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زنـــــدگـی

سال بیستوسوم شماره  6643سه شنبه  23آبان 1396

عکس :محمدرضا حلوانی

میزبانی گرم هاجر از میهمانان وحشی

هیچگاه اجازه ندادهام کسـ ــی آنها را شکار
کند و اگر کسـ ــی قصد این کار را داشته باشد
بایـ ــد اول مرا با تیـ ــر بزند .بـ ــه خاطر وجود
ایـ ــن حیوانـ ــات نمیتوانیـ ــم محصـ ــوالت
زیادی از زمین کشـ ــاورزی بهدست بیاوریم
زیـ ــرا این حیوانات وحشـ ــی در کنار کبکها
محصوالت مـ ــا را میخورند ولـ ــی با وجود
ایـ ــن هیچگاه مانع آنها نمیشـ ــویم .بودن
در کنـ ــار این حیوانـ ــات بهترین لحظههای
زندگی من است و در سفره غذای ما خبری
از گوشت نیست و مایحتاج ضروریمان را
با کمک چوپانهای منطقه تهیه میکنیم.
در طـ ــول سـ ــال چنـ ــد روزی بـ ــرای دیـ ــدن
فرزندان و نوههایمـ ــان به نایین و اصفهان
میرویم و خیلی زود به روستا بازمیگردیم
زیرا نمیتوانیم در شـ ــهر بمانیـ ــم .زندگی
در روسـ ــتا در کنار چیزهایی اسـ ــت که خدا
داده اسـ ــت اما در شهر باید با چیزهایی که
به دست انسـ ــان ساخته شده است زندگی
کرد و شهر چیزی برای زندگی ندارد .همه
این حیوانات مرا خیلی دوسـ ــت دارند و به
خاطر وجود محیطبانهای وظیفهشناس
آنها در کمال امنیت در این منطقه زندگی
میکنند .یکی از روزها یک شکارچی همراه
همسـ ــرش به اینجا آمدند .مـ ــرد خانواده
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سه نفر تنها ساکنان باقیمانده این روستای
ییالقی هسـ ــتیم و هنوز هم مثل گذشتهها
ش ـ ـبها زیر نور فانـ ــوس مینشـ ــینیم و از
روزهای خوب گذشـ ــته حرف میزنیم .در
اینجا خبری از بیماری نیسـ ــت و تا به امروز
هیچگاهمریضنشدهایموسالمتیبهترین
ارمغان زندگی در این روستا است.
ëëمحیطبانهای بینام و نشان
محمـــد رضـــا حلوانـــی یکـ ــی از
محیطبانهای اداره محیط زیسـ ــت نایین
است که از  15سال قبل وظیفه محیطبانی
در ارتفاعات عباسآباد و منطقه کبودان را
برعهده دارد .او از نزدیک شاهد همزیستی
مسـ ــالمتآمیز تنهـ ــا اهالـ ــی باقیمانـ ــده
روسـ ــتای کبـ ــودان و حیوانات وحشـ ــی این
منطقـ ــه اسـ ــت .او با تأکیـ ــد بر اینکـ ــه آنها
محیطبانهـ ــای بینام و نشـ ــانی هسـ ــتند
میگوید :سالهاست که آنها را میشناسم
و به خاطر وجود آنها است که امنیت برای
حیاتوحـ ــش ایـ ــن منطقه حاکم اسـ ــت.
بسـ ــیاری از مسئوالن و میهمانان آنها برای
دیدن حیاتوحش به این منطقه میآیند
واز نزدیک شـ ــاهد این همزیستی هستند.
خانـ ــم و آقـ ــای یزدانی سالهاسـ ــت که در
این روستای خالی از سکنه زندگی میکنند

تنها بانوی روستای کبودان که هر روز میزبان و پذیرای دهها
حیوان وحشی اســـت .آمار همه آنها را بخوبی دارد و تک
به تکشـــان را میشناسد ،چنان که اگر یکی از آنها غایب
باشد ،بالفاصله پیگیر میشـــود .میگوید سالها در شهر
زندگی کرده اما از  15سال قبل به زادگاهش بازگشته و حاال
در بهشـــت زندگی میکند .زندگی در جایی که از امکانات
اولیه در آن خبری نیســـت دشوار و سخت است اما برای
این زن ،همســـر و برادرش اینجا همان بهشت گمشدهای
است که بیخبری در آن بهترین خبر است .هاجر یزدانی
 70بهار را پشت سرگذاشـــته است اما همچنان مثل یک
شیرزن در کوه و کمر برای زندگی تالش میکند

