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ب�ا دس�تان الغ�ر و نحيف�ش 
دايره اي را از كاورش در مي آورد 
و آرام و شمرده ش�روع مي كند به زدن. سن 
و س�الش براي نواختن موسيقي،  زياد است، 
اما اعتقاد دارد از ابراز درد و ناراحتي بيزارم، 
 دوس�ت دارم هميشه شاد باش�م و بخندم و 
بخندانم. در خان�ه »لقا« صدايش مي كردند، 
اس�م كاملش »مه لقا« اس�ت،  م�ه لقا مالح، 
 دخت�ر آقابزرگ مالح،  از حاكمان ش�هرهاي 
مختلف و خديجه افضل وزيري، از زنان پيش 
رو در زمان خود است. مالح را با عنوان مادر 
محيط زيست ايران مي شناسند،  زني 99 ساله 
كه بيش از س�ه چهارم عمرش را براي محيط 
زيس�ت كار ك�رده،  از س�ال هاي جوان�ي،  از 

وسط هاي بيست سالگي. 
مه لقا مالح در شهريور ماه سال 1296، جايي 
ميان�ه راه مش�هد،  وقتي خان�واده اش براي 
زيارت،  راهي اين شهر بودند، در كاروانسراي 
عباس�ي به دنيا آمد. م�ادرش،  معل�م بود و 
پدرش در ش�هرهاي مختلفي چون مشهد، 
قوچان، اصفهان، دامغان، همدان و كرمانشاه 
حاكم. خودش مي گويد در ميانه بيابان به دنيا 
آمدم،  در جن�گل و طبيعت بزرگ ش�دم،  از 
كسي كه اين طور زندگي كرده، انتظار داريد 

حافظ محيط زيست نباشد؟
پ�س از گرفتن م�درك فوق ليس�انس علوم 
اجتماعي اش در تهران،  راهي سوربن پاريس 
ش�د تا ادامه تحصيل دهد. دوره كتابداري را 
هم در كتابخانه ملي فرانسه گذراند و همين 
باع�ث ش�د در كتابخان�ه دانش�گاه تهران 
مشغول كار ش�ود. زماني هم در سال 1۳۴7 
ب�ه رياس�ت كتابخان�ه موسس�ه تحقيقات 
روانشناسي انتخاب شد. فعاليت هاي محيط 
زيس�تي اش را پس از بازنشستگي به شكل 

تمام وقت ادامه داد. 
از عجايب زندگي مالح اين اس�ت كه كيسه 
زباله هاي س�بز و مش�كي كه جلوي در همه 
خانه ه�ا دي�ده مي ش�ود،  ن�دارد. او در همه 
س�ال هايي كه ت�وان فعاليت داش�ته،  تالش 
كرده خود و خان�واده اش را با مقوله بازيافت 
آش�نا كند؛ بازيافتي كه به همه قسمت هاي 
زندگي اش رس�وخ كرد،  از ترميم لباس هاي 
بزرگ تره�ا ب�راي كوچك ترها تا اس�تفاده 
بهينه از زباله  تر و درس�ت ك�ردن كود براي 
باغچه ت�ا ممنوعيت اس�تفاده از دس�تمال 

كاغذي در خانه. 
ب�راي گفت وگ�و راه�ي خان�ه اش در الهيه 
شديم،  خانه اي پرنور،  با حياطي و باغچه اي. 
پنجره ه�اي ب�زرگ ق�دي،  ردپ�اي ب�ه ج�ا 
مانده از معماري س�نتي ب�ود در خانه اي كه 
بازس�ازي ش�ده بود. مه لقا مالح،  با روسري 
س�فيد،  روي صندلي مخصوص خ�ود انتظار 
م�ا را مي كش�يد،  تمي�ز و آراس�ته ب�ود،  با 
م�ي زد،  ش�وخي هايش  طمانين�ه ح�رف 
ش�يرين ب�ود، ش�بيه هم�ه مادربزرگ ه�ا. 
گفت وگ�وي زي�ر،  در ي�ك روز پايي�زي، در 
 خانه مه لقا مالح انجام شد،  چند هفته بعد از

 تولد 99 سالگي اش. 

