
بحران سال هاي بي آبي 
متأس��فانه فرهنگ صرف��ه جويي هنوز در كش��ور ما به 
خوبي رشد نكرده است و مردم همه چيز را با سطح مالي 
مي سنجند. اگر به عنوان يك شهروند به مصرف بي رويه 
آب يك همشهري معترض ش��ويد، حتماً با لحن تند يا 
جمله »پولش رو خودم ميدم« مواجه مي شويد. در حالي 
كه اين آب يك سرمايه ملي ا ست و ايران در حال سپري 
كردن سال هاي بي آبي اس��ت. بحراني كه نه تنها كشور 
ما بلكه تمام جهان با آن دس��ت و پنج��ه نرم مي كنند و 
دومين بحران بزرگ دنيا از نظر صندوق جهاني طبيعت 
است. كمبودي كه مي تواند به صورت تغييرات اقليمي و 
جوي در كره زمين نمود و مشكالت اقتصادي زيادي را به 

جوامع تحميل كند. 
 سياست هاي مديريت آب

كش��ورهاي مختلف ب��ا قوانين��ي كه وض��ع می كنند و 
سياست هايي كه براي كنترل و مديريت منابع آب خود 
در نظر مي گيرن��د، به موقع اين بح��ران را درك كرده  و 

درصدد حفظ منابع آبي خود برآمده اند. 
يكي از كشورهاي پيشتاز در هدفمند كردن مصرف آب، 
كشور استرالياست كه طرح ملي آب را ارائه كرد و موجب 
كنترل مناب��ع آب و در پي آن رونق اقتص��اد و صادرات 
كشور شد. طرح استفاده از مخزن در مدارس براي جمع 
آوري آب باران و ممنوعيت كشت برنج از جمله قوانين 
مؤثر در حوزه آب استراليا به ش��مار مي رود. امريكا هم 

آب مصرفي بيش از 30 ميليون نفر را از طريق منابع آب 
زيرزميني تأمين مي كند و به همين دليل قوانين سفت 
و س��ختي براي برداش��ت هاي غير مجاز آب زير زميني 

وضع شده است. 
توجيهات آبكي ما

كشورهاي ديگر در حالي منابع آب را مديريت مي كنند 
كه در جامعه ما، هنوز بايد از طريق زيرنويس برنامه هاي 
تلويزيون از مردم خواست مراقب قطره هاي جان بخش آب 
باشند. هنوز عده اي در توجيه مصرف بي رويه مي گويند 
امس��ال بارندگي خوب بوده و ما كمبود آب نداريم و هر 
وقت حرف از صرفه جويي به ميان بيايد مثاًل مي گويند 
االن كه تابستان نيس��ت، پس چرا ما مشكل آب داريم. 

    9 | روزنام��ه ج��وان |  ش��ماره 6620 پنج  شنبه 19 آبان   1401 | 15  ربیع الثانی 1444 |

88498471سبك زندگي  و خانواده

هنوز ع��ده اي در توجيه مصرف بي روي��ه آب مي گويند 
امسال بارندگي خوب بوده و ما كمبود آب نداريم. و هر 
وقت حرف از صرفه جويي به ميان می آيد مثالً مي گويند 
االن كه تابستان نيست، پس چرا ما مشكل آب داريم. 

البد مسئوالن آب را صادر مي كنند

اگر به عنوان يک ش��هروند به مصرف بي رويه آب يک 
همش��هري معترض ش��ويد، حتماً با لحن تن��د يا جمله 

»پولش رو خودم ميدم« مواجه مي شويد

سبك مصرف

سبك آموزش

 حسين  در روزگاران دور وقت�ي پرسش�ي ذهن يك اه�ل دانش و 
پژوهش را مشغول مي كرد، از خواب و خوراك مي افتاد و تا گل محمدي

زماني كه پاس�خ آن را پيدا نمي كرد آرام نمي گرفت. يافتن 
پاسخ نيز مستلزم تحمل رنج و مشقتي بسيار بود و تنها در 
س�ايه جس�ت وجو در منابع، تحقيق و تفحص در كتاب ها و 
كتابخانه ه�اي متعدد محقق مي ش�د. تا همين چند س�ال پيش نيز انج�ام يك كار 
نوش�تاري تحقيقي قابل اتكا، مس�تلزم فيش برداري هاي دقيق و ف�راوان از منابع 
مكتوب و نيازمند صرف صدها ساعت زمان بود، اما امروز براي يافتن پاسخ بسياري 
از سؤاالت خود پش�ت رايانه مي نشينيد و با يك جست وجوي س�اده، به انبوهي از 
اطالعات دست پيدا مي كنيد )كه البته شايد در صحت و سقم و عمق تمامي آن ترديد 
وجود داشته باشد(. البته چنين امكان آسان كننده اي هم خوب است، هم بد! شايد 
بپرس�يد چرا بد؟ بدي موضوع به ماجرايي بر مي گردد كه حكايت از كمرنگ ش�دن 
فرهنگ ديرينه تحقيق و پژوهش در نظام آموزشي ما دارد. ماجرا از اين قرار است... 

