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گرینویچ

ماهی در شن های صحرا

 

صحراهای عربستان به خاطر شنزار های بی کران خود 
معروف هستند اما همين چشــم اندازهای تکراری، 
 می توانند جلوه ای از اعجاب طبيعت باشــند. اخيرا، 
برآمدن یک صخره در صحراهای عربستان به شکل 
ماهی بزرگ، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. 
این صخره، به صورت اتفاقی توسط یک عکاس دیده و 
ثبت شده است. خالد العنزی، که عکاس و مستندساز 
اســت، در یک منطقه باســتانی در منطقه االوال با 
استفاده از یک پهپاد، فيلمبرداری می کرد که شمایل 
یک صخره توجهش را جلب کرد. او پهپادش را باالی 
این صخره برد،  و در کمال تعجب دید که شــکل آن، 
کامال شبيه یک ماهی بزرگ در حال شنا در آب است. 
او گفته اســت که احتماال قبل از او هــم افرادی این 
صخره را دیده اند اما تصویربرداری با پهپاد باعث شده 
این شمایل ماهی شکل نمایان شود. این عکاس،  این 

صخره را ماهی صحرا نامگذاری کرده است.

خیمه مرگ بر سر لندن 

مسابقه زيبايی شترها
 

آنهایی که برای جام جهانی به قطر رفته اند، متوجه شده اند که در 
کنار مسابقات پرهيجان فوتبال، یک مسابقه عجيب دیگر هم در 
جریان است که حسابی طرفداران خود را دارد. نفراتی که در این 
مسابقه شرکت می کنند، نه فوتباليست ها، که شترهای زیبایی 
هســتند که برای تصاحب عنوان زیباترین شــتر دور هم جمع 
شده اند. البته درستش این است بگویيم صاحبانشان آنها را هم 
دور هم جمع کرده اند. این مسابقه، در صحرایی در 25کيلومتری 
دوحه برگزار می شود و صدها شتر، از قطر و دیگر کشورهای در 
آن شرکت کرده اند. این مســابقه، با هدف آشنا کردن مسافران 
جام جهانی با فرهنگ پرورش و نگهداری شتر، با حمایت دولت 
قطر برگزار شده است. برگزارکنندگان این مسابقات کامال روحيه 
رقابتی دارند و تمام تالش خود را می کنند تا شترشان برنده شود. 
آنها می گویند که به اندازه مربيان جام جهانی نگران هســتند و 
صاحب کویتی یکی از شترها، به شوخی گفته است که فکر می کند 
شترش از مسی و رونالدو هم بهتر است. برگزاری مسابقه هم جدی 
است و یک تيم پزشکی، شترها را بررسی می کند تا مطمئن شود 
از بوتاکس و دیگر روش های مصنوعی برای زیبایی استفاده نکرده 
باشد. سال گذشته، شترهای زیادی به همين خاطر از یک مسابقه 
در عربستان اخراج شدند. برندگان، عالوه بر جام، حدود 60هزار 

دالر جایزه می گيرند.

عاقبت فضولی مجرم فراری
 

اصل هميشــگی برای فراری ها این است تا آنجا که می توانند، 
مخفی بمانند و کاری نکنند که خودشان را لو بدهند. این دقيقا 
کاری است که یک مجرم فراری آمریکا انجام نداده. او نه تنها 
هویت خود را پنهان نکرده، که با کالنتــر منطقه هم کل کل 
کرده و برایش کری خوانده اســت و خب نتيجه هم مشخص 
است؛ دستگيری مجرم فراری. این مرد آمریکایی، با مراجعه به 
صفحه سرکالنتر جورجيا در آمریکا، برای پز دادن نوشته بود 
که چرا نامش در ليســت فراری های تحت تعقيب نيست. این 
شوخی او، باعث شد تا پليس به پرونده او مراجعه کند و متوجه 
شود که واقعا این فرد را در ليست جا انداخته، چون او دو حکم 
جلب دارد. پليس، بالفاصله با سرعت وارد عمل شد و بعد از پيدا 
کردن موقعيت این مرد، او را دستگير کرد. بعد از دستگيری، 
پليس در صفحه خود از این مرد به خاطر اینکه یادآوری کرده 

بود باید بازداشت شود، تشکر کرده است.

