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ورودبهشهر

شکل بی عیب و نقصی دارد. معجزه ای از مهندسی در ابعاد کوچک که برای 
بال های ظريف و هنوز فرسوده  از دنیا مهیا شده است.  بازديدی کوتاه مدت 
نشده ای که به دقت بر روی شکمی جمع شده اند که با هر نفس کشیدنی به 
آرامی باال و پايین می شود. شش پای چاالک که مثل روز اول شان، با ظرافت بر 
روی ديوار غبارآلود قرار گرفته اند - هر کدام شان از نه قطعه ساخته شده اند، و 
اين يعنی هنوز طی برخورد های سهمگین با پره های دستگاه های تهويه يا پاهای 
جلويِی عنکبوت های جهنده، قطع نشده و از تعدادشان کم نشده است. سینه اش 
که از آن موهايی طاليی رنگ بیرون زده، منبع تولید نیرويی است که انرژی 
الزم برای ماهیچه های پروازی را در خود حبس کرده است. اين سینه آنقدر 
فشرده شده که از پشت صورت آرام او ديده نمی شود. صورتی که در آن، مغزی 
مینیاتوری، هماهنگ با کانال های ورودی و خروجِی شاخک ها، زائده های حسی، 
چشمان بزرگ و هشت صفحه چفت و بست شده ی خرطوم جای گرفته است.

لیورپول  خیابان  متروی  ايستگاه  شلوِغ  و  گرم  راهروهای  از  يکی  در  من 
در لندن ايستاده ام، و با بینی چسبیده به ديوار سرامیکی، اين نمونه ی ظريف 
از پشه ی خانگی )culex molestus( را که به تازگی از مرحله ی شفیرگی بیرون 
آمده، با تحسین نگاه می کنم. اما آرام آرام از خواب و خیاِل حشره شناسانه ام 
بیرون می آيم. نه فقط به خاطر رهگذران عجولی که برای برخورد نکردن به 
من، در آخرين لحظه به يک سمت ديگر راه شان را کج می کنند، و بیش تر از سر 
طلبکاری تا عذرخواهی، زير لب »ببخشید«ی می گويند، بلکه از اين بابت که 
با ناراحتی يادم می افتد که دوربین های مداربسته ای از سقف راهرو و واگن ها 
آويزان است و بلندگوها مدام از مسافران می خواهند که در صورت مشاهده ی 

هر گونه رفتار مشکوکی، آن را به پرسنل گزارش دهند.
يک  حرفه اِی  فعالیت های  از  يک  هیچ  برای  مناسبی  جای  شهر،  داخل 



8   داروینبهشهرمیآید

بین زيست شناسان هست که می گويد  نانوشته ای  قانون  زيست شناس نیست. 
شهرها جاهای اهريمنی ای هستند که زيست شناسان واقعی تنها از روی ناچاری 
مدتی را، آن هم تا جايی که ممکن است کوتاه در آن سر می کنند. دنیای واقعی، 
بیرون از محدوده ی شهری، در جنگل ها، دره ها و دشت ها قرار دارد. جايی که 

همه چیز بکر و وحشی است.
نه  دارم.  دوست  را  شهرها  که  کنم  اعتراف  خفا  در  بايد  من  راستش  اما 
روغن کاری شده ی  و  کارآمد  و  تمیز  و  يافته، شیک  سازمان  به شدت  اجزای 
شهرها را، بلکه بافت طبیعی و خاک گرفته و کثیف آن ها را دوست دارم که 
سر و کله شان در پشت و پسله های فراموش شده ای که فرِش نخ نمای فرهنگ 
عقب می نشیند، آفتابی می شود - زير شکِم شهر که عناصر مصنوعی و طبیعی 
با هم تماس پیدا کرده و روابط اکولوژيکی با يکديگر برقرار می کنند. از منظر 
مِن زيست شناس، شهر به واسطه ی همه ی آن شلوغ و پلوغی و ظاهر کاماًل 
غیرطبیعی اش، به منظومه ای از اکوسیستم های مینیاتوری تبديل می شود. حتی 
محله ی  آجِر  و  بتون  از جنس  يکسره  و  به ظاهر سترون  اين خیابان های  در 
»بیشاپزگیت«، من به اشکالی از حیات برمی خورم که به مقاومتی بی امان دست 
گچ مالی شده ی  ديوارِ  روی  ناديدنی  ترک های  از  بعضی  در  اينجا،  در  زده اند. 
انفعاالت  و  فعل  به وفور رشد می کنند.  میمون وحشی  پلی روگذر، گل های 
وصف ناپذيِر سیمان و فاضالب نشت کرده، قنديل های شفاف و سفید-زردی را 
به وجود می آورند که خود می توانند در نقش محل اتصاِل تارهای دوده گرفته ی 
عنکبوت های گردباف معمولی ظاهر شوند. رگه های سبز زمرديِن خزه ها در 
درزهای بین شیشه های سکوريت ضخیم و قاب های شان سبز می شوند، و گوی 
رقابت را از حبابه های زنگ زدگی ای می ربايند که راه شان را در میان اليه ای از 
ضد زنگ باز می کنند. کبوترهای شهری با پاهايی رنجور می کوشند تا تعادل شان 
را بر روی نرده های پالستیکی رف ساختمان ها حفظ کنند. و پشه ای روی ديوارِ 

مسیر زيرگذر ايستگاه مترو نشسته است.
نیز  لندن  متروی  پشه ی  به   culex molestus نیست.  عادی  پشه ی  يک  اين 
مشهور است. اولین وجه تسمیه اش اين است که اين پشه طی بمباران شهر در 
سال 1940 توسط آلمانی ها، دِق و دلش به خاطر ويرانی ها را بر سر لندنی های 



|ورودبهشهر   9

پناه گرفته بر سکوها و در مسیرهای خط مرکزی متروی ايستگاه خیابان لیورپول 
خالی کرد. و وجه تسمیه ی دومش به واسطه ی عالقه مندی متخصص ژنتیک 
دانشگاه لندن، کاترين برنه در دهه ی 1990 به آن هاست. بیرنه به پرسنلی پیوسته 
اين شبکه ی تونل شهری سرکشی  به دل و روده های  به طور روزانه  بود که 
می کردند. آن ها به عمیق ترين بخش های تونل ها می رفتند، جاهايی که ديوارهای 
آجرِی حامِل کالف هايی از کابل های برقی به قطر يک مچ دست، بر اثر دوده ی 
حاصل از لنت های قطار سیاه شده اند، و تنها به واسطه ی کدهايی مرموزی که 
با گچ يا رنگ کاشی های لعاب دار قديمی نوشته شده اند، می توانید تشخیص 
بدهید که در کجای اين شبکه ی پیچیده ايستاده ايد. همین جاست که پشه های 
متروی لندن زندگی و زادآوری می کنند. آن ها خوِن مسافران درون شهری را 
بیرنه،  آبگرفته و هواکش ها تخمگذاری می کنند؛  می دزدند، و در چاهک های 

الروها را از همین جاها جمع کرد.
او نمونه های آب همراه با الرو را از هفت نقطه در خطوط مرکزی، ويکتوريا 
و بیکرلو جمع آوری کرد. آن ها را به آزمايشگاهش برده، منتظر ماند تا الروها 
به پشه هايی بالغ )مثل آن پشه ای که روی ديوارِ تونل ديدم( تبديل شوند، و 
سپس پروتئین های آن ها را برای تجزيه و تحلیِل ژنتیکی استخراج کرد. بیست 
سال پیش، او را در کنفرانسی در ادينبرو، در حال ارائه ی نتايجش ديدم. اگرچه 
می خواست  او  اما  بودند،  کارکشته ای  تکاملی  شناسان  زيست  وی  مخاطبین 
زندگی  خط  سه  اين  در  که  مترويی  پشه های  اوالً  کند.  هیجان زده  را  همه ما 
می کنند، به لحاظ ژنتیکی با يکديگر فرق دارند. بیرنه به ما گفت که دلیل اين 
موضوع اين است که تونل های هر خط، دنیاهای تقريباً جداگانه ای را تشکیل 
می دهند، و در هر کدام، با رفت و آمدهای پیستون وار و مداومِ قطارها در درون 
تونل هايی تنگ، فقط توده های ثابتی از پشه ها وز  وز کنان به جنب و جوش در 
می آيند و در هم می آمیزند. او اشاره کرد که تنها راه ممکن برای اختالط ژنتیکِی 
آن ها در  »همه ی  که  اين است  بیکرلو و ويکتوريا،  مرکزی،  پشه های خطوط 
ايستگاه آکسفورد سیرکس، خط عوض کنند«. اما اين تفاوت ها فقط در پشه های 
ساکن در تونل های مترو مشاهده نمی شود. آن ها با خويشاوندان شان که روی 
زمین زندگی می کنند هم تفاوت دارند. نه فقط در پروتئین ها، بلکه حتی در 
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سبک زندگی شان. در خیابان های لندن پشه ها از خون پرندگان و نه انسان ها 
تغذيه می کنند. آن ها پیش از تخمگذاری بايد خون بخورند، سپس در گروه های 
بزرگ جفت گیری می کنند و به خواب زمستانی می روند. اما پشه های ساکن 
تونل ها از خون مسافرين تغذيه می کنند، و پیش از تغذيه تخمگذاری می کنند. 
آن ها گروه های تولیدمثلی تشکیل نمی دهند، اما نیاز جنسی شان را در فضاهای 

محدودی برطرف می کنند، و در سرتاسر سال هم فعال می باشند.
پس از تحقیقات بیرنه مشخص گرديد که پشه ی مترو فقط در لندن زندگی 
زندگی  جهان  سرتاسر  متروهای  و  زيرزمین ها  سرداب ها،  در  آن ها  نمی کند. 
می کنند و سبک زندگی شان را با محیط زيسِت انسان سازشان تطبیق داده اند. 
از  به لطف پشه هايی که در خودروها و هواپیماها گیر می افتند، ژن های شان 
شهری به شهر ديگر پخش می شوند. اما همزمان، با پشه های محلِی ساکن روی 
سطح زمین هم تولیدمثل می کنند و ژن هايی را از اين اندوخته ی ژنی نیز جذب 
بسیار  زمانی  اعمال در  اين  می کنند. همچنین مشخص شده است که همه ی 
بسیار متأخر رخ داده است - احتماالً culex molestus فقط از زمانی که انسان ها 

دست به ساخِت بناهايی در زيرزمین زدند، تکامل پیدا کرده است.
وقتی که در آن راهروی پر ازدحام در ايستگاه خیابان لیورپول، آخرين نگاه 
دقیق ام را به آن پشه ی متروی لندن می انداختم، به سازگاری های ناديدنی ای فکر 
می کردم که تکامل در درون آن بدن ريز و شکننده ايجاد کرده است. پروتئین های 
موجود در شاخک هايش طوری تغییر شکل داده اند که به جای بوی پرندگان، به 
بوی انسان ها واکنش نشان می دهند. ژن هايی که ساعت زيستی آن ها را تنظیم 
می کنند، برای جلوگیری از رفتن شان به خواب زمستانی، يا بازتنظیم و يا متوقف 
شده اند. زيرا در زيرزمین همیشه خون انسان وجود دارد و هوا هرگز زياد سرد 
نمی شود. همچنین توجه داشته باشید که برای ايجاد چنین تغییراتی در رفتار 
جنسی جانور، به وجود چه واگرايی های پیچیده ای نیاز بوده است! در گونه ای 
از آن ها، گروه نرها در توده های بزرگی جمع می شود، و ماده ها به درون اين 
توده ها رفته و بارور بیرون می آيند )گونه های ساکن بر روی زمین(. گونه ای از 
آن ها چنان کم تراکم هستند که دوتا از آن ها بايد به صورت اتفاقی به هم برسند 

