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مقدمه
بیشــتر مردم جانوران را دوســت دارند، اما بعضی از جانوران ما را دوســت 
ندارند. البته درباره ی حیوانات خانگِی بازیگوشی صحبت نمی  کنم که شاید حتی 
دوست داشته باشید انگشت های پایتان را قلقلک بدهند؛ منظورم جانوران 
خشمگینی است که با خوش حالی می  توانند بازویتان را گاز بگیرند و آن را برای 

شامشان نوش جان کنند.

ایــن جانوران را نگاه کنید، به نظر خشــمگین یا عصبانی اند، این طور نیســت؟ 
من در این کتاب برایتان درباره ی حیات وحش توضیح می دهم و این که چه 
عواملی ســبب حمله ی جانوران می شــود و موقع چنین اتفاقی چطوری جلوی 
مردنمان را بگیریم! درضمن، این را هم بگویم که کتاب پر از جانورهای پشمالو 
است؛ یعنی این قدر جانور پشمالو توی کتاب داریم که حتی بیشتر از آرایشگاه 
ماموت ها باید منتظر لحظه های پرمو باشید. اما راستش کتابی که می  خواهم 
بنویســم، آن چنان خطرناک است که مجبور شــدم از کارشناسی دعوت کنم 
بیاید و کمکمان کند. کارشناسی آن چنان احمق که از سروکله ی ببری ُغرغرو 
باال برود و قلقلکش دهد. ُخب، این شما و این هم ستاره ی مشهور تلویزیون، 

ویل دوبیست1 و میمونش، مایکی2!
1. Will D Beest 2. Mickey

آآوووو!

غررر!

کسی دست من رو 
ندیده؟

ِقرچ ِقرچ!

ُغررر! ُغرررُغررر!
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اصول جانوران درنده
 شرط می بندم دلتان می  خواهد همین حاال شتابان بروید به نزدیک ترین جنگل
و رّدپــای درنده تریــن موجــود را پیــدا کنید؛ ولــی نمی توانید! آخــر می  دانید، 
مشــکلی وجــود دارد؛ روی کره ی زمیــن حدود 50  میلیون نــوع جانور زندگی 
می کنند! )دانشمندان به آن ها »گونه« می  گویند.( پس چطوری روی زمین 

دنبال جانوران بی رحم دلخواهمان بگردیم؟
ُخب، این جا چند تا سؤال  ساده کمکمان می  کند حیوانات را طبقه بندی کنیم 

و برنامه  بریزیم کجا دنبالشان بگردیم.
1. گونه ها متعلق  به کدام یک از گروه های اصلی جانوران اند؟

2. چه چیزهایی می  خورند؟
3. کجا زندگی می کنند؟

ویل می خواهد کمکمان کند. او 
می خواهد مردم  آزارترین موجودات را 

سالم! 
فکر کنم قهرمان 
کتاب من باشم!

چه کله ی 
گنده ای!

من به دنیای 
خطرناک ترین 

جانوران نزدیک 
می  شم.

ملچ وملوچ

هـوووم!

تقلید، کاِر 
ای بابا! میمون هاست!

خودت خطرناک تری که!

پــس، از مطالعــه ی ادامه ی کتاب لــذت ببر. اگر این جانــوران بخواهند تو را 
گاز بگیرنــد، حتمــاً از ترس می  لرزی، اما خب همــان موقع به منظره ی جدید 
و ترســناکی از طبیعت نگاه می کنی، شــاید هم به شــناخت تازه ای از آدم ها 
برسی. ببینم، آیا آن قدر شجاع  هستی که ادامه ی کتاب را بخوانی؟ هی! پس 

چرا مثل بید می  لرزی؟ مثل مرغ ترسو نباش! ادامه بده! هواتو دارم.

راهنمایجانورشناسیتونلوحشتپیدا کند و روی دوست داشتنی شان را به ما نشان دهد...
اجراکنندگان: مایْکی میمونه و بقیه ی حیوانات...

شل وول اند... هاهاها!بی مهره: بی+مهره، جانوری که ستون مهره ها ندارد. آن ها یک کمی مهره دار: مهره + دار، جانوری که ستونی از مهره ها دارد.این جا یک یا دو کلمه ی مفید علمی داریم...

