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ﻣﻦ و » ام اس«

بیبرق با »اماس«
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»شادآباد« بدون شادی

ﻧﮕﺎه

بالي پالستیک در آب!

ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻧﺠﻤﻰ

ﻣﺮﯾﻢ ﭘﯿﻤﺎن

ﻃﯿﺒﻪ ﺳﯿﺎوﺷﻰ  .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان در ﻣﺠﻠﺲ
در ادبیــات جامعهشناســی موقعیــت ســیاه
) (Black-localityعمدتــا بــه وضعیــت مناطق
حاشیهنشــین همــراه بــا زندگیهــای آلونکــی
اطالق میشــود .این مناطق عمدتــا کانون برخی
آســیبهای اجتماعی و انحرافاتی هستند که در
تغذیه و توســعه آســیبها در مرکز کالنشهرها
نقش فعال دارند .منطقه شــادآباد تهران یکی از
مهمترین مناطق در حوزه سکونتهای غیررسمی
اســت که دقیقا میتوان به آن عنــوان موقعیت
سیاه را اطالق کرد؛ منطقهای با سکونت قریب به
 ۷۰نفر در بیســت اتاقکی که به کپر شــبیه است.
فاقد سیستم آبرسانی استاندارد و شبکه فاضالب
و همینطور امکانات حداقلی در زمینه بهداشــت
بــرای زندگی که این منطقه را به موقعیت ســیاه
بدل کرده اســت .ســاکنانی که عمدتا به مشاغل
خیابانــی مشــغولاند و کودکانــی کــه عمدتا از
جامانــدگان تحصیل به شــمار میآینــد .ترکیب
جمعیتــی کامال عجیب متشــکل از مردان و زنان
افغــان و ایرانی که از شــهرهای شــمالی به این
منطقه مهاجــرت کردهانــد .درهمآمیختگی این
افراد سبب شده است تا شرایط کودکان این منطقه
و نامعلومبودن وضعیت شناســایی و هویتیشان
تشــدید شــود .این منطقه یک نمونه شــاخص از
حاشیهنشینی در کالنشهرهاست که باید برای آن
در کنار دیگر ساکنان حاشیهنشین فکری اندیشید.
باید توجه داشت که حاشیهنشینی و گسترش
زندگیهای ســرطانی در کشور بیش از چهار دهه
قدمت دارنــد .دقیقا این روند از زمانی آغاز شــد
که روند مهاجرت به ســمت شهرها قوت گرفت
و امکانات شــهری پاســخگوی همه ایــن نیازها
نبود .متأســفانه در چند دهه گذشــته کشور فاقد
برنامهریــزی منســجم و راهبــردی و همینطور
ضعــف در تدویــن نظام آمایش ســرزمینی برای
مهار زیستگاههای غیررسمی بود و این بیتوجهی
امروز کالنشــهرها و در رأس آنها تهران را به یک
بحران فراگیر نزدیک کرده اســت .هر روز بر عمق
فاجعه افزوده میشــود و هیچ فــرد یا نهادی به
طور مســتقیم حاضر به پذیرش این نابسامانیها
نیســت .بااینهمــه الزم میدانــم بــا توجه به
مشــاهداتم در شــادآباد و برخی آمارهای نسبتا
موثق به جنبههایی از مسئله اشاره کنم.
اگر بخواهیم پس از بهرسمیتشناختن مسئله،
گامی جدی برای حل آن پیدا کنیم ،نیاز به همتی
ملی با مشــارکت توأمان دولــت و جامعه داریم.
نمیتوان نقش بیبدیل و پرکار و خســتگیناپذیر
چه بر ســرش آوردهاند .در دســت و پایش جای برخی
اســتخوانهایش پالتین دارد؛ روده بزرگش تقریبا از بین
رفته و برای قضای حاجت یک لوله در شکم به کیسهای
متصل شــده کــه البته کیســه مخصوص را بــه دلیل
هزینههایــش همراه ندارد و به جای آن از کیســه فریزر

