
سرانه روبه کاهش مطالعه را این روزها دردی فزاینده تر 
تهدید می کند؛ قالبی از کتاب که چون جنس تزئینی در 
منازل می نشیند تا موجب فخر صاحبان آنان و تظاهر به 

فرهیختگی و کتابخوانی شود.
ایرنا، سال هاست  فرهنگی  دوشنبه خبرنگار  روز  گزارش  به 
اوضاع کتابخوانی کشور حال و هوای خوبی ندارد و از کم شدن 
کتابخوان ها تا بحران های عدیده این عرصه در نشر و قیمت های 
برای فرهنگ دوستان همراه  را  در نوسان و غیره دغدغه هایی 

آورده است.
مشکالت حوزه کتابخوانی و در حد انتظار نبودن رغبت به 
سمت مطالعه به رغم تنوع موضوعات یار مهربان دانا را این روزها 

معضل دیگری تشدید می کند.
آدم های کتابخوان و فرهیخته نمایی که ابهت این مخزن اسرار 
و معلم بی زبان درس زندگی را در حد دکوراسیون تزئینی منازل 
استقبال  با  عرصه  این  متنوع  اجناس  برای  و  می دهند  تنزل 

بی منطق خود بازارآفرینی می کنند.
برای  اینترنتی  نه  که  کنیم  سفر  دور  گذشته های  به  اگر 
دسترسی آسان به کتاب ها وجود داشت و نه حتی صنعت چاپی 
که نسخه های بسیاری از یک کتاب را در دسترس عموم قرار 
دهد، فرصت داشتن و خواندن کتاب به تعداد انگشت شماری 
می رسید که تک نسخه ای در دست داشتند و شاید رونوشتی 

فقط از آن موجود بود.
کتاب کم بود اما باارزش و در زندگی با انسان هایی که قدر 
فرهیخته  تجربیات  و  دانش  از  حاصل  نوشته های  برگ  برگ 
روز  و  را می شناختند، کتاب در حال  نویسنده  نام  به  خالقی 
خوشی نه از نظر کّمی، شاید که از نظر شکوه و بزرگی و ابهت 

به سر می برد، خواندن دلیل دانایی و دانایی نشانه خواندن بود.
بزرگان بسیاری خواندن را آشنایی با دنیای دیگر و به دست 
خاص  موقعیت  یک  در  کردن  زندگی  بدون  تجربه  آوردن 
علم محسوب  منشا  خواندن  کتاب  دلیل  همین  به  می دانند، 
می شود و آنها که کتاب بیشتری می خوانند فرصت زندگی کردن 
را به چندین فرصت بدل می کنند و درک بهتری از انسانیت، 

فرهنگ و زندگی دارند.
هر چه در تاریخ پیش آمده ایم رسالت ورقه هایی که در یک 
شیرازه با نام کتاب در دست ما قرار می گیرند را فراموش کردیم 
و گویی تنها این تفکر گسترش یافت: هر که دیوارهای خانه اش 
از کتاب سرازیرتر باشد، فیلسوف و دانشمند و عالم نام می گیرد.
خوش بینانه ترین سرانه مطالعه کشور امروز کمتر از پنج دقیقه 
و این رقم نیز در حال کاهش است. سرانه مطالعه رو به کاهش 
مدعی  افرادی  بسیاری  امروز  که  تجمالتی  بافضای  کشور  در 
فرهیختگی و خریدار وسائل تزئینی مختلف با شکل و شمائل 

کتاب و قیمت های چندبرابری کتاب، همخوانی ندارد.
و خواندن کتاب  دانش  و  ناگوارهای سرانه مطالعه  از  امروز 
که بگذریم به آغاز فصلی جدیدی در تاریخ در کتاب داشتن 
و نه کتاب خواندن می رسیم؛ به نام کتاب دکوری. کشوها و 
قفسه هایی که تنها شیرازه ای از کتاب دارند بدون داشتن یک 
ورق یا حتی خطی نوشته شده در آن تا کتاب هایی حقیقی که 
با رنگ و لعابی زیبا برای گوشه ها و دیوارها یا کتابخانه های خانه 

