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عکس :ایران

گزارش «ایران» از قدیمی ترین پنجشنبه بازار میناب

رونق «بازار هند» ایران در دست زنان بندر
زهرا کشوری
خبرنگار

مینابیهــا شهرشــان را «هند» ایــران میدانند؛ انبهشــان را تاج میوههــا ،باغهای انبه شــان را
هویت شهر .انبه البته به میناب محدود نمیشــود .باغهای رودان هم زبانزد است .جغرافیای
انبه به سیســتان و بلوچســتان هم میرســد امــا مینابیها در یک کالم شهرشــان را «گلســتان
جنوب» میدانند .بیراه هم نمیگویند ،شاید تنها گلستان جنوب نباشد اما بیشک از زیباترین
گلستانهای جنوب اســت؛ حتی به وقت بیآبی .از وقتی یادشــان میآید پنجشنبه بازارشان
به راه بوده اســت! صد ســال ،سیصد ســال یا پانصد ســالش را نمیدانند ولی بوده است .همه
هرمزگان یک تعریف از پنجشــنبه بــازار دارند؛ جایی که از شــیرمرغ تا جان آدمیــزاد در آن پیدا
میشــود.مینابشــهریاســتکهازیکســوبهکوهتکیهکردهوازســویدیگــردامنبهخلیج
فارس کشــانده است .پنجشــنبهها نبض شــهردقیقاًدر این نقطه میزند؛ جایی به نام خیابان
استقالل.ازابتدایخیابانتاآنجاکهچشمکارمیکندزنومردبساطچیدهاند،همهدرکارخرید
و فروش! بوی شــرجی جنوب حتی از دل خشک رودخانه میناب هم تو را میگیرد! رودخانهای
که سال هاســت نمیداند میآید یا میرود! صدای شــروه خوانی «خالو قنبر» تو را به هزار توی
تاریخیمیبردکهموجهاینیلگونخلیجفارسشآنرابهآسیاوآفریقارساندهورنگاساطیری
بهفرهنگبومیآنداده.چیزیبهنامتجارتبینالمللی.
پنجشــنبه بازار میناب تنها محل داد و ســتد
مینابیهــا نیســت ،بــه اطــراف و اکنافــش
هــم ختــم نمیشــود .حتــی بــه هرمــزگان
هــم محــدود نمیشــود .کرمــان و جیرفــت
هم آخرین گســترهاش نیســت .شــیرازیها
هــم برای خریــد و فروش به پنجشــنبه بازار
میآینــد ...پهلوانــی پشــت جمعیــت روی
شــن و ماســههای رودخانــه خشــک میناب
معرکه گرفته«:یا علی مدد اسم اعظم /رمز
هستی و راز عالم» زنجیر دور بازوانش بسته
و زن و مــرد و پیر و جــوان ،دورهاش کردهاند
بــه تماشــا! چنــد آدم آن طرف تــر ،زنهای
برقــع پوش روی زمین بســاط پهن کردهاند،

لباسهــا را روی هم ریختهاند ،چشــم به راه
مشتریهایی که میآیند و میروند .سایه سار
و آفتابگیری نیســت .بعضی از فروشندهها
با بــرگ نخــل ،ســایه بانــی کشــیدهاند روی
اجناسی که برخالف گذشــتههای نه چندان
دور ،جنــس چینی شــان تــوی ذوق میزند.
بــه گفتــه خودشــان شــهرداری هم یا ســایه
ســارهای نخل پــوش را برمی دارد یــا از آنها
پــول میگیرد تــا همچنان صــدای اعتراض
فروشــندهها بــه گــوش برســد .پولــی کــه
شــهرداری بابت این ســایه بانهــا میگیرد،
متفاوت شــنیده میشــود .پیرمــردی میزان
آن را  ۲هــزار تومــان اعــام میکنــد و جوان

