دوستداری روی ابرها راه بروی ،دستت را به من بده

جنگلی که رسم کویر را زیر پا گذاشته
جنگل ابر در شهرستان شاهروداستان سمنان عکس :زهرا یزدی

درگیروواگیرخیرهماندنبهســویایندنیایبهشــتیاگر
خودترابهبلندتریننقطهبرسانیجنگلابروسعتشرابه
رختمیکشدودانستههایتورابهعینهجلویچشمتپهن
میکنــدوتوبــاورمیکنیکهداشــتن85گونهگیاهیبینظیر
حرفنبودهوبیاســاسنیســتکهبانــکجهانیحقیقترا
پذیرفتــهواعــامکرده«:خاکایــران،یازدهبرابــرهرهکتاراز
خاککــرهزمیندارایارزشاســت»ودراینمیانزیســتگاه
جنگلابردرمطرحشــدنظرفیتبینظیروالبتهخدادادی
ایرانحقآبوگلدارد.گماننکنمهنوزســفرشــروعنشده،
خســتهشدهباشــی.تازهبهجاییرســیدهایمکهمیشودروی
میهماننوازیوتکاندنکولهبارخستگیهایمانکلیحساب
کــرد.جنگلباقــیماندهازجنگلهایهیرکانــیکههنوزتنها
ولیاســتواربرایایرانزیباییمیآفریندهــواراپاکمیکندو
تابلوییمیشــودکهنقاشهاازبهتصویرکشــیدنشبهعجز
خــوداعترافکردهاند.چوننهبومیهســتکهتاباینهمه
رنگراداشــتهباشــدونهرنگیهســتکهدرستمثلهمین

جنگل ابر از خوش شانسی در جایی واقع شده
که کوههای البرز از ضخامت خود خسته شدهاند
و ابرهای گرفتار در پشت این دیوار از ال به الی
دره به سمت جنوب سرازیر میشوند؛ به همین
خاطر تقریباً از بعدازظهر تا نیمههای شب
با سرد شدن هوا به نظر میرسد که ابرها در
محملی این جنگل را روی شانه انداختهاند
درهنــگاملــذتبــردنازطبیعــت،واقعیــتبهاســتقبالما
میآید؛ واقعیتی که چندان شــیرین نیست و از ظرفیتهایی
میگویدکهتاکنونکمتربهچشمآمدهاند،ظرفیتیمثلگونه
گیاهیراش،بلوط،ممرز،افرا،شیردار،توسکا،آزادهداغداغان
و ...کهاگردستآدمهاییکهدلشانبرایطبیعتمیرودباز
بودازاینجاکمپیمیســاختندکهدهــانهمهبازبماند.چون
اگرفقطگیاهانداروییاینجارابهحساببیاوریمباسودآوری
بیحسابی مواجه میشــویم .زیبایی گیاهان این منطقه تنها
به نادر بودنشــان ختم نمیشــود .اگر اهل لذت بردن بیش از
اینهســتیدستمرارهانکنوبیاکمیبنشینیمازهوایاینجا
کهریههایخستهشهرراپرازنفسمیکندلذتببریموبهآن
درختیفکرکنیمکهرویزمینخزیدهوچنانخودرابهخواب
زدهکهانگارصدسالاستکسیرویتنهآنننشستهاست.
درختیکهازباالنشــینیخســتهشــدهوآنچنانخاکرادر
آغوشگرفتهکهجانمیدهدبرایاحساسهایشاعرانهای
کهازطبیعتشــان ُدروگوهرمیبارد.کمیکهنفســتچاقشد