شما به عنوان مادر محيط زيست ايران 
معروف شديد و سال هاس�ت اين اسم 
را براي شما گذاش�تند. اين اسم از كجا 
آم�د؟ از توجه خاص و متفاوت ش�ما به 

مقوله محيط زيست؟ 
باالخره در جامعه، خودت��ان ديديد كه عناوين 
مختلفي وجود دارد. باالخره ديدند كه ما از سال 
52 در اين زمينه كار كرده ايم. من كلمه محيط 
زيس��ت را كه از ي��ك كتابي )نخس��تين كتاب 
محيط زيس��تي كه درآمده بود( كه براي خودم 
خريده بودم و مدام مي خواندم،  ياد گرفتم، من 
در بيابان به دنيا آم��دم. فكر كنيد بچه اي كه از 
كودكي درخت، برگ و جنگل ديده چه مي شود. 
من در اين سيس��تم بزرگ ش��دم، براي اينكه 
پدرم مالك بزرگي بود و هميش��ه در مازندران 
در طبيعت بوديم. وقتي كوچك بودم و پدرم به 
جنگل مي رفتند، مرا هم با خودشان مي بردند. 
يك بالشت كوچك مي گذاشتند و مرا روي آن 
مي نشاندند. در تمام دوره زندگي هم با طبيعت 
بزرگ ش��دم. به اي��ن ترتيب روي كس��ي كه با 

طبيعت بزرگ شده، اسم هم مي گذارند. 
ش�ما از جوان�ي فعاليت ه�اي محي�ط 

زيستي را شروع كرديد؟ 
بله، من رييس كتابخانه بودم. رييس كتابخانه ها 
هميشه دوس��ت دارند كتاب هايي با موضوعات 
مختلف داش��ته باش��ند. وقتي رييس كتابخانه 
روانشناس��ي بودم، فقط كتاب هاي روانشناسي 
داشتم، شروع كردم به پيدا كردن كتاب هايي در 

حوزه علوم ديگر كه به كتابخانه بياورم. 
گفت�ه بودي�د ك�ه وقت�ي در كتابخانه 
ريي�س كتابخان�ه بوديد، چن�د كتاب 
راجع به محيط زيست خوانديد و از آنجا 

عالقه تان به محيط زيست زياد شد. 
بله. يك كتاب خوانده بودم؛ مي گش��تم ببينم 
لغت محيط زيس��ت در دانشگاه هاي مان هست 
يا خير. آن موقع در دانش��گاه ما به تازگي، يك 
موسسه محيط زيست تشكيل شده بود كه بعد 
اين موسس��ه تبديل به دانشكده محيط زيست 

شد. اينها برمي گردد به سال 52-53. 
ش�ما در زمينه بازيافت ن�گاه متفاوتي 
داريد. اين نگاه چه فرق هايي با ديگران 

دارد؟
 recycle فقط ،recycle وقتي داريم مي گوييم
و بازيافت كاغذ و پالستيك نيست، وقتي لباس 
بچه بزرگ تان را كه به او تنگ ش��ده، بشوييد، 
بشكافيد و به لباس بچه كوچك تر تبديل كنيد؛ 
اين خودش recycle اس��ت. يادم است پايين 
ش��لوار شوهرم خراب ش��ده بود، آن را شكافتم 
و ديدم عج��ب پارچه خوبي اس��ت، خيلي هم 
جنس مناس��ب و قش��نگي داش��ت، آن موقع 
دامن كوتاه م��د بود؛ از آن يك دامن كوتاه براي 
خودم درآوردم و بقيه اش را هم جليقه درس��ت 
كردم، آن زمان جليقه را روي بلوز مي پوشيدند. 
اين طوري هم كار دس��تي درست كرده بودم و 