برش

رجبعلی،هاجر ومحمدبهروستایآبا واجدادیخالیازسکنهخودبازگشتهوهمزیستیمسالمتآمیزیراباقوچهاوکلهایوحشیآغازکردهاند
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و دوست دارد که به کربال برود .از آنجایی
کـــه میدانســـتیم زمـــان زیـــادی نداریم
بالفاصله مقدمـــات این ســـفر را فراهم
کردیم اما قبل از اینکه این سفر آغاز شود
پوریا برای همیشـــه از میان ما پرکشـــید.
آرزوی پوریا درحالی در بوروکراســـیهای
اداری گم شـــد که بسیاری از ارگانها مانند
نیروی انتظامی با وجـــود مأموریتهای
مهمی کـــه دارند همکاری بســـیار خوبی
در بـــرآورده کردن آرزوی کودکان مبتال به
سرطان داشتهاند و ای کاش آرزوی پوریا
فرامو ش نمیشد.
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خبر کوتـــاه اما تـــکان دهنده بـــود« :پوریا
رفت ».بـــا بغلی پـــر از آرزوهای قشـــنگ
رفـــت .پوریا فقـــط  8بهـــار را تجربه کرده
بود ،اما بیماری مهلک ســـرطان مهلتش
نـــداد .آرزوی بزرگـــی داشـــت .از آن جا که
خـــودش بزرگ بود ،آرزوهـــای بزرگی هم
داشت که متأسفانه در بوروکراسی دست
و پاگیر اداری ما محو شـــد .حاال که او رفته
با خود میگوییم ،آیا واقعاً نمیشد لبخند
تحقق آرزوی پوریا را ببینیم؟ آرزو داشت
فقط برای یک روز-و برای چند ســـاعت-
وزیر بهداشـــت باشد تا شاید خواستههای
کودکانی را که مانند او با درد و رنج زندگی
میکنند ،به گوش همه برســـاند .روزی که
شنید مســـئوالن وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی با خواستهاش موافقت
کردهانـــد ،ســـر از پـــا نمیشـــناخت .از آن
لحظـــه به بعد بـــرای رســـیدن روز تحقق
آرزویش لحظه شماری کرد اما افسوس که
گل آرزویش در این لحظه شـــماری عبث
و بیانتها همین طور خشـــکید و خشکید.
شاید برخی نمیدانستند که او زمان کمی
دارد و چه بسا تحقق این آرزو ،پوریا را برای
ادامه مبارزه با این بیماری مهلک قویتر
میکـــرد .اما روزهـــا از پی هم گذشـــتند و
چشـــم پوریا به در خشک شـــد؛ و او پس از
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گروه زندگی

ماهها چشم انتظاری  16آبان ماه پرکشید.
پوریـــا تنهـــا خواســـتهاش را در فیلمی که
از او بـــه یادگار مانـــده ،بازگو کرده اســـت.
خواســـتهای کـــه ریشـــه در درد داشـــت .با
وجود ســـن کم ،برنامههای زیـــادی برای
وزارت یـــک روزهاش داشـــت .در ایـــن
فیلـــم گفتـــه« :آرزو دارم وزیر بهداشـــت
شـــوم تا بـــا کمـــک دیگـــر وزارتخانهها در
شهرهایی که بیمارســـتان ،بیماران مبتال
به بیماریهای خاص ندارد ،بیمارســـتان
تأســـیس کنیم .میخواهـــم کاری کنم که
مردم هر شـــهر براحتی به بیمارســـتان و
پزشـــک دسترسی داشته باشند تا دیگر به
خاطر نبود بیمارستان نمیرند .میخواهم
با کمـــک دیگـــر وزارتخانهها گـــرد و غبار
اســـتان خوزســـتان را پاکســـازی کنم و آب
سالم و تصفیه شده را به جای آب شور به
دست مردم شهرم برســـانم .میخواهم
در بیمارســـتانها غذای خوب به بیماران
و کـــودکان بدهـــم و آخریـــن کار مـــن هم
ایـــن خواهد بود کـــه امکانات پزشـــکی را
به روســـتاها و شـــهرهای دورافتـــاده ببرم
تا پزشـــکان بتوانند مردم بیمـــار را درمان
کنند».
ایـــن آرزوهای پوریا بود و میخواســـت با
فراهم شـــدن شـــرایط بـــرای وزارت یک
روزهاش آنها را برآورده کند .هدی رشیدی
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جدول ســـودوکو

