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گاهی اوقات انســان بین رفتن و ماندن مردد میشود .ماندن در خاکی که در آن متولد شده و پا گرفته است
یــا رفتن به ســرزمینی که میتوانــد زندگی بهتری به او بدهــد .بعضی رفتن را و برخی هــم ماندن راانتخاب
میکنند .کســانی که پاسخ یک سؤال تکلیف آنها را برای ماندن در ســرزمین مادری روشن کرده است .چرا
باید ایران را دوســت داشــته باشیم؟ این ســؤال را از «اسماعیل کهرم» کارشــناس و فعال سرشناس حوزه
محیط زیســت پرســیدیم .مردی که زندگیاش را صرف حفاظت از محیط زیســت میکنــد و وقتی درباره
آهوهای سرزمیناش حرف میزند ،اشک در چشم هایش حلقه میزند.

در کشــوری زندگــی میکنیــم کــه بــه قــول
احمــد شــاملو ،عمر جهان بر آن گذشــته اســت و
نزدیکتریــن خاطــره اش ،خاطــره قرن هاســت.
مورخــان و فیلســوفان منصــف در سراســر دنیــا
نمیتواننــد از تاریــخ تمــدن و فرهنــگ جهانــی
ســخن بگویند و بخش و ســهم بــزرگ و مهمی از

من ایران بهترین جا برای تمام ایرانیهایی است که
در خارج از ایران زندگی میکنند .من خانه دوستی در
ســوئیس بودم .میگفت در ایــران درختها و باد به
من ســام میکنند .زمین خــودش را زیر پایم فرش
میکند اما اینجا(ســوئیس) با همه زیبایی اش ،برای
من غریبه است .من این مسأله را سه چهار سال بعد
از دوری از ایران فهمیدم.
ëëوقتیخارجازایرانهستیدوحسغربتمیکنیدبه
چهچیزیفکرمیکنید؟
شــاید دیگران بگویند مثالً به آب و هوای شــمال
ایران فکر میکنند یا بوی عطر گل در غرب کرمانشاه
در مریــوان .مــن آن را بــه دوری از وطــن تعریفــش
میکنــم .آن چیــزی که اســمش ایران اســت با تمام
خصــو صیــات ،اتــم بــه اتــم وجــود مــا را میخواند.
بویــژه در ایام مشــخصی مثل همین عیــد نوروز من
هیچ خانواده ایرانی را خارج از کشــور نمیشناسم که
هفت سین نداشته باشد .این هفت سینها با عکس
عزیزانی که دور از خانواده هســتند ،تزئین میشــود،
هم در ایران هم در خارج از کشور .خیلی از کسانی که
خارج از ایران زندگی میکنند ،دوست دارند در ایران
بمیرند و در اینجا دفن شوند.
ëëآبدرســرزمینمابسیارمقدسبودچراامروزهیچ
رودخانهایاززبالههایماعارینیست؟
بــا دانشــجوهابه یــزد رفتــه بودیــم ،آنجــا یــک آب
انبــار بود.نمــی دانم چندتا پله را پائیــن رفتیم ،دیدیم
پیرمــردی ســر میخــورد روی پلههــا و یک کــوزه آب را
بــا ســختی بــاال مــیآورد .ایــن آب را میبردکنــج خانه
میگــذارد .معلــوم اســت هر چیــزی که به ســختی به
دســت بیاوریم ،قدرش را هم میدانیم .اآلن یک شــیر
را بــاز میکنند و  30لیتر آب را برای یک مســواک حرام
میکنند ،اصالً نمیدانند که این آب از کجا توی مخزن
آمده و به خانه هایمان کشــیده شــده اســت! وضعیت
جنگلها هم به همین صورت اســت .ما قدر نعمت را
نمیدانیمتااینکهبهبالییگرفتارشویم.ایندرختها
اگر در «بندرعباس» بودند قدرش را میدانستند.