استفاده می شوند.
این نوع دکورها طوری مخاطب پیدا کرده که در کسری از 
زمان کمیاب می شوند تا باردیگر بارهای جدید با طرح هایی نو از 

گمرک کشور خارج شوند.
کتاب های  این  تهیه  برای  نیست  نیازی  حتی  روزها  این 
دکوری در شهر مسافت طوالنی را پیاده روی کنید و به سراغ 
کتاب فروشی یا لوازم دکوری بروید بلکه گشت و گذاری کوتاه در 
صفحات فروش اینترنتی وسایل، از معتبر و غیرمعتبر کافی است 

تا بتوانید به این بسته های کتاب دست یابید.

با قیمت 240  قالب آن 10 کتاب قطور  بسته هایی که در 
هزار تومان عرضه می شود که حتی عکس های کتاب هم نشان 

از مصرفی بودن آن دارد و نه افزایش و ترغیب به کتاب خوانی.
البته نباید از این موضوع گذشت که این کتاب های دکوری به 
لحاظ زیبایی شناسی بسیار جذاب و چشم نواز هستند، هر کسی 
را به سوی خود جلب می کنند و البته بیشتر آنهایی که به داشتن 

کتاب عالقه بیشتری دارند تا خواندن آن.
نکته مهم دیگر در این بسته و کتاب های دکوری این است که 
به دلیل وارداتی بودن آنها، دکورها جلدی از کتاب های خارجی 
اصیل و غیر اصیل پوشیده اند و اثری از معرفی کتاب های ایرانی 

در آنها دیده نمی شود.
انگار دور شدن از کتاب خوانی و استفاده ابزاری از کتاب برای 
رسیدن به اهداف درست و غلط از همان فیلم هایی که اسلحه یا 
وسایل ممنوعه و غیرمجاز را در میان کتاب ها پنهان می کردند 
شیوع پیدا کرده و استفاده تزئینی را به اصطالح مد کرده اند تا 
به هدفی دیگر که افزایش نادانی عمومی است دست یابند؛ اما 

نباید فراموش کنیم کتابخانه پوششی زیبا و از سوی دیگر امن 
برای پنهان کردن اشیای ارزشمند و حتی ویترین علم و فرهنگ 

نیست؛ بلکه جایگاهی است برای ارتقای فرهنگ خواننده آن.
به  توجه  جای  به  زمین  ایران  تاریخ  بعدی  فصل  در  کاش 
زیبایی شناسی همچنان به شاعر شیرازی ایران توجه کنیم و 
معیار علم انسان ها را بر پایه کتابخانه پربار و خالی از علم ندانیم 
بلکه گفتار را ارزش علم آدم هایی که با آنها معاشرت می کنیم 

قرار دهیم.
و باز کاش مشتریان فرهیخته نمایی که متاسفانه به رواج این 
بازار کمک می کنند، می دانستند تعداد کتاب های یک خانه 
همگان  می کنند  نظری  اظهار  که  زمانی  بلکه  ندارد  اهمیتی 
متوجه می شوند تا چه میزان از آن کتاب ها را در دل و مغز خود 
جای داده اند، یا تمثال کتاب بر در و دیوار خانه و تبدیل کتاب به 
جنس لوکس، قالب فریبنده بی پشتوانه ای است که هردم ممکن 
است فروبریزد؛ پس شایسته تر آنکه ذهن و مغز به گوهر ناب 

محتوای کتاب آراسته شود.

6فرهنگی

با نگاهی به ۱۷ گالری

گالری ها هم به تعطیالت نوروزی می روند!

تعداد زیادی از گالری های پایتخت با وجود ظرفیت بیشتر برای بازدید از 
نمایشگاه های هنری، در تعطیالت نوروز تعطیل هستند.

