يانفری نًنگ گَژپشت
سال  5891یک گرٍى از نًنگ يای گَژپشت برای فرار از سرنای زنستَن از
آالسکا بٌ سهت جنَب در حال کَچ بَدن .این کاریٌ کٌ اٍنًا سالی دٍبار
انجام نیدن .ير زنستَن بٌ جنَب نیرن ،بٌ طرف نکزیک ٍ ير تابستَن بٌ
سهت شهال ٍ آالسکا حرکت نی کنن .نسافتی بیش از  1555يزار کیلَنتر.
زنستان سال  5891کٌ این نًنگ يا بٌ سهت جنَب حرکت نیکردن در یٌ
اتفاق عجیب یکی از این نًنگ يا بٌ اسو يانفری بٌ طرف پل گلدن گیت
چرخید ٍ ٍارد خلیج سانفرانسیسکَ شد .يهگی ايالی سانفرانسیسکَ از
دیدن نًنگی بٌ این بزرگی در خلیج نتعجب شدن چیزی کٌ ابدا سابقٌ
نداشت .نَجَدی بٌ اندازى  7تا فیل بالغ کنار يوٍ ،ارد خلیج سانفرانسیسکَ
شدى بَد ٍ تَجٌ يهٌ نردم رٍ بٌ خَدش جلب کردى بَد طَری کٌ برنانٌ
يای خبری بٌ صَرت زندى تصَیر این نًنگ رٍ پخش نی کردنٍ .اقعا صحنٌ
با شکَيی بَد .يهٌ انتظار داشتن کٌ نًنگ بعد از این کنجکاٍی خَدش
دٍبارى سهت اقیانَس برگردى ٍ بٌ گرٍى نًنگ يا بپیَندى .انا بر خالف انتظار
يهٌ ،نًنگ درست در جًت عکس شنا کرد ٍ ير چٌ بیشتر بٌ سهت شًر
سانفرانسیسکَ کٌ نشرف بٌ خلیج سانفرانسیسکَ يست حرکت کرد .این
تازى شرٍع ناجراجَیی يای يانفری بَد .يهینطَر بٌ سهت شهال خلیج شنا
کرد ٍ ٍارد ديانٌ رٍدخانٌ ساکراننتَ شد .یٌ رٍدخَنٌ بزرگ کٌ بٌ خلیج
نیریزى .يانفری شرٍع کرد بٌ سهت باالدست رٍدخانٌ ساکراننتَ شنا کردن ٍ
يهینطَر کٌ باالتر نیرفت ،عرض رٍدخانٌ يو کهتر ٍ کهتر نیشد .نًنگ يا در
اقیانَس بی کران يو با شکَين ،چٌ برسٌ در یٌ رٍدخَنٌ کَچیک .يانفری
بٌ دنبال اقیانَس نیگشت انا بٌ ٍضَح گو شدى بَد .يزاران نفر از ايالی

شًريای اطراف بٌ کنارى يای رٍدخانٌ نیَندن تا يانفری رٍ تهاشا کنن انا
این ٍضعیت برای يانفری کشندى بَد .نًنگ يا باید در آب شَر اقیانَس
زندگی کنن ٍ بدنشَن برای اٍن تکانل پیدا کردى .اگر يانفری زنان بیشتری
رٍ در آب شیرین رٍدخانٌ ساکراننتَ سپری کنٌ حتها جَن خَدش رٍ از
دست نیدى .يانفری در نسیر خَدش بٌ سهت باالدست رسید بٌ یٌ پل کٌ
از رٍی رٍدخَنٌ نی گذشت ٍ فاصلٌ پایٌ يای اٍن بسیار کو بَد انا يانفری
تَنست با زحهت از اٍن يو رد بشٌ ٍ بیشتر بٌ سهت باال برى .از اٍنجا بٌ
بعد دیگٌ عهق رٍدخانٌ يو خیلی کو شدى بَد ٍ يانفری بٌ زحهت
نیتَنست شنا کنٌ .این شد کٌ نردم بٌ فکر چارى افتادن ٍ برای نجات
يانفری نقشٌ ای رٍ تدارک دیدن .تعداد زیادی قایق بٌ دٍ گرٍى تقسیو
شدن ،یک سری باالدست رٍدخانٌ ٍ یک سری يو پایین دست بٌ سهت
اقیانَس قرار گرفتن .در گرٍى باالدست افراد داخل ير قایق یٌ نیلٌ فَالدی
داخل آب کردن ٍ شرٍع کردن بٌ صَرت يهاينگ بٌ سر نیلٌ چکش زدن.
درست نثل رٍش ژاپنی يا ٍقتی نیخَان دلفین يا رٍ بٌ یک سهت يدایت
کنن ٍ شکارشَن کنن .این صدا ،صدایی يست کٌ بیشتر پستان دارای
دریایی دٍست ندارن ٍ باياش احساس خطر نی کنن ٍ ازش دٍر نیشن .در
سهت اقیانَس يو چند تا قایق بلندگَيای بزرگ نخصَصی رٍ کٌ فقط
نیرٍی دریایی انریکا داشت ٍ در اختیارشَن گذاشتٌ بَد زیر آب کردن ٍ
باياش صدای نًنگ يای گَژپشتی کٌ در حال خَردن يستند پخش کردن.
صدايایی کٌ قبال تَسط نحققان ضبط شدى بَد .بٌ نحض شرٍع این پرٍسٌ
يانفری ٍاکنش نشَن داد ٍ بٌ سرعت نسیرش رٍ  595درجٌ عَض کرد ٍ
شرٍع کرد بٌ سهت خلیج شنا کردن .بدیًیٌ نردنی کٌ در کنارى يای

رٍدخَنٌ شايد ناجر ا بَدن خَشحال شدن انا بٌ نظر برای خَشحالی ينَز
خیلی زٍد بَد .يانفری بٌ پلی رسید کٌ قبال ازش بٌ زحهت رد شدى بَدٍ ،لی
این بار نهیتَنست در جًت برعکس ازش رد بشٌ .يَا داشت تاریک نیشد ٍ
زنان بٌ سرعت سپری نی شد .نقانات شًر تصهیو گرفتن تا پل رٍ تا اطالع
ثانَی تعطیل کنن ٍ با آٍردن چند لَدر بزرگ شبانٌ شرٍع کردن دٍ تا از پایٌ
يای پل رٍ تخریب کردن .فردای اٍن رٍز ٍ در رٍشنایی صبح دٍبارى عهلیات
نجات شرٍع شد .قایق يا بٌ يانفری نزدیک تر شدن تا آخرین شانسشَن
رٍ برای نجات این نًهَن ناخَندى انتحان کنن .در طَل این ندتی کٌ
يانفری تَی آب شیرین گرفتار شدى بَد ٍ تالش بی اندازش برای شنا تَ آب
کو عهق رٍدخَنٌ ،ضعیف شدى بَد ٍ قدرتش رٍ از دست دادى بَد .انا با
شرٍع بٌ کار قایق يا ٍ شنیدن صدای نًنگ يای گَژپشت دیگٌ کٌ از
بلندگَيا پخش نی شد انگار دٍبارى جَن گرفت ٍ بٌ سرعت بٌ سهت پل
حرکت کرد .بٌ زحهت اٍل سرش رٍ رد کرد ،انا نتاسفانٌ نَقع خرٍج دنش
بین پایٌ يا گیر کرد .چند دقیقٌ ای تالش يانفری ادانٌ داشت تا اینکٌ
باالخرى نَفق شد دنش رٍ يو آزاد کنٌ ٍ بیرٍن بیاد .نردم کنار رٍدخَنٌ
دٍبارى شرٍع کردن بٌ خَشحالی کردن ٍ دست زدن ٍ این بار با لذت تهاشا
کردن دٍر شدن يانفری از رٍدخانٌ بٌ سهت خلیج .باالخرى يانفری دٍبارى
ٍارد خلیج سانفرانسیسکَ شد ٍ بٌ جای اینکٌ نستقیو از خلیج خارج بشٌ
یک رٍز رٍ اٍنجا گذرٍند .يانفری در این یک رٍز با پرش يای تهاشاییش بٌ
بیرٍن از آب ٍ فَران آب بٌ بیرٍن از سَراخ پشت سرش يهٌ رٍ نجذٍب
خَدش کرد .انگار بٌ نَعی داشت از ايالی قدردانی نی کرد .بعد از یک رٍز بٌ

