
نگاه سبز

سيالب هاى بهارى بار ديگر ملت را 
چنان منسجم كرد كه ناگاه هزاران 
گروه خودجوش گرد هم آمدند و 
دست يارى به سوى سيل زدگان 
عزيز دراز و سيل كمك هاى مردمى 
را به سوى مناطق سيل زده روان 
كردند. گروهى از دوستان نيز آنچه 
را در توان داشتند گرد آوردند و به 

دست ما دادند و ما عازم لرستان شديم. 

در «دورود» با خاندانى بس محترم آشنا بوديم كه همه 
امكانات خود از جمله خانه خود را در اختيار ما قرار 
داده بودند. ورود ما به خانه اين عزيزان بود. مشغول 
صرف صبحانه بوديم كه كاميون حامل هداياى دوستان 
كه روز قبل از تهران حركت كرده بود هم سر رسيد و 

كارگران مشغول تخليه آن شدند. 
دورود شهرى است در استان لرستان كه ما بارها در ايام 
خوش گذشته براى كوهنوردى و رفتن به درياچه گهر 
به آن رفت وآمد داشتيم و از دوستان كوهنوردمان كه 
همواره مزاحمشان بودم و رهين لطفشان، هنوز كسان 
زيادى در دورود زندگى مى كنند. رسم مروت نديدم كه 
يادى از آنها نكنم و درودى بر آنها نفرستم. به ساالروند 
زنگ زدم. پسرش گوشى را برداشت. خود «شيران»، 
يك ساعتى بعد تماس گرفت و وقتى فهميد در دورود 
هستيم خيلى هيجان زده شد و اصرار داشت برويم به 
خانه ايشان. برايش ماجراى آمدنمان به دورود را تعريف 
كردم و گفتم كه عازم پلدختريم و قول دادم در بازگشت 

در صورت امكان به خدمتشان برسيم.
با مقدارى از وسايلى كه همراه آورده بوديم، راه افتاديم 
به طرف «پلدختر». اولين توقف مان در مسير «معموالن»، 
روستاى «چم حسين» بود. در اينجا خانه هاى اهالى را كال 
سيل برده و اثرى از آثار خانه و كاشانه اى به جا نمانده 
است. اهالى در ميان اين دره كه تا همين چند هفته قبل 
از زيباترين دره هاى ايران بود، كنار جاده جلوى يك 
رستوران متروكه در چادر زندگى مى كنند و از وسايل 
الزم براى زندگى تقريبا هيچ چيز ندارند. اين در حالى 
ا ست كه گرماى هوا شروع شده، وضعيتى كه مسلما 
روزها و هفته هاى آينده به شدت تشديد خواهد شد.

همه چيز اين عزيزان را خوشحال مى كرد. مخصوصا 
اسباب بازى و كتاب هايى كه با خود برده بوديم، بچه ها 
را به وجد آورد. يكى از عمده ترين مشكالت اين مردم 
اين است كه هيچ راهى براى پر كردن اوقات فراغت 
ندارند و تقريبا همه 24 ساعت بيكارند چرا كه نه خانه اى 
دارند كه به سرووضع آّن برسند، نه مغازه اى، نه اداره اى، 
نه گاو و گوسفندى، نه سرپناه مناسبى، نه تلويزيونى، نه 
مدرسه اى، نه كالسى، نه.... و خالصه رهاشده در برزخ. 
از اين رو است كه بزرگ و كوچك از اينكه كتابى داشته 
باشند و بتوانند با خواندن آن يا حداقل نگاه به تصاويرش 
زمانى از اين اوقات طاقت فرساى بيكارى را پر كنند، 
چقدر خوشحال مى شوند. اين وضعيت مرا به ياد ايام 
محبس انداخت و اينكه چقدر برايمان مهم بود اگر 
شده حتى روزنامه هاى باطله 10 سال قبل را هم در 
دسترس داشته باشيم و آنها را ورق بزنيم و مطالبش را 

بارها بخوانيم و به تصاويرش خيره شويم.
زندگى در اين دره روزگارى زيباى زيبا بود اما حاال نه 
از باغ ها و رمه هايشان كه سيل بنيانشان را كنده، خبرى 
است و نه مسوولى كه به درد دلشان گوش كند. در 
يك محيط محدود با يك دستشويى براى 20-15 تا 
چادر كه هركدام خانوارى در خود پناه داده است، كنار 
جاده، روبروى مكانى كه تا همين 10 روز قبل در آن 
خانه اى داشتند و كاشانه اى و االن هيچ و هيچ! به واقع 
به كابوسى مى ماند. چقدر ساده مى توان اشك هاى اين 
عزيزان را به لبخند تبديل كرد؟؛ با هديه اى و نگاهى 
محبت آميز و حداقل گوش دادن به درد دلشان و ابراز 