این در حالی است که تعطیالت نوروز می تواند فرصت مناسبی برای افزایش 
فعالیت های هنری همانند برگزاری نمایشگاه ها باشد که به نظر می رسد بسیاری 
از گالری داران چندان به این موضوع توجهی ندارند و ترجیح می دهند ایام عید را 

تعطیل باشند.
در همین راستا خبرنگار ایسنا در تماس با برخی از گالری های پایتخت برنامه آنها 

را در تعطیالت نوروز ۹۸ جویا شده است.
بر این اساس، گالری »اُ« از جمله گالری هایی است که در تعطیالت نوروز با 
برگزاری نمایشگاه چاپ از 24 اسفند تا 14 فروردین باز است و طبق روال معمول به 

غیر از شنبه ها و یکشنبه ها از ساعت 12 الی 1۸ امکان بازدید دارد.
گالری »فرشته« نیز به غیر از چند روز تعطیلی، نمایشگاه فروش ساالنه خود را در 

تعطیالت نوروز همچنان ادامه می دهد و میزبان بازدیدکنندگان است.
اما گالری »شیرین« از 24 اسفند تا 1۷ فرودین ماه تعطیل است و سال جدید را 

با برگزاری نمایشگاه تصویرسازی آغاز خواهد کرد.
گالری »سایه« نیز از 2۸ اسفند تا 1۶ فرودین ماه تعطیل است و سال جدید را با 
برگزاری نمایشگاه نقاشی پور اسکندریان با عنوان »بعد آنجایی دیگر« آغاز می کند.

همچنین گالری »آتبین« در ایام نوروز ۹۸ تعطیل است و نمایشگاه سال آینده این 
گالری نیز هنوز مشخص نیست.

گالری »سیحون« نیز از 2۶ اسفند ماه تا 20 فرودین تعطیل است و کار خود را در 
سال ۹۸ با برگزاری یک نمایشگاه نقاشی آغاز می کند.

مرکز »نبشی« نیز از 24 اسفند ماه تا ۳0 فرودین سال ۹۸ تعطیل است و برنامه 
سال آینده این مرکز نیز هنوز مشخص نیست.

همچنین »دیلمان« از دیگر گالری هایی است که در ایام عید برنامه ای ندارد و 
تعطیل است.

نمایشگاه  برگزاری  با  را  ایام عید تعطیل است و سال ۹۸  گالری »نیان« در 
نقاشی های سیامک عزمی آغاز می کند.

گالری »اثر« نیز تا ۳0 فرودین ماه تعطیل است و در سال ۹۸ نقاشی های حمید 
پازکی را به عنوان اولین نمایشگاه خود برگزار می کند.

گالری »طراحان آزاد« نیز از اول تا پانزدهم فروردین سال ۹۸ تعطیل است.
گالری های خانه هنرمندان ایران نیز در نوروز ۹۸ باز هستند و همچنان آثار جشن 

تصویر سال را ارائه خواهند داد.
همچنین گالری »ایوان« در تعطیالت نوروز تعطیل است و کار خود را در سال 

جدید با نمایشگاه فریدون امیدی آغاز می کند.
گالری های »تم«، »ویستا« و »شلمان« نیز در تعطیالت نوروز امکان بازدید ندارند.

گالری »والی« نیز در نوروز ۹۸ تعطیل است و سال جدید را با نمایشگاه گروهی 
»جنگجو« شروع می کند.