اگر فارغ از جهت گيری های 
سياســی و احساســی نگاه 
کنيم، می بينيم که این شــعار در فرهنگ اسالمی، چيز 
جدیدی نيست و مطالبه آن، تحصيل حاصل است؛ چراکه 
اسالم از دیرباز، زندگی و آزادی زن را تضمين کرده است. 
مقایسه ای کوتاه بين اســالم و نگاه های مکاتب مختلف 
بشــری به مقوله زن، ما را به این حقيقت می رساند. در 
این مقال با استفاده از آثار استاد شهيد مرتضی مطهری 
به این مبحث می پردازیم. در بعضی از منابع دینی آمده 
است که زن از مایه ای پست تر از جنس مرد آفریده شد و 
جنبه طفيلی دارد و برای کامجویی مردان به وجود آمده 
است؛ اما قرآن کریم وقتی به موضوع خلقت می پردازد، در 
درجه اول به سرشت زن و مرد اشاره می کند و به صراحت 
می فرماید که زن  را از همان جنس مرد و حوا را از سرشت 

آدم آفریدیم.
گفته اند زن، عنصر گناه و شيطان کوچک است که از وجود 
او شر و وسوسه برمی خيزد و هر جنایتی که صورت بگيرد 
حتی اگر توسط مردان باشد، ریشــه در حضور یک زن 
دارد؛ چراکه شيطان مستقيما در وجود مرد، راه نمی یابد 
و تنها از طریق زنان، مبادرت به این کار می کند. در ابتدای 
خلقت هم شــيطان، اول حوا را فریفت و بعد آدم را از راه 
حوا اغوا کرد. اما منطق قرآن این نيست. قرآن می فرماید: 
شيطان، آن دو را وسوسه کرد و آن دو را لغزاند و آن دو را 
فریفت و برای آن دو قســم یاد کرد که من خيرخواه شما 

هستم. 
دقت کنيم که در همه این مــوارد و در آیات دیگر نيز از 
ضمير تثنيه استفاده می کند و نشان می دهد که شيطان 
همزمان با هر دو سخن می گفته و اینطور نبوده که حوا را 

گول بزند تا از طریق حوا در آدم تأثير بگذارد.
گفته اند چون زن نمی تواند مقامات بلند معنوی و روحانی 
را طی کند، هرگز به بهشــت نمی رود امــا قرآن جواب 
می دهد که این امر، اصال مربوط به جنســيت نيســت و 
وصول به مقامات عالی الهی و ملکوتی، بســته به ایمان  و 
 عمل صالح اســت که زن و مرد به طور یکسان می توانند 
بدان مبادرت کننــد؛ آنگاه برای نمونــه در کنار هر مرد 
بزرگ الهی، یک زن بزرگ الهی را مطرح می کند؛ همسر 
آدم، همسران ابراهيم، مادر موســی، مریم مادر عيسی، 
همسر فرعون و... . در قرآن آمده است که ما به مادر موسی 
وحی فرستادیم... یا مادر عيسی در محراب عبادت، کليم 
و همزبان مالئکه بود و از غيب برایش روزی می رســيد، 
طوری که زکریای پيامبر غبطه خورد و آرزو کرد فرزندانی 