آلومینیومی برای ساختن سقف کاذب  -۱۲گرمابه -بیماری
مشــترک انسان و دام -مذکر  -۱۳رنگی برای قالی -ترش و
شیرین -از تقسیمات شهری  -۱۴بنابراین -مربوط -چاهک
کف حوض  -۱۵از ورزشهای گروهی -سردار -چاه عرب.
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افقي:
 -۱قوس -دارای تمایز -از حبوبات  -۲رمان جاودانه
مارگریت میچل ،بانوی نویسنده آمریکایی -ریش صورت
 -۳تابوتــوان -روزیدهنده -کرم انگلــی لولهگوارش
 -۴خدای هندو -در قدیم میسوزاندند تا محیط خوشبو
شــود -پیامبــر صبــور  -۵ماه کارگــری -ماده آرایشــی
مژهها -کبوتر دشتی -یازده  -۶فروتنی -چهارپا -صندلی
تشــریفاتی  -۷روزیدهنده -جناح لشکر -از باشگاههای
فوتبال اســپانیا  -۸یکی از نواب اربعه که در دوره غیبت
صغــری رابط بین مــردم و امــام زمان بودند  -۹شــهر
ساحلی -غذایی ایرانی و خوشمزه -توهینآمیز  -۱۰وقت،
زمان -ماه هشــتم -هم نام  -۱۱دشــنامدادن -صورتگر-
واسطه خریدار و فروشنده -نقش هنری  -۱۲حالل رنگ-
پایتخت پرو -بالش  -۱۳شــهری در گیالن -محل اقامت
خدایان یونان باســتان -از شهدای نامی کربال  -۱۴دوازده
عدد -عهدنامه ننگین فتحعلیشاه قاجار با دولت روسیه
 -۱۵بدگویی در شــعر -نشــانه اختصاری تولید و انتقال
نیرو -پیشوا.
عمودي:
 -۱غــرور -طرحشــده -دارای طــول و عــرض زیاد
 -۲دریایی در ترکیه -پستانداری عظیمالجثه که از گیاهان
دریایی تغذیه میکند -سوســن زرد  -۳باقیگذاشــتن-
حوض بــزرگ حمامهای قدیمی -درخــت کاج  -۴بوی
رطوبــت -بیمــاری دیابت -لطافــت  -۵ضربــهای در
بدمینتون -مرکب پیامبر)ص( در شب معراج -از اجزای
ترمز  -۶سرحد -یاریکننده -زیر سر گذاشته بخوابید  -۷از
بابهای ثالثی مزیــد -کباب معروف و محبوب همدان-
حرف فاصله  -۸محکم و استوار -مایعی برای ضدعفونی

موقعیت ویژه شادآباد؛ زنگ خطری برای تهران
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ﻃﺮاح :ﺑﯿﮋن ﮔﻮراﻧﻰ

و شستوشوی زخم -نبرد ارتش آلمان و نیروهای متفقین
در جریــان جنگ جهانی اول  -۹نفس بلند -کلیســایی در
اصفهان -رودی جاری در بوشــهر  -۱۰کرمخورده -درخت
جوان -گذرگاه  -۱۱ســوره ســیونهم قرآن -گالبی -ورقه