هم كار مفيدي انجام داده بودم.
 يادم است وقتي با آن لباس به الله زار مي رفتيم، 
خانم ه��ا مي گفتند لباس ت��ان را از كدام مزون 
خريديد؟ مي خواس��تم بگويم از مزون ش��لوار 
شوهرم. بر و بر نگاه شان مي كردم و نمي دانستم 
بهش��ان چه بگويم. اين يعني recycle. دختر 
كوچكم وقتي داش��ت به اروپ��ا مي رفت، گفت 
مامان يادت باشد كه براي من يك لباس نو هم 
نخري��دي. براي اينكه لب��اس آن را به ديگري و 
ديگري را ب��ه آن يكي مي داديم؛ اين مي ش��د 
recycle. اين در واقع يك نوع بازيافت است كه 
در حقيق��ت نه تنها در خانه اين كار را مي كردم، 
بلك��ه مي خواهم بگويم وقتي كه جنگ ش��د و 
مي خواس��تيم به جنگ زده ها كمك كنيم، من 
در خانواده راه افتادم و هرچي كه زيادي داشتند 

را ازش��ان مي گرفتم بعد وس��ايل را مي آورديم 
و با كيفيت ه��ا را جدا مي كرديم، مي شس��تيم، 
ات��و مي زديم و كن��ار مي گذاش��تيم. من براي 
جنگ زده ه��ا، يك بار دو ت��ا كاميون 16 چرخ و 
يك دفعه هم يك كاميون 16 چرخ و يك وانت 
دو كوپه لباس بردم ك��ه خودمان در كوپه جلو 

نشستيم و لباس ها در كوپه پشت بودند. 
جز لباس وسايل ديگري هم برديد؟

هر چه كه م��ورد نياز جنگ زده ها ب��ود؛ مانند 
دارو و لباس را  بردي��م. حتي داروهاي فاميل ها 
را جمع كردم و به يك��ي از دكترهاي مان دادم، 
هم��ه را تنظيم كردي��م، هم��ه را در قوطي ها 
دس��ته بندي كرديم. وقتي اين داروها را به آنجا 
 ب��ردم، مي گفتند خانم چط��وري اينها را جمع 

كردي؟ براي شان عجيب بود. 
پس كاري كه ش�ما مي كني�د، فقط در 
زمينه محيط زيست نيست كه بگوييم 
فقط زباله  تر را تبديل به كود مي كنيد يا 
سعي مي كنيد دورريز كاغذ و پالستيك 
نداش�ته باش�يد. در ميان وس�ايل ريز 
خانه تان هم س�عي مي كنيد بازيافت را 

در نظر بگيريد. 
بله. بازيافت؛ يعني دوب��اره يافتن. دوباره يافتن 
يعني كه مثال گفتم كه پالتوي شوهرم كه در حال 
پوسيدن بود را وقتي ديدم در حال پوسيدن است، 
فورا از تن��ش درآوردم و پالت��وي ديگري تنش 
كردم. او را به سركار فرستادم و پالتو را شكافتم 
و شستم. سر جيب و يقه اش را بافتني كار كردم 
و ب��راي دختر بزرگم پالتو درس��ت كردم. مدير 
مدرسه دخترم مي گفت همه لباس هاي بچه هاي 
مالح از انگليس مي آيد، ما يواشكي مي خنديديم 

كه نمي دانند اين لباس ها از كجاست. 
يعني آنق�در با س�ليقه مي دوختيد كه 

معلوم نمي شد؟
نه هيچكس نمي فهميد. 

آن سال هايي كه شما تازه فعاليت هاي 
محيط زيس�تي را ش�روع كرده بوديد، 
آق�اي في�روز، رييس س�ازمان محيط 

زيست بود؟ 
بله. م��ا از اس��اتيد خواس��تيم نامه هايي براي 
وزارت كشور بنويسند كه بايد وزارتخانه محيط 
زيست داش��ته باشيم. وزارت كش��ور گفته بود 
فقط مي توانيد موسس��ه داشته باشيد. موسسه 
را تش��كيل دادند و آقاي فيروز شد رييس آنجا. 
برنامه اي كه آقاي فيروز ريخته بود خيلي جالب 
بود؛ از تمام ممالك خارجي يك اس��تاد دعوت 
مي كرد كه بيايد راجع به محيط زيست صحبت 
كند و س��عي كنن��د اين لغت محيط زيس��ت و 
اينكه ب��ا طبيعت ش��ان چه كردن��د را آموزش 
دهند. مرا هم در جلسات ش��ان دعوت مي كرد 