چون او داشته باشد.
یکی دیگر از نظریات تحقيرآميز نسبت به زن، این است 

که وجود زن ذاتا شر و پليدی  است؛ مردان در عين اینکه 
باید از زن، بهره خود را ببرند بایــد از او پرهيز کنند زیرا 
مایه بدبختی و گرفتاری اســت. اما قرآن کریم همسران 
را مایه ســکونت و آرامش دانسته اســت. در آیين های 
ریاضت طلبی، رابطه جنسی با زنان را ذاتا پليد می دانند. 
از نظر آنان تنها کسانی به مقامات باالی معنوی می رسند 
که از ارتباط جنسی دور باشند. این تفکر، ازدواج را تنها 
از باب دفع افسد به فاســد روا می داند و معتقد است که 
چون غالب افراد، قادر به مجردزیستن نيستند و گرفتار 
فحشا می شوند، اشکالی ندارد ازدواج کنند وگرنه ازدواج 
چيز مطلوبی نيســت. اصل این اندیشــه، بدبينی به زن 
است و محبت زن را جزو مفاسد بزرگ اخالقی به حساب 
می آورد؛ درحالی که اســالم، با این نظر، سخت مخالفت 
می کند و دوست داشتن زنان را جزو اخالق انبيا می داند و 

ازدواج را مقدس و تجرد را پليد می شمارد.
از دیگر نظرات محقرانه نســبت به زن این است که زن، 
مقدمه وجود مرد است و برای مرد آفریده شده است؛ اما 
اسالم به صراحت می گوید: زمين و آسمان و ابر و باد و گياه 
و خورشــيد و... همه و همه برای انسانـ  بدون تفاوت در 
جنسيتـ  آفریده شده  اند؛ نمی گوید زن برای مرد آفریده 
شده است؛ می گوید هر کدام برای دیگری آفریده شده   و 
موجب پوشش ضعف های یکدیگرند؛ »هن لباس لکم و 

انتم لباس لهن«.
بنابراین اسالم از نظر فلســفی، نگاه تحقيرآميزی نسبت 
به زن ندارد و هرچه باعث حقارت مقام زن شود را مردود 
دانسته و حقوق آنان را نيز با حقوق مردان، مساوی و برابر 
شمرده است؛ ازجمله حق زندگی و آزادی را. اما صحبتی 
که غربی ها در مورد تساوی حقوق می  کنند، در واقع تشابه 
است نه تســاوی. آنها تفاوت های غریزی و طبيعی زن و 
مرد را نادیده می گيرند و حقــوق، تکاليف و مجازات های 
یکسان برایشان قائل می شــوند. نقطه اختالف ما با آنها 
دقيقا همين جاست. اسالم، تساوی را قبول دارد اما آنان 
تحت عنوان تساوی، دنبال تشابه هستند که اسالم، آن را 
قبول ندارد و برابری حقوق را غير از یکنواختی و یک شکلی 

می داند.
ضمن درنظرگرفتن فرق تشابه و تساوی، باید دانست که از 
نظر آفرینش، زن و مرد با هم تفاوت دارند. همين موضوع 
ایجاب می کند که از لحاظ تکاليــف، حقوق، مجازات ها 
و... شرایط مشابهی نداشته باشند. در اروپای قبل از قرن 
بيستم، زن قانونا و عمال حتی فاقد حقوق انسانی بود؛ اما 
پس از نزدیک یک قــرن، در نهضتی که به نام زن صورت 
گرفت، به مشابه سازی  زن و مرد پرداختند؛ در نتيجه، بر 
زنان تکاليفی بيشتر از حد طاقت و ظرفيت شان بار شد و با 
اغواگری رسانه ای، آن را معادل تساوی و برابری و آزادی 
زن دانستند. اميدوارم در مقال بعدی تحت عنوان »غرب 

و زن، زندگی، آزادی« در این باب، بيشتر صحبت کنيم.

فرهنگ و زندگي

سیدمحمدرضا واحدی

اسالم و زن، زندگی، آزادی

تقويم/ سالمرگعدد خبر

 نابغه موسیقی که صدایش مثل 
هیچ کس نبود 

»آن زمان ها خوشحال بوديم 
و شادی می کرديم که ظهر 
در جايی مهمان هستیم که 
تاج در آنجا حضور دارد. و 
اين شب را شــب شادی 
می دانستیم، چرا که همراه 
او بوديم و از صدايش لذت 
می برديــم؛ صدايی که به 
واقع از جنس ديگری بود. 
همه می خواندند اما صدای 
تاج صدای ديگری بود و اين 

خواست خداست. هنرمند بايد سیمش به سیم ازلی وصل باشد.« 
اينها را استاد حسن کسايی، نوازنده بزرگ نی می گويد.