سهت خارج خلیج سانفرانسیسکَ حرکت کرد از پل گلدن گیت رد شد ٍ رٍانٌ
اقیانَس بی کران شد جایی کٌ بًش تعلق داشت.
خیلی کَتاى افکت دریا ٍ فَران نًنگ
انا این پایان داستان يانفری نبَد.
نَسیقی
چیزی کٌ نیشنَید اپیزٍد سَم از فصل دٍم ژرفاست .در پادکست ژرفا نا ير
نَضَعی کٌ کهک کنٌ بٌ يدف اصلی ژرفا یعنی تشَیق ادنًا بٌ ژرف
اندیشیدن ٍ عهیق شدن در سبک زندگی بٌ سراغش نیریو .انرٍز يو بایٌ
نَضَع نرتبط با دریايا ٍ اقیانَس يا برگشتو ،چیزی کٌ بیشتر از ير چیز
دیگٌ ای عاشقشو ٍ یکی از دغدغٌ يای اصلی ژرفا يو يهینٌ .يهین ابتدا یٌ
خَايش نی خَام بکنو از دٍستای خَبو ،نخاطبًای ژرفا .خیلی عالی نیشٌ
اگر پادکست ژرفا رٍ بٌ يو نعرفی کنید .تَ جهع دٍستان ٍ خانَادى خَدتَن.
در اپ يای پادکست الیک کنید کاننت بزارید ،این باعث نیشٌ کٌ نا در
الگَریتو اپ يای پادکست خصَصا کست باکس ،باال بیایو ٍ در صفحٌ
اٍلش نعرفی بشیو ٍ نخاطبهَن بیشتر بشٌ .اگر فکر نی کنید نهکنٌ ژرفا بٌ
درد کسی بخَرى لطفا اینکارٍ انجام بدید .عالٍى بر اٍن کاننت يای شهارٍ
نن تک تک نی خَنو ٍ این نظريا خیلی در ادانٌ کار نن نَثرى.
نا پادکست ژرفارٍ کانال داٍطلبانٌ ٍ برای ادای دین بٌ طبیعت نی سازیو انا
اگر دٍست دارید در این نسیر کهکی بٌ نا بکنید بسیار خَشحال نیشیو.
شها نی تَنید از لینک کهک نالی حانی باش کٌ در تَضیحات پادکست
گذاشتیو استفادى کنید .از سایت نا يو اگر دیدن کنید ژرفاپادکست دات کام،

لینک کهک نالی اٍنجا يو يست .برای کسایی کٌ خارج از ایران يو يستند
لینک پی پل رٍ گذاشتیو کٌ نی تَنن از اٍن طریق ٍ بٌ صَرت کانال اختیاری
بٌ نا کهک کنن .لطفا اگر فکر نی کنید يدف نا درستٌ ٍ این پادکست
نیتَنٌ آدنًای بیشتری رٍ آگاى کنٌ ،نا رٍ در این نسیر ٍ برای تَلید نحتَای
بًتر ٍ ٍزین تر یاری برسَنید .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.
نَسیقی
ایالت ٍاشنگتن در شهال غرب آنریکا ٍ استان بریتیش کلهبیا در جنَب غرب
کانادا نیزبان نَع خاصی از نًنگ يای قاتل يستند کٌ بًشَن نیگن نًنگ
يای قاتل ساکن جنَبی .یا اٍرکايای ساکن جنَبی ،اسو دیگٌ نًنگ يای
قاتل اٍرکا است .نن خیلی اسو قاتل رٍ برای این نًنگ يا نهیپسندم ٍ
ترجیح نیدم بٌ جاش از اٍرکا استفادى کنو .چرا؟ چَن این نًنگ يا ٍاقعا
صهیهی ،اجتهاعی ٍ بايَش يستند .نن اصال نهیدٍنو کی اٍلین بار اسو
اٍنًا رٍ  ،Killer Whaleنًنگ قاتل گذاشتٌ .البتٌ کٌ اٍنًا در شکار زبردست
يستند انا این خصلت بسیاری از حیَاناتٌ ،شانل خَد انسان.
نًنگ يای اٍرکا بٌ نظر نن یکی از زیباترین نًنگ يا يستند .يهین االن
اسهشَن رٍ گَگل کنید ٍ ببینید .پَست بسیار صاف ٍ براقی دارن ،باالتنشَن
سیايٌ ،چشهای دنبالٌ دار سفیدی دارن کٌ تضاد زیبایی رٍ با باالتنٌ
سیايشَن ایجاد کردى ،پشتشَن یک بالٌ زیبا دارن کٌ عهَد بر بدنشَن قرار
گرفتٌ ٍ اگر نادى باشن این بالٌ انحنا دارى ٍ اگر نر باشن صاف ٍ کشیدى

است .پشت این بالٌ يو یٌ لکٌ نتقارن سفید رنگ دارن کٌ دیگٌ زیباییشَن
رٍ دٍ چندان نیکنٌ.
سٌ نَع نًنگ اٍرکا در اقیانَس يا زندگی نی کنن کٌ اگرچٌ خیلی بًو
شبیًن انا در ژنشَن ،غذاشَن ٍ زیستگايشَن حتی لجًشَن با يو
نتفاٍت يستند ٍ با يهدیگٌ تَلید نثل نهی کنن .نًنگ يای اٍرکا یا ساکن
يستند .بٌ این نعنی کٌ در یک ننطقٌ بزرگ ساحلی نثال یک دریای بزرگ
ساکن يستند ٍ نعهَال نايی نی خَرن .یا نًاجر يستند کٌ بین آب يای
ساحلی ٍ اقیانَس جابجا نیشن ٍ نعهَال از فک يا یا حتی نًنگ يای دیگٌ
بٌ غیر از اٍرکا تغذیٌ نی کنن .یا اقیانَسی يستند ٍ يرگز بٌ نناطق ساحلی
نزدیک نهیشن کٌ اٍنًا از کَسٌ يا ٍ نًنگ يای دیگٌ تغذیٌ نی کنن .ير
کدٍم از این سٌ نَع نًنگ اٍرکا يو نهکنٌ بر اساس نحل زندگیشَن بٌ
زیرگرٍى يای دیگٌ تقسیو بشن.
بین ایالت آنریکایی ٍاشنگتن ٍ استان کانادایی بریتیش کلهبیا دریایی
يست بٌ اسو دریای سیلیش ،کٌ دٍ نَع نًنگ اٍرکا ،اٍنجا ساکن يستند.
نًنگ يای ساکن شهالی کٌ در شهال دریای سیلیش زندگی نی کنن ٍ نًنگ
يای ساکن جنَبی کٌ در جنَب دریای سیلیش زندگی نی کنن ٍ نتاسفانٌ
نسل این زیرگرٍى یعنی نًنگ يای ساکن جنَبی در حال انقراضٌ ٍ تنًا 77
عدد از اٍنًا باقی نَندى کٌ در سٌ گلٌ جی ،کی ٍ ال زندگی نی کنن .با تَجٌ
بٌ تعداد کو این نًنگ يا ٍ اینکٌ ير نًنگ اٍرکا نًایتا  3تا  1بار در طَل
عهرش نیتَنٌ باردار بشٌ ،ير یک زایهان يو برای بقای نسل این نَجَدات
ارزشهند ،حیاتیٌ.

در ناى يای گرم تر سال یعنی از نی تا اکتبر ،تَریست يای زیادی بٌ این
ننطقٌ آٍردى نیشن تا اٍرکايای ساکن جنَبی رٍ ببینن کٌ نعرٍف يستند بٌ
اجتهاعی بَدنشَن ٍ اجتهاعی زندگی کردنشَن .بچٌ يای اٍرکا حتی بعد از
بزرگ سالیشَن ٍ بلَغ کانلشَن باز يو نادرشَن رٍ ريا نهی کنن ٍ تا پایان
عهرشَن با يو ٍ بٌ صَرت قبیلٌ ای زندگی نی کنن .انا نتاسفانٌ اخیرا این
عهريا کَتاى شدى .نًنگًای اٍرکایی کٌ شاید یک زنانی بیش از صد سال عهر
نی کردن االن کهتر بٌ باالی  15سال نیرسن .خیلی از بچٌ نًنگ يا نردى بٌ
دنیا نیان یا در فاصلٌ کَتايی بعد از تَلدشَن از دنیا نیرن.
چند سال پیش سَگَاری یک نًنگ نادر برای فرزندش تَجٌ يهٌ رسانٌ يارٍ
بٌ خَدش جلب کرد .یک نًنگ اٍرکای نادر بٌ نام  Tahlequahکٌ باردار
بَد ،سی دقیقٌ بعد از زایهان ،نَزادش رٍ از دست داد ٍ این نًنگ نادر بٌ
طرز عجیبی نهی خَاست این ٍاقعیت رٍ قبَل کنٌ .بعد از سٌ سال این اٍلین
نًنگ اٍرکایی بَد کٌ بٌ دنیا نیَند ٍ از دست رفتنش افسَس بزرگی بَد.
نعهَال ٍقتی نًنگی نیهیرى ،در ژرفای اقیانَس فرٍ نیرى ٍ غرق نیشٌ ،انا
این نًنگ نادر با تالش بی حد ٍ حصری اجازى نهیداد کٌ بچش پایین برى ٍ
بٌ طرز عجیبی بٌ ندت  57رٍز از این نَزاد نردى نگًداری کرد .اٍن در گسترى
ای بٌ ٍسعت  5155ک یلَنتر ،نَزادش رٍ با خَدش حهل کرد تا اینکٌ رفتٌ
رفتٌ نًنگ نادر ضعیف شد ٍ دیگٌ قدرت حفظ نَزادش رٍ نداشت ٍ نجبَر
بٌ خداحافظی با بچش شد .قبال يو نیدٍنستیو کٌ بسیاری از حیَانات
سَگَار از دست دادن يهدیگٌ نیشن .برای نثال ،فیليا ينگام نرگ اعضای
خانَادۀ خَدشَن ،نَعی از سَگَاری را اجرا نیکنند ،انا چنین چیزی ٍ این

