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مهین ساعدی

از همان قدیمترها تا االن ،بودند و هستند آدمهایی که عالقه عجیبی به نگهداری حیوانات در منزل دارند .زمانی حیوانات اهلی مثل گاو ،گوسفند،
مرغ و ...برای اســتفاده از فرآوردههایشان توسط افرادی که خانه هایی با حیاط بزرگ داشتند ،نگهداری میشدند و سگها به عنوان نگهبان گله
ی شدن هرچه بیشتر آدمها ،نقش حیوانات خانگی
شدن زندگیها و تنها و منزو 
گوسفند و مزرعه ،ارزش زیادی داشتند .با گذشت سالها و مدرن
ِ
در زندگی روزمره پررنگتر شد و آن ها را به همدمی برای رفع تنهایی تبدیل کرد .اما در سالهای اخیر حیوان خانگی به چیزی فراتر از این مفاهیم
تبدیل شدهاســت .این روزها حیوانات خانگی در مقوله تجملگرایی و فخرفروشــی جایگاه ویژهای یافتهاند و هرچه عجیبتر و متفاوتتر باشند،
برای صاحبانشان چه در دنیای واقعی و چه در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی ،توجه بیشتری جلب میکنند و سبب تفاخر و متفاوت بودن آن
خانگی آدمها در دنیا به حساب می آیند بپردازد
ها میشوند .پرونده امروز «زندگی سالم» ،قرار است به انواع موجودات عجیب و غریبی که حیوان
ِ
و نگاهی داشته باشد به سلبریتیهایی که نگهداری از این حیوانات در خانه را تبلیغ میکنند.

گشتوگذاردربازارجهانیخریدوفروشحیواناتخانگیعجیب

از روباه و راکون تا مار و عقرب سیاه!
این روزها نگهداری حیوانات عجیب و غریب و متفاوت به یک بحران جهانی تبدیل شــده است و به چند کشور خاص محدود نمیشود .نگهداری از حیوانات وحشی و خطرناک مثل
مار ،میمون ،ببر و حتی تمســاح به امری عادی در همه جا ،حتی همین ایران خودمان تبدیل شــده اســت .هم اکنون تنها در آمریکا جمعیتی معادل  20میلیون نفر دارای حیوانات
خانگی عجیب و غریب هســتند .در این جا نگاهی داریم به عجیبترین گونههای حیات وحش که به دلیل خودخواهی برخی انسانها به عنوان حیوان خانگی نگهداری میشوند و
ح دیگر از مد افتاده است! حتی عدهای برای سورپرایز کردن مهمانهایشان در مهمانی ها  ،دوست دارند
البته مد روزترین آن ها ،چرا که این روزها گویا نگه داشتن انواع مار و تمسا 
یک حیوان کمیاب را کرایه کنند تا حیوان هنگام مهمانی گوشه و کنار خانه بپلکد و میزبان به داشتن چنین امکانی افتخار کند .این سال ها در بازار نگهداری حیوانات عجیب و غریب
در کالنشهرهای کشور ،انواع خوکچه هندی ،روباه ،راکون ،خرگوش ،میمون ،همستر ،مار پیتون ،عقرب سیاه ،سوسمار ،ایگوانا و حتی بچه فیل و توله شیر هم معامله میشود!
عقرب امپراتور
این گونه از عقربها که از جنگلهای بارانی غرب «آفریقا»
میآینــد دارای چنگالهای جلویی بزرگ هســتند .به نظر
میرسد مردم این روزها از چنین چنگالهایی نمیترسند
و این عقربهای امپراتور یکــی از رایجترین انواع عقربها
هســتندکه مردم به عنــوان حیوان خانگــی عجیب و غریب
نگهداری میکنند .طــول این عقربها تا  20ســانتیمتر

سلبریتیها و
حیواناتخانگیترسناکشان!

«کریستین استوارت»| بازیگر
ستاره ســری فیلمهای «گرگ و میش»
در ســال  2010در یک مصاحبه اعالم
کــرد که یــک گرگ خریــداری کــرده تا
آن را بــه عنوان یــک حیــوان خانگی در
کنــارش نگــه دارد! اســتوارت در ایــن
مصاحبــه گفت« :مــن میدانــم که این
کمی ترسناک هســت ،اما اون یه گرگه
و کلی دوست داشــتنی هست!» به نظر
میرسد که استوارت در آن سالها هنوز
غرق در شخصیت خود در فیلم «گرگ و
میش» مانده بوده است.