و با هم در فضايی کوچک تولیدمثل کنند )گونه های ساکن در مترو(.
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ما  چرا  دارد.  جمعی مان  تخیل  با  لندن، حرف هايی  متروی  پشه ی  تکامِل 
اينقدر با آن ها کلنجار می رويم، و چرا من بعد از اين همه سال، ارائه ی کاترين 
بیرنه را اينقدر به وضوح به ياد می آورم؟ اول اينکه به ما ياد داده اند که تکامل، 
فرايند کندی است که گونه ها را به طور نامحسوسی طی میلیون ها سال تراش 
زمانِی کوتاه مدِت  بتواند در دوره های  که  فرايندی  نه  و  و شکل می دهد - 
تاريخچه ی شهری انسان به انجام برسد. از اين موضوع می توان نتیجه گرفت 
که تکامل فقط به دايناسورها و دوره های زمین شناختی مربوط نمی شود. در واقع 
آن را می توان همین  جا و همین حاال به چشم ديد! دوماً اين انديشه که تأثیر 
ما بر روی محیط زيست به قدری بزرگ است که حیوانات و گیاهان »وحشی« 
دارند با زيستگاه هايی که در اصل انسان ها برای خودشان ساخته اند سازگاری 
پیدا می کنند، ما را از اين موضوع آگاه می سازد که بعضی از تغییراتی که بر روی 

زمین اعمال می کنیم، بازگشت ناپذير هستند.
سومین دلیل برای اينکه چرا اين قدر با دقت به داستان پشه ی متروی لندن 
گوش می دهیم، اين است که آن ها موردهای جذابی برای ضمیمه شدن به اسنادِ 
استانداردِ تکامل به نظر می رسند. همه مان می دانیم که تکاملْ بال و پِر مرغان 
بهشتی را در جنگل های دوردست، و يا شکل گل های ارکیده را روی قله های 
سر به فلک کشیده تکمیل کرده است. اما ظاهراً اين فرايند چنان پیش پاافتاده 
و معمولی است که باورمان نمی شود درست در زير پاهامان، در میان کابل های 
برِق دوده گرفته ی سیستم متروی شهر نیز در جريان باشد. چه مثاِل خوب و 
کم نظیری دم دست مان است! از همان دست چیزهايی که انتظار داريد در کتاب 

درسی زيست شناسی پیداشان کنید.
اما اگر اين مثال، يک استثنا نباشد، چطور؟ اگر پشه ی زيرزمینی، نماينده ی 
همه ی گونه های گیاهی و جانوری ای باشد که در تماس با انسان ها و محیط  
به  به قدری  اگر چنگال های مان  انسان ساز قرار می گیرند، چطور؟  زيست های 
دور گلوی اکوسیستم های زمین سفت شده باشد که اشکال حیاِت روی زمین در 
حال تکامل يافتن برای سازگاری با يک سیاره ی کاماًل شهری باشند، چه طور؟ 
اين ها سوآالتی هستند که ما در نظر داريم تا در اين کتاب با آن ها کلنجار برويم.
به زودی سراغ آن ها می آيیم. جهان در سال 2007، شاخصی سرنوشت ساز 



12   داروینبهشهرمیآید

را پشت سر گذاشت: در آن سال، برای اولین بار در تاريخ، تعداد انسان های 
شهرنشین از تعداد افراد ساکن در مناطق روستايی پیشی گرفت. از آن زمان به 
بعد، آمار به طور خیره کننده ای افزايش يافت. در میانه ی قرن بیست و يکم، دو 
سومِ جمعیِت تخمینی 9/3 میلیارد نفری جهان، در شهرها ساکن خواهند شد. 
يادتان باشد که اين ارقام برای کل جهان می باشند. در اروپای غربی، از سال 
1870 تعداد شهرنشین ها بیش تر از تعداد افراد روستايی شد. و اياالت متحده نیز 
در سال 191۵ به اين نقطه رسید. مناطقی مانند اروپا و آمريکای شمالی، بیش از 
يک قرن است که با گام هايی استوار در مسیر تبديل شدن به قاره هايی شهری 
قدم می زنند. مطالعه ای که اخیراً در اياالت متحده انجام شده، نشان می دهد که 
متوسط فاصله ی بین يک نقطه ی مشخص روی نقشه تا نزديک ترين جنگل به 

آن، ساالنه حدود 1/۵ درصد افزايش پیدا می کند.
تا پیش از اين در تاريخ سیاره مان، هرگز يک شکل يگانه حیات نتوانسته 
»خب،  که  بپرسید  است  ممکن  شود.  مسلط  سیاره  روی  بر  اين حد  تا  بوده 
دايناسورها را چه می گويید؟« اما دايناسورها، خودشان يک رده ی کاملی متشکل 
از احتماالً هزاران گونه بوده اند. مقايسه ی هزاران گونه دايناسور با يک گونه ی 
هوموساپینس، مانند مقايسه ی همه ی میوه فروشی های تک شعبه اِی دنیا با میوه 
پیش  تا  اکولوژيکی، جهان هرگز  مقیاس  در  است. خیر،  تسکو1  فروشی های 
نگرفته است: يک  قرار  پیدا کرده ايم،  امروز  ما  اين، در چنین موقعیتی که  از 
تک گونه ی حیوانِی بزرگ که سیاره را به طور کامل پوشانده است و آن را 
براساس منافعش تغییر می دهد. اين گونه در هر لحظه، يک چهارم غذايی را که 
همه ی گیاهان جهان تولید می کنند، و نیمی از آب های شیرين جاری را برای 
خود برداشت می کند. باز هم چیزی که تا پیش از آن سابقه نداشته است: هیچ 
گونه ی ديگری که محصول تکامل باشد، هرگز قادر نبوده است يک چنین نقش 

اکولوژيکی مرکزی ای را در يک چنین مقیاس جهانی ايفا کند.
بنابراين، جهان مان دارد يکسره تحت سیطره ی انسان قرار می گیرد. تا سال 
2030، تقريباً ده درصد سیاره، توسط شهرها اشغال خواهد شد، و بیش تِر مساحت 
بقیه ی زمین را مزارع، مراتع و مجتمع های کشاورزِی انسان ساز خواهند پوشاند. 

1. خرده فروشی زنجیره ای عظیمی که در سرتاسر دنیا شعبه دارد
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از  مجموعه ای  چنین  يک  شاهد  اين،  از  پیش  تا  هرگز  طبیعت  مجموع،  در 
زيستگاه های يکسره جديد نبوده است. اما وقتی ما راجع به اکولوژی و تکامل، 
درباره ی اکوسیستم ها و طبیعت صحبت می کنیم، با لجبازی انسان ها را فاکتور 
به کاهِش زيستگاه ها  بر روی آن قطعاِت رو  با کوته نظری فقط  می گیريم، و 
که تأثیر انسان هنوز بر روی آن ها اندک بوده است، متمرکز می شويم. يا اينکه 
سعی می کنیم که طبیعت را تا جای ممکن، در برابر تأثیراِت زيان بارِ انسان و به 

خصوص جهان غیرطبیعی قرنطینه کنیم.
را ديگر نمی توان حفظ کرد. زمان آن رسیده است  يک چنین رويکردی 
که بپذيريم که فعالیت های انسان، مهم ترين نیروی اکولوژيکِی واحد در جهان 
می باشد. چه بخواهیم چه نه، زندگی ما کاماًل با هر آنچه که روی اين سیاره 
می گذرد، گره خورده است. تنها سوار بر بال های خیال مان می توانیم طبیعت را 
از محیط زيست انسانی منفک کنیم. در جهان واقعیت، شاخک های مان با تار و 
پود طبیعت محکم گره خورده اند. ما شهرهايی پر از ساختمان هايی بديع و از 
جنس شیشه و فوالد می سازيم. ما از آبراهه ها برای آبرسانی استفاده می کنیم، 
آلوده شان می کنیم و بر سر راه شان سد می سازيم. مزارع را درو کرده، سمپاشی 
می کنیم و به آن ها کود می دهیم. ما گازهای گلخانه ای را به هوا می فرستیم و 
موجب تغییر اقلیم می شويم. ما گیاهان و حیوانات بیگانه را در محیط رهاسازی 
می کنیم، و ماهی ها، حیوانات و درختان را برای غذا يا استفاده های ديگرمان 
يا  مستقیم  طور  به  حیات،  غیرانسانِی  اشکاِل  همه ی  می کنیم.  قطع  و  شکار 
غیرمستقیم، با انسان ها سر و کار پیدا خواهند کرد. و اغلب، چنین مواجهه هايی، 
برای موجود زنده ی مورد بحث بی اهمیت نمی باشند. انسان ها ممکن است بقا 
و سبک زندگِی آن  را تهديد کنند. اما اين موجود می تواند فرصت هايی نو و 
 culex ِآشیان های جديد را خلق کند، درست مثل همان اتفاقی که برای اجداد

molestus افتاد.

کاری  چه  طبیعت  دست  از  فرصت ها،  و  چالش ها  با  مواجهه  در  پس 
برمی آيد؟ تکامل پیدا می کند. اگر هم امکان پذير باشد، تغییر کرده و سازگاری 
پیدا می کند. هر چه اين فشار بیش تر باشد، تکامل فراگیرتر و سريع تری رخ 
به سمتم  لیورپول  خیابان  ايستگاه  تونل  در  که  کراوات بسته ای  تُّجارِ  می دهد. 