ســیه چــرده بنــدری آن را بیــن  ۵تــا  ۱۰هزار
تومــان .میگوینــد هــر هفتــه ایــن پــول را
پرداخــت میکننــد .زنها با لباس هایشــان
رنــگ دیگری بــه بــازار دادهانــد .لباسهای
رنگــی در میان رودخانه خشــک میناب_ که
قربانــی انتقــال آب شــده_ مــوج میگیرند.
َنــرد آفتــاب اســت و برقع هــا ،برقعهایی که
ســیمای دختران و زنان جنوبی را از گزند نور
خورشــید پنهان مــیدارد .آنطــور که اهلش
بــه خبرنــگار «ایــران» میگوینــد ،نقــش و
نگارهای روی برقعها بــه اهالی میگوید آن
زن پوشــیده در ایــن لباسهــای زیبــا ،جوان
اســت یــا پیــر ،متأهل اســت یا مجــرد .حتی
برای زنــان مطلقه هم نقش و نگاری دارند.
این را یکی از روزنامه نگاران محلی میگوید.
از صنایــع دســتی مینــاب کــه روزگاری بــازار
را در چنبــره خویش داشــت ،خبری نیســت
مگــر به تعــدادی انــدک .روزگارانــی صنایع
دســتی مینابی حــرف اول را در بــازار میزد.
راســته بازارهــا ،موقعیــت فروشــندهها را
مشــخص میکرد از راسته ســلمانیها بگیر
تــا هیزم فروشهــا و علوفه فروشها ،ســبد
بافها هم راسته خودشان را داشتند .میدان
مســابقه هــم جایی بــود برای فروش اســب
و االغ .صنایــع دســتی اما گل ســر ســبد بود،
بخــش پررنگ و شناســنامه روســتاهای این
شــهر بنــدری .مثالً شــهواریها را بــه صنایع
دســتی سفالی شــان میشــناختند ،اهالــی

روســتای «بهمنی» را به صنایع دســتی که از
«پیش»(بــرگ درخــت نخل) میســاختند.
بــه گفتــه «علــی صادقــی» رئیــس شــورای
روســتا ،بهمنی  200خانوار دارد که همه آنها
توگو
در کار صنایع دســتی هســتند .او در گف 
بــا «ایــران» میگوید قصــد دارد تــا هر خانه
روســتایی را بــا صنایع دســتی که میســازند
شناســنامه دار کنــد و آرم و کــدی را روی در
خانــهاش بزند تــا هرکس پایش بــه بهمنی
رســید بداند برای هر صنایع دســتی باید در
کــدام خانه را بزنــد .هنرمندان این روســتا از
حصیر ســینی میســازند که مینابیها به آن
ُ
«سپ» میگویند« .قاسم جاللی»ها بادبزن
حصیری میبافتند و میفروختند .صندوق
لبــاس هــم کار اهالی روســتای «چلو کنتله»
بود .حاال اما خبری از این راســتهها نیســت،
خیلی باید در بازار چشم بگردانی تا نگاهت
روی صنایع دستی ای گیر کند.
پیــش از آن کــه پنجشــنبه بازار بســاطش را
در دل رودخانــه خشــک مینــاب پهــن کند،
جــای دیگــری محل این داد و ســتد بــود اما
ســاخت و ســازها آنجــا را از بازاریها گرفت
تــا دکان و کســب شــان را به وســط رودخانه
آوردند .بخشی از بازار روی شنهای درشتی
اســت که برداشــت کننــدگان شــن رودخانه
مینــاب ،برخالف قانون ،جا گذاشــتهاند و در
تن رودخانه
نقطه دیگری به برداشــت شن ِ
بیصــدا ،مشــغول شــده انــد! پیشــترها کــه