وقتي دخترم تحقيق درسي تايپ شده و شسته رفته خود را به دستم 
داد تا در ب��اره اش نظر بدهم، از قلم ش��يوا و روان، حجم قابل 

توجه تحقيق، بار علمي و عمي��ق مطالب و طبقه بندي 
و انسجام آن شگفت زده شدم. اولين پرسشي كه به 

ذهنم رسيد اين بود كه يك دانش آموز دبيرستاني 
چطور مي تواند با صرف چند ساعت وقت چنين 
مقاله جامعي را درباره موضوعي خاص تهيه و 
تايپ كند و دومين پرسش مربوط به چرايي 
فقدان ذكر هر گون��ه منبع در انتهاي مقاله 
بود. پاسخ دخترم بس��يار خالصه، ساده و 
صادقانه بود: »بابا مطالب رو از اينترنت سرچ 
كردم.« شنيدن اين پاسخ در وهله نخست 
شايد جلوي يك مناقش��ه پدر و فرزندي را 
گرفت، اما آغازي شد براي يك گفت وگوي 

چالشي و انتقادي ميان من و او. 
- دخترم چرا منابع تحقيق رو ذكر نكردي؟

- توي كالسمون همه همين كارو می  كنن. حتي 
ش��اگرداي زرنگ و ممتاز كالس هم منابع تحقيق رو 

نمي نويسن. 
- خب معلماتون نميگن مطالبو از كجا آوردين. 

- نه بابا. يه نگاه به ظاهر تميز و مرتب و حجم تحقيق مي كنن و نمره ميدن. 
- يعني همه معلماتون اين طوري هستن؟

- خيلي هاشون اينطوري هستن. 
- تو چي؟ تو هم تحقيقت رو عيناً از اينترنت كپي كردي و پرينت گرفتي؟

- نه همه شو. مقدمه شو خودم نوشتم. حداقل از 10تا مطلب استفاده كردم و تا حدي اونا 
رو كم و زياد و خالصه كردم. در ضمن نتيجه گيريش هم مال خودمه. 

با شنيدن اين پاسخ كمي اميدوار شدم، اما ادامه گفت وگو از وجود واقعياتي تلخ در نظام 
آموزش و پرورش ما حكايت مي كرد. دخترم مي گف��ت: »معلم ها حداقل ماهي يك بار از 
ما تحقيق مي خوان و اونو توي نمره ارزشيابي مستمر دخالت ميدن، اما وقتي مي پرسيم 
تحقيق ما چطور بود، فقط س��ر تكون ميدن و مش��خصه يا اونو نمي خونن يا سرسري يه 
نگاهي ميندازن و نمره ميدن. بيشتر بچه ها اولين مطلبي كه از گوگل پيدا مي كنن عينا 
كپي مي كنن و حتي بدون اينكه فونت و شكلشو عوض كنن پرينت مي گيرن و ميدن دست 
معلم؛ نمره شونم مي گيرن. حتي يه بار دو تا از همكالسي ها با عجله از يكي از سايت ها يه 
مطلب رو همراه با لينك ها و قالب س��ايت پرينت گرفته و به معلم داده بودن. 
بعدش متوجه سوتي شون شده بودن، اما ديگه دير شده بود تا اينكه 
معلم يكي از اونارو ص��دا مي كنه و با ترس و ل��رز ميرن پاي 
ميز معلم، ام��ا معلم بهش ميگه تحقيق��ت چه طراحي 

جالبي داره!«
دخترم وقت��ي اين حرف ه��ا را م��ي زد صادقانه 
مي خنديد، اما من در افكاري تلخ غوطه ور بودم. 
پرسش هاي بي شماري ذهنم را آزار مي داد. 
يعني به راستي موضوع تحقيق و پژوهش و 
تأكيد بر تربيت دانش آموز جست وجوگر تا 
اين حد لوث شده است كه گوگل به تنهايي 
بار آنان را به دوش مي كشد و دانش آموزان 
با اتكا به كپ��ي پيس��ت هاي اينترنتي، از 
تحقي��ق و پژوهش به راحتي ش��انه خالي 
مي كنند؟ يعني معلم هاي ما به خود زحمت 
نمي دهند كارهاي تحقيقي دانش آموزان را 
بررسي كنند و از كم و كيف آن سر در بياورند؟ و 
پرسش غم انگيزتر اينكه چرا والدين هيچ نظارتي 
در اين زمينه ندارند و حتي گاهي از س��ر دلسوزي، 
خودشان نيز در دام چنين روندي مي افتند و با نيت كمك 

به فرزندانشان، براي آنان تحقيق اينترنتي مي نويسند؟!

