ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻋﺠﯿﺐ :اﻧﮕﻠﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺧﻮردن زﺑﺎن
ﻣﺎﻫﯽ ،ﻧﻘﺶ آن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﺷﻨﺒﻪ ۰۱ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۴
روزی روزﮔﺎری ،ﯾﮏ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻪ رﺳﺘﻮراﻧﯽ ﻣﯽ رود و روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﯿﺰﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ.
ﮔﺎرﺳﻮﻧﯽ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮده ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ و از او ﺳﻮال ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﯿﻞ دارد.
اﻣﺎ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺠﺪدا اﯾﻦ ﺳﻮال را ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻫﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﮔﺮدش ﺑﻪ او ﺧﯿﺮه
ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮔﺎرﺳﻮن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ در ﭼﻬﺮه اش ﻣﻮج ﻣﯽ زﻧﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﮔﺮﺑﻪ زﺑﺎﻧﺖ را ﺧﻮرده؟« و ﺑﺎ

ﮐﻤﺎل ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯽ روی ﺗﮑﻪ ﮐﺎﻏﺬی ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ زﺑﺎﻧﺶ ﺧﻮرده ﺷﺪه .ﺑﻠﻪ زﺑﺎﻧﺶ
ﺧﻮرده ﺷﺪه اﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮﺑﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﺟﻮرﭘﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺷﺪه!
اﯾﻦ ﯾﮏ داﺳﺘﺎن ﻧﺒﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻐﺮ ،در ﺟﻬﺎن واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺰ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ .در اداﻣﻪ
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺟﺎﻧﻮری ﮐﻪ زﺑﺎن ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ را ﻣﯽ ﺧﻮرد و ﺟﺎﯾﺸﺎن را ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ.
در ﺧﻠﯿﺞ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﻣﻮﺟﻮدی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﯿﻤﻮﺛﻮا ﯾﺎ اﻧﮕﻞ زﺑﺎن ﺧﻮار زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ را ﻫﺪف
ﺣﻤﻠﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار داده و ﺑﻪ زﺑﺎﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﭼﺴﺒﺪ.
اﯾﻦ ﺣﯿﻮان ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود ﮐﻪ ارﮔﺎن ﯾﺎد ﺷﺪه را ﻣﺼﺮف ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
آن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ و وﻇﺎﯾﻒ زﺑﺎن ﻣﺎﻫﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻣﺜﻼ ﻏﺬا را در داﺧﻞ
ﻓﻀﺎی دﻫﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﯽ آورد.
در ﻗﻠﻤﺮو اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ،اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻮر ،ﺟﺎی ﯾﮑﯽ از ارﮔﺎن ﻫﺎی ﺑﺪن ﻣﯿﺰﺑﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﻫﻤﺎن ﮐﺎراﯾﯽ را از ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد.
اﯾﻦ اﻧﮕﻞ ﮐﻪ اﺧﺘﺼﺎرا  C. exiguaﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ
ﭼﺴﺒﯿﺪن ﺑﻪ زﺑﺎن آﻧﻬﺎ ،ﺧﻮﻧﺸﺎن را ﻣﯽ ﮐﺸﺪ اﻣﺎ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ رﯾﮏ ﺑﺮوﺳﮑﺎ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎس داﻧﺸﮕﺎه
آرﯾﺰوﻧﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎﺻﯽ از ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ ) (rose snapperﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﮕﻞ ﺑﻪ ﺟﺎی
زﺑﺎﻧﺸﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﮐﺎﻣﻼ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی آن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
او ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺻﺪﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮ از اﻧﮕﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﺑﺎن ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه را ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد
دارﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﻨﻬﺎ  C. exiguaاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی زﺑﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد.

اﻣﺎ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﻧﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﮕﻠﯽ C. exigua؛ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻧﺮ ﺑﻪ
ﺑﻠﻮغ ﻣﯽ رﺳﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺎده ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق زﻣﺎﻧﯽ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻋﺪد
از اﯾﻦ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﯽ ﻣﯿﻬﻤﺎن ﺷﻮﻧﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻧﮕﻞ ﺑﻪ داﺧﻞ آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﯽ ﻧﻔﻮذ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﻠﻮغ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻨﺲ ﻣﺬﮐﺮ
آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ اﻧﮕﻞ دوم از راه رﺳﯿﺪ ،ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺨﺴﺖ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ و آن را وادار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺗﺎ ﺟﻨﺴﯿﺘﺶ را ﺑﻪ ﻣﺎده ﺗﻐﺮ دﻫﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﺤﯿﻂ آﺑﺸﺶ را رﻫﺎ ﮐﺮده و از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺮدن ﺑﻪ زﺑﺎن
ﺟﺎﻧﻮر ﻣﯽ رﺳﺪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﮑﺜﯿﺮش آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﻧﺚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻔﺖ ﺟﻔﺖ ﭘﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارد )اﯾﻦ ﭘﺎﻫﺎ ﺑﺎﻓﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻋﻀﻠﻪ ای دارﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎر
ﺷﺒﯿﺒﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺶ ﻋﻘﺮب ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ( ﺧﻮد را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮش در ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻪ زاد و وﻟﺪ در آن ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ اﻧﮕﻞ ﻣﺎده رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﺑﻨﺪﭘﺎی دﯾﮕﺮی ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽ اﻧﺪازد و از ﺧﻮن زﺑﺎن ﻣﺎﻫﯽ
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮوﺳﮑﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد  5ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آرواره دارد و ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﺗﺎی آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﮑﻠﯽ دﺷﻨﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
دارﻧﺪ و دو ﺗﺎﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﺰه ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﺑﺪن ﻣﺎﻫﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎن را ﭘﺎره ﻣﯽ