داد و ســتدها بیشــتر کاالبه کاال بود ،معامله
پایاپــای میکردنــد .جنســی میدادنــد
وجنسی میگرفتند .از شهر دیگری مایحتاج
مینابیهــا را میآوردنــد و مینابیها هم نیاز
آنهــا را بــا آنچــه تنها خود داشــتند بــرآورده
میکردنــد .دســت حنــا بســتهاش را بــه
دوربیــن میســپارد اما چهره برقع پوشــش
را نــه .میگویــد« :از «شــمیل» بندرعبــاس
آمــده تــا حناهــای محلــی کوبیــده خودش
را بفروشــد ».یــک پایــش را حنــا گذاشــته و
کیســه روی آن کشیده اســت! سعی میکند
بــا چــادر رنگــیاش آفتــاب را از تــن پیــرش
بگیــرد! کالفگی اش نشــان میدهد که پیروز
میدان نیســت .آن ســوتر زن جــوان با لباس
بندری میگوید«:از خودم فیلم نگیر ».ریتم
میگیــرد روی تنبــک کوچکــی کــه از پوســت
«کهــره» ســاخته اســت .صــدای جیرینــگ
جیرینگ النگوهایش هم بلند میشود .کسی
آنطرفتر میگوید«:کهره یعنی ُبز ».چاقوها
را هم شــوهرش درســت کرده .تنها جایی که
دســت ســاختههای خــودش و شــوهرش را
میفروشد همین بازار میناب است.
بلنــد قــد اســت و  ۳۸ســال دارد .میگویــد
بــه وقت کودکــی و نوجوانی شــاهد بــوده که
جهلــه (کــوزه مینابی) را بــار وانت میکردند
و در پنجشــنبه بــازار به فروش میرســاندند.
مینابیها تنها کوزه کروی و ناایستاترین آن را
به نام خود کردهاند .الاقل خودشان جهله را
تنهــا کوزه کروی میدانند .جهله تا قبل از آن
که یخچال راه خود را به آشپزخانهها باز کند،
مهمترین وســیله خنــک کــردن آب در بندر
بــوده و آنطور که خودشــان میگویند تا چند
درجه آب را خنکتر نگاه میداشت .روستای
«شــهوار» را زادگاه جهلــه و صنایــع دســتی
میناب میدانند« .شــهواری ها» هم سودای
جهانی شــدن همچون روستای «کلپورگان»
سیســتان و بلوچســتان دارنــد امــا برخــاف
روســتای کلپــورگان هــم تعــداد جهلهها در

پارچــه و نــخ هایی اســت که روی روســری و
شــلوار زنان بندری نقش میخورند .لباسی
کــه کار دســت اســت و زنــان مینــاب خــود
میدوزنــد و میپوشــند .یــک بخــش از بازار
زیر سقفهای نخل پوش را زنان در کنار هم
نشستهاند به فروختن ابزار وآالت لباسهای
ســنتی .دستهای حنا زده و نخهای طالیی
هر تازه واردی را به ســوی آنها فرا میخواند.
زنان مینابی به رغم پوشش کامل همچنان
از دوربیــن و عکــس گریزاننــد .همچنان هم
بــه لباس ســنتی خویــش وفــادار .مینابیها
شهرشان را شهری مهاجر پذیر میدانند اما
راه و رسمشان را کنار نگذاشتهاند .این ویژگی
به میناب ختم نمیشــود ،همه هرمزگان را
شــامل میشــود .زنــان همین اســتان آنقدر
پافشاری کردند تا لباس سنتیاش به عنوان
لباس اداری پذیرفته شد و آنها با لباسهای
سنتی به محل کار میروند.
مینابیهــا خرید و فروش را شــغل باســتانی
خــود میداننــد .باالخره خلیج فــارس بوده
و راه بــرای ارتباط آنها با دنیا بــاز .کاوشها و
گمانه زنی باســتان شناســان هم این مسأله
را تأییــد میکنــد .خلیــج فــارس همیشــه
بندر نشــینان ایــران را بــه آســیا و آفریقــا
میرســانده تا داد وستد بین آنها رنگ و بوی
مشترک به دو طرف بدهد .مینابیها اعتقاد
دارنــد پنجشــنبه بــازار هــم از همــان روزگار
باقــی مانده .راننده میگوید «:اگر ســاعت 5
صبــح اینجا بودی ،میتوانســتی بــازار دام را
ببینی ».اصل پنجشنبه بازار همانی است که
در خیابان استقالل اتفاق میافتد اما فروش
آنها به همین جا ختم نمیشود .آنها بساط
عصر را در نقاط دیگر شهر هم پهن میکنند
امــا هیچکدام گیرایی این بازار را ندارد .گاهی
صدای بلند یک فروشنده سمفونی بازار را به
هــم میزند .همهمه بازار اما یک لحظه هم
از صــدا نمیافتــد .یکــی از جوانهای میناب
میگوید«:ما نه موســیقی را فراموش کردیم

