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یاد

 مردی از دیار پدری
در زندگی همه ما  حسین امینیان ندوشن: 
لحظاتی  اســت هرچند کوتاه، که همانند 
ریســمانی محکم بر ذهنمان چنگ می زند 
و می نشــیند. این لحظات منتظر فرصت و 
فراغتی اند تا هــر گاه ارتباطی حاصل و به 
بهانه ای و صحبتی، نشــانه ای از آن لحظه 
ظاهر شــد، بی اختیار خود را برکشــانده و 
دیگر بار بر صدر خاطرات ذهنمان نشسته 
و یادآورمان شــوند کــه آن فرد یا موضوع 
خاص چــه بود کــه همچنــان و پس از 
گذشــت دهه ها بر ضمیر ذهنت نشســته 

است و از آن دست برنمی دارد؟
درگذشــت زنده یاد حاج شــیخ محمد 
ُخدامی، پیرمرد روشــن ضمیر دیارمان هم چنین حســی را در من ایجاد کرد. حسی که من را به 
بیش از پنج دهه قبل پرتاب کرد. ســال های نوجوانی و به ویژه خاطره کمک مشــفقانه اش در 
بنا گذاشــتن کتابخانه ای که من به دنبال برپایی آن بودم. آن سال ها من نوجوانی ۱۷ یا ۱۸ ساله 
بودم و  ممد حاج جعفر، مرد جاافتاده باالی ۴۰ ســال که متولی حســینیه زادگاهم ندوشن بود 
و خاطره دوســتی اســتوارش با پدرم در ذهنم بود. روزهایی بود که من شش، هفت ساله بودم 
و پــدرم من را به ســراغ او می فرســتاد و می گفت برو به ممد حاج جعفــر، بگو بیاد اینجا یک 
چایی و عصرانه ای بخوریم و من به ســراغ او می رفتم و ایشــان هم مِن کودک را با دادن نقل و 
چند دانه خرما خوشــحال می کرد. وقتی پدرم درگذشــت، او با آن صدای خسته، محزون، گرم 
و پرطنین، نوحه ای خواند که شــعرش را هم خود فی البداهه ســروده بود و نشــان می داد که 
تا چه اندازه از رفتن دوســتش دردمند و داغدار اســت. پدرم برایــم کتاب های زیادی می خرید 
و من کتابخانه ای در منزل داشــتم که همیشــه کتاب  را به جوانان و نوجوانان ندوشــن امانت 
مــی دادم،؛ اما بعدا تعداد تقاضا خیلی زیاد شــد و من به فکر افتــادم که کتابخانه را به خارج 
از منزل منتقل کنم تــا بتوانم کتاب ها را راحت تر در اختیار همه قرار دهم. به همین دلیل دنبال 
جایی می گشتم که از ممد حاج جعفر خواستم که یکی از غرفه ها را به من بدهد. او بی اختیار 
گفــت بیا اینجا در حســینیه یک حجره به تــو می دهم که کتابخانه ات را آنجا درســت کنی و 
خــودش هم چند تا کتاب به مــن داد. آن کتابخانه چنان رونقی گرفــت که آن حجره کوچک 
کفاف تعداد زیاد کتاب ها را نداد؛ بنابراین دوباره از ایشــان خواستم جای بزرگ تری به من بدهد 
و ایشان روبه روی همان حجره، یک حجره بزرگ تر داد و تعداد کتاب های ما به هزار رسید. چند 
مدتی بعد آن حجره و کتابخانه به پاتوق تبدیل شــد که بســیاری از اهالی ندوشن، به خصوص 
جوانان و نوجوانان به آنجا می آمدند. به یاد دارم وقتی آن کتابخانه را درست کردم، روزی دکتر 
محمدعلی اسالمی ندوشــن هم آمد و وقتی کتابخانه را دید، بسیار تشویقم کرد و حتی پیشنهاد 
داد که حاضر اســت منزل مادری شــان را در ندوشــن به ما بدهند که ما آنجا را کتابخانه کنیم 
و نظرشــان این بود که یا اسم مادرشــان روی کتابخانه باشد یا اسم فردوسی حکیم. البته دکتر 
اسالمی ندوشــن یک شــرطی هم داشت که به ترکیب منزل دســتی زده نشود و با حفظ همان 
ترکیب، نوســازی شــود. نکته ای که بعدها که آقای اسالمی منزل شــان را به روستا بخشیدند، 