14   داروینبهشهرمیآید

بزرگی  فرصت های  شهرها  در  اگر  که  می دانند  خوب  خیلی  آوردند،  هجوم 
وجود دارد، همان طور هم رقابت های بزرگی در بین آن ها در جريان است. اگر 
می خواهید دوام بیاوريد، بايد روی تک تک ثانیه های آن حساب ويژه باز کنید. 
در اين کتاب می خواهم نشان دهم که طبیعت هم به همین صورت عمل می کند. 
در حالی که همه ی حواس مان متوجه کاهِش حجم طبیعت بکر و دست نخورده 
بوده است، درست پشت سرمان در شهرهايی که ما طبیعیدانان با اَخ و پیف به 
آن ها می نگريم، اکوسیستم های شهری در حال تکامل بوده اند. در حالی که ما 
برای حفظ اکوسیستِم زوال يافته ی پیشاشهرنشینی در جهان تالش می کرديم، 
فراموش کرده بوديم که طبیعت در واقع در حال داربست بستن برای ساختِن 

اکوسیستم های جديد شهری برای آينده بوده است.
می خواهم از هزاران روشی که اکوسیستم های شهری از طريق آن ها خودشان 
را جمع و جور می کنند، و از اينکه چگونه ممکن است آن ها يک روز به شکل 
مسلط طبیعت بر روی سیاره ی شهرنشین مان تبديل شوند، بگويم. اما قبل از 

اينکه دست به کار شويم، می خواهم درد و دلی با شما بکنم.
در  طبیعت  از  فهمی  به  که  می کنند  تالش  که  مردمی  از  فزاينده ای  گروه 
اکوسیستم های شهری برسند، اغلب متهم می شوند که دارند برای توسعه گرانی 
که طبیعت وحشی را تخريب می کنند، دستاويزی جور می کنند - يا حتی با 
دشمن همخوابه می شوند و از پشت به بدن حفاظت طبیعت خنجر می زنند. 
سال ها پیش همراه با همکارم جف هويسمان از دانشگاه آمستردام، مقاله ای در 
روزنامه ملی هلند de Volkskrant نوشتم، و در آن بیان کردم که طبیعت پويا و 
همواره در حال تغییر است، و اما نبايد تالش کنیم که اکوسیستم های هلند را 
دقیقاً به همان شکل و ترکیبی که در نقاشی های منظره ی قرون پیشین ديده ايم، 
حفظ کنیم. ما طالب رويکرد واقع بینانه تری برای حفاظت شديم که در آن برای 
گونه های بیگانه و طبیعت شهری جايگاهی اختصاص داده شده است، و به جای 
گونه های موجود در آن، توجه بیش تری به پويايی مداومِ خودِ اکوسیستم داريم.

اين مطلب به مزاج بسیاری از افراد خوش نیامد. ما ايمیل های خشم آلودی 
جبهه ی  در  کردن  بازی  به  را  ما  که  کرديم  دريافت  همکاران مان  سوی  از 
را  بهانه ها  غیرموجه ترين  که  کردند  متهم  راستی ای  دست  سیاست مداران 
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می کنند.  تبديل  طبیعی  جهان  در  ويرانگری شان  ادامه ی  برای  دستاويزی  به 
خوانندگان عصبانی به ما توصیه کردند که »برويد و اين ها را به مردمان استرالیا 
و نیوزيلند بگويید که به چشم خود ديدند که طبیعت شان چگونه مورد تجاوز 

خرگوش ها و وزغ های نیشکر قرار گرفت.«
چنان حمالتی، قلبم را عمیقاً به درد می آورد. من کودکی ام را به جمع آوری 
سوسک ها و نگاه کردن به پرنده ها گذرانده بودم، و روز را دوربین و کتاب 
راهنمای گیاهان و شیشه به دست و پرسه زنان در دشت های اطراف خانه مان به 
شب می رساندم. دشت هايی که روزگاری آن ها را فرشی از غده سرانگشتی های 
زودرس می پوشاند، و در آنها از النه های گیالنشاه ها عکس می گرفتم و اولین 
سوسک غواص طاليی بزرگ زندگی ام را همان جا شکار کردم، امروزه کامال 
زير رشد بی رويه ی شهری روتردام خفه شده است. وقتی که اولین بولدوزرها 
شروع کردند به صاف کردن زمین بازی، من داشتم با مشت هايی گره کرده و 
نگاه می کردم، و همان جا قسم  آن ها  به  ناتوان و خشمگین و گريان  جسمی 
خوردم که انتقام طبیعتی را که برای همیشه از دست رفته بود، بستانم. بعدها که 
به عنوان اکولوژيست مناطق استوايی در برونئو زندگی و کار می کردم، فقط با 
ناتوانی به جنگل های حرايی که به پارکینگ تبديل شدند و جنگل های بارانی 

بکری که زير کشِت تک محصولِی نخل روغنی می رفتند می نگريستم.
اما عشق و عالقه به طبیعت، در عین حال به من درک درستی از قدرت 
انسانی،  داد. گسترش جمعیت  زنده  بی وقفه ی جهان  و سازش پذيرِی  تکامل 
امری است بديهی. سوای امراض همه گیر و کنترل ديکتاتورگونه ی زاد و ولد، 
انسان ها پیش از به پايان رسیدن قرن، زمین را به زير سیطره ی شهرها و محیط 
زيست شهری شده شان در خواهند آورد. به همین دلیل است که ما بايد تا جای 
ممکن از بسیاری از مناطق بکر و دست نخورده ی حیات وحش محافظت کنیم، 
و نبايد به غلط چنین برداشت کرد که اين کتاب می خواهد چنین تالش هايی 
بکر  مناطق  سوای  که  کرد  درک  بايد  همزمان  اما  بدهد.  جلوه  ارزش  کم  را 
اعمال حفاظتی معمول و مرسوم )ريشه کن کردن  و دست نخورده، در واقع 
گونه های بیگانه، و برچسب »علف هرز« و »آفت« به آن ها زدن( ممکن است 
موجب تخريِب اکوسیستم هايی شوند که در آينده نقش حمايتی را برای انسان 
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ايفا خواهند کرد. در عوض، من در اين کتاب می گويم که ما بايستی نیروهای 
شکل  جديد  اکوسیستم های  به  االن  همین  و  جا  همین  دارند  که  را  تکاملی 
می دهند، با روی گشاده بپذيريم و تحت کنترل شان در آورديم، و بگذاريم که 

طبیعت در قلب شهرهای مان رشد کند.



زندگی در شهر
بی شمار خیابان های پر ازدحام، رشد سرسام آور آهن، عصیاِن پر زرق 

و برق، بلند و نازک، نورانی، قدرتمند به سوی آسمان های صاف
- والت ویتمن، »ماناهاتا« )برگ های علف، 1855(

1





1

واپسینمهندساکوسیستمطبیعت

واقع  »ُورنه«  ساحلِی  شنی  تپه های  روتردام،  شهر  غرِب  کیلومتری   32 حدود 
مقیاِس  کوچک  استانداردهای  براساس  )حداقل  پهناور  منطقه ای   - شده اند 
افزونی  روز  طور  به  که  گیاهی  پوشش  با  روانی  تپه های  از  متشکل  هلندی( 
می شود.  بلعیده  روتردام  گسترِش  حال  در  بندر  وسیله ی  به  شمال  سمت  از 
می توانید آنجا روی فرشی از خزه و گلسنگ بنشینید، و در حالی که توده های 
عظیم الجثه ی سنگ آهن و زغال سنگ در دوردست با کشتی جابجا می شوند و 
با سر و صدای زيادی در بادِ بی امان بر سطح آب شناور هستند، ساندويچی در 
میان گل های زرد و کمیاب 1Blackstonia perfoliata و خربقان باتالقی2 بخوريد.

وقتی که دانش آموز بودم، تقريباً همه ی شنبه ها را در آن جا به دنبال سوسکی 
طبیعت  دوستان  و  من  می کردم.  سپری  گسترش ام  حال  در  مجموعه ی  برای 
دوست نوجوانم که گاهی اوقات معلم خستگی ناپذيِر زيست شناسی مان هم به 
ما ملحق می شد، در طول رودخانه ی ماس گشت زنی می کرديم، با قايق از روی 
آن می گذشتیم و در میان مخزن های نفتی و تأسیسات ترسناک مواد شیمیايِی 
به  تپه ها  میان  در  را  روز  سرتاسر  سپس  می انداختیم.  تخته  شلنگ  پااليشگاه 
جمع آوری گیاه و حشره می گذرانديم. يکشنبه ها به طبقه بندی، سنجاق زدن، 
شناسايی غنائم، و يادداشت کردن تمام و کمال جزئیات در دفترچه يادداشت 

             Marsh helleborine.2 از خانواده ثعلبیان.Yellow-wort .1 از خانواده گل سپاسیان.
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اختصاص داشت؛ مأمنی سراسر لذت، پیش از آنکه هفته ی مالل آور دوباره از 
صبح دوشنبه آغاز شود.

چیزی حدود 4,000 گونه سوسک در هلند وجود دارد، و من تا جايی که 
می توانستم در ورنه از آن ها جمع آوری کردم. بعد از دو سه سال، در قفسه های 
را  مختلف  گونه ی   800 از  بیش  اتاقم،  توی  حشرات  تلنبار شده ی  کشوهای 
جمع آوری کرده بودم که وجود بعضی از آن ها پیش از آن در کشور گزارش 

نشده بودند.
چند صد گونه ی اول به آسانی يافت می شدند: گونه هايی متداول که آن ها را 
در حال خرامیدن در جاده يا نشسته بر روی برگ ها می ديدم و شکار می کردم. 
اما همان طور که فهرست يافته هايم بزرگ و بزرگ تر می شد، برای گیر انداختِن 
جمع آوری  روش های  به  اختصاصی«،  »زيستگاه هايی  با  گريزپاتر  گونه های 
پیشرفته تری نیاز پیدا می کردم. چیزی مثل مورچه دوست ها1 - حیواناتی که در 
طبیعت، در داخل النه مورچه ها زندگی می کنند. کتاب راهنمای حشره شناسی ام 
به من می گفت که بهترين زمان برای يافتن شان، اواسط زمستان است، وقتی که 
همه ی ساکنین يک النه ی مورچه در نقاط عمیق تر جمع می شوند و - مهم 
تر از آن - اگر کسی مزاحم شان شود و تحت فشار قرارشان دهد، وی را گاز 

می گیرند.
پس در يکی از صبح های يخبندان زمستانی، بیلچه را به بدنه ی دوچرخه ام 
زدم.  رکاب  ساحل  از  دور  تپه های  کاجستان های  از  يکی  سمت  به  و  بستم 
می دانستم که در آنجا النه های گنبدی شکل و بزرِگ مورچه های سرخ چوبزی 
ساقه های  با  و  بودند،  جا  آن  هنوز  مورتپه ها  دارند.  وجود   )Formica rufa(
خشک شده از گزنه های سوزآوری پوشیده شده بود که بر روی اين نقاط سرشار 
از آمونیوم رشد کرده بودند. بیلچه را در عمق مورتپه فرو بردم. بیلچه های پر 
از مخلوط برگ های سوزنی کاج و بلورهای يخ را که باال کشیدم، باالخره به 
اعماقی در امان مانده از يخزدگی رسیدم که پناهگاه مورچه ها بود. الِک سرد و 
گرم چشیده ی سوسک را بیرون آوردم، وسیله ی زيرکانه و سنتی که آلمانی ها 
طراحی اش کرده بودند، و از کیسه ی پارچه ای محکم و الک و قیف تشکیل 

1. حیواناتی که به صورت رابطه همزيستی يا انگلی، در النه مورچه ها زندگی می کنند.
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می شود. مصالح النه را مشت مشت از توی آن رد می کردم، و آن را به شدت 
تکان می دادم تا حشرات را از ذرات درشت تر جدا کنم. در آخر، موادِ رد شده 