کیوان ساکت:

ترانه مناسبتی در حافظه تاریخی مردم نمی ماند
کیوان ساکت گفت: آنچه کیفیت و ارزش هنری شعر را کاهش می دهد، 
مناسبتی بودن و دستوری بودن شعر و ترانه است. شعرهایی که از دل برون 
نیاید و به قول استاد بهمنی اتفاق نیفتند و صرفا به خاطر مناسبت خاصی 
شاعر بنشیند و آن را بسراید در حافظه تاریخی مردم، شعر، ترانه و روزگار 

ماندگار نخواهد بود.
کیوان ساکت در گفت وگو با ایسنا، درباره ارزیابی خود از وضعیت کنونی شعر 
و ترانه اظهار کرد: اصوالً همیشه در تمام دوران شعر و ترانه ناب و غیرناب و فاقد 

مالک ها و ارزش های هنری همچون امروز وجود داشته است.
وی افزود: آنچه کیفیت و ارزش هنری شعر را کاهش می دهد، مناسبتی بودن 
و دستوری بودن شعر و ترانه است. شعرهایی که از دل برون نیاید و به قول استاد 
بهمنی اتفاق نیفتند و صرفاً به خاطر مناسبت خاصی شاعر بنشیند و آن را بسراید در 

حافظه تاریخی مردم، شعر، ترانه و روزگار ماندگار نخواهد بود.
کیوان ساکت با مقایسه نوازندگی سنتی در ایران و خارج کشور خاطرنشان 
کرد: زمانی که نوازندگی سنتی با تکیه بر ردیف و موسیقی قدیم، صرفاً به دور از 
هرگونه نوآوری، نواندیشی و نیاز زمانه انجام شود، مخاطب خود را از دست می دهد و 

موسیقی ایرانی را به شکل ناموجهی معرفی می کند.

آغاز ۴۵۵ میلیون دالری »کاپیتال مارول« در سینمای 
جهان

»کاپیتان مارول« به عنوان اولین فیلم ابرقهرمانی استودیو مارول با نقش 
اصلی زن در نخستین هفته اکران در آمریکا و سایر کشورها به مجحموع 

فروش ۴۵۵ میلیون دالر دست یافت.
به گزارش ایسنا به نقل از هالیوود ریپورتر، »کاپیتان مارول«، بیست و یکمین فیلم 
از دنیای سینمایی است که بر اساس کتاب های مصور کمپانی مارول ساخته شده 

است که »آنا بودن« و »رایان فلک« کارگردانی آن را بر عهده داشته اند.
این فیلم ابرقهرمانی با بازی »بری الرسون«، »ساموئل ال. جکسون«، »جود ال« 
و »جما چان«، همزمان با آمریکا در گیشه بین الملل نیز به روی پرده رفت و 1۵۳ 
میلیون دالر در آمریکا و ۳02 میلیون دالر در سایر کشورهای جهان فروخت و 

رکوردار فروش آغازین تاریخ سینما برای فیلم هایی با نقش اصلی زن شد.
عملکرد بسیار موفق »کاپیتان مارول« در گیشه سینما را می توان به تالش جهانی 
برای تحقق برابری جنسیتی در سینما نیز مربوط دانست و بسیاری در تالش هستند 
که یک فیلم با ستاره زن نیز می تواند در سطح جهان به موفقیت دست یابد و با 
فیلم هایی با قهرمان مرد رقابت کند. این فیلم که با هزینه 1۵0 میلیون دالری تولید 
شده، هم اکنون پنجمین رکورددار فروش آغازین گیشه بین الملل در تمام ادوار سینما 
پس از فیلم های »سرنوشت خشمگین« )44۳.2 میلیون دالر(، »انتقام جویان: جنگ 
ابدیت: ۳2۸.۸ میلیون دالر«، »دنیای ژوراسیک« )۳1۶.۷ میلیون  »کاپیتان مارول« 
در سینماهای کشورهای چین، بریتانیا، استرالیا، کره جنوبی، برزیل، اندونزی، روسیه، 
فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، تایوان، مالزی، تایلند، فیلیپین، هنگ کنگ، هند، ویتنام 
و سنگاپور، صدرنشین گیشه فروش سینما شد و در این میان سینماهای چین با 

فروش ۸۹.۳ میلیون دالری بهترین عملکرد را به نام خود ثبت کردند.
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بهبودی و بیضایی بازیگران »ریست« شدند
رضا بهبودی و سودابه بیضایی بعنوان بازیگران فیلم »ریست« به کارگردانی محمدرضا لطفی و تهیه کنندگی امیر سیدزاده انتخاب شدند. به گزارش ایسنا به نقل از مشاور رسانه ای پروژه، پس از مذاکره با چند گزینه سینمایی و تئاتری در نهایت 

