شهر
درد دلهای مدیر و مؤسس باغ وحش سیرجان
و گالیه از مسئوالن و عالقمندان حیات وحش

هیچ کس به من کمک نکرد

 افراد یا دستگاههایی که اآلن دلسوز حیات وحش شدهاند در طول  8سالی که من با میلیاردها
تومان هزینه شخصی و هزار خون دل این باغوحش را راه انداختم و به درمان و نگهداری از
حیوانات آسیب دیده پرداختم کجا بودند؟ .کدام ریال را آمدند کمک کردند که حاال طلبکار
شدهاند .من عمر و جوانیام را روی این کارگذاشتم ولی دریغ از یک سازمان و مؤسسه دولتی و
غیردولتی و یک عالقمند محیطزیست که کوچکترین همکاری را بکند.
دانیال خلیفه ای
بــاغ وحــش ســیرجان تعطیــل میشــود .ایــن خبــر را
مدیــران دســتگاههای مســئول اعــام کردنــد و گفتنــد
پیــش از ایــن اتفاقــات نســبت بــه شــرایط بــاغ تذکــر
داده بودیــم .بــه نظــر میرســد ســرقت از بــاغ وحــش،
مشــکالت کرونایــی ،شــرایط شــیر آفریقایــی کــه بــدون
جفــت و تنهــا زندگــی میکــرد و برخــی مشــکالت مالــی،
ایــن تصمیــم مســئوالن را جلــو انداختــه اســت .رییــس
اداره نظــارت بــر امــور حیاتوحــش اســتان میگویــد:
«کرونــا بیشــترین آســیب را بــه باغهــای وحــش در همــه
جــا وارد کــرد و خیلــی جاهــا تعطیــل شــدند .مــا از قبــل
بــه آقــای دری مســئول بــاغ هــم گفتــه بودیــم اینقــدر
 آقای دری از اول شــروع کنیم.
چه شد که باغوحش سیرجان را راه
انداختید؟
من از بچگی به حیوانات عالقه داشتم .هر
جا و هر کس به آنها آســیب میرساند
ناراحت میشــدم .یکبار به یک ســگ
برخورد کردم و متوجه شــدم شــرایط
فیزیکی بدنش عادی نیست .آن را گرفتم
بــردم کرمان پیش دامپزشــک و پس از
معاینه متوجه شدیم ســرطان دارد .کار
شیمی درمانیاش را شروع کردیم و  8ماه
طول کشــید که درمان شد و به شرایط
عادی برگشــت .یکبار دیگر یک خرس
کوچک دیدم در اختیار یک سیرکباز که
باهاش نمایش سیرک میداد بود و چون
او را در یک قفس کوچک زندانی میکرد،
آسیب روحی و جسمی دیده بود .خرس را

اینجــا هزینــه نکنــد چــون ســیرجان شــرایطش را نــدارد
امــا وی قبــول نمیکــرد».
کــوروش دری در گفتگویــی کــه بــا نگارســتان داشــت
هنــوز از راهانــدازی باغوحــش خــود دفــاع میکنــد و
میگویــد :مــن عاشــق حیوانــات هســتم و بــرای درمــان
گونههایــی کــه در طبیعــت آســیب میدیدنــد مثــل
فرزنــد خــودم وقــت میگذاشــتم ،هزینــه میکــردم
و دامپزشــک مــیآوردم تــا سالمتیشــان را بــاز
یابنــد .مثــًا یــک گونــه از اینهــا را کــه پایــش آســیب
دیــده بــود بــا هواپیمــا بــه تهــران بــردم و تــا ســالم
نکــردم بازنگردانــدم .گفتگــوی نگارســتان بــا مســئول
باغوحــش را کــه خــود عضــو انجمــن ملــی حمایــت از
حیوانــات اســت بــا هــم میخوانیــم.