اووووو!

ُغرررررر!

من مثل شما 
مهره دارم.

ما خرچنگ ها 
ـ مثل جانوران میکروسکوپی، کرم ها، حشره ها، 

عقرب ها و عروس دریایی ها ـ بی  مهره  ایم.
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ماهی ها، دوزیستان، خزندگان، پرندگان و پستانداران مهم ترین گروه های 
مهره داران اند.

راســتی، مایکی یادش رفت بگوید مغز هم دارد! حاال امیدوارم با خواندن 
مطلب بعدی دل وروده تان درد نگیرد، چون روش بعدی طبقه بندی حیوانات بر 
اساس غذایی است که می  خورند. بله، روش بی  مزه ای  است، ولی هضمش 

ساده است.

جزئیات حال به هم زن وقت شام
مثل همه ی شما، گونه های مختلف جانوری هم غذای محبوبی دارند، مثالً: 

• »گوشت خوار«( 	 علمی  نام  )با  گوشت خوارها 
گوشت می  خورند )ببینید علم چقدر آسان است!( و 
جانورانی که غذای آن ها می شوند، »شکار« نام دارند. 
سگ و گربه ی خانگی شما جزو گوشت خواران اند 
باشد،  حواستان  )راستی  همین طور  هم  ببرها  و 
چون یک ببر به راحتی و قرچ و قرچ کنان گربه تان را 
می خورد و سگتان را هم یک لقمه ی چپ می  کند؛ 

پس، از هم جدا نگهشان  دارید(.
• از جانوران مرده تغذیه 	 گوشت خوارهایی که 

آن ها  می  شوند.  نامیده  الشه خوار  می کنند، 
دوست دارند غذایشان طعم جسد بدهد. خیلی 
از گوشت خواران هر موجود مرده ای که پیدا کنند 
می  خورند، حتی اگر جنازه ی پیرمرد یا جادوگری 
باشد. کرکس ها هم یک  جور الشه خواِر تمام وقت اند.

• )شرط 	 می  خورند  را  گیاهان  هم  گیاه خوار ها 
می بندم کتاب را خریده اید تا از این موضوع سر 
دربیاورید!( و زیست شناس های خوش ذوق به 
آن ها »گیاه خوار« می  گویند؛ مثل فیل، کرگدن 

و خوکچه هندِی خانگی تان.

ما ماهی ها توی آب شنا می  کنیم و 
با آب شش نفس می  کشیم.

من ماهی نیستم چون با شش 
نفس می  کشم.

ما قورباغه ها دوزیست هستیم، 
یعنی زندگی مان در خشکی 

می گذرد، ولی توی آب بزرگ 
می  شویم و همان  جا هم 

تخم ریزی می کنیم.

 ای وای! این ها میمون ها 
را می  خورند.

مارها و کروکودیل هایی مثل 
من خزنده  اند؛ پوست همه مان 

فلس دارد و تخم هایی با پوست 
چرم مانند می  گذاریم.

اگر پروبال 
داشت، 

انگشت هایش 
کمتر از پنج تا 

بود و  دندان هم 
نداشت، پس 
پرنده است.

اگر َپر و پنج تا انگشت 
داشت و بی دندان هم 
بود، احتمااًل مادربزرگ 
ویلی است با گردگیر 

َپردارش.

پستانداران جانداران 
پشمالویی اند که 
به نوزادهایشان 

شیر می دهند، مثل 
میمون ها.

حواستان باشد، 

فیل ها، خرس ها، 

ببرها، شیرها، گرگ ها 

و بله! انسان ها را 

فراموش نکنید.

مزه ی شکالت می  دهد... 
به به!

میو!

هرچه گندیده  تر، 
بهتر!

 کمی سس 
ساالد دارید؟



 14  15 

• حیوانات 	 هم  و  گیاهان  هم  که  جانورانی 
دارند  نام  »همه  چیزخوار«  می  خورند،  را 
همه چیزخوارید،  هم  کنم شما  فکر  )راستی 
نبود، اسمتان می شد این عنوان  اگر   البته 

عاشق ساالد و استیک(.
• می  خورند، 	 را  حشرات  که  جاندارانی 

»حشره خوار« نام دارند و شرط می بندم عاشق 
غذایشان  هستند، مثل موریانه خوارها )ُخب، 
اگر گیج شده اید، باید بگویم گونه  ای پستاندار 

آفریقایی است(.