رضا بهبودی و سودابه بیضایی به عنوان بازیگران اصلی فیلم سینمایی »ریست« به نویسندگی و کارگردانی محمدرضا لطفی و تهیه کنندگی امیر سیدزاده انتخاب شدند تا در روزهای آینده مقابل دوربین بروند. این دومین همکاری رضا بهبودی با 
محمدرضا لطفی است که پیش از این نیز در فیلم سینمایی »روایت ناپدید شدن مریم« با نقش مرتضی حسینی این همکاری صورت گرفته بود، اما سودابه بیضایی در اثر قبلی لطفی حضور نداشت و اولین همکاری آنها در »ریست« شکل می گیرد.

سرانه مطالعه  همچنان روبه کاهش است

 پرستیژ دانایی، نمک روی زخم غربت کتاب

 زورآزمایی سبزه و نهال در میدان هفت سین
سنت سبز کردن گندم و حبوبات در ایام نوروز از دیرباز میان ایرانیان مرسوم 
بوده است اما چند سالی است به علت کمبود آب و برخی چالش های زیست 
محیطی پیشنهاداتی درباره کاشت نهال میوه به جای سبزه به گوش می رسد 

که به نظر جای تامل دارد.
ایرانیان در آیین های باستانی برای هر جشن سفره ای پهن می کردند با انواع خوراکی؛ 
در این میان، نوروز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و نماد شاخص آن سفره 
»هفت سین« با هفت نوع خوراکی است که نامشان با حرف سین آغاز می شود و 

»سبزه« یکی از آنهاست.
شاید صفت زیباترین عضو هفت سین را بتوان به سبزه داد که با سبزی و طراوت خود 

رنگ دیگری به سال نو می بخشد.
نیاکان ما ایرانیان در آستانه نوروز، انواع دانه از جمله گندم، جو، برنج، لوبیا، نخود، 
عدس و ارزن را بر روی خشت های خاک رس، سبز می کردند و با توجه به رشد هر 
کدام از بذرها، متوجه می شدند که آب و هوای آن سال برای کشت کدام محصول 
مناسب است بنابراین آن بذر را به عنوان محصول سال انتخاب می کردند، آنها روز 
ششم فروردین، سبزه ها را می چیدند و به نشان برکت و باروری در تاالرها پخش 
می کردند. این رسم برای استقبال از نوروز و جای دادن سبزه در سفره هفت سین از 
دیرباز همچنان برجای مانده است و ایرانیان، رویش سبزه را در نوروز نشان تازه شدن 

زندگی و فصل رویش دانه  ها می  دانند که خود برکت زندگی است.
عالوه بر آیین های باستانی، نشانه های دینی نیز سبزه را نماد شادابی، سرسبزی و 
نشانگر زندگی بشر و پیوند او با طبیعت می داند، امام صادق )ع( می  فرمایند: نگاه  کردن 
به سبزه چهره را نورانی و درخشان می  کند، در واقع گیاه سبز از جمله سبزه و درخت 
موجب نشاط  آوری و شادابی روح و روان می شود. اما مدرنیته که تمام جنبه های 
زندگی انسان ها را تحت تاثیر قرار داده، سری هم به هفت سین زده است و این سالها 
ایده های جدیدی برای چینش این سفره باستانی به گوش می رسد. از سوی دیگر، 
نمی توان واقعیت ها را نادیده گرفت؛ امروزه زندگی تا حدود بسیار زیادی نسبت به 
زمان اجدادمان تغییر کرده است، آن روزها نه بحران آب وجود داشت و نه تهدیدهای 
زیست محیطی مطرح بود در حالیکه امروزه وضعیت آبی کشور به جایی رسیده که 
میزان آب مصرفی برای کاشت مثال یک مشت گندم برای سبز کردن سفره هفت سین 
نیز اهمیت دارد. بنا بر آمارهای موجود، برای یک کیلوگرم گندم به طور میانگین تقریبا 
هزار و 100 لیتر آب مصرف می شود البته این میزان به نسبت شرایط اقلیمی مختلف، 
متفاوت است چون ارزش آب از شمال تا جنوب و شرق تا غرب کشور متفاوت است 
از این رو چند سالی است پیشنهادات مختلفی مبنی بر استفاده نکردن از گندم برای 

