن ،ریٌ
يای نا با خَن پر نی شن ٍ بعدش يو خفٌ خَايیو شد .جالبٌ بدٍنید عهق نتَسط اقیانَس
يا  4000نترى ٍ ٍنا فقط نی تَنیو در بًترین حالت صدنتر نتر اٍلش رٍ غَاصی کنیو بٌ
دلیل يهَن نشکل فشار.
پس اگر بخَایو در سٌ کلهٌ دریای عهیق رٍ در یک جهلٌ خالصٌ کنیو باید بگیو نکانی تاریک
ٍ سرد ٍ تحت فشار شدید.
خَب حاال نی خَایو سفر ی داشتٌ باشیو بٌ عهیق ترین نقطٌ اقیانَس کٌ بی شک نرنَزترین
ٍ ناشناختٌ ترین نقطٌ بر رٍی زنینٌ .يهَنطَر کٌ باريا در پادکست ژرفا بًش اشارى کردم،
ژرف ترین بخش اقیانَس ،حفرى چلنجر يست در درزاگَدال ناریانا ،در ار اقیانَس ارام .ژرفای
آن  ۲۲٬۸۱۴یعنی حدٍدا  2000نتر بیشتر از ارتفاع قلٌ اٍرستٍ .قتی کٌ بٌ پا در این حفرى نی
گذار ی ٍ پایین نیرى انگار کو کو دنیایی کٌ نا نیشناسیو رنگ نیبازى ٍ ٍارد دنیایی نیشیو کٌ
بیشتر بٌ فیلو يای علهی تخیلی شبیًٌ .اٍال دنا در پایین حفرى چلنجر بین یک تا چًار درجٌ
سلسیَسٌ.
در اٍن ژؤفا فشار ی کٌ بٌ بدن شها ٍارد خَايد شد ۲۲۲۲ ،برابر اٍن فشاریٌ کٌ نا در يَای آزاد
تجربٌ نی کنیو .يزار ٍ صد برابر .بٌ زبَن سادى تر انگار  50تا يَاپیهای بزرگ جانبَجت رٍ
بزاریو رٍی یک نفر .بزارید یٌ نحال دیگٌ بزنو .یٌ تنفگ شان گان ٍقتی شلیک نیشٌ در لحظٌ
شلیکش انفجار ی صَرت نیگیرى در گلَلٌ کٌ باعخ شلیک شدن گلَلٌ نیشٌ .شها نی دٍنید کٌ
شات گان اگر بٌ بدن نا برخَرد کنٌ چٌ اتفاقی نی فتٌ .فشار اٍن زیر بٌ يهین اندازى است
دقیقا .این باعخ نیشٌ کٌ نا حتی در ساخت ٍسیلٌ ای يو کٌ بتَنٌ این فشار بیش از اندازى
رٍ تحهل کنٌ دچار نشکل بشیو .اصَال رفتن بٌ ناى بسیار راحت تر از رفتن بٌ عهیق ترین
بخش اقیانَسٌ .بخ خاطر يهینو يست کٌ تا بٌ حال فقط سٌ نفر نَفق بٌ دیدن اٍنجا شدن.
انا جالبٌ بدٍنید علیرغو این فشار بی اندازى کٌ ناشین آالت ساخت دست بشر يو نهی تَنن
تحهلش بکنن ،انَاع نَجَدات ،کرم يا ،نايی يا ،نًنگ يا ،خرچنگ يا ٍ يزاران نَجَد
دریایی ٍجَد دارن کٌ این فشار را بدٍن يیچ نشکلی تحهل نی کنن ٍ اٍنجا زندگی نی کنن.
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بٌ یاد داشتٌ باشید کٌ این فشار برای يهٌ یکسانٌ ٍ فرقی نهی کنٌ .ادم یا نحال یک نَع
نايی.
