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ش��ب قدمعلي س��رامي با همكاري مجله 
بخارا، نشر ترفند و نشر باد، روز چهارشنبه 
چهاردهم آذر ۱۳۹۷، ساعت ۵/۴ بعدازظهر در خانه گفتمان 
ش��هر برگزار مي شود. در اين نشس��ت توفيق سبحاني، 
مس��عود كوثري، تورج عقدايي، علي اكبر افراسياب پور، 
نيايش سرامي و علي دهباشي سخنراني كرده و همچنين 
پيام هايي از دكتر مهدي محقق، دكتر سعيد حميديان 
و اس��تاد بهاءالدين خرمشاهي قرائت مي ش��ود. اجراي 

موسيقي عليرضا راستين فر نوازنده تار و سه تار، نقالي بهاره 
جهاندوست همچنين شعرخواني مهدي ميرزارسول زاده 
از ديگر بخش هاي اين برنامه است. قدمعلي سرامي شاعر، 
نويسنده و استاد دانش��گاه در حوزه زبان و ادبيات پارسي 
است. ۸ بهمن ۱۳۲۲ خورشيدي در شهرستان رامهرمز 
به دني��ا آمد. او مدارك كارشناس��ي، كارشناسي ارش��د 
و دكت��راي خود را در زبان و ادبيات پارس��ي از دانش��گاه 
تهران دريافت كرده و از محضر استادان بزرگي همچون 

عبدالحس��ين زرين ك��وب، ذبيح اهلل صفا، دكتر حس��ن 
مينو چهر، پرويز نات��ل خانلري، بديع الزم��ان فروزانفر، 
جالل الدين همايي و بهرام فره وش��ي بهره برده  است. از 
او بيش از چهل كت��اب در زمينه هاي گوناگون نقد ادبي، 
شعر، ادبيات كودك و نوجوان منتشر ش��ده، از آن ميان 
كتاب از رنگ گل تا رنج خار )شكل شناسي داستان هاي 
 ش��اهنامه( را مي توان نام برد كه چاپ شش��م آن در بازار 

در دسترس  است. 

شب دكتر قدمعلي سرامي 

تيتر مصور|آزادي سكوت
الكس چانگ

درنگ روشنايي هاي شب نگاه آخرمتن در حاشيه

ر  دو گذش��ته هاي  در 
از  بعض��ي  نزدي��ك،  و 
اطب��ا و پزش��كان ايراني، 
ح��ق مالق��ات ثابت��ي از 
مراجعان شان نمي گرفتند. 
بيرون مطب ش��ان دخلي 
مي گذاش��تند و هركس هرچه در استطاعتش 
ب��ود، مي انداخت ت��وي دخل. درباره  كس��به 
م��ن چنين چيزي را به عنوان رس��م يا س��نت 
نش��نيده ام، اما اگر كس��ي بع��د از خواندن اين 
يادداش��ت برايم پيام��ي بفرس��تد و بگويد در 
واليتش چنين س��نتي وجود داش��ته، تعجب 
نمي كنم. بعيد نيست، واقعا بعيد نيست كه در 
جايي از اين سرزمين، كاس��بان شريفي شيوه 
كسب شان اين طوري بوده باشد؛ ديگرخواهانه و 
توأم با مناعت طبع و مالحظه حال وروز خلق اهلل. 
اين را مقايسه كنيد با اوضاع و احوال امروز بازار 
و كاسبي مان... قيمت ارز روي تابلوي صرافي ها 
كه باال م��ي رود - مهم نيس��ت معامله اي هم با 
اين قيمت ش��ده باش��د يا صرفا عددي صوري 
باش��د روي تابلويي- بعضي از كاسب ها قيمت 
موج��ودي دكان و انبارش��ان را مي برن��د باال. 
بهانه شان هم اين اس��ت كه مي خواهند ارزش 
س��رمايه اي دارايي هاي ش��ان را حف��ظ كنند. 
بعضي ها ك��ه - بي مروت ه��ا- ضريب خطايي 
هم در نظر مي گيرند؛ مث��ال وقتي قيمت روي 
تابلوي صرافي ها ۲0درصد م��ي رود باال، اينها 
جنس هاي شان را از سر احتياط ۲۵درصد گران 
مي كنند. جل الخالق... داريم با چنان سرعت و 
ش��تابي تپه به تپه جلو مي رويم كه تا چند سال 
ديگر - اگر خيلي زود كس��ي محكم نزند توي 
صورت م��ان و ما را به خودمان ني��اورد و از اين 
خ��واب جهالت و بالهت بيدارم��ان نكند- نه از 
تاك نشان خواهد ماند و نه از تاك نشان؛ آن وقت 
در كنار همه افتخارات بهت برانگيز ديگري كه 
داري��م، انق��راض تمدني بزرگ هم ب��ه نام مان 
ثبت خواهد ش��د. اين وس��ط كسي هم نيست 
كه بگويد باب��ا، يك زماني كاس��ب بودن براي 
خودش شرافتي داشت. داللي و نان به روزخوري 
نبود. كاسب هاي محل، معتمدان محل بودند. 
مردم -اگر س��فري، زيارتي، س��ياحتي، جايي 
مي خواس��تند بروند- امانت هاي شان را پيش 
آنها مي  گذاش��تند. نمي خواهم نوس��تول بازي 
دربياورم )اين كلم��ه را تازه ياد گرفته ام؛ يعني 
نوس��تالژيك بازي!( يا حرف هاي سانتيمانتال 