از این آقا  7میلیون تومان خریدم و به این
حیوان رسیدگی کردم تا اینکه شرایطش
خوب شــد .همینها بود که دنبال مجوز
باغوحش رفتم.
 چه گونههایی را در این باغوحش
دور هم جمع کردید؟
خرس ،گرگ ،شیر ،گوزن ،آهوبره ،شُ غال،
عقاب و بســیاری پرندگان دیگری که در
طبیعت زخمی میشدند میآوردند و من
روی درمانشــان کار میکردم .من بیشتر
دنبــال حیوانات و پرندگانی بــودم که از
سوی شــکارچیان و یا معدنکاران آسیب
میدیدند.خیلی از اینها را که توسط مردم
تحویل سازمان محیطزیست میشدند ،به
باغوحش میآوردند.
 استقبال از باغوحش چگونه بود؟
تــا قبل از کرونا خیلــی خوب بود ولی

کرونا خیلی از باغهای وحش را تعطیل
کــرد .در ماجرای شــیوع کرونا یکی از
فعالیتهایی که بیشترین آسیب را دید
باغهای وحش بودند.
 چقدر برای راهاندازی باغ هزینه
کردید و چه نهادهایی از شما حمایت
کردند؟
هیچ ســازمانی به من کمــک نکرد فقط
آقای میرشــاهی از اداره آب 50تانکر آب
داد .دیگــر هیچ کس کمک نکرد و من به
تنهایی بهخاطر مردم و عالقهای که برای
ترمیم روحیه و جسم حیوانات آسیب دیده
و نگهداری از آنها داشتم با بودجه خودم
اینجا را راه انداختم .در این  8سال من 15
تا 20میلیارد تومان هزینه کردم .زمینش
را از منابع طبیعی اجاره کردم ولی تالش
من در این سال ها برای انشعاب آب و برق

بینتیجه ماند .برق که نداشــتم و آب هم
هفتهای یک تانکر به مبلغ 150هزار تومان
خریداری میکردم.
 از چه منابعی هزینه میکردید؟
من کشــاورز هســتم .از محل درآمدهای
کشــاورزی خودم هزینه اینجا را تا حاال
تأمین کردهام.
 ماجرای شیر را توضیح میدهید؟
شــیر باغوحش؛ نژاد آفریقایــی دارد و به
همراه ســه قالده دیگر که هم سن و سال
و همجنــس بودنــد در باغوحش کرمان
نگهداری میشدند که من رفتم با پیگیری
زیاد و قیمت باال یکی از آنها را خریدم و

آوردم و تــا اآلن هم بهخوبی از آن مراقبت
کردهام .الزم است بدانید که آن سه قالده
دیگر بعدها همانجــا در باغ کرمان تلف
شــدند چون فضای مناســب و رسیدگی
مناسبی نداشتند ولی من فضای بزرگتر و
مناســبتری برای این شیر فراهم کردم و
بهخوبی از آن حفاظت کردم .هم به لحاظ
تغذیه و هم به لحاظ بهداشــت و درمان و
نگذاشتم به آن آسیبی برسد در حالی که
همانطور که گفتم همسن و سالهای او
در کرمان تلف شــدند .نمیدانم بعضیها
چه هدفی دارند ولی من عمر و جوانیام را
روی این کارگذاشتم و بسیاری از گونههای

در بازدید رییس اداره حیات وحش
استان از باغوحش سیرجان
خبر داد:

حال شیر خوب است

رییس اداره حیاتوحش اســتان روز چهارشنبه در
بازدید از باغوحش ســیرجان از شرایط حال حاضر
شیر اظهار رضایت کرد .منصور پورسینا گفت :حال
شــیر خوب است ولی تنهاســت و باید به یک باغ
وحش مناســب که جفت او هم باشد منتقل شود.
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جانوری و پرنــدگان را درمان و نگهداری
کردم و باغوحش را با چنگ و دندان حفظ
کردم ولی دریغ از یک مؤسســه دولتی و
غیردولتی که کوچکترین همکاری کند.
 پس این فیلمهایی که منتشر شد
و گفتند شیر بیمار است چه بود؟
ببینیــد ماجرا از زمانی شــروع شــد که
باغوحش مورد ســرقت قرار گرفت .شبانه
سارقین که قصد ضربه زدن داشتند آمدند
هر چه داشتم بردند .پرونده این سرقت در
آگاهی اســت .از وسایل نگهداری حیوانات
تا امکانات اداری و حفاظتی و تأسیســات
داخلی باغ را سرقت کردند ،شیر هم از این
ماجرا آسیب دید .هم روحی و روانی و هم
بهخاطر اینکه من درگیر آن ماجرا که شدم
کمی غفلت شــد ولی خیلی زود شرایط را
برای شــیر برگرداندم .حتی همین امروز
(چهارشــنبه) هم که رییس اداره نظارت
بر حیاتوحــش کرمان و هیأت همراه که
آمدند و بازدید کردند و دیدند که شــرایط
این شیر مناسب است و مشکلی ندارد.
 این چند روز منتقدین باغوحش
خیلی ســروصدا کردند .آیــا واقع ًا
مشکلی نبود؟
عرض کردم باغوحش مورد ســرقت که
قرار گرفت شــرایط اینجا به هم ریخت
و عدهای آمدند فیلم گرفتند گفتند شیر
بیمار اســت .عدهای از ســ ِر دلسوزی و
عدهای هم از سر َغ َرض شروع به جوسازی
کردند حتی بــه دروغ گفتند من فراری
شدهام !.میخواهم حاال سؤال کنم افراد یا
دستگاههایی که اآلن دلسوز حیاتوحش
در این باغ شدهاند در طول  8سالی که من