مراقب كپي پيست هاي فرزندتان باشيد

  گوگل عزيز!
 يك تحقيق بده ببرم مدرسه

موضوع تحقيق و پژوهش و تأكيد بر تربيت دانش آموز جست وجوگر تا حدي لوث 
شده اس��ت كه گوگل بار آنان را به دوش مي كش��د و دانش آموزان با اتكا به كپي 

پيست هاي اينترنتي، از تحقيق و پژوهش صحيح به راحتي شانه خالي مي كنند!

البد مسئوالن آب را صادر مي كنند يا... حرف ها و شايعاتي كه به اين بحران 
دامن مي زند. 

حركت جمعي براي اصالح الگوي مصرف آب 
به نظر مي رسد براي حل اين بحران نياز به يك عزم ملي است. دولت و مردم 
كنار هم مي توانند منابع محدود آب را ب��راي زندگي و اقتصاد بهتر مديريت 
كنند. نه مسئوليت پذيري و مصرف درس��ت مردم كافي است و نه شعارها و 
برنامه هاي مديريتي كه فقط روي كاغذ اجرايي مي شود. آب، يك جماعت پاي 
كار مي خواهد كه يا علي بگويند و طرح حمايت و مراقبت از آب را جدي اجرا 
كنند. براي اين طرح مهم نياز به تبليغات گسترده و آموزش وسيع در سطح 
مدارس است. توليدكننده ها بايد سمت محصوالتي بروند كه داراي كمترين 
هدررفت باشد و كش��اورزا ن با حمايت وزارت مربوطه، به كاشت محصوالت 
كم آب و مقاوم به بي آبي روي آورند. بايد قوانين منع حفر چاه هاي شخصي 
و برداش��ت غير مجاز از حفره هاي زيرزميني با جديت اجرا شود. طرح هاي 
تش��ويقي براي مصرف كنندگان در نظر گرفته و در مقابل براي افراد خاطي 

تنبيه بازدارنده اتخاذ شود. 
 شيوه هاي مبتكرانه و تشويقي

يكي از مصرف هاي روزانه خانوار ايراني، شست وش��وي سبزي و ميوه جات در 
سينك ظرفشويي ا س��ت كه اگر در تعداد همه خانواده ها ضرب شود، رقم قابل 
توجهي است. سازنده خانه ها مي توانند پس از اين از طرح هاي ابتكاري استفاده و 

آب شست وشو و آبكشي با آب شرب را به مخزني جدا از فاضالب هدايت كنند. 
شهرداري و س��ازمان زيباس��ازي هر روز مقادير زيادي آب را صرف تميزي 
نرده و سطوح شهر و آبياري فضاي سبز مي كنند. هرچند از آب چاه بوده و از 
شرب استفاده نمي شود، ولي مي توان با طرح هاي تشويقي جذاب مردم را به 
مشاركت در اين حوزه سوق داد. اگر مردم بدانند در قبال صرفه جويي و حس 
مسئوليت پذيري شان تش��ويق يا از خدمات ويژه اي برخوردار مي شوند، آن 
وقت شايد اتفاق بهتري بيفتد و جلوي هدررفت آب گرفته شود. به عنوان مثال 
پيشنهاد مي شود تانكرهايي را در مناطق تعبيه كرد كه مردم آب هاي تميز 
خود را تحويل ش��هرداري دهند و در ازاي آن كارت نان، خدمات شهروندي 
و غيره دريافت كنند. به اين ترتيب هم از هدر رفتن آب ش��رب در فاضالب 
شهري جلوگيري می شود و هم آب جمع آوري شده براي مصارف آبياري و 
زيباسازي شهري استفاده مي گردد. چيزي شبيه طرح موفق بازيافت زباله كه 
مردم با تفكيك زباله و تحويل در مكان هاي مشخص شده، هدايايي دريافت 
مي كردند و كم كم مقوله تفكيك، فرهنگ سازي شد و براي خانوارها جا افتاد. 
براي آب هم زمان الزم است تا شهروندان به اين پويش بپيوندند. بايد پي به 
جديت بحران آب ببرند تا به صورت داوطلبانه قدمي بردارند. بايد بدانند كه 
دود مصرف بي رويه آب بيش از همه در چشم خودشان مي رود و همگان مقابل 
ميراثي كه براي آيندگان مي گذارند، مسئولند. بايد فرهنگ امر به معروف در 
حوزه آب پر رنگ شود و مردم نسبت به هدر رفت آب در هر نقطه اي واكنش 
اعتراضي نشان دهند. اگر همه با هم پشت اين حق طبيعي باشند، شايد بتوان 

اين ميراث گرانبها را براي نسل بعد به يادگار گذاشت.