بٌ خاطر تهام این نشکالت ٍ سختی يا است کٌ فقط چًار نانَریت نَفق بٌ ژرف ترین نقطٌ
اقیانَس صَرت گرفتٌ .اٍلیش سال  1960اتفاق افتاد ،شصت سال پیش .زنانی کٌ دٍ
انریکایی بٌ نام يای  Jack peker ٍ don wolvesبا استفادى از یٌ زیردریایی کٌ نخصَص
این کار ساختٌ شدى بَد بٌ بستر حفرى چلنچر رسیدن در عهق حدٍدا  11يزار نتر ی .اٍنًا
ٍقتی بٌ عهق  9000نتر ی رسیدن شیشٌ زیردریایی اٍنًا ترک کَچیکی برداشت انا با این
حال بٌ این سفر ادانٌ داد تا عهق  11يزار نتر .انا چَن فرٍد اٍنًا فرٍد نرنی نبَد ٍ باعخ
شد گل ٍ الی بستر در اطراف زیردریایی بٌ شدت آشفتٌ بشٌ ٍ يهٌ جا رٍ آب کدر ٍ گل آلَد
بگیرى .از طرفی اٍنًا بیشتر از بیست دقیقٌ نهی تَنستن اٍنجا بهَنن .بٌ خاطر نحدٍدیت
يای فنی تکنَلَژ ی اٍن زنان .بنابراین اٍنًا نتَنستن يیچ عکسی يو بگیرن .اٍنًا فقط گفتن
احساس نی کنیو چیز ی شبیٌ یک نايی عجیب ٍ غریب دیدیو .انا يو خَد اٍنًا نطهن
نبَدن ٍ يو خَب باٍرش سخت بَد کٌ در يهچین ژرفایی نَجَد زندى ٍجَد داشتٌ باشٌ.
ناجرایی کٌ تا االن براتَن تعریف کردم داستان دٍ نفر از سٌ نفر ی بَدکٌ تا بٌ حال بٌ ژرفترین
نقطٌ اقیانَس سفر کردن .انا فکر نی کنید نفر سَم کیٌ؟ نطهنو ٍقتی اسهشَ نیگو خیلی
ياتَن ایشَن رٍ نیشناسین .کارگردان نعرٍف اقای جیهز کانرٍن صاحب آجار ی نحل آٍاتار،
تایتانیکٍ ،رطٌ ،رنبَ ،ترنیناتَر ٍ خیلی از فیلو يای نَفق دیگٌ .کال از کارنانشَن نشخصٌ کٌ
عالقٌ اقای جیهز کانرٍن بٌ دنیای اب ریشٌ دارى از تایتانیک گرفتٌ کٌ داستانش رٍ دیگٌ يهٌ
نیدٍنیو تا فیلو ٍرطٌ کٌ داستان یک زیر دریایی گرفتار در اعهاق دریاست .پیشنًاد نی کنو
اگٌ ندیدین ببینین.
 26ام نارچ  ،2012آقای جیهز کانرٍن با قانتی کانال خهیدى ٍ در شرایطی بسیار سخت در
کابینی کَچک ٍ نحصَر جای گرفت تا بعد از اٍن يهٌ شايکار سینهایی ،اینبار رٍیای
فیلهبردار ی از ژرفترین نقطٌ شناختٌشدى در اقیانَسيا نَسَم بٌ دراز گَدال ناریانا رٍ بٌ
ٍاقعیت تبدیل کنٌ .جیهز کانرٍن در این سفر پرنخاطرى  7ساعتٌ خَدش بٌ ننتًیالیٌ این
درازگَدال نَفق شد تصاٍیر ی را بٌ جبت برسَنٌ کٌ نَجب شگفتی يهٌ دانشهندان شد .فیلهی
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کٌ از اٍن با عنَان گنجینٌای نادر یاد نیشٌ .فیلو سٌبعدی کانرٍن حاٍی تصاٍیر ی
خارقالعادىای از حیات در ژرفای اقیانَسياست .دانشهندای زیادی باريا فیلو کانرٍن رٍ با
دقت دیدن؛ بٌ این انید کٌ شاید گرى رازيای ژرفای اقیانَس يا رٍ یکی بعد از دیگر ی باز کنن.
این فیلو را باید نًوترین گام بشر در رنزگشایی از ژرفای اقیانَسيا ٍ حاصل تالش يزاران
سالٌ بشر برای سفر بٌ دنیای ناشناختٌيا دٍنست 67 .نَجَد جدید در این سفر کشف شدن،
نَجَداتی کٌ از ٍجَدشَن بی خبر بَدیو .حاال نی خَام بٌ چند تا از ین نَجَدات عجیب ٍ
غریبی کٌ برای زندگی در شرایط سخت ژرفای اقیانَس يا تکانل پیدا کردن اشارى بکنو.