كه بروم. مثال نخس��تين بار يكي از اس��تاد هاي 
معروف سوييس را دعوت كرده بودند كه آمد و 
گفت ما به ق��دري مملكت مان و طبيعت مان را 
خ��راب كرده ايم كه اصال جن��گل نداريم، تمام 
جنگل ها و حيوانات جنگلي مان را از بين برديم، 
تمام رودخانه هاي م��ان را آلوده كرديم تا جايي 
كه دور ت��ا دور درياچه لوزان نوش��تيم: »خطر 
مرگ«؛ يعني كس��ي حق ندارد انگشتش را در 
آب لوزان ببرد. دخترم همان موقع در نوش��اتل 
بود؛ انگشتم را باال بردم و به استاد گفتم درياچه 
نوش��اتل چطور؟ گفت: آنقدر آب آلوده اس��ت 
كه اصال اجازه نمي دهيم كس��ي دس��ت بزند و 
ش��هروندان از آب آن بخورند. خالصه نشان داد 
كه چطور روس��تايي ها همان طور فاضالب شان 

را در رودخانه ها مي ريزند.
 اينها را كه در اس��اليد هايي به ما نشان مي داد، 
برايم خيل��ي ناراحت كننديي بود. چند س��ال 
بع��د كه به آنجا رفت��م به دخترم گفت��م كه مرا 
دور درياچه لوزان ببر ت��ا ببينم قضيه اين خطر 
مرگ چيس��ت،  اما ديدم كه فقط يكي از تابلوها 
سرجايش بود. گفت بله مامان، اين هست. ديدم 
كه قايقي در آب حركت مي كرد و بچه اي در آب 
شنا مي كرد. دخترم گفت: آنقدر مبارزه كردند تا 

درياچه را تميز كردند. 
در حال حاضر مشكالت زيادي در مورد 
محيط زيس�ت ما وجود دارد، آلودگي 
هوا هست، آلودگي و كمبود آب هست، 
خشكي تاالب ها هست،  زباله و بازيافت 
هس�ت،  كداميك از اينه�ا ذهن تان را 

بيشتر از بقيه درگير مي كند؟
هميش��ه مي گويم خ��وش به ح��ال آنهايي كه 
هيچي نمي دانند، فقط يك س��طح را مي بينند 
و واقعيت ها را درك نمي كنند. براي من پيرزن 
كه تمام عمرم را با كتاب س��روكار داشتم و 50 
سال بيش��تر هم روي محيط زيست كار كردم، 
خيلي غم انگيز اس��ت وقتي مي شنوم يك قطره 
آب پاك در ته��ران نداريم. زمان��ي دور تهران 
يك ميليون چش��مه، قنات و رودخانه بود. اين 
را از رييس محيط زيس��ت ته��ران، آقاي دكتر 
حيدر زاده پرسيدم كه اين يك ميليون چشمه 
و قنات چه ش��دند؟ وقتي اجازه داده شد كه سر 
هر قنات، خانه بسازند و فاضالب هاي شان را در 
آن بريزند. تمام قنات ها به ش��كل وحشتناكي 
به فاض��الب تبديل ش��دند. م��ا در حقيقت در 
مملكت مان قانون حريم داريم؛ حريم رودخانه، 

حريم درياچه، دريا، حتي حريم كوچه داريم.
 اي��ن حريم ها به هيچ وجه رعايت نش��د. حريم 
رودخانه هاي م��ان ك��ه هم��ه آب آش��اميدني 
منطق��ه تهران بودن��د، رعايت نش��ده حاال آب 
آشاميدني نداريم و تمامش فاضالب است. اگر 

از كن��ار رودخانه حركت كني��د، بوي فاضالب 
را حس مي كني��د. اين خان��ه را مي بينيد، اين 
نخس��تين خانه م��ان بود كه بعد پس��رم خراب 
كرده و دوباره ساخته. آب همين قنات كه پهلوي 
دكان هاي باغ فردوس اس��ت به انبار ما مي آمد؛ 
آب را مي داديم باال و از آنجا به خانه ها مي رفت، 
همان آب آش��اميدني مان بود. از يك طرف به 
استخر مي آمد و از طرف ديگر آب همين قنات 
را مي خورديم. يك دفعه با حس��ين )همسرم( 
انگور گرفته بوديم ك��ه در آب قنات بريزيم و با 
هم بخوريم كه ديدم بوي گند تعفن و فاضالب 