متأسفانه رعایت نشد.
از نکته های جالــب آن کتابخانه کوچک، نیامدن زنان برای گرفتــن کتاب بود. حتی مردان 
یا پســرانی که کتاب به امانت می گرفتند، یک بار ندیده بودم برای همسران شان یا دختران شان 
کتاب به امانت بگیرند. البته آن ســال ها ۹۰ درصد خانم ها ســواد نداشتند؛ ولی برخی تازه به 
دبســتان می رفتند. روزی به ممد حاج جعفر گفتم خوب است یک سخنرانی بکند که زنان هم 

بیایند کتاب بگیرند بخوانند که گفت االن زوده و حساسیت زیاده و باید کمی صبر کنیم.
اوایل انقالب به فرانســه آمدم؛ اما دورادور جویای احواالت او بودم و می دانستم که محضر 
گرمــش چه میزان هواخواه داشــت و اکنون که برخی خاطرات نســل های بعدی را درباره او 
مــرور می کنم، می فهمم که او هیچ گاه لباس شــیخی را محلی برای کســب رانت و درآمدی 
نکرد و تقریبا همه امورات معیشــتی زندگی اش را از طریق کار در مزرعه، کشاورزی و زیلوبافی 
می گذراند و نه از امورات دینی. بزرگان دینی برای او تقدسی داشتند که او هیچ گاه نمی خواست 
آنها را محل کســب و معیشــتش کند. وقتی آن نوحه معروف «مشکل گشــا ابوالفضل» را در 
حســینیه  تکرار می کرد، بــوی خلوص و صافی  اعتقــادی را در تک تک اجــزای این ترجیع بند 
می توانســتیم بعینه ببینیم. نوحه ای که بســیار در میان اهالی ندوشــن جا افتاده و به نام شیخ  
ممد معروف شــده بود. همچنان که بیش از ۶۰ ســال نقش امام حسین (ع) را در تعزیه بازی 
کرد. باور بســیاری به مبارزه علیه ظلم و جور داشــت و این نقش را با اعتقاد بازی می کرد و در 
روضه هایی هم که می خواند، بر وجه ظلم ستیزی شخصیت های مذهبی تأکید بیشتری داشت.
هیچ جوان و پیری در ندوشن نیست که خاطراتی خوش از ممد حاج جعفر نداشته باشد.

ســال های بعد هم (به گمانم چهار ســال قبل) روزی با یکی از دوســتان صمیمی (آقای 
رحیمیان) صحبتی تلفنی داشــتم و او گفت: روز گذشــته با حاج شیخ  محمد خدامی ذکر خیر 
شــما و پدرتان شد و من هم از او سراغ  شــیخ ممد را گرفتم که گفت رفتند منزل شان. پرسیدم 
نزدیک ایشــانی که گفت بله، یک کیلومتری فاصله دارم و جالب اینکه من به قدری خوشحال 
شــدم که بتوانم با شــیخ  ممد صحبت کنم که از دوستم خواســتم تا برود و تلفن را به ایشان 
بدهد و دوست ما هم یک کیلومتری پیاده روی کرد تا امکان این گفت وگوی زنده پس از سال ها 
فراهم شد. از او خواستم برخی از شعرهایی را که در دوران نوجوانی از ایشان می شنیدم، برایم 
بخواند که او هم با همان لحن و نوای آن ســال ها و با صدای تأثیرگذارش، آن نغمات را برایم 
خواند و خاطرات خوب گذشــته برایم تجدید شد. پس از آن دیگر ندیدمش تا خبر درگذشتش 
رسید و وقتی صحنه تشییع جنازه پرشکوهش را با حضور اکثریت اهالی ندوشن دیدم، دریافتم 
که نغمه  هایی که او می خواند در قلب و ضمیر اهالی ندوشن باقی است که چنین حضوری را 

برای بدرقه  ابدی اش رقم زدند.
دســت  مریزاد به مردم باوفای ندوشــن و یاد این مرد زنده دل و خوش مرام جاودانه و روح 

و روانش شاد باد.