برخالف سایر صنایع دستی ،لباس زنان بندری همچنان رونق
و بازار خود رادارد .شلوغترین غرفههای بازار هم ،غرفههای
پارچه و نخ هایی است که روی روسری و شلوار زنان بندری
نقش میخورند .لباسی که کار دست است و زنان میناب
خود میدوزند و میپوشند .یک بخش از بازار زیر سقفهای
نخل پوش را زنان در کنار هم نشستهاند به فروختن ابزار
وآالت لباسهای سنتی .دستهای حنا زده و نخهای طالیی
هر تازه واردی را به سوی آنها فرا میخواند
مینــاب کم شــده هم تعــداد جهله ســازان.
میناب امروز تنها سه جهله ساز در خود دارد،
دو نفر از آنها در روستای بهمنی هستند .اهل
روســتا ســاختمانی را نشــان میدهند که 50
سال پیش حکومت وقت برای به روزرسانی
سفال شــهوار میسازد .ســاختمان از آن روز
تــا زمــان نوشــتن همین گــزارش سرپاســت
امــا رهــا و بیاســتفاده تکنولــوژی روز .اهالی
میناب امیدوار شدهاند به مدیر جدید میراث
فرهنگی میناب .میگویند جوانی عالقهمند
به شــهرش است و میخواهد صنایع دستی
بهمنی را ثبت جهان کند!
برخالف ســایر صنایع دســتی ،لبــاس زنان
بنــدری همچنــان رونق و بــازار خــود رادارد.
شــلوغترین غرفههای بازار هــم ،غرفههای

نه پوشــش مان و نه غذایمــان را ».مینابیها
هم با کشورهای حاشیه خلیج فارس مراوده
بسیار داشتهاند ،هم پذیرای مهاجران زیادی
از یزد ،اصفهان و لرســتان هســتند .بین آنها
و مهاجران وصلت بســیاری اتفاق افتاده اما
مهاجران هم رنگمیزبان گرفتهاند.
گابریل آلفونس ،پزشــک و محقق اتریشــی،
به همراه همسرش درابتدای سده اخیر سه
بار به ایران سفر کرده است .او از بازار میناب
دیــدن کــرده و چنیــن تصویــری از آن ارائــه
میدهــد« .در آنجا از اطــراف و اکناف مردم
بدوی چادرنشــین گــرد هم میآینــد ،چه از
کوهستان چه از دشت ،بلوچها با لباسهای
رنگارنگ ،بشــاگردیهای ژنده پوش ،مردم
آراســته و جدی رودان و رودبار .به خصوص