از الک را در جعبه پالستیکی بزرگی گذاشتم و به انتظار نشستم.
هنوز مدت زيادی نگذشته بود که مورچه های يخزده آرام آرام شروع کردند 
به باز کردن و کشیدن دست و پاهاشان. بعد شروع کردند به راه افتادن به دور 
دنبال  به  من  نداشتم.  آن ها  به  عالقه ای  من  اما  جعبه.  پالستیکی  کف  دورِ  تا 
چیزهايی بودم که در میان مورچه ها پراکنده بودند. آن جا، يک سوسک دلقک1 
قهوه ای و کوچک با پاهايی کشیده شده به بیرون از بدن گرد براقش هم بود که 
کاماًل به يک دانه می مانست. سوسک ولگردی2 را هم که شکمش را به نشانه ی 
هشدار بیرون داده بود آنجا ديدم. چیزهايی که دنبال شان بودم را آنجا يافتم! 
سوسک های مورچه دوست که هرگز بیرون از النه ی مورچه ها ديده نشده اند. 
سوسک ها را در شیشه ی مرگ گذاشتم )يک شیشه مربای قديمی با دستمال 
کاغذی و چند قطره اتر(، به خانه بردم شان، به دقت با سوزن ثابت شان کردم، 
و کارتی با نام گونه ی مورچه ای که آن ها را در النه اش پیدا کرده بودم، به آن 
وصل کردم )طبق توصیه ی کتاب معتبر سوسک هايم(. بعد کلیدهای شناسايی ام 
را بیرون کشیدم تا مطمئن شوم که يک سری کامل از گونه های سوسک هايی 
را يافته ام که هرگز تا قبل از آن نديده بودم شان، و اينکه ديگر الزم نبود دردسر 

حفاری کردن يک النه ی مورچه را در وسط زمستان به خود بدهم.
کتاب  در  ويلسون  اُ  استیون  و  هولدبلر  برت  سرشناس،  مورچه شناسان 
داده اند  اختصاص  حیواناتی  به  را  کاملی  بخش  مورچهها،  معتبرشان  و  حجیم 
که با مورچه ها همخانه می شوند. آن ها يک جدول »خالصه شده«ی چهارده 
صفحه ای ارائه کرده اند که نه تنها سوسک ها، بلکه فهرستی از مايت ها، مگس ها، 
نیز دربر می گیرد. خرخاکی، شبه عقرب ها،  ابريشم و عنکبوت ها را  کرم های 
هزارپايان، دم فنری ها، نیم باالن و جیرجیرک ها و غیره. تقريباً در هر گروهی 
از موجودات، گونه هايی وجود دارند که راه شان را به میان جوامع مورچه ها باز 

کرده و با حقه هايی در آن جا سر می کنند.

.Histeridae 1. از خانواده ی
.Staphylinidae خانواده ای از سوسک ها با نام التین : rove beetles .2
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اين حقه ها بر دو دسته اند. اولین دسته، همرنگ ]يا يکدست[ شدن است. 
مورچه ها در دنیايی بیش تر شیمیايی زندگی می کنند. ارتباط برقرار کردن در 
يک جامعه ی مورچه ای، از طريق بوها و رايحه ها صورت می گیرد. اين بوها که 
پیام های مورچه ها را از يکی به ديگری منتقل می کنند، معادل های فرومونِی يک 
پیام ساده ی »سالم، چطوری«، يک پیام اطمینان بخِش »خوبه، خوبه، همه چیز 
جوره«، يک پیام هیجان زده ی»اوهوی، يه غذای خوب در دو فرسنگی النه«، يا 
پیام مضطربانه ی »خودتون رو نجات بديد!!! يه حرومزاده داره يه بیلچه ی خونی 

رو توی لونه می تپونه!!!« می باشند.
زبان شیمیايِی مورچه ها به مثابه ی سیستم ايمنی اجتماعی نیز عمل می کند: 
اين زبان، »خودی« را از »بیگانه« تمیز می دهد. به هر موجودی که بوی اعضای 
کلونی را ندهد، بی رحمانه حمله می شود. بنابراين مورچه دوست ها برای داخل 
شدن به النه )حتی آن هايی که قصد هیچ مزاحمتی برای مورچه ها را ندارند(، 
بايد رمز شناسايِی مورچه ها را بشکنند. آن ها برای اجتناب از کشف هويت شان، 
برای صحبت کردن با »مورچه«ها تکامل يافته اند. بسیاری از مورچه دوست ها، 
عالمت های  خصوص  )به  عالمت دهی  مولکول های  که  دارند  ويژه ای  غدد 
»مماشات کننده«ی( میزبان شان را تولید می کنند و آن ها را از طريق موهای شان 
به هوا می فرستند. بعضی از مورچه دوست هايی مانند سوسک های ولگردِ متعلق 
به جنس Lomechusa، حتی دو زبانه هستند: آن ها در زمستان ها در النه ی مورچه 
آتشیِن Myrmica زندگی می کنند و با مسالمت با آن ها گپ و گفت می کنند. اما 
در بهار از پیش Myrmicaها می روند و تابستان را در النه ی مورچه سرخ چوبزی 
 Formica می گذراند، و يکجورهايی به يک باره دايره ی واژگانی شیمیايی متعلق به

را برمی گزيند. 
مورچه دوست ها طی تکامل، حقه ی دومی را نیز برای بقا در جوامع مورچه ها 
ياد گرفته اند، و آن يافتِن آشیانی است که در آن شاد و ايمن باشند. وسواِس 
بی اختیار مورچه ها به اين موضوع کمک می کند. هرگاه که به طور اتفاقی سنگی 
را در باغی برمی داريم و دزدکی به النه ی مورچه ها - زير سنگ - نگاهی 
می اندازيم، ممکن است آن جا آشفته بازاری به نظر برسد که در آن هر کدام 
از مورچه ها به يک سمت حرکت می کنند، انگار دانه هايی را از سر تصادف 
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به شدت ساختارمند  واقع جامعه ای  در  آن جا  اما  باشید.  پاشیده  زمین  روی 
می باشد که هر نقطه ای را برای به تحرک در آوردن جامعه، به کارويژه ی خاصی 
اختصاص داده است - بی شباهت به يک شهر قرون وسطايی نیست. آن ها 
ضايعات کلونی را در قسمت آشغالدانی ها خالی می کنند؛ تاالرهای جانبی و 
تاالرها  از  اقامت گروهان های دفاعی النه می باشند.  النه های محافظتی، محل 
دارای  تاالرهای جوجه کشی،  استفاده می شود؛  لوازمِ ضروری  نگهداری  برای 
نیز  ملکه  می باشند؛  تخم ها  و  الروها  شفیره ها،  برای  جداگانه ای  بخش های 

اتاقک هايی مختص به خودش را دارد.
بعضی از مورچه ها دارای اصطبل هايی برای نگهداری از شته های شیرده، يا 
کرت هايی باغبانی برای پرورش قارچ های خوراکی يا برای جوانه زنی دانه های 
سفت - تا از اين جوانه ها تغذيه کنند - می باشند. و بعد نوبت به بخش های 
آذوقه جويی،  اصلی  مسیرهای  می رسد:  النه  نقل  و  حمل  سیستم  از  مختلفی 
جاده اِی  سیستم  يک  حتی  و  جانبی،  انشعاب های  النه،  سرتاسر  شاهراه های 
بی نهايت منشعب که النه را به مناطق درونی آن متصل می کند، مورچه ها بدون 
هیچ گونه طرح ريزی يا بودجه بندی مرکزی ای، قادر شده اند شبکه ی مسافرتی 

پیچیده ای را بسازند که طراحان شهری انسانی اغلب از رقابت با آن عاجزند.
هر کدام از اين زيرسازه های مختلِف النه های مورچه و محیط اطراف شان، 
مورچه دوست هايی مختص به خودشان را دارند. اين همزيستی، در واقع از همان 
راه های دسترسِی ورودی و خروجی النه شروع می شود. مورچه کهربايی اروپايی 
تنه ی درختان  نقلی در سرتاسر  دارای مسیرهای حمل و   )Lasius fuliginosus(
Amphotis marginata می باشند.  پاتوق سوسک  اصلی،  اين مسیرهای  می باشند، 
اين سوسک ها، راهزن هايی تمام عیار هستند. آن ها روز را در مخفیگاه هايی در 
طول مسیرها پنهان می شوند، اما شب هنگام بیرون آمده و جلوی مورچه هايی که 
همراه با غذا به النه برمی گردند را می گیرند. سوسک با کمک شاخک های کوتاه 
و قدرتمندش، دهان مورچه را باز می کند و به سرعت بر روی سرش می کوبد. 
اين عمل به روشی نسبتاً متقاعد کننده، رفتار گداگونه ی مورچه های داخل النه 
را تقلید می کند. مورچه ی شوکه شده، غذايش را خالی می کند و سوسک غذای 
قی شده را به سرعت برمی دارد. اگرچه مورچه اغلب متوجه اشتباه خود می شود 
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و بعد تالش می کند به ولگرد حمله ببرد. اما Amphotis دارای يک زره ی صاف، 
بزرگ و سنگین می باشد. سوسک بر سر جايش چندک زده، ضمايم اش را جمع 
می کند و به مانند يک تانک نفوذناپذير می شود. بنابراين مورچه کارگر ساده لوح 

خیلی زود تسلیم شده و دست خالی به النه اش باز می گردد.
مورچه های  النه ی  در  را  روزگارش  که  دارد  وجود  نیز  ديگری  سوسک 
است.  النه  رفتگر   ،Pella funestaِولگرد سوسک  الرو  می گذراند.  کهربايی 
از  به تغذيه  میان توده های ضايعات زندگی می کنند و در همان جا  آن ها در 
به  رفتن  يا حتی  و  زير  در  پنهان شدن  با  آن ها  می پردازند.  مرده  مورچه های 
داخل اجساد مورچه ها، از نگاه ها دور می مانند. وقتی الرو سوسک ولگرد مورد 
تهاجم مورچه ی کارگری قرار بگیرند، شکمش را از روی زمین بلند می کند 
و با ترشحات غدد شیمیايی اش، فوراً موجب آرام شدن يا سردرگمی مورچه 
می شود - يکجورهايی مثل »نیش مورچه«. مورچه های Pella funesta بالغ عالوه 
بر تغذيه از مورچه های مرده، گاهاً بصورت گروهی به شکار مورچه های زنده 
نیز می پردازند. سوسک ها مثل يک دسته شیر، مورچه ها را تعقیب کرده، يکی 
از آن ها تالش می کند بر پشت مورچه ای سوار شده، آرواره هايش را در گردن 
به  اغلب  حمالت  اين  کند.  پاره  را  گلويش  و  عصب ها  و  ببرد  فرو  مورچه 
شکست می انجامند، اما در صورت موفقیت آمیز بودن، همه ی سوسک های گروه 