بهمن ماه ۱۳۷۸ پس از شــش مــاه پر از زد و خورد و گروکشــی و مبارزه 
باالخره من موفق شــدم که انجام یک کار ســخت دیگر را به کارنامه ام اضافه 
کنم: عملیات مرمت و آماده ســازی خانه هنرمندان به پایان رســیده بود اما در 
وزارتخانه عریض و طویل دوره اصالحات هیچ کس حاضر نبود که آن را از من 
که مدیر و ســرطراح عملیات مرمت و آماده ســازی بودم تحویل بگیرد: تمام 
تالشــم بی ثمر بود!! علت این بود که اساسا در چارت این وزارتخانه مؤسسه یا 
نهاد یا هرچیز دیگری که محتوا و نامش مورد تأیید باشــد وجود نداشت و من 
خانه هنرمندان ایران را از خــودم تحویل گرفتم: نوزادی که در دامان مادرش 
رها شــده بود: از همه عوامــل فقط من مانده بودم و یــک کارگر که مهندس 
مصطفــی جلیلی خیابانی مدیر شــرکت گزینه تا مدتی حقــوق ماهانه اش را 
پرداخت می کرد. او که رفت من مانــدم و نوزادی که همه آماده کفن کردنش 
بودنــد و هیچ کس باور نمی کرد که از نــوزده بهمن ۱۳۷۸ تا به امروز بماند و 
ببالد و بارور شــود. محض مثال در ماه هــای رونق گرفتن خانه هنرمندان ایران 
نماینــده ای از حوزه هنری به مالقاتم آمد و گفت: ما شــش هــزار هنرمند از 

رشته های مختلف حوزه هنری می خواهیم به خانه هنرمندان ملحق بشویم
- ایران فراموش کردید

- بله.خانه هنرمندان ایران
- تا حاال چرا تشریف نیاورده بودین؟

- راســتش تصورمان این بود که شش، هفت ماه اول درش بسته می شه و 
ما رغبتی نشان ندادیم اما حاال باور کرده ایم که به این زودی ها از پا درنمیاین...
- حق با شماســت، تا به امروز و حتی در اوج فعالیت حزب توده و یا تمام 
تالش نظام شاهنشــاهی چنیــن اتفاق و همراهی هنرمندان وجود نداشــته و 
تحلیل من و اعضای شــورای عالی این اســت که علت آن تحزب و یا حکومتی 
بودن آن نهاد های شکل ناگرفته بوده و با تمام اشتیاقی که به ورود لشکر شش 

هزار نفره شما دارم اساسنامه ما عضویت بدون تفکیک را مجاز نمی داند.
- بعد اساسنامه را بهشان نشان دادم.

- شما ثبت هم شده اید؟
- بله ! مهر ثبت شــرکت ها را به او نشان دادم و توضیح دادم: مدیریت در 
خانه هنرمندان ایران از قاعده به رأس است: انجمن ها نماینده خود را انتخاب 
می کنند، رئیس هر انجمن عضو شورای عالی می شود و شورای عالی مدیرعامل 

را انتخاب می کند. بنابرین آن شش هزار نفر باید عضو انجمن ها بشوند و...
- شما وابسته به شهرداری هستید؟

- خیر
- وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد هستید؟

- خیر ...و باز اساسنامه را به ایشان نشان دادم...
- حــاال چرا این گفت وگو را بعد از ۲۳ ســال به یاد آورده ام به این دلیل که 
این فرزند ناخوانده هنوز غریبانه و در هر بزنگاه سیاسی باید به شورای شهر، به 

شهرداری، به وزارت فرهنگ ارشاد توضیح بدهد:
- آقایان اینجا فرهنگسرا نیست.