سخنانشــان را بــه ایــران اختصاص ندهنــد .چه
بخواهیم و چه نخواهیم این قدمت و وزن تاریخی
و تمدنی ،همراه همیشــگی ایرانیان است و آنها را
چون دیگر مردمان با تمدن کهن مانند چینیها،
هندیها ،یونانیها و مصریها متفاوت از سایرین
میکند .چنین ویژگی درعین حال که غرور آفرین
اســت امــا همراه بــا خود مســئولیت هــم دارد که
میتوان آن را مسئولیت نسبت به فرهنگ و تمدن
جهانیدانست.
ایــران تاریــخ پر فراز و نشــیبی هــم دارد ،گویی
همواره مشغول نبرد با نیروهایی ویرانگر است که
خواهان نابودی آنند ،اما فرزانگی و اندیشــه ورزی
این سرزمین کهنسال حتی در دورانهای سنگین
شکســت و غلبــه خصم به یــاری مردمــان ایرانی
آمده و ایــران بار دیگرحیات خویــش را آغاز کرده
اســت .ایران کشوری تاب آور است ،کدام سرزمین
را میتــوان ســراغ گرفــت کــه بارهــا مــورد هجوم
بیگانگان فراوان قرار گرفته ،آسودگی زندگیاش از
میان رفته ،هزاران کشــته و آواره داده ،قرونی را به
ســکوت گذرانده اما در انتهای شبهای تار ،چون
خورشــیدی فروزان بار دیگر روشنایی و تابندگی را
از سر گرفته باشد؟
از آخریــن بــاری که کشــور بار دیگــر طعم تلخ
دستاندازی بیگانه را تجربه کرد چند سالی بیش
نمیگذرد .هنوز خاطرهاش زنده است و باشندگان
در جنگ هنوز روایت گر ماجراهای آنند .به جرأت
میتوان گفت که در آن روزها ایران یک تنه در برابر
جهان ایســتاد ،جوانان برومند وطن با دستهای
تقریبــاً خالــی پــوزه یکــی از قویتریــن ارتشهای
منطقه را به خاک مالیدند و سبب شدند تا صدام
و اعــوان و انصارش آرزوهایشــان را برای تصاحب
ایــران ،حتــی ذرهای کوچک از خــاک آن را ،به گور
ببرند.
بــا ایــن حــال روزگار دگرگــون گشــته و مســائل
نســبت بــه گذشــته پیچیدگیهــای بیشــتری پیدا

ëëچرابایدایرانرادوستداشتهباشیم؟
برای اینکه خــاک ایران ،مادر ماســت .این خاک
بهترین ســرزمین خدا برای یک ایرانی اســت .ایران
تمام نیازهای ما را برطرف کرده است .چون ایران به
ما عزت ،حرمت و شرافت میدهد.
ëëآیامافرزندانخوبیبرایاینسرزمینبودهایم؟
نــه فرزنــدان خوبــی نبودیــم .مــن از جنبه محیط
زیســت میگویم .این همه نعمت را خوردیم و حرام
کردیم.اینسرزمینراخرابومتالشیکردیم،درست
مثل کســی که مادر خــودش را آزار بدهد و بســوزاند و
باعــث کــم حرمتی او بشــود .یک فیلم ســاختهاند به
نام «مادرکشــی» .آرزو میکنم که همــه ایرانیها این
فیلم را ببینند .مخاطب این فیلم ما هســتیم و نشان
مــی دهد که چطــور این مادر را میکشــیم .مثالً آبش
را هــدر میدهیم ،هوایــش را آلوده میکنیم و خاکش
را پراکنــده میکنیم ،ریزگرد بوجــود میآوریم .ما هم
مــادر را آزردهایــم و هم در حال کشــتن او هســتیم .ما
کاری با سرزمین خود کردهایم که برای همیشه خجل
و شرمســار خواهیم بود .در آینــده فرزندان ما خواهند
پرسید مگر این مادر به شما چه کرده بود که با او چنین
برخوردکردید؟چهپاسخیخواهیمداشت!شایدتنها
خاصیت این سؤال این باشد که متنبه شویم از چنین
رفتــاری که با ایــران عزیزمان داشــتهایم! هر عیب که
هست از رفتار ماست.
ëëآیاایرانچیزیازمادریغکردهاست؟
ایــران ،مــادر ما ،هیچ چیــزی را از مــا دریغ نکرده
اســت .تمــام وجــودش را در اختیــار مــا گذاشــته اما
برخــی خــاک و آبــش را قاچــاق کردنــد و فروختند.
متأســفانه فرســایش خــاک را به جانــش انداختیم.
شــیره جان(آبهــای زیرزمینــی)اش را مکیدیم .ما
بایدشرمسارباشیمکهقدرچنینمملکتیرا(بهترین
سرزمینیکهخدابهماداده)ندانستیم.بعدازانقالب
ایرانیها همه جا رفتند و پراکنده شدند ،امروز بعد از
 40سال وقتی اسم ایران میآید اشک از چشمانمان
جاریمیشود.
ëëچرا میگویید ایران بهترین سرزمین برای ایرانیها
است؟
چون تنها ســرزمینی اســت کــه وقتی بــه آن فکر
میکنید ،احســاس غــرور میکنید .حتی آنهــا که در
کشورهای دیگر در ناز و نعمت زندگی میکنند ،وقتی
به سرستون تخت جمشــید در مرودشت شیراز نگاه
میکنند پرتاب میشوند به روزگار عظمت و احترام
ایران ...این خانه قشنگ است ،ولی خانه من نیست/
اینخاکچهزیباست،ولیخاکوطننیست .ازنظر