با هم از شکار سود می برند.
اما الدورادوی )شهر طال( النه ی مورچه ها، تاالرهای پرورشگاه است. در 
تازه شکار شده(  )مانند حشرات  کیفیت ترين غذاهای شان  با  اينجا مورچه ها 
را برای الروهای تازه متولد شده می آورند. بعضی از مورچه دوست هايی که 
وانمود  شیمیايی  مواد  تولید  با  يا  کرده اند،  پیدا  راه  رويايی  آشیانه ی  اين  به 
می کنند که الرو مورچه هستند و از مورچه های کارگر غذا طلب می کنند، و 
يا اينکه به شکار کردن خود الروها می پردازند. اما از تاالرهای پرورشگاه به 
شدت مراقبت می شود. هر فضولی را که در آنجا پیدا کنند، بالفاصله می کشند. 
تکامل  تاالرها  اين  در  زندگی تخصصی  برای  که  مورچه دوستی  هر  بنابراين 
يافته است، بايستی از طريق تکامل، تکنیک های به شدت پیچیده ای را برای 
Clav- کرده باشند. سوسک  گريز از دشمن دانسته شدن توسط مورچه ها کسب
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نشان  اين سوسک،  اين سوسک های خاص می باشد.  از  يکی   ،iger testaceus

بدنی  دارای  دارد.  مورچه ها  در النه ی  زندگی  با  میلیون ها سال سازگاری  از 
رنگ پريده، با يک سِر به طرز عجیبی کشیده و بی چشم، شاخک های عجیب 
و غريب و گرزمانند و دسته های ضخیمی از موهای طاليی بر روی پشتش 
می باشد. باز هم، رازی در اين موها نهفته است. زير آن ها، غددی وجود دارد 
که مواد شیمیايی تولید شده شان، ظاهراً بوی مرگ می دهد. از جسد حشرات 
هم همین بو بلند می شود. مورچه کارگری که به سراغ اين سوسک بیايد، آن را 
با يک شکار تازه کشته شده اشتباه می گیرد )سوسک با نقش مرده بازی کردن، 
مورچه را بیش تر فريب می دهد(، سوسک را با قسمت جلويی بدنش به راحتی 
بلند کرده و به تاالر پرورشگاه است می برد، جايی که همه ی خوراک های لذيذ 
از آن سر در می آورند. در آن جا ممکن است تکه های اضافِی گوشت در حال 
فساد هم بر روی سوسک گذاشته شوند، توده را با بزاق های قی شده ی سرشار 
از آنزيم های هضم کننده بپوشانند و کارهای ديگری هم بر روی آن انجام دهند 
- همه ی اين کارها برای اين است که غذا به مزاج الروها خوش بیايد. اما 
در واقعیت، به محض اينکه سوسک از زير توده ی بقايای حشرات به بیرون 

می خزد، شروع می کند به خوردن تخم ها، الروها و شفیره های مورچه.
Claviger testaceus، Pella funesta، و Amphotis marginata، تنها سه تا از حدوداً 

ده هزار گونه ی مختلف مورچه دوست هايی هستند که دانشمندان فکر می کنند 
وجود داشته باشند، و حداقل به يکصد خانواده ی مختلف از حیوانات بی مهره 
جوامع  که  وقتی  از  احتماالً  مورچه دوستی،  تکاملِی  انفجار  اين  دارند.  تعلق 
مورچه ها وجود داشته اند، برقرار بوده است - حداقل 7۵ میلیون سال. دلیلش 
اين است که مورچه ها به آن دسته ی تراز اول از مخترعین و نوآورانی تعلق 

دارند که اکولوژيست ها آن ها را »مهندسان اکوسیستم« می خوانند. 
واژه ی »مهندس اکوسیستم«، اولین بار توسط سه اکولوژيست در مقاله ای 
و  الوتون  جان  جونز،  کلیو  گرديد:  ابداع   1994 سال  به  اویکوس  نشريه  در 
موشه شاکاک. آن ها می نويسند: »مهندسان اکوسیستم، موجوداتی هستند ]...[ 
که با ايجاد شرايط فیزيکی و تغییر در مواد زنده و غیر زنده، دسترسِی منابع 
زيستگاه شان  راستا،  همین  در  آن ها  می کنند.  تسهیل  گونه ها  ديگر  برای  را 
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مهندسان  بگويیم:  را می سازند«. واضح تر  مراقبت می کنند و آن  را اصالح و 
اکوسیستم، اکوسیستم خودشان را می سازند. به راحتی می توان مشاهده کرد که 
مورچه ها چقدر با اين تعريف مطابقت دارند. مورچه ها در محیط زيست شان 
منابع را  به واسطه ی سطوح باالی خود سازمان دهی شان،  گسترش می يابند و 
در النه  های شان متمرکز می کنند. درون النه، اکوسیستم بديعی با بیالن مداوم 
آورده می شود، که  به داخل  آن ها  به شکل غذايی می باشد که توسط  انرژی 
هزار  ده  اين  بگیرد.  قرار  هم  گونه ها  ديگر  مورد سوءاستفاده ی  است  ممکن 
فرصت هايی  از  استفاده  برای  که  می باشند  گونه های جديدی  مورچه دوست، 
اما  يافته اند.  تکامل  می آورد،  فراهم  مورچه ها  مهندسی شده ی  اکوسیستِم  که 
باشند، ممکن  حتی گونه هايی که ويژگی های مورچه دوست ها را هم نداشته 
است تحت تأثیر تغییراِت مورچه ها در محیط زيست شان قرار گیرند. مثل آن 
النه ی  نیتروژِن دورتادورِ  از  گزنه های سوزش آوری که در قطعه های سرشار 

مورچه های سرخ چوبزی که من حفاری اش کردم، رشد کرده بودند.
به جز مورچه ها، گونه های ديگری نیز وجود دارند که آن ها هم از مهندسین 
مهم اکوسیستم می باشند. به حیوانات ديگری که سازه هايی بسیار بزرگ تر از 
خودشان می سازند، مثل موريانه ها و مرجان ها بینديشید. و همچنین الزم نیست 
مثال، سگ های  برای  باشند.  قدرها هم کوچک  اين  اکوسیستم  مهندسین  که 
آبی را در نظر بگیريد، که خانواده ای از آن ها، بهترين تیم مهندسی هیدرولیک 
هستند. آن ها درختان را تراشیده و از آن ها به همراه تخته سنگ ها، برای ساخت 
سدهايی به طول صدها متر استفاده می کنند. آن ها در آب های با سرعت کم، 
سدهايی صاف می سازند، اما در رودخانه های با سرعت باال، سدهايی منحنی 
شکل می سازند که فشار آب را بهتر تحمل می کنند. سدها موجب کندتر و 
مانع  شده،  ايجاد  تاالبی  زمین های  و  می شوند،  آب  جريان  شدِن  عريض تر 
نزديک شدِن آزادانه ی شکارچیانی مانند گرگ ها به النه های شان می شوند، و 
ذخاير دائمی غذای سگ آبی )گیاهان آبی و قلمه های درختان( را در فصل 
زمستان حفظ می کنند. آن ها کانال هايی را برای نقل و انتقال کنده های بسیار 
سنگین درختان حفر می کنند، و الوار می سازند: اقامتگاه های کلبه مانند بزرگی 
پوست  و  تکه های چوب  گل،  با  می شوند،  ساخته  ترکه ها  و  شاخه ها  از  که 
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ارتقای  اين  همه ی  واسطه ی  به  آبی  سگ های  می شوند.  مستحکم  درختان 
که  دارند  زيست شان  محیط  روی  بر  برجسته ای  تأثیر  چنان  محیطی،  زيست 
آشیان جديدی برای همه ی گونه های ديگر خلق می کنند. حتی بعد از اينکه 
سگ های آبی منطقه ای را ترک می کنند و سدشان شکسته و خراب می شود، 
جريان حاصله باعث گسترِش مرغزارهايی می گردد که تا دهه ها پس از رفتن 

سگ های آبی، می توانند باقی بمانند. 
يکی از جاهايی که در گذشته، سگ های آبی چنین تأثیری را بر آن داشته اند، 
مدخل  در  شمالی،  آمريکای  شرقی  ساحل  روی  بر  است  بزرگی  جزيره ی 
رودخانه ی موهکونه توک. جزيره ی کشیده و باريکی با پستی و بلندی های ماليم 
- نام سرخپوستی آن، به معنی »جزيره ی تپه های فراوان«1 می باشد. تا چند صد 
بلوط و  بلوط،  از جنگل های وسیع شاه  تپه ها پوشیده  اين  سال پیش، بیش تِر 
گردوی آمريکايی بودند. بارندگی در اين منطقه، فراوان اما به صورت تدريجی  
بود که موجب جاری شدن 62 مايل شاخابه و جويبارِ کم فشار در سرتاسر جزيره 
می شده است. سگ های آبی به وفور در اين زيستگاه های مناسب برای آن ها 
يافت می شدند. در نقطه ای از بخش جنوبی جزيره، دو شاخابه در دره ای که به 
تدريج گود می شد، به هم می پیوستند. سگ های آبی بر روی اين شاخابه ها سد 
ساخته، و دره را همراه با درختان افرای قرمز آن، به باتالقی تبديل کرده بودند. 
اين باتالق ها کم کم توسط حیوانات ديگری مانند اردک جنگلی، قورباغه های 
سبز و گاوسرهای قهوه ای که احساس در خانه بودن را به آن جا دارند، تصرف 
نیز  مردابی  بنفشه  و  آبی شمالی2  تیرکمان  قرمز،  افرای  کنار  در  آن جا  شدند. 
می رويیدند. همه ی اين اطالعات را ما به لطف مطالعه ای - به معنای واقعی 
کلمه پیشگامانه - به سرپرستی اکولوژيست منظر، اريک ساندرسون از جامعه 
حفاظت محیط زيست نیويورک بدست آورده ايم. آن ها با استفاده از اطالعات 
مربوط به اقلیم، توپوگرافی و نوع خاک جزيره، يادداشت های اولیه ی انگلیسی 
و هلندی درباره ی مناظر طبیعی و حیات وحش آن، و مدل سازی کامپیوترِی کل 
شبکه ی غذايِی آن قسمت از آمريکای شمالی، توانستند مناظر طبیعِی جزيره و 

2. گیاهی گلدار و نیمه آبزی از تیره 1Alismataceae. ماناهاتا    



28   داروینبهشهرمیآید

همه ی اشکال حیاِت ساکن در آن در چهارصد سال پیش را بازسازی کنند. 
امروزه عماًل از آنچه در اين منطقه وجود داشته، چیزی باقی نمانده است. 
نام پروژه ی منهتن  نیز به  زيرا آنجا، جزيره منهتن است، و تحقیق ساندرسون 
از  نقشه ی مسیرياب  با يک  بود که وب سايتی  اين  پروژه  مشهور شد. هدف 
بکنید، همه ی  انتخاب  که  را  نقشه  از  نقطه ای  کنند. هر  ايجاد  امروزی  منهتن 
سازه های انسانی آن کنار زده می شوند، و بهترين ارزيابی از زيستگاه و حیات 
وحش غنی آن نقطه، پیش از پا گذاشتن اروپايیان به آن، با جزئیات کامل و 
تمام رنگی نشان داده می شود. ساندرسون می نويسد » ]چهارصد[ سال عمران 
و توسعه، چنان اين فراوانِی اولیه را دستخوش تغییر کرده است که به سختی 
می توانیم تصور کنیم که شايد اين جاده ها، آسمانخراش ها و ثروت امروزين مان، 
متعلق به اولین مستعمره نشینان اروپايی و همسايگان بومی شان بوده باشند«. او 
سالگرد  چهارصدمین  کرد،  پیدا  دست  هدفش  به   2009 سپتامبر  دوازدهم  در 
روزی که هنری هودسون، سوار بر کشتی متعلق به کمپانی هند شرقی هلند، 
برای اولین بار چشمش به اينجا افتاد و در دفتر گزارش هايش با خط خرچنگ 

