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زاگرس و بلوط

دریچه

عکس ها  :مهتاب قالوند

اهمیت بلـــوط در منطقه زاگرس ،ضـــرورت حفاظت از این گونـــه در معرض خطر
را صدچنـــدان میکند .درخت بلـــوط در موفقیت اقتصادی زاگرسنشـــینها تأثیر
بسزایی داشته و دارد ،چراکه از برگهای این درخت در فرآیندهای دامداری استفاده
میشود .در گذشـــته نیز از میوههای این درخت برای تهیه نان بلوط استفاده میشد
و در حال حاضر هـــم مصارف متعـــددی دارد .عالوه بر این درخـــت بلوط باالی 50
ســـال ،ســـاالنه ده ها متر مکعب آب به خودش جذب میکند به همین خاطر بیشتر
چشـــمههای جوشـــان اطراف ارتفاعات زاگرس حاصل این پوشـــش درختی غالب
اســـت اما متأســـفانه با وجود تمام این مزایا ،نســـل این گونه درختی ارزشـــمند در
خطر نابودی قـــرار دارد زیرا احداث غیر اصولی جادهها ،خشکســـالی ،آتش ســـوزی
در ارتفاعـــات ،دامداریهای بیرویه و ســـایر اقدامات نادرســـت موجب تهدید این
گونه ارزشـــمند شـــده اســـت در حالی که با فرهنگســـازی صحیح ،تبدیـــل دامداری
ســـنتی به دامپروری صنعتی و قاعـــده مند ،ارتقای مناطق حفاظت شـــده زاگرس و
افزایش نگهداری و نظارت بر پوشـــش گیاهی میتوانیم جلو نابودی بیرویه محیط
زیســـت و منابع طبیعی را بگیریم.با توجه به این نکات اســـت کـــه کار خودجوش و
بیچشمداشت یک جوان  26ساله اهمیتی فوق العاده مییابد.

زاگرس بی بلوط ،برهوتی است خالی از زندگی

«پسربلوط » خوزستانازجانودلمایهمیگذاردتاطبیعتزادگاهشراحفظکند
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عکس :فرید اشتین
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رنگی متفاوت مشخص کردیم و هر گروه
را به شکل یک قلب سازماندهی و از نماد
صلح جهانی نیز استفاده کردیم .هر کدام
از آنها یک گل سرخ (نمادی از مهربانی)
را در دســـت گرفتند .برنامه را باید طوری
پیـــش میبردیم کـــه رقیه با همـــه وجود
احساس کند همه باهم مهربان هستند.
همچنیـــن گروهی از انجمـــن حمایت از
حیوانات نیز همراه با حیواناتی که آسیب
دیده و توسط انسانها درمان شده بودند
در این مراســـم حاضر شـــدند .همچنین
چند نفـــر از اعضای انجمـــن درختکاری
هـــم با  7اصلـــه نهال حاضر شـــدند و در
پایان مراســـم نیز یکی از این نهالها را به
نام رقیه در زمین کاشتند .گروه ناشنوایان
نیز چندین اجرا داشتند و همزمان با ورود
رقیه به مراســـم آهنگ مهربانی نواختند
و یکصدا ســـرود« تو بخند که دنیا با خنده
تو زیباســـت» را ســـر دادند .رقیه درحالی
که با همه وجود میخندید به روی ســـن
رفت و برای همه آنهایی که آمده بودند تا