همدردى با آنها. البته به نظر مى رسد از وضع غذايشان 
ناراضى نيستند. گويا از نظر خورد و خوراك مشكلى 

نداشته باشند كه جاى شكرش باقى است.
به راستى اين ماجرا با روح و روان اين جماعت فراموش 
شده چه مى كند؟! تصورم اين است، به همان اندازه كه 
وسايل زندگى و سرپناه براى آنها واجب است، آموزش ها 
و درمان هاى روانى هم مهم باشد تا بتوان حتى المقدور 

آسيب هاى آتى را به حداقل رساند.
شايد باوركردنى نباشد اما در اين اردوگاه ها اولين درد بچه ها 
اين است كه از دوستانشان و معلمانشان و مدرسه شان، 
جدا افتاده اند. وقتى از دختركى زيبا در مورد مدرسه اش 
پرسيدم، نگاهش به نقطه اى خيره ماند و هيچ نگفت. به 
ناگاه به حرف آمد: «دلم برايشان تنگ شده؛ براى معلمم 
و براى همشاگردى هايم» و ناخودآگاه اشكى از گوشه 

چشمش سرازير شد كه اشك مرا هم درآورد.
بچه هاى اين روستا در روستاى ديگر به مدرسه مى رفتند 
كه بچه هاى چند روستاى ديگر هم در همان مدرسه 
درست مى خواندند. اينها با ده ها كودك ديگر از روستاهاى 
ديگر سر كالس مى نشستند و در فضاى مدرسه بازى 
مى كردند و دست محبت معلم و ناظم و مدير را پشت 
خود احساس مى كردند و حال مگر اينكه آنها را در خواب 
ببينند. چقدر راحت مى شود مدرسه اين عزيزان را در زير 
يك چادر بزرگ صحرايى تشكيل داد و با برقرارى يك 
سرويس روزانه اين دانش آموزان و معلمانشان را كه خدا 
را شكر زنده اند، دوباره گرد هم آورد و دست كم از اين 
نظر مرهمى بر زخم اين نونهاالن دوست داشتنى گذاشت 
و آنها را از پرسه زدن ميان خرابه هاى خانه هايشان و 
از آسيب هاى اجتماعى كه در اين قبيل موارد كم هم 

نيستند، مصون داشت.
 از آنچه همراه داشتيم مقدارى بين اهالى تقسيم كرديم 
و راهى روستاى بعد شديم. به فاصله اى اندك از اين 
اردوگاه كوچك، اردوگاه ديگرى را كنار جاده مشاهده 
مى كنيم. وضع آنها هم به همان شكل وضع اردوگاه اولى 
است! به آنها هم كمى وسايل و كتاب داديم و عنان به 

سوى پلدختر كشيديم.
تمام طول مسير، اينجا و آنجا پر است از چادر. اين منطقه 
از لحاظ رودخانه اى كه در آن جريان دارد، مكان مناسبى 
براى زندگى بوده است، به همين دليل آبادى هاى كوچك 
و بزرگ زيادى با كلى باغ و دام، البته متاسفانه بدون 
توجه به حريم رودخانه، كنار رودخانه به وجود آمده 
بوده، آبادى هايى كه اكنون اثرى از آثارشان، جز سنگ هاى 
بزرگى كه سيل آنها را با خود نبرده به جا نمانده است!

با توجه به گرماى هوا، همگان ملتمس داشتن حداقل 
يك پنكه يا يك كولر هستند. خدا را شكر برق حداقل 
در اين مسيرى كه ما در ميان اين دره سيل زده طى كرديم 
برقرار است و امكان استفاده از وسايل سرمازا ممكن. با 
گرم تر شدن هوا شيوع بيمارى هاى واگيردار هم احتماال 
بر مشكالت كنونى اين عزيزان اضافه خواهد شد، مگر 
اينكه فكرى برايشان بشود؛ فكرى كه هرچه زودتر بايد 
جامه عمل بپوشد. كارى كه خيلى هم سخت نيست 
و فقط نياز به مديريت منسجم و قوى و دانا دارد و 

اندكى هم پول.
قصد داشتيم خودمان را برسانيم به پلدختر تا بتوانيم بهتر 
به ارزيابى نيازها و مشكالت عزيزان سيل زده بپردازيم. با 
اينكه ديگر چيزى برايمان باقى نمانده تا تقديم شان كنيم. 
راهمان را از ميان همان جاده اى كه سيل قسمت هاى 
زيادى از آن را برده و حاال به شكلى دوباره برقرار شده، 
به سوى پلدختر ادامه مى دهيم. بين راه برمى خوريم به 
ماشين آالت سنگين كه مشغول ترميم جاده اند. كارى 
كه براى ادامه اش گاهى مجبور مى شوند راه را ببندند.