ســبدهای زیبــا آنجــا عرصــه میشــود و»...
گابریــل آلفونــس اگــر امــروز هم بــه میناب
میآمد همین توصیف را داشت.
صــدای همهمــه مــردم و کســبه در هــم
میآمیــزد تا ســمفونی یــک بــازار قدیمی با
تاریخی از هزارهها به گوش بنشــیند .هرچند
پنجشــنبه بــازار ایــن روزهــای مینــاب بــا آن
گذشــته درخشــان که معلوم نیست به چند
صد سال پیش بازمی گردد ،تفاوتی مشهود
دارد .شــهرداری هــر روز بازار را به گوشــهای
میتارانــد و عرصــه را بــر آن تنگتر میکند
امــا هنوز هم میتوان همــه زیبایی جنوب را
در آن دید .از شیراز آمده برای فروختن مرغ
محلی .صورتش را با کاله حصیری از آفتاب
داغ بنــدر گرفته اســت اما ســرخی صورتش
میگویــد کــه کاله از پس شــعلههای آفتابی
مینابی برنیامده است .پنجشنبه بازار میناب
پاتوقاش اســت اما از فــروش این هفتهاش
راضی نیست.
شــهرداری ســاختمانی را به ماهی فروشــان
بــازار داده که خیلی مورد اســتقبال آنها قرار
نگرفتهانــد .آنهــا بیــرون از آن فضــا ،تــوی
جعبههــا و روی ســینیها ماهــی را کــه خــود
صید کردند یا از صیاد گرفتهاند ،میفروشند.
بازارشان هم شلوغ است .هرچند بازار ماهی
مینــاب هــم تحت تأثیــر کاهــش ارزش پول
ملــی و فــروش ماهیها وســط خلیج فارس
قرار گرفته است .خودشان میگویند روزهایی
بود که ماهی اصالً گیرشــان نمیآمد .همان
موقــع که بازار جاســک خالی از ماهی شــد و
ماهیها وســط موجهای نیلگون با «درهم»
فروختــه شــد تــا قیمتها تــوی بندر ســر به
فلــک بگــذارد .مــرد الغــر ســبزه رو بنــدری
میگوید«:پسین(شــب گذشــته) دریــا رفتــه
و حــاال آمده تــا ماهیها را بفروشــد ».میزان
فروشــش هــم دســت مشــتریها اســت،
هرچقدر کــه بخرند .جوان اســت و برعکس
همه نه از دوربین فرار میکند که میگوید«:از
مــن هم عکس بگیر ».ماهی میفروشــد اما
صیاد نیست وگرنه به قول خودش اگر صیاد
بــود که اینجــا چه کار میکــرد! ماهیهــا را از
صیادان «گورزانگی» گرفته اســت .گورزانگ
روســتایی اســت در مینــاب که بــه صیادها و
مردان دریایش معروف است .سالها پیش،
جلوی هر خانــه در گورزانگ «حوضچه» ای
وجــود داشــت کــه اهالــی بــه آن «پاچــال»
میگفتنــد .مــردان دریــا ،ماهــی کــه گرفتــه
بودنــد را توی همین حوضچهها به مشــتری
میفروختند .ماهیها قب الًبا حیوان و موتور و
حاال با ماشین از روستا به بازارهای مختلف از
جمله پنجشنبه بازار آورده میشود 30 .سال
از این خاطره و از آن پاچالها میگذرد ،حاال
بــازار فروش گورزانگ شــکل امروزی به خود
گرفتــه .نزدیک به  70-60غرفه دارد و روزانه
بیــش از  80تن ماهــی را به نقاط مختلفی از
کشور چون مشهد ،خوزستان ،اصفهان ،یزد،
کرمان و بوشــهر میفرســتد .قاچاق سوخت
بــه بــازار ماهی هم آتــش زده .یکــی از اهالی
میگوید «:ســود فروش سوخت لنج از صید
ماهــی و فــروش آن بیشــتر اســت ».بعضی
از مینابیهــا هم میگوینــد دولت باید کلمه
قاچــاق را از روی کاالیــی کــه آنهــا میآورنــد
بــردارد .کاالیــی کــه شــامل خیلــی چیزهــا
میشــود ،از برنــج بگیرتــا عینک .خودشــان
میگوینــد از وقتــی یادشــان میآیــد بــازاری
بودهاند و به خرید و فروش مشــغول اما این
همه ماجرا نیســت! در میناب خیلی چیزها
دارد خشک میشود!

آیا یوزهای دورگه آسیایی-آفریقایی نسل یوزایرانی را نجات میدهند؟

منجی یوزپلنگ آسیایی در آستانه پیری

همیــن کــه صــدای نالههــای ســوزناک
کوشــکی بلنــد میشــد ،محیــط بانهــا
میدانســتند ،لحظه دیدار نزدیک اســت.
کنــج میگرفتنــد تــا آن دو در دو ســوی
فنسهــا بــا یکدیگربه زبــان خودشــان به
گفتوگو بنشــینند! آن روزها بحث آوردن
دلبر به جاجرم یا بردن کوشکی به سمنان
هــم درگرفــت .اما نــه دلبر به دشــت آمد
نه کوشــکی ،داماد ســرخانه شــد .رؤســای
پردیسان اعتقاد داشتند که تجهیزات الزم
در پردیســان در دو بزرگراه شــلوغ همت و
حکیم بســیار بیشــتر از میاندشت جاجرم
اســت .بحــث دیگــری هــم در میــان بود؛
یوزهــا بدون عشــق ،جفتگیــری نمیکنند.
ایــن نکتــه در میــان حرفهــای برخــی از
کارشناسان و محیط بانان شنیده میشد.
بســیاری از آنهــا میگفتنــد ایــن دو در