میرسدوسمشانخفیفاست.آنهارامیتوانبا 20دالر
خرید و نسبت به سایر گونههای عجیب و غریب ارزانترند و
فضایکمتریبراینگهدارینیازدارند.یکخریدباصرفه!
کانگورو
«واالبیزها» ،گونــهای از کانگوروهای کوچک هســتند که
تا کمی بیشــتر از یک متر قد میکشــند و وزنی معادل 25
کیلوگــرم دارند .داشــتن یــک واالبیز در خانه ســختتر از
نگهــداری یک جفــت دو قلوی بیشفعال اســت .این گونه
از کانگوروها عالقه دارند بیشــتر زمانشان را بیرون از خانه
ســپری کنند و اصال فکر نکنید حیاط متوســط یک خانه
برای آن ها کفایــت میکند .آن ها عادت دارند مرتب
بپرند و این طرف و آن طرف جست بزنند .با پرداخت
 3000دالر میتوان یکی از آن ها را به عنوان حیوان
خانگی داشت ،اما باید در نظر گرفت هزینه نگهداری
آن ها بیش از خوراک و سالمتشــان اســت ،چرا که حجم
باالیی از وســایل منزل بر اثر حرکات ســریع و پر جنب و
جوش آن ها از بین خواهد رفت.

گربه ِسروال
این گربهســان از آفریقای مرکزی و جنوبی میآید و عمری
حدود  19ســال دارد .آن ها بزرگتــر از گربههای خانگی
هســتند و میتوانند روی دو پا بلند شــوند! سروالها یکی
از موفقترین شکارچیان در حیات وحش هستند و در عین
حال یکی از سریعترینشان؛ به حدی که سرعت این گربهها
با «چیتــا» برابری میکند .بــا تمامی ایــن تعاریف میتوان
میزان خطرناک بودن چنین گربههایــی را تخمین زد ،هر
چندآنهابرخالفسایرگربهسانانوحشیعالقهزیادیبه
لوسکردنوارائهرفتارهایمشابهگربههایخانگیدارند.
شــاید به همین دلیل اســت که مردم حاضرند بــا پرداخت
 2500دالر یک سروال در خانهشان داشته باشند.
رتیل
رتیلهــا را میتــوان در همه جا یافت جز قطــب جنوب .آن
هــا حدود  25ســال عمر میکننــد و اندازههایــی متفاوت
دارنــد؛ از کوچکتــر از یک ناخن دســت تا بزرگتــر از یک
بشــقاب غذا خوری .خالصه که عالقهمندان به این حیوان

خانگی از آزادی کامل در انتخاب سایز همدم خانگیشان
برخوردارنــد .با حدود  15دالر میتــوان رتیل را از زندگی
طبیعیاش محروم کرد.

این روزها با 600دالر میتوان آن ها را خرید اما باید در نظر
گرفتکاپیباراهاعاشقآبهستندوبهتراستدرخانهای
نگهداری شوند که استخر داشته باشد!

روباه
روبــاه « ِف ِنک» به دلیــل ظاهر جالبی کــه دارد و گوشهای
بزرگش ،این روزهــا در بازار حیوانــات عجیب خانگی یک
سوپراستار است .خاستگاه این جانور شمال آفریقا و بیشتر
«مراکش» است و حدود  16سال عمر میکند .مردم آن ها
را ترکیبی از سگ و گربه میدانند که تقریبا خصوصیاتی از
هــر دو را دارد .به همین دلیل فنکها روز به روز بیشــتر در
بازار تجارت جهانی حیوانات خانگی محبوبتر میشوند.
قیمت این جانور در بازار  1500دالر است.

جوجهتیغی
نگهداری از جوجهتیغیها این روزها خیلی مد شده چرا که
آن ها کوچک اند و برای نگهداریشان زحمت کمتری نیاز
است .خاستگاه آن ها «آســیا»« ،اروپا» و «آفریقا»ست و بین
سهتاهشتسالعمرمیکنند.صورتبامزهاینجانورآنرا
میانمردمبسیارمحبوبکردهوسهولتجابهجاییوهمراه
بردنش داخل جیب لباس به هر کجا ،دلیل دیگر محبوبیت
آنهاســت .اما نگهداری از جوجه تیغیها در خانه هم مانند
دیگرگونههایجانوریدرستنیستوسختیهایخودرا
دارد .آن ها با همه کوچکی بین پنج تا هفتهزار تیغ دارند و
شب هنگام فعال میشوند .پس باید مواظب راه رفتنتان در
طول شب باشید .داشتن یک جوجه تیغی هزینهای 300
دالری دارد.

کاپیبارا
کاپیباراها که به عنوان بزرگتریــن جوندگان روی زمین
شناخته میشوند ظاهر بامزهای دارند که خیلیها را جذب
خود میکند .این جوندگان دوستداشتنی
از آفریقــای جنوبــی و آمریــکای
التیــن میآینــد و عمــری بین
 8تا  10ســال دارند .قبل از
انتخاب آن ها باید وزنشان
را مدنظــر قــرار داد ،چــرا
کــه این جونــدگان بزرگ تا
 70کیلوگرم هم میرســند!
افــرادی کــه کاپیبــارا دارنــد
میگوینــد آن هــا را بــرای
هــوش ،بازیگوشــی و
اجتماعیبودنشان
دوســت دارند.