خانگي در آب مي آيد. 
ازهمان موقع فاض�الب وارد آب قنات 

شد ؟
بله. همه قنات ها فاضالب ش��دند. من اليه هاي 
زمين را ب��ه هم��ه ش��اگردان و دانش آموزانم 
آم��وزش م��ي دادم،  به آنه��ا مي گفت��م اگر به 
گودبرداري خانه ها هنگام خانه سازي نگاه كنيد 
مي بينيد كه زمين،  اليه هاي مختلف دارد. خط 
باال دودي رنگ است كه خاك كشاورزي است، 
بعدي س��فيد است كه گچ اس��ت و بعد نمك و 
همين طور مي رسد به رنگ سياه كه منطقه دج 
است؛ تنها استخري است كه در زير زمين است 
و مركز آب شيرين كره زمين محسوب مي شود. 
وقتي كه باران مي شود، از روي برگ ها و گياهان 
و درختان برگ  پهن آهس��ته به زمين مي روند و 
از زمين به اين اس��تخر بزرگ مخفي زيرزميني 
كه ب��ه آن دج مي گويند، راه پيدا مي كند. وقتي 
اين استخر پر مي ش��ود، آب آرام آرام سوراخي 
پيدا مي كند و بيرون مي آيد و چشمه مي شود. 
اين چش��مه ها آب رودخانه را تنظيم مي كنند 
كه اين تنها منبع آب شيرين ما است. اما ببينيد 
كه با اين آب ش��يرين داريم چه مي كنيم. يك 
روز به فيلمس��ازان زنگ زدم و قرار گذاشتيم و 
بردم ش��ان به قنات الهيه و نشان ش��ان دادم كه 
اين زير، منطقه دج و مركز آب قنات فخرالدوله 
اس��ت. گفتم اين جوي را نگاه كنيد. اين جوي 
از فاضالب خانواده هايي كه درس��ت سر همين 
قنات خانه س��اختند اين طور شده. آنها جلوي 
 دماغ ش��ان را س��ريع گرفتند و س��وار اتوبوس 

شدند و رفتند. 
شما در خانواده اي بزرگ شديد كه مادر، 
پدر و مادر بزرگ تان آدم هاي فرهنگي و 
صاحب منصب بودند. شما در شهر هاي 
مختلفي بزرگ ش�ديد. آن ش�خص يا 
ش�هر يا فضايي كه بيشترين تاثير را از 

آن گرفتيد كي يا كجا بوده؟
من وقتي كوچك بودم، پدرم در بندر گز حاكم 
ب��ود، يك مدتي هم در 6-5 س��الگي من، پدرم 
حاك��م دامغان بود. بع��د حاكم گرگان ش��د و 
بعد حاك��م همدان. يادم مي آي��د كالس دوم و 
س��وم را همدان بودم، همدان ه��م آن موقع ها 
مثل هم��دان حاال نبود. ي��ك رودخانه بزرگ و 
وس��يعي بود كه مي گفتند در اين رودخانه طال 
است و مي گفتند ش��ب ها طال دزد ها مي آيند و 
طالها را جم��ع مي كنند و مي برند. بعد يكي دو 
س��ال حاكم كرمانشاه بود، بعد به خراسان رفت 
و از آنج��ا به قوچان. ما تم��ام دوره درس مان را 
 چرخيدي��م. در حقيق��ت اين خاط��رات را آدم 

نمي تواند از ياد ببرد. 
دوره نوجواني ت�ان را در ك�دام ش�هر 
بودي�د ك�ه تاثير خاص�ي از آن ش�هر 