پردیســان همخانــه میشــوند امــا همســر
نــه .آنهــا راه نجــات نســل یوزپلنــگ
آســیایی(ایرانی) را در پردیســان
نمیدیدند .یوزبانها میگفتند که کوشکی
زنده از پردیســان بیرون نمیآید .در میان
مخالفتها ،کوشــکی و دلبــر به فاصله دو
روز ساکن پایتخت شــدند و پروژه «احیای
یوز آســیایی در اسارت» در این پارک مادر
شــروع شــد .پردیســانیها مدتی به انتظار
نشســتند و بعــد عکــس رفتــار صمیمانــه
کوشکی و دلبر را به رسانهها دادند تا نشان
دهند عشق کوشــکی به «دلبری» دیگر در
میاندشــت تنهــا یک نــگاه زودگــذر بوده و
دیگــر هیچ! بعد از آن بود کــه خبر حامله
شــدن دلبر نگاهها را به ســمت پردیســان
چرخاند اما خبر سقط جنینش خیلی زود
ایــن کورســوی امیــد را هم خامــوش کرد.

عکس  :سایت سازمان محیط زیست

گرو ه اجتماعی /اجاق کوشــکی و دلبر همچنان خاموش اســت .یکی را از میاندشت
جاجرم(خراســان شمالی) آوردند به پردیسان تهران و یکی را از «خارتوران» سمنان.
کوشــکی یوزپلنگــی نر بود که فردی کوشــکی نــام ،آن را از یک شــکارچی میخرد و به
محیط زیســت میدهد .محیط زیســت هم به پاس همین اقدام نام یوز را «کوشکی»
میگذارد .کوشــکی قبل از آنکه با دســتور «معصومــه ابتکار» رئیس وقت ســازمان
محیط زیســت پایتخت نشین شــود تا مقدمات ازدواجش با «دلبر» یوز تورانی ،جور
شود ،خود دل به دلبری دیگر در میاندشت داده بود .ورای فنسهایی که در میاندشت
برای او کشــیده بودند ،کوشــکی چشم در چشم یوزی ماده میشــود و آنطور که «بهزاد
شــرافتی» یوزبان میاندشــت به «ایران» میگوید« :آنقدر عاشــق میشود که صدای
نالههای دور از دلبرش ،زمین و زمان را به هم میدوزد».

البتــه مســئوالن پردیســان آن ســقط جنین
را آخریــن امیــد منجیــان یوزپلنــگ ایرانــی
ندانســتند .آنهــا هرچنــد از جوانــی و امکان
دوبــاره حاملــه شــدن دلبر ســخن بــه میان
میآوردنــد ،گزینه دیگری را هم گوشــه میز
تصمیمگیــری شــان گذاشــتند؛ اســتفاده از
لقــاح مصنوعــی .ایــن گزینه تــا همین چند
وقت پیــش که بحــث یوزآفریقایی به میان
بیاید ،جدیتریــن گزینه تصمیمگیری آنها
بود اما به ناگاه استفاده از «رحم اجاره ای»
یوزهــای آفریقایــی بــه عنوان گزینــه بعدی
قرار گرفت.
آنطــور که «ایمــان معماریان» دامپزشــک
کلینیــک پردیســان میگویــد پردیســانیها
هنــوز هــم نیم نگاهــی به بــارداری طبیعی
دارنــد .ایــن درحالــی اســت کــه آنهــا ایــن
گزینه را پیشــتر کنار گذاشــته بودند .هرچند
معماریــان همیــن اآلن هــم ایــن نکتــه را
یــادآوری میکنــد کــه قرار نیســت؛ حســاب
ویــژهای روی بــارداری طبیعی دلبر داشــته
باشــند .حاال اما پــای کارشناســان آلمانی و
یوزهــای آفریقایــی در میان اســت« .حمید
ظهرابــی» معــاون محیــط زیســت طبیعی
ســازمان حفاظــت محیط زیســت از برنامه
بزرگتری ســخن به میان مــیآورد که دلبر و
کوشکی بخش کوچکی از آن هستند.
او میگوید«:ســعی داریــم بــا ایجــاد یــک
محیط محصــور بزرگ جمعیــت یوزپلنگ