بزنم؛ به هيچ وجه.
دارم درباره همين بيس��ت،  س��ي س��ال پيش 
صحب��ت مي كنم؛ اص��ال دارم درباره كس��اني 
صحب��ت مي كنم ك��ه خوش��بختانه هنوز هم 
نسل شان به تمامي منقرض نشده و در هر محلي 
يكي دوتا ي شان -گيريم به شكلي نباتي- دارند 
كسب روزي مي كنند. عمرش��ان دراز. اين هم 
نيست كه فقط كاسب ها گرفتار اين آفت شده 
باش��ند؛ ح��ال  و روز پزش��ك ها و مهندس ها و 
توليدكننده ها و اهال��ي آموزش هم بهتر از اين 
نيست. تحت تأثير گسست اجتماعي عميقي كه 
بر س��رمان آمده يا آورده اند، ما داريم با سرعت 
زي��ادي هرچه را ك��ه ميراث داش��ته ايم، نابود 
مي كنيم؛ دود عبور از انسانيت و اخالق )اخالق 
پزش��كي، اخالق مهندس��ي، اخالق كاس��بي، 
اخالق معلمي و...( اول از همه به چشم خودمان 
مي رود؛ خيلي زود... چرا حواس مان نيس��ت؟ 
نكند يك وقتي از اين خواب غفلت بيدار شويم 
كه كار از كار گذشته باشد و داغ ننگ شرم براي 

هميشه  تاريخ بر پيشاني مان بماند.

