پرونده سال

ایـــران مـــا

امید ما ،نوروز ما

سرگذشت و سرنوشت یک اقلیم دوستداشتنی
ناصر فکوهی

استاد انسان شناسی دانشگاه تهران

انقــاب صنعتــی ،بــا تولیــد انبــوه و
زنجیرههــای بیپایان تولید خــود ،جهان
کشــاورزی را بــه مرگی محکوم کــرد که در
فرآیندی طوالنی مدت ،از قرن نوزدهم تا
امروز ادامه دارد .انسانها ،از تولید انبوه به مصرف
کردن تفکر در
انبــوه و از مصرف انبوه بــه جایگزین ِ
ابعــا ِد کمیت به جای اندیشــیدن در ابعا ِد کیفیت
کشیده شدند :هرچه بیشتر «داشتن» ،هرچه بیشتر
«خواســتن» ،هرچــه بیشــتر زیســتن و خــوردن و
مصــرف کــردن به هــر قیمتی و بــه هر بهانــهای .و
نتیجه همان اســت که میبینیم :افزایش بیپایان
مصرف انرژی بویژه انرژیهای فســیلی که به گرم
شــدن هرچه بیشــتر اقلیم و جغرافیای کره خاکی
منجر شده است ،به همریختن همهچیز از زمین و
زمان و ...و ایــن روند همچنان ادامه دارد .فصلها
درهــم آمیختــه شــدهاند :امســال ،ســختترین
تابستانها در استرالیا ،با سختترین زمستانها در
امریــکا از راه رســیدند .وقتــی قطب شــمال هوایی
گرمتر از شهرهای امریکایی دارد؛ وقتی در هر جای
دنیــا شــاهد طوفانهــا ،ســیلها ،موجهــای گرما و
ســرما هستیم که انســانها و طبیعت را به نابودی
میکشند ،در این شرایط ،نباید از پیامدهای بعدی
این موقعیت نه تنها بر شرایط مادی خود ،بلکه از
آن حتی بیشتر بر ذهنیت خود و آنچه ساختارهای
این ذهنیت را میسازد ،غافل باشیم .یعنی باورها،
اعتقادات ،مناسک ،جشنها ،آیینها ،اسطورهها و
در یک کالم تمام پیوندهای پیدا و ناپیدایی که روح
و جسم ما را به زمان و مکان وصل کردهاند و تمام
رشــتههایی که بــا این پیوندهــا ،در قالب فرهنگ و
اندیشــه خود بــه یکدیگر گره میزنیــم تا پهنههای
ســبز و آبی طبیعت و شهرهایمان را بسازیم ،همه
از بیشــتر «داشــتن»ها و بیشــتر «خواستن»های ما
متأثر میشوند.
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جوامع مــا ریشــههای کشــاورزی دارند و
معنــای ایــن امــر آن نیســت کــه تنهــا از
مردمانی ســاخته شده باشند که زمین را
میکارند و محصول بار میآورند و بر سر
ســفره میگذارند تا روزگار بگذراننــد .معنای این
ســخن آن است که ما مردمانی بو دهایم که ارزش
زمیــن و آب و غــم خوردن برای یک دانه که ســبز
میشد و سایه انداختن بر سر جوانهها و نهالهای
بی جانی که به درختان تنومند بدل میشــدند ،را
میدانســتیم .مــا مردمانــی بودیــم کــه درون
بیابانهــای خشــک یــا در حاشــیه آنهــا زندگــی
میکردیــم و میدانســتیم چنــد قطــره آب چــه
معجزهای میکند ،که یک برکه و یک قنات و یک
چشــمه و یــک بــاغ چــه ارزشــی دارد .مــا مردمی
بودهایــم کــه چشــمانمان از بافتــن باغهــای
قالیگــون ،نورخود را از دســت میدادنــد تا به نور
جهان تبدیل شوند و هر جا که باغی نباشد بر باغ
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این قالیها سفره پهن کنند و از محصول دسترنج
خــود ،بخورنــد و بر مــال دیگری حســرت و طمع
نداشــته باشــند .مــا چنیــن مردمانــی بودهایــم،
دستکم بسیاری از ما اگر هم نه همهمان .و هنوز
هم هستند کسانی که این ذهنیت و این خصایص
را در خــود زنــده نگه داشــتهاند .هنوز هم هســتند
کســانی کــه در آنهــا این پیشــینه همچنــان زنده و
روحبخش است.
جامعــه ما ،روابطی حســی را تجربــه میکرد؛
روابطــی عاطفی ،حافظ ه و ذهنهایی که با چمن
و درخــت و آب و طبیعــت
قریــن بودنــد؛ آدمهایــی کــه
ســرما و گرما را میشــناختند؛
لرزیــدن از ســرما و ُگرگرفتــن
«نوروز» دیگر تنها یک
از گرمــا را .بدنهایــی آشــنا بــا
آیین نیست ،بلکه
فصلهــا و رنــج و اندوههــای
زمستانی و َســُبکی و شادمانی
شاید تنها راهحلی
تابستانها .مردمانی که بادها
باشد که هنوز پیش
را
را میشــناختند و نســیمها
پایمان هست تا خود
و ســبزهها و صحــرا و بیابــان
را از کوچه بنبستی
و میوههــای تــازه رســیده و
که هر روز با شتاب و
آفتاب مالیم
درختــان پربــار و ِ
ِ
سرعت بیشتری در
دم غروب و خورشــید ســوزان
ِ
آن به پیش میتازیم،
صــات ظهــر را و بارانهــای
معجزهگر پاییــزی و برفهای
بیرون بیاییم
سنگین تابســتانی را؛ سنگها
نوروز را نه فقط به مثابه
و کوهســتان و دشــتها را بــا
لحظهای برای شادی،
فصلهایی که هرکدام شان با
بلکه به مثابه «راهی
ماهها و روزهایی مقدس پیوند
برای رهایی خود» درک
خــورده بودنــد ،با جشــنهای
کنیم
فصلــی و ســالگردها و روزهــا
و شــبها ،بــا زمین و آســمان
مقدس و آیینوار را.
ایــن پیوندهــا در نهایــت،
بخــش بزرگــی از هویــت آنها،
هویت ما را میساختند :با بهارزاده میشدیم و با
زمستان می ُمردیم؛ با تابستان جوانی میکردیم و
با پاییز ،میانسالی را تجربه .هنوز هم هر کدام از ما
گاه بر اساس نظامهای خاطرهای زندگی میکنیم
کــه روابطمــان بــا یکدیگر و بــا دیگــران را از خالل
طبیعت و اقلیم میســازند .در یک کالم برای ما،
آب و هــوا و ســرما و گرمــا ،تنهــا عناصری طبیعی
نبودنــد ،بلکــه کانالهــای ارتباطاتــی ،پیوندهــا و

