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بقلم مايك شاناهان

حكايات 
األيام األخيرة 

لحيوانات 
منقرضة

على  لكنها  تعوي�شها،  يمكن  ول  ماتت،  جميعها 

الأقل تحمل اأ�شماء. من »مرتا« وبنيامين« و»اإنكا« 

»اأخيرات«،  كانت  هي  الوحيد«.  »جورج  و  الناعق«  »بن  اإلى 

فكل واحدة منها كانت الأخيرة المعروفة في نوعها. وتذكرنا 

اأ�شماوؤها بحكايات ملحمية عن تناق�س اأنواع كاملة وزوالها.

حياتي.  دخلت  التي  الأخيرات  اأول  كانتا  و»اإنكا«  »مرتا« 

ة  مطويرّ في  ور�شمتهما  و�شفتهما  وقد   ،1997 عام  ذلك  كان 

حول طيور منقر�شة اأعددتها لحديقة طيور �شغيرة في �شمال 

بريطانيا.

مهاجرة  حمامة  اآخ��ر  كانت  معروفة.  »مرتا«  وق�شة 

الباليين  من  اأعداده  قل�شنا  نوع  من   )passenger pigeon(

اأيلول   1 في  نفقت  لقد  فقط.  �شنة  مئة  خالل  ال�شفر  الى 

�شين�شيناتي  مدينة  في  الحيوان  حديقة  في   1914 )�شبتمبر( 

معهد  في  هادئًا  يقبع  ج�شمها  لكن  الأميركية،  اأوهايو  بولية 

�شميث�شونيان في وا�شنطن. وزارها ال�شحافي اإريك فريدمان 

هناك قبل كتابة مقاله »انقرا�س الى الأبد« عام 2011.

حديقة  زيارة  من  بدًل  »مرتا«  يرى  اأن  فريدمان  اختار 

الحيوان حيث عا�شت وماتت. لكنه لو ذهب الى هناك لأ�شاب 

�شباط   21 في  مات  »اإنكا«  لأن  ذلك  واحد.  بحجر  ع�شفورين 

)فبراير( 1918، اأي بعد اأربع �شنوات من موت »مرتا«، وفي 

القف�س ذاته، وكان اآخر ببغاء من نوع باراكيت كارولينا الذي 

انقر�س.

الناعق«،  »بن  الأ�شود  الطيهوج  اأي�شًا  »الأخيرات«  ومن 

جدوى  بال  محاوًل  �شنوات  اأم�شى  لأنه  هكذا  �شمي  الذي 

وهو  الوحيد«،  »جورج  فقدنا  وموؤخرًا  �شريكة.  على  العثور 

غالباغو�س  اأرخبيل  في  بينتا  جزيرة  من  عمالقة  �شلحفاة 

وكان الأخير من نوعه.

ال�شنين.  مر  على  اأخ��رى  اأخيرات  اأث��ر  فريدمان  اقتفى 

حديقة  وزار  اأوزبك�شتان.  في  المحنط  قزوين  نمر  ف�شاهد 

الأو�شترالية،  ت�شمانيا  جزيرة  عا�شمة  هوبارت،  في  الحيوان 

حيث مات »بنيامين«، اآخر ذئب ت�شماني عام 1933.

معظم  ففي  اأ�شماء.  تحمل  اللواتي  الأخيرات  هي  نادرة 

نالحظ  اأن  قبل  حتى  الأخير  هلك  عليها،  ق�شينا  التي  الأنواع 

من  مثاًل   )Raphus cucullatus( ال��دودو  طائر  اندثاره. 

فق�رة  ياأتي  ما  في  النقرا�س.  اإلى  دفعناها  التي  الأنواع  اأ�شهر 

تبين كيف تخيل الكاتب العلمي الأميركي ديفيد كوامن وقفة 

الدودو الأخيرة في كتابه ال�شهير »تغريدة الدودو«:

الخام�شة  اأو  عمرها،  من  الثالثين  في  كانت  اأنها  »تخيل 

لكنه  الطيور،  اأنواع  لمعظم  اأ�شطوري  عمر  وهو  والثالثين، 

غير م�شتحيل لهذا النوع ال�شخم. لم تعد تعدو، بل تتهادى. 

وموؤخرًا اأ�شيبت بالعمى... وفي ظلمة �شباح باكر عام 1667، 

في  �شخرية  حافة  تحت  احتمت  ماطرة،  عا�شفة  خالل  ربما 

ج�شمها،  على  راأ�شها  اأرخت  الأ�شود.  النهر  عند  منحدر  �شفح 

ن�شف  بائ�شتين  بعينين  محدقة  للدفء،  طلبًا  ري�شها  ناف�شة 

اأنها  اأحد،  يعلم  ولم  تعلم،  تكن  لم  وانتظرت.  مغم�شتين. 

كانت الدودو الوحيدة الباقية على الأر�س. وعندما انح�شرت 

العا�شفة، لم تفتح عينيها. هذا هو النقرا�س«.

وعن  نبالة.  �شفة  لناها  حمَّ تعي�شة  كائنات  الأخيرات 

فقط  لي�س  �شفراء،  جعلناها  ق�ش�شها  و�شرد  ت�شميتها  طريق 

لأنواعها بل لجميع الأنواع التي ن�شتنزف اأعدادها حتى �شفير 

الوجود واأبعد.

الأخيرات  ق�ش�س  في  ينظر  عندما  اإنه  فريدمان  يقول 

»ي�شبح المجرد �شخ�شيًا، ويظهر لي اأن اأقدار هذه الحيوانات 

ولئن  ب�شرية«.  ب�شمة  حملت  فنهاياتها  محتومة.  تكن  لم 

تكن نهايات الأخيرات غير �شعيدة، فهي حكايات هامة يجب 

ل  باأن  وتذكرنا  الطبيعة.  على  تاأثيراتنا  تج�شد  اإنها  �شردها. 

هناك  �شيكون  البعيد  الم�شتقبل  في  ما  يوم  وفي  يدوم،  �شيء 

ب�شري اأخير اأي�شًا.

ما ل نعرفه حتى الآن هو كيف �شتوؤثر اأقدار اأنواع اأخرى في 

■ موعد رحيلنا. ثمة ق�شة هنا ت�شتحق اأن تروى. 

بيئي،  �شحايف  �شاناهان  مايك 

املعهد  يف  الإعالمي  امل�شوؤول  وهو 

 )IIED( والتنمية  للبيئة  الدويل 

يف لندن.

رأي

طائر الدودو املنقر�ض بري�صة الر�صام الهولندي

روالن �صافري )1576 ـ 1639(. وهي معرو�صة يف املتحف 

الربيطاين تقدمة من عامل الطيور جورج اإدواردز. وقد 

انقر�صت جميع الببغاوات الظاهرة يف اللوحة