قورباغه ای نوشت »سرزمین با صفايی برای قدم گذاشتن بر آن.«
در واقع، وقتی از نقشه تعاملِی پروژه در http://welikia.org ديدن می کنید، 
مناطق وحشی دست  انگشت شمار  از  يکی  به  را  شما  ارث  گوگل  که  انگار 
اين  نخورده ی روی زمین هدايت می کند. پوشش جنگلی سراسری که فقط 
به  متعلق  اقامتگاه  چندين  و  جويبارها  مرغزارها،  باتالق ها،  با  جا  آن  و  جا 
سرخپوستان لِناپه، و مقدار کمی ساحل و چند ديواره سنگی قطع شده است. 
نقشه ی  و  کنید،  کلیک  »خیابان ها«  دکمه ی  که روی  وقتی  اما  بهشتی.  مکانی 
خیابان های امروزی بر روی همه ی آن سرسبزی ظاهر شود، به ناگاه می فهمید 
که آن جويبار پر آبی که بدان زل زده بوديد، در واقع در هارلم يا گرينیچ ويلیج 
امروزی جاری بوده است. برای مثال، محل تالقی دو شاخابه که سگ های آبی 
در آن جا باتالقی از درختان افرای قرمز ايجاد کرده بودند، امروزه درست در 
از زير ساختمان پست  آن  تايمز واقع شده است، يک شاخه ی  میدان  وسط 

نیويورک و ديگری از زير دبیرستان ژاکلین کندی اوناسیس در می آيد. 
اين روايت، چه  از  باشد که قصدم  برايتان سوآل شده  حاال ممکن است 
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می تواند باشد. با کلیک بر روی دکمه های روی نقشه ی تعاملی پروژه ی منهتن، 
تأثیراِت دو مهندس اکوسیستم تغییر وضعیت می دهیم. سگ های آبی  بین  ما 
منهتن رفته اند، اما جای شان را به چیزی داده اند که می توان آن را واپسین مهندس 
اکوسیستم طبیعت خواند: هوموساپینس، با چرخیدن در منهتن امروزی، درست 
مثل مورچه های توی يک مورتپه، اکوسیستم خودش را مهندسی کرده است. 
و همانند هر مهندس اکوسیستم خوبی، فعالیت هايش موجب به وجود آمدن 
آشیان هايی برای حیوانات و گیاهان همزيست شده است. نه مورچه دوست ها، 
اما اگر مايل باشید، انسان دوست ها. ما در اين کتاب می خواهیم اين موجودات 
انسان دوست و آشیان هايی را که آن ها در اکوسیستم مهندسی شده توسط انسان 

برای خودشان دست و پا کرده اند، کشف کنیم.



2

تپهیمورچهیاانسان

واژه ی  من  ساپینس،  هومو برای  طبیعت  اکوسیستم  مهندس  واپسین  لقب  در 
گو ش مان  به  طبیعت  واژه ی  که  وقتی  زيرا  کردم.  استفاده  تعمداً  را  »طبیعت« 
می خورد، معموالً فکرمان به سمت يک کالنشهِر پر جمعیت، پر سر و صدا، 
آلوده و بتونی نمی رود. ما بیش تر به چیزی می انديشیم که اتفاقاً می خواهم در 

هنگام نگارش اين کتاب، از آن چشم پوشی کنم.
من در ايواِن مرکز تحقیقات میدانی در مالزی شرقی1 نشسته ام. چند روزی 
استوايی  زيست شناسی  آموزشی  دوره ی  يک  برای  تا  هستم  ساکن  اينجا  را 
از پنج متری جايی که نشسته ام  بارانی دست نخورده  آماده شوم. جنگل های 
قرار  من  ديدرس  در  گیاهی مختلف  يکصد گونه ی  احتماالً  شروع می شوند. 
دارند: درختان استوارِ جنگل های بارانی با ريشه های محکم شده در خاک، و 
سرخس هايی که بر روی شاخه های شان رويیده اند، پیچک ها و گیاهان خارداری 
که خود را از نخل ها باال کشیده اند، و النه های مورچه های Myrmicaria که به 
آن ها چسبیده اند. طی دو ساعت گذشته، بارها و بارها تمرکزم را برای نوشتن 
اين متن از دست داده ام و به آن گیاهان سرسبز خیره شده ام، دو خوک ريشدار 
که خرخرکنان از آنجا می گذشتند، يک سنجاب غول پیکر، يک سینه سرخ پیسه 

1. واقع در جزيره برونئو.
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به رنگ  بزرگ و  پروانه، و يک سوسک  بیست گونه  کاکل سفید، و حداقل 
سبز فلزی از زيرخانواده ی Melolonthinae1 را ديده ام که غژغژکنان در مسیری 
منقار شاخی های  به  مستقیم حرکت می کرد. صداهايی بی چون و چرا متعلق 
کالهخوددار )يک رشته ی مهیجی از »ووهوو«ها که با قاه قاه ديوانه واری به اوج 

می رسند(، و يک قرقاول آرگوس بزرگ )»وو وو!«( را از دور می شنیدم.
اين جنگل، سوای از میخ هايی با پرچم های رنگارنگی که دانشجويان برای 
نشانه گذاری طرح های مطالعاتی شان، در زمین فرو کرده اند، کاماًل بکر و دست 
نخورده است. در دوردست، شیب جنگلی تا 1۵00 متری ارتفاع می گیرد. اين 
دايره ی شبیه به دهانه های آتشفشانی که 24 کیلومتر پهنا دارد، تا سال 1948، 
زمان برخورد خلبانی با هواپیمايش به سراشیبی صخره ای تندی که حاشیه ی 
جنگل را می سازد، هنوز ناشناخته بود. پنداشته می شود که تا پیش از ساختن اين 
مرکز مطالعاتی، اين »دنیای گمشده« هرگز هیچ سکونتگاه انسانی ای را به خود 
نديده بوده است. اگر جاهای ديگر را بتوان طبیعت نامید، پس اين جا، وحشی، 

دست نخورده و عاری از هر گونه از دستکاری انسانی ست.
اما چرا به هنگام صحبت کردن در مورد طبیعت، همیشه به طور تلويحی يا به 
طور صريح، عامل انسانی را از معادله کنار می گذاريم؟ چرا آن النه ی مورچه ی 
آويزان از آن درخت را طبیعی به حساب می آوريم، اما شهرهای انسانی مان را 
خیر؟ چرا نقش مهمی را که اين مورچه ها در عملکرد اکولوژيکِی تکه زمین شان 
در جنگل های بارانی دارند تحسین می کنیم، اما از روش چیره شدِن انسان ها بر 
يک چشم انداز، ابراز انزجار می کنیم؟ ماهیتاً بین اين دو تفاوتی وجود ندارد. آن 
مورچه های مهندس اکوسیستم، النه های شان را از مواد و مصالحی می سازند که 
از محیط زيست شان به دست می آورند - درست مثل انسان ها. جوامع آن ها 
بزرگ می شوند و کارگرهای شان که فقط به رفاه النه های شان می انديشند، هر 
چیزی قابل خوردنی را که در تکه زمین محل زيست شان يافت بشود، مصرف 
می کنند - درست مثل انسان ها. اگر بخت يارشان باشد، کلونی ها زاد و ولد 
می کنند و تا جايی که محیط زيست شان قادر به تأمین غذا و مصالح ساخت و 
ساز برايشان باشد، کار و بارشان رونق دارد. درست مثل شهرهای انسانی. پس 

1. از خانواده ی سرگین غلتانان.
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چطور است که ما فکر می کنیم جامعه ی مورچه ها و نقش آن در شبکه ی غذايی 
جهانی طبیعی است، اما جامعه انسانی را به مثابه ی موجود تحمیلِی غیرطبیعی 

و ناخواسته ای بر سر همین شبکه ی غذايی می نگريم؟
و  بسیار  تالش  زيست  محیط  محافظان  و  اکولوژيست ها  فیلسوفان، 
تا طبیعت و طبیعی را تعريف کنند. پس من  قلمفرسايی های زيادی کرده اند 
خودم را از اين کار معاف می دارم. اما بگذاريد به صراحت اذعان کنم که من 
شهرهای انسانی را به اندازه ی ابرساختارهايی که ديگر مهندسان اکوسیستم برای 
جوامع شان می سازند، کاماًل طبیعی می بینم - تنها تفاوتش در اين است که در 
حالی که مورچه ها، موريانه ها، مرجان ها و سگ های آبی نقش شان را برای مدت 
میلیون ها سال در سطحی نسبتاً ثابتی حفظ کرده اند، ابعاد مهندسی اکوسیستم 
انسان با درجات مختلفی از عظمت، تنها به اندازه ی چند هزار سال رشد داشته 
و  پیچیده  زندگی در چنین جوامع  برای  عنوان يک گونه،  به  ما  اينکه  است. 
فشرده ای مناسب هستیم يا خیر، خود مسئله ی ديگری است و من در انتهای 
اين کتاب، به آن بر خواهم  گشت. اما ابتدا بیايید کالنشهرهای مدرن انسانی را به 
خاطر آنچه که هستند، يعنی يک پديده ی اکولوژيکی مهیج و بديع بررسی کنیم.
در ابتدا، وقتی که گونه ی ما تازه از اجدادِ کوچک مغزترش تکوين يافته بود، 
امروزين  استانداردهای  براساس  نادر بود که می شود آن را  به قدری  و هنوز 
مهندسین  واقع  در  ما  شناخت،  آسیب پذير  گونه ی  عنوان  به  قرمز1،  فهرست 
شبیه  تاحدودی  ما  شکارگر گردآورنده ی  اجداد  بوديم.  خرده پايی  اکوسیستم 
پناهگاهی طبیعی - شايد  با  مکانی  به سگ های آبی، محل مناسبی، ترجیحاً 
آنجا  آنکه  از  پیش  و  پیدا می کردند  را  غار -  يا يک  برجستگی سنگی  يک 
را دوباره ترک کنند، مدتی برای بهره برداری از محیط زيست در آنجا ساکن 
می شدند. احتماالً بعضی از حیوانات »اهلی اولیه« مانند اجداد سگ ها، ما را در 
شب زنده داری های مان همراهی کرده اند و با پرسه زدن در اطراف اقامتگاه مان، 
گیاهان  ما حیوانات و  تغذيه می کرده اند. و حتی شايد  بقايای غذاهای مان  از 
اهلی شده خودمان را هم با خود می آورديم: جونده های خوردنِی توی قفس ها 