بيرون كه مي آييم بيش��تر از 
هم��ه نگران زني هس��تم كه 
نديده احت��رام زيادي برايش 
قائلم. احترامي كه آنقدر زياد 
است كه خودم هم از زيادي اش 
تعجب مي كنم؛ البته ش��ايد 
براي ش��ما هم يك چنين موردي پيش آمده باش��د. 
منظورم دل بستن، احترام قائل بودن، نگراني و.... درباره 
كسي است كه او را هيچ وقت نديده ايد. شناختي هم 
اگر داريد به خاطر حرف هاي ديگران است. اين موضوع 
زماني جالب تر مي ش��ود كه پاي آن ش��خص به طور 
اتفاقي به صحبت هايتان باز شود. درست مثل زني كه 
حاال بيشتر از همه نگران او هستم. زن كارگر كارخانه اي 
است كه دوستم مديرش است. با ديگراني رفته ايم تا آن 
دوست را ببينيم و درباره توليداتش حرف بزنيم. در ميانه 
صحبت هايش و در دل امواج منفي كه از گاليه هاش به 
سمت ما مي فرستاد نمي دانم چطور شد كه به آن زن 
رسيد و پايش را به صحبت هامان باز كرد. زن از بهترين 
كارگران كارخانه است. پر تحرك است. مدام لبخند 
بر لب دارد و با خودش موجي از اميد را اين  طرف و آن  
طرف مي برد. دوستم كه كارفرمايش هم هست، وقتي 
فهميده بود اين زن چه مشكالتي دارد از تعجب شاخ 
درآورده بود)راست و دروغش گردن خودش وگرنه ما 
شاخي روي سرش نديديم( حق هم داشت. براي ما هم 
عجيب بود زني شوهري معتاد داشته باشد، ۳ فرزندش 
به سن مدرسه و دانشگاه رسيده باشند، خودش روزي 
۱۲ ساعت توي كارخانه كنار دستگاه باال و پايين برود، 
حقوقش بخور و نمير باش��د آن وقت كسي غمگين 
نبيندش. دوستم مي گفت وقتي از شرايطش خبردار 
شدم، خواستم به رسم انسانيت كمكش كنم. به دفترم 
خواس��تمش، حرف را به حقوقش رس��اندم با خنده 
گفت: خدا را ش��كر! گفتم: يعني با اي��ن پول اموراتت 
مي گذرد. خنديد و گفت: خرجم را با دخلم هماهنگ 
كردم. دوس��تم اينها را مي گفت تا از نگراني اش درباره 
سرنوشت او و بقيه كاركنانش حرف بزند. اما نمي دانم 
چرا وقتي از كارخانه اش بيرون آمديم بيش��تر از همه 

نگران آن زن بودم.

در فض��اي مجازي نامه اي خوان��دم. يكي از 
بستگانم كه آواي تنبورش از كودكي در گوشم 
است، نوشته بود؛ پس از زلزله  آبان ماه ۱۳۹6 
هر چه داشته، هزينه  دارو درمان خودش و دو 
فرزند آسيب ديده اش كرده است. با »وام ۲۵ 
ميليون توماني تسهيالت نوسازي« هم فقط 
توانسته است يك چهارديواري بسازد، بي سقف و بدون در و پنجره. 

نوشته است كه ديگر حتي امكان ادامه  درمان فرزندانش را ندارد. 
اين نامه مرا به كودكي ام برد؛ به دوراني كه اين مرد به خانه مان مي آمد؛ 

خنياگري كه دوستش داشتيم.
در عين حال به ياد پدرم افتادم، روزگار ناخوش او و اين رنج هاي پايدار 
و دردهاي مشترك. او با آن دفتر دستنويس مي زيست، چنان درختي 

كهن در كنار رودخانه اي.
در حضورش، خواندن و شنيدن آن دفتر را، جشن پرسرور را، تجربه 

مي كرديم. 
آن دفتر، دست به دست به او رسيده بود. هامش ها و حاشيه ها داشت؛ 
هر يك به قلمي و خطي، نسل اندر نسل. چه شب هاي زمستاني كه 
برف نو بر پشت بام مي باريد و كلمات از سينه آتشين او سرريز مي شد 
به درون خانه اي كه سراسر تاريكي بود. نوري كمرنگ از چراغ گردسوز 
مي تابيد بر دست هاي اس��تخواني و چروكيده اش، دست هايي كه 
كاشته مي شد در كتاب و ريشه مي دواند به اساطير دورادور ؛ سياوشي 
كه از آتش مي گذشت و سيمرغي كه از قله قاف پر مي گشود به سمت 

زخم و خستگي تا يكي چاره سازد قهرمان پير زمين گير را.
مي خواند: به خورشيد سر برفرازم تو را...

صدايي رگه رگه و مخدوش داشت، پنداري آتشگهي خاموش از اعماق 
تاريخ شعله مي كشيد، تاريخ جانشكار ما. 