نیزان ٍابستگی برای  57رٍز چیزی بَد کٌ يهٌ نحققان رٍ شگفت زدى کرد
ٍ اخبارش يهٌ جا پَشش دادى شد.
صدای اخبار
بعد از انتشار اپیزٍد حتها فیلو يایی کٌ این نادر ٍ بچٌ نًنگ رٍ نشَن نیدى
در اینستاگرام ژرفا ننتشر نیکنو .زیست شناسان دریایی نعتقدند کَديای
شیهایی ،پالستیک يا ٍ آالیندى يای پترٍشیهی کٌ ٍارد دریای سیلیش نیشٌ
باعث نرگ این بچٌ نًنگ شدى .يهَنطَر کٌ نیدٍنید نًنگ يا پستان داران
ٍ اتفاقا شیر نًنگ نادر بسیار پرچربٌ ٍ چربیش بٌ  75درصد يو نیرسٌ.
نحققان نعتقدند نَاد سهی از طریق شیر ٍارد بدن اٍن بچٌ نًنگ شدى ٍ
باعث نرگش شدى .این اتفاق با تهام جزییات تَسط نحققان ٍزارت شیالت
ٍ اقیانَس کٌ ٍزات خانٌ نستقلی در کشَر کاناداست ثبت شدى .ير سٌ گلٌ
اٍرکايا بٌ نام جی ،کی ٍ ال یعنی تهام  77عدد باقی نَندى بٌ شدت نَنیتَر
نیشن ،ير نًنگی برای خَدش اسو نجزا دارى ٍ  33سالٌ کٌ ٍضعیت اٍنًا
در طبیعت دایها زیر نظر گرفتٌ نیشٌ يهیشٌ ازشَن عکس برداری نیشٌ ٍ
نحقق يا ير زنان کٌ نًنگی بٌ دنیا بیاد یا بهیرى کانال نطلع يستند.
تحقیقات نشَن دادى کٌ نًهترین ننبع غذای نًنگ يای اٍرکا کٌ نايی آزاد،
نايی سلهَن يست بٌ علت نايیگیری بیش از اندازى بٌ شدت کايش پیدا
کردى ٍ از طرف دیگٌ نًنگ يای اٍرکا بٌ دلیل ترافیک زیاد کشتی يا ٍ
آلَدگی شدید صَتی در اٍن ننطقٌ برای پیدا کردن اندک نايی سلهَن باقی
نَندى يو نشکل دارن .این سٌ تا نشکل بزرگترین چالش يایی يستند کٌ
نًنگ يای اٍرکا برای ادانٌ زندگیشَن باياشَن دست ٍ پنجٌ نرم نی کنن

یعنی آلَدگی آب ،کو شدن غذاشَن ٍ ترافیک دریایی کٌ اٍنًا رٍ برای پیدا
کردن غذاشَن با نشکل نَاجٌ نی کنٌ .یک نًنگ اٍرکای بالغ باید ير رٍز بٌ
طَر نتَسط  35نايی سلهَن بخَرى تا زندى بهَنٌ.
بٌ يهین دلیلٌ کٌ این رٍزيا نرگ نًنگ يای اٍرکا چیز غیر نعهَلی نیست.
ندت ياست کٌ نًنگ يای اٍرکا در شهال انریکا ٍ جنَب کانادا بٌ سختی بٌ
حیاتشَن ادانٌ نیدن .با ٍجَد کٌ اینکٌ این نًنگ يا در لیست خطر ير دٍ
کشَر قرار گرفتن ٍ ازشَن حهایت نیشٌ انا باز يو تعدادشَن رٍز بٌ رٍز در
حال کايشٌ .سال  3551تعدادشَن  99تا بَد انا االن فقط 73عدد از اٍنًا
در طبیعت باقی نَندى ٍ یکی يو در حصر زندگی نی کنٌ یعنی نجهَعا 77
عدد .يهَنطَر کٌ گفتو این نًنگ يا در دریای ِسیلیش زندگی نیکنن .دریای
سیلیش شبکٌ پیچیدىای از راىيای آبی ساحلیٌ کٌ جزیرى ٍنکٍَر در کانادا رٍ
بٌ سیاتل در آنریکا ٍصل نیکن .بیشتر این نناطق بٌ طرز باٍرنکردنی ای
زیباست .جستجَ کنید عکسًاش رٍ ببینید طبیعت شگفت انگیر این ننطقٌ
رٍ .کَى يایی از جنگلًای نتراکو يهیشٌ سبز کٌ ختو نیشن بٌ ساحل ٍ
اقیانَس .انا طی چند ديٌ گذشتٌ این ننطقٌ بٌ شدت شلَغ شدى ٍ انگار
رقابتی بین انسانًا ٍ حیَانات در تصاحب زنین ٍ طبیعت شکل گرفتٌ کٌ
خَب نثل يهیشٌ تاریخ انسان برندى این رقابت بَدى.
انسال جهعیت ایالت ٍاشنگتن بٌ  9نیلیَن نفر رسید ٍ ایالت کلهبیا در
کانادا بٌ  3.1نیلیَن نفر ٍ از این يو بیشتر خَايد شد .بنابراین این ننطقٌ
ير رٍز بیشتر از قبل تَسط انسانًا اشغال نیشٌ .بٌ خاطر يهینٌ کٌ شها اگر
بٌ سیاتل برید نهکنٌ نثال عقابًایی رٍ ببینید کٌ در باالی ساختهَن حتی در
پارکینگ يای شلَغ لَنٌ کردن .عقاب سر سفید کٌ سهبل کشَر انریکا ٍ

طبیعت انریکاست انرٍز در فضای شًری يو خیلی دیدى نیشٌ .یکی از
سیستو يای پرکاربرد حهل نقل در سیاتل ٍ شًريای اطرافش کشتی يا یا
فری يا يستند .اگر با این کشتی يا جابجا بشید حتها نًنگ يای اٍرکارٍ
نیبینید .جالبٌ حتی اگر با ناشین یا قطار بین شًريای اٍن ننطقٌ جابجا
بشید ،این جادى يای پیچ در پیچ نیرن خیلی ٍقتًا از رٍی دریا رد نیشن ٍ
دٍبارى نیان رٍ خشکی ٍ شها اگر دقت کنید حتی از شیشٌ ناشینتَن ی
تَنید نًنگ يا اٍرکارٍ ببینید.
کشتی يای قَل پیکر زیادی ير رٍز ٍ ير ساعت از اقیانَس ارام ٍارد دریای
سیلیش نیشن .خیلی از اٍنًا بٌ بندر سیاتل نیرن ٍ بعضی از اٍنًا يو بٌ
بندر ٍنکٍَر ٍ نتاسفانٌ نسیر حرکت اٍنًا در دریای سیلیش در ٍاقع در
نحدٍدى زندگی اٍرکاياست است .ير چقدر تعداد کشتی يا ٍ قایق يا کٌ
بیشتر نیشٌ احتهال برخَرد اٍرکايا با اٍنًا يو بیشتر نیشٌ خصَصا ٍقتی
سرعت کشتی يا زیادى .سال  3559فعالیت کشتی يا در بندر ٍنکٍَر رکَرد
شکنی کرد ٍ ينَز يو این بندر در حال گسترشٌ .کشتی يای تجاری در کنار
کشتی يای تفریحی بزرگترین تًدید برای اٍرکايا نحسَب نیشن .کشتی يا
آب رٍ آلَدى نی کنن ٍ از يهٌ بدتر اٍنًا بسیار بسیار پر سر ٍ صدا يستند.
يهینطَر کٌ اقیانَس پر از سر ٍ صدا ٍ پر از نَیز نیشٌ تاثیرات ننفی زیادی
رٍی زندگی اٍرکايا نیزارى .صدايای ناينجار زیر آب تَسط پرٍانٌ کشتی يا
تَلید نیشٌ .پرٍانٌ کشتی يا حباب يای يَایی رٍ يهراى با سر ٍ صدای زیاد
ایجاد نی کنن.
نهکنٌ بپرسید کٌ آخٌ چرا سرٍ صدا زندگی اٍرکايا رٍ نختل نی کنٌ .قبَل
کٌ اذیت نی کنٌ انا چرا باعث انقراضشَن نیشٌ .تَضیح نیدم .ببینید نا

نباید دنیای نًنگ يا رٍ با دنیای خَدنَن نقایسٌ کنیو .نا اگر خَنهَن جای
شلَ غ کنار ریل قطار یا کنار فرٍدگاى باشٌ نًایتا اذیت نیشیو نهکنٌ افسردى
بشیو انا از گرسنگی نهیهیریو چَن از صدا برای پیدا کردن غذا استفادى
نهیکنیو انا اٍرکايا اینکارٍ نی کنن .اٍرکايا نثل بسیاری از پستان داران
دریایی برای پیدا کردن جفتشَن ،برای پیدا کردن غذاشَن ٍ برای نَقعیت
یابی نتکی بٌ پژٍاک یابی یا اکَلَکیشن يستند .قبال باريا در نَرد
اکَلَکیشن تَضیح دادم ،بٌ خصَص در اپیزٍد يفتو ٍقتی نًنگ يا پا
داشتند .با استفادى از این قابلیت اٍنًا یک نَج صَتی رٍ از تَی سرشَن
نیفرستن ٍ بعد نَج بازتاب شدى رٍ با استفادى از یٌ عضَی کٌ تَی فک
پایینیشَن قرار دارى دریافت نی کنن .نثال اٍرکايا ٍقتی گلٌ نايی يای
سلهَن رٍ تعقیب نیکنن یک سری کلیک يا ٍ صدايایی رٍ تَلید نی کنن،
این صَت يا نیخَرى بٌ نايی يای سلهَن ٍ از بازگشتش اٍرکا نیتَنن
نَقعیت دقیق طعهشَن رٍ بفًهن.
ير چقدر اقیانَس شلَغتر نیشٌ ٍ نَیز بیشتر نیشٌ این قابلیت اٍرکايا يو
با اختالل نَاجٌ نیشٌ .صدای کشتی يا صدای اٍرکايارٍ ناسکٌ نیکنٌ .نثال
بٌ این صدايای اٍرکا دقت کنید:
صدای اٍرکا
حاال ببینید چٌ اتفاقی نیفتٌ ٍقتی یک کشتی از اٍن نزدیکی رد نیشٌ:
صدای اٍرکا ٍ کشتی
يهَنطَر کٌ شنیدید صدای اٍرکايا بٌ سختی شنیدى نیشٌ بٌ این دلیل کٌ
غالبا صدای کشتی يا دقیقا در يهَن فرکانسی يست کٌ صدای اٍرکايا قرار