يهین ابتدا بگو کٌ تَی پادکست تَصیف این نَجَدات عجیب ٍ غریب خیلی سختٌ چَن
باید تصاٍیرشَن رٍ ببینید تا بفًهید کٌ چقدر اینًا عجیب ٍ غریب تکانل پیدا کردن .نن بعد
از انتشار این اپیزٍد بٌ نرٍز عکسًاشَن رٍ نیزارم در اینستاگرام ژرفا.
خَب شرٍع نی کنیو اٍل از :انَاع عجیب ٍ غریب اختاپَس يا .خَب اختاپَس يا یا يهَن
يشت پا يا يهینجَریشو عجیب ٍ غریب يستن .يهٌ نی دٍنیو کٌ اختاپَس يا يشت پا
دارن ،بدن بسیار بسیار ننعطفی دارن ،نیتَنن از تنگ ترین جايا کٌ غیر نهکن بٌ نظر نیرسٌ
رد بشن ٍ اینکٌ بٌ شدت باياشَن ٍ .یٌ یک سر ی ٍیژگی يای دیگٌ دارن کٌ خیلی يا نهی
دٍنن .نحال اینکٌ يشت پا يا 9 ،تا نغز دارن ،سٌ تا يو قلب دارن کٌ خَن پهپاژ نی کنٌ ٍ
اینکٌ خَن اختاپَس يا يو آبی رنگ يست .خیلی عجیبٌ نٌ؟ حاال این اختاپَس يا در نقابل
اختاپَس يایی کٌ در اقیانَس عهیق در ژرفايای خیلی زیاد زندگی نی کنن ٍ برای زندگی در
اٍن جا تکانل پیدا کردن شَخی ای بیش نیستن .نحال اختاپَس کلَچٌ ای با اٍن رنگ صَرتی
خالص زیباشَن ٍ چشو يای بزرگ قشنگشَن .کارتَن در جستجَی نهَ رٍ اگر دیدى باشین
یکی از يهکالسی يای نهَ يشت پای کلَچٌ ای بَدٍ .اقعا يو قیافش کارتَنی ٍ دٍست
داشتنیٌ .حاال يهین اختاپَسی کٌ براتَن تعریف کردم رٍ در نظر بگیرید ،فرض کنید رنگ
سفیدی دارى ٍ بدنش شفافٌ .این نیشٌ یٌ يشت پای دیگٌ کٌ نحل شبٌ نی نَنٌ .بًش
نیگن  casper octopusکٌ نهی دٍنو در فارسی بًش چی نیگن ٍلی اگٌ اسهی ندارى
پیشنًاد نن اختاپَس شبٌ نانندى یا شبٌ يشت پا .شبٌ يشت پايا ٍقتی نادر نیشن بٌ نظر
نن از خَدگذشتٌ ترین نادران نَجَد بر رٍی زنین يستند .اٍنًا تخو گذار ن دیگٌٍ .قتی تخو
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گذاشتن رٍی تخهًاشَن نیشینن ٍ در این ندت يیچ کار دیگٌ ای نهی کنن ،يیچ چیز ی نهی
خَرن تا اینکٌ با بٌ دنیا اٍندن بچٌ ياشَن نی نیرن .این الزنٌ بٌ دنیا اٍردن این بچٌ
ياست ٍ خَب بٌ نظر نن باالتر از این از خَدگذشتگی نهیشٌ .یٌ يشت پای عجیب دیگٌ
يشتپای گَشدراز یا يشتپای دانبَ يست .بٌ این خاطر بًش نی گن دانبَ کٌ شبیٌ
شخصیت دانبَ اٍن فیل گَش درازى در کارتَن يای ٍالت دیزنیٌ .البتٌ نا نی دٍنیو کٌ اٍنًا
در اصل گَش نیستن بلکٌ بالٌ يای این يست پا يستن کٌ باياشَن شنا نی کنٌ.