ﻋﮑﺲ :اﻟﻬﻪ ﺣﻤﯿﺪى ﮐﯿﺎ

 تصویــر دختــرش را روی صفحــه گوشــی بــه
همکارش نشان میدهد و بلندبلند از شیطنتهایش
تعریف میکنــد و میخندد .مرد لبخنــد میزند و به
چشــمان منتظر من خیره میشــود .رخت سپیدش،
چهــره آفتابســوختهاش را به ســیاهی میزند .در
۱۵دقیقــهای کــه در ایــن داروخانه نشســتهام ،هیچ
نســخهای را آمــاده نکردهاند .هشــت مراجعهکننده
روی صندلیها نشســتهاند؛ اما داستان شیرینکاریها
و شــیرینزبانیهای دختــرک خانــم دکتر داروســاز
تمامی ندارد .کالفه دســتانم را روی صورتم میگیرم.
باید گرما بیشتر نشــده ،از اینجا فرار کنم .صدای قلبم
بیشــتر میشــود .تپش باالتر میرود .گرما اثر میکند
بر این جســم نحیف .چشــمانم را میبندم .سرم را به
صندلی تکیه میزنم .نفس عمیق میکشــم تا شاید
هوای خنک کولرهای پشــت گیشــه ،به داد ریههای
داغ من برسد .مدتهاست دیگر نمیشمرم؛ هیچچیز
را نمیشــمرم؛ روزها ،ســاعتها ،داروهــا ،کتابها،
آدمها .با حســابوکتاب قهر کردهام .تعداد سالهای
بیماری را هم دیگر نمیشــمارم .آنها بیشــتر از نیمی
از عمر من شــدهاند .تاب باور و یــادآوری خاطرات آن
را ندارم .حافظهام خود دســت به فراموشی زده است
گویا .آنچه هم که مانده است ،تلخی میشود .تلخی
زهرآب همه دردها و همه ســالها و همه نشــدنها
در دهانم .ترس ،انــکار ،پذیرش ،برونریزی و هزار راه
رفته و نرفته را با »اماس« تجربه کردهام؛ اما دیگر تاب
اندیشــیدن به آن را ندارم .تابســتان است و همه چیز
غیرقابل تحملتر از همیشه .همه چیز سختتر .همه
چیز دردناکتر .آری! هیچ لحظهای »اماس« من را رها
نمیکند ،نکرده و نخواهد کرد .کسی را صدا نمیکنند
این دکترهای سپیدپوشــیده داروخانه فوقتخصصی!
کالفه چشــمهایم دنبال راه نجاتی ،بســته آشنایی یا
دارویی اســت تا شاید نام کســی را بخوانند .خبری از
اتمام این انتظار نیست .چشمهایم را عصبی میبندم
و خود را در صندلی فلزی رها میکنم .ســخت است؛
اما آموختهام با »اماس« هم زندگی کنم .تابســتان را
در خانه بمانم .زمستان را با تمام توان کار کنم .روزها
را کمتر و شــبها را بیشتر حرکت کنم .ظرف غذایم را
برخالف میل و بر اســاس طبع آماده کنم .ورزش را به
حداقل برســانم و زندگی را به کمترین میزان جدیت.
روزها کمتر غذای گرم و شــبها آزادانه بیاســایم؛ اما
این روزها ،هیچچیز ســر جای خودش نیســت .دیگر
تــوان بودن و ماندن با این درد را ندارم .تابســتان امان
بریده اســت .برق میرود .همه وسایل خنککننده از
حرکت بازمیایستند و من مضطرب و مضطر ،سرگشته
میشــوم .گرما طاقتی باقی نگذاشــته و افسردگی از
پشت پلکهایم دســت تکان میدهد .هر سال همین
اســت؛ تابستان که میشــود ،همه میروند و دشت و
صحرا میشود صحنه لبخندهای شبکههای اجتماعی
و مــن میمانم و انتظار رفتن آفتاب .چند ســاعت که
میگذرد ،شــب خنک میشود و برای من زندگی آغاز.
کمی انرژی میگیرم .بیشتر میخوانم و میبینم .لبخند
میزنم .گرســنه میشوم .دلم هوای قدمزدن میکند.
بیتوجه به زمان ،قدم میزنــم .هرم زمین صورتم را
میسوزاند .کوچه را نپیچیده ترس را لمس میکنم .نه
مغازهای باز است و نه کسی در خیابان .زندگی زمانی
برای من شروع میشود که برای همه پایان یافته است.
همه در خوابنــد .من میمانم و غمی در دل و تنهایی
محض .میدانم فصــل داغ باز هم میگذرد .میدانم
این بیحالیهای این روزها میرود و نمیماند.