حیوانات گوشت خوار، گیاه خواران را می  لمبانند و گیاه خواران هم گیاهان را 
و... دانشمندان گزینه های تغذیه ای جانوران را روی نمودارهای خاصی به 
نام »زنجیره ی غذایی« یا شبکه ی غذایی نشان می  دهند )ولی هیچ ربطی 
گیج شده اید؟  ببینم  ندارد(.  تلویزیونی  یا شبکه ی  زنجیره ای  فروشگاه  به 

پس این هم  کمی حقیقت تغذیه ای برای یک سفر ذهنی:

پرونده ی حقایق جانوران خشمگین

اسم: زنجیره و شبکه ی غذایی
حقایق اولیه: 1- هر جانوری، گیاه یا حیوان دیگری )یا هر دو( 

را می خورد.
2- این هم شبکه  ی غذایی گرگ:

الف

ُغرررر... َاه دارم باال 
می  آرم! موریانه!

عزیزم! من گوزن 
نمی  خورم  ها!

گوشت فاسد!؟ چقدر 
حال به هم زن!

از موز 
متنفرم!

من علف 
نمی  خورم که!

خودآزماییوقتغذا
وای! نه! تالش ویل برای غذادادن به حیوانات باغ وحش آنی تون فاجعه ای 
به بار آورده، چون غذای همه ی حیوانات را اشتباه داده! می توانید غذای 

درست هر جانور را پیدا کنید؟

لیس 
لیس!

َملچ ُملوچ!

ساندویچ 
گوشت گاو و 

کاهو

چه النه ی 
موریانه ی 

سفتی!

غذای 
حاضری!

پاسخ ها:
1.ب 2. الف 3.ث 4.پ 5.ت

یعنی خوردن

م م م م م م... 
چه خوش مزه!

وای ی ی ی!

قورت!

کمک!

1. ببر

3. فیل

4. الشخور

5. میمون

گرگ

موش

خرگوش صحرایی

گوزن 
شمالی

برگعلفانگور وحشی

2. موریانه  خوار

ب

پ

ت

ث
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خانههایجانورانترسناک
دست آخر ببینیم چطور می شود جانوران را بر اساس زیستگاهشان طبقه بندی 
کرد. همه ی حیوانات در مکانی به اسم »زیستگاه« زندگی می کنند. همچنین 
همه ی حیوانات به خوبی خودشان را برای زیستن در آن مکان وفق داده  اند. 
پس اگر می  خواهی بچه درس  خوان و باهوش به نظر برسی، می  توانی بگویی...

ولی اگر زیستگاهشان را جابه جا کنیم، چه اتفاقی می افتد؟ مثالً کوسه مان را 
ببریم قطب شمال و خرس را هم بفرستیم کویر و شتر را هم پرتاب کنیم وسط 

دریا.

1. آب شــش های کوســه برای تنفس اکســیژِن محلول در آب سازگار شده و 
نمی  تواند در هوای آزاد نفس بکشد، پس نفسش می  گیرد و کامالً هم منجمد 

می شود. راستی کسی دلش کوسه ی یخ زده نمی  خواهد؟
2. خز ضخیم خرس قطبی برای زندگی توی سرما سازگار شده و این جا کم کم  

از گرما کباب می شود.
3. شــتر زندگی اش را با کم آبی ســازگار کرده، ولی توی دریا غرق می شــود. 