نَجَد بعدی ای کٌ نی خَام در نَردش صحبت کنو انگلر فیش یا قالبچٌ نايی يست کٌ
نعرٍفٌ بٌ شیطان سیاى .چًرى خیلی ترسناکی دارن بٌ نظر نن ،دندٍنًای نیش خیلی تیز ٍ
بلندی دارن کٌ دیگٌ خیلی ترسناکشَن نی کنٌ .یٌ عضَ خیلی عجیب ٍ غریبی دارى کٌ باعخ
شدى بًش بگن قالبچٌ نايی .یٌ عضَ بلندی از رٍی صَرت کشیدى جلَ نحل قالب ٍ سرش يو
یٌ چراغ با نَر آبی رنگ ٍصلٌ .رٍ شن کردن اٍن چراغ رٍ يو با استفادى از خاصیت زیست
تابی انجام نیدى .در نَرد خاصیت زیست تابی قبال در اینستاگرام ژرفا پست ٍ استَر ی
گذاشتو .استَر ی يای يایالیت شدى زیست تابی رٍ نگاى کنین .چَن در ژرفای اقیانَس يا
تاریکی نطلقٌ خیلی از نَجَدات با زیست تابی نَر خَدشَن رٍ تَلید نی کنن کٌ يهشَنو
آبی رنگن .البتٌ يیچ نَجَدی نحل قالبچٌ نايی این کاربرد شگفت انگیز از خاصیت زیست
تابی رٍ استفادى نکردى .قالبچٌ نايی در ٍاقع با این چراغ سر قالب باعخ جذب نَجَدات
دیگٌ نیشٌ ٍ ٍقتی نزدیک شدن در آنی اٍنًا رٍ نی بلعٌ.
انا بٌ نظر نن اسکار عجیب ترین رٍش تَلید نحل ٍ يهچنین اسکار بی عار ترین شَير دنیارٍ
باید دٍ دستی تقدیو قالبچٌ نايی کرد .نیدٍنید چرا؟ ببینید جنس نر قالبچٌ نايی کال خیلی
نتفاٍتٌ يو از نظر شکل ٍ يو اندازى .اصال بٌ نظر نن یٌ چیز دیگٌ است دیگٌ قالبچٌ نايی
نیست .سایزشو خیلی کَچیکٌ قدر یٌ انگشت نًایتا .در صَرتی کٌ جنس نادى خیلی بزرگترى
نحال بیست سانتی نترٍ .قتی نیخَان ارتباط جنسی برقرار کنن جنس نر با دندٍنًای کَچیک ٍ
قالب شکلش ،جنس نادى رٍ گاز نی گیرى ٍ دیگٌ ٍل نهی کنٌ .بعد از اینکٌ اتصال انجام گرفت،
ارتباط رگ يای خَنی برقرار نیشٌ ٍ نايی نادى بارٍر نیشٌ .از يهٌ عجیب تر اینکٌ نايی نر
باقی عهرش را بٌ يهین شکل سپر ی نی کنٌ .یعنی در يهَن حالت گاز زدى ٍ نحل یٌ انگل از
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بدن نادى تغذیٌ نی کنٌ .ير ٍقت يو نايی نادى نیاز بٌ اسپرم داشتٌ باشٌ سریعا ننتقل نی
کنٌ .حاال فًهیدین چرا اسکار بی عار ترین شَير دنیارٍ باید داد بٌ جنس نر این نايی؟ البتٌ
اگر جنس نر نتَنٌ این کار رٍ انجام بدى ،از گرسنگی نی نیرى.
یٌ نَجَد عجیب دیگٌ دراگَن فیشٌ (آژديا نايی) .اٍن يو نحل قالبچٌ نايی ،قالبی دارى با
چراغ آبی سرش ٍ عالٍى بر اٍن دٍ تا چراغ زیر چشهاش دارى با نَر قرنز .یٌ چیز ی نحل چراغای
ناشین .این چراغ يای زیر چشو دیگٌ برای جذب طعهٌ نیستن بلکٌ این نايی با استفادى از
این دٍ تا چراغ خیلی نانحسَس نَر نیندارى رٍی طعهٌ ياش تا اٍنًا رٍ ببینٌ ٍ شکارشَن
کنٌ .حاال فًهیدین ٍقتی نی گو دنیای زیر آب نحل فیلو يای علهی تخیلی نی نَنٌ یعنی
چی؟ انا ينَز تهَم نشدى.