در زمانی کــه جالل الدين تــاج اصفهانی در قیــد حیات بود، 
خواننده های مختلفی در راديو برنامه اجرا می کردند؛ چهره هايی 
که با روزنامه ها و مجله های بسیاری در ارتباط بودند و میل زيادی 
به مطرح شدن داشتند. با اين همه امروز نه اسمی از آنها هست و 
نه يادی. تاج ارتباط زيادی با مديران روزنامه ها و تلويزيون و راديو 
نداشت. حتی در زمانی هم که راديو نبود، از صدای او صفحه ای ضبط 
نشد. با اين حال، هنرش او را زنده نگه داشت. آوازهای تاج يادگار 

ارزنده ای است از مکتب اصفهان.
ســیدجالل از همان اوايل به خاطر ذوق موسیقايی و عالقه ای که 
نسبت به ادبیات فارسی داشت، در مناسبت های گوناگون، شعری را 
انتخاب می کرد و لب به آواز می گشود. نخستین مربی او پدرش بود 
و بعدها در مکتب سیدعبدالرحیم اصفهانی، مکتب حبیب و مکتب 
عبدالحسین صفر پرورش يافت. البته همراه با خانواده ای که همواره 
مشوق او بودند. مجموعه اين عوامل و نبوغ باطنی او به همراه صدای 
منحصربه فردش، خیلی زود او را به چهره ای بی مانند تبديل کرد. 
البته منش نیک و بزرگواری اش هم در اين امر، بی تأثیر نبود. تاج، 
گنجینه و حافظ تمامی پرده ها، مقامات و گوشــه های موسیقی 
مقامی ايرانی بود. از شاگردان شناخته شده تاج، می توان از مرتضی 
شريف، احمد مراتب، حسین شاه زيدی و علیرضا افتخاری نام برد.

از مشهورترين آثار جالل الدين تاج اصفهانی صفحه آواز همايون 
است که در حدود 1312 در تهران ضبط شــد. اين اثر، دهه های 
متوالی از شــهرت و محبوبیت برخوردار بــود و از آثار معیار در 
بررسی مکتب آواز اصفهان است. علی تجويدی از نوازندگان ويلن 
درباره تاج اصفهانی گفته  است: »به راستی تاج اصفهانی ازجمله 
چهره های درخشان عالم هنر و خوانندگی است که شايد سالیان 
دراز مادر دهر چنان فرزندی نزايد. تاج اصفهانی صرف نظر از هنر 
و هنرمندی واجد شرايط صفات برجسته ای بود. از مکارم اخالقی، 
مناعت طبع، بزرگ منشی و وارســتگی گرفته تا ظرافت طبع و 
خوش صحبتی همه دست به دست هم داده و از تاج انسانی نمونه 
به وجود آوردند تا جايی که هیچ کس پیدا نمی شود که او را ديده 
باشد و شیفته اش نشود.«  تاج در بامداد 13 آذر 1360 در سن 7۸ 
سالگی در منزل پدری به علت کهولت سن و بیماری درگذشت و 

در تکیه سیدالعارفین در تخته پوالد اصفهان به خاك سپرده شد.