آ... شاید بهتر باشد ماسک و کفش  غواصی به شتر بدهیم. آ آ آ

به هرحال برای اثبات این موضوع، ما از آزمایشــی شــیطانی استفاده کردیم. 
این سه جانور را در زیستگاه هایشان   ببینید:

غذایی  زنجیره ی  را  غذایی  شبکه ی  نقطه ی  سه  مجموع   -3
گردن بند  یا  زنجیر دوچرخه  با  ارتباطی  هیچ جور  ولی  می  گویند، 

ندارد  ها!
جزئیات عجیب و ترسناک

»زنجیره ی غذایی« یعنی حیوانات به همدیگر وابسته اند.
•  با مردن گیاه خوار، گوشت خوار هم می میرد، چون دیگر چیزی	

برای خوردن ندارد.
• با مرگ گوشت خوارها، تعداد گیاه خواران بیشتر می شود و 	

همه ی گیاهان را می بلعند. آن وقت از بین می  روند، چون دیگر 
پس  ندارند.  خوردن  برای  چیزی 
به این ترتیب حدس می  زنم جانوران 
گیاه خواران  خوردن  با  گوشت خوار 

در حقشان لطف می کنند.

همه ی 
گونه ها با 
زندگی در 

زیستگاهشان 
سازگار 
شده اند.

سیمپکینز! از تعجب دارم 
شاخ درمی  آرم!

آقای کپل زاده، معلم 
زیست شناسی

واقعًا که! 
خیلی هم 

ممنون!

1. کوسه  توی دریا

2. شتر توی 
صحرا

3. خرس قطبی 
توی قطب شمال

وای... عجب 
کوهان ضایعی!
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ُخب، این  هم اصول اولیه ی جانوران، ولی حاال بهتر است بگردیم و بی رحم ترین 
جانور کره ی زمین را پیدا کنیم.

حمله ی جانوران ترسناک
اآلن حالم خوب است، واقعاً خوبم. ما زیر پتویی قایم شده ایم، چون می  خواهیم 
در همیــن فصل بفهمیم چرا حیوانــات به ما حمله می کنند؛ مثالً پایان زندگی  

این آدم ها یک جورهایی تکه پاره و خونین بود...
آفریقای جنوبی، سال 1960

پسر نوجوانی احساس کرد تکه ای جلبک دریایی لمسش کرده. بعد هم دید 
کوسه ای پایش را گاز می  زند. با ناامیدی دستش را برد  سمت چشم های کوسه، 
ولی دستش رفت توی دهان کوسه و دندان های تیز کوسه هم دستش را از 
مچ قطع کرد. کوسه چند دقیقه ی بعد، ولش کرد برود، اما تا پسرک پا گذاشت 

به فرار، ماهی قاتل پهلوی او را هم درید. پسر، وحشت زده 
برای نجات جانش، توی ابری از خون خودش شنا می  کرد.

شمال استرالیا، سال 1981
خــون مثــل فــواره از بــدن مــرد بیــرون جهیــد -دقیقــاً وقتــی کروکودیــل 
غول پیکــر تالش می کرد بکشــاندش بــه اعماق آب- ولی همــان موقع دختر 
دوازده ساله ای، شجاعانه زد به آب و بازوی مرد را محکم چسبید. دخترک با 

دندان های به هم  فشرده، دست مرد را رها نکرد؛ حتی 
وقتی کروکودیل دندان هایش را عمیق تر توی گوشــت 

مرد فروکرد و او هم فریاد بلندتری سرداد.
کنیا، آفریقا، دهه ی 1900

دختــرک آوازخوانــی، پابرهنــه روی زمیــن خاکــی می  دویــد و به هیچ وجــه متوجــه 
حضور شــیری نبود که توی بیشــه ای با علف های بلند پنهان  شــده، زیر نظرش 
دارد و آمــاده می  شــود رویــش بجهــد. بعــد ناگهــان ضربــه ی محکمــی دختــرک را 

نقــش زمیــن کــرد. دندان هــای تیــزی، گوشــت پاهــای 
دختــرک را می دریــد و هم زمــان نعــره ی کرکننــده ای بــه 
گوش می رســید که انگار سرتاســر جهان را پر می  کرد...

حتمــاً خوش حــال می  شــوید بدانیــد آخــرش پســرک 

باز چی شده، ویل؟!

وای که چقدر خنگم! آخر تا وقتی نفهمیم چرا حمله می کنند که نمی توانیم 
دنبالشان بگردیم! منظورم این است شاید قبل از این که بفهمیم توی خطریم، 
به ما حمله کنند. ببخشید... چند لحظه حمله ی َع... َع... ع... صب... ی به 

من دست داد.

