پرستار«پیروز»

سه شنبه

توگو با «علیرضا شهرداریپناه» ،تیمارگر تنها توله یوز «ایران» از بدو تولد تا االن که  3ماهگی را پشت سرگذاشته است
گف 
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باتوجه به اهمیت حفظحیات و نسل ارزشمند یوز ایرانی۱۱ ،
اردیبهشت امسال« ،ایران» یوزپلنگ در اسارت سایت مرکز تکثیر
یوزایرانیدرتورانواقعدراستانسمنانبهروشسزارینسهتوله
بهدنیاآوردامابعدازبهدنیاآمدنتولهها،مادرشانآنهارانپذیرفت
و دوتوله تلف شدند بنابراین تمام توجه افکار عمومی به وضعیت
آخرین توله ایران جلب شد تا همچون دو توله دیگر تلف نشود و از
این منظر ،ماجرا مهم شد« .شهرداریپناه» معتقد است داستان
پیروزازچیزیکهفکرشرامیکردند،پیچیدهتراست.اومیگوید:
«جریان پیروز خیلی پیچیدهتر از یک روال معمولی و طبیعی است
که ما بخواهیم پیشبینی کنیم .چند وقت پیش در حالی که فکر
میکردیم شرایط خیلی خوبی داریم دوباره به مشکل خوردیم و از
ی پیروز مشورت گرفتیم و با شروع
پیترکالدول دام پزشک آفریقای 
دوباره دارو و سرم و مراقبتهای شبانهروزی ،خوشبختانه شرایط
کنترل شد و االن حال پیروز خوب است .حرف من این است که ما
نمیتوانیم قطعی بگوییم خطر به طور کامل رفع شده است .پیروز
یکیوزپلنگویکگونهدرخطرانقراضاستوگونهایکهدرخطر
انقراض قــرار دارد حساسیتاش
به طبیعت ،محیط و مشکالتی که
برایش ایجاد میشود خیلی بیشتر
از گونههای دیگر است .در همان
زیستگاه گونههای دیگری دارند
زندگیمیکنندکهیوزپلنگدرخطر
انقراضقرارگرفتهاست.شماتصور
کنیدبااینهمهپیشرفتفناوریدر
دنیا ،شیر خوراکی که برای یوزپلنگ مناسب است ساخته نشده و
اینبهخاطرپیچیدگیکاراست.سهپژوهشگربزرگیکهبهصورت
تخصصیروییوزکارمیکنند،هنوزدربارهاینشیراختالفنظر
دارندوبههمیندلیلنمیتوانیمیوزپلنگراباگونهدیگریمقایسه
کنیم.یکیازمشکالتپیروزهمنخوردنشیرمادراست،یعنیآنتی
بادیهاییراکهبایدازبدنمادرمیگرفته،ندارد».