دارىٍ .قتی اٍرکايا نتَنن صدای خَدشَن رٍ بشنَن ،يهینطَر نهی تَنن
غذاشَن رٍ پیدا کنن .عالٍى بر اٍن نشَش نیشن ٍ يَرنَنًای استرس در
اٍنًا افزایش پیدا نیکنٌ.
یک نَع ٍسلیٌ ای ٍجَد دارى بٌ اسو تفنگ يَای لرزى ای کٌ انَاج صَتی
بسیار پر قدرتی رٍ شلیک نی کنٌ .از این ٍسیلٌ برای اکتشاف نخازن نفت ٍ
گاز زیر الیٌ يای زنین استفادى نیشٌ .انا انَاج این ٍسیلٌ ٍاقعا نرگ اٍرى
برای نَجَدات دریایی از کَچکترینشَن یعنی زٍپالنکتَن يا تا بزرگترینشَن
یعنی نًنگ يا .بزرگترین صَتی کٌ بشر نی تَنٌ تَلید کنٌ تَسط این
دستگاى يا تَلید نیشٌ .نَجی کٌ این دستگاى يا تَلید نی کنن اٍنقدر قَیٌ
کٌ نیتَنٌ تا  7555کلیَنتر سفر کنٌ .یعنی اگر نثال در اقیانَس يند تَلید
بشٌ ،در دریای عهان ٍ خلیج فارس ٍ حتی در دریای کاسیپن ،دریای خزر يو
شنیدى نیشٌ .ير بار يو کٌ این دستگاى يا استفادى نیشٌ ،رٍزيا ٍ شاید
يفتٌ يا ادانٌ پیدا نیکنٌ ٍ در این ندت ير دى ثانیٌ یک بار شلیک این
انَاج تکرار نیشٌ .نسلها برای نا انسانًا این نسالٌ نشکلی ایجاد نهیکنٌ
جَن نا اصال نهیشنَیو ٍ در بازى شنَایی نا نیست .انا بٌ کل زندگی
نَجَدات دریایی خصَصا پستان داران دریایی رٍ کٌ نتکی بٌ پژٍاک یابی
يستند نختل نی کنٌ .انگار کَرشَن نیکنٌ چَن اٍنًا با صدا نی بینن.
از این کٌ بگذریو گفتو ترافیک دریایی يو نعضل بزرگیٌ .اگر دریانَرديا ٍ
کاپیتان کشتی يا نیتَنستن بفًهن نًنگ يا کجان شاید نی شد ترتیبی
اتخاد کرد ک ٌ کشتی يا زیاد نزدیک نًنگ يای اٍرکا نشن یا حداقل سرعت
خَدشَن رٍ کو کنن کٌ صدای نَتَر کشتی يا بیشتر از صدای نًنگ يا
نباشٌ .انا خیلی سختٌ برای کاپیتان کشتی يا کٌ بفًهن اٍرکايا کجا

يستند .زیر نٌ ،بارٍن ٍ حتی در شرایط نعهَل دیدن نًنگ کار آسَنی
نیست .اینجا بَد کٌ بعضی از نحققان پیشنًاد دادن کٌ یک سری
يیدرٍفَن زیر آب کار گذاشتٌ بشٌ تا صدای اٍرکايا رٍ بشٌ با اٍنًا دریافت
کرد تا از این طریق يهیشٌ بدٍنیو نًنگ يا کجا يستند.
يیدرٍفَن يهَن نیکرٍفَنٌ کٌ صدا رٍ نیگیرى انا نخصَص نحیط آبی
ساختٌ شدى برای يهین بًش نیگن يیدرٍفَن ٍ .این اتفاق عهلی شدى.
االن تعداد زیادی يیدرٍفَن در دریای سیلیش کار گذاشتن تا صدای
اٍرکايارٍ دریافت کنن .انا نتاسفانٌ بٌ علت شلَغ شدن دریا ٍ حرکت کشتی
يا شنیدن صدای اٍرکايا در صدای دريو اقیانَس سخت شدى .از طرف دیگٌ
خیلی طَل نیکشٌ تا تهام این صدايا رٍ گَش کنن ٍ بعد با کلی دقت تالش
کنن صدای اٍرکايارٍ از نَیزيا تشخیص بدن .اٍرکايا دایها در حال تَلید
صدا يستند .يهٌ صدايا حتی اٍنًایی کٌ در شب ضبط شدى باید تَسط
یکی گَش دادى بشٌ.
اینجاست کٌ یٌ تجربٌ در اٍن سهت کرى زنین بٌ کهک زیست شناسان
دریایی در آنریکا ٍ کانادا برای نجات اٍرکايا اٍند .یٌ تجربٌ نَفق در جزیرى
بَرنیَ در اندٍنزی کٌ سرتاسر پَشیدى از قدیهی ترین جنگلًای استَایی
دنیاست .جنگلًایی با قدنت  575نیلیَن سال ،انسان ندرن نًایتا سیصد
يزار سال رٍی زنین بَدى قدنت این جنگلًا  575نیلیَن سالٌ .یٌ ان جی
ای اٍ یٌ نَسسٌ غیر انتفاعی ،برای نجات حیَانات در نعرض خطر این
جنگلًا دست بٌ یک ابداع جالبی زدى بَد .در این جنگلًای انبَى شعاع دید
چند نتر بیشتر نیست چَن درخت يا نانع دید يستند .بنابراین حیَانات
نختلف با صدا با يهدیگٌ ارتباط برقرار نی کنن .یٌ حیٍَن در نعرض خطر

در اٍن ننطقٌ گیبن يست .یک نَع نیهَن کٌ دستای خیلی درازی دارى
بًش نیهَن دراز دست يو نیگن .نتاسفانٌ نسل این حیَنًای ارزشهند در
حال انقراضٌ چَن کٌ اٍنًا ير رٍز در حال از دست دادن خَنشَن کٌ
درختان باشند يستند .قاچاقچیان چَب ير رٍز درخت يارٍ نیبرن ٍ فضای
زندگی گیبَن يا رٍ نحدٍد ٍ نحدٍدتر نی کنن .این نَسسٌ غیر انتفاعی
پیشنًاد داد کٌ باید جلَی قاچاقچیای چَب گرفتٌ بشٌ .شاید سادى ترین راى
این بٌ نظر بیاد کٌ خَب ،ارى برقی يا خیلی پر سر ٍ صدا يستن ٍ کافیٌ
بریو تَ جنگل ٍ ير جا صدا شنیدیو یعنی قاچاقچی يا اٍنجان ٍ نیریو سر
ٍقتشَنَ جلَشَنَ نیگیریو .انا بٌ این سادگی يا يو نیست .جنگل پر از
صدا يای جَر ٍاجَرى ٍ صدای ارى برقی در بین اٍن يهٌ صدا گو نیشٌ ٍ
تشخیصش غیر نهکنٌ نگر اینکٌ شها اتفاقی خیلی نزدیک قاچاقچی يا
باشی کٌ اٍنو احتهالش کهٌ چَن قاچاقچی يا ير بار یک ننطقٌ نیرن ٍ
پنًان کاری نیکنن .انا این گرٍى نَفق شد از يَش نصنَعی AI (Artificial
) ٍ Intelligenceتکنیک یادگیری ناشین  Machine Learningبرای
تشخیص صدای ارى برقی در بین انَاع نَیز استفادى کنن.
در نقابل يَش طبیعی کٌ انسان ٍ نَجَدات دارن ،يَش نصنَعی
نخصَص ناشین يای ساخت دست انسانٌ .يَش نصنَعی در حقیقت
نَعی شبیٌ سازی يَش انسانی برای کانپیَترى .کانپیَتری کٌ بٌ گَنٌ ای
برنانٌ نَیسی شدى کٌ نثل انسان بتَنٌ فکر کنٌ ٍ یاد بگیرى .گفتٌ نیشٌ کٌ
يَش نصنَعی در آیندىای نٌ چندان دٍر تهام زٍایای زندگی نا انسانيا رٍ
تحت تاثیر قرار نیدى .البتٌ يهین االن يو این اتفاق افتادىٍ .قتی کٌ نَبایل
یا لپ تاپ شها با تشخیص چًرتَن باز نیشٌ ،این يَش نصنَعیٌ کٌ