مي نشس��ت كنار رودخانه  »ِمِرگ«، غرق ماتم و خيره به هيچ جا. 
گويي ديگر هرگز سيمرغي نبود كه در آسمان به چشم  آيد و رستمي 
كه در خوان چهارم با نواختن مقام سرته رز چهره حقيقي جادوگر را 
بنماياند. مي گفت آن سنگ اكوان ديو روي سينه ام سنگيني مي كند. 
روزي از روزهاي دهه  ش��صت به ش��هر رفت و مطب دكتر ارسطا. 
شباهنگام با نس��خه اي كه نپيچيده بود برگشت به دهكده! به قول 

خودش آه در بساط نداشت، هزينه دارو ديگر بماند.
دفتر دستنويس را از گنجه بيرون آورد؛ آن راز ناگشوده را. بر صفحاتش 
زائرانه دست ساييد: ستاره ا م جه پشت سه رنگوون كه رده ن.*   و پيش 

چشم ما، چشم بر جهان فرو بست.
* ستاره ام را پشت سرم سرنگون كردند.

فضيلت چيست؟ و به چه كار 
مي آيد؟ به زبان ساده فضيلت 
خصلت و منش��ي اس��ت كه 
ما را انس��ان  بهتري مي كند. 
برخي انسان ها بافضيلت و به 
اصطالح بامرام هستند و برخي 
بي مرام. بامرامي ستودني است و مايه اعتماد عمومي 
و مقبوليت مي ش��ود؛ لذا حتي كس��اني كه فضيلت 
ندارند و بي مرامند، وانمود مي كنند بامرام و بافضيلت 
هستند. با اين اشاره، پاسخ پرس��ش دوم هم روشن 
مي ش��ود. فضيلت زندگي ما را بهتر مي كند و چون 
همه به شكلي در پي بهسازي زندگي خود هستيم، بد 
نيست فضيلت جويي را در برنامه هاي خود بگنجانيم. 
حال اگر كسي بخواهد بيشتر درباره سرشت و كاركرد 
فضيلت بداند، خوب اس��ت ك��ه از كتاب »فضيلت« 
خانم هتر باتلي آغ��از كند. اين كتاب با ترجمه خوب 
اميرحسين خداپرست به نام »فضيلت: بررسي هاي 
اخالقي و معرفت شناختي« منتشر شده است )تهران، 
نش��ر كرگدن، ۱۳۹۷( . بيش از اين، درباره سرشت و 
ماهيت و كاركرد فضيلت بحثي نمي كنم. همين كه 
سخن از فضيلت به ميان مي آيد، دست كم دو مشكل 
جلوه گر مي شود. يكي آنكه براي كساني اين واژه حالتي 
»آركاييك« و باستاني دارد و يادآور يونان باستان و آن 
گذشته زرين تكرارنش��دني است. ديگر آنكه ممكن 
است رنگ و بوي ديني آن كس��اني را بتاراند و تصور 
كنند فضيلت يعني ديندار بودن و آن هم از نوع خاصي. 
جوديث آندره، فيلسوف و نويسنده كتاب »فضيلت اين 
جهاني: آرمان هاي اخالقي و زندگي معاصر« كوشيده 
اس��ت بر اين دو مش��كل غلبه كند و روايتي مدرن از 
فضيلت به دست دهد كه بوي كهنگي از آن به مشام 
نرسد و بازگوي وابستگي ديني نباشد. طبق اين روايت، 
چه باستان گرا باشيم و چه مدرن و چه ديندار باشيم و 
چه بي دين، نيازمند فضايلي هستيم كه زيبنده زيست 
در جهان مدرن باشد. اين كتاب منتشر شده در ۲0۱۵، 
در۱0 فصل مي كوش��د، روايتي امروزي��ن از اخالق 
فضيلت به دست دهد. فضيلت هاي اين جهاني  منش ها 
و مهارت هايي هستند كه ما را قادر مي كند به  شكل 
اخالقي در جهان امروزين سلوك كنيم و زندگي خود 
را بهبود ببخشيم.  نويسنده در فصل نخست مقصود از 
فضيلت اين جهاني را بيان مي كند و در هر يك از فصول 
بعدي يك فضيلت معروف را به صورت بازسازي شده 
و امروزين بر مي ش��مارد. نخستين فضيلت شناخت 
است. انسان نيازمند شناخت ساز و كار عالم است. با 
شناخت درس��ت از پيرامون خود مي توانيم طرحي 
مناسب زيست خود بريزيم و مهار زندگي خويش را 
در دست بگيريم. دومين فضيلت مناسب زيست اين 
جهاني، ماترياليسم فضيلت مدار است. مقصود آن است 
كه همه زمين و پيرامون خود را به  شكلي محترم بدانيم 
و در پي آسيب زدن به آن نباشيم. اين فضيلت زمينه 
لذت بردن و دي��دن و لمس طبيعت را براي ما فراهم 
مي كند، به ما كمك مي كند تا در عالم عاقالنه تر رفتار 
كنيم و واقعيت هاي درستي از ما و زندگي ما به دست 
مي دهد مانند كامل نبودن و فناپذيري. فضيلت بعدي 
اميد گشوده است، يعني پذيرش وضع فعلي و آمادگي 
براي هر نوع پيشامد ناگهاني. اين نگرش با آرام كردن ما 
در قبال وضعي كه داريم، امكان زيست فضيلت مندانه را 
فراهم مي كند. فصل چهارم به خودافتخاري اختصاص 
يافته است. اين فضيلت به ما مي گويد همان قدر كه 
ديگران ارزش دارند، ما نيز ارزشمنديم.  فضيلت بعدي 
شفقت است، يعني همدلي با رنج كسي همراه با آرزوي 
كمك به او. بخشندگي فضيلت ديگري است كه در 
فصل ششم بحث مي شود و به زندگي بهتر ما كمك 
مي كند. در فص��ل هفتم، جنبه هاي صداقت تحليل 
مي شود. صداقت يعني تالش در جهت گشوده بودن بر 
ديگري در ارتباطات و تالش در جهت كشف حقيقت و 
پرهيز از دروغ و فريب است. اين فضيلت ارتباطات سالم 
را ممكن مي كند. من درباره اين فضيلت و به خصوص 
رذيلت دروغ در كتاب »دروغ مصلحت آميز: مفهوم و 
گستره آن« )قم، بوستان كتاب، ۱۳۸۷( بحث كرده ام.