پوریا رفت،آرزویش را با خود برد!
مدیر مؤسســـه پنجمین فصل قشـــنگ
که همـــراه با گروهـــی از جوانان خونگرم
خوزســـتانی آرزوی بســـیاری از کـــودکان
مبتال به ســـرطان را برآورده کرده است از
نامرادیهایی که بر سر راه برآورده شدن
آرزوی پوریا اتفاق افتاد این گونه میگوید:
پوریا اهل مسجد ســـلیمان است و روزی
که وزیر بهداشت برای افتتاح بیمارستان
بقایی  2به اهـــواز آمده بودنـــد و ما برای
تجهیـــز اتـــاق بازی ایـــن بیمارســـتان به
آنجا رفتـــه بودیم ،پوریـــا از آرزوی بزرگ
زندگـــیاش به من گفت .او آرزو داشـــت
یک روز وزیر بهداشت باشد و جالب اینکه
بخوبی با وظایف این وزارتخانه آشنا بود.
اردیبهشت ماه سالجاری طی مکاتبهای
با وزارتخانه بهداشت و درمان و آموزش
پزشکی از آنها خواستم شرایطی را فراهم
کننـــد که این کـــودک به آرزویش برســـد.
موافقتها انجام شد و حتی از طریق یک
واســـطه مطلع شـــدیم که دکتر هاشمی
نیز موافقـــت کردهاند که ایـــن کودک به
آرزویش برســـد .قـــرار بود در نخســـتین
فرصت این کار انجام شـــود اما متأسفانه
با وجود پیگیریهای زیاد این امر محقق
نشـــد و هر بار وعده روزهـــای آینده داده
میشـــد تا اینکه یک ماه قبـــل پوریا به ما
گفت که از این آرزو منصرف شـــده است

ارقام  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها
و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار ديده شود
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ëëازجهنمتابهشت
بـ ــا همـ ــان سـ ــادگی روسـ ــتایی سـ ــخن
میگوید .تنها بانوی روستای کبودان که هر
روز میزبـ ــان و پذیرای دهها حیوانوحشـ ــی
است .آمار همه آنها را بخوبی دارد و تک به
تکشان را میشناسد ،چنان که اگر یکی از
آنها غایب باشد ،بالفاصله پیگیر میشود.
میگوید سـ ــالها در شهر زندگی کرده اما از
 15سال قبل به زادگاهش بازگشته و حاال در
بهشت زندگی میکند .زندگی در جایی که
از امکانات اولیه در آن خبری نیست دشوار
و سخت اسـ ــت اما برای این زن و همسر و
برادرش اینجا همان بهشـ ــت گمشـ ــدهای

است که بیخبری در آن بهترین خبر است.
هاجر یزدانی  70بهار را پشـ ــت سرگذاشته
است اما همچنان مثل یک شیرزن در کوه
و کمـ ــر بـ ــرای زندگی تـ ــاش میکند .همه
حیوانات وحشـ ــی این منطقـ ــه او را بخوبی
میشناسـ ــند و هر روز با شنیدن صدای او از
کوه سرازیر میشـ ــوند .میگوید :در خانهام
همیشـ ــه به روی این حیوانات باز اسـ ــت و
آنها هـ ــر روز صبح زود تا عصـ ــر در خانهام
میهمان هستند و با غروب آفتاب دوباره به
کوه بازمیگردند .هاجر از روزهایی گفت که
برای زندگی به شهر آمد اما زندگی روستایی
را به شـ ــهر ترجیح داد .من در این روستا به