سبزه و جایگزینی آن با نهال هایی مثل پرتقال یا نارنج مطرح می شود.
 سنت سبز کردن سبزه را حفظ کنیم

»حسین آخانی« استاد دانشگاه تهران و گیاه شناس، سبز کردن سبزه را سنتی بسیار 
خوب و محیط زیستی می داند و معتقد است: از آنجا که بسیاری از خانواده ها به علت 
زندگی شهری دیدن رویش گیاه را تجربه نمی کنند؛ این کار باعث می شود افراد به 
خصوص کودکان روند رشد گیاه را از نزدیک ببینند، به ویژه اگر خودشان آن را بکارند 

نه اینکه از بیرون سبزه بخرند.
وی افزود: چند سالی است دیده می شود که افرادی می گویند برای سبز کردن 
سبزه بهتر است به جای گندم و دیگر بذرها از نهال  میوه های مختلف از جمله مرکبات 
استفاده شود که ایده علمی و منطقی نیست، آنها این حرف را در راستای صرفه جویی 
آب و بذر مطرح می کنند اما باید بدانیم میزان برنجی که روزانه در ته بشقاب افراد باقی 

می ماند و دور ریخته می شود بسیار بیشتر از این است که مقداری بذر کاشته شود.
این گیاه شناس ادامه داد: ضمن اینکه کاشت بذر و سبزه یک نوع فرایندی است که 
به آن می گوییم »تَرسیب کربن«، یعنی اینکه سبزه می تواند مقداری از دی اکسید 
کربن )CO2( را جذب و به ماده آلی تبدیل کند بنابراین مخالفت با این کار منطقی 

به نظر نمی رسد و انجام آن بسیار هم پسندیده است.
آخانی گفت: اما مساله این است که افراد بعد از 1۳ به در )روز طبیعت( سبزه ها را در 
خیابان، جوی آب و دشت به حال خود رها و مانند پسماند با سبزه برخورد می کنند 

که این مساله با اولین باران موجب آب گرفتگی معابر می شود و هم اینکه چهره آن 
منطقه را نا زیبا می کند.

وی تاکید کرد: سبز کردن سبزه به خودی خود نه تنها مشکلی ندارد بلکه اگر از 
بذرها و گونه هایی استفاده شود که برای طبیعت مشکل ساز نباشند، به محیط زیست 
آسیب نزنند و به گونه ای وارد چرخه طبیعت شوند، کار بسیار پسندیده و نشاط آوری 
است. استاد دانشگاه تهران تاکید کرد: فضای مجازی پر شده از یک سری حرف های 
غیر کارشناسی و گاه احساساتی، بارها گفته اند وقتی به بیابان می روید بذر در جیب 
داشته باشید و در طبیعت بریزید این افراد نمی دانند این یک کار غیر علمی و غیر 
عقالنی است. وی ادامه داد: درباره سبزه سبز کردن نیز حرف های زیادی در فضای 
مجازی رواج یافته است اما شما سبزه بکارید و هم زمان نهالی هم در باغچه بکارید این 
دو کار با هم مغایرتی ندارد اما باید دقت داشته باشیم که هر نهالی در هر نقطه ای از 
کشور رشد نمی کند مثال نارنج و پرتقال مناسب آب و هوای تهران نیست بلکه به جای 