1. فهرستی که اتحاديه بین المللی حفاظت از محیط زيست تهیه می کند و جامع ترين فهرست برای 
اعالن وضعیت حفاظتی گونه های زيستی جهان می باشد.
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)مثل موش های صحرايی پولینزی که توسط مردمان الپیتا1 به اين ور و آن ور 
برده می شدند( يا قلمه های گیاهان دارويی. مستقر شدن در يک محل، شامل 
گیاهان  از  است،  می شده  اقامتگاه  بر  و  دور  گیاهاِن  کردن  قطع  يا  سوزاندن 
برای  ما  می کردند.  را حذف  نامطلوب  گیاهان  و  مراقبت  دارويی  و  خوراکی 
پختن ماهی يا حیواناتی که شکار می کرديم، و همچنین صدف ها و حلزون هايی 
که از رودخانه ها جمع می کرديم، اجاق هايی تدارک ديديم. ما برای دسترسی به 
کندوها و الروهای سرشار از پروتئیِن زنبورها، النه های شان را خراب می کرديم، 
حیوانات بزرگ را شکار می کرديم، و میوه ها و مغزيجات را از جنگل ها جمع 
می کرديم. درست مثل سگ های آبی، احتماالً حتی بر روی يک شاخابه سدی هم 
احداث می کرديم تا ماهی هايی که از اين پس در آب های کم عمق پايین دست 
زيست،  محیط  روی  بر  ما  تأثیرات  کنیم.  صید  را  می کردند  شلوپ  و  شلپ 
می بايستی اندک بوده باشد - ريزاقلیمی خشک تر به خاطر قطع کردن پوشش 
گیاهی، حذف محلی حیوانات بزرگ و معرفی چند گونه ی بیگانه - و هر گاه 
که گروهی از انسان ها آنجا را ترک کرده و به شکارگاه های جديدی می رفتند، 

محیط زيست به سرعت خودش را ترمیم می کرده است.
شد.  بیشتر  و  بیشتر  تغییرات  اين  زديم،  کشاورزی  به  دست  ما  که  وقتی 
برای  مهم  پیامد  دو  آن،  دنبال  به  گشتن  جای  به  غذا  پرورش  انقالبِی  ابداِع 
روش زندگی مان داشت. اول اينکه پرورش گیاهان برای امرار معاش در اطراف 
سودی  يا  لزومی  کوچ نشینی  زندگی  ديگر  که  بود  معنی  بدين  اقامتگاه مان، 
نداشت. با وجود اين، سختی کشیدن برای برپا کردن مزارع و کشاورزی در 
آن ها، قطعاً يک سرمايه گذاری بلند مدت بود. تا وقتی که خاک هنوز خسته نشده 
بود، بهتر بود که آدم از جايش تکان نخورد. دوم اينکه با کشاورزی کردن، سطح 
غذايی مان هم تغییر می کرد - سطح غذايی، به جايگاه يک موجود زنده در 
هرم غذايی می گويند. گیاهان سبز که انرژی خورشید را جذب و کربن موجود 
در هوا را »می خورند«، به مثابه ی »تولیدکنندگان اولیه« و اصلی جهان، در سطح 
که  کرده اند  اشغال  گیاه خواری  را حیوانات  دوم  می نشینند. سطح  اول غذايی 
اين تولیدکنندگان اولیه را مصرف می کنند. در سطح سوم هرم غذايی، می توان 

1. اولین مردمان ساکن در اقیانوسیه 
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الی آخر. علت  شکارچیانی را يافت که از اين گیاه خواران تغذيه می کنند، و 
اينکه هرم غذايی را به شکل يک هرم ترسیم می کنند، اين است که تنها حدود 
يک دهِم انرژی تولید شده به وسیله ی يک اليه، به سطح بعدی يا بااليی منتقل 
می گردد. بقیه ی اين انرژی، در اين مسیر به صورت فضوالت، گرما و انرژِی 
الزم جهت حرکت بدِن موجودات زنده به سطح بعدی اتالف می گردد. و از 
آنجا که میزان انرژی موجود در يک سطح مشخص می کند که آن سطح از چه 
تعداد زندگی می تواند پشتیبانی کند، بنابراين در هر زيستگاهی می توان چندين 
تُن موجود سبز )سطح اول(، میلیون ها حشره ی گیاه خوار )سطح دوم(، هزاران 
پرنده ی حشره خوار )سطح سوم(، يک گروه راسو و شاهین )سطح چهار(، و 
شايد فقط يک شکارچی بزرگ مثل يک ببر تنها يا يک عقاب تک زی را در 
سطح پنجم مشاهده کرد. انسان ها با رفتن از زندگی عمدتا بر پايه ی شکارگری 
به سمت زندگی اغلب بر پايه ی کشاورزی، در مجموع در هرم غذايی، به يک 
رده ی پايین تر - جايی که میزان انرژی باالتری داشت و بنابراين فضا برای رشد 

جوامع شان بازتر بود - نزول کردند.
و ما رشد کرديم. پنج شش هزار سال قبل، به قدری در آبیاری و کشت 
و کار بر روی زمین پیشرفت کرديم که ديگر الزم نبود به خاطر کاهش مواد 
غذايی موجود در خاک، مرتباً جابجا شويم. کشاورزی به چنان موفقیتی دست 
يافت که الزم نبود همه ی ساکنین يک روستا، درگیر آن شوند. کار کشاورزی 
به متخصصان آن سپرده شد و بقیه ی ساکنین می توانستند به کسب و کارهای 
ضروری ديگر بپردازند. اين بدين معنی بود که اين سکونتگاه های دائمی، تبديل 
به مکان هايی شدند که می توانستند مواد غذايی و اجناس مورد نیاز سرزمین شان 
را تأمین کنند. اين به نوبه خود، منجر به پیشرفت فناوری های حمل و نقل و 
پرورش افرادی با مهارت هايی در ساخت و ساز و حفظ و نگهداری آن ها شد. 
شهرها نیز به مکان هايی تبديل شدند که جنگ های سازمان يافته از درون آن ها 
به شکارگری و گردآوری مشغول  را که هنوز  قبايلی  آن ها  شکل می گرفت، 
بودند مقهور خود ساخته و بیش از پیش به پراکنش سبک زندگی کشاورزی و 
روستاسازی مبادرت ورزيدند. در همین زمان ها، حدودا 6000 سال قبل، اولین 
شهرهای واقعی در بین النهرين پديدار شدند. در ابتدا اين شهرها يک به يک 
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ساخته می شدند، اما با گذشت چندين قرن، بخش های بیش تر و بیش تری از 
دنیا صاحب نشانه هايی از شهرنشینی شدند، شهرهای جديدی در هند و مصر 
سر بر آوردند، و بعد سرعت اين روال بیش تر شد: پاکستان، يونان، چین و.... 
يیل  دانشگاه  در  همکارانش  و  ربا«  »مرديت  تحقیقات  براساس  که  انیمیشنی 
به  تا  از ۵700 سال پیش  ساخته شده است، نشان می دهد که چگونه شهرها 
امروز در سرتاسر جهان پديدار شده اند - در ابتدا به کندی ساخته می شدند، اما 
بعد مثل ذرت هايی که آن ها را در يک ماهیتابه بو می دهیم، به سرعت سرسام آورِ 

شهرسازی در قرن گذشته رسیديم.
در چند دهه ی بعدی، تنها انتظار می رود که اين ذرت های بوداده پر سر و 
صداتر شوند و کالنشهرها )با بیش از 10 میلیون نفر جمعیت ( به روی صحنه 
بیايند. امروزه در دلتای رودخانه پرل، يکی از کانون های اصلی اقتصاد چین، در 
منطقه ای کوچک تر از وسعت غیر قابل توجه بلژيک، به قدری شهرها در کنار 
هم فشرده شده اند که آن را با مجموِع جمعیِت 120 میلیون نفری اش، تقريباً برابر 
با کل جمعیت روسیه، يک »مگالوپلیس« می نامند. تا سال 2030، تقريباً ده درصد 
کل جمعیت روی زمین، فقط در 41 کالنشهر ساکن خواهند شد، و اغلب اين 
کالنشهرها در شرق چین، هند و غرب افريقا واقع خواهد بود. کینشاسا1 که تا 
چند دهه پیش هنوز يک مرداب سوت و کور بود، 20 میلیون جمعیت را در 
خود جای خواهد داد، و در الگوس بیش از 24 میلیون نفر اقامت خواهند گزيد. 
اين تصورات ممکن است سرگیجه آور باشند، اما اگر بخواهیم به طور تخمینی 
صحبت کنیم، بايد بگويیم که در واقع پر رونق ترين شهرنشینی ها در شهرهای 
در کشورهای  نفر(  میلیون   ۵ از  کمتر  )با جمعیتی  مقیاس  متوسط  و  کوچک 
سابقاً روستايی به وقوع خواهند پیوست. چنین شهرهايی به سرعت، تا بیش 
از دو درصد در سال گسترش پیدا می کنند. در حالی که میزان رشد سالیانه ی 
کالنشهرهای واقعاً بزرگ، تنها 0/۵ درصد می باشد. طی دهه ی آينده، شهرهای 
بزرگ ترشان  برادران  از  بیش تر  برابر  دو  توسعه،  حال  در  جهان  کوچک تِر 
جمعیت ها را به خود جلب خواهند کرد. برای مثال جمعیت شهری کشوری 
مانند الئوس که فاقد مراکز شهری واقعاً بزرگ می باشد، بین سال های 2000 تا 

1. پايتخت جمهوری دموکراتیک کنگو با جمعیت 1۵ میلیون نفری خود، پرجمعیت شهر در افريقاست.
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2010 دو برابر شده است. 
همه ی اين آمارهايی که ارائه دادم، بدين معنی نیست که متخصصان بر سر 
اينکه يک شهر واقعا چطور جايی است، به توافق با هم نرسیده اند. تعاريف 
با  ديگر،  محل  به  محلی  از  و  ديگر  دوره ی  به  دوره ای  از  سیاسی-اقتصادی 
به  شهر  واقعاً  جمعیت  نفر   200 با  سکونتگاهی  نروژ،  در  دارند.  تفاوت  هم 
نامیده  اينکه يک سکونتگاه شهر  برای  ژاپن  در  که  در حالی  حساب می آيد. 
شود، به ۵0000 هزار نفر جمعیت نیاز دارد. وضعیت شهر ممکن است به امور 
اجرايی مربوط شود. بعضی از شهرها »اداری« هستند و بنابراين می توان گفت 
که منافعی برای دولت دارند. برای مثال تنها دوتا از دوازده ناحیه شهرِی لندن 
جزو شهرهای اداری به حساب می آيند، در حالی که هیچ يک از آن ها و نه 
لندن به مثابه ی يک کل، اين حق قانونی را ندارند که خودشان را شهر بنامند. 
نمی خواهیم خودمان را درگیر اين گونه مسائل بکنیم. بنابراين من رويکردی 
عملگرايانه را برمی گزينم، و خیلی ساده آن مناطقی را که تراکم جمعیت انسانی 
دارای  و  کرده اند  پیدا  افزايش  مالحظه ای  قابل  طور  به  ساختمان های شان  و 
زيرساخت و درآمد متوسط می باشند، شهر به حساب آورده ام. اما اين ها فقط 
عوامل انسانی هستند. در شب زنده دارِی آن ها، ويژگی های اکولوژيکی جالب 

