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شهر خوب یافتنی نیست، ساختنی است

برادر  دو  دستان  با  اکنون  کهنسال،  درخت  سوختن  تلخ  خاطره 
شهرمان  برای  را  بهار  کازرونی،  سبزاندیش  و  خالق، خوش ذوق 

به ارمغان آورد.
سال ها پیش، یک درخت تنومند و سر به فلک کشیده اکالیپتوس 
روبه روی  کمربندی خرمشهر  خیابان  در  واقع  مغازه ای  مقابل  در 
را  کسی  چه  جای  درخت،  نمی دانم  داشت.  وجود  رفیع  بوستان 
تنگ کرده بود یا با چه کسی مشکل داشت، اما این را می دانم که 
به  با همان روش های غیرانسانی خشک کرده و حتی  درخت را 
پیکر بی جان درخت رحم نکرده و در اقدامی بی رحمانه تر، درخت 
عنوان  با  شجاعی  حمید  گزارِش  این  خبر  کشیدند.  آتش  به  را 
روزنامه  به  می شود«  طبیعت  دامن گیر  سودجویی  آتش  »وقتی 
طلوع ارسال شد و در همین نشریه به چاپ رسید. هنوز هم که 
هنوز است صفحه روزنامه طلوع حاوی این خبر بر دیوار این مغازه 

نصب شده.
و امروز یک خالقیت سبز، کنده خشکیده و سوزانده شده درخت 

را، سبزتر از همیشه کرده است.
با چه هدفی این اقدام را انجام دادید؟

در دوره یکی از شهرداران سابق کازرون، تمام سایه بان های جلوی 
مغازه ها را برمی داشتند و شهر ما شهری است با تابستان های بسیار 
روبه قبله  آنها  موقعیت  که  مغازه هایی  مخصوصًا  سوزان،  و  گرم 
می کنند،  تجربه  را  تابستان  در  آفتاب  گرمای  بدترین  که  است 
دارند  سبزی  نمای  که  زیبا  پیچک های  این  از  گرفتیم  تصمیم 

به عنوان سایه بان مغازه استفاده کنیم.
همچنین در وسط بلوار، البه الی درختان نارنج مقابل مغازه ام، 20 
نهال سپیدار کاشتم که متأسفانه در حال حاضر فقط یک درخت 

باقی مانده و بقیه درختان به طور مشکوکی مفقود شدند. این درختان 
خوب  خیلی  سایه انداز  دیوار  یک  تابستان،  گرمای  در  می توانند 

برای مغازه ها باشند.
با توجه به اینکه رشته تخصصی من برق است، به عنوان یک پیشنهاد 
به اداره برق شهرستان می گویم که به جای هرس غیر کارشناسی 
درختان واقع در خیابان که البته مشکل شهر ما مشکل شبکه برق 
خودنگه دار  کابل  از  هوایی  شبکه های  این  به جای  باید  و  است 
استفاده کنند و یا شبکه برق را زیرزمینی کنند تا با وزش هر بادی 

به مشکل برنخورند و دست به قلع وقمع درختان نزنند.
باعث  هم  و  دارند  را  شهر  برای  زیبا  نمای  یک  حکم  درخت ها 
تصفیه هوا و خنکی شهر می شوند. با توجه به گرمای شدید هوا 
در کازرون، نارنج ها هم دیگر کارایی قبل را ندارند و باید به فکر 
درختانی بلند و سایه افکن برای شهر باشیم. در این خصوص فضای 
سبز شهر باید از کارشناسان خبره استفاده کند و با توجه به اصول، 
اقدام به کاشت درخت کنند نه به صورت سلیقه ای. حتی می توان 
اسم خیابان ها را با توجه به نام درختان همان خیابان انتخاب کنند.

اما مشکل بزرگ و اساسی شهر ما در امور درخت و فضای سبز، 
برخی از همین کسبه و مردم هستند که فکر می کنند درخت جلو 
مغازه هایشان را می گیرد و اگر دید نداشته باشند کسب وکارشان 
خراب می شود و این یک باور مردود و بسیار غلط و اشتباه است. 

روزی دهنده فقط خدای بزرگ و متعال است.
باید از هر فضایی که در اختیار داریم، حتی از کوچک ترین فضاها 
برای توسعه فضای سبز شهری و پرورش گل و گیاه استفاده کنیم. 
من عالوه بر اینجا، جلوی منزلم نیز چندین گلدان قرار داده ام و از 

نگهداری گل و گیاه غافل نشده ام.