گرفته باشيد؟
اگر شما به تمام اين دوره نگاه كنيد، كل جواني و 
نوجواني م��ان را اينطور در ش��هرهاي مختلف 
گذرانديم. مثال پدر، مع��اون حكومت اصفهان 
شده بود و بعد در ش��هري ديگر حاكم مي شد. 
از وقتي كه دانشگاه رفتم دايم در تهران بوديم. 
در 99 س�الگي تان،  روزه�ا را چگون�ه 

مي گذرانيد؟
كاري ك��ه االن در س��ن 99 س��الگي مي كنم 
همين اس��ت؛ مالقات با شما. اين حافظه تا يك 
حدودي كار مي كند و وقتي با ش��ماها صحبت 
مي كنم برايم يك دوره اي مي شود. وقتي سكته 
كرده ب��ودم به من گفته بودند ك��ه بايد بروي و 
بخواب��ي، من گفتم به هيچ وجه حاضر نيس��تم 
روي تخت بخوابم. اين را در 99 سالگي مي دانم 
كه صداي ناله و درد، حتي ذره اي كسالت تان را 
رفع نمي كند كه اثر بدي هم روي كسالت دارد. 
قطعا يك آدم 99 ساله دردهاي زيادي دارد، اما 
وقتي نشستيد، بشكن زديد و خوشحالي كرديد 
ديگران رغبت مي كنند پيش شما بنشينند. ناله 
كردن، عالوه بر اينكه كمكي نمي كند، ديگران را 
هم مي راند. دادم يك دايره برايم درست كنند، 

براي خودم يك روزهايي مي زنم. 
صبح ها معم�وال چه س�اعتي از خواب 

بيدار مي شويد؟
ش��ب ها كه با قرص مي خوابم، ب��ه همين دليل 
صبح ها يك مقدار دير از خواب بيدار مي ش��وم؛ 
ولي تا دو سه سال پيش، س��اعت 6 صبح بيدار 
مي شدم. اين دو سال كه فعاليت هايم كم شده، 
 ديرتر بيدار مي شوم، حدود ساعت 9-8. از بس 
زياد بدو ب��دو كردم و فعاليت ك��ردم، خدا پس 
گردنم زد كه ديگر بس  است، چه خبرت است. 
ي��ك وقت هايي دايي ام به م��ن مي گفت كه لقا 
چه مش��كلي داري كه اينقدر از صبح تا غروب 
مي دوي؟ گفتم دايي جان »موجيم كه آسودگي 
ما عدم ماست، من زنده از آنم كه آرام ندارم. « 

االن فرصت كتابخواني داريد؟
فرصت كه دارم ولي اينكه مي توانم يا نه مهم است. 
توانستن نياز به چه دارد؟ چشم سالم مي خواهد 
كه من ندارم. مادرم نخستين خانمي بود كه معلم 
دبيرستان دارالمعلمين كه مخصوص آقايان بود، 
 شده بود. داستان باسواد شدن مادرم در نوع خود 
جالب اس��ت؛  مير پنج موسي خان وزيرف از ايل 
وزي��رف آذربايجان مال قره ب��اغ بودند كه آمده 
بودند. مادربزرگم هم از يك ايل ديگري بود. اين 
دو با هم ازدواج مي كنند و تقريبا 6-5 تا پسر و دو 
تا دختر داشتند. معلم هاي دارالمعلمين را به خانه 
مي آورد كه به بچه هايش )پسرها( درس بدهد. 
ولي مامان )دختر كوچك تر( از آن بچه هاي پيش 
افتاده بود همانطور كه بازي مي كرد و بين بچه ها 
مي خزيد، هرچه استاد مي گفت را حفظ مي شد. 
يك وقت استاد ديد كه تمام سوال هايي كه مثال از 
دايي جان )پسر بزرگ تر( مي كند، او فورا جوابش 
را مي ده��د. به اين ترتيب او را در س��ن 13-14 
س��الگي بردند و پشت پرده نش��اندند )امتحان 
آخر سال معلم ها بود(. همه سواالت را جواب داد 
و بين آن همه اول ش��د. بعد ديپلم گرفته بودكه 
جلد كرده بوديم. خالصه تحصيلكرده بود. مادرم 
خط خوبي داش��ت. بعد از ازدواج��ش با پدرم، 
زماني وزير كشور براي پدرم نامه نوشته بود كه 
اين كارمندت كه خط خوش��ي دارد را به تهران 
در وزارتخانه بفرست. پدرم جواب نداد و خالصه 
برايش نامه نوشته بود و پدرم را تهديد كرده بود. 
پدرم از گرگان پيش وزير رفته بود و آنقدر كنار 
ديوار ايستاده بود كه خلوت بشود و كسي دوروبر 
وزير نباشد. رفته بود كنار وزير و گفته بود جناب 
آقاي وزير، اين منش��ي من، خانم من است، من 
چگونه او را نزد شما بفرستم؟ گفته بود يك خانم؟ 
يك خانم خطش اينجوري است و اينقدر قشنگ 
اين نامه ها را مي نويسد؟ گفت: بله. دختر مير پنج 