شـ ــکارچی بود و همسرش نیز گوشتهای
شـ ــکار را در یخچال خانهشـ ــان قرار میداد
و آن را طبـ ــخ میکرد .وقتی به اینجا آمدند
از دیدن همزیستی مسالمتآمیز ما با این
حیواناتمتعجبشدهبودند.وقتیهمسر
این شـ ــکارچی براحتـ ــی به ایـ ــن حیوانات
نزدیـ ــک شـ ــد و عکـ ــس سـ ــلفی گرفـ ــت با
پرخاش به همسرش از او خواست که شکار
را متوقف کند و هیچگاه گوشت شکار را به
خانهنیاورد.
ëëاینجا خبری از بیماری نیست
محمدرضـــا یزدانـــی زندگ ـ ـیاش را به
دیوارهای کاهگلی خانههای این روستا گره
زده اسـ ــت .وقتی خبردار شد که خواهرش
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روســـتایی کـــه در روزگار آبادانی «کبودان» نام داشـــت ،ایـــن روزها گرچه
مخروبه ،اما روشـــن به چراغ میزبانی اســـت .میزبـــان میهمانهایی که با
طلـــوع آفتاب ،از قلههـــای ارتفاعات عباسآبـــاد [ناییـــن] آرام آرام پایین
میآیند و در ضیافت زوج ســـالخوردهای شرکت می کنند که بر مرده ریگ
روســـتای آبا و اجدادیشـــان خانه کردهاند .از این روســـت کـــه باید گفت،
«کبودان» خالی از ســـکنه هســـت ،اما خالی از زندگی نیست! سالهاست
که محیطبانهای منطقه عباسآباد این زوج سالخورده را میشناسند .زن
و مردی که بیش از  70بهار را پشـــت سرگذاشـــتهاند و بیش از  15سال است
که به کبودان بازگشتهاند تا به همان سبک و سیاق پدرانشان زندگی کنند.
دیوارهای خشـــتی و کاهگلی خانههای مخروبه این روســـتا برای آنها یادآور
خاطرات خوش گذشـــته اســـت .اما ویژگی خاص این روســـتا که تاریخچه
آن -به روایتی -به ســـه هزار ســـال قبل بازمیگردد ،تنها به این بازماندگان
نیســـت و چنان که گفتیم ،میهمانان خاص کبودان هستند که این روستا را
ویژه کردهاند .ســـرریز شـــدن گلههای کل و بز و میش وحشی از کوهها به این
روستا(کبودان در دامنه کوههای عباسآباد و در دل یکی از مناطق کم نظیر
حیاتوحش ایران قرار دارد) و همزیستیشـــان با ایـــن زن و مرد و خوردن
علوفه از دست تنها بانوی این روســـتا ،جلوهای بدیع از زیبایی است که هر
روز و هر روز خلق میشـــود .صدای این زن در گوش این حیوانات وحشـــی
چنان طنینی دارد کـــه آنها مطمئن از امنیت خود با ســـرعت از کوه پایین
میآیند تا ســـاعتی میهمان این خانواده مهربان باشـــند .داســـتان زندگی
رجبعلـــی ،هاجر و محمدرضـــا یزدانی(برادر هاجر که به این زوج پیوســـته
اســـت) روایت انسانهایی اســـت که غبار شهر را از آســـتین خود شسته و
به اینجا آمدهاند تا به دور از هر گونه نشـــانی از ماشـــین و تکنولوژی -و حتی
برق -در آرامشی بیبدیل زندگی کنند و میزبانی صلحآمیزشان با حیوانات
وحشی ،زبانزد همه محیطبانهای منطقه باشد.