حافظ

به داِم زلِف تو دل مبتالی خويشتن است

بکش به غمزه که اينش سزای خويشتن است

کســی نمی داند چــه حکایتی اســت کــه همه 
خوراکی های خوشــمزه، چاق کننده اند. هرچه که 
هست، این خوراکی ها آدم را چاق می کنند و چاقی 
هم با خودش بيماری هایی مثل فشار خون و دیابت و 
کلسترول باال می آورد. شاید برایتان عجيب باشد اما 
به گفته رئيس دانشگاه علوم پزشکی ایران، بيش از 
50ميليون نفر از جمعيت کشور چاق هستند که ابتال 
به بيماری های غيرواگير را به شدت افزایش می دهد. 
آنطور که این مســئول گفته، از ســنين کودکی تا 
سنين ميانسالی و کهولت، چاقی سالمت و کيفيت 
زندگی افراد را تحت تأثير قرار می دهد و منجر به بروز 
بيماری هایی می شود که طول عمر را کوتاه می کند. 
در چاقی مفرط تا 20سال کاهش طول عمر وجود 
دارد و افرادی که چاقی مفــرط دارند باید جراحی 
شوند. اما همانطور که می دانيد، بيشتر چاقی ها مفرط 
نيست و با رژیم غذایی سالم و درست و البته فعاليت 

بدنی مثل ورزش رفع می شود.
این را هم الزم است اضافه کنيم که همه چاقی ها، 
از خوردن زیاد حاصل نمی شــود و چاقی علت های 
مختلفی می تواند داشته باشد، مثال عوامل ژنتيک 
یا روان شناختی و یا تحرک خيلی کم هم می تواند 
منجر به چاقی شود. به هر حال پيدا کردن علت اصلی 
چاقی بزرگ ترین و کليدی ترین عامل موفقيت در 
درمان یا پيشگيری از آن اســت. به عنوان مثال اگر 
بدانيم که عادات و سبک زندگی یک شخص، باعث 
چاق شدنش شده، می توانيم با ایجاد تغييرات مثبت 
در ســبک زندگی به درمان اضافه وزن و چاقی آن 
فرد کمک کنيم. یا مشــکل اصلی شخص، ژنتيک 
و بيماری اســت و وزن شــخص در کنار سایر علل 
افزایش یافته و به این راحتی ها قابل بازگشت نيست، 
انواع عمل جراحی الغری می تواند راه گشا باشد و 

سالمتی و وزن ایده آل را به فرد بازگرداند.

دغدغه

چاق نشو

من شدم وســيله  خيریه. هر جا 
ميرم می خوان عمــل خير روم 
پياده کنن. بعد از این همه سال هنوز شکل یتيم هام. همه 
با من مث بچه های یاکالزدریف رفتار می کنن که بهشون 
غذا می دادن چون هنوز خيلی کوچيک تر از اون بودن که 
گناهی کرده باشن. از بچه ها فقط یک تشکر نوک زبونی 
توقع داشتن. از من بيشــتر توقع دارن، چون بيشتر توی 
دنيا زندگی کردم. می خوان سفره  دلمو پهن کنم و قصه  
یه عمر زندگی تــوی قفس ها رو براشــون تعریف کنم. 
می خوان همه چی قفس هایی رو که توشون زندگی کردم 
بگم، انگار من مرغ عشقم، موش سفيدم، یا ميمونم. اگه 
توی هائيس نورنيوس به جای سيب زمينی پوست کندن 
یا جمع و تفریق، یاد گرفته بــودم قصه تعریف کنم، اگه 
هر روز مجبورم می کردن قصــه  زندگيمو تعریف کنم و 
با یه ترکه باال سرم وای ميســتادن تا تپق نزنم، حتما یاد 
می گرفتم چيکار کنم که خوششون بياد. واسه شون قصه  
یه عمر زندگی توی زندونایی رو تعریف می کردم که هر 
روز، هر سال، پيشونيمو می چسبوندم به سيم های حصار 
و به دور دورها زل می زدم و خواب چيزایی رو می دیدم که 
هيچ وقت نمی تونستم داشته باشم، زندونایی که نگهبانا 
بهم فحش می دادن و با تيپا می فرســتادنم زمين شوری. 
وقتی قصه ام تموم می شد، ملت سرشونو تکون می دادن 
و دلشــون به حالم می ســوخت و حرص می خوردن. اما 
حقيقتش اینه که من باغبون بودم، اول واسه شهرداری، 
بعدش واســه خودم؛ باغبونام بيشتر وقتشون دماغشون 

توی زمينه.