آدمکهای خنـــدان نقاشـــی روی بوم او
جان بگیرند ،دست تکان میداد .اعضای
زنجیره محبـــت برای رقیه ســـرودی زیبا
اجـــرا کردند و در حین اجرا یک ســـبد گل
میان آنها دســـت به دست شد و هر کدام
از اعضا یک پیام مهربانی به رقیه دادند.
موســـیقی بیکالم با مفهوم مهربانی
توسط یکی از هنرمندان پیانیست نواخته
شـــد و در پایان این موسیقی  ۵۰کبوتر به
نشـــانه عشـــق همزمان بـــا بادکنکهای
رنگی در آســـمان آرزوی رقیه در آســـمان
پرواز کردند .پدر و مـــادر رقیه درحالی که
اشـــک میریختنـــد یکدیگـــر رادر آغوش
گرفتنـــد تا نخســـتین کســـانی باشـــند که
مهربانی را به رقیه نشان میدهند و پس از
آن  14کودکی که در کنار سن نشسته بودند
دستان خویش را به سوی آسمان گرفته و
برای رقیه دعا کردند .رقیه از خوشـــحالی
فریـــاد مـــیزد و میخندیـــد .آن روز رقیه
دریافت ،گرچه هوای خوزستان غبار آلود
است اما هوای دلهامان آفتابی است.
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«دنیایی پر از مهربانـــی»؛ این تنها آرزوی
دخترکی است که با تن نزار و جثه نحیف
خـــود با بیماری ســـرطان دســـت و پنجه
نرم میکند .او نه دلش میخواست سفر
برود ،نه آرزوی پوشـــیدن لباس پزشک و
پرســـتار داشـــت و نه !...تنها آرزویش این
است که دنیا را مهربانتر از آنچه هست،
ببیند؛همینهمبودکهفرشتههایزمینی
دســـت به دســـت هم دادند تـــا با تحقق
آرزوی دختـــرک ،لبخنـــد را بر لبهای او
بنشانند.
رقیه روز جمعه گذشته برای چند ساعت،
بیماری و درد ناشـــی از شیمی درمانی را
هنگامـــی فراموش کرد کـــه مهربانی را با
چشـــمهای خود دید و با سرانگشتهای
کوچکش بر آن دست کشید.
مـــردم خونگرم اهـــواز که ایـــن روزها
نفسهایشـــان به خاطر آلودگـــی و گرد و
غبار به شماره افتاده ،با سر به یاری دختر
 7ســـالهای آمدند که مدتهـــا بود دلش
برای دیـــدن «مهربانی مردم نســـبت به
یکدیگر» تنگ شـــده بود و میخواســـت
چیزی را که تنها در قصهها شنیده بود ،به
چشمببیند.
منطقه گیـــت بوســـتان اهـــواز آن روز
شـــاهد رنگیـــن کمانـــی از مهربانـــی بود
و رقیـــه درمیان تشـــویقها و ســـرودهای
مهربانی در جایگاهی قرار گرفت تا نظاره
گـــر مهربانیهایی باشـــد کـــه آرزویش را
داشت.هدی رشیدی مدیرعامل مؤسسه
فرهنگی و هنری پنجمین فصل قشـــنگ
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یوسف حیدری

که تاکنون با همیـــاری گروههای مختلف
داوطلب و از جمله گروه خیریه همیاران
بینام ،آرزوی کودکان ســـرطانی بسیاری
را بـــرآورده کـــرده اســـت از آرزوی رقیـــه و
نحوه برآورده کردن آن این گونه میگوید:
مدتی قبل خاله آرزوها که در بیمارستان
«شـــفا»ی اهـــواز آرزوهای کـــودکان مبتال
به ســـرطان را جمـــعآوری و به ما منتقل
میکنـــد خبر از آرزوی جدیـــدی داد .او به
ما گفت ،دختر  7ســـالهای به نام رقیه که
به ســـرطان خون مبتالســـت ،آرزویش را
با کشیدن یک نقاشـــی بیان کرده است و
آرزو دارد که همه باهم مهربان باشـــند .از
شـــنیدن این آرزو همه کمی جا خوردیم.
حدســـی که زدیـــم این بود کـــه این دختر
بـــه احتمال زیـــاد شـــاهد نامهربانیهای
بســـیاری در جامعه بوده است و آرزو دارد
که همه باهم مهربان باشند.
وی ادامه داد :در نخستین گام تصمیم
گرفتیم پـــدر و مادر رقیه در برآورده کردن
این آرزو مشارکت داشته باشند و با توجه
به اینکه آنها عرب زبان هســـتند توســـط
یکی از دوســـتان با آنها ارتبـــاط گرفتیم و
موضوع را مطرح کردیم .در مرحله بعد
میخواســـتیم تـــا از برخی اصنـــاف برای
تحقق این آرزو دعوت کنیم ،اما متأسفانه
در میان آنها مهربانی ندیدیم و به همین
دلیل این بار ســـراغ مردم کوچه و خیابان
رفتیم و با فراخـــوان از گروههای مختلف
مردمی خواستیم تا به ما کمک کنند .هر
کدام از ایـــن گروهها را با یکی از رنگهای
رنگین کمان مهربانی و با شال گردنهای
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آدم های مهربان نقاشی های رقیه جان گرفتند
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با ستاره باران آسمان آرزوهای دخترک مبتال به سرطان