اینکارٍ انجام نیدى .تا حاال شدى کٌ چیزی رٍ در گَگل جستجَ کنید ٍلی
اشتباى تاپ کنید یا حتی خَدتَن دقیق ندٍنید کٌ برای رسیدن بٌ جَاب
سَالتَن چٌ کلهاتی رٍ باید جستجَ کنید انا بٌ نحض شرٍع جستجَ گَگل
بٌ بًترین شکل حدس نیزنٌ ٍ نتایج نَرد نظر شهارٍ نشَن نیدى .این يا
يهگی نهَنٌ يایی از يَش نصنَعیٌ کٌ اکثرا بر اساس یادگیری ناشین یا
يهَن  machine learningکار نی کنن .يَش نصنَعی نبحث نفصلیٌ ٍ
اتفاقا خیلی کاربرديای نثبت نیتَنٌ داشتٌ باشٌ برای نجات زنین کٌ انرٍز
بٌ یکی از اٍنًا اشارى نی کنو.
اگر چٌ نغز نا قادر نیست در صدای دريو ضبط شدى در جنگل  ،صدای ارى
برقی کٌ شاید چند نایل دٍرتر از نا در حال کار کردنٌ تشخیص بدى انا يَش
نصنَعی بٌ راحتی اینکارٍ نیتَنٌ انجام بدى .بنابراین اٍن نَسسٌ غیر
انتفاعی برای نجات نیهَن يای دراز دست ،با استفادى از يَش نصنَعی
ی ک نرم افزار طراحی کردن کٌ دایها ٍ لحظٌ بٌ لحظٌ صدای جنگل رٍ رصد
نی کنٌ ٍ بٌ نحض تشخیص صدای ارى برقی بٌ نردم اٍن نحل اطالع نیدى
کٌ اقدام کنن ٍ جلَی قاچاقچیارٍ بگیر ن .این سیستو بٌ نحض شنیدن
صدای ارى برقی یک پیام يشداری رٍ نیفرستاد بٌ گَشی تهام افرادی کٌ در
رٍستايای اٍن نناطق زندگی نیکردن ٍ از این طریق نردم رٍستايا بٌ داد
درخت يا نیرسیدن ٍ این تجربٌ ،تجربٌ بسیار نَفقی بَد ٍ باعث شد کٌ
آقای نت ياٍری یک نًندس نرم افزار در بخش يَش نصنَعی گَگل بٌ
فکر استفادى از يهین تکنیک برای نجات نًنگ يای اٍرکا بیفتٌ .البتٌ اقای
يارٍی بیش از دى سال بَد کٌ رٍی نًنگ يا ٍ صداياشَن کار نی کرد .اٍن
پیشنًاد داد کٌ نیشٌ يهَن سیستهی کٌ در جنگلًای بَرنیَ بٌ کار گرفتٌ

شدى رٍ در دریای سیلیش يو بٌ کار گرفت .کهپانی گَگل استقبال کرد ٍ بٌ
سرپرستی نت ياٍری یک نرم افزاری رٍ طراحی کرد کٌ بٌ صَرت اتَناتیک
ٍ با يَش نصنَعی صدای نًنگ يای اٍرکارٍ در صدای اقیانَس تشخیص
بدى .البتٌ برای اینکٌ بٌ نرم افزار آنَزش بدن کٌ چطَر صدای اٍرکارٍ
تشخیص بدى از  59يزار ساعت صدای ضبط شدى اٍرکا استفادى کردن کٌ
کانادایی يا با اٍن يیدرٍفَن يا قبال ضبط کردى بَدن .يیدرٍفَن يا بٌ
صَرت زندى ٍ از نقاط نختلف دریای سیلیش صدای اقیانَس رٍ نیفرستن بٌ
یک نرکز در جزیرى ٍنکٍَر ٍ در اٍنجا این صدايا در لحظٌ ٍ با استفادى از
يَش نصنَعی تحلیل نیشٌ ٍ نیشٌ حتی نتایج رٍ از طریق یک اپ سادى
در گَشی نَبایل ٍ یا از طریق ایهیل دریافت کرد ٍ لحظٌ بٌ لحظٌ فًهید کٌ
اٍرکايا کجا يستند .نًایتا گارد ساحلی ،پلیس ساحلی بٌ نحض تشخیص
نَقعیت اٍرکايا از طریق بی سیو رادیَیی بٌ تهام کشتی يا ٍ قایق يای
اطراف اٍن ننطقٌ دستَر نیدى کٌ یا تغییر نسیر بدن ٍ یا سرعت حرکت
خَدشَن رٍ کند کنن.
بلٌ يَش نصنَعی انید رٍ برای نجات نًنگ يای اٍرکا برگردٍندى .این پرٍژى
تقریبا نًایی شدى ٍ این تابستَن قرار يست کٌ عهلیاتی بشٌ البتٌ پیش
بینی شدى کٌ بٌ خاطر ٍیرٍس کرٍنا نهکنٌ چند نايی شرٍعش بٌ تاخیر
بیفتٌ .ير چند از نظر بسیاری ،يهین االن يو دیرى ٍ زنان برای نجات
اٍرکايا بٌ سرعت در حال سپری شدنٌ .نن يو انیدٍارم این پرٍژى سریعتر
نًایی بشٌ ٍ نتیجش افزایش جهعیت اٍرکايای ساکن دریای سیلیش بشٌ.
انا اگر يَش نصنَعی نیتَنٌ بٌ انسان کهک کنٌ تا صدايای نًنگ يا رٍ
بشنَى شاید يو بتَنٌ صدايای اٍنًا رنزگشایی کنٌ ٍ باعث بشٌ تا نا یک

رٍز بتَنیو با نًنگ يا صحبت کنیو ٍ باياشَن تعانل کنیو .چرا کٌ نٌ؟ بٌ
نظرتَن این نسالٌ انکان پذیرى؟ نیشٌ انسان ٍ پستان داران دریایی نثل
نًنگ يا ٍ دلفین يا یک رٍزی زبَن يو رٍ بفًهند ٍ با يو حرف بزنن؟ این
نَضَعیٌ کٌ در ادانٌ در نَردش حرف نیزنیو.
اگٌ شها صاحب یک کسب ٍ کار يستید یا ندیریت بخشی از یک شرکت رٍ
بر عًدى دارید ،باید نرم افزار  CRMدانا رٍ انتحان کنید .داشتن یک نرم
افزار  CRMخَب  ،برای افزایش فرٍش ٍ ٍفاداری نشتری يا ٍ راحت بگو
برای بقاء ير کسب ٍ کاری الزنٌ.
اسپانسر این قسهت نرم افزار  CRMدانائٌ .دانا ،رٍش فرٍش ٍ بازاریابی
شها رٍ نتحَل نیکنٌ ٍ بٌ تیو فرٍش شها این قدرت رٍ نیدى کٌ با
يَشهندی بیشتری فرصت يای فرٍش رٍ شناسایی کنٌ ٍ بٌ نتیجٌ برسَنٌ.
خب بٌ قَل نعرٍف فرٍش فقط اٍل رايٌ ،شها باید نشتریانتَن رٍ بٌ
بًترین شکل نهکن پشتیبانی کنید ،اینجاست کٌ ابزار يای پیشرفتٌ دانا نثل
سیستو تیکتینگ ٍ چت آنالین بٌ شها اجازى نیدى ،یک تجربٌ عالی
پشتیبانی برای نشتری ياتَن بسازید.
شها نی تَنید يهین انرٍز ٍارد سایت شرکت دانا پرداز بٌ نشانی داناپرداز
دات نت بشید ٍ یک حساب آزنایشی  57رٍزى رایگان ایجاد کنید ،تازى با
کدتخفیف  zharfaنیتَنید تا  % 35يو تخفیف بگیرید.
تَ کسب ٍ کارتَن دانا باشید
تصَر کنید بٌ جای اینکٌ بٌ کشتی يا دستَر بدیو کٌ نسیرشَن رٍ عَض
کنن یٌ صدایی رٍ برای نًنگ يا پخش کنیو ٍ بگیو صَت يی نراقب باشید

یٌ کشتی اینجاست ،یا شکارچی شها در ننطقٌ است .اگر بتَنیو با حیَانات
حرف بزنیو اٍن ٍقت کاراندی رٍشًای نحافظت از حیات ٍحش بٌ یکبارى
دٍ چندان نیشٌ چَن نیتَنیو با اٍنًا تعانل کنیو.
بزارید یٌ داستان جالب براتَن تعریف کنو .خَب نا نیدٍنیو کٌ نًنگ يای
قاتل نًنگ يای اٍرکا خیلی يَش اجتهاعی باالیی دارن ،بسیار بسیار بازی
گَشن ٍ با انسان يو رابطٌ خیلی خَبی دارن .چند سال پیش یٌ نًنگ
اٍرکای کَچ کنندى بٌ اسو  T37Bبٌ طرز عجیبی ساکن بندر کَناکس در شرق
جزیرى ٍنکٍَر شدى بَد .اگٌ یادتَن باشٌ گفتو کٌ نًنگ يای اٍرکا سٌ دستٌ
بَدند یا ساکن بَدن کٌ تَ یٌ ننطقٌ ساحلی زندگی نیکردن یا کَچ کنندى
بَدن کٌ بین ننطقٌ ساحلی ٍ اقیانَس رفت ٍ آند نی کردن یا اقیانَسی
بَدن ٍ يهیشٌ در آبًای ژرف تر زندگی نی کنن T37B .یٌ ينگ کَچ کنندى
بَد با این ٍجَد از گلٌ خَدش جدا شدى بَد ٍ ساکن بندر کَناکس شدى بَد
ٍ بیرٍن نهی رفت .حتی نًنگ يای ساکن نثل نًنگ يای ساکن جنَبی يو
باز با ٍجَد اینکٌ ساکن يستند در یک ننطقٌ ٍسیع نیرن ٍ نیان اینطَر
نیست کٌ در یک ننطقٌ کَچیک نثل بندر کَناکس بهَنن ٍ نرن .این نًنگ
با کشتی يا ارتباط برقرار نی کرد دنبال قایق يا شنا نی کرد .در یک نَرد
نشايدى شدى بَد کٌ با لنگر کشتی يا نزدیک نیشد کٌ خطرناک بَد .بٌ
ادنًای تَی ساحل نزدیک نیشد ٍ خالصٌ رفتاريایی نی کرد کٌ جَن
خَدش رٍ در خطر نینداخت .از قضا در اٍن زنان یک فستیَال آبی خیلی
بزرگ داشت از راى نیرسید ٍ قرار بَد دقیقا در اٍن ننطقٌ برگزار بشٌ .یا باید
فستیَال رٍ کنسل نی کردن ٍ یا رايی رٍ برای بیرٍن کشیدن نًنگ از بندر
پیدا نی کردن .نحققان در ٍزارت شیالت ٍ اقیانَس کانادا کٌ گفتو یک