است و نخستين نفري است كه ديپلم گرفته. 
مادربزرگ ت�ان طرف�دار حق�وق زنان 

بودند؟
بله. نخستين خانمي است كه مدرسه دوشيزگان 
را راه اندازي ك��رد. بعد با وزير آموزش و پرورش 
آن موق��ع صحبت كرد و مج��وز گرفت كه تابلو 
بزند »مدرسه دوش��يزگان«. از آنجايي كه يكي 
از دايي هاي من در اروپ��ا ديده بود كه چطوري 
مدرسه درس��ت مي كنند مدرسه دوشيزگان را 
درست شبيه مدارس جديد درست كرده بودند، 
حتي نيمكت هايش را آن شكلي كرده بودند، آن 
موقع از اين ج��ور نيمكت ها نبود. مادر و خاله ام 

هم معلم اين مدرسه بودند. 
جمعيت�ي ب�ه نام زن�ان حاف�ظ محيط 
زيس�ت راه انداخته بوديد، االن در چه 

وضعيتي است؟
از سال 73-72 جمعيت را راه انداختيم،  آنقدر 
در وزارت كش��ور دوندگي كرديم تا اينكه بهار 
سال 74 ديگر به ثبت رسمي رسيد. االن در خود 
شهر تهران شايد بيشتر از يك ميليون و هفتصد 
هشتصد هزار نفر عضو جمعيت هستند. در كنار 
جمعيت م��ا هم، جمعيت ه��اي ديگري درباره 
محيط زيست تشكيل شد. در 10 شهرستان هم 
شعبه داريم. مثال اصفهان فوق العاده فعال است. 

چند وقت ديگر صد ساله مي شويد. 
چن��د وقت پيش ش��هريور م��اه ب��ود،  تولدم را 
گرفتند. اعضاي جمعيت آمدند، همان جمعيت 
زنان حافظ محيط زيست. خانم البرزي با بچه ها 
و جوان ها آمدند. وقتي كه تولد مي خواس��تند 
بگيرند آنه��اي ديگر تلف��ن مي كردند كه كادو 
برايش چه بگيري��م. مي گفتند هيچي نگيريد، 
همان جل��وي تان مي بخش��د به يك��ي ديگر. 
هم��ه ديگر اخالق ه��اي م��ن را مي دانند. تولد 
90س��الگي ام بود، هم��ه آمده بودند،  اس��اتيد 
دانشگاه هم بودند، دكتر حبيبي هم آمده بودند، 
يك دفعه ديدم يك عالم��ه كادو آوردند، گفتم 
بياييد آقايان براي تان تقسيم كنم. خانمي بود 
اهل خوزس��تان، فورا همه كادو ها را جمع كرد 
ريخ��ت توي يك چادر نماز و فورا همه را به يك 
اتاق ديگر برد. امسال هم كيك بزرگي آوردند. 