در فصل بعد تواضع بحث مي شود. تواضع كنار آمدن 
با نقص هاي خويش است. در فصل نهم، اعتدال بحث 
شده است. مقصود از اعتدال آن است كه شخص بتواند 
به شكل عميقي خوشايندها و ناخوشايندهاي خود را 
مديريت كند به گونه اي كه زندگي بهتري داشته باشد. 
به اين معنا اعتدال نوعي مديريت و هدايتگري رفتار 
و عواطف خويش اس��ت. در دهمين و آخرين فصل، 
فضيلت پيري به بحث گذاشته شده است. نويسنده بر 
آن است كه فضيلت پيري در گرو قبول وضع موجود 
و گذشته خويش است. فرآيند پيري هنگامي زيباتر 
مي شود كه در جهت تحقق آرمان هاي عادالنه بكوشيم 
و اوقات خود را با اعض��اي خانواده و به خصوص نوه ها 
بگذرانيم. سخن كوتاه، اين كتاب مي كوشد تصويري 
پذيرفتني و در عين حال عملي از زيست فضيلت مدار 
براي دنياي مدرن با همه پيچيدگي آن به دست بدهد. 
خانم جوديث آندره، استاد فلسفه، نظريه پرداز اخالق 
فضيلت است، دانش آموخته دانشگاه ميشيگن است 
و در آنجا نيز به تدريس مش��غول بوده است. از او آثار 
ديگري منتشر شده است از جمله »اخالق زيستي به 
مثابه مش��ق« )Bioethics as practice(  عنوان 

اصلي و مشخصات كتاب چنين است: 
 Judith Andre, Worldly Virtue: Moral
Ideals and Contemporary Life, Lex-
.2015 ,ington Books

فضيلت هاي زمينيرنج پيوسته پاي يك زنگويا اين خيابان يك طرفه است
سيد حسن اسالمي اردكانيفرهاد گورانحسن لطفيكاوه فوالدي نسب