ِ
یهاهمبیکارننشستهاندودرحالیکهمیتوانندبهواسطهجایگاهاجتماعیشان،
حیواناتوحشیوکمیاب،هنرمندانوسلبریت 
درهرجومرجخریدوفروشونگهداری
از مروجین منع نگهداری از حیوانات غیراهلی در خانه باشند ،معموال دچار همان اشتباهی میشوند که بقیه .نگهداری و مراقبت از حیوانات تابع اصولی است که اگر در توانمان
نیست نباید به سمتش برویم و حیوان آزاری محسوب میشود نه عالقه به حیوانات .معموال افراد به هر دلیلی به نگهداری حیوانات رو میآورند اما بعد از مدتی متوجه سختیها و
یکنند .این در حالی است که حیوانی که در کنار انسان زندگی کرده ،دیگر نمیتواند به شرایط طبیعی برگردد و محکوم به مرگ
مشکالت نگهداری از حیوان میشوند و رهایش م 
است! با این وجود ،چهرههای مشهور زیادی هستند که حیوانات عجیب را به عنوان حیوانخانگی برمیگزینند و با این کار ،شوآف می کنند.

«الویس پریسلی»| خواننده
پریسلیبهعنوانخوانندهایافسانهای
شناخته میشــود و یکی از عجیبترین
حیوانات خانگی را برای حضور درکنار
خودشانتخابکردهبودوآنکانگورویی
بود که توســط یک دوســت به پریســلی
اهداشــدامااوبعدهاتصمیمگرفتاین
حیوانرابهباغوحشتحویلدهدچراکه
احتماالمشتهایفراوانیروانهصورت
پریســلی میکرده و جفت پا هــم به هوا
میپریدهوبهاولگدهممیزده.

«جورج کلونی»| بازیگر
بازیگــر و کارگــردان مشــهور هالیــوود
کــه همــواره در نظرســنجیهای
خوشــتیپترین بازیگــران جهــان در
رد ههای باال قرار دارد ،یک خوک سیاه به
نام«مکس»رابهعنوانحیوانخانگیاش
برگزیده بود که  300پوند وزن داشــت!
گفته میشــود زمانیکه مکس در ســال
 2006از دنیــا رفت جــورج کلونی برای
مدتهادچارافسردگیشدهبود.مکسبه
مدت 16سالحیوانخانگیکلونیبود.

«الدن طباطبایی»| بازیگر
طباطبایــی را همــه از ســریال «والیــت
عشــق» بــه خاطــر دارنــد ،هرچنــد او
چند ســالی اســت که با دنیای سینما و
تلویزیــون خداحافظــی کرده امــا هنوز
به واســطه بیماری دختــرش و حمایت
از بیمــاران «اتیســم» محبوبیــت دارد.
طباطباییچندیپیشباانتشارعکسی
از یک رتیل به نام «فرنگیس» ،از حیوان
خانگی عجیبش رونمایی کرد.

«شبنم قلی خانی»| بازیگر
قلیخانی و چهره معصومش با بازی در
فیلم سینمایی «مریم مقدس» شناخته
شــد .او هم بــا انتشــار تصویــری از یک
«ایگوانا» ،حیوان خانگی عجیبش را به
بقیه معرفی کرد.

«آشا محرابی»| بازیگر
آشــا محرابــی بازیگــر  42ســاله هــم با
انتشــار تصویــری از خــودش کنــار یک
جوجه تیغــی ،حیوان خانگــی اش را به
نمایش گذاشته است.
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اجرای قانون حمایت
از حیوانات در اینستاگرام

ر
خوب

انتشــار تصاویــر حیوانــات بــه شــکل
هــای متعدد باعث شــد چند مــاه پیش
اینستاگرام با انتشار نسخه جدید خود،
قانون حمایــت و حفاظت از حیوانات را
در شــبکه اجتماعــی اش اجرایی کند.
با اجرایی شــدن این قانــون ،زمانی که
فرد هشــتگی مرتبط با خشــونت علیه
حیوانات یا محیط زیست را جستوجو
میکنــد ،صفحــهای نمایــش داده
میشــود کــه در آن از حقــوق حیوانات
نوشته شده است و هرگونه آزار و اذیت
و فــروش غیرقانونی آن هــا را غیرمجاز
میدانــد .اینســتاگرام با ایجــاد ایــن
تغییر در نــرم افــزار خود قصــد دارد با
جلوگیــری از پخــش تصویــر و فیلــم از
رفتار خشــونتآمیز با حیوانــات در نرم
افزار خــود ،فرهنگ حفاظت و حمایت
از حیوانات را در جهان جا بیاندازد.