ﮐﻨﻨﺪ«.

ﻣﺎﺑﻘﯽ آرواره ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﻮن را از زﺧﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﻧﺪان ﻫﺎی ﻧﯿﺰه ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﮕﻞ روی زﺑﺎن ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد

آورده ،ﻣﯽ ﻣﮑﻨﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ روش C. exigua ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺟﺎن را از زﺑﺎن ﻣﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و اﯾﻦ ارﮔﺎن از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎﯾﺶ و

ﺑﻪ ﺻﻮرت ذره ذره ﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ رﯾﺸﻪ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ای آن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،اﻧﮕﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻪ ﯾﺎ ﭼﻬﺎر ﺟﻔﺖ ﭘﺎی ﻋﻘﺒﯽ ﺧﻮد رﯾﺸﻪ زﺑﺎن را ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﻪ زﺑﺎن

ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺪل ﻣﯽ ﺷﻮد؛ اﺣﺘﻤﺎﻻ  C. exiguaﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺧﻮد را زﻧﺪه ﻧﮕﻪ
دارد.
اﻣﺎ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ زﺑﺎن از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ ،دﯾﮕﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای اﻧﮕﻞ ﻣﺎده وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در ﺑﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ داده و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد
را ﻧﯿﺰ ﭘﺮورش ﻣﯽ دﻫﺪ.
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﻞ ﻫﺎی ﺟﻮان دﻗﯿﻘﺎ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺮوﺳﮑﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻧﻮزادان زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺪن
ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن اوﻟﯿﻪ از ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺟﺪا ﺷﺪن اﻧﮕﻞ از
دﻫﺎﻧﺶ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮد و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺗﺎزه را در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻮزادان اﻧﮕﻞ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ

ﮔﺮﻓﺖ.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی ،اﻧﮕﻞ ﻣﺎده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻠﻮﻏﺶ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎ ﮐﺮدن را از دﺳﺖ داده »ﯾﺎ از ﺳﻮی
ﻣﺎﻫﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎن اﺟﺎزه ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی دﻫﺎن را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻠﻌﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،در ﻫﺮ ﺻﻮرت
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ اﺛﺮی از آن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺣﺎﻻ ﯾﮏ ﻣﺎﻫﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ زﺑﺎﻧﺶ را از دﺳﺖ داده و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎن زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺮاﯾﺶ وﺟﻮد ﻧﺪارد .در واﻗﻊ داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد
ﯾﮏ اﻧﮕﻞ در ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.

ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ اﻧﮕﻞ ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﺟﻠﻮ ﻣﯽ رود و ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺎﻣﻞ زﺑﺎن
ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺰﺑﺎن ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﭼﺮاﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺟﺎﻧﻮران اﻧﮕﻠﯽ ﻫﻢ وﺟﻮد دارﻧﺪ
ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ از زﺑﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽ روﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ
زﺑﺎن اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺎﻫﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،اﺳﺘﺤﮑﺎم ﮐﺎﻓﯽ را ﻧﺪارد و اﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ از
دﺳﺖ دادن زﺑﺎﻧﺶ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ،ﻣﺰاﯾﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای اﻧﮕﻞ ﻣﺎده دارد:از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻏﺬای آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،دﻫﺎن ﻣﺎﻫﯽ ﺣﮑﻢ ﻧﻮﻋﯽ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه اﻣﻦ را ﺑﺮاﯾﺶ دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻧﻮزاداﻧﺶ را در آﻧﺠﺎ ﭘﺮورش دﻫﺪ.
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﺟﺎﻧﻮر دﯾﮕﺮی ،ﻫﺪف اﻧﮕﻞ زﺑﺎن ﺧﻮار از اﯾﻦ ﻧﻮع ﻻﻧﻪ ﮔﺰﯾﻨﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﺧﻮد را اداﻣﻪ
دﻫﺪ و ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ از ﺻﺤﻨﻪ روزﮔﺎر ﻣﺤﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻣﺎ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺮای ﻣﺎﻫﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮر ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﻧﮕﻞ،
ﻏﯿﺮ از ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﺼﯿﺒﺶ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻋﻤﺮ ﮐﺎﻣﻠﺶ را ﻃﯽ ﻧﮑﺮده ﺟﺎن

ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