- دوستان محترم اینجا پایگاه هنرمندان یک دارودسته و حزب نیست.
- خانم ها آقایان اینجا تحقق همان خواسته ای ست که گفته اید و می گویید 
و عمل نمی کنید: ما تشکیالتی غیردولتی هستیم و در عالی ترین شکل پارلمان 
هنرمندانیم و وظیفه مان این اســت که برای بقای هنر و هنرمندان به سه قوه 
مشــورت بدهیم و ســه قوه را از نعمت رایزنی تخصصی هنرمندان برخوردار 
کنیم و... اما بدبختانه کســی نه اساســنامه را می خواند و نه تشــکیالت را به 
رسمیت می شناسد و هســتند کسانی که در هر بزنگاه کفن و کافور و تابوتشان 
را می آورنــد تــا خانه هنرمنــدان را راهی دیار عــدم بکنند... ایــن با انتصاب 
مهدی عسگرپور هنرمند شایســته و مدیر قابل و الیق به جای تبریک و تهنیت 
تماشــاخانه ایرانشــهر را از مادر اصلی جدا کردند و به دایه نامهربان تر از مادر 
یعنی ســازمان هضم خلق الســاعه بودجه ســپردند و به باور من این خطای 
اســتراتژیک کسانی اســت که در مقابل یک نهاد افتخارآفرین به زانو افتاده اند 
و برای آنکه کارنامه ســراپاتهی از یک عنوان راهبردی جامع مورد سؤال واقع 

نشود ساطور و تیغ و شمشیر آورده اند که:
- هنرمندان بترسند

- شورای عالی جا بزند
- شهرداری خانه هنرمندان ایران را در حد یک اداره کوچک و زیرمجموعه 
یــک منطقه تنزل مقام و جایگاه بدهد... غافــل از اینکه این نوزاد ناخوانده در 
بدترین شــرایط از وظایف خود عدول نکرده و اگر کارنامه قریب به ۲۳ساله اش 
منتشــر و خوانده شــود دلســوزان ایران متوجه خواهند شــد کــه این چراغ 
خاموش شدنی نیست و چنانکه در روز معارفه دوست عزیزم مهدی عسگرپور 
گفتم: چراغی که ایزد بر فروزد/ هر آنکس پف کند ریشــش بسوزد و چند مثال 
زدم. مثال هــای عبرت آموز که اگر بخوانند و بشــنوند خواهنــد فهمید «ما زیر 
آسمان سرزمینمان هستیم و نشان داده ایم که دل به آن سوی مرزها نبسته ایم 
و از عقــالی ملت می خواهیم که این نقطه مثبت فرهنــگ و هنر ایران را قدر 
بدانند و بــدون لحظه ای مکث در جبران مافات آســتین همت باال بزنند... به 

امید حق.

سرگذشت خانه هنرمندان ایران
از ابتدا تا دعوای کنونی بین شهرداری و هنرمندان

تنبلی چشــم یک نوع کم بینایی است که در 
سنین کودکی ایجاد می شود. در صورت استقرار 
بیماری و افزایش سن کودک، دیگر درمان ندارد 
و در صــورت همکاری ســازنده بیــن والدین و 
چشم پزشک قابل پیشگیری اســت. این بیماری 
در بسیاری از کشورها ازجمله کشور ما همچنان 
یک چالش جدی ولی مغفول محسوب می شود. 
اگر ۱۰ سال قبل بود، می گفتیم البد چشم پزشک 
کم داریم یا امکانات نیســت؛ اما االن در دوره ای 
زندگی می کنیم که روستاها و شهرهایمان پایانه 
مســافربری ندارند، اما دو تا ســه چشم پزشــک 
تمام وقت دارند. شــهرهای بزرگ تر هم که از در 
و دیوارشــان چشم پزشــک می ریزد! پس ریشه 
این بی توجهــی در جای دیگری اســت. معاینه 
چشم پزشــکی در گروه سنی اطفال زمان بر بوده 
و مستلزم صبر و شــکیبایی چشم پزشکان است 
و درمان تنبلی چشــم یک موضوع کامال علمی 