عكس نوشت 

مراسم تشييع پيكر مرحوم ابوالفضل زرويي نصرآباد صبح ديروز با عنوان »گريه بر لبخند« 
 برگزار ش��د. اين مراس��م با حضور جمعي از اهل ادبيات و دوس��تان و همكارانش از جمله 
حجت االسالم سيد محمود دعايي، علي موسوي گرمارودي، غالمعلي حدادعادل، محمدجواد 
حق شناس، ناصر فيض و جمعي از هنرمندان و مديران فرهنگي و نويسندگان و روزنامه نگاران در حوزه هنري 

سازمان تبليغات اسالمي صورت پذيرفت. عكس از مجموعه اي است كه تسنيم از اين مراسم منتشر كرده است.

آلودگي ه��وا در تهران، اصفهان، اراك و بس��ياري 
از ش��هرهاي ديگر سال هاس��ت قرباني مي گيرد و 
مسووالن درباره كنترل و مديريت آن بسيار سخن 
گفته ان��د. با اين ح��ال همه مي دانند هوا كه س��رد 
ش��ود بار ديگر بايد ماس��ك ها را بي��رون آورده و با 
سوزش چشم ها و خستگي كنار بيايند. در روزهاي 
اخي��ر بار ديگر آلودگي هوا بهانه اي ش��د تا كاربران 
توييتر فارس��ي هم ب��ا همين هش��تگ تجربه ها و 
ديدگاه هاي ش��ان را ب��ه اش��تراك بگذارن��د. آنچه 

مي خوانيد بخشي از اين پيام هاست: 
»رنگ هوا رس��ما به خاكستري ميزنه، بعد تو سايت 
ش��اخص آلودگي ه��وا زده س��الم، پناه ب��ر خدا!«، 
»طوط��ي نقل و ش��كر بوديم ما مرغ م��رگ انديش 
گشتيم از شما«، »غول آلودگي خيال رفتن ندارد«، 
»حادترين مس��ائل تهران از ديد مردم آلودگي  هوا و 
ترافيك است. مهم ترين راهكار، توسعه حمل و نقل 
عمومي و پاك است: يعني افزايش ظرفيت و كيفيت 
مترو و اتوبوس��راني، به همراه تروي��ج موتوربرقي و 
دوچرخه. اين كار كامال وابسته به بودجه دولت است. 
اما در بودجه ۹۸ چقدر به اين ضرورت توجه ش��ده 
است؟«، »هواي امروز تهران: انگار از پشت يك شيشه 
مات به شهر نگاه مي كني. تصوير هيچ فيلتري ندارد؛ 
همين قدر كدر و خاكس��تري و اين »خاكس��تري« 
تنها سهمي است كه به عدالت ميان همه مردم شهر 

توزيع مي شود«، »كنش��گري براي كاهش آلودگي 
ه��وا و مطالبه هواي پاك براي ش��هروندان؟ راهش 
قطعا ترويج دوچرخه س��واري نيس��ت. راهش فقط 
و فقط شكس��تن انحصار بازار خ��ودرو و كمك براي 
دسترسي شهروندان به خودروي برقي ارزان است. 
بقيه حرف است«، »تهران قرباني ايده هاي خام است، 
ايده هايي مانند گس��ترش مح��دوده طرح ترافيك  
اين ايده  زماني قابل اجراس��ت كه آقاي ش��هردار و 
همكارانش نه فقط يك روز در س��ال بلكه در بيشتر 
روزهاي تقوي��م، رغبت كنند از حمل و نقل عمومي 
استفاده كنند«،  »درآمدها كه از ذخاير طبيعي نفت 
و گاز، معضل خشكسالي رو باران حل مي كنه، مشكل 
آلودگي ه��وا رو باد حل مي كن��ه، مملكتو طبيعت 
داره اداره مي كنه«، »يعني اي��ن حجم آلودگي هوا 
كه داريم تا حاال ِمه داشتيم؟ اين چيه خداوكيلي«، 
»درراس��تاي آلودگي باالي ه��وا در اصفهان امروز 
رو به جاي خودروي تك سرنش��ين از وس��ايل نقيله 
عمومي استفاده كردم...! االن احساس مي كنم خيلي 
شهروند با فرهنگ و خفني هستم«، »آقاي مجري: 
چه كمكي به كاهش آلودگي هوا كردي؟ فاميل دور: 
ما نه كارخونه داريم، نه توليدي، نه ماش��ين! همين 
كه بدبختيم خودش بيش��ترين كمك��ه«، »به آقاي 
كاكايي كه مش��اور كارخونه سازنده خودرو و استاد 
دانشگاه هس��تن ميگن چرا كاتاليست خودروهاي 