جی. ام. کوتسیا

زندگی و زمانه مايکل کی
بوک  مارک

بايد مر خادمان اين مجلس بزرگ را کتابی 
تصنیف کنم به پارسی دری....

دانشنامه عالئی

وقتی مقرر شد انجمن آثار ملی، آرامگاهی نو بر 
مزار شيخ الرئيس در همدان بنا کند تا برای آیين 
هزاره اش در اردیبهشت 1333 آماده شود، قرار 
شد تا آثارش نيز نشر یابد تا »یادگار جشن هزاره 
ابوعلی ســينا« باشــد. ازهمين رو در آغاز همان 
دهه، تصحيح و تنقيح بخش الهيأت »دانشنامه 
َعالئی« به محمد معين ســپرده شد، چنان که 
بخش طبيعيات آن نيز به ســيدمحمد ِمشکوه                    

واگذار شد.
در آن زمان معيِن 33 ساله، در جایگاه نخستين 
دکتری ادبيات دانشــگاه تهران، در دانشــکده 
ادبيات معلمــی می کرد و در مؤسســه لغتنامه 
دهخدا، دستيار ارشــد عالمه بود و مشکوه 51 
ساله هم که نسخه پژوه و کتاب شناس مبرزی بود 
و 2 سال پيش تر کتابخانه شخصی اش رابه دانشگاه 
اهدا کرده بود، در همان دانشکده تدریس می کرد.
این اثر که در فلسفه و شــقوق آن است، از لحاظ 
زبان، نثر، درونمایه علمی، جایــگاه آن در تفکر 
این حکيم ایرانــی و تأثيرگذاری هایش در آثار 
سپســين به ویژه بر ناصرخســرو و بابــا افضل 
کاشانی به لحاظ نگارش فلســفی و بر بهمنيار 
بن مرزبان در »التحصيــل« و امام محمد غزالی 
در »مقاصدالفالسفه« در موضوع نوشتاری محل 

توجه فراوان است.
او که این مکتوب را در اصفهان و به فرمان ابوجعفر 
عالءالدوله، امير آل کاکویه نگاشــت، نخستين 
کتاب جامع در فلسفه به زبان فارسی درایران، در 
سده های پس از اســتيالی اعراب است و همين 

شاید مهم ترین ویژگی آن باشد.
نثر ابن سينا سخت اما استوار است، شاید به این 
سبب که او در آن دوران از زندگی اش، در جدال 
با خود بود برای فارســی نگاری ومزاحمت هایی 
که زبان عربی به ناگزیــر در ذهن و زبانش پدید 
می آورد. هرچند او در پی آن بــود تا با جمالت 
و عبارات کوتاه، مســتقيم به اصل بپــردازد و از 
حاشيه روی و حتی استفاده از ارائه های لفظی و 

صنایع ادبی پرهيز کند.
اهل دقت نوشته اند زبان پســر سينا که متأثر از 
گویش خراســان بزرگ بوده از آن جهت بسيار 
حائز اهميت است و این برای اول بار بودکه مفاهيم 
فلســفی که پيش تر از یونانی به عربی رفته بود، 
به فارسی درآمد و حتی می توان اینگونه نتيجه 
گرفت کــه معادل یابی های فارســی او نه صرفاً 
ترجمه، بلکه ابداعی تام است که از توش و توان 
پيدا و پنهان زبان فارســی بهره برده است. برای 
مثال در مقابل قائم به ذات، »ایســتاده به خود« و 
در برابر ضرورت و وجوب، »هرآینگی« مستفاد 

کرده است.
این 2 اثر در ســال 1331 یعنی 70سال قبل به 
طبع رســيدند اما انتشــار بخش های دیگر این 
اثر حسين بن عبداهلل بن ســينا برای هزاره او به 

مقصود نرسيد.