اســت که آمــوزش و مهارت آن لزومــا در تمام 
درمان گران فعال در سطح جامعه وجود ندارد. 
پس قدم اول بازنگری در آموزش چشم پزشکان 
اســت. موضوع مهم تر لزوم انجام امور درمانی 
توسط چشم پزشک است؛ درحالی که بسیاری از 
خانواده ها به معاینات ابتدایی بینایی سنجی اکتفا 
می کنند و هرگز به مرحله معاینه چشم پزشــکی 
نمی رسند. پس از چند مورد ایرادی که بر جامعه 
چشم پزشــکان وارد آمد، نوبت خانواده هاســت 
که چنــد جمله ای خطاب قــرار گیرند و درد دل 
نگارنده این متن را شــنوا باشــند. میانگین سنی 
غربالگری تنبلی چشــم حدود ســه، چهار سال 
تعیین می شــود؛ چرا که توقع می رود یک کودک 
ســه، چهار ســاله در قالب یک تربیت درست در 
مــورد لزوم معاینه چشم پزشــکی توجیه شــده 
باشد، روش پاســخ به تابلوهای بینایی سنجی را 
در خانه آموخته باشــد و با پزشــک خود رابطه 
منطقــی برقــرار کند. اگــر تصــور می کنید این 
توقعــات از یک کودک چهار ســاله زیاد اســت، 
یادآور می شــوم بســیاری از کودکان نسل جدید 
از دو ســالگی رکوردهــای بی نظیــر بازی هــای 
کامپیوتری و موبایلی از خود به جا می گذارند، در 
سه سالگی یحتمل چندین کشور دنیا را از نزدیک 

دیده انــد، در چهار ســالگی هم پــس از حضور 
انسان ســاز(!)  در مهد کودک تحــت تربیت های 
خانواده ها یاد می گیرند تــا رقیبان را از میدان به 
در بکنند و با کیف و کتاب الکچری شــان چشــم 
حســودان را دربیاورنــد. ولــی در عیــن ناباوری 
همیــن کودک با ایــن جهان بینی گســترده وقتی 
پای معاینه چشم پزشــکی وسط باشد با حمایت 
خانــواده، عقالنیــت یک نــوزاد یک ماهــه را به 
نمایش می گذارد و هیچ گونه آموزشی از خانواده 
دریافت نمی کند. نه فقط در سنین قبل از مدرسه 
بلکه متأسفانه در دانش آموزان سن باالتر هم به 
تکرار مشاهده می شود که آموزش الزم در زمینه 
معاینات مختلف پزشکی در خانواده عرضه نشده 
اســت. حســاب این کودکان ســاکن کالن شهر از 
کودکان محروم و کم برخوردار مناطق دورافتاده 
جداســت؛ اگرچــه در عیــن ناباوری مشــاهده 
می شــود یک طفل محروم روستایی رابطه بسیار 
بالغ تر و قشــنگ تری با پزشــک خود دارد تا یک 
کودک شــهری با پدر و مادر به اصطالح مدرن تر. 
خالصه اینکه تنبلی چشــم باید به موقع درمان 
شود و از دست رفتن زمان حتی گاهی در حد چند 
ماه، امکان درمان درســت را سلب خواهد کرد. 

پس نگاه جدی تر خانواده ها را طلب می کند.

نقد هفته

خانه دوست کجاست - عباس کیارستمی - ۱۳۶۵
پیرمرد: برو سیگار مرا بیار.

احمد (احمد احمدپور): می خوام برم نونوایی.
پیرمرد: بهت می گم که برو سیگار مرا بیار.          احمد: نون تموم می شه دیر برم.

پیرمرد: به تو دستور می دم برو سیگار مرا بیار. پیرمرد دوم: سیگار اینجا هست.       پیرمرد: قربان من سیگار دارم. برای سیگار مقصد نبود .

دیـالـوگ روز

سبزخوانى -2

مردم اگر اعتماد و آگاهی باشد، واقعا بی نظیرند
پیشنهادهایی برای توجه به مسائل محیط زیست در رسانه ها