خشک میشوم تا پیروز
بخوابد!
پیروز سه ماهگی را پشت سر گذاشته و از مرحله شیرخوارگی به
گوشتخواری رسیده است .در طول روز پنج بار مکمل غذایی
میخورد و شرایط او با هم سن وساالنش که در طبیعت به دنیا
آمدهاند به دالیلی مانند سزارین ،اسارت و نخوردن شیر مادر از
زمین تا آسمان تفاوت دارد« .شهرداریپناه» درباره عادتهای
پیروز میگوید« :گوش پیروز آنقدر تیز است که وقتی روی تخت
خودم دراز میکشم حتی اگر پایم روی مالفه کشیده شود ،بیدار
میشود و وقتی میبیند من بیدارم دوست دارد از تختش بیرون
بیایدوبامنبازیکند.بعضیوقتهاواقعاخشکمیشومواصال
تکاننمیخورمتاپیروزبتواندخوابراحتیداشتهباشد.اوعادت
دارد ذرهذره بخوابد .گاهی هم وسط خواب مدام چشمهایش را
باز میکند و دوباره میخوابد .به همین دلیل شبها همه جا را
تاریکمیکنم.مندرمدتزمانیکهاینجاهستمتنهایکیدوبار
تلویزیونراروشنکردمتاپیروزراحتباشد.اصالاینطورنیست
کهگوشتخوارانبهطوردایمفعالباشندوشکارکنندوبخورند.
گاهی حتی بالغها  20ساعت در شبانهروز استراحت میکنند
که البته همه آن به صورت خواب نیست .خیلی وقتها مردم به
باغوحشمیروندوبهقفسشیروپلنگهاکهمیرسند،میگویند:
«وایهیچغذاییجلویاینهانیست.همشهمکهخوابند»خب
درطبیعتهمهمیناستآنچیزیکهمستندهانشانمیدهند،
فقطلحظههایشیریندویدنوشکارآنهاست».
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اکرم انتصاری | روزنامهنگار
ازتولد«پیروز»تنهاتولهیوزبازمانده«ایران»و«فیروز» 107،روزمیگذردو«علیرضاشهرداریپناه»اززمانتولد
پرونده
اوکهکوچکترازیککفدستبودوبایدقطرهقطرهبهاوشیرمیخوراندتاامروزکهگوشتمیخوردووزنشبه
 3500گرمرسیده،پابهپایاوماندهاست.حاالپیروزکهدراسارتبهدنیاآمده،کیلومترهادورترازمادرومحل
تولدشیعنیپارکملی«توران»،پایتختنشینشدهاست.اوبهتازگی بهصدایرعدوبرقوبارانواکنشنشان
میدهدورویزمینخاکیمیدود«.شهرداریپناه»تیمارگرپیروزعمرشرابهپایآموزشوتجربهامدادوتیمارگونههایجانوری
گذاشته است ،هنوز شرایط او را پیچیده میداند .او در این مدت در کنار دام پزشکان و متخصصان سازمان محیطزیست از جانش
مایهگذاشتهاستویکلحظهازپیروزچشمبرنمیدارد.باپیروزهماتاقاستووقتیاومشغولاستراحتاستدردفترشپرتره
پیروز را نقاشی میکند .او بعد از مرگ توله دوم و از 28اردیبهشت امسال در کنار پیروز است و حتی به خانهاش همنرفته است .در
پروندهامروززندگیسالمبا«شهرداریپناه»،دربارهروزهاییکهدرکنارپیروزپشتسرگذاشتهووضعیتاینیوزکهچشمامیدما
برایتکثیریوزپلنگایرانیبهاوست،گفتوگوکردیم.

پیروز شبیه هیچجانوری
نیست!

 25مرداد 1401

ساعتها قربان صدقه پیروز می روم!

بیهوش کردن یوزها پر خطر است

در یکی از ویدئوهای پیروز ،وقتی او به دوربین خیره میشود پرستارش چند بار به او میگوید« :پیروز! بابا ،پیروز! پسرم .»...از او
میپرسم پیروز هم این احساس را درک میکند و در کنارتان احساس امنیت دارد ؟که اینطور پاسخ میدهد« :حیاتوحش خیلی
ویژگی شخصیت فردی من است .در آن ویدئو،
ی هستم و این
دنبال این نیست که من آن را «بابا» صدا بزنم یا نه .من خیلی احساسات 
ِ
حتی خودم بعد از این که ویدئو را گذاشتم و واکنشهای مردم را دیدم متوجه شدم که این موضوع چقدر به چشم آمده است و فکر
میکردم کار معمول خودم است .من این جا بعضی وقتها ،ساعتها قربان صدقه پیروز میروم و با مشت به سینهام میکوبم و اینها
نیاز اینگونه نیست .رابطه پیروز با انسان خوب است چون در شرایط اسارت به دنیا آمده و از همان روز اول انسان دیده است و هنوز
گونه طبیعی خودش را اصال نمیشناسد .فکر میکند من پدرش هستم ،مادرش هستم یا هرکی .حتی اگر این جا دو ،سه نفر باشند و
من از در بیرون بروم ،پیروز پشت در مینشیند و شروع میکند به جیغ کشیدن .چند روز پیش با وجود آقای عمارلویی و دکتر باستانی
در اتاق ،وقتی رفتم مالفههای پیروز را در ماشینلباسشویی بیندازم ،صدای جیغش بلند شد .صدای جیغ او االن بیشتر شبیه سوت
یا صدای یک پرنده و جیکجیک است .این رفتار کلی پیروز است که این اواخر بیشتر شده».

