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 مردم آگاه شوند!

مهن��دس ن��وري از ميان دل مش��غولي هايي 
که براي حيوان��ات دارد، گهگاه ياد تخصص اش 
مي افت��د و مي گويد: م��ن خودم مهن��دس راه و 
ساختمان هستم و روي استحکام بناها کار کردم. 
ما ب��راي زلزله ه��م خيلي کن��د در حال حرکت 

هستيم.
بيش��تر نق��اط روي مدار زلزله اس��ت. تهران 
کرج، قزوين روي گس��ل مش��ا اس��ت که خيلي 
خطرناک اس��ت. پيشنهاد من اين است که مردم 
آگاه ش��وند که اگ��ر لرزه آمد، چ��ه کنند و  کجا 
بروند. مي توان تعدادي از منازل را توس��ط نظام 
مهندس��ي بررسي کرد که اگر زلزله آمد، بهترين 
ج��ا را در بخش��ي از خان��ه در نظر گرف��ت. بايد 
مانورهاي متعددي ايجاد شود. مترو تهران شايد 
در زلزله هاي س��نگين از معدود جاهايي است که 
مي توان س��رويس داد، در کرج هم طراحي هايي 
که براي مترو کرج انجام دادم كه در هنگام زلزله 
از زير به آمادگاه ها، بيمارس��تان ها و ايستگاه هاي 

راه آهن دسترسي دارد.
بايد حتمًا فرودگاه پيام کرج را هم مس��افري 
کنيم. چون فرودگاه امام خودش نزديک به گسل 

زلزله و قديمي است.
  جايگاه دهکده طبيعت

مهن��دس ن��وري درب��اره جاي��گاه دهک��ده 
طبيع��ت باراجي��ن قزوين مي گوي��د: اين دهکده 
در اي��ران منحصر به فرد اس��ت. چون فقط يک 
باغ وحش نيس��ت، بلک��ه يک مرک��ز آموزش و 
تحقيق��ات وي��ژه اس��ت و همه متخصص��ان رده 
باالي کش��ور با اينج��ا تعامل دارن��د و امکانات 
 بس��يار خوب��ي در کش��ور داريم. ي��ادم مي آيد 
که اسد که شير نري است، براي عمل جراحي در 
تهران با همت دکتر فتاحيان، س��ونوگرافي شد و 
عمل بسيار دقيقي روي او انجام شد و نتيجه عمل 
روز بعد در تلويزيون به نمايش درآمد و در شبکه 

جهاني خبر منتشر شده بود.
دقيقًا همان روزهايي که سم پاشي کرده بودند 
که ايران تروريس��ت پرور است، ولي اين فيلم در 
همه جهان اين پرسش را مطرح کرد که اگر اينجا 
تروريست پرور هستند چگونه با اين همه جراح و 
امکاناتي که در هيچ جاي جهان نيست دارند يک 

شير را جراحي مي کنند!
 خرس مادر ناشی!

در بيش��تر ب��اغ وحش ه��اي اي��ران، اگرچه 
حيوان��ات به صورتي کم و بيش يکس��ان زنداني 
هستند،افس��ردگي و بي تابي حيوانات به چش��م 

مي خورد.
اما در دهکده باراجين عالوه بر تميزي مسير ها 

و قفس ها، شادابي حيوانات آشکار است.

مهندس نوري در اين باره مي گويد: البته همه 
چيز مربوط به تميزي نيس��ت. چون وقتي حيوان 
افس��رده اس��ت، از خودش بوي ب��دي متصاعد 
مي کن��د و دليل ديگر اين اس��ت ک��ه اينجا بچه 

حيوانات با پدر و مادرش زندگي مي کند.
مخلوق��ات خدا، همه هوش��مند هس��تند. من 
روزي ک��ه از من��زل آمدم اينجا، ب��ا 450 حيوان 
آم��دم و االن بي��ش از دو ه��زار جان��ور داريم و 
چي��زي به عنوان غريزه را قبول ندارم و همه اينها 

هوشمند هستند.
جالب اينجاست که ما در اينجا خرسي داريم 
که در همين مکان بزرگ ش��ده و زايمان کرده 

و بل��د نيس��ت بچه هاي��ش را بزرگ 
کند، پس نگهداري بچه غريزي 

نيس��ت، بايد با م��ادر بزرگ 
مي ش��د تا نگه��داري را ياد 
مي گرفت و م��ا االن با اين 
موض��وع مش��کل داري��م. 
چون اين خ��رس بايد برود 
در غار و بخواب��د و بچه اش 