هرچه پيش مى رويم اين وضعيت بدتر مى شود. گويا 
زمانى كه به پلدختر برسيم، وضع از اين هم بدتر خواهد 
بود. اين را از كسانى كه از سوى پلدختر مى آمدند و به 

ما مى رسيدند، شنيده بوديم.

كم كم وضع خرابى جاده و راه بندان هاى موقت به جايى 
رسيد كه با توجه به وقت كم و اينكه ديگر چيزى هم 
براى توزيع كردن بين سيل زدگان در چنته نداشتيم، ما 

را وادار كرد بازگرديم. 
 ناچار بازگشت به سوى خرم آباد آغاز مى شود. در 
مسيرمان دوباره از ميان سيل زدگان و چادرهايشان 
و از ميان بچه هايى كه دور از مدرسه، اين سو و آن 
سو ميان خرابه هاى به جامانده و ريشه و شاخه هاى 
درخت هاى از جا كنده مشغول بازى بودند و سعى 
ميان همين خرابه ها  را   دنياى بچگى خود  داشتند 
بگذرانند، مى گذريم و كم كم به مناطق بلندتر كه از 
سيل در امان بوده اند، مى رسيم و ناگاه خود را كنار 
دريايى از شقايق ميان باقالزارى مى يابيم! گل هاى شقايق 
سوزان و زيبا و باطراوت با نسيم ماليمى به اين سو 
و آن سو مى خرامند و رقص باشكوهى از رقصندگان 
طبيعت را به نمايش مى گذارند، گويا ديگر ساكنان 
طبيعت مى خواهند به زبان بى زبانى به ما بفهمانند 

«زندگى همچنان در جريان است.»
ما كار خودمان را مى كنيم و طبيعت هم بدون توجه 
به آنچه در اطرافش مى گذرد كار خودش را و زندگى 
همچنان در جريان است. «مادر ما»، طبيعت، كارى به 
كار ما نداشت. اين ما بوديم كه با دستكارى در طبيعت، 
اين بال را سر خودمان آورديم. بياييم و پند بگيريم و 
كارى به طبيعت نداشته باشيم و اينقدر چوب الى چرخ 
او نگذاريم. بگذاريم احتراممان سر جايش باشد و ما 
موجودات دوپا هم زير سايه طبيعت در صلح و صفا 
زندگى كنيم. مادر ما، طبيعت، خيلى صبور است، چيزى 
نمى گويد، نمى گويد، نمى گويد و ما تصور مى كنيم زبان 
ندارد و دست و پا ندارد و هر باليى بر سرش آورديم؛ 
آورديم! اما خدا نكند قهرش آغاز شود، آن گاه به صغير 
و كبير رحم نمى كند و به طرفه العينى كن فيكونمان 
مى كند و دمار از روزگارمان درمى آورد! و مى شود آنچه 
كه نبايد بشود. بياييم و عبرت بگيريم و ديگر از اين 
كارها نكنيم. بگذاريم «مادرمان» چتر محبتش را بر سر 
همه ما موجودات خدا بگستراند و در دامن پربركت 
و پر مهرومحبتش همگى به خوبى و خوشى روزگار 
بگذرانيم و در مجاورت هم گل بگوييم و گل بشنويم. 
اگر جنگل هاى «مادر خود» را قطع نمى كرديم، اگر 
در مسير رودخانه هايش خانه نمى ساختيم، اگر حريم 
بوديم و در مكانى كه  را رعايت كرده  رودخانه ها 
برپا  مزرعه  و  آغل  و  باغ  است  به رودخانه  متعلق 
نكرده بوديم، اگر مسير رودخانه ها را اين همه تغيير 
نمى داديم و اين همه سد در باال و پايين رودخانه ها 
نمى ساختيم و دستى به سروصورت رودخانه هايى كه 
اين همه آشغال روانه آن مى كنيم و هر چه فاضالب و 
گنداب كه داريم را به حلق او مى ريزيم، مى كشيديم 
و اليروبى ساده در آنها انجام داده بوديم و 40 سال 
آنها را به رها نكرده بوديم و... كى اين بالها بر سرمان 
مى آمد؟! نمى شد اندكى آن سو تر اين خانه ها و باغ ها 
و آغل ها را مى ساختيم؟ مگر سيل كارى به خانه ها 
و مغازه ها و آغل ها و... كه كمى دورتر و باالتر از 
رودخانه ساخته شده بود، داشت؟ مگر همين باران 
كه آن بال را بر سر آن بيچاره ها كه در واقع بالكش 
آن گنهكاران اصلى هستند، آورد، در اينجا ميان اين 
باقالى  زار اين شقايق هاى زيبا را به ما هديه نداده؟ و 
اين دشت را چنين با شكوه آذين نبسته و چاه  هاى 
آبمان و مزارعمان و تاالب ها و پارك ها و شهرها و 
روستاهايمان را از نعمت آب بى نياز نكرده؟ پس بياييم 
و عبرت بگيريم و كارى به مادر خود، طبيعت، نداشته 
باشيم و بگذاريم طبيعت سالم بماند و ما موجودات 
دوپاى مغرور و خودپرست و بى فكر هم در زير چتر 
محبت طبيعت روزگار خوشى گذرانيم و ديگر هيچ 
گاه با اين قبيل فجايع روبرو نشويم. به ياد داشته 
باشيم كه ما با همه يال و كوپال و بمب و موشك و 