اینجا تهران اســت؛ برجهای سر به فلک کشیده در
سعادتآباد؛ مراکز خرید در شهرکغرب؛ آپارتمانهایی با
لوکسترین امکانات؛ پاساژهایی با کاالهای گرانقیمت؛
چنــد دقیقه در این فضا قدم بزنید ،انگار در جایی غیر از
تهران قدم میزنید .حاال از آنجا نیمساعت رانندگی کنید؛
از شــمالغرب تهران به جنوبیترین نقطه غرب تهران؛
شما االن در محله »شادآباد« هستید و صحنههایی کامال
متعارض با آنچه نیمســاعت پیش دیدهایــد ،در انتظار
شماست .نه از برجهای سر به فلک کشیده خبری است
و نــه از مراکز خرید آنچنانی .خانههایی که سقفشــان
حداکثر دو متر میشــود ،امکانات اولیــه زندگی را هم
ندارند؛ چند دقیقه قدم بزنید؛ یا شــهری که نیمساعت
پیــش در آن قدم زدهاید تهران نبوده یا شــهری که االن
در آن قدم میزنید.
محلهای که بیشتر از اینکه محلی برای زندگی باشد،
محلهای صنعتی و تجاری اســت .گاراژهایی که از آنها
ماشینهای ســنگین بارگیری میشوند و بیرون میآیند.
از دل »شــادآباد« که عبور کنید ،به میدانگاهی میرسید
که مرکز مخابرات منطقه در آنجا قرار دارد .کمی جلوتر
از مرکــز مخابــرات ،در کنار بلوار اصلــی ،چند نوجوان
مشــغول بازی هستند .نزدیک جایی که بچهها مشغول
بازی هســتند ،دری باز اســت؛ آنجا محل زندگی حدود
 ۶۰،۷۰نفر است؛ آنها از  ۱۳-۱۲خانواده تشکیل شدهاند.
دوردورباسهچرخه
 ۱۳-۱۲خانــواده آنجــا هســتند ،بــا بچههای قدو
نیمقــد .درون حیــاط یک کوچه اســت؛ کوچه که نه،
محوطــهای که بین دو ردیف اتاقکها فاصله انداخته.
یکی ،دو درخت سایهبانی درست کردهاند؛ کمی جلوتر
از ســایهبانهای طبیعی ،یک ســینک ظرفشویی قرار
دارد؛ دو ضلع از آن با ســنگ محاصره شده و یک شیر
آب روی آن اســت .هم آبخوری محســوب میشود و
هم محل شستوشــوی دســت و صورت و هم محل
شســتن ظرفها .همان وسط ،طنابها از این سو به آن
سو کشیده شدهاند؛ مانند کاموایی که گره خورده است.
کارکرد این طنابها پهنشــدن لباسهای شستهشــده
روی آنهاست .مگسها در رفتوآمد هستند؛ کسی هم
کاری به آنها ندارد؛ انگار عادی است.
وسط محوطه یک پسربچه سه ،چهارساله سوار
سهچرخه مستهلکی شــده و دوردور میکند؛ البته
با پای برهنــه و بدون هیچ پوششــی؛ دوردورکردن
او هیچ شــباهتی بــا دوردورکردنهای نیمســاعت
آنســوتر از آنجا ندارد .آنجا با ماشینهای میلیاردی
و کفشهای برند دوردور میکنند؛ اینجا با سهچرخه
خاکگرفته و پای خاکی و گلی.
اغلب مهاجر هســتند؛ تعدادی از اســتان گلســتان
آمدهاند و تعدادی از شــهر زابل در سیستانوبلوچستان،
برخی خانوادهها هم از اتباع افغانستان هستند.
 ۲میلیون؛ماهی ۲۲۰هزارتومان
دو طــرف ،اتاقهایی کوچک قــرار دارند؛ با کمترین
امکانــات .حتی در هــم ندارند؛ بهجــای در ،پردههایی
مســتهلک آویزان کردهاند .در این اتاقهای نمور و بدون
پنجره ،برای رســیدن هــوا و دیدن نور ،تنهــا راه همین
اســت که بهجای »در« از پارچه و پرده اســتفاده کرد تا
هم هوا رد شــود و هم حالت توری داشته باشند .نمای
اتاقهــا کاهگل اســت و بعضــا یک کمد هــم کنار دِر
ورودی اتــاق .اتاقها کمترین امکانات رفاهی را دارند؛ با
محاسبه چشمی ،حداکثر مساحت هر اتاق  ۱۲متر است؛
البته شــاید اتاقها بزرگتر بوده باشند ،اما ساکنان برای
همین اتاقها باید  ۲میلیون تومــان پول پیش بدهند و
ماهی  ۲۲۰هزار تومان اجاره؛ رقمی که خیلیهایشــان
از تأمین آن درمیمانند .شــاید برای آنها که نیمســاعت
با »شــادآباد« فاصله دارند ،این رقمها پولی نباشد؛ مثال
برای آنها میشود یک لباس یا یک کفش.