اما و اگرهای زیادی هست که اگر عملی میشدند ،سرنوشت متفاوتی در انتظار سه توله یوز «ایران»
و «فیروز» بود .نظر «شهرداریپناه» را درباره آنچه بر «ایران» و تولههایش گذشت ،میپرسم و او
میگوید« :اگر ایران مادر پیروز یک یوزپلنگ کامال دستآموز بود این همه صبر برای تشخیص
بارداریاش الزم نبود  .چه زمانی باید زایمان طبیعی صورت بگیرد و در این صورت چه اتفاقی
میافتد؟ به راحتی سونوگرافی میکردند و متوجه همه جزئیات میشدند .در مورد «ایران»
هرگز نمیتوانستند این کار را انجام دهند چون باید او را بیهوش میکردند .بیهوشی ریسک دارد
و کسی هم آن را نپذیرفته است ولی در کشورهای مختلف جهان مثال اگر بخواهند فیل را در اسارت
نگه دارند ،چون ناخنهای آسیبپذیری دارد حیوان با آموزش دیدن اجازه میدهد مراقبها به
راحتی ناخنهایش را پدیکور و مانیکور کنند .حتی با استفاده از تشویق و جایزه از شیری که در
اسارت نگهداری میشود ،بدون پرخاشگری و بیهوشی نمونه خون میگیرند .االن از «کوشکی» و
«دلبر» دو یوز دیگر که در شرایط نیم ه اسارت
هستندنهآزمایشیگرفتهمیشودنهمیشود
آنها را معاینه کرد چون باید هربار بیهوش
شوند ولی اگر دستآموز بودند به راحتی
میشد همه این آزمایش ها و معاینهها را
انجام داد .دست آموز بودن برای گونهای که
قرار است در اسارت و سایت تکثیر نگهداری
شود ،بسیار بسیار مهم است».

