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از:عباسآذرخشوهومنظريف

 درس تازه
مهندس نوري مي گويد: من چهار فرزند دارم 
و در اينج��ا نام هر ک��دام را روی يکي از حيوانات 
اي��ن دهکده طبيعت گ��ذارده ام. اينجا باغ وحش 
نيست. اينجا دهکده زيبايي است که تالش دارد، 
حيوانات زخم خورده از انسان را به آغوش طبيعت 
بازگردان��د. درحقيقت اين ادامه زندگي حيواناتي 

است که چرخه طبيعت را کامل مي کند.
شيردل، نيکي، شايا و ايلخان، فرزندان نادررضا 
نوري هستند که به ترتيب روي شير نر،شير ماده، 
پلنگ و يک شير نر ديگري نامگذاري شده اند که 
البته ايلخان اس��تثنائًا به ش��يرخان تبديل شده و 
اسامي آنها شکل اساطيري يافته است. جايي بين 
انس��ان و حيوان که اين نام ها براي زندگي طبيعي 

آنها بسيار مناسب است. 
مهندس نوري در اين باره مي گويد: من متولد 
1337 هستم. مهندس��ی عمران از آمريکا دارم. 
خانم من آمريکايي و 42 س��اله اس��ت و در ايران 
زندگي مي کند. در س��ال 1361 به ايران آمديم. 
چهار تا بچ��ه دارم. ايلخان دکتراي ورزش دارد 
و رئي��س فدراس��يون خاورميانه نج��ات غريق و 

غواصي عضو فدراسيون جهاني غواصي است و تا 
پارس��ال رئيس فدراسيون نجات غريق و غواصي 

کشور و جوانترين رئيس فدراسيون ايران بود.
شيردل پس��ر دومم، مهندس��ي برق خوانده 
اس��ت و مرکز حمايت از حيوانات وحشي البرز را 
دارد و پارک هاي س��افاري را به انجام مي رساند 
و نيکي دخترم فوق ليس��انس دامپروري اس��ت 
ک��ه او هم در کرج مرکز دامپ��روري دارد و يک 
مرکزي ه��م در تهران راه ان��دازي کرده و دختر 
ديگرم که نيلي ن��ام دارد، عالقه مند به حيوانات 
است، فوق ليسانس مهندسي شهري دارد. چهار 
تا بچ��ه اصلي و چهار هزار و ان��دي فرزند فرعي 
دارم. م��ن ي��ادم مي آيد پدرم وقتي درگذش��ت 
پوتين هاي��ش را درآوردم و به پايم کردم، کاري 
ک��ه وقتي پدربزرگم فوت ک��رد پدرم انجام داده 
بود و االن هم به عبارتي پوتين مي پوش��م و از خدا 
خواسته ام موقع فوتم، پوتين پايم باشد چون دارم 
ه��ر روز درس هاي جديدي از اين مخلوقات خدا 

مي گيرم.
 نوري با مترو به دهکده آمد

نوري مي گوي��د: من مدير قطعات س��ازمان 

ش��هري مترو ک��رج ب��ودم. درآنج��ا ادامه خط 
سريع السير کرج تا مهرشهر را راه اندازي کردم، 
بع��د از زلزله بم به عنوان نماينده اس��تان تهران 
مس��ئول جمع آوري ويراني هاي زلزله بم بودم و 
افسر مهندس هم هستم. در سال 1391 بازنشسته 
شدم و از اين سال بنا به دعوت شهرداري قزوين 
اين مرکز را در بوس��تان ملي باراجين راه اندازي 

کردم. 
البته من بنابر خواس��ت نماينده قزوين جناب 
آق��اي ابوترابي قصد داش��تم ادامه مس��ير قطار 
سريع الس��ير تا قزوي��ن را پي ري��زي کنم که به 
بوس��تان ملي باراجين برخورد کرديم و ش��ورا و 
شهرداري درخواست داشتند اين حيواناتي که در 
من��زل نگهداري مي کردم، که حدود 450 حيوان 
بود و تيمار مي شدند را به قزوين بياورم و اين کار 
انجام ش��د و از آن روز تا االن شهرداري و استان 
و ش��وراي ش��هر حمايت هاي خوب��ي از ما انجام 
داده اند و بخشي از کار ما به دليل اينکه جلوگيري 
از انق��راض زندگي حيوانات بود، ملي اس��ت که 
م��ا بودجه براي س��اختن پارک هاي س��افاري را 
دريافت کرديم و بودجه براي س��اختن نخستين 

گزارش
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صب��ح يکی از روز های پايانی س��ال کهنه ، دس��تی بر رزماری های 
باغچه حياط کش��يدم و پس از چند دقيقه، سر و کله همکار عزيزم 
آق��ای عباس آذرخش که َبَلد راه ما برای س��فر به قزوين بود، پيدا 
ش��د و بعد به اتفاق آقای عليرضا محمدياری، راننده خوش س��فر 
اهل کردستان سبز و غيور، به سوی دهکده گردشگری ׳׳باراجين׳׳ 
قزوين حرکت کرديم. در راه، پس از گذر از غول های فلزی سيمانی 
کنار جاده که همچنان در حال بلعيدن خاک و کوه بودند، به قلمرو 
مهندس نادر رضا نوری نزديک ش��ديم. باراجين کوهستانی، باتپه 
ماهور هايی که با سايه روشن ابر ها، هارمونی عجيبی پيدا کرده بود، 
بخشی از حيوانات مهندس را در خود جا داده بود و  بخش ديگر از 

حيوانات در منزل اوست و اما اگر در يک جمله اين سفر را بخواهم 
توصيف کنم اين اس��ت که ׳׳آيا حيوان وحشی وجود دارد؟! ׳׳ وقتی 
مرز اهلی و وحش��ی در دهکده مهربان باراجين از بين رفته است و 
وقتی آقای نادری، با ش��يری، پلنگی، خرسی صحبت می کند، يا در 

آغوش می کشد يا نام فرزندانش را روی آنها قرار داده است!  
و... البت��ه در خالل مطالب همه چيز را مي گويم پس به طور خالصه 
مي گوي��م بعد از گذش��تن از اتوبان کرج و رس��يدن به قزوين، در 
ش��مال قزوين، خود را در مقابل منزل و ب��اغ مدير اجرايي دهکده 
 طبيع��ت باراجين ش��هرداري قزوين، يافتيم. کس��ی که خانوده ای

 طبيعت دوست دارد و...
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