اما یــک نکته روی این اتاقهای کوچک جلب توجه
میکرد؛ روی بام کوتاه بیشــتر این اتاقها ،دیش ماهواره
خودنمایی میکرد.
دستشوییمشترک
وقتی از نبود امکانات ســخن گفته میشــود ،شاید
برخــی فکر کنند نبود پنجره یا اتاق بدون در ،از مصادیق
نداشــتن امکانات اســت؛ هرچند آنها هم در نوع خود
کمبودی چشمگیر است ،اما این  ۶۰،۷۰نفر یک حمام و
یک دستشویی مشــترک دارند و همه باید از آن استفاده
کنند؛ این مورد یکــی از مهمترین مصادیق فقر امکانات
در این محل است.
صاحبخانه خودش را نشــان نمیدهــد ،میگویند
همان جاها زندگی میکند؛ البته اهالی میگویند آنجا در
طرح فضای سبز شهرداری برای توسعه پارک روبهروی
خانههایشان قرار دارد؛ یعنی اگر طرح اجرائی شود ،باید
با همان اتاقهای اجارهای هم خداحافظی کنند.
مردهای آنجا شغلهای متفاوتی دارند؛ از تراشکاری
گرفته تا جمعآوری ضایعات ،کارگر پیمانی شــهرداری،
موتوری ،کارگر روزمزد و البته بیکار.
تحصیل؟تاپنجم
در بین بچهها بودند کسانی که رنگ دفتر و کتاب
را هــم تا به حال ندیدهاند؛ هرچند بچه محصل هم
دیده میشود .اما ســنت در بین آنها اینگونه است
که به قول خودشان حداکثر تا کالس پنجم یا ششم
تحصیل میکنند و پس از آن به بازار کار میپیوندند.
البته نه جهت کســب درآمد برای خودشــان؛ بلکه
برای کمک حال خانواده شــدن .چنــد بچه آنجا با
همان ســن و سال کودکیشان در دسته کودکان کار
محســوب میشــوند؛ یکی فال میفروشد و دیگری
آدامــس .اما برخی دیگــر را خانوادهها هر جور که
شده اجازه نمیدهند از االن کار کنند.
روز دوشنبه گذشته »طیبه سیاوشی« نماینده تهران
بــرای بازدید بــه »شــادآباد« رفته بود» .مریم نشــیبا«
گوینده رادیو و »مینو خالقی« مشاور رئیس سازمان امور
اجتماعی کشور هم »سیاوشی« را همراهی میکردند.
آنها دانهدانه به اتاقها ســر میزدند و سیاوشــی با
آنها صحبت میکرد .یک خانواده بودند که شناســنامه
نداشــتند .زن خانواده در توضیــح میگوید دلیل اینکه
شناســنامه ندارند این اســت که مادر همسرش از اتباع
افغانســتان بوده و به همین دلیل فرزند آنها شناسنامه
ندارد و بــه تبع آنها نوههای مادربزرگ هم شناســنامه
ندارنــد .اتاق دیگر؛ مرد مســنی که مشــغول کشــیدن
سیگار است؛ بچههای قد و نیمقد دارد؛ بچهها یک تاب
بــه درخت داخل حیاط بســتهاند و با آن بازی میکنند؛
شــادیهای کوچک .جنس شــادی آنها با شادیهای
همسنوســاالن خود با فاصله نیمساعت از آنجا خیلی
متفاوت است .بچهها انگار مدرسه نمیروند.
یکی دو نفر از زنان ســاکن آن اتاقها باردارند؛ البته
بچه هم دارند ولی ...سخت راه میروند.
ماجرایدختر۱۱ساله
پشت جایی که اتاقها در دو طرف آن قرار گرفتهاند،
یــک محوطه بــاز وجــود دارد .بچهها آنجــا هم بازی
میکنند .یک ســگ ولگرد هم برای خــودش میرود و
میآید .درختان ســیب و هلو در گوشــهای از محوطه
هستند؛ یکی از زنان میگوید صاحبخانه اجازه نمیدهد
کسی دست به این درختان بزند .کمی آنسوتر از درختان