را بــه شــکل نیمــه طبیعی تحــت مدیریت
قــرار و تعــداد آنهــا را افزایــش دهیــم.
امیدواریــم بتوانیم از موالیــد یوزپلنگهای
موجود در پارک پردیســان بــرای ایجاد یک
جمعیــت نیمــه طبیعــی و معرفــی آن بــه
یکی از زیستگاهها اســتفاده کنیم ».او ایجاد
یــک محیــط محصــور ،بــزرگ و حفاظت و
تکثیــر یوز به شــکل نیمه طبیعــی را برنامه
جدیــد پردیســان میدانــد .زیســتگاه یوز در
میاندشــت بزرگتر از پردیســان بود .آلودگی
شــهرصنعتی مثل تهران را هم نداشت اما
مســئوالن وقت به جــای اینکه تجهیزات را
به میاندشــت ببرنــد ،یوزها را به پردیســان
آوردهاند.
حــاال مســئوالن امــروز ســازمان از جــای
بزرگتــری ســخن بــه میــان میآورنــد کــه
طبیعتــاً بایــد خــارج از پردیســان باشــد
امــا نامــی از آن محیــط محصــور بــه میــان
نمیآورنــد .زندهگیــری یوزهــا در برنامــه
آنها نیســت اما برداشــت ژن از این گونه در
طبیعت را در طرح دارند.
هرچنــد ،مگــر چنــد یــوز باقــی مانــده کــه
کســی بخواهد آنهــا را برای احیا در اســارت
زندهگیــری کنــد؟ قطعــاً میشــود روی
عقالنیــت مســئوالن حال حاضر پردیســان
حســاب کــرد! قلمرو یــوز آســیایی روزگاری
 44کشــور بــود حــاال از آن همــه یــوز خوش
خال باریک انــدام ،کمتراز  50یوز در
خط و ِ

ایران مانده! یوزهــا روی خط انقراض قرار
دارند .ظهرابــی میگوید«:به منظور تکثیر
یوز در اســارت ســطوح مختلفی را طراحی
کردهایم .ســطح اول این اســت که یوزهای
موجــود در پردیســان بــه شــکل طبیعــی
جفتگیری کنند ».آیا این یعنی نقطه ســر
خط؟! آنها ایــن بار یوزی به نام «ایران» را
هم وارد ماجرا کردهاند.
اگر نازایی کوشکی درمان نشود ،جفتگیری
بیــن کوشــکی و ایــران اتفاق خواهــد افتاد.
ایــران ،ماده یــوزی بود که در تهران کشــف
شــد .احتمال لقــاح مصنوعی بــرای ایران
هم وجود دارد .مســأله آنجاســت که الاقل
دو ســالی اســت کــه مســئوالن پردیســان
از لقــاح مصنوعــی دلبــر ســخن بــه میــان

میآورند اما معلوم نیســت که چرا این کار
انجــام نمیشــود .آیــا آنها میترســند؟ آیا
از شکســت پــروژه واهمه دارند .پردیســان
یکبــار در احیــای ببرمازنــدران بــا ببرهــای
ســیبری(آموری) شکســت ســختی خورد؟
پلنگهــای ایرانــی بــه روســیه رفتنــد و
زادآوری کردند ،ببریهای روســی به ایران
آمدند ،حداقل یکی از آنها مرد ،سرنوشت
آن یکی هم در هالهای از ابهام قرار گرفت!
پردیســان مرگ «ماریتا» یوز بافقی  -که با
مرگــش روز یوزپلنــگ را بــه تقویــم ایرانی
وارد کــرد -را هــم به خود دیــده! مرگی که
بســیاری آن را نتیجــه تغذیــه نامناســب
ماریتا میدانستند.
ماریتــا تنها یوز بازمانــده خانوادهای چهار

نفــره بــود کــه تشــنگی آنهــا را بــه ســمت
چشمهای در بافق کشاند و کشاورزان با بیل
بــه جانش افتادند! ظهرابــی میگوید«:هر
یــک از ایــن روشهــا بــرای تکثیــر یــوز در
اسارت با ریسکهایی همراه است و میزان
موفقیــت در این روشها حدود  ۳۰درصد
اســت ».پردیســان رحم اجــارهای یوزهای
آفریقایــی را هــم یکــی از گزینههای نجات
نســل یوز آســیایی میداند .حــال باید دید
زمــان باقی مانده اجازه میدهد یوز ایرانی
بــا رحــم اجــارهای ،نجــات یابــد و یوزهای
دورگــه در دشــتهای ایــران بخرامنــد یــا
فرصت از دست میرود! چون یوزپلنگها
زود پیر میشــوند و کوشــکی هم در آستانه
پیری است!

