ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺠﯿﺐ :ﻣﺎﻫﯽ ﻧﺎدری ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ
ﺳﻤﻨﺪر راه ﻣﯽ رود  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۸ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۵
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ وﻗﺘﯽ داﻓﻨﻪ ﺳﻮرز از ﺳﻔﺮش ﺑﻪ ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺎﺟﺮای ﺟﺎﻟﺒﯽ را ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﮑﺎران
ﺧﻮد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد .او ﺷﺮح ﻣﺎﺟﺮا را اﯾﻨﻄﻮر آﻏﺎز ﻧﻤﻮد :ﻣﺎﻫﯽ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﮐﻪ در ﺳﻔﺮ دﯾﺪم را ﺑﺒﯿﻦ! و
دراداﻣﻪ وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﮐﻪ از آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد را ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن داد.
ﺑﺮوک ﻓﻠﻤﯿﻨﮓ ﻫﻤﮑﺎر داﻓﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﺑﻪ آن ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﺮد در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﻏﺎرﻣﺎﻫﯽ
) (Cavefishﻋﺠﯿﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮد .آﺑﺰی ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ رﻧﮓ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر

زﯾﺒﺎﯾﯽ داﺷﺖ ،ﻓﺎﻗﺪ ﭼﺸﻢ ﺑﻮد و آﺑﺸﺶ ﻫﺎﯾﺶ آﻧﻘﺪر ﺑﺰرگ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻪ دﯾﺪه ﻣﯽ
ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی و ﻋﺠﯿﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺎﺟﺮا اﯾﻨﮑﻪ آن ﻣﺎﻫﯽ راه ﻣﯽ رﻓﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﯾﺎدآور ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﻠﻤﯿﻨﮓ در اﺻﻞ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
ﻧﯿﻮﺟﺮﺳﯽ ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ و از ﻫﻤﯿﻦ رو ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﺮﮐﺖ اﯾﻦ آﺑﺰﯾﺎن روی زﻣﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ
اﻣﺎ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ زدن ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﻨﻪ اﯾﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺣﺮﮐﺖ
دﻫﺪ ﯾﺎ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ روی ﺳﻄﻮح ﮐﺮم-وار روی آﻧﻬﺎ ﺑﺨﺰد را ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮد.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ واﻗﻌﺎ راه ﻣﯽ رﻓﺖ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ دادن ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﻨﻪ ای ﺧﻮد ،ﺑﺎﻟﻪ
ﭘﺸﺘﯽ اش را ﻫﻢ در ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺪﻧﺶ ﺗﮑﺎن ﻣﯽ داد و ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻤﻨﺪر را از ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎور وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺮای ﻓﻠﻤﯿﻨﮓ دﺷﻮار ﮔﺮدد و اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ
را ﺑﺮ زﺑﺎن ﺑﯿﺎورد :ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ واﻗﻌﺎ ﻣﻀﺤﮏ اﺳﺖ.
اﻣﺎ آن آﺑﺰی واﻗﻌﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ داد و ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوزﯾﺴﺖ ﻫﺎ راه ﻣﯽ روﻧﺪ ﻗﻄﻌﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ درس ﻫﺎی زﯾﺎدی در ﻣﻮرد اﺟﺪاد آﺑﺰی ﺑﺸﺮ و ﻧﺤﻮه راه رﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ در اﺧﺘﯿﺎر اﻧﺴﺎن
ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
ﻓﻠﻤﯿﻨﮓ ﮐﻪ از دﯾﺪن آن ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻫﯿﺠﺎن زده ﺷﺪه ﺑﻮد از ﺳﻮرز ﺳﻮال ﮐﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از آن را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﺧﺘﯿﺎرش ﻗﺮار دﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮرز ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال
ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮد.
ﻇﺎﻫﺮا اﯾﻦ ﻏﺎر ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻪ از آﺑﺸﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و  Cryptotora thamicolaﻧﺎم
دارد ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎدر اﺳﺖ .آﺑﺰی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺗﻨﻬﺎ در ﻫﺸﺖ ﻏﺎر واﻗﻊ در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮزی ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ و ﻣﯿﺎﻧﻤﺎر

ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و دوﻟﺖ ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻗﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻧﺪک آن )ﮐﻪ در آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
 2000ﻋﺪد اﻋﻼم ﺷﺪ( را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ و از آن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ،زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ روی آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ و ﺣﺮﮐﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ را از ﺣﯿﺎت وﺣﺶ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و در ﻣﺤﯿﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه از ﻧﺤﻮه راه رﻓﺘﻦ
آﻧﻬﺎ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ را ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺷﮑﺎﻓﯽ ﻧﻤﻮده و ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ و ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ای
ﺑﺪﻧﺸﺎن را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی در ﻣﻮرد  Cryptotora thamicolaﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒﻮد.
اﮔﺮ ﻓﻠﻤﯿﻨﮓ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﮕﺎه ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮی ﺑﻪ ﻧﺤﻮه راه رﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﯿﺎﻧﺪازد ﻻزم ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻏﺎرﻫﺎی ﻣﺮزی ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ و از ﻧﺰدﯾﮏ آﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺮار دﻫﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﺑﺪن اﯾﻦ آﺑﺰی ﻫﻢ اﻣﮑﺎن ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺷﮑﺎﻓﯽ آن ﺑﺮاﯾﺶ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻫﻤﺎن وﯾﺪﺋﻮی زﯾﺒﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ ﺗﻨﻬﺎ داراﯾﯽ ﻓﻠﻤﯿﻨﮓ در
ﻣﻮرد آﺑﺰی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﺟﺎزه ﻓﯿﻠﻤﺒﺮدای از آن را از دوﻟﺖ ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد
اﻣﮑﺎن ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺷﮑﺎﻓﯽ ﺑﺪن ﺟﺎﻧﻮر را ﻧﺪاﺷﺖ .از ﻃﺮﻓﯽ ،ﻣﻌﺪود ﻣﻮزه ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ آن ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎدر ﺟﺎﻧﻮر را
داﺷﺘﻨﺪ اﺟﺎزه ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﮐﺮدن آن را ﺑﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻧﻤﯽ دادﻧﺪ.
 Paul Gignacزﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎس و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری ﺳﻪ ﺑﻌﺪی در داﻧﺸﮕﺎه اﯾﺎﻟﺘﯽ اﮐﻼﻫﺎﻣﺎ در

اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮزه ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ .ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺮداری ﮐﺮد و در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻮر ﻧﺎدر ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮی ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻓﻠﻤﯿﻨﮓ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﭼﻪ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
او ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺎﻫﯽ ﺷﻨﺎس ﺗﺎﯾﻠﻨﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم  Apinun Suvarnarakshaوارد ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺪ ﮐﻪ

اﺟﺎزه داﺷﺖ وارد آن ﻏﺎرﻫﺎ ﺷﻮد ،ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ را ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻌﺪ از ﻓﻠﯿﻢ ﺑﺮداری آن را در ﺣﯿﺎت وﺣﺶ رﻫﺎ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 Suvarnarakshaﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ،ﻫﯿﭽﮕﺎه دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺮﮐﺘﯽ از ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ
ﻧﺰده ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﻠﻤﯿﻨﮓ از راه دور ﺑﻪ او آﻣﻮزش ﻣﯽ داد ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و در

اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺗﻼش داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ و ﻗﺎﺑﻞ درک ﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ را ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﻢ
و در ﻧﻬﺎﯾﺖ او ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺗﻌﺪادی وﯾﺪﺋﻮ از ﺳﻮژه ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و آﻧﻬﺎ را روی ﮔﻮﮔﻞ دراﯾﻮ آﭘﻠﻮد ﮐﻨﺪ و
ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ.
در آن زﻣﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ آﻧﺎﻟﻮگ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ و ﻻزم
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮر ﻣﺤﯿﻂ ﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻮد .ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻣﺎﻫﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﯾﻢ
وﯾﺪﺋﻮﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮﺑﯽ را از ﻣﺎﻫﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ و آن را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻤﺎﻢ.

 Suvarnarakshaﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﯿﺘﯽ اﺳﮑﻦ ﺑﺎ رزﻟﻮﺷﻦ ﺑﺎﻻ از ﯾﮑﯽ از ﮔﻮﻧﻪ

ﻫﺎی درون ﻣﻮزه ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻫﻤﯿﻦ داده ﻫﺎ ،ﻓﻠﻤﯿﻨﮓ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﯾﮏ ﻣﺪل ﺳﻪ
ﺑﻌﺪی از اﺳﮑﻠﺖ ﻣﺎﻫﯽ را ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﯽ آﻧﮑﻪ آﺳﯿﺒﯽ را ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻨﺪ.
وﯾﺪﺋﻮﻫﺎ و ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر اﯾﻦ دو ﻣﺤﻘﻖ در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و ﺗﺎﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ راه
رﻓﺘﻦ  Cryptotora thamicolaﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺳﻤﻨﺪر دارد؛ اﯾﻦ آﺑﺰی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺟﻠﻮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ
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