ٍزارت خانٌ نستقل در کانادا است يیچ ایدى ای نداشتن کٌ چرا این نًنگ
اٍن ننطقٌ رٍ ترک نهی کنٌ .انا اطالعات بسیار بسیار زیادی از تک تک این
نًنگ يا داشتن .سالًا بَد کٌ اٍنًا رٍ نطالعٌ نی کردن ٍ يزاران ساعت
صداشَن رٍ ضبط کردى بَدن ٍ از اٍنجایی کٌ این نًنگ يا نَجَدات بسیار
اجتهاعی يستند حتی نیدٍنستن کدٍم نًنگ يا با يهدیگٌ دٍست ٍ رفیق
يستند .یٌ فکری بٌ ذينشَن رسید .اٍنًا رفتن خارج بندر ٍ صدای دٍ تا از
دٍستای این نًنگ رٍ زیر آب پخش کردن بٌ انید اینکٌ ٍاکنش نشَن بدى.
باٍرتَن نهیشٌ بٌ نحض پخش صدا ،نًنگ ٍاکنش نشَن داد ٍ بٌ ناگًان
شرٍع کرد بٌ دنبال دٍستاش یعنی بٌ دنبال صدا رفتن .اٍنًا حتی نجبَر
شدن صدارٍ سریع کنن چَن نًنگ خیلی نزدیک قایقی نی شد کٌ صدا ازش
پخش نیشٌ .يهٌ خَشحال بَدن چَن ایدشَن کار کردى بَد ٍ نًنگ از
ننطقٌ خاطر خارج شدى بَد.
گايی الزنٌ نًنگ يا رٍ از یک ننطقٌ خارج کرد نثال ٍقتی در یک ننطقٌ
نفت نشت پیدا کردى  .بندر ٍنکٍَر ير رٍز شلَغ تر از دیرٍز نیشٌ ٍ گسترش
صنعت پترٍشیهی در این ننطقٌ صادرات نحصَالت پترٍشیهی رٍ يو بٌ
شدت افزایش دادى ٍ خطر نشت نفت خیلی جدیٌ .حاال اٍنًا دارن انادى
نیشن برای سناریَيای احتهالی نشت نفت کٌ چطَر نًنگ يا رٍ نجات
بدن .اگر نشت نفت اتفاق بیفتٌ با استفادى از اٍن ندل يَش نصنَعی کٌ
قبلتر تَضیح دادم نیشٌ صدای نًنگ يارٍ تشخیص داد ٍ فًهید کجا
يستند .انا دٍنستن اینکٌ نًنگ يا کجا يستند کافی نیست .با پخش
صدای نًنگ يا ی دیگٌ نیشٌ انید داشت کٌ نًنگ يا يدایت بشن بٌ
خارج از ننطقٌ خطر انا انید کافی نیست باید نطهن شد ٍ برای اٍن شرایط

انادى بَد .اینجا بَد کٌ یٌ تجربٌ نَفق در خلیج سانفرانسیسکَ بٌ کهکشَن
اٍند ٍ الًام بخششَن شد.
سال  5891یک گرٍى از نًنگ يای گَژپشت برای فرار از سرنای زنستَن از
آالسکا بٌ سهت جنَب در حال کَچ بَدن .این کاریٌ کٌ اٍنًا سالی دٍبار
انجام نیدن .ير زنستَن بٌ جنَب نیرن ،بٌ طرف نکزیک ٍ ير تابستَن بٌ
سهت شهال ٍ آالسکا حرکت نی کنن .نسافتی بیش از  1555يزار کیلَنتر.
زنستان سال  5891کٌ این نًنگ يا بٌ سهت جنَب حرکت نیکردن در یٌ
اتفاق عجیب یکی از این نًنگ يا بٌ اسو يانفری بٌ طرف پل گلدن گیت
چرخید ٍ ٍارد خلیج سانفرانسیسکَ شد .يهگی ايالی سانفرانسیسکَ از
دیدن نًنگی بٌ این بزرگی در خلیج نتعجب شدن چیزی کٌ ابدا سابقٌ
نداشت .نَجَدی بٌ اندازى  7تا فیل بالغ کنار يوٍ ،ارد خلیج سانفرانسیسکَ
شدى بَد ٍ تَجٌ يهٌ نردم رٍ بٌ خَدش جلب کردى بَد طَری کٌ برنانٌ
يای خبری بٌ صَرت زندى تصَیر این نًنگ رٍ پخش نی کردنٍ .اقعا صحنٌ
با شکَيی بَد .يهٌ انتظار داشتن کٌ نًنگ بعد از این کنجکاٍی خَدش
دٍبارى سهت اقیانَس برگردى ٍ بٌ گرٍى نًنگ يا بپیَندى .انا بر خالف انتظار
يهٌ ،نًنگ درست در جًت عکس شنا کرد ٍ ير چٌ بیشتر بٌ سهت شًر
سانفرانسیسکَ کٌ نشرف بٌ خلیج سانفرانسیسکَ يست حرکت کرد .این
تازى شرٍع ناجراجَیی يای يانفری بَد .يهینطَر بٌ سهت شهال خلیج شنا
کرد ٍ ٍارد ديانٌ رٍدخانٌ ساکراننتَ شد .یٌ رٍدخَنٌ بزرگ کٌ بٌ خلیج
نیریزى .يانفری شرٍع کرد بٌ سهت باالدست رٍدخانٌ ساکراننتَ شنا کردن ٍ
يهینطَر کٌ باالتر نیرفت ،عرض رٍدخانٌ يو کهتر ٍ کهتر نیشد .نًنگ يا در
اقیانَس بی کران يو با شکَين ،چٌ برسٌ در یٌ رٍدخَنٌ کَچیک .يانفری

بٌ دنبال اقیانَس نیگشت انا بٌ ٍضَح گو شدى بَد .يزاران نفر از ايالی
شًريای اطراف بٌ کنارى يای رٍدخانٌ نیَندن تا يانفری رٍ تهاشا کنن انا
این ٍضعیت برای يانفری کشندى بَد .نًنگ يا باید در آب شَر اقیانَس
زندگی کنن ٍ بدنشَن برای اٍن تکانل پیدا کردى .اگر يانفری زنان بیشتری
رٍ در آب شیرین رٍدخانٌ ساکراننتَ سپری کنٌ حتها جَن خَدش رٍ از
دست نیدى .يانفری در نسیر خَدش بٌ سهت باالدست رسید بٌ یٌ پل کٌ
از رٍی رٍدخَنٌ نی گذشت ٍ فاصلٌ پایٌ يای اٍن بسیار کو بَد انا يانفری
تَنست با زحهت از اٍن يو رد بشٌ ٍ بیشتر بٌ سهت باال برى .از اٍنجا بٌ
بعد دیگٌ عهق رٍدخانٌ يو خیلی کو شدى بَد ٍ يانفری بٌ زحهت
نیتَنست شنا کنٌ .این شد کٌ نردم بٌ فکر چارى افتادن ٍ برای نجات
يانفری نقشٌ ای رٍ تدارک دیدن .تعداد زیادی قایق بٌ دٍ گرٍى تقسیو
شدن ،یک سری باالدست رٍدخانٌ ٍ یک سری يو پایین دست بٌ سهت
اقیانَس قرار گرفتن .در گرٍى باالدست افراد داخل ير قایق یٌ نیلٌ فَالدی
داخل آب کردن ٍ شرٍع کردن بٌ صَرت يهاينگ بٌ سر نیلٌ چکش زدن.
درست نثل رٍش ژاپنی يا ٍقتی نیخَان دلفین يا رٍ بٌ یک سهت يدایت
کنن ٍ شکارشَن کنن .این صدا ،صدایی يست کٌ بیشتر پستان دارای
دریایی دٍست ندارن ٍ باياش احساس خطر نی کنن ٍ ازش دٍر نیشن .در
سهت اقیانَس يو چند تا قایق بلندگَيای بزرگ نخصَصی رٍ کٌ فقط
نیرٍی دریایی انریکا داشت ٍ در اختیارشَن گذاشتٌ بَد زیر آب کردن ٍ
باياش صدای نًنگ يای گَژپشتی کٌ در حال خَردن يستند پخش کردن.
صدايایی کٌ قبال تَسط نحققان ضبط شدى بَد .بٌ نحض شرٍع این پرٍسٌ
يانفری ٍاکنش نشَن داد ٍ بٌ سرعت نسیرش رٍ  595درجٌ عَض کرد ٍ