شــاید یکی از ســؤال ها این باشــد که  باید 
چه کار کرد که روند تأثیر گذاری رســانه ها 
بر افزایش آگاهی در حوزه محیط زیســت 
بهتر شود؟ ببینید اولین جلسه شورای ملی 
آب، ســال ۱۴۰۰ در حضــور رئیس جمهور 
برگزار شــد و وزیر نیرو یــک گزارش مهم و 
تکان دهنــده به رئیس جمهور ارائه داد و گفت که از پیروزی انقالب تا امروز ایرانیان ۱۳۰ میلیارد 
مترمکعب بیشــتر از چیزی که وارد آب زیرزمینی شــده، از آب های زیر زمینی برداشــت کرده اند؛ 
یعنی حدود پنج دریاچه به بزرگی دریاچه ارومیه از آن ســفره ها آب برداشت کرده ایم. این رقم 
بعــد از پایان جنگ یعنی از ســال ۷۰ تا ســال ۱۳۹۹ حدود ۱۱۰ میلیارد مترمکعب بوده اســت. 
هیچ کس نیامد تحلیل کند که این اعداد چه می گوید؟ مثال ما به نسبت عربستان سعودی، قطر، 
کویت، عراق و ســوریه در منطقه و در دنیا، مثال در آمریکا از ســال ۱۹۷۸ میالدی تا حاال چقدر 
آب از ســفره های آب زیرزمینی برداشــت کرده ایم؟ و این آب برداشت شــده چقدر نسبت به آب 

وارد شده تفاوت داشته است؟
اگر ما در رســانه ها مجال دهیم که گروه های متخصص محیط زیســتی وارد شوند، آدم هایی 
مثل مژگان جمشیدی که درواقع هم تخصص محیط زیستی دارد و هم یک ژورنالیست حرفه ای 

هستند، وارد شوند و هم آنها بتوانند بال و پر بگیرند و تقویت بشوند.
اگر ما در رســانه ها محیط زیســت را جزء زیر گروه علمی و اجتماعی نداشــته باشــیم؛ بلکه 
به عنوان یک گروه پایه و مادر باشــد آن  وقت شــاید رسانه بتواند نقش مؤثرتری در حوزه محیط  

زیست ایفا کند.
در تحلیل گزارشــی که وزیر نیــرو ارائه داد، همین االن ما درگیر بحــران خیلی جدی درباره 
زاینده رود هســتیم. اصفهان به هر حال جزء کالن شهرهای ما هست که باالترین میزان تخصص 
و تحصیل کرده، پول، ثروت و... را داشــته و درواقع جزء پنج کالن شهر شاخص ما در ایران است. 

چگونه هست که ما با چنین فاجعه ای در اصفهان روبه رو هستیم؟
وقتی آمــار می دهند، می گویند مــا ۵۰۰ میلیون مترمکعب باید آب را بگذاریم برای شــرب 
اصفهان و بقیه آب را هم داریم می دهیم برای کشــاورزی و صنعت و درنتیجه حقابه ای نداریم 
برای زاینده رود و گاوخونی که این حقابه ۱۸۰ میلیون مترمکعب تعیین شــده اســت. هیچ کس 
نمی آید سؤال کند که کل نیاز آب شرب اصفهان ۲٫۵ میلیون نفری در یک برآورد دست باال ۲۵۰ 
میلیون مترمکعب در ســال اســت. چرا نمی توانید کمتر از یک هشتم آورد ساالنه رودخانه را به 

گاوخونی اختصاص دهید؟
این رقم ها به صورت شــفاف در بحث های رسانه ای ما نمی آید؛ چراکه خبرنگار می آید چند 
تا سؤال می کند از مثال مدیر مرتبط و او هم جواب هایی می دهد؛ حتی پارادوکس ها و تضادهای 
آن ســؤاالت هم درنمی آید. چرا؟ چون مــا خبرنگار نداریم که یک مقدار در این حوزه اشــراف 
اطالعاتی و تخصص داشــته باشــد و بتواند مو را از ماســت بیرون بکشــد. اصال این مسئله به 
سیاســت هم هیچ ربطی ندارد. ما به راحتــی می توانیم وزن توجه مردم به رســانه  را در حوزه 
محیط زیســت به این شکل افزایش دهیم. ما تقریبا به قیمت امروز ۱۱ هزار میلیارد تومان هزینه 
کردیم، چند ســد روی رودخانه کر و رودخانه ســیوند، دو رودخانه اصلی استان فارس زده ایم و 
شــما اگر االن بروید باالی این رودخانه ها که این همه هزینه برایشــان شده، می بینید ده ها موتور 
پمپ مشغول اند تا این آب نرسد به پشت سد و یک خشک سالی مصنوعی عالوه بر خشک سالی 
طبیعی درســت می شود. چگونه چنین اتفاقی در روز روشن می تواند بیفتد و این گذاشتن موتور 
پمپ در باالی ســدها فقط در حوضه آبخیز  کر و ســیور نیســت و به راحتی اینها می تواند ابعاد 