هنوز توضیح ندادی 
چرا حیوانات به ما 

حمله می کنند؟

ُخب، شاید چون 
آدم ها اذیتمان 

می کنند.

زبانم بند آمده! می  لرزم! 
تلوتلو می  خورم! 

ُشرُشر عرق می  ریزم!

خوانندگان عزیز، نگران نباشید، چون 
ظرف چند دقیقه ویل حالش جا می  آید 
و می  توانیم همگی برویم فصل بعدی.
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توانســت تا ســاحل شــنا کند، دختر دوازده ســاله مرد را از آب بیرون کشــید و 
به مکان امنی برد و دخترک آوازه خوان هم از دست شیر نجات پیدا کرد. اما 
همه ی قربانیان این قدرها هم خوش  شانس نبوده اند. ُخب، اصالً چرا حیوانات 
به آدم ها حمله می کنند؟ یعنی این قدر خوش مزه ایم؟ من همین ســؤال را از 

ویل دوبیست پرسیدم...

3. بسیاری از حیوانات وقتی به ما حمله می کنند که به  نظرشان برسد می  خواهیم 
به قلمرویشان تجاوز کنیم. )قلمرو یعنی منطقه ی زندگی و غذاخوردن آن ها(.

زخمی  حیوانات  می کنند.  حمله  ما  به  عصبانیت  موقع  بیشتر  حیوانات   .4
عصبانی و بداخالق اند و به همین دلیل، معلم هایی هم که دندان درد دارند 
خیلی خطرناک  می شوند! معمواًل حیوانات توی قفس دلهره ی باالیی را تجربه 
می کنند و آماده  اند به هر کسی که بیش از حد به قفسشان نزدیک شود، 

حمله کنند و به همین دلیل اآلن زیاد نزدیک آقای کپل زاده نمی  شوم.

ویل پاسخ های زیادی به ما داد...
1. معموالً گوشت خواران حیوانات دیگر را می  کشند تا غذایی برای خوردن 
اما  انسان اند،  شکار  آماده  ی  گوشت خواران  از  بعضی  باشند.  داشته 
بعضی های دیگر هم فقط وقتی حمله می کنند که ما را با شکار همیشگی  
دانشمند  چند  خوبی است!  بهانه ی  هم  این  ُخب،  بسیار  بگیرند.  اشتباه 
انجام  را می  خورند،  ما  ببرها  و  این که چرا شیرها  تحقیقی درباره ی  شجاع 

داده اند و یافته هایشان را می توانید در صفحه ی 107 بخوانید.

همان طور که در پرفروش ترین 
کتابم گفتم...

از سؤالت پشیمان 
می  شوی!

سه ساعت بعد...

جواب مشخصی برای این 
سؤال وجود ندارد...

2. گیاه خواران خیلی خوششان نمی آید آن ها را بخوریم، برای همین از خودشان 
دفاع کنند. گاهی هم اگر به نظرشــان برســد می  خواهیم به آن ها حمله کنیم، 

مقابله به مثل می کنند.

5. نرها در فصل جفت گیری خیلی خیلی بدخلق اند، چون معموالً باید با بقیه ی 
نرها بجنگند تا جفتی برای خودشــان دســت وپا کنند و ممکن اســت بخواهند 

بدخلقی شان را سر ما هم خالی کنند.
6. معمواًل ماده ها وقتی زیادی نزدیک بروید، سعی می کنند مراقب بچه هایشان 

باشند.
7. حیوانات نر مراقب خانواده شان هستند.

8. حیوانات بزرگ تر هم وقتی گرسنه اند، بدخلق   می شوند و معموالً گیاه خواران 
وقتی گرسنه می مانند که آدم ها همه ی مراتع خوب را به گاو و گوسفندهای 

خودشان اختصاص می دهند.
در واقع از این هم بدتر است. به  نظر می  رسد جانوران مختلفی دوست دارند 
به ما پیله کنند. در خودآزمایی بعدی، با پنج تا از این جانوران آشنا می شوید. 
البته دو تایشان فقط به اندازه ی یک خرس عروسکی خطرناک اند! ُخب، این 

دو حیوان کدام اند؟

حاال چه کار کنیم؟

دعا کنیم شکار نشویم.