لذت کوهنوردی در اطراف جنگل ابر

وقتــش رســیده کــه بــه یکــی از آرزوهایــت برســی.
چشمت را ببند و با من به ســرزمینی بیا که خدا همه
چیز را برای آن تمام کرده است .جایی از آن جاها که
اگر آن را نبینی نصف عمرت بر فناست .خودت باید
بیایی تا عیار طبیعت اینجــا را که در دنیا لنگه ندارد،
محــک بزنی و از همــه مهمتر روی ابرهــا به طبیعتی
ســام کنیم کــه در حق ایــران چیــزی کم نگذاشــته
اســت .درختانی را ببینیم که دنیا در حسرت داشتن
یکی از آنهاست .اینجا درست درهمسایگی منطقه
«خارتــوران» ســمنان که بــه آفریقای ایران شــهرت
دارد ،جنگلــی رؤیایی رســم کویــر را زیر پا گذاشــته و
با پهن کردن ســفرهای از ابرها به وســعت اقیانوس
خودنمایــی میکنــد .دســتت را بــه مــن بــده تــا به
گلهایی برســیم که چند تا بیشــتر از آنها در دنیا باقی
نمانده اســت .اینجا آنقدر دنیــای منحصر به فردی
اســت کــه آدم میماند از کــدام زیبایــیاش بگوید.
ازمجموعــهگونههــایگیاهــیمنحصــر بــهفــردکه
باعــث شــده ارزش خاک اینجــا یکصــد برابر خاک
ایران باشــد ،یا از حیواناتی که آنقدر طبیعت به آنها
ساخته که انگار از آنها فقط یکی همین شکلی است.

طبیعتازآبدربیاید.
اینجــاآنقــدردرجهیکاســتکــهفعاالنمحیطزیســت
بیبرو برگرد در انتخاب ممتازترین و متنوعترین جنگلهای
هیرکانی و زاگرســی روی آن دست میگذارند و کسی هم روی
حــرفآنهــاحرفنمیزنــد.چونکهنــهامریکابــاایالتهای
قلچماقشنظیرآنراداردونهفرانسهچیزیبهنامجنگلابر
را در خواب میبیند .اما فرق قصه ما و آنها این است که آنها با
آهنگردشگررابهپایبرجایفلمیکشانندومابهبهانهتوسعه
اقتصادیتیشهبرمیداریمودردلجنگلابرجادهمیکشیم.

بیاســریبهروســتاهای اینحوالیبزنیمکهباپوششگیاهی
بینظیــرآدمرابیــشازپیشماتومبهــوتزیباییهایاین
منطقهمیکند.بعدازآنمباداازتپههایپرشیبجنگلغافل
شوی که سراســر پوشیده از درخت اســت .معروف ترینشان
«اورس»اســتکــهانــگارمشــابههمــاندرختــیاســتکهبا
ریشــههایبلندشرویزمینخزیدهبود.ابتدایجنگلابررا
بایدازییالقچوپانانگلستانیشناختوعمقآنراازنداشتن
آدمهایــیکهجرأتپیشرفتنبیشازاینرانداشــتهاند.این
موضوعرانبودانســانهادرعمقجنگلتأییدمیکندومانیز

بایدتنهــا از راه دور برای چشــمانداز آنجا دســت تکان دهیم.
اگرازدیدنجانورهایاینجاصرفنظرکنیمعلوممیشودکه
ســلیقهخوبینداری.البتهنبایدزیادهــمدلتراخوشکنی،
چوننصیبهرکسینمیشودخرسقهوهای،گرگ،پلنگ،
خوکوحشــی،خرگــوش،کل،بــزو..راببینــد.ازپرندگانهم
دیدنکبک،کبوترجنگلی،بلدرچین،عقابجنگلی،شاهین،
فاختهوقرقاوللطفدیگریدارد.آنقدرغرقاینجاشــدیمو
بــهبــهوچهچهکردیــمکهیادمرفــتبگویمچرااینجــابهنام
جنگل ابر معروف شــده اســت .جنــگل ابر از خوش شانســی
درجایــیواقعشــدهکهکوههایالبرزازضخامتخودخســته
شــدهاندوابرهــایگرفتــاردرپشــتایندیــوارازالبــهالیدره
بهســمتجنوبســرازیرمیشــوند؛بههمینخاطرتقریباًاز
بعدازظهرتانیمههایشــبباسردشدنهوابهنظرمیرسد
کــهابرهــادرمحملــیایــنجنــگلرارویشــانهانداختهاندو
خرامــانخرامــانآنرابــهجاییکهفقطخودشــانمیدانند
میبرند.اینجارابهخاطربسپارجاییکهدنیاآرزویشرادارد.
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