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«برت بنز» محقق و پرنده شناس كه او نام پرنده مورد تحقيقش را 
«دونالد» گذاشته است، مي گويد، «اين آزمون نهايي است. او بلندترين 
برجي را كه توانسته بسازد، آماده كرده است تا بتواند جنس لطيف را به 
سمت خود بكشاند.» 17 نوع از 20 نوع مرغ كريچ ساز شناخته شده براي 
خواستگاري، ساختمان سازي مي كنند و اغلب آالچيق و كريچ هاي 

ساخت خود را با مهارت تزيين مي نمايند.
و  كرده  بررسي  را  دونالد  اطراف  نرهاي  كريچ هاي  تمام  «بنز» 
مطمئن است كه دونالد او شانس بسيار بااليي براي جذب يك ماده 
دارد. از آنجايي كه «بنز» در محل زندگي اين پرندگان دوربين كار 
گذاشته، اطالعات بسيار زيادي از نحوه زندگي آنها بدست آورده است. 
دانشمندان مي گويند اين پرندگان ويژگي هاي منحصر به فردي براي 

جذب ماده دارند، ويژگي هايي چون صداي 
خوش، رنگ هاي زيبا و... مرغ هاي كريچ ساز 
چند همسري اند، يعني يك نر با بيش از يك 
ماده جفت گيري مي كند. در واقع هنگام 
تشكيل خانواده، نرها براي جذب ماده ها 
آالچيق هاي تزيين شده آماده مي سازند اما 
اين ماده ها هستند كه روي تخم ها خوابيده 

و سپس به پرورش نوزادان مي پردازند.
انتقال  مي كنند  نرها  كه  كاري  تنها 
ژن هايشان به ماده هاست. بنابراين جنس 
ماده در انتخاب بهترين نرـ  جهت كسب 
بهترين ژنـ  دقت كافي به عمل مي آورد. 
به  زيادي  شباهت  پرندگان  اين  رفتار 
انسان ها دارد، آنها مي توانند كلبه اي شبيه 
خانه عروسك بسازند و گل ها، برگ ها و 
قارچ ها را با سليقه اي بسيار، مرتب كنند. 
صداي  مي توانند  راحتي  به  ماده  و  نر 
يكديگر را تقليد كرده و آواز بخوانند و حتي 
صداي جاروجنجال كوكابو را (نوعي مرغ 

ماهيخوار) و يا سروصداي اره نجاري را هم تقليد كنند. عالوه بر تمام 
اين ها مي توانند برقصند. و سوسك هاي دونالد: او تمام آنها را به تنهايي 
كشته تا النه اش را تزيين كند. (انسان، تنها حيواني از گونه ديگر است كه 
براي تزيين خانه اش از حيوانات استفاده مي كند.) اما قضات اصلي ماده ها 
هستند. كريچ سازهاي نر بسيار مراقب النه هايشان هستند و با وسواس 
خاصي خانه شان را مرتب مي كنند و هرگز اجازه نمي دهند نظم آن را 
به هم بريزد. برخي از اين مرغ ها كه در نزديكي شهرها زندگي مي كنند 
از نوارهاي پالستيكي رنگي، آيينه شكسته، كاغذ آلومينيوم، در بطري 
و حتي گيره هاي كاغذي براي تزيين النه شان استفاده مي كنند. آنها از 

چيزهاي درخشان مانند سي دي هم خوششان مي آيد.
«ناتال دوئر» يكي ديگر از محققان مي گويد: «مرغ هاي كريچ ساز نر با 
هم مي جنگند، وسايل تزييني همديگر را مي دزدند و يا كريچ هاي همديگر 
را خراب مي كنند. در حقيقت آنها شاخ ندارند كه بر سر پرنده هاي ماده 
بجنگند، در عوض بر سر دارايي هايشان دعوا مي كنند.» با اين حال جنگي 
درخانه «دونالد» رخ نداده و او به سرعت شروع به خواندن مي كند و اين 
نشان از حضور پرنده اي ماده در اين اطراف دارد. اما نرهاي ديگر هم كه 
در اين نزديكي هستند با لحني شيدا آواز مي خوانند. آنها براي بدست 
آوردن اين تنها پرنده ماده رقابت مي كنند. دونالد تمام تالش خود را به كار 
مي گيرد و چهچهه بسيار موثري مي زند. ناگهان بر سر برج او مرغ كريچ ساز 
ديگري كه درست مانند دونالد رنگي است، پديدار مي شود. تنها تفاوت اين 

پرنده سرگرد آن است. بله، اين پرنده، ماده است.
دونالد و آن پرنده شروع به نوعي بازي مانند قايم باشك مي كنند. 
دونالد جيك جيك كنان به اين سو و آن سو پرواز مي كند و به سرعت و 
تند و تيز به طرف ماده مي پرد. اما جنس ماده 
به سرعت به طرفي ديگر مي رود تا بتواند بهتر 
دونالد را برانداز كند. اگر او دونالد را قبول كند 
در همان برج روي سطح خزه اي جفت گيري 
خواهند كرد اما ماده روي لبه برج لحظه اي 
مي ايستد و سپس مي رود. او عالمتي به دونالد 
نمي دهد، زيرا او همانطور روي برجش باقي 
مي ماند و همچنان ماده را صدا مي زند و گام 

صدايش لحظه به لحظه بلندتر مي  شود.
او چه خطايي مرتكب شده است؟

«بنز» مي گويد: «شايد هيچ خطايي. من 
مطمئن هستم كه او مجدداً به النه دونالد 
باز خواهد گشت.» شايد دونالد هم همينطور 
فكر مي كند. او بيكار نمي نشيند و مجدداً 
شروع به كار و تزيين النه اش مي كند و جاي 
برخي از چيزها را عوض كرده و دوباره مرتب 
مي كند. سپس به روي برجش رفته و مجدداً 

شروع به خواندن مي كند. رت... رت... رت.
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