درب�اره بازياف�ت و نح�وه اس�تفاده از 
وسايل به بچه ها و اهل خانه هم آموزش 

داده ايد؟
 از س��ال 52 كه من اطالعات محيط زيس��ت به 
دست آوردم، تنها راهي را كه پيدا كردم، آموزش 
بود. اول هم از خانواده ش��روع كردم. به خانواده 
حتي ش��وهرم آم��وزش محيط زيس��ت دادم. 
مي توانم به شما بگويم 9-8 سال طول كشيد تا 
به او فهماندم كه محيط زيست چيست و بايد چه 
كار كرد. همان موقع برايم يك عالمت سوال بود 
كه چه بايد كرد؟ بشر دارد تمام كره زمين را نابود 
مي كند. فقط بايد اطالع رس��اني كرد و آموزش 
داد. اين آموزش را اول از خانواده شروع كنيم بعد 
شروع كنيم به گس��ترده كردن. وقتي داشتم به 
معلم ها آموزش مي دادم، با اجازه وزير آموزش و 
پرورش كه وزير با درك، فهميده با شعوري بود 
و من به او احترام مي گذاش��تم. سال 73 بود كه 
براي شان نامه نوشته بودم كه آقاي وزير آموزش 
و پرورش شما كه در مورد محيط زيست شنيديد، 
االن ناقوس ها دارد نواخته مي شود اميدوارم كه 
گوش تان را براي ش��نيدن اي��ن ناقوس ها آماده 
كني��د. وقتي نامه را خواند، فورا دس��تور داد كه 
به معلم ها آموزش بدهند؛ در هشت سال، 560 

معلم از 560 مدرسه را آموزش داديم. 

گفت و گو

كافه پنجشنبه با آثاري از: روزهاي 
سردرگمي

علي خدايي
آقاي دكتر

علي شمس، ليلي فرهادپور 
نويد محمودي، علي شروقي، عباس جمالي و ...

هرپنجشنبهآدمهارابرايتانقصهآدمها
روايتميكنيم

8 و 9

غزل حضرتي

آموزش،اولين
گامبرايتوسعه

 از س�ال 52 ك�ه م�ن 
اطالعات محيط زيست به 
دست آوردم، تنها راهي 
را كه پيدا كردم، آموزش 
ب�ود. اول ه�م از خانواده 
شروع كردم. به خانواده 
حت�ي ش�وهرم آموزش 
محيط زيست دادم. فقط 
بايد اطالع رس�اني كرد و 
آموزش داد. اين آموزش 
را اول از خانواده ش�روع 
كنيم بعد شروع كنيم به 
گسترده كردن. سال 7۳ 
وقتي داش�تم به معلم ها 
آم�وزش مي دادم،ب�راي 
وزي�ر  نام�ه نوش�تم ب�ه 
معلم ها آم�وزش بدهند؛ 
در هشت سال، 560 معلم 
از 560 مدرسه را آموزش 

داديم. 

رعايتنكردن
حريمرودخانه

قناتهارا
فاضالبكرد

وقتي اجازه داده شد كه 
سر هر قنات، خانه بسازند 
و فاضالب هاي شان را در 
آن بريزند. تمام قنات ها 
به ش�كل وحش�تناكي 
تبدي�ل  فاض�الب  ب�ه 
ش�دند. م�ا در حقيقت 
در مملكت م�ان قان�ون 
حري�م داري�م؛ حري�م 
رودخانه، حريم درياچه، 
دريا، حت�ي حريم كوچه 
داري�م. اي�ن حريم ها به 
هيچ وجه رعايت نش�د. 
حريم رودخانه هاي مان 
كه همه آب آش�اميدني 
منطق�ه ته�ران بودند، 
رعايت نش�ده ح�اال آب 
و  نداري�م  آش�اميدني 

تمامش فاضالب است.

 وقتي لباس 
بچه بزرگ تان 

را كه به او تنگ 
شده، بشوييد، 

بشكافيد و 
به لباس بچه 

كوچك تر 
تبديل كنيد؛ 

اين خودش 
recycle است

وقتي كه 
جنگ شد و 

مي خواستيم 
به جنگ زده ها 

كمك كنيم، 
من در خانواده 

راه افتادم و 
هرچي كه 

زيادي داشتند 
را ازشان 

مي گرفتم 
بعد وسايل را 
مي آورديم و 

با كيفيت ها را 
جدا مي كرديم 

مي شستيم، اتو 
مي زديم و كنار 
مي گذاشتيم. 

 من براي 
 جنگ زده ها، 
 دو بار كاميون
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