پیروز باید دستآموز
باشد

تجربههایم با پیروز،
عجیبوغریب است

«زمانی که آمــدم اصال تصور نمیکردم با چنین مشکالتی
شهرداریپناه به شنیدن «اینکه داره شبیه گربههای اهلی و
دستوپنجه نرم کنم» .او ادامــه میدهد «:آن زمــان مجبور
دستیبارمیاد،نهمثلیوزپلنگ»عادتکردهاست.اینایرادها
شدیم پیروز را از شیر بگیریم و یک سری کنسرو
پای ثابت کامنتهای ویدئوهایی از پیروز است و
مخصوص کمکی را شــروع کنیم .پیروز اصال
اودرپاسخبهایننقدهاوتوضیحدستآموزبودن
دوست نداشت غذا بخورد و فقط و فقط از دست
پیروز میگوید« :برای من خیلی عجیب است،
مــن غــذا مــیخــورد .یــک ب ــار ،عصب دســتــم به
برخی که داستان پیروز را دنبال میکنند درک
مشکل شدیدی خورد که از شدت درد آن فریاد
نمیکنندکهاوازروزاولقطرهقطرهتوسطدست
میزدم .در این شرایط هر یک ساعت باید به پیروز
انسان شیر خورده تا امروز که گوشت میخورد.
قطرهقطره شیر مـیدادم یا تحریکی را که برای
خب چطور میتوان یک گونه بدون مادر کنار
دفع غذا الزم است ،انجام می دادم (ما به طور
دست انسان باشد آن هم با شرایط غیرطبیعی
بااسکناینکیوآرکد،
یکویدئویپربازدید
مصنوعی آن را انجام میدادیم و در طبیعت ،مادر
پیروز و هزاران مشکل و صدها سرم و دارویی که
درشبکههایاجتماعی
توله با لیس زدن آن را انجام میدهد) .من در آن
دارد و دستآموز نباشد .در این مدت هرساعت و
راببینیدازلحظاتی
زمان ،قدرت این کارها را هم نداشتم .مجبور شدم
دقیقه و ثانیه من و دام پزشکها با او کار داشتیم.
کهپیروزدرکنار
ت غذای پیروز ،با هماهنگی برای معطلی
بین ساع 
قرار نبوده ما گونهای را تربیت کنیم که آن را در
یپناه»برای
«شهردار 
اولینبارواردمحیط
کمتر به مطب پزشک بروم .یک بار که کارم کمی
شرایطخاصرهاکنیم.پیروزحتیاگرازمادربه
طبیعیشدهوپنجههای
طوالنیتر شد ،پیروز با این که بچههای آ نجا
دنیاآمدهبود،شیرمادرخوردهبودواگرهیچیکاز
اینتولهیوزایرانی،خاک
را میشناخت ،فکش را قفل میکرد و از دست
اینمشکالترانداشت،هرگزقرارنبودبهطبیعت
رالمسکردهاست.
هیچکس غذا نمیخورد .نیمه شبهای زیادی
برگردد .اصال مهمترین نکته بــرای نگهداری
باید بیدار میشدم ،دستهایم را میشستم و
یوزپلنگهایی که به عنوان مولد و به نیت تکثیر
آرامآرام غذا را با سرنگ از کنار انگشتانم که پیروز با دهان آن
در سایتها نگهداری میشوند ،دستآموز بودن بیش از حد
را میگرفت ،به او میدادم .او یک مدت طوالنی فقط اینطور
آنهاست تا به هیچ عنوان از انسان نترسند .روال تکثیر در همه
غذا میخورد تا بزرگ شد .االن شرایط کمی بهتر شده ولی او
کشورهایموفقهمیناست.درحدیکهدرزمانجفتگیری
هنوز وابسته است و وقتی من نیستم ،استرس دارد .این کار
اشتباهات حیوانات را اصالح میکنند و آنها هیچ واکنشی
را سخت کرده است و من اصال به این اتفاق راضی نیستم .به
ندارند.نکتهمهموکلیدیتکثیریوزپلنگدراسارتهمیناست.
هر حال تجربههایی که با پیروز داشتم ،تجربههای خاص و
من که تالشمبرایننیستپیروزرادستیکنم.مردمتوقعدارند
عجیبوغریبی بود».
اورارهاکنمتاخودشبرودغذایخودشراپیداکند؟»

 4سال به افعی شاخدار با دست غذا دادم!
شایدبرایتانجالبباشدکه«شهرداریپناه»جزیکگربهخانگیکهآنهمیکگربهآسیبدیدهخیابانی
بوده است ،حیوان خانگی دیگری ندارد .او خاطره عجیبی از بزرگ کردن یک مار افعی شاخدار
داردودربارهاشمیگوید«:گونههاییکهمدتیازآنهانگهداریمیکردم،بهمنظورتیماردستم
بودهاند .حدود هفت سال پیش یک مار به دستم رسید تا بروم آزادش کنم .زیستگاه او در یکی از
بیابانهایشهرقمبود.بعدازرهاسازیدیدمکهنمیتواندحرکتکند.ماررابهدانشکدهدامپزشکی
بردیموفهمیدیمبخشیازمهرههایششکستهاست.نیمیازبدنشفلجشدهبود.دلمنیامدآنافعیرا
باوضعیکهداشت،رهاکنموحدودچهارسالازآننگهداریکردم.بهطوردستیبهآنغذامیدادمو
حتیدرآبولرمماساژشمیدادمتاغذایشرادفعکند.مدتیهمیکطوطیبزرگراکهبالششکسته
بود،تیمارکردم.گونههاییکهدرخانهداشتمهمهوضعمشابهیداشتند.ازیکزمانیبهبعدکهسفرهایمزیاد
شدمثلسفرمبهآفریقاکه 40روزطولکشید،دیگرحیوانخانگیهمنداشتم.مندرهندیکدورهتخصصیتیمارونگهداری
ازگونههایحیاتوحشراگذراندمودرآنجاازسنجابوموشیکروزهنگهداریکردمتابالغشوند.دراینمدتهمهداروها
وتزریقهایپیروزراانجامدادمواینتجربههابودکهدستبهدستهمدادتایکنفرهازپساینقضیهبربیایم».