با همه  هارت و پورتمان در مقابل يك تشر طبيعت 
تاب ايستادگى نداريم و به نگاهى و بادى و توفانى 

و سيلى كاسه و كوزه مان جمع خواهد شد.
در اين دشت باشكوه پوشيده از شقايق درنگى داريم و به 
عظمت پروردگار مى انديشيم و راهى مى شويم. تا شب 
وقت داريم سرى هم بزنيم به قلعه عظيم فلك االفالك 

كه گويا آن هم از تطاول سيل بى نصيب نمانده است.

از قلعه فلك االفالك تا نوعروس و نوداماد
با ديدن شقايق ها كمى از التهاب مشكالت سيل زدگان 
قلعه  از  ديدارى  براى  شديم  روانه  و  آمديم  بيرون 
فلك االفالك. البته من به دفعات به ديدار اين قلعه زيبا 
و منحصربه فرد آمده بودم اما به قول حافظ «از هر زبان 

كه مى شنوى نامكرر است.»
قبل از اينكه به ديدار قلعه نائل شويم، خيلى دنبال 
قهوه خانه گشته بوديم كه كه در آن براى ناهار نيمرويى 
بخوريم، نه در خارج و نه داخل شهر جايى نيافتيم و 
درنهايت به فالفل و ساندويچ بسنده كرديم و راهى 

ديدار از قلعه شديم.
قرار شد بعضى همراهان ما كه بارها اينجا را ديده بودند، 
بروند به بازار و من و دوست ديگرم برويم به ديدار قلعه. 
در مسيرمان يكى- دو جوان به هواى اينكه با گردشگر 
خارجى برخورد كرده اند با من انگليسى صحبت كردند 
و به همان زبان هم جواب شنيدند! در مجموع باوجود 
مصايبى كه بر سيل زدگان مى گذرد تعداد بازديدكنندگان 
چشمگير و زندگى همچنان در جريان است. اين ناموس 
طبيعت است كه چنين عمل مى كند. گردش روزگار چنان 
است كه مردم زود غم از دست دادن عزيزان شان يا وقوع 

حادثه اى مانند سيل را فراموش مى كنند.
قلعه همچنان سترگ و استوار و از پس قرون و اعصار 
روى تپه سنگى ايستاده است و كسان زيادى به ديدارش 
آمده اند، از جمله تعدادى گردشگر خارجى. مسير رفتن 
به باالى قلعه را به خيابان پشتى منتقل كرده اند. در اينجا 
آب نماهاى زيبايى وجود دارد كه قبال آنها را نديده بودم.
خودمان را مى رسانيم پاى قلعه در باالى تپه. به مناظر اطراف 
نگاه مى كنيم كه بس زيبا هستند و در پناه بارندگى هاى 

امسال بسيار با طراوت و شاداب شده اند.
قدمت اين قلعه به دوره ساسانيان مى رسد. در دوران 
پهلوى از اين قلعه به عنوان زندانى براى زندانيان سياسى 
استفاده مى شد. بين اين زندانيان نام كسانى مانند خليل 
ملكى و احمد ناظرزاده كرمانى، احمد شاملو، مهدى اخوان 
ثالث، سياوش كسرايى، سيدابوالقاسم انجوى شيرازى، 
مهرداد بهار، شاهرخ مسكوب و سيدجعفر شهيدى به 
چشم مى خورد. كتابى با عنوان «قلعه فلك االفالك، زندان 
سرد پهلوى» درباره زندانيان معروفى كه در اين زندان 
نگهدارى مى شدند به چاپ رسيده كه كتاب جذاب 