به همراه همسـ ــرش برای زندگی به روستا
بازگشـ ــتهاند او نیز به جایی بازگشت که به
آنجا تعلق داشـ ــت .میگوید  30سـ ــال در
معـ ــدن کار کردم و بعد از آن کار سـ ــخت و
طاقتفرسـ ــا معنای واقعی زندگـ ــی را در
زادگاهـ ــم پیـ ــدا کـ ــردهام .محمدرضا چند
سالی از خواهرش کوچکتر است و با وجود
آنکـ ــه همسـ ــر و فرزندانش در شهرسـ ــتان
زندگی میکننـ ــد اما ترجیح داد برای ادامه
زندگی به این روسـ ــتا بازگردد .میگوید :ما
 5خواهـ ــر و برادر بودیم کـ ــه دو نفر از ما به
رحمت خدا رفت و یکی از برادرانم نیز در
انارک زندگی میکند .من سالها در معدن
مس کار کردم و کمتر آفتـ ــاب را میدیدم.
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یوسف حیدری

دنیا آمدم و همه آبا و اجداد ما در این روستا
زندگی کردهاند .کبودان روسـ ــتای ییالقی و
تاریخی است که فاصله زیادی تا شهر نایین
دارد .وقتی چشم باز کردم خودم را در این
روسـ ــتا و در کنار مردم مهربـ ــان آن دیدم.
 20خانوار در این روستا زندگی میکردند و
آثار تاریخی به جـ ــا مانده در اینجا حکایت
از تاریخ کهن این منطقه دارد .روسـ ــتای ما
در دل کـ ــوه قـ ــرار دارد و از آب و برق و گاز و
تلفن خبری نیسـ ــت و حتـ ــی تلفن همراه
نیز در این جـ ــا خط نمیدهد .در گذر زمان
و با شـ ــدت یافتن کم آبی و از رونق افتادن
کشـ ــاورزی کم کم اهالی روستا به شهرهای
اطراف مهاجـ ــرت کردند و این روسـ ــتا نیز
به سرنوشت بسیاری از روستاها دچار شد.
من و همسرم در کنار  5پسرم در این روستا
مانـ ــده بودیم و همه فرزندانـ ــم را در اینجا
به دنیا آوردم .اما شـ ــرایط سـ ــخت زندگی
باعث شد تا ما نیز راه مهاجرت را در پیش
بگیریم و برای چند سـ ــال به تهران بیاییم.
منطقه نارمک تهران جایی بود که در آنجا
زندگـ ــی میکردیم امـ ــا روح ما زنـ ــده نبود.
هر روز خاطرات سـ ــالها زندگی و روزهای
خوبی را که در روسـ ــتا داشـ ــتیم با همسرم
مرور میکردیـ ــم و افسـ ــوس میخوردیم.
زندگی در شهر برای ما جهنم بود .همسرم
خیاط بود و پیراهن دوزی میکرد .فرزندانم
همگی ازدواج کردند و زندگی مسـ ــتقلی را
در پیش گرفتند .احساس میکردیم ریشه
ما در روستا باقی مانده است و نمیتوانیم
از ایـ ــن ریشـ ــه جـ ــدا شـ ــویم 15 .سـ ــال قبل
مهمترین تصمیم زندگیمـ ــان را گرفتیم
و دوباره به روسـ ــتا بازگشـ ــتیم؛ روستایی که
از سـ ــکنه خالی شـ ــده بود و دیگـ ــر خبری از
خانوارهای آن نبود و بسـ ــیاری از خانههای
آن هـ ــم خراب شـ ــده بودند .به هـ ــر خانه و
درختی که نگاه میکردیم ،خاطرات برای
ما زنده میشـ ــد و احسـ ــاس میکردیم به
دوران جوانیمـ ــان بازگشـ ــتهایم .همه آبا و
اجدادمان در قبرسـ ــتان همین روستا دفن