داخلي اين ق��در زود از بين ميره و باعث آلودگي هوا 
ميشه؟ ايشون پاس��خ دادن نوع رانندگي و سوخت 
مش��كل داره! اين همه ماشين هاي خارجي با همين 
سوخت و با همين نوع رانندگي خراب نميشن جاي 
بحث داره«، »از اراك ش��هري مهجورتر توي ايران 
داري��م؟! انگار كه اين ش��هر توي نقش��ه جغرافياي 
ايران نيس��ت... بدبختي از در و ديوار ش��هر مي باره. 
آلودگ��ي هوا باال... آمار س��رطان خون بس��يار باال، 
تعداد كودكاني ك��ه ناقص به دنيا مي آيند بس��يار 
باال... ام��ا دريغ از يك خبر در رس��انه ها«،  »در باب 
آلودگي هوا هم بنده متخصص نيستم ولي به  وضوح 
مي بينم كسايي كه راهشون خيلي به تر بار يا مدرسه 
بچه شون نزديكه ولي اون ماشين المصبشونو ميارن 
بيرون واس��ه دو كيلو خيار يا نوگل خندانشون«،  تو 
راديو مي گفت مردم خودروي ارزون قيمت ميخرن 
باعث آلودگي هوا ميش��ه! سوال پيش مياد از كدوم 
خودروي ارزون و از كدوم كشور دارن حرف ميزنن 
اين بزرگوار؟«، »نگران بودم امروز كه تهران نيستم 
از آلودگي هوا بي نصيب مي مونم كه با رس��يدن به 
مقصد يعني اصفه��ان اين نگراني رفع ش��د«، »يه 
جوري خوابم مياد و سرم سنگينه كه موقع آلودگي 
هوا اين جوري ميشم«، »اين شهر اين قدر دود داره 
كه ميترسم عش��قم دود شه بره« و »آلودگي هوا يه 

حالت آپوكاليپتيكي داره.«

مرغ مرگ انديش گشتيم  از شما
#آلودگي_هوا

مظنونين هميشگي!
زير ذره بين

سه شنبه   ۱۳ آذر  ۱۳۹۷، ۲6  ربيع االول ۱۴۴0، ۴  دسامبر  ۲0۱۸،  سال شانزد                        هم، شماره ۴۲۴۷

اين روزه��ا كه به دليل س��رما و 
پدي��ده وارونگي دما ب��ا آلودگي 
هوا در تهران و ش��هرهاي بزرگ 
كشور روبه رو هستيم، »سوخت« 
و. »خودرو« به عن��وان متهمان 
اصلي، بيشتر از هميشه مورد نقد 
و پرسش قرار مي گيرند، متوليان 
هر يك از اين دو، ديگري را واجد سهم باالتري در تشديد 
آاليندگي هوا مي داند: متولي سوخت با تكيه بر كيفيت 
احتراق معتقد اس��ت كه حتي با سوخت استاندارد يورو 
پنج نيز خودروهاي توليدي و در حال تردد، مولد آلودگي 
هوا خواهند بود و متولي صنعت نيز عدم توزيع سوخت 
استاندارد و روند نامطلوب توزيع سوخت مناسب را عاملي 