رگ و پیهایــی بودنــد که نظامهــای خاطرهای ما
و تــداوم آنهــا را میســاختند و بــه یکدیگر متصل
میکردنــد و همچــون مفصلهــای یــک کالبد به
آن کالبــد امــکان میدادند با آرامــش و بدون درد
و بــا ســادگی اندامهایــش را بــه حرکــت درآورد و
بــه گــردش جهــان بــرود .اندامهــا و اســتخوانها
برهم میلغزیدند و از خاطــرهای به خاطره دیگر
میرفتنــد ،از جایــی بــه جایــی ،از روزی بــه روزی،
از شــبی به شــبی ،از خوابی و داســتانی به خواب و
داســتانی دیگــر ،از یک تابســتان به یک زمســتان،
از یــک چهارشــنبه ســوری بــه چهارشــنبه ســوری
دیگر ،از عیدی به عید دیگر ،از ســفره هفتسینی
بــه ســفره هفتســین دیگــر و از یــک ســیزده بــه
سیزدهی دیگر :حتی آخرین خاطرات ما با آنها که
دوســت میداریم گاه بر سر ســفره نوروز و آخرین
روبوســیها و آخریــن خاطرات از زندگی از دســت
رفته عزیزانمان وقتی برای نخستین عید ،سفره را
بر ســر مزار آنها پهن میکردیم ،شکل میگرفتند.
همــه اینها ،تنهــا ،ذهنیتها و مادیاتــی نبودند که
در جشــن و آیین تعریف شــوند ،بلکه پدیدههایی
بودند که در «اقلیم» معنای خود را مییافتند.
با این نگاه اســت که میتوانیم درک کنیم
که چگونه تخریب اقلیــم ،نه صرفاً ما را با
خطــرات فیزیکــی ،بــا زندگــی ســختتر و
ِ
موقعیتهای غیرقابل تحمــل در زندگی
روزمــره ،روبــهرو خواهــد کــرد ،بلکــه بــا تخریــب
ساختارهایی حتی ممکن است زندگی را به دوزخی
تصورناپذیــر تبدیــل کنــد .بیاییــم در عالــم خیــال،
روزهایی دردناک را متصور شــویم که از فرط گرما یا
ســرما ،از فرط طوفانها و بادهای مخرب ،از شــدت
آلودگــی هوا و آب ،نتوانیم حتی قدمــی به بیرون از
خانــه خــود بگذاریــم .بیاییــم روزهایــی هولنــاک را
مجســم کنیــم کــه کوهســتان و گیاهــان و درختان و
سنگهایشان به خاطرههایی دوردست تبدیل شده
باشند؛ که دیگر تنها درعمیقترین الیههای ذهنمان
بتوانیــم روزهــای خوش صحراگــردی و بــازی روی
چمنهای یک دشــت را به یــاد آوریم .برای آنها که
امــروز در ســالهای  60و  70هســتند ،بــازی کنــار
رودخانههــای پرخــروش و پرآبی چون کــرج ،گویی
حکایتی از بهشتی از دست رفته است :افراد خانواده
همــه در کنار هــم بودند و هندوانههایشــان را درون
آب میانداختند تا در گرمای تابســتان چنان خنک
شــوند که به زحمت بتوان آنها را خورد؛ جریان آب
آنقدر شــدید بود که به زحمت کسی جرأت میکرد
چنــد متر از حاشــیه دور شــود و «دل بــه دریا زدن»
واقعاً معنایی داشت .همان رودخانههایی که امروز
یا به بیابان تبدیل شدهاند یا به نهرهای بیجانی که
تمنــا میکننــد دســت کــم در روزهــای آخــر حیات
آرامشان بگذاریم.
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گناه ما آن بوده و هست که به سادگی ،به
کم داشــتن ،به معتدل بودن ،به احترام
گذاشــتن به طبیعت ،بــه همراهی با آن،
تــن ندادیــم و گمــان کردیــم کــه اگــر در
خانههایــی بــزرگ و اشــرافی زندگــی کنیــم ،اگــر
اطراف خود را آکنده از محصوالت صنعتی کنیم و
هــر روز بــا یک فنــاوری جدید کــه نه هرگــز آنها را
فهمیدیم نه امروز میفهمیمشان ،مصرف انرژی
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