شرٍع کرد بٌ سهت خلیج شنا کردن .بدیًیٌ نردنی کٌ در کنارى يای
رٍدخَنٌ شايد ناجر ا بَدن خَشحال شدن انا بٌ نظر برای خَشحالی ينَز
خیلی زٍد بَد .يانفری بٌ پلی رسید کٌ قبال ازش بٌ زحهت رد شدى بَدٍ ،لی
این بار نهیتَنست در جًت برعکس ازش رد بشٌ .يَا داشت تاریک نیشد ٍ
زنان بٌ سرعت سپری نی شد .نقانات شًر تصهیو گرفتن تا پل رٍ تا اطالع
ثانَی تعطیل کنن ٍ با آٍردن چند لَدر بزرگ شبانٌ شرٍع کردن دٍ تا از پایٌ
يای پل رٍ تخریب کردن .فردای اٍن رٍز ٍ در رٍشنایی صبح دٍبارى عهلیات
نجات شرٍع شد .قایق يا بٌ يانفری نزدیک تر شدن تا آخرین شانسشَن
رٍ برای نجات این نًهَن ناخَندى انتحان کنن .در طَل این ندتی کٌ
يانفری تَی آب شیرین گرفتار شدى بَد ٍ تالش بی اندازش برای شنا تَ آب
کو عهق رٍدخَنٌ ،ضعیف شدى بَد ٍ قدرتش رٍ از دست دادى بَد .انا با
شرٍع بٌ کار قایق يا ٍ شنیدن صدای نًنگ يای گَژپشت دیگٌ کٌ از
بلندگَيا پخش نی شد انگار دٍبارى جَن گرفت ٍ بٌ سرعت بٌ سهت پل
حرکت کرد .بٌ زحهت اٍل سرش رٍ رد کرد ،انا نتاسفانٌ نَقع خرٍج دنش
بین پایٌ يا گیر کرد .چند دقیقٌ ای تالش يانفری ادانٌ داشت تا اینکٌ
باالخرى نَفق شد دنش رٍ يو آزاد کنٌ ٍ بیرٍن بیاد .نردم کنار رٍدخَنٌ
دٍبارى شرٍع کردن بٌ خَشحالی کردن ٍ دست زدن ٍ این بار با لذت تهاشا
کردن دٍر شدن يانفری از رٍدخانٌ بٌ سهت خلیج .باالخرى يانفری دٍبارى
ٍارد خلیج سانفرانسیسکَ شد ٍ بٌ جای اینکٌ نستقیو از خلیج خارج بشٌ
یک رٍز رٍ اٍنجا گذرٍند .يانفری در این یک رٍز با پرش يای تهاشاییش بٌ
بیرٍن از آب ٍ فَران آب بٌ بیرٍن از سَراخ پشت سرش يهٌ رٍ نجذٍب
خَدش کرد .انگار بٌ نَعی داشت از ايالی قدردانی نی کرد .بعد از یک رٍز بٌ

سهت خارج خلیج سانفرانسیسکَ حرکت کرد از پل گلدن گیت رد شد ٍ رٍانٌ
اقیانَس بی کران شد جایی کٌ بًش تعلق داشت.
خیلی کَتاى افکت دریا ٍ فَران نًنگ
انا این پایان داستان يانفری نبَد.
بعد از این اتفاق کٌ سال  5891افتاد يانفری ير سال در نسیر کَچ خَدش
سری بٌ خلیج سانفرانسیسکَ نیزد .انگار کٌ برای تشکر ٍ سالم دادن بٌ
ايالی ٍارد خلیج نیشد .سال  5891دیدى شد ،سال  99 ٍ 5897يو
يهینطَر .سال  5885یک رٍز صبح ايالی نتَجٌ شدن کٌ یٌ نًنگ
گَژپشت در یٌ پارک ساحلی بٌ گل نشستٌ ٍ بٌ سرعت نتَجٌ شدن کٌ
رفیق قدیهیشَن يانفری باز يو تَ دردسر افتادى ٍ نیاز بٌ کهک دارى .باز يو
يهٌ دست بٌ دست يو دادن ٍ بٌ کهک يانفری اٍندن .اٍل با قایق يای
بزرگ ٍ طناب کشَندنش بٌ اب ژرف تر ٍ بعد يو با يهَن تکنیک کٌ پخش
صدای نًنگ يا از طرف اقیانَس ٍ چکش زدن بٌ نیلٌ يا از اٍن طرف برش
گردٍندن بٌ اقیانَس آرام .یک سال بعد سال  5885باز يو يانفری در جزایر
نقابل خلیج سانفرانسیسکَ دیدى شد انا این بار دیگٌ ٍارد خلیج نشد ٍ بعد
از اٍن دیگٌ يرگز دیدى نشد .اینطَر تصَر نیشٌ کٌ اٍن دیگٌ زندى نیست.
انرٍزى در شًر ریَ ٍیستا نزدیک يهَن پلی کٌ يانفری درش گیر کردى بَد
یٌ سنگ بنای یادبَد کار گذاشتٌ شدى ٍ يانفری اٍنقدر در ذين نردم ثبت
شدى کٌ ازش فیلو ٍ کتاب يای زیادی نَشتٌ شدى.
نَسیقی

این تَضیح رٍ بدم شاید برای شها يو سَال باشٌ .نًنگ يا رٍی دم
خَدشَن در قسهت انتًایی لکٌ يا ٍ خطَطی دارن کٌ یکتاست .نثل اثر
انگشت نیهَنٌ ٍ از رٍی اٍن بٌ سرعت نیشٌ نًنگ يارٍ از يو تشخیص
داد.
بخشی از رٍشی کٌ برای نجات يانفری استفادى شد ،یعنی ضربٌ زدن بٌ
نیلٌ يای داخل اب تکنیک الًام گرفتٌ شدى از ژاپنی يا بَد .البتٌ ژاپنی يا از
این تکنیک برای يدایت گلٌ دلفین يا بٌ ساحل ٍ شکارشَن استفادى نی
کنن .در این رٍش ژاپنی يا ٍقتی گلٌ دلفین يا رٍ پیدا نی کنن با چند تا
قایق نیرن پشت گلٌ رٍ بٌ ساحل .در ير قایق یٌ نفر یٌ نیلٌ فَالدی نیبرى
تَی آب ٍ با یک چکش بٌ این سرش کٌ بیرٍن آبٌ شرٍع نی کنٌ بٌ شدت
ضربٌ زدن.
از اٍنجایی کٌ دلفینًا پشتشَن بٌ سهت اقیانَس تَسط قایق يا احاطٌ
شدى ٍ ننبع صدایی يو يست کٌ ازش نیترسن ،تنًا رايشَن رفتن بٌ
سهت ساحلٌ .قایق يا يو يهینطَر حلقٌ رٍ براشَن تنگ نی کنن ٍ نزدیک
ساحل يو کٌ با نیزى ياشَن نیفتن بٌ جَن دلفین يای بیچارى ٍ دریایی از
خَن راى نیندازن .نتاسفانٌ کشَر ژاپن تَ این زنینٌ کارنانٌ سیايی دارى.
ينَز کٌ ينَزى علیرغو يهٌ فشاريای بین الهللی تَی ژاپن نًنگ يا ٍ دلفین
يا رٍ دستٌ جهعی شکار نی کنن .سال  ۶۱۰۲اٍنًا چند صد نًنگ رٍ کشتن
کٌ  ۶۱۱تاش نًنگ نادى باردار بَد .یٌ فیلو نستند يست بٌ اسو خلیج
کَچک  .The coveدر نَرد شکار نًنگ يا در ژاپنٌ ٍ عهق فاجعٌ رٍ بٌ
خَبی نشَن نیدى .اتفاقا این فیلو سال  3558جایزى اسکار بًترین فیلو
نستند رٍ يو برد ٍ پیشنًاد نی کنو حتها ببینید .در اسکاندیناٍی ٍ جزایر

فارٍ يو یک سنت قدیهی يست کٌ ير سال در یک رٍز تعداد بسیار زیادی از
نًنگ يا رٍ نی کشن .قبال فیلو ٍ عکسًاش رٍ در اینستاگرام ژرفا گذاشتو
نی تَنید برید ببینید.
بگذریو خَاستو بگو کٌ رٍش ژاپنی يا برای شکار نًنگ يا ٍ استفادى از اٍن
نیلٌ يای فَالدی الًام بخش طرفداران طبیعت برای نجات یٌ نًنگ
گَژپشت در خلیج سانفرانسیسکَ شد ٍ نیشٌ از يهَن رٍش در دریای
سیلیش يو برای نًنگ يای اٍکا استفادى کرد .در صَرت برٍز حادثٌ ای نثل
نشت نفت نیشٌ با استفادى از این نیلٌ يا نًنگ يای اٍرکا رٍ يدایت کرد
بٌ ننطقٌ انن .خَب این نَعی تعانل با نًنگ ياست .انگار کٌ داریو بًشَن
نیگو از اینجا دٍر شَ .نراقب باش ٍ نسیرتَ عَض کن.
این رٍش اگر چٌ نفیدى انا يهچنان ،رٍش بسیار ابتدایی يست ٍ نَاقصی
دارى .خیلی عالی نیشٌ اگر بشٌ ٍاقعا با اٍنًا حرف زد ٍ بًشَن فًهَند کٌ
چٌ اتفاقی دارى نیفتٌ.
ندت ياست کٌ نحققان زیادی سعی در رنز گشایی اصَات پستان داران
دریایی کردن .یکی از این دانشهنديا خانو دایانا رییس ،نتخصص پستان
داران دریایی در يانتر کالج نیَیَرکٌ .ایشَن اتفاقا نشاٍر نستند خلیج
کَچک کٌ قبلتر اشارى کردم يو بَدى .خانو دایانا ریس سالًاست کٌ بٌ دنبال
راى نستقیو ارتباط با پستان داران دریایی نی گردى .اٍن دنبال اینٌ کٌ بٌ
طریقی از صدايای پستان داران دریایی رنزگشایی کنٌ ٍ بفًهٌ ير صدا بٌ
چٌ نعناست .ایشَن این کارٍ بیشتر رٍی دلفین يا در آکَاریَم نلی انریکا
در بالتیهَر انجام نیدى .اٍنًا از کانپیَتر ٍ يَش نصنَعی برای رنزگشایی از