 90روز است بهخاطر پیروز،
خانوادهام را ندیده ام
حدود 90روز است که علیرضا پرستار پیروز ،خانوادهاش را ندیده است .او میگوید« :نمیدانم بگویم
خانوادهامکارمراپذیرفتهاندیانه.بهنظرمکاریغیرازاینهمازدستشانبرنمیآید.انتظارشاناین
بوده است که من ازدواج کنم و زندگیام مثل بقیه آدمها باشد اما خب هیچ چیز من شبیه بقیه آدمها
نیست.االنکهمناینجاهستم،حدود 150گلدانمراپیشمادرمگذاشتهام.برنامهآبیاریهرگلدان
متفاوتاستوآنهانمیدانندباآنهمهگلدانچهکارکنند.میدانمخیلیازگلهاییراکهدوستشان
داشتم،ازدستدادهام.مناینجاهمکهآمدمنتوانستمیکچهاردیواریبیروحراتحملکنموازهرجا
چندشاخهگل،قلمهزدمواینجادارندریشهدارمیشوندورشدمیکنند.بااینبخشاززندگیسرگرم
هستموخیلیبرایممهماستکهریشهوجوانهزدنگیاهراجلویچشممببینم.منزندگیامرااینطور
چیدهاموهمیشهمیگویمیکدلیلبرایزندگیوکارکردندارم،اینکهپولیدربیاورموباآنسفربروم.
بهدنبالایننیستمکهمدلخودروامراباالترببرموهمیشهسفرهایسختیمیروم،یعنیسفرخیلی
الکچریکهحتمافالنهتلباشدنه.هدفیدارمکهبرایرسیدنبهآنحتیشدهیکغذایخیلیساده
بخورمیایکجایسادهبخوابمیاازامکاناتشیکاستفادهنکنماماحیاتوحشآنکشورراببینم».

بعد از پیروز سراغ اورانگوتانها میروم
«دوره امدا د ونجات حیاتوحش در هند یکی
از دورههایی بود که به سختی خودم را به یکی
از پارکهای ملی هند رساندم که خیلی
گران بود .آفریقا را هم خیلی دوست
دارم و دوبــار توانستم به آنجــا سفر
کنم ».شهرداریپناه با این مقدمه
دربــاره این سفر و تجربه دیدار با تنها
کرگدنهای سفید شمالی که در
معرض انقراض قرار دارند ،میگوید« :فاطو و ناجین تنها کرگدنهای سفید شمالی
باقیمانده در جهان هستند و تالشهای زیادی برای حفظ این گونه درحال انجام
است.وقتیبهمحلنگهداریآنهادرآفریقارفتم،دستوپایممیلرزیدتاآنهارا
تونیم پیش این دو کرگدن
دیدم .محیطبانها با من همکاری کردند و یک ساع 
بودم .این کرگدنها کامال دستآموز بودند و از انسان نمیترسیدند .من همه
گونههای جانوری را دوست دارم ولی به گونههایی که در خطر انقراض هستند و
بهکارهایحفاظتینیازدارند،اهمیتبیشتریمیدهم.آرزویکودکیامدیدن
اژدهای کومودو بزرگترین مارمولک سمی جهان بود که برای رفتن و دیدن آن خیلی سختی
کشیدم تا باالخره انجام شد .دوست دارم وقتی کارم با پیروز تمام شد ،بتوانم در مرکزی که از
نمیتوانمبهگوریلهافکرکنم».
اورانگوتانهاییتیمنگهداریمیکنندکارکنموبعدازآ 