رسانه ای تکان دهنده داشته باشد.
وقتــی من همین را با مســئول عالی رتبه وزارت نیرو مطرح می کنــم، اول انکار می کند بعد 
کارشــناس می فرســتد و تأیید می کند. وقتی این اطالعات را به جامعه محلی می دهیم، جامعه 
محلــی الحق و االنصاف خوب کمک می کند. در ســخت ترین بحران هــای اقتصادی که االن ما 
درگیرش هستیم، همین سال ۱۴۰۰، ۹ میلیارد تومان همین مردم برای جنبش های محیط زیستی 
کمــک کردند، حتی برای خریــدن پای مصنوعی برای یک محیط بان ایــن مردم بودند که کمک 

کردند؛ پس مردم اگر اعتماد و آگاهی باشد، واقعا بی نظیرند.
همیــن مــردم در منطقه ای محروم مثل پاقــالت در جنوب المرد آمدند و یــک پرنده  به نام 
«کمنزیل» را که در شــرف انقراض بوده، از خطر انقراض نجات دادند. اکنون اگر به پاقالت بروید 
می بینید در کوچه باغ ها و در خیابان های اصلی این کمنزیل ها روی تخم نشســته اند و جوان های 

پاقالتی به راننده ها می گویند یواش برانید که این کمنزیل ها نترسند و از روی تخم بلند نشوند.
درحالی کــه این پرنده به دلیل شــکار بی رویه در معرض نابودی کامل قرار داشــت؛ ولی با 
روشــنگری و اطالع رســانی همین جامعه انســانی االن در کنار ما فعاالن محیط زیست ایستاده 
است. عین این ماجرا را در جنوب کهنوج دیدم. کلمرز یک منطقه بسیار محروم در استان کرمان 
قرار گرفته و یک ســری از افراد آن منطقه که شــکارچی بودند و تفنگ های شــان را کنار گذاشته 
بودند، آن منطقه را داوطلبانه قرق کردند، برای اینکه دیگر کســی شــکار نکند. عادل ســاالری 
درواقع جنبشــی راه انداخته است. کســی که حتی دیپلم هم ندارد. چند وقت بود از ما دعوت 
می کرد که برویم ببینیم چه کرده اند. کارگاه هایی شکل داده که شادروان «هادی فهیمی» خیلی 
در ایــن حوزه به آنها کمک کرده بود. کمک برای اینکه چرا «خرس ســیاه بلوطی» مهم اســت 
و نباید شــکارش کرد. به زنــان آن منطقه یاد داده اند که چرا تفکیک زباله مهم اســت و خیلی 
چیزهای دیگر. خالصه از عادل  ســاالری پرســیدم چرا این همه تالش می کنی برای نجات حیات  
وحش منطقه و از تهدیدها نمی ترســی؟ گفت من از پدر پدربزرگم شــنیدم که در جنگ جهانی 
دوم اگــر ایــن کل و بزها و این قــوچ و میش ها نبودند ما همه مرده بودیم. حاال که دســت مان 
به دهان مان رســیده، باید جبران کنیم. من می گویم این نهایت شــاخص توســعه یافتگی در این 
مملکت اســت. اینکه یک هم وطن درک کرده منافع ملی مهم  تر از منافع شــخصی اش اســت. 
در عین حال فراموش نکنیم رسانه ها کار بسیار ارزشمندی در این حوزه تا به حال انجام داده اند و 

می کنند و حتما هم ادامه خواهند داد.
*بخش اول این متن دیروز منتشر شده است.

فعال محیط زیست
محمد درویش

بهروز غریب پور

تنبلی چشم یا تنبلی صاحب چشم

چشم پزشک
امیر عربی