5

2

5 8 7 4 3

2

5

8

4

2492
1

آسان

8 7

2

1

9
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احمـــد قالونـــد دغدغـــه اقلیـــم
زاگرس نشـــینان خوزســـتان را دارد .او تا
کنون بـــا دســـتهای خود نزدیـــک به 4
هـــزار و  500نهال «کنـــار»« ،داغداغان»،
«بلـــوط»« ،بنـــه»« ،زالزالـــک» و ســـایر
گونههای بومی را پرورش داده و در میان
روســـتاییها ،عشـــایر و دانشآمـــوزان
ارتفاعات خوزســـتان ،روستاهای اطراف
و حتی اســـتانهای همجوار بـــه صورت
رایـــگان توزیع کـــرده اســـت .احمد حتی
بـــا احداث نخســـتین خزانه نهـــال بلوط
اســـتان خوزســـتان در مدرســـه روستای
«جوروند»ازتوابع شهرســـتان اندیمشک
 ،توانســـته است هم اســـتانی هایش را به
احیـــاء و نگهـــداری از بلـــوط  -بـــه عنوان

پوشـــش بومی در معرض خطر نابودی
زاگرس -تشویق کند و نتیجه هم بگیرد.
احمد به خبرنگار گروه زندگی از روزهای
کودک ـ ـیاش گفت .زمانی که تنها سـ ــه بذر
«کنار»رادردلخاککاشتهبودوتماماقوام
و اطرافیانش را از ذوق جوانه زدنش باخبر
سـ ــاخته بود« :ده سـ ــاله بودم که سه هسته
«کنار» را در خاک کاشـ ــتم و روزهای زیادی
در انتظار جوانه زدن هسـ ــتهها نشستم .به
هر کسـ ــی که میرسیدم از زمان جوانه زدن
هستههای کنار میپرسیدم و با جوابهای
همـ ــراه بـ ــا تبسـ ــم آنهـ ــا هـ ــر روز امیدوارتر
میشـ ــدم تا اینکه در نهایت هر سـ ــه رشد
کردند و حاال به درختان بزرگی که بیشتر از
 6متر ارتفاع دارند ،تبدیل شدهاند و هر روز

ارقام  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها
و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار ديده شود

2

سهیال نوری

بهدرازایهزارانســـالزاگرسبودوشماربیشـــماربلوطهایزیبایش.اماحاالچند
ســـالیاســـتکهناقوسخطراضمحاللبلوطهایزاگرسبهصدادرآمدهاســـت!
راستیتاحاالبهاینفکرکردهایدکهاگربلوطرااززاگرسوزاگرسنشینهابگیری،این
منطقهبهچهبرزخیتبدیلخواهدشد؟اماامیددرزندگیهموارهنیروییبهمراتب
برتروقویترازترسبودهاستوحاال"پسربلوط"یکیازمنادیانامیددرزاگرساست.
احمدقالوند،جوانخوزســـتانیکهازکودکیآرزویکاشتندرختوبهثمررساندن
جنگلیازبلوطرادرسرداشت،درسن26سالگیوباجامهعملپوشاندنبهایدههاو
دغدغههایشبهپسربلوطمعروفشدهاست.