نَجَد بعدی خرچنگ يای عنکبَتی يستن .يهٌ نا نی دٍنیو خرچنگ چٌ شکلیٌ ٍ عنکَبت
چٌ شکلیٌ .خرچنگ عنکبَتی ترکیب این دٍتاست .سرش نحل خرچنگٌ ٍلی بازٍياش نحل
عنکبَت .انا حاال نی دٍنید چی این نَجَد رٍ انقدر يیجان انگیز نی کنٌ؟ اندازشَن .اندازى
اٍنًا بٌ  5نتر نیرسٌ .قدر یٌ ادم نتَسط کهتر از دٍ نترى .حاال فرض کنید با خرچنگی نَاجٌ
بشی کٌ چند برابر خَدتٌ .ترسناک نیست؟
ٍ انا سلطان اعهاق ،نَجَدی ٍحشتناک ٍ بزرگ .اسهش يست نايی نرکب عظیو یا سرپاٍر
عظیو .ببینید نا انَاع نايی نرکب یا يهَن سرپاٍر داریو در يهین خلیج فارس ٍ بَشًر يو
ساک ..برای اینکٌ تصَر ی
نهَنٌ يای کَچیکشَنَ داریو .فکر کنو بَشًر ی يا بًش نی گن َخ ّ
داشتٌ باشین از قیافش بزارید براتَن یٌ کو تَصیف کنو .ببینید يهتَن نی دٍنید يشت پا
چٌ شکلیٌ .باال سر يشت پاست ،بعد چشهًا ،بعدم پایین يشت تا پا .حاال يهین برعکس
کنیو نیشٌ نايی نرکب .یعنی اٍل يشت تا پا ،بعد دٍ تا چشو ٍ سر ٍ بقیًٌ بدن .این
نَجَدات نَقع خطر از خَدشَن نرکب سیاى رنگی رٍ نتصاعد نی کنن .بٌ يهین دلیلو تَ
فارسی نا بًشَن نیگو نايی نرکب .حاال سرپاٍر عظیو کٌ فقط در ژرف ترین نقاط زندگی نی
کنٌ اصال قابل نقایسٌ با نايی يای نرکب نعهَلی نیست .طَل اٍنًا بٌ  15نتر نیرسٌ .یعنی
قد یٌ ساختهَن  5طبقٌ .درند ٔى است ،نًاجهٌ ٍ زیر دٍالٌ ياش ،زیر بدنش یٌ ننقار برندى ٍ
چنگال چرخَن تیغٌ نانند دارى .يهَن بًتر کٌ در ژرفا زندگی نی کنٌ ٍ بٌ سطح نهیاد.
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یٌ نَجَد عجیب دیگٌ کٌ ادم باٍرش نهیشٌ در اٍن عهق زندگی کنٌ نَعی ٍزق دریایی يست.
البتٌ خیلی شبیٌ ٍزغ نیست .یٌ نايی تصَر کنین کٌ البتٌ جای بالٌ پا دارى .بلٌ ٍزغ نايی با
دٍ تاپاش راى نیرى.
خَب نَجَدات عجیب ٍ غریب ژرقای اقیانَس يا تهَنی ندارى .شاید باید یک شهارى فقط در
نَرد این نَجَدات حرف بزنو .انا يهٌ این نَجَداتی رٍ کٌ بًش اشارى کردم با يهٌ
ترسناکی ٍ يیبتشَن بزارین کنار ،بدٍن شک پلیدترین ،پست ترین ،ديشتناک ترین ٍ سیاى
ترین نَجَدی کٌ در سفر بٌ ژرف ترین نقطٌ اقیانَس پیدا شدى ،چیز ی نیست جز :یٌ کیسٌ
پالستیکی .باٍرتَن نیشٌ کٌ برد خَد خَايی نا انسانًا انقدر باشٌ؟ کٌ جایی کٌ فقط سٌ تا
انسان با سختی فراٍٍن تَنستن برن ،کیسٌ پالستیکی زٍدتر قدم گذاشتٌ باشٌ؟ بٌ نظرتَن
ٍقتش نیست کٌ تغییر ی رٍ در خَدنَن ایجاد کنیو؟ خصَصا االن بٌ بًَنٌ نَ شدن سال.