توجه ای پیدا می شوند.
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سو يان با هر دو دستش ادای شلیک کردن با يک تفنگ را در می آورد، يکی را 
بر روی ماشه ی نامرئی گذاشته و با ديگری يک لوله تفنگ خیالی را به سمت 
شلیکی  دوباره  او  »بنگ!«.  است.  رفته  نشانه  سنگاپور  نیمروز  سوزان  آسمان 
می کند »بنگ!!«. او اين حرکات را در جواب سوآل من درباره ی وضعیت کالغ 
هندی، انجام داد. او با اندکی اوقات تلخی توضیح داد: »توی منطقه ما، همه 
آن ها را بدون دلیل با تیر زدن! فقط بعضی های شان اعتراض کردند و همه اش 
همین. تازه االن ديگر همه از سطل زباله های بزرگ چرخدار استفاده می کنند، 
و کالغ ها ديگر نمی توانند به آشغال ها دسترسی پیدا کنند. طبیعی است که آن ها 

قباًل تنها تمام کیسه های زباله را پاره می کردند.« 
ما داشتیم در طول ساحل جنوبی سنگاپور راه می رفتیم. میزبانم، شان سو يان، 
مهندس بازنشسته کامپیوتر، طبیعیدان و متخصص نرم تنان محلی، برای چند ثانیه 
ايستاد تا ادای شکار کالغ ها را در آورد، و بعد به سمت محل برخورد آبراهه 
روچور و رودخانه کاالنگ راه افتاديم. در آنجا دماغه ای به میان آب ها پیش روی 
کرده بود، و او مرا برای ديدن مصب رودخانه به سمت دماغه راهنمايی کرد. 
گروهی از کالغ های هندی )Corvus splendens( پر زدند، اما بالفاصله جای شان را 
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به يک دسته ی هیجان زده از میناهای جاوه ایAcridotheres javanicus( 1( - پرندگانی 
زيبا و سیاه و سفید با چشمانی بازيگوش، پاهای زرد روشن و منقاری مزين به 
طره ی کوچکی از پرهای سیاه رنگ - دادند. میناها شروع کردند به دويدن به 
 Axonopus compressus2 دور و برشان، برچیدن دانه های خوراکی از میان علف های
و گل حساس )Mimosa pudica(. سو يان به حاشیه ی آب اشاره کرد که در آنجا، 
 )Neptunia oleracea( يکی از گونه های زيرخانواده ی کهوريان با آن گل های زردش
رويیده بود. بعد با اشاره به سمت چپ و راستش، توده های تخم های صورتی 
رنِگ حلزونی از سرده ی Pomacea از خانواده ی حلزون های سیب را که به ساحل 
چسبیده بودند، يک ماهی خاردار طاووسی درشت جثهCichla orinocensis( 3( که به 
سطح آب نوک می زد، و يک الک پشت گوش قرمز )Trachemys scripta elegans( را 

که در زير سطح آب به آرامی دست و پا می زد، نشانم داد.
پارک رودخانه کاالنگ، اکوسیستم استوايی غنی ای است. اما اين بدين معنی 
نیست که آنجا بهشتی وحشی و خوش منظر می باشد. در عوض اين پارک، 
فرورفتگی کوچکی پر از دار و درخت است که خود را در میان ساختمان های 
انبوه درختان  است. کمی چمنزار،  داده  فلک کشیده ی سنگاپور جای  به  سر 
می گیرند،  نیمکت ها سلفی  بر روی  که  مااليی  دختران  انجیر؛  و  نارگیل  انبه، 
و جاده هايی بادگیر که دونده های اروپايی بر آن ها، تنه بر تنه ی جوانان هندِی 
اسکیت بوردسوار می سايند. بانوی چینی پیری کاله ايمنی بر سر، سوار بر دوچرخه 
و سه نارگیل در سبد جلوی آن. دماغه ای که من و سو يان بر آن ايستاديم و 
همین طور پشته ای که تخم های صورتی رنگ حلزون بر آن چسبیده بودند، 
از بتون سخت ساخته شده اند. رودخانه به خاطر سد غول پیکر مارينا در پايین 
دست، ديگر جزر و مد ندارد. میناها و کالغ ها از پوسته های رها شده ی نارگیل 
و ديگر پسمانده های پیک نیک مردم تغذيه می کنند. و فرشی از جلبک های آب 
شیرين که الکپشت ها و حلزون های آبی از آن ها تغذيه می کنند، بر روی آجرها 
و بطری های پالستیک می رويند. به سبب طغیان يا نشتی های سیستم فاضالب 
شهری، خودِ آب حاوی امضای شیمیايِی غیرقابل ترديِد ۵/7 میلیون نفر ساکنین 

1. Javan mynah
3. از خانواده سیکلیدها.2. نوعی پوشش چمنی.     
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سنگاپور می باشد. مطالعه ای به سرپرستی ژو يونگان از دانشگاه فن آوری نان 
يانِگ سنگاپور نشان می دهد که مقدار 0/1 میلی گرم داروهای شیمیايی در هر 
مانند  مسکن هايی  نوع  از  غالباً  )که  دارد  وجود  کاالنگ  رودخانه  آب  از  لیتر 
ايبوپروفن و ناپروکسن هستند(، همچنین مقدار مشابهی از استروژن )از نوع 
آرايشی و دارويی( و نوعی حشره کش که برای کشتن کنه ها و کک های روی 
بخش های  در  شد.  يافت  آب  در  نیز  می شود،  استفاده  خانگی  حیوانات  بدن 
ديگری از سنگاپور، محققان تا 1/2 میلی گرم کافئین )حدوداً به اندازه ی يک 

قاشق چايخوری قهوه( در هر لیتر از آب رودخانه يافتند.
عالوه بر اين، هیچ کدام از حیوانات و گیاهانی که من و سو يان در آن 
جا ديديم، بومی سنگاپور نیستند. کالغ هندی در اصل بومی هند، سريالنکا، 
میانمار و يوناِن چین است، و به ناگاه در سال 1948 در بندرگاه ديده شد. هیچ 
کسی نمی داند که آن ها از کجا پیداشان شده است. نیم قرن پیش از آن، آن ها 
رها  مالزی  در  قهوه  درختزارهای  در  پیله ساز  کرم های  هجومِ  کنترل  برای  را 
کرده بودند، و شايد منشا اين کالغ های هندی از همان جا باشد. يا شايد هم به 
صورت قاچاقی به وسیله ی کشتی ها آورده شده باشند. به هر حال، کالغ ها به 
خوبی تغذيه شدند و از چند صد قطعه در دهه 1960 به صدها هزار قطعه در 
ابتدای قرن بیست و يکم افزايش يافتند. علیرغم جمع آوری حداقل سیصد هزار 
کالغ طی پانزده سال گذشته، و معدوم کردن مقاديری از آن ها برای جلوگیری 
زرد  ُگل مور1  هرجايِی  درختاِن  روی  بر  النه سازی  و  زباله ها  از  تغذيه شان  از 
رنگ که در طول خیابان های سنگاپور می رويند، کالغ های هندی هنوز در همه 
جای شهر به آسانی يافت می شوند )و به گفته ی همسايه های سو يان، اسباب 
مزاحمت هستند(. مینای جاوه ای در حوالی سال 192۵ به عنوان حیوان خانگی، 
از جاوه يا بالی که موطن اصلی اش است، به اين کشور آورده شد )آن ها از 
پرندگان خانگِی پر طرفدار و مقلدانی خوش ذوق اند(. پیتر وارد پرنده شناس 
در دهه 1960 هنوز درباره ی آن ها می نويسد »پرنده ای خجالتی که به باغ های 
حومه ی شهر سر می زند، اما فقط گاه و بیگاه در شهر ديده می شود«. اما مسلم 
است که از آن زمان به بعد، آن ها همه ی خجالت شان را به باد سپرده اند و تبديل 

1. اين درختان از خانواده باقالئیان می باشند و به آن ها مشعل جنگل هم می گويند.
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به پر سر و صداترين و پرشمارترين گونه ی پرنده ها شدند، و اکنون احتماالً 
از نظر تعداد، با جمعیت انسان ها برابری می کنند. سو يان با تأسف می گويد 

»صندلی های کافی شاپ ها پر شده است از فضوالت اين پرندگان.«
گونه ی هرجايی Axonopus compressus، علفی بادوام و برگ پهن است که 
به هر جايی از آسیای جنوبی شرقی که بروی روی آن پا گذاشته ای، در اصل 
اهل آمريکای مرکزی و جنوبی ست. گل حساِس همیشه سرگرم کننده نیز با 
آن برگ هايی که به محض لمس کردن شان بالفاصله جمع می شود، همراه آن 
همین مسیر را طی کرده است. بذرهای چسبناک آن ها از طريق لباس ها، کف 
کفش ها و چرخ های خودروها به کشورهای سراسر دنیا سفر کرده اند. و هیچ 
کس واقعًا نمی داند که موطن اصلِی میموزای آبزی1 کجا بوده است، اما مطمئن 
از  هستیم که بومی سنگاپور نیستند - سو يان فکر می کند که آن ها احتماالً 

مکزيک آورده شده اند.
شاخک های  آن  با  چطور  ديديم شان  ما  که  سیب  غول پیکر  حلزون های 
کانال می خزند،  پالستیکِی کف  بر روی صفحه های  آرامی  به  سیخ کرده شان 
از آمريکای جنوبی آمده اند. آن ها احتماالً تاخت و تازِ جهانی شان را از طريق 
افتخارِ  پر  اعضای  از  بودند و حاال  کرده  آکواريوم ها شروع  تخلیه شده ی  آب 
لشکِر حلزون های موجود در فهرست ترسناک ترين گونه های بیگانه  و متجاوز 
تجارت  از  هم  آن  که  فهرست  اين  گونه های  از  ديگر  يکی  می باشند.  جهان 
حیوانات آکواريومی به بیرون فرار کرد، الکپشت گوش قرمز است، اين يکی 
هم اصالتاً اهل مناطق استوايی آمريکا است، اما خاردار طاووسی که رودخانه ی 
آمازون را می توان موطن اش خواند، به گفته ی نگ هئوک و تان هئوک هويی، از 
متخصصین ماهی های سنگاپوری، به لطف »عالقه مندان بسیار مشتاِق ماهیگیری 

با قالب« به اين شهر آورده شد.
اکوسیستم شهری سنگاپور درست مثل اکوسیستم ديگر شهرهای سرتاسر 
در  نگرفته اند.  بومی شکل  و  محلی  گونه های  از  مجموعه ای  از  ديگر  جهان، 
توسط  انسانی شان  جمعیت  پای  به  پا  نیز  شهری  اکوسیستم های  اين  عوض 

Water mimosa .1، گیاهی با نام علمی Neptunia oleracea، از خانواده باقالئیان که در نزديکی يا 
روی آب های راکد می رويد.