از دیدنشـ ــان به آینده امیدوارتر میشوم.
کودکی هایم در شـ ــهر سـ ــپری شد و از آنجا
کهفضایزیادیبرایدرختکارینداشتیم،
همیشه آرزو داشـ ــتم فرصتی فراهم شود
تا بتوانم نهالهـ ــای زیادی را پرورش دهم
و نگذارم زادگاهم تبدیل به برهوت شـ ــود.
این آرزو با من همراه بود تا اینکه در سـ ــال
 88برای بهتر شـ ــدن وضعیت معیشتی
خانواده و بهرهمند شدن از مزایای زندگی
روسـ ــتایی ،از شهر اندیمشـ ــک به روستای
تاک آب در  45کیلومتری اندیمشک نقل
مـ ــکان کردیم .این بهتریـ ــن فرصت بود تا
آرزویم را با دستهای خودم برآورده کنم.
سـ ــه درخت کناری را که در کودکی کاشـ ــته
بودم به روستا انتقال دادم تا انگیزهای برای
برآورده سـ ــاختن آرزوهایم باشند .کار را با
کاشت یک نهال ُ
«کنار» آغاز کردم و تمام
اصولی را که امـ ــروز در خصوص پرورش و
نگهداری از نهال به کار میگیرم در نتیجه
تجربه و آزمون و خطاهای بسـ ــیار آموخته
ام».احمـ ــد قالونـ ــد که تـ ــا کنون  4هـ ــزار و
چهارصـ ــد و بیسـ ــت اصله نهـ ــال پرورش
داده و  80درصـ ــد آنها بـ ــه دامان طبیعت
سـ ــپرده شده اسـ ــت در ادامه گفت :بخش
«الوار گرمسـ ــیری» شهرسـ ــتان اندیمشک
مرز میان منطقه سردسـ ــیر و گرمسـ ــیر در
اسـ ــتان خوزستان محسـ ــوب میشود چرا
که این منطقه با شمال خوزستان و استان
لرسـ ــتان هم مرز اسـ ــت و به این واسـ ــطه
انواع و اقسام پوشش درختی اعم از بلوط،
کنار ،کلخنگ ،بنه ،جاز ،رمیلک ،زالزالک و
سنجد،دراینبخشرشدمیکند؛باهمین
دیدگاه در هشـ ــت سال گذشته کارم را نه با
هدف درآمد زایی ،که تنها با هدف وسعت
بخشـ ــیدن بـ ــه پوشـ ــش گیاهـ ــی منطقه و
مراقبت از گونههای مختلف بویژه درختان

بلوط به طور مسـ ــتمر پی گرفتهام و از آنجا
که اعتقاد دارم جامعه محلی و روستایی،
بهترین نگهبانان طبیعت و محیط زیست
هسـ ــتند ،نهالهـ ــا را به تناسـ ــب وضعیت
آب و هوایی در میان سـ ــاکنان  162روستای
منطقه «الوار گرمسـ ــیری » توزیـ ــع کردم و
خوشـ ــبختانه با استقبال خوبی هم مواجه
شـ ــد .همچنیـ ــن ایـ ــن نهالهـ ــا را در میان
انجمنهای زیسـ ــت محیطی استانهای
همجوار و به صـ ــورت رایگان توزیع کردم و
خوشـ ــبختانه با عکس العملهای خوبی
روبه رو شدم ،عالوه بر این کودکان به عنوان
نگهبانان آینده محیط زیسـ ــت محسـ ــوب
میشـ ــوند که میتوان به واسـ ــطه آموزش
صحیحشـ ــان به کاهش تخریب جنگلها
در آینـ ــده امیـ ــدوار بـ ــود از ایـ ــن رو عالوه بر
اینکه نخسـ ــتین خزانه نهال بلوط اسـ ــتان
خوزسـ ــتان را در یکـ ــی از مـ ــدارس واقع در
ارتفاعات راهاندازی کردم 200،نهال هم در
میان دانشآموزان مدرس ـ ـهای در روستای
«امامزاده آب باریکاب» از توابع شهرستان
اندیمشـ ــک توزیـ ــع کـ ــردم؛ ضمـ ــن اینکه
نخسـ ــتین خزانه نهال بلوط اسـ ــتان چهار
محـ ــال و بختیـ ــاری را هم در یک مدرسـ ــه
پسـ ــرانه واقع در بخش «اوره» شهرسـ ــتان
لردگان احداث کـ ــردم و  240نهال بلوط را
به صورت رایگان بـ ــه آنها تحویل دادم که
این اواخر شنیدن خبر جوانه زدن تمام این
نهالها به اندازه تمام دنیا مرا خوشـ ــحال
کرده است.
ëëازمظفرتااحمد
احمـ ــد قالوند که با هدف پایـ ــان دادن
به آفتهای تهدید کننـ ــده درختان بلوط،
پرورش و توزیـ ــع رایـ ــگان نهالهای بلوط
را بـ ــه صـ ــورت گسـ ــترده بـ ــر عهـ ــده گرفته
است ،به دلیل همین فعالیتهای بدون