آن می توانند انگور بکارند اما نباید سنت دیرینه سبزه سبز کردن را کم رنگ کنیم.
وی تاکید کرد: تاکید من بر این است که سنت ما حفظ شود و در کنار آن هر کسی 
هم خواست بذری بکارد مشکلی وجود ندارد اما باید دقت کنیم که بذر مناسب انتخاب 

شود و مثال گیاه مهاجم و آسیب زا نباشد.
آخانی به شهروندان پیشنهاد کرد انواع بذر سبزی خوردن مانند شاهی را سبز کرده 

و در هفت سین قرار دهند و درصورت تمایل، بعد آن را مصرف کنند.
وی اظهار داشت: در بسیاری از کشورها افراد مقابل منازل خود باغچه دارند و 
با طبیعت به طور مستقیم در ارتباط هستند اما متاسفانه زندگی آپارتمان نشینی 
تحمیلی، این گونه فضاهای زیبا را از ما گرفته است بنابراین سبز کردن سبزه فرصتی 
خوب هر چند کوتاه برای نزدیک شدن به این فضاست پس بهتر است آن  را حفظ 
کنیم. استاد دانشگاه تهران درباره میزان آب مصرفی برای کاشت سبزه گفت: میزان 
آبی که برای سبز کردن گندم و حبوبات در یک بشقاب استفاده می شود در نهایت یک 
لیوان آب است، بهتر است آن افرادی که معتقدند با این کار آب هدر می رود در حمام 
و یا دستشویی آب کمتری مصرف کنند. وی تاکید کرد: آبی که در نهایت به سبزه 
تبدیل شود هدر رفت آب نیست، آبی هدر رفت است که وارد سیفون و فاضالب شده 
و یا تبخیر می شود یا با آن حیاط منزل و حتی پیاده رو را جارو می کنند در واقع هزاران 
برابر آب مورد نیاز آن سبزه ای است که برای هفت سین سبز می شود. آخانی گفت: 
اصوال آب، حق گیاه است اگر ما انسان ها با استفاده بی رحمانه آب را هدر می دهیم در 

واقع حق گیاه را گرفته ایم و اگر یک لیوان هم به گیاه بدهیم اتفاقی نمی افتد.
وی اظهارداشت: کاشت سبزه یک سنت بسیار محیط زیستی است و مخالفان با آن 
می توانند این کار را نکنند اما نمی توانیم سبزه را از مردم بگیریم، به نظر من عید نوروز 
فرصت بسیار خوبی برای آشنایی بیشتر مردم با محیط زیست است چون بهار و فصل 

رویش است و مردم در این فصل طبیعت گرایانه به سفر می روند.
آخانی گفت: استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و کاهش مصرف کیسه های 
پالستیکی که بالی طبیعت ما شده و حجم زیادی آب پنهان در خود دارد، منافعش 

بسیار بیشتر از نکاشتن سبزه است.
 بذرهای خوراکی جایگزین گندم و نهال

»احسان میرزایی« کنشگر محیط زیست نیز در این باره به خبرنگار علمی ایرنا 
گفت: کاشت نهال هیچ سنخیتی با سبزه سفره هفت سین و آیین باستانی نوروز ما 
ایرانیان ندارد، کاشتن نهال و درختکاری هر کدام مناسبت های خودشان را دارند که 
با توجه به اقلیم های متفاوت کشور در فصل خودش باید انجام شود؛ مثال بعضی 
جاها نیمه های اسفند و برخی مناطق تا پایان فروردین و اردیبهشت فصل درختکاری 
است که می توانند از نهال استفاده کنند. وی افزود: در متون مختلف ادبی آیینی ما 
ویژگی هایی برای سبزه معرفی کرده اند اینکه سبز، خوراکی، ریشه دار و دارای جوانه 
باشد، چون گندم هم راحت تر کاشته می شود و همه این ویژگی ها را دارد از این رو 

مردم به سبز کردن به گندم بیشتر رغبت دارند.
مدیر مسئول مجله گیچ ادامه داد: با توجه به افزایش جمعیت کشور و نیاز به واردات 
کاالی استراتژیک گندم در دهه های اخیر، از سال ۹۳ پویش »سبزی نوروز« راه اندازی 

شد، چون در گذشته بحث ردپای اکولوژیک مطرح نبود و یا کمتر مطرح بود، این 
پویش با هدف آشنایی بیشتر مردم با این مقوله راه اندازی شد.