صدای دلفین يا استفادى نی کنند تا بفًهند کٌ این صدايا ير کدٍم بٌ چٌ
نعناست ،آیا نفًَم جهلٌ در اٍنًا ٍجَد دارى؟ آیا نیشٌ ارتباطی بین الگَيا
ٍ نعنی ي ا پیدا کرد؟ یا اصال دلفین يا طَری با يو ارتباط برقرار نیکنن کٌ
نا انسانًا اصال نهی تَنیو بفًهیو ٍ درک کنیو .دلفین يا نغز بزرگی دارن ٍ
بسیار اجتهاعی يستند ٍ حتها با يو ارتباط برقرار نی کنن ٍ در این شکی
نیست .يهٌ حیَانات یا بًترى بگیو اکثر حیَانات با يو تعانل دارن .نا فقط
باید از این ارتباط رنزگشایی کنیو .خانو دایانا یٌ کیبَرد زیر آبی برای دلفین
يا طراحی کردى بَد کٌ دکهٌ زیادی داشت ٍ ير دکهٌ یک نعنی داشت .یکی
برای غذا ٍ یکی برای تَپ ٍ چیزای دیگٌ .نثال ٍقتی دلفین با پَزش دکهٌ
تَپ رٍ فشار نیدى این صدا پخش نیشٌ
صدا
ٍ تَپ دادى نیشٌٍ .قتی يو دکهٌ غذا رٍ فشار نیدى این صدا براش پخش
نیشٌ
صدا
ٍ غذا دادى نیشٌ .با نرٍر زنان دلفین يا شرٍع کردن بٌ تقلید این صدايا.
صدا
دٍبارى گَش کنید ٍ .قتی صفحٌ رٍ لهس نی کنٌ ٍ صدا پخش نیشٌ يهَن
صدارٍ تقلید نیکنٌ
صدا

از اینجا بٌ بعد دیگٌ دلفین يا از کیبَرد استفادى نهی کردن ،رٍی آب
نیَندن ٍ خَدشَن خَاستٌ خَدشَن رٍ با صدايایی کٌ یاد گرفتٌ بَدن
بیان نی کردن ٍ این آغار تعانل با دلفین يا بَد .خیلی قبل تر از اینًا ناسا
پرٍژى ای رٍ ترتیب دادى بَد تا بٌ دلفین جهالت سادى رٍ یاد بدى .برای اینکار،
خانو نارگارت لَات بٌ ندت سٌ ناى در یک خَنٌ نیهٌ نستقرق در ساحل
جزایر ٍیرجین زندگی کرد .این خَنٌ طَری طراحی شدى بَد کٌ نصف
ارتفاعش اب بَد ٍ خانو نارگارت ٍ یٌ بچٌ دلفین نیتَنستن با يو در اٍنجا
زندگی کنن نثل یک نادر ٍ بچٌ .بعد از چند يفتٌ ،تالش دلفین برای تقلید
صدای خانو نارگارت ٍاضح بَد ٍ صدايایی شبیٌ صدای انسان از اٍن شنیدى
نیشد .در پایان سٌ ناى دلفین تَانایی درک ٍ تفاٍت قایل شدن بین جهالتی
کٌ خیلی شبیٌ بٌ يو بَدن رٍ داشتٌ .نثال نیتَنستٌ تفاٍت این دٍ جهلٌ رٍ
بفًهٌ "تَپَ ببر پیش عرٍسک" ٍ "عرٍسک رٍ ببر پیش تَپ" در فارسی این
دٍ تا جهلٌ شاید خیلی شبیٌ يو نباشن انا در انگلیسی ،این دٍ تا جهلٌ
جهلٌ تفاٍتشَن در یک حرفٌ کٌ جابجا نیشٌ:
 .Bring the doll to the ball ٍ Bring the ball to dollنیبینید آٍا يای
این دٍ جهلٌ خیلی شبیًن انا دلفین تفاٍتشَن رٍ نیفًهیدى ٍ دستَر رٍ
درست اجرا نی کردى .اقای جان لیلی طراح این آزنایش ٍ البتٌ خیلی
آزنایش يای دیگٌ در ارتباط با دلفین يا کتابی رٍ نَشتٌ بٌ اسو Mind of
 dolphinنغز دلفین ٍ نفصل یافتٌ يای خَدش رٍ در این زنینٌ تَضیح
دادى.
در يهٌ این نثالًایی کٌ زدم ،بیشتر بار یادگیری رٍی دٍش حیَانات بَدى.
خَب نا جای اینکٌ خَدنَن زبان حیَانات رٍ یاد بگیریو بیشتر تالش کردیو

بٌ نثال دلفین يا یاد بدیو کٌ چطَر با نا ارتباط برقرار کنن .شاید بًترى این
بار رٍ بزاریو رٍی دٍش خَدنَن ٍ نا از زبَن اٍنًا رنزگشایی کنیو .در این
راستا پژٍيشگران دانشگاى آریزٍنای شهالی با نطالعٌ دقیق رفتار گَنٌ يای
نختلف جانَری یک شرکت نَپا بٌ نام  Zoolinguaتاسیس کردى اند.
زٍلینگَا یعنی زبان جانَری .این شرکت قصد دارى یک سیستو يَش
نصنَعی برای درک زبان حیَانات ابداع کند .در گام اٍل يو فعال در تالش
برای طراحی الگَریتو درک زبان سگ يا يستند .انا ينَز ناشناختٌ يای
زیادی در این زنینٌ ٍجَد دارى .نا ينَز نهیدٍنیو کٌ کدٍم بخش از سیگنال
صَتی نعنی دارى ،اینکٌ چقدر تند حرف نیزنن نًهٌ ٍ نعنی نی بخشٌ بٌ
جهلٌ؟ یا گام صداشَن ،کَک صداشَن نًهٌ؟ یعنی اینکٌ چقدر بو یا زیر
حرف بزنن نًهٌ یا نٌ .سکَت بین جهالتشَنٌ کٌ نعنی دارى یا يانَنی اٍن
صدا نًهٌ ،اينگی کٌ دارى نًهٌ؟ اینًا سَاالتیٌ کٌ انیدٍارم يَش نصنَعی
بتَنٌ بٌ جَابش برسٌ .یکی دیگٌ از سَاالتی کٌ باید يَش نصنَعی جَاب
بدى اینٌ کٌ ٍاحد زبانی حیَانات چیٌ .نا ٍاحد يای زبانیهَن کالنتٌ ٍ بعد
جهالتٌ .در نَرد حیَانات نختلف چطَر؟
نا ينَز راى طَالنی ای داریو تا ترجهٌ زبان غیر انسانی .اگر این اتفاق بیفتٌ
قطعا ننفعت زیادی بٌ حیَانات نیرسٌ ٍ نا خَايیو تَنست ازشَن حهایت
بکنیو .انا نن نعتقدم ،نا نٌ بٌ خاطر حیَانات کٌ بٌ خاطر خَدنَن باید
اینکارٍ انجام بدیو .فًهیدن گَنٌ يای دیگر نَجَد بر رٍی زنین ،باعث
نیشٌ نا خَدنَن رٍ بًتر بفًهیو ،دنیانَن رٍ بًتر بفًهیو ٍ اصال جًان
بینیهَن عَض بشٌٍ .قتی دید نا عَض بشٌ ،خیلی چیزيا نیتَنٌ عَض
بشٌ .دٍستی نیگفت .اگر نا زبَن حیَانات رٍ نیفًهیدیو ،بعید نبَد کٌ

بًهَ ن بگن ،نا حیَانات يو دین داریو ٍ در دین نا انسان ،شیطانٌ .شاید
بًهَن نی گفتن ،شها انسانًا ٍحشتناک ترین اشتباى تکانل يستید ،شها
تبدیل بٌ يیَاليایی شدید برای کشتار ٍ بی رحهی ٍ قساٍت نسبت بٌ نا.
بیاید ير چٌ در تَان داریو در راى گسترش این عقیدى بذاریو کٌ انسان نالک
زنین ٍ طبیعت ٍ حیَانات نیست .انسان نالک حیَانات نیست .انسان تنًا
بخشی از طبیعت ٍ حیاتٌ .تنًا بخش کَچکی در کنار تهام نَجَدات دیگٌ.
این اپیزٍد تَلید شدى بَد تَسط افسانٌ قضاٍی ،نیالد پایندى ٍ نن علیرضا
پایندى.