بودند و دلتنگیمان را بـ ــا فاتحهای در کنار
مزارشان برطرف میکردیم.
اینکه از همه جا بیخبر باشـ ــی برترین
ویژگی زندگی در روستا است و اینجا خبری
از ماشـ ــین و موبایـ ــل و وسـ ــایل رنگارنـ ــگ
نیسـ ــت .اینجا زندگـ ــی در سـ ــایه درختان و
حیاتوحش آن جاری است .هاجر یزدانی
هنوز هم مثل روزهـ ــای جوانی بوته علوفه
را بـ ــه دوش میکشـ ــد و بـ ــرای دادن آن به
حیوانات وحشـ ــی به دل کوه م ـ ـیرود .او از
ایـ ــن همزیسـ ــتی مسـ ــالمتآمیز اینگونه
میگوید :وقتی همراه با همسـ ــرم به روستا
بازگشتیم میدانسـ ــتیم که زندگی سختی
در پیش خواهیم داشـ ــت اما ما متعلق به
همان روزهای سخت بودیم .حیاتوحش
ایـ ــن منطقه بکـ ــر و منحصر به فرد اسـ ــت
و گلههـ ــای قـ ــوچ ،بـ ــز و میـ ــش در اینجـ ــا
زندگی میکنند .روزهای اولی که به روسـ ــتا
بازگشـ ــتیم احسـ ــاس کردیم این حیوانات
پناهـ ــی ندارند و باید بـ ــه آنها کمک کنیم و
به همین دلیل سعی کردیم اعتماد آنان را
جلب کنیم .بعد از مدتی آنها به ما نزدیک
شـ ــدند و اکنون سالهاسـ ــت که در کنار هم
زندگـ ــی میکنیم .صبـ ــح زود گلههای آنها
ازکوه سرازیر میشوند و به روستا و خانه ما
می آیند و تا عصر میهمان ما هسـ ــتند .در
این مدت نیز برایشان علوفه و یونجههایی
که محیطبان منطقه و اداره محیط زیست
دراختیارمـ ــان قـ ــرار میدهد میریـ ــزم و با
غروب آفتاب دوباره به کـ ــوه بازمیگردند.
آنهـ ــا به ما پنـ ــاه آوردنـ ــد و در این سـ ــالها
هیچگاه به خوردن گوشت آنها فکر نکردم.
همه آنها را میشناسم و اگر یکی از آنها کم
شود متوجه میشوم .به خاطر خشکسالی
سالهای اخیر غذای این حیوانات وحشی
نیز کم شـ ــده اسـ ــت و به همین دلیل برای
پیدا کردن غـ ــذا از کوه پایین میآیند .وقتی
در کـ ــوه آنهـ ــا را صـ ــدا میزنـ ــم با سـ ــرعت
سرازیر میشـ ــوند بهطوری که نگران پرت
شـ ــدن آنها از کوه میشـ ــوم .در این سالها

وقتی باخبر شـ ــدم که خواهرم و همسرش
برای زندگی به روستا بازگشتهاند من هم به
کنار آنها آمدم .همسرم نیز از اهالی همین
روسـ ــتا اسـ ــت و تنها به خاطر فرزندانمان
نمیتوانست همراه من بیاید ولی هیچگاه
مانع رفتن من نشد .زندگی واقعی هرکسی
جایی اسـ ــت که به آنجا تعلق دارد و همه
خاطـ ــرات و روزهای خـ ــوب زندگی من در
این روستا رقم خورده است .بهدلیل کمبود
آب ،کشـ ــاورزی عمالً امکان پذیر نیسـ ــت و
ما تنها بـ ــرای مصرف خودمان کشـ ــاورزی
میکنیـ ــم .حضور مـ ــا برای ایـ ــن حیوانات
امنیت به همراه داشـ ــت و آنها در آرامش
به ما نزدیک میشوند و غذا میخورند .ما

و حتـ ــی وقتی قرار شـ ــد تـ ــا از طریق نصب
فیبرهای نوری به آنها برق داده شود قبول
نکردند زیرا معتقد بودند با آمدن برق پای
انسـ ــانهای زیادی به اینجا باز میشـ ــود و
حیاتوحش این منطقه به خطر میافتد.
آنهـ ــا هر وقـ ــت احسـ ــاس میکنند ممکن
است به خاطر وجود غریبهای این حیوانات
به روستا نیایند یونجهها را به دوش کشیده
و در کوهستان به این حیوانات میدهند .در
زندگیشان هیچگاه محتاج کسی نیستند و
مثل فرزندانشـ ــان از این حیوانات مراقبت
میکنند .شاید بهترین راه برای قدردانی از
تالش آنها حمایتی اسـ ــت که اداره محیط
زیست میتواند از آنها داشته باشد.