تحديد كننده در عرضه خودروهاي با كيفيت مي داند. 
ب��ه هر روي، فارغ از مناقش��ه مرغ و تخ��م مرغي اين دو 
مظنون اصلي آلودگي هوا، نقش اثرگذار هريك از آنها بر 
افت كيفيت هوا قابل كتمان نيست و سياست گذاري ها 
در بهبود و ارتقاي وضعيت هريك مي تواند موجب كاهش 
روزهاي ناسالم در شهرهاي بزرگ و صنعتي كشور شود؛ 
با اين حال توجه به اين دو عامل نبايد مانع از تمركز ما بر 
علت العلل آلودگي هوا در تهران و ساير كالن شهرها شود: 
»بارگذاري بيش از ظرفيت اكولوژيكي« مهم ترين دليل 
تنگي نفس شهرهاي بزرگ به ويژه تهران است. در واقع 

پرسش اصلي اين است كه تهران و ساير كالن شهرهاي 
كشور تا چه اندازه ظرفيت جمعيت پذيري، ساخت و ساز 
و ايجاد و گسترش شهرك هاي مسكوني، صنعتي، مراكز 
علمي و دانش��گاهي و مجتمع هاي خدماتي و تجاري را 
دارند؟! كافيست نگاهي به تهران بيندازيم: تهران از منظر 
جمعيتي بيست و پنجمين شهر دنيا اما از نظر مساحت در 
رتبه صد و بيستم جهاني قرار دارد؛ به عبارتي هيچ توازني 
ميان جمعيت و مس��احت اين كالن ش��هر وجود ندارد. 
الزم به اشاره است از زماني كه قانون نظارت بر گسترش 
شهر تهران در دهه پنجاه شمسي به تصويب رسيد، تمام 
تالش ها اين بوده كه از رشد تهران پرهيز شود، با اين حال 
برخالف قوانين و ضوابط مشخص، در فرآيند اجرا چنين 

چيزي محقق نشد.
براي مثال به استناد مصوبات هيات دولت، شرق و غرب 
تهران نبايد گسترش كالبدي داشته باشد، اما متاسفانه 
بيشترين رشد حدود ده سال گذشته در دو محور شرق 
و غرب پايتخت رخ داده اس��ت. همچنين در بارگذاري 
صنايع در تهران با وجود گذشت نيم قرن از مصوبه شعاع 
صد و بيس��ت كيلومتري، آنچه مش��اهده مي شود اين 
است كه به انحاي مختلف سعي شده صنايع بسياري با 

توجيهات مختلف در تهران و اطراف آن مستقر شوند.
مستثني نمودن اس��تقرار صنايع  دانش بنيان يا استثنا 
 قائل شدن براي شهرك هاي صنعتي استان البرز و ساير 

مستمسك هايي كه به صور گوناگون موجب بارگذاري 
بيش��تر جمعيت و صنعت مي ش��وند، موجب شده كه 
شهرستان هاي اطراف تهران هريك جمعيتي به مراتب 
بيش از برخي استان هاي كشور را در خود جاي دهند. اين 
جمعيت روبه تزايد صرف نظر از مسائل مختلف اجتماعي، 
اقتصادي و فرهنگي، مشكالت عديده زيست محيطي را 
براي تهران و ساير كالن شهرها به ارمغان آورده است كه 

آلودگي هوا تنها يكي از پيامدهاي آن است!
مخلص كالم آنكه با توجه به گزارشات اخير حاكي از موج 

جديد مهاجرت به تهران و شهرهاي اطراف آن بايد اذعان 
داشت كه حتي در صورت ارتقاي استانداردها در »سوخت 
و خودرو« راه تنفس تهران همچنان در فصول سرد سال 
بسته است، در عين حال، اگرچه سوخت و خودرو با روند 
بطئي فعلي در بهبود وضعيت خود، كماكان مظنونين 
مهم آلودگي هوا هس��تند، ولي بدون شك متهم اصلي 
آلودگي هوا، بارگذاري بيش از توان منابع زيستي در اين 
ابر شهر است و تمام تالش تصميم سازان و تصميم گيران 

بايد معطوف به ممانعت از تشديد اين روند باشد.

شينا انصاري