 از سبزي شويان در سينك ظرفشويي 
تا قالي شويان در حياط و پشت بام

بحرانسالهايبيآبي
وتوجيهاتآبكيما

خانم همسايه شيلنگ آب را تا آخر باز كرده و با فشار زياد جلوي در  مهسا 
خانه و پاركينگ شان را مي شويد. آن يكي به اسم تميز بودن هر روز مهاجر

تمام حياط را زير شالق شيلنگ مي برد و از فشار آب به جاي جارو 
اس�تفاده مي كند. آن يكي روي تميزي ماشين حساس است دائم 
 شيلنگ به دست تمام ماشين را آب مي گيرد و بعد هم يك ساعت 
 شيلنگ را توي جوي مي گيرد تا كف ها را محو كند. آن يكي هكتار هكتار زمين زبان بسته 
را جاليز هندوانه كرده و هرچه آب به شكم زمين هايش مي بندد باز هم كافي نيست. ديگري 
آنقدر ش�ير حمام را باز مي گذارد تا پس از هدر رفتن دهها ليتر آب ش�رب، تازه به دماي 
دلخواهش برسد. آن يكي هم كه مدام از بالكن خانه شان يك فرش يا پتو آويزان است كه 
معلوم نيست با چند تانكر آب آن را در حياط و پشت بام شسته است.  اينها تنها بخشي از 
هدررفت آب به صورت روزانه است. حاال آب هاي زيرزميني كه در قالب حفر چاه مصرف 
مي ش�ود بماند. آبي كه هر روز براي آبياري درختان سطح شهر استفاده مي شود بماند.

يك روز معمولي

هوا س��رد بود. مثل همه روزهاي ديگر كه آدم  مرضيه 
دلش نمي خواهد از زير پتوي گرم بيرون بيايد. باميري

مدام ساعت زنگ مي خورد و من آن را خاموش 
مي كردم. دلم مي خواست نصف حقوقم را بدهم 
ولي بگذارند يك ربع ديگر در رختخواب گرم و  
نرم بمانم. مامان آمد باالي سرم و وقتي موفق نشد با آرامش بيدارم كند، 
متوسل به زور شد و ليوان آب را روي صورتم ريخت. از جا پريدم. هاج و 
واج نگاهش كردم، چشمم را كه پر از آب بود به زحمت باز كردم و زل زدم 

توي چشم هاي مامان. 
صبحانه مفصلي خوردم و راهي دانشگاه ش��دم. تازه ترم اول بودم و مثل 
كالس اولي ها حس��ابي ذوق زده. نه غيبت مي كردم و نه س��ر كالس ها 
تأخير داش��تم. س��ال بااليي ها ما را دس��ت مي انداختند و به ما جوجه 
دانشجو مي گفتند. بيش��تر از من، مامان و بابا ذوق داشتند. هر روز برايم 
لقمه مي گذاشتند و بابا گاهي با راننده شركتشان مي آمد دنبالم كه براي 

پسرش كالس بگذارد. 
امروز، روز خوبي در دانشگاه نداش��تم. مثل تب دار ها هاج و واج به استاد 
خيره مانده و الم تا كام حرف نزده بودم. بعد هم با رفيقم س��ر يك جزوه 
ناقابل حرفم شد و حسابي از دستش كفري شدم. خالصه كه روز گندي 
داشتم. بدتر از همه باران بي موقع بود كه باريدن گرفت. فصل عاشقانه اي  
اس��ت، البته اگر با خودت چتر داش��ته باش��ي و نگران ِگل آلود ش��دن 

لباس هايت هم نباشي. و من نه چتر داشتم و نه... 
كالفه و عصبي در حالي كه حس��ابي قهوه  الزم بودم سوار ماشين شدم. 

راستي امروز ماش��ين دس��ت من بود و بابا با مترو س��ر كار رفته 
بود. باران زده بود و كل ش��هر پش��ت ي��ك ترافيك 

سنگين و بوق ممتد راننده هاي خسته و كالفه 
گير كرده بود. من هم يكي از آنها بودم. 