چشمداشتوزیستمحیطی،درنخستین
همایشبلوطزاگرسدردیماهسال1394
از سوی پدر بلوط ایران (مظفر افشار فردی
که بیش از  30سـ ــال از عمر خود را جانانه و
بدون هیچ چشمداشـ ــتی برای حفاظت از
جنگلها ی بلوط ایران صرف کرده است)
و همچنین انجمنهای زیست محیطی در
حضور مردم و مسـ ــئوالن ،رسماً پسر بلوط
خوزستانلقبگرفتهاست.
پسر بلوط که دانش قابل توجهی درباره
پوشش گیاهی منطقه دارد ،ادامه میدهد:
یکی دیگـ ــر از درختان با ارزش ایران «مورد
وحشـ ــی معطر» اسـ ــت که در طب قدیم
اسـ ــتفاده دارویی – اقتصادی داشـ ــت اما با
وجود اقدامات اشتباه ،این گونه درختی هم
با روند نزولی عجیبی رو به رو شده است در
حالی که در تمام ایران امکان کاشت «مورد

وحشـ ــی معطر» وجـ ــود دارد و با کاشـ ــت
گسترده این گونه درختی میتوان عالوه بر
تأمینفضایسبز،بهداشتنفضاییمعطر
نیز دسـ ــت پیدا کرد .همین موضوع باعث
شـ ــده تا کنـ ــون  300نهال از ایـ ــن گونه برتر
و معطـ ــر را پرورش بدهـ ــم و در نظر دارم،
پرورش این گونه را افزایش دهم تا اتفاقات
بهتری در حوزه محیط زیسـ ــت ایران رقم
بخورد.
ëëالگویسبز زندگی
طی هفت سال گذشته تقریباً99درصد
سـ ــاکنان منطقـ ــه «الـ ــوار گرمسـ ــیری» که
جمعیتشـ ــان به  18هزار نفر میرسـ ــد با
دغدغه هایم آشنا شـ ــدهاند و اگر احساس
کنم کسی در جریان این فعالیتها و عشق
و عالقه حاصل از آن نیست سعی میکنم
با تغییر دادن بحث ،موضوع را به سـ ــمت

کاشـ ــت نهال و کمک به حفظ و گسـ ــترش
فضای سبز نزدیک سـ ــازم که خوشبختانه
در اکثـ ــر مواقع موفق هم بوده ام .به طوری
که معموالً دانشآموزان و روستاییان مدام
سراغم را میگیرند و برای اینکه این حلقه
ارتباطی گسسته نشـ ــود ،سعی میکنم هر
دو یا سـ ــه ماه یک بار به این مناطق بروم و
نهالهای رایگان را در میان زاگرس نشینان
توزیـ ــع کنـ ــم.وی در پایان به مراحل رشـ ــد
درخت و مقاومتی کـ ــه به خرج میدهد تا
از یک دانه کوچک به درختی تنومند تبدیل
شود به عنوان الگویی برای زندگی اشاره کرد
و گفت :معموالً فرد شاد و خندانی هستم،
اما بـ ــا این حـ ــال گاهی اوقات بـ ــه موانعی
برخـ ــورد میکنـ ــم کـ ــه باعـ ــث ناراحتیام
میشـ ــود یا افرادی در مسـ ــیر کاریام قرار
میگیرند که به فکر سنگ اندازی ،تحقیر یا

تخریب هستند ،در این مواقع بیبرو برگرد
وارد خزانه نهال هایم میشـ ــوم و ساعاتی
را در آنجا میگذرانم تا آرامش و شـ ــادابی
سـ ــابق را به دسـ ــت بیاورم .خیره شدن به
بذرهایی که بر سـ ــرما وگرما ،بـ ــرف و باران
و بسـ ــیاری از شرایط سـ ــخت غلبه کردهاند
و در نهایـ ــت بـ ــه نهالـ ــی مقـ ــاوم و درختی
استوار تبدیل شدهاند در این مواقع بهترین
درمان و راهنما برای من به حساب میآید.
بلوطهایی که از دل سنگها رشد کردهاند و
بر تمام موانع پیروز شـ ــدهاند و سه درخت
ی نگاهم را نوازش می
کناری که از  11سالگ 
دهند بهترین الگو برای زندگیام هستند که
از این بابت بینهایت خرسندم .ما زاگرس
نشینها باید باور داشته باشیم که زاگرس
بدون بلوط ،به بیابانی تبدیل میشود که از
زندگی خالی شده است.