و جالبى است.
ديدارمان از قلعه يك ساعتى طول مى كشد و بعد از آن 
راهى خانه مى شويم. طبقه اول خانه عده زيادى به مهمانى 
آمده اند. معلوم مى شود مهمانى به افتخار عروس خانمى  
است كه اخيرا به عقد آقا پسر طبقه اولى ها درآمده. گويا 
ما هم دعوتيم و اين هم باز نشانه آن است كه «زندگى 
همچنان در جريان است» و مالحظاتى مانند سيل و اين 
قبيل بالياى طبيعى اثر موقت در گردش روزگار دارد.

تا قبل از رسيدن زمان صرف شام در طبقه پايين، يكى-دو 
ساعتى وقت داشتيم كه به بحث در باره مسائل گوناگون 

اجتماعى سياسى بپردازيم.
بعد از شام عزيزان هنرمند وارد كار مى شوند و با سازهايشان، 
آوازهايشان و رقص هايشان محفل شادى فاميل را گرم 

مى كنند و اين وصلت فرخنده را گرامى مى دارند.
شب خوبى بود. فردا بايد براى رساندن هداياى دوستان 

دوباره عازم منطقه سيل زده شويم.
يادمان نمى رود در سفر بعدى بايد بيش از همه وسايل 

خنك كننده و ملزومات زندگى همراه داشته باشيم.

  دكتر 
محمدرفيع 

جاللى

محيط زيست شماره هفتصدوسيزده هجده خرداد نودوهشت16

گزارشى از  سيل زدگان لرستان

حاال نوبت تالش هاى بعدى است

هفته گذشته محيط بانان در پارك ملى َخبر كرمان، يك دستگاه 
خودرو سمند و يك دستگاه موتورسيكلت را شناسايى كردند كه در 
حال پروژكتوركشى براى شكار آهو بودند. اين موضوع، بالفاصله 
با واكنش محيط بانان مواجه شد و در اين حين راكبان موتورسيكلت 

به سمت محيط بانان تيراندازى كردند. در اثر اين اتفاق، دو نفر از 
محيط بانان، زخمى شده، پس از تيراندازى شكارچيان، موتورسيكلت 

در حال فرار، تعادل خود را از دست داده، واژگون مى شود و بالفاصله 
محيط بانان با نيرو هاى امداد تماس مى گيرند، اما به دليل برخورد 

جمجمه راكبان به زمين، هر دو نفر شكارچى متاسفانه فوت مى شوند.

نمايى از پل ميان گذر درياچه اروميه، كوه «زنبيل» و كوه هاى مرزى 
آذربايجان غربى (قلل چال، مير بهار، تياخزر، ستاره لون و ...) در 

زمينه. نماى زشت كوه خوارى و فاجعه زيست محيطى پل ميان گذر 
جاده كالنترى بر پيكره كوه «زنبيل» و درياچه اروميه در اين عكس 
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حبس و جريمه نقدى براى استفاده از كيسه پالستيك. در تانزانيا از 
اين پس توليدكنندگان و مصرف كنندگان كيسه هاى پالستيكى به 

پرداخت جريمه نقدى يا حتى حبس محكوم مى شوند. از روز گذشته 
در تانزانيا استفاده از كيسه هاى پالستيكى رسما ممنوع شد.

سازمان ملل متحد سيزدهم خرداد را به عنوان روز جهانى دوچرخه 
اعالم كرده است. به گفته اين سازمان(UN): دوچرخه وسيله اى 
ساده، قابل اعتماد، مقرون به صرفه، پاك و همسو با محيط زيست 

است. دو چرخه عالوه بر حمل و نقل، ابزارى كاربردى براى توسعه، 
دسترسى به آموزش و مراقبت هاى بهداشتى و همچنين ورزش و 

كسب سالمت است. دوچرخه نماد حمل و نقل پايدار است و روى 
كيفيت آب و هوا تاثير مثبت دارد.

تحقيقات سازمان نقشه بردارى كشور نشان مى دهد در نتيجه 
سيالب هاى اخير، تراز آب هورالعظيم 2 متر و 68 سانتى متر 

افزايش يافته و حجم آب تاالب 4 ميليارد مترمكعب نسبت به سال 
گذشته بيشتر شده است. تصوير باال، مقايسه پهنه آبى هورالعظيم در 
ارديبهشت سال هاى 1397 و 1398 است و مساحت افزايش يافته با 

هاشور در آن مشخص شده است.

قاب سبز