وی افزود: بر این اساس میزان آب مصرفی برای سبز کردن یک کیلوگرم گندم را 
برآورد کردیم که بنابر اعالم سازمان های مرتبط ، برای یک کیلوگرم گندم به طور 
میانگین تقریبا هزار و 100 لیتر آب مصرف می شود البته این میزان نیز به نسبت 
شرایط اقلیمی مختلف متفاوت است چون ارزش آب از شمال تا جنوب، شرق تا غرب 
کشور تفاوت دارد. میرزایی گفت: این مطالب را اطالع رسانی کردیم تا مردم خود درگیر 
مساله شوند و بدانند که برای سبز کردن یک کیلوگرم گندم چه میزان آب مصرف 

می شود تا در روز 1۳ به در به راحتی سبزه ها را دور نریزند.
وی ادامه داد: بعد از شکل گیری این پویش از خرده فرهنگ های خود استفاده کردیم 
و پیشنهاد دادیم تا مردم به جای سبزه هایی که از چین وارد کشور می شود و یا 
گندم از سبزی های خوردنی مثال شاهی استفاده کنند و خود را درگیر فرایند کشت 
و کشاورزی کنند. این کنشگر محیط زیستی افزود: بر این اساس افرادی که با قبول 
پیشنهاد ما به این پویش بپیوندند، آموزش های الزم را در زمینه آب های خاکستری و 
پسماندهای تَر به آنها خواهیم داد تا بدانند که می توانند از آب خاکستری برای آبیاری 
باغچه و از پسماندهای تر کود تولید و برای پرورش گیاهان خانگی خود استفاده کنند.
وی تاکید کرد: طرح این پیشنهاد برای جایگزینی سبزه نوروز نبود بلکه برای اینکه 
بتوانیم از آیین های کهن خود در مقابل تغییرات اقلیمی و خشکسالی حفاظت کنیم، 
این کار را انجام دادیم تا به موازات نابسامانی های اقلیمی فرهنگ خود را نیز داشته 

باشیم و روحیه شادابی و نشاط را میان خانواده ها حفظ کنیم.
میرزایی گفت: همچنین از همراهان خود خواستیم که سبزه ها را روز 1۳ به در 
دور نیندازند بلکه در گلدان یا باغچه منزل خود بکارند تا در یک شرایط نور محیطی 

مناسب از آنها به عنوان سبزی خوردن که ارگانیک نیز است، استفاده کنند.
وی درباره استفاده نهال میوه به جای سبزه اظهار داشت: برخی پیشنهاد می دهند 
که از نهال درختی مانند پرتقال به جای سبزه استفاده شود در حالی که نهال یا درخت 
مرکبات بومی تهران، یزد، کرمان و نقاط دیگر کشور ما نیست مرکبات مخصوص آب 
و هوای شرجی و مرطوب است که در شمال یا جنوب کشور شاهد آن هستیم و اگر 
کسی چنین کاری انجام دهد نه می تواند نهال را منتقل کند و نه در شهر خود بکارد.

میرزایی گفت: همان نهال نیز به رسیدگی و نگهداری ویژه نیاز دارد در بحث 
پویش های درختکاری همواره به این موضوع تاکید می شود که اول درخت های بومی 
بکاریم، دوم اینکه فقط بحث کاشت نیست بلکه نگهداری نیز بسیار مهم است تا نهال 
پا بگیرد. آنچه در این میان، اهمیت دارد اینکه با انتخاب درست، ضمن حفظ مولفه های 

محیط زیستی، سنت های باستانی خود را نیز حفظ کرده و رواج دهیم.