به صورت جنين به دنيا بيايد 
و ما االن دائما مراقب هستيم که 

به بچه ها صدمه نزند.
 دامپزشک دهکده

دکتر داريوش محمدي، دامپزش��ک دهکده 
طبيعت باراجين شهرداري قزوين، در واقع رابطه 
مريد و مرادي با مهندس نوري دارد. او که کمتر 
از دو س��ال است در اينجا  مشغول خدمت است، 
بس��يار باوس��واس و وظيفه مند، همپاي مهندس 
نوري، به سرکشي ها و دس��تورات او به نگهبانان 
گ��وش مي دهد و ب��راي پيگيري اين دس��تورات 
کوش��ا اس��ت. به همراه او بخش هاي مختلف اين 

دهکده را مشاهده کرديم.
از طريق پلکاني مارپيچ مانند کل مجموعه که 
طراحي آن زير نظر مهندس نوري بوده است، به 
بخش سافاري متصل است و ما از اين مسير راهی 

می شويم تا کل بزها و گوزن ها را ببينيم.
در ج��اي ج��اي اي��ن راهپيماي��ي، مهندس 
ن��وري تذکراتي ب��ه نگهبانان م��ي داد و با دقت 
مراح��ل پيش��رفت تغذي��ه، درم��ان و تفري��ح 
 حيوان��ات را دنب��ال مي کرد. جالب اينجاس��ت 
در ميان بازديد مهندس، او از پاسخگويي تلفن هاي 
متعدد، صبورانه استقبال مي کرد و جالب تر اينکه 
دوگروه مهمان از تهران را پذيرايي مي کرد و حتي 
هنگام عصر، پذيراي رئيس محيط زيست استان 

تهران بود.
در بخش��ي از مس��ير راهپيمايي، کل بزها ما 
را همراه��ي کردن��د! در بخش اس��ب ها، نگهبان 
کارآزموده،آقاي علي محمدي اسب پاني بارداري 
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را نوازش مي کند.
گوزن ها آزادانه به دور ما حلقه مي زنند و بيش 

از اينکه، آنها از ما بترسند، ما از آنها مي ترسيم!
يک خانواده متشکل از مادر و بچه هاي قد ونيم 
ق��د هم به جمع ما و گوزن ها مي پيوندند. در قفس 
بچه ش��يري به نام دردونه است و مهندس نوري 
در برابر چش��مان متعجب ما، ش��ير جوان را در 
آغوش مي کش��د. اما چند دقيقه بعد وقتي متوجه 
مي شود غذاي شير را طبق دستور نداده اند، تلفني 

به نگهبان و مسئول اين بخش تذکر مي دهد.
 حمله به خبرنگار!

پرن��ده  اي��ی از گونه ه��اي کالغ به نام 
׳׳گردن بور׳׳ تنها حيواني بود که در 
اين دهکده به ما حمله ور شد. 
البت��ه در درياچ��ه قوهاي 
س��ياه هم قوي سياه پدر، 
براي حفاظت از منطقه 
قرق شده مادر و جوجه 
قوها ب��راي م��ا گردن 

افرازي کرد. 
ي  هي ه�ا ما  

امپراتور
ماهي هاي امپراتور در بخش 
آبزي��ان، چندين س��اعت، منتظر ما 
بودند. اين ماهي ها در ژاپن نماد خاندان سلطنتي 

امپراتور ژاپن هستند که به دهکده اهدا شده اند.
اين ماهي ها جثه ه��اي بزرگي دارند و با رنگ 
آميزي متنوع، در ح��د و اندازه ماهي کپور ايران 

هستند.
 برخورد نزديک اهلي و وحشي

خانم��ي از نگهبانان دو خروس زيبا را در بغل 
گرفته بود که ناگهان تالقي چشمان گرسنه سگ 
وحش��ي با يکي از خروس ها، حواس ما را به خود 

جلب کرد.
 ترسناک تر از شير

براي ما که حداقل يک س��اعت در قفس شير 
ج��وان با مهن��دس نوري مصاحبه ک��رده بوديم، 
اصل��ًا باورپذير نبود که خارج از قفس گرگ ها، با 
حرکات وحش��تناک و صداهاي ترسناک آن هم 
خارج از قفس، اين چنين بترسيم. هر چند مهندس 
نوري به تنهايي با انگشتان خود به آنها غذا مي داد 
و با يازده گرگ درنده در قفس، مشغول صحبت و 
درد دل بود. هر چند که دکتر محمدي مي گفت: 
اي��ن گرگها تاکنون باعث بس��تري ش��دن چند 

نگهبان شده اند. 
با سپاس از همکاري صميمانه پرسنل زحمت 
کش دهکده طبيعت باراجين و شهرداري قزوين 
که در ميان يک روز پرکار پذيراي پرس��ش هاي 

ما شدند.
شماره  3926 هشتادمین سال انتشار 

ما در اينجا خرسي 
داريم که در همين مکان 

بزرگ شده و زايمان کرده و بلد 
نيست بچه هايش را بزرگ کند، 

پس نگهداري بچه غريزي نيست، 
بايد با مادر بزرگ مي شد تا 

نگهداري را ياد مي گرفت