70 سال از انتشار بخش هايی از 
»دانشنامه َعالئی« تصحیح محمد 

معین و محمد ِمشکوه گذشت

هرآینگی تفلسف

حمیدرضا محمدی ، روزنامه نگار

جهان تغيير کــرده. من این 
را در آب احســاس می کنم. 
در زمين احســاس می کنم. این را در هوا استشمام 
می کنم. بســياری چيزها که قبال وجود داشــت، از 
دست رفته چرا که زندگان امروز هيچ کدام آن گذشته 

را به خاطر نخواهند آورد.

پیتر جکسون

دیالوگ

ارباب حلقه ها

لندنی هــا، وقتــی در چنيــن روزی در 
سال1952 از خانه هایشان خارج شدند، 
چيز عجيبی دیدند. آسمان هوای لندن، 
از هميشه غليظ تر شــده بود . آنها سال ها 
بــود که با چنـيـن آلـــودگی در لندن 
زندگــی می کننــد و به شــوخی به آن 
سوپ می گفتند اما چيزی که در  آن روز 
می دیدند، با همه موارد پيشين فرق داشت. 
بعدها، تاریخ هم ثابت کرد که آن آلودگی 
هوا، با همه  چيزهایی که بعد و قبلش بوده 
متفاوت بود. مه دود عظيم لندن، در 5روز 
آینده، چنان پایتخــت انگليس را تيره و 
تار کرد که مردم فاصلــه نزدیک خود را 
نمی دیدنــد و پليس ها ســر چهارراه ها، 
مشعل به دست گرفته بودند. این مه دود، 
ارمغان مرگ برای لندنی ها بود و در 5روز، 
جان4هزار نفر را گرفــت و برای بيش از 
100هزار نفر، مشکالت جسمانی ایجاد 

کرد.
لندنی ها در آن سال ها، با آلودگی غریبه 
نبودند و از قرن نوزهم، با این توده غـلـيـظ 
و زردرنگ زندگــی می کردنــد، اما این 
مورد خاص، نتيجــه ترکيب آالینده های 
صنعتی و یک شرایط جوی کم فشار بود. 

در نتيجه آن، لندن عمال تعطيل شــد و 
تنفس هوا، حتی در فضاهای داخلی و بسته 
هم خفه کننده بود. دیــد در بخش هایی 
از شــهر، عمال نزدیک به صفر رســيده و 
فضای شــهر کامال آخرالزمانی شده بود. 
حمل ونقل، مختل شده بود و آمبوالنس ها، 
نمی توانستند در خيابان های شلوغ حرکت 
کنند. مردمی که می خواستند خودشان را 
به بيمارستان برسانند، خودروهایشان را 
در خيابان رها می کردند. اوضاع چنان بود 
که حتی یک گله گاو هم در اطراف لندن 
به خاطر استنشــاق این هوا خفه شدند. 
لندن، عمال در برابر آلودگی بی دفاع و فلج 
شده بود. این وضعيت، به یک شرمساری 
ملی تبدیل شد و مسئله آلودگی را، که به 
بخشی از زندگی هميشگی و روزمره مردم 
در لندن تبدیل شــده بود، به یک بحران 

اضطراری تبدیل کرد. درخواســت عموم 
مردم از مقامات این بود که فکری به حال 
شرایط کنند و در نهایت، دولت انگليس 
که در ابتدا چنــدان آلودگــی را جدی 
نمی گرفت، 4ســال بعد از مه  دود عظيم 
لندن،  قانون هوای پاک را تصویب کرد. این 
قانون، استفاده از زغال سنگ در خانه ها و 
کارخانه ها را محدود کرد. دولت همچنين 
به خانوارها کمک کرد که برای گرم کردن 
خانه های خود، به جای زغال سنگ از گاز 
طبيعی و نفت و برق استفاده کنند. اینها 
البته باعث نشد که مه دودهای بزرگ دیگر 
سراغ لندن نرود و در سال1962، دوباره 
آلودگی نفس شهر را گرفت. اما این قانون، 
در تاریخ محيط زیست، یک اقدام بزرگ 
شناخته می شود و به بهداشت عمومی در 

بریتانيا کمک بزرگی کرده است.