وی گفــت :اصوالً جاندارانی از ایــن نوع نباید تنها
باشــند تا به لحاظ روحی و روانی افت نکنند .وی
تغذیه و بهداشت شــیر را خوب توصیف کرد ولی
گفت :باغوحش سیرجان همچون بسیاری باغهای
وحش در ایران اســتاندارد نیســت و بــا توجه به
جمیع جهات ،ســیرجان ظرفیت الزم برای داشتن
باغوحش را مثل خیلی جاهای دیگر ندارد.
گزارش دیگری حاکی است مرجان شاکری مدیرکل
محیطزیست استان نیز با اشــاره به شرایط پیش
آمده پیرامون باغوحش سیرجان با اشاره به اینکه
مردم باید سطح آگاهیهای عمومی خود را در این
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با میلیاردها تومان هزینه شخصی و هزار
خون دل این باغ را راه انداختم و به درمان
و نگهداری از حیوانات و پرندگان آسیب
دیده در طبیعت پرداختــم کجا بودند؟
کدام قدم را برداشتند و کدام ریال کمک
کردند که حاال طلبکار شدهاند و دلشان
برای حیاتوحش کباب شده است؟.
 اآلن تکلیف شیر چه میشود؟
باغوحش پس از آن سرقت و شرایطی که
برایش ایجاد کردنــد دیگر فعالیتی ندارد
و شــیر را هم احتماالً بــه یک باغوحش
خوب در کشور منتقل میکنند .ولی من
همینجا عرض کنم شــیر با من دوست
هســت و در کنار من آرام میگیرد و این
نکتهای اســت که محیطزیســت باید آن
را بدانــد .من بهترین تصمیــم را احیای
باغوحش سیرجان میدانم و از عالقمندان
محیطزیســت و مســئوالن حیاتوحش
استان میخواهم اگر کمک کنند باغوحش
سیرجان احیا شود بهترین تصمیم است.
ببینید سیرجان یک منطقه بزرگ طبیعی
و معدنی اســت که عملیــات معدنکاری
گســتردهای دارد .لذا چــه بخواهیم چه
نخواهیم در طبیعت گســترده سیرجان،
پرندگان و حیوانات بســیاری وجود دارند
که خواه ناخواه آسیب میبینند و به جایی
برای درمان و نگهداری آنها نیاز اســت.
گلگهر و شــرکتهای منطقه میتوانند
با پول یکی از جشنوارههایشــان بخش
بزرگی از هزینههای یک باغوحش را تأمین
کنند .به نظر من بهجای پاک کردن صورت
مسئله و تعطیل کردن باغوحش بهتر است
آن را احیا کنند.

زمینهها افزایش دهند و بدون اطالع قضاوت نکنند
گفــت :انتقادهای مردمی باید منصفانه و مبتنی بر
واقعیات باشــد؛ حیوانی که در باغوحش نگهداری
میشود مسلماً از تغذیه مناســبی برخوردار است
و به همین دلیل عمر بیشــتری در اسارت خواهد
داشت.
شــاکری در عین حال با اشاره به شرایط باغوحش
افزود :محیطزیســت یک ماه قبل از انتشار فیلمها
در فضــای مجازی ،به مســئول باغوحش به دلیل
نداشتن شرایط اســتاندارد تذکر داده بود که باید
باغوحش را تعطیل کند.