فکر  به  ناخودآگاه  شجاعی،  آقای  با  مصاحبه  از  بعد 
افتادم.  شهر  پیاده روهای  در  پیچک  کاشت  بنیان گذار 
یکی از قدیمی ترین پیچک های کاشته شده در پیاده رو، 
سراغ  به  است.  »سعید«  تاکسی تلفنی  آژانس  به  متعلق 
درحرکتی  که  رفتم  آژانس  این  مسئول  پرباله  وحید 
جالب اقدام به طراحی و ساخت یک تونل سبز در مقابل 

مغازه اش کرده است.
هدفتان از این اقدام جالب چه بود؟

با توجه به عالقه ای که به گل و گیاه داشتم، حدود 12 
سال پیش قلمه این پیچک زیبا را در این مکان کاشتیم و 
برای باال بردن آن از ضایعات سیم آنتن تلویزیون و سیم 
پیچک  تنیدن  برای  شبکه  یک  و  کردیم  استفاده  فلزی 
درست شد. پس از 4 سال، تمام این فضا توسط شاخه های 

پیچک پوشانده شد.
متأسفانه سرما و یخبندان چند سال پیش، بخش اعظمی از 
این گل را نابود کرد؛ ولی خوشبختانه، دوباره احیا شده 

و به این شکل درآمده است.
نابود  و  مهاجم  گونه های  از  پیچک  این  البته 
خصیصه  این  با  شما  است.  دیگر  گیاهان  کننده 

گل چه کردید؟
و  هرس  را  آن  مرتب  و  کردیم  آن  مهار  به  شروع  ما 
پیش  مشکلی  دیگر  درختان  برای  تا  می کنیم  آرایش 
نیاورد. کاماًل از این مسئله مطلع هستم که اگر به درختان 
دیگر برسد، باعث خشک شدن آنها می شود و به همین 
که  کرد  اعالم  ما  به  شهرداری  سبز  فضای  دایره  دلیل 
شدن  خشک  موجب  چون  کنیم  قطع  را  گیاه  این  باید 
دیدن  به  داشتم  تصمیم  بود.  شده  مجاورش  درخت  دو 
افراد پیشگام در  از  باقری شهردار کازرون که شنیده ام 
زیباسازی و پیشرفت شهر است، برسم و در این خصوص 
صحبت کنم. ولی با وساطت دوستان و کارکنان دایره 
با  را  شده  خشک  درختان  کازرون،  شهری  سبز  فضای 
که  شدیم  متعهد  و  کردیم  جایگزین  جدید  نهال های 
برای  مزاحمتی  تا  کنیم  کنترل  را  خود  گیاه  ازاین پس 

سایر درختان ایجاد نکند.
معلوم است که عالقه زیادی به این پیچک دارید.

این آژانس عالقه  تمامی کارکنان  بلکه  من،  نه تنها  بله، 
ما شده  اعضای مجموعه  از  دارند و یکی  به آن  خاصی 

است.
در این میان یکی از رانندگان آژانس به من گفت: در 
تعطیالت عید مسافرانی که در تاالر کشاورز که نزدیکی 
تونل  این  دیدن  با  بودند،  مهمان  دارد  قرار  آژانس  این 
سبز، اینجا آمدند و در کنار آن عکس یادگاری گرفتند.

داشت:  اظهار  نیز  آژانس  قدیمی  رانندگان  از  یکی 
تابستان ها  نداشت،  وجود  مکان  این  در  گیاه  این  اگر 
غیرقابل تحمل بود. این گیاه عالوه بر زیبایی و طراوتی 
تابستان ها  شده  باعث  است،  داده  ما  کار  محیط  به  که 

هوایی خنک و دل نشین داشته باشیم.
نظر  در  خصوص  این  در  هم  دیگری  اقدام  آیا 

دارید؟
در نظر دارم کوچه جنب آژانس را نیز برای ایام نوروز 
به کوچه ای سبز و استثنایی تبدیل کنم و در این خصوص 
و  کمک  درخواست  شهرداری  سبز  فضای  مسئولین  از 

همکاری دارم.

به کوشش: علی قاسم پور