انیدٍارم انسال یٌ سین دیگٌ بٌ يفت سین زندگیتَن اضافٌ کنید ٍ اٍن يو سبز زندگی کردن
باشٌ .اگر بٌ خَدنَن عادت بدیو کٌ زنین ٍ سالنتیش رٍ اٍلَیت قرار بدیو اٍنقت چیز ی نهی
گذرى کٌ تاجیر نحبتش رٍ در لحظٌ لحظٌ زندگیهَن خَايیو دید .فکر کنین ٍ ببینین در ير
لحظٌ اگر چٌ جَر ی اٍن لحظٌ رٍ نتفاٍت زندگی بکنین بٌ نفع زنین ٍ در نًایت خَدتَن
تهَم نیشٌ .نحال يهیشٌ تَی کیفتَن یٌ دست قاشق چنگال ٍ نی بزارین ٍ ير جا دیدین یک
بار نصرف استفادى نیشٌ ست خَدتَن رٍ استفادى کنین ٍ بٌ بقیٌ يو این کارٍ پیشنًاد بدین.
يهیشٌ ناگ یا لیَان خَدتَن رٍ يهراى داشتٌ باشین برای چایی ٍ قًَى ٍ نَشیدنی يای
دیگٌ از یک بار نصرف يا دٍر ی کنید .بٌ خدا سنگینی يهراى داشتن یٌ لیَان ٍ یٌ دست قاشق
چنگال خیلی خیلی کهتر از سنگینی دردی يست کٌ از دیدن نايی ای کٌ از خَدن پالستیک
تلف شدى رٍی قلب ٍ رٍحهَن نیشینٌ.
این کَچکترین ٍ ابتدایی ترین قدنیٌ کٌ نی شد بًتَن پیشنًاد بدم .اگر دٍست دارین در
نسیر سبز زندگی کردن ژرفا بًتَن کهکی بکنٌ ایهیلیتَن ٍ یا کلهٌ اقیانَس رٍ بفرستین بٌ
شهارى  10006661000تا نا يو عیدی کَچیکی تحت عنَان دى گام برای نجات زنین براتَن
ارسال کنیو .اٍن گام يا رٍ رعایت کنید ٍ از خَدتَن استَر ی بزارید ٍ ژرفا رٍ يو تگ کنید 5 .تا
پلنر بٌ  5نفر از کسایی کٌ رعایت نی کنن تعلق نی گیرى.
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یٌ نَرٍز دیگٌ تَ رايٌ ٍ ٍقتشٌ کٌ بٌ فکر چیدن يفت سین باشیو .نزارین شرایط دشَار این
دٍرى زنَنٌ شهارٍ از انجام این کاريا دٍر بکنٌ .چَن نعتقدم نا خَدنَن باید حال خَدنَنَ
خَب کنیو .پاشین ٍ برای انجام این شادی يای کَچیک قدم بردارین .سنجد ،سهاق سرکٌ،
سیب ،سبزى ،سیر ،سهنَ ٍ سهبل ،باٍرم نهیشٌ تَنستو ير يفت تا رٍ پشت يو بدٍن تپق
بگو .البتٌ فکر کنو بیشتر  7تا گفتو ،نهی دٍنو .ایشااهلل يفت سین زندگیتَن يو جَر باشٌ،
سالنتی ،سعادت ،سربلندی ،سرافرازي ،سرخَشی ،سرزندگی ،سرسبز ی رٍ براتَن ارزٍ نی کنو
یادتَن نرى دینتَنَ بٌ زنین ادا کنید .نا بٌ زنین خیلی بديکاریو .پادکست ژرفا يو سعی نی
کنٌ دین خَدش رٍ بٌ زنین ادا کنٌ.
پادکستی کٌ بٌ کهک افسانٌ قضاٍی ،نیالد پایندى ٍ نن علیرضا پایندى تَلید نیشٌ.
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