حوصله ماندن نداشتم و مدام دنبال 
راهي براي فرار كه ترافيك را دور 

بزنم و از آن شلوغي سرسام آور 
خالص شوم. 

ضبط را روشن كردم و يك 
آهنگ شاد گذاشتم تا كمي 
حال و هوايم را عوض كند. 
يكهو به سرم زد خانه نروم. 
در آن هواي باراني به سرم 
زد بروم آن طرف شهر دور 
دور. شيش��ه را كمي پايين 

داده بودم و بوي نم به مشامم 
مي خ��ورد و كم ك��م حالم رو 

به بهبود مي رفت. ان��رژي رفته ام 
داشت برمي گشت و من آن را مديون 

باران بودم. لحظه اي پا روي گاز گذاشتم 
و با س��رعت در بزرگراه پيش رفت��م. نمي دانم 

يكدفعه از كدام فرعي يك ماشين سبز شد و من مجبور شدم نيش ترمز 
بگيرم، ولي باز هم به سپر ماشين جلويي برخورد كردم و اعصابم حسابي 
خط خطي شد. حس مي كردم خون به رگ هاي مغزم نمي رسد. از دست 
راننده عصباني بودم كه يكهو سبز ش��ده بود، ولي كسي كه خالف كرده 
بود من بودم. سرم را از ماش��ين بيرون دادم و فحش نثارش كردم. او هم 
مرا بي نصيب نگذاشت و عصباني از ماشين پياده شد. چهار شانه و قد بلند 
بود. با عضالتي شش تكه كه معلوم بود هفته اي چند روز باشگاه مي رود. 
خواستم كم نياورم. پياده شدم و سينه به سينه اش ايستادم و ابروهايم را 
تاب دادم. هرچند براي دفاع از خود، قفل فرمان ماشين را پشتم قايم كرده 
بودم. راننده جوان از من بي اعصاب تر بود و شروع به فحش دادن كرد. اگر 
به خودم فحش مي داد مي گذشتم، ولي دست روي نقطه ضعفم گذاشت 
و مادرم را كه خط قرمز احساسم بود، نش��انه گرفت و حرف هاي ركيكي 
نثارش كرد. خون جلوي چش��م هايم را گرفت. دستم را دراز كردم و قفل 
فرمان را از پشتم در آوردم و نفهميدم كي و چطور توي سرش كوبيدم. فقط 
مي خواس��تم فحش هاي بدش را تالفي كنم، ولي وقتي متوجه سكوتش 
شدم كه داشت از پشت سرش خون مي چكيد و آرام به گوشه ماشين تكيه 
داده بود. هول كردم. تا پنج دقيقه قبل داشتم سعي مي كردم با بوي باران 
آرام شوم و از زندگي لذت ببرم، ولي حاال يك قاتل بودم كه بي هيچ نقشه 
از قبل مشخص شده اي دستم به خون يك جوان چهار شانه و بلند قامت 
آلوده شده بود. يك دانشجو سال اول كه حاال قاتل شده بود، دست و پايش 

مي لرزيد و قلبش تند مي زد. 
وقتي به خودم آمدم كه آژير آمبوالنس و ماش��ين پليس تمام محوطه را 
پر كرده بود و من با دس��ت هاي خون آلود متهم اصلي قتل بودم. 
دور ماش��ين را نوارهاي زرد رنگ خطر گذاش��تند و 
مأمورها عكس از زاويه ه��اي مختلف و آلت 

قتل گرفتند. 
به مامان و بابا كه خبر دادند من كالنتري 
هس��تم، داش��تند از ترس س��كته 
مي كردند. فكر كردند براي خودم 
اتفاقي افتاده و سريع خودشان 
را به آنجا رساندند، ولي وقتي 
دانستند پسرشان قاتل است، 
به طرز وحش��تناكي شوكه 
شدند و مامان همانجا غش 

كرد و آب  قند الزم شد. 
فاصله خوشبختي تا مرگ 
برايم ان��دازه برداش��تن و 
كوبيدن يك قفل فرمان توي 
س��ر جوان بود. همه چيز مثل 
يك كابوس اس��ت. امشب اولين 
ش��ب پس از قاتل بودنم است و من 
سعي دارم اشك هايم را پشت ديوارهاي 

بازداشتگاه پنهان كنم.

مثل يك كابوس

از دست راننده عصباني بودم كه يكهو سبز شده بود، ولي كسي كه خالف كرده بود 
من بودم. سرم را از ماشين بيرون دادم و فحش نثارش كردم. او هم مرا بي نصيب 

نگذاشت و عصباني از ماشين پياده شد