سیب و هلو ،یک کانکس سفید است .ساکن کانکس یک
زن متولد  ۱۳۶۳است؛ اما چهرهاش این موضوع را تأیید
نمیکند؛ در صورتش رنج زندگی خودنمایی میکند .زن
به همراه شــوهرش در آن کانکــس زندگی میکند؛ در
گرمای طاقتفرسای تابســتان و بدون کولر .در کانکس
باز است؛ زن بیرون میآید و خوشوبش میکند .از سه
تصادفی که داشــته صحبت میکرد که این تصادفها
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شــبکههای اجتماعی و گروههــای جامعهبنیان
را در ســالهای گذشــته بــرای رفــع معضالت
این مناطــق نادیده بگیریم .بیشــک این گروهها
توانســتند ســرعت رشــد زندگیهای آلونکی در
اطراف کالنشــهرها را کاهش دهند و برای یافتن
راهحلهــای درونزا اقدامات خوبی انجام دهند.
تجربه این گروهها نشان میدهد که مهمترین راه
برای برونرفت تدریجی از بحران آلونکنشــینی
در تهران چیزی جز آموزش و توانمندســازی و در
ادامه تســهیل مهاجرت معکوس نیست .باید این
تجربیات را ارج نهاد و دولت نیز نســبت به کسب
تجربه در این زمینه پیشقدم شــود .در این زمینه
الزم اســت نهادهای آموزش و فرهنگی و شهری
در اقدامی مشــترک و ضمن سهمیهبندی وظایف
وارد عمل شوند و همسو با جریانهای غیردولتی
فعال در مناطق اقدامات الزم را آغاز کنند.
وجه مهم دیگر درباره حاشیهنشــینی مربوط
به توسعه و تمرکز فقر و بزهکاری در این مناطق
است .باید باور داشت که این مناطق کانون اصلی
صدور بزهکاری در کالنشــهرها هستند که خود
ریشــه در فقر و بیکاری دارد .ایــن موضوع باید
خارج از نوبت و بهســرعت چارهاندیشــی شود؛
چراکه بزه در هر مرحله فربهتر میشود و حتی در
برخی مناطق میتواند به خلق چالش امنیتی نیز
بینجامد .باید بدانیم که بزهکاری موروثی نیست
و ماهیتی یادگرفتنــی دارد .دراینصورت تنها راه
مهار این وضعیت آموزش است تا در برابر شیوع
آسیبها سدی محکم ایجاد کنیم.
نکته مهم دیگر و عمدتا مغفولمانده در زمینه
زندگیهای آلونکی مربوط به پیامدهای فرهنگی
آسیبهای اجتماعی است .انزوا ،اضطراب ،ترس،
ازخودبیگانگی و فقدان هویت تنها جلوههایی از
این پیامدها هســتند که وضعیت و انتقال نســلی
بزهکاری را تشــدید میکند .باید در طرح جدیدی
حضــور کارآموزان و متخصصان روانشناســی و
روانپزشکی را در این مناطق تنظیم کرد و از آنها
به نفع ترمیم وضعیت روانشــناختی و فرهنگی
مردمان ســاکن در ایــن مناطق بهره بــرد .قطعا
مــوج بعدی پس از گســترش بزهــکاری مربوط
به نارســاییهای روانــی در ایــن مناطق خواهد
بــود .فرد بیمار از نظر روانی اســتعداد بیشــتری
بــرای تنوعبخشــی و انجام بزههــای دیگر دارد؛
درحالیکــه فرد تحت درمان و آمــوزش در برابر
بزهــکاری تردید میکند و تقریبا شــتابزده عمل
نمیکند.
استفاده میکند .همسرش در ترمینال »دادزن« است .او
از سرنوشت تلخ دخترش هم سخن گفت؛ سرنوشتی که
از ۱۱سالگی برای او رقم خورده بود و تازه ۱۵سالگی بعد
از ازدواج ناکام دختر ،مادر متوجه آن شده است.
ادامه در صفحه ۱۳

ﺳﻮدوﮐﻮ ﺳﺨﺖ 2147
زمان پیشنهادی ۴۰ :دقیقه
قانونهاي حل جدول سودوکو:
 -۱در هر سطر و ستون باید اعداد یك
تا  ۹نوشته شود .بدیهي است که هیچ
عددي نباید تکرار شود.
 -۲در هر مربع  ۳×۳اعداد یك تا
 ۹باید نوشته شود و در نتیجه هیچ
عددي نباید تکرار شود.

ﺳﻮدوﮐﻮ ﺳﺎده 2147
زمان پیشنهادی ۲۰ :دقیقه
سودوکو
سودوکو  Sudokuیك واژه ترکیبي
ژاپني به معناي عددهاي بيتکرار
است و امروزه به جدولي از اعداد
گفته ميشود که به عنوان یك
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي
مختلف به چاپ ميرسد.

 پالســتیک پلیمــر مصنوعي یــا نیمهمصنوعي
ســاخته بشــر و ارزان ،ســبک ،محکم ،بــا دوام و
مقاوم در برابر خوردگي اســت .این ویژگيها باعث
شــده که در دهههاي اخیر تولید جهاني پالستیک
بهطور چشــمگیری افزایش یابــد ) ۱٫۷میلیون تن
در ســال  ۱۹۵۰به  ۳۳۵میلیون تن در ســال(۲۰۱۶
و در بســیاري از صنایع استفاده شــود .روند رو به
رشــد تولید پالستیک ،تغییر الگوي مصرفکنندگان
و افزایش جمعیت ،به استفاده بيرویه از پالستیک
در آینده اشــاره دارد .این در حالي اســت که کمتر
از  ۱۰درصد از مواد پالســتیکي بازیافت ميشوند و
مابقي به سوي محلهاي دفن زباله روانه ميشوند
و قرنها طول ميکشــد تا شکسته و تجزیه شوند.
پالســتیک به دلیل ســبکبودن بهراحتي با وزش
باد جابهجــا ميشــود و آلودگي مانــدگاري را در
ســطح زمین پخش ميکند .بنابراین معضل اصلي
پالستیک ،تجزیهناپذیربودن آن است.
یکــي از نگرانيهــا ،انباشــت پالســتیک در
محیطهاي آبي اســت که حــدود  ۸۵-۸۰درصد
زبالههاي دریایي را تشکیل ميدهد و شامل انواع
باقيماندههــاي پالســتیکي تورهــاي ماهیگیري،
طناب ،کیســه و بطريهاي پالســتیکي میشــود.
وجود پالســتیکها در زیســتبومهاي آبي باعث
کاهــش ارزشهــاي تفریحــي ،زیبایــي و میراثي
محیط زیست ميشود و پیامدهاي ناگوار اقتصادي
و خطــرات زیــادي را براي صنعت گردشــگري و
بســیاري از صنایــع مرتبط آبي ماننــد ماهیگیري،
تولیــد انرژي و آبزيپروري ایجــاد ميکند .حضور
پالســتیک در محیطهاي آبي باعث مرگ بسیاري
از پرندگان ،پســتانداران ،ماهيها و الکپشــتها
ميشود که یا به دام پالستیکها ميافتند یا با بلع
پالستیک خفه ميشوند.
بــا افزایش فراوانــي پالســتیک در محیطهاي
آبي و ریزشــدن قطعات بزرگتــر از طریق عوامل
محیطي مانند نور خورشید و دما ،میکروپالستیکها
بــه وجود ميآینــد .این فرایند در کنار ســواحل به
علت نور ماوراءبنفش بیشــتر ،ســایش فیزیکي با
امواج ،دردســترسبودن اکســیژن و تالطم ،بیشتر
اســت .حضور میکروپالســتیکها در زیستبومها
و محیطهاي آبي ازجملــه اقیانوسها ،دریاچهها،
دریاها ،رودخانهها ،مناطق ســاحلي و حتي مناطق
قطبي تهدید بزرگي است .فراواني میکروپالستیکها
در محیط دریایي تأثیرات بالقوهاي را بر حیاتوحش
از جملــه انســداد روده ،مهار ترشــح آنزیم معده،
کاهش محرکهاي تغذیه ،کاهش سطح هورمون
اســتروئید ،کاهش ایمنــي ،ناهنجــاري ،تأخیر در
تخمکگذاري و اختالل در تولیدمثل آنها میگذارد
و گاه منجر به مرگ فوري ارگانیســمها ميشــود.
از طرفــي این ذرات از طریق ماهي ،کنســرو ماهي
و نمــک دریایــي ،وارد زنجیره غذایــي و در نهایت
وارد بدن انسان شــده و بهمرور زمان منجر به بروز
بیماريهاي خطرناکي ميشوند .از دیگر نگرانيها،
جــذب بســیاري از مواد شــیمیایي ماننــد عناصر
سنگین ،ترکیبات پليکلره بيفنیل و هیدروکربنهاي
آروماتیــک خطرنــاک از طریــق پالســتیکها و
میکروپالستیکهاست که در نهایت این مواد همراه
پالســتیکها و میکروپالســتیکها ميتواننــد وارد
زنجیره غذایي شده و آسیبهایی جدي را وارد کنند.
پس این اندک آب باقيمانده را با پالستیک آلوده
نکنیم و آن را براي حفظ و ســالمت خود و محیط
زیست نگه داریم.
با تشکر از الهه پورکریمي ،سمانه کربالیي

