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سخن هفته
اولینها

در این س�تون نگاهی ب�ه صفحات تقویم
تاری�خ معاصر خواهیم انداخ�ت تا درآنها
س�راغ « اولینها» را بگیریم و برایتان نقل
کنیم.

 داستان نخستین
عکاس ایرانی
عکاس��ی درایران داس��تان جالبی داردکه
خواندن آن ب��رای مخاطبان ج��ذاب خواهد
بود ،جالب است بدانید نخستین شخصی که
عکاس��ی را یاد گرفت و لقب نخستین عکاس
را ب��ه خ��ود اختص��اص داد ناصرالدین ش��اه
بود .پیدایش عکس و دوربین عکاس��ی برای
اولین بار در اواخر دوره حکومت محمدش��اه
قاجار توس��ط نظامیان و مستشاران اروپایی
که ب��ه تهران رف��ت و آمد داش��تند ،گزارش
شده است.
امابا روی کار آمدن ناصرالدین شاه و عالقه
وی به دوربین عکاس��ی ،عکاس��ی از انحصار
فرنگیان خارج ش��د و خود او به کار عکاس��ی،
ظهور فیلم و چاپ عکس پرداخت ،هرچند که
فعالیت ناصرالدین شاه به درون دربار و تربیت
عکاس��ان درباری محدود ش��د،ولی تأسیس
رشته عکاس��ی در مدرس��ه دارالفنون ،نشان
از اهتم��ام او ب��ه این امر دارد .وی عکاس��ی را

از شخصی فرانس��وی به نام «مسیو کارلیان»
آموخ��ت و با ظه��ور فیلم و چ��اپ عکس نیز
آش��نا بوده و از طرفی دس��تخط و توضیحات
وی در حاش��یه بسیاری از عکس��ها و عبارت
معروف «خودمان انداختیم» نشان از فعالیت
عکاس��ی او دارد از جمله عکسهای معروفی
ک��ه ناصرالدین ش��اه از خود به جا گذاش��ته
اس��ت ،عکس��ی از مهدعلیا (مادرشاه) و زنان
حرمسرایش است.

صاحب امتیاز :خبرگزاری جمهوری اسالمی
مدیر مسئول :محمدتقی روغنیها
سردبیر :محمد نوری
جانشین سردبیر :حسن وزینی
دبیر ویژهنامه :حسین مسلم
مدیر هنری :محمد طاهری
همکاران این شماره :پریا خداقلیزاده ،مهرانگیز
غفوری ،شهنـازسلـطانی ،حمیرا عالیی ،سمیه بهمنی
و مهسا قویقلب
صفحه آرایی :محمد عباسپور
عکس :آژانس عکس ایران
ناظر :احمد تهوری
حروفچینی :الهام رحمتی ،ابراهیم نجفی
لیتوگرافی و چاپ :موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران
توزیع :موسسه شهرستانهای ایران

بانوی آیینهها
کیس��ت ک��ه بتواند از فاطمه س�لام اهلل علیها س��خن
ب��ه می��ان آورد و حق مطل��ب را ادا کند؟ س��خن گفتن از
شخصیت فاطمه بس��یار دشوار است .اگر بناست تصویری
از او بس��ازیم ،چه تصویری بهتر از آن چیزی خواهد بود که
پیامبر اس�لام(ص) از سیمای او ترسیم کرده است .مگر نه
این اس��ت که محمد مصطفی(ص) دختر عزیز کردهاش را
چنان پرورد که در همه ابعاد گوناگون «زن بودن» نمونهای
گردد بیبدیل :مظهر یک دختر برای پدرش؛ مظهر یک زن
برای همسرش؛ مظهر یک مادر برای فرزندانش؛ مظهر یک
زن مسئول در برابر زمان و زمانهاش و مظهر یک شیرزن در
قبال سر نوشت جامعهاش .اغراقی در کار نیست .گزافهای
نیز در میان نیس��ت .فاطمه یک نمونه است .نمونهای تمام
نش��دنی برای زن .از دیروز تا همیشه .شاهدی زنده و گویا
ب��رای هر زن��ی که می خواهد ش��دن خوی��ش را خودش
انتخاب کند .چ��ه میگویم! اص ً
ال مگر میش��ود در دامان

مردی چنان تاریخس��از بالید و تاریخساز نشد؟ همین هم
هست که از وقتی چش��م میگشاید ،میآموزد که یک زن
 آن ه��م در جامع��های چنان بدوی  -میتوان��د ببالد و پربکش��د و پرواز کند .میآموزد که باید مبارزه کند .هماره و
همه جا .دختری در خانه پدری؛ زنی در خانه همس��رش؛
بانویی در جامعه اش ...و با اینهاست که در اندیشه و رفتار
و زندگ��یاش ،چگونه بودن را به زن دی��روز و امروز و فردا
بیاموزد.
حاشیه نروم؛ چه میتوان گفت بهتر از آن معلم سفر
کرده* ک��ه گفت« :نمی دانم از او چ��ه بگویم؟ چگونه
بگویم؟  1700سال است که شاعران جهان ٫در ستایش
مریم ،همه ذوق و قدرتش��ان را ب��ه کار بردند۱۷۰۰.
س��ال اس��ت که هم��ه هنرمن��دان و چهرهن��گاران و
پیکرس��ازان بشر ،در نشان دادن س��یما و حاالت مریم
هن��ر مندی های اعج��از گرانه کرده ان��د .اما مجموعه

این گفته ها و هنرمندی ها و کوش��ش ها و اندیش��هها
به اندازه این کلمه نتوانس��تهاند عظم��ت های مریم را
باز گویند که« مریم مادر عیسی است» و بس.
و ح��اال ...م��ن میخواه��م ب��ا چنین ش��یوه ای از
فاطمه(س) بگویم .اما باز درمیمانم .میخواهم بگویم
فاطم��ه دختر خدیج��ه بزرگ اس��ت؛ میبینم که نه،
فاطمه نیس��ت  .میخواه��م بگویم ک��ه فاطمه دختر
محمد اس��ت؛ میبینم که نه ،فاطمه نیست .میخواهم
بگویم که فاطمه همس��ر علی است؛ میبینم که فاطمه
نیست .میخواهم بگویم که فاطمه مادر حسنین است؛
میبینم فاطمه نیس��ت؛ میخواهم بگویم ،فاطمه مادر
زینب است و میبینم باز هم فاطمه نیست....
اینها همه هست و این همه فاطمه نیست.
فاطمه فاطمه است».
*دکتر علی شریعتی

فصـــالنــه

نوبرانههاي
بهاري
مهس�ا قوي قلب /اس��م نوبرانههاي بهار
كه به گوش هر كس��ي بخورد آب از لب و لوچهاش
س��رازير ميشود .گوجه س��بز ،چاغاله بادام ،توت
فرنگي و پسته خام از نوبرانه هاي ايراني فصل بهار
هستند و از قديم االيام چند روز بعد از شروع سال
نو به جاي لبو و باقالي ،ميوههاي نوبري روي چرخ
دستي دوره گردها جا خوش ميكنند.
حتي با نگاهي كوتاه به يك چرخ دس��تي كه پر
از گوجه س��بز و چاغاله در كنار خيابان پارك شده
بيش��تر عابران پياده و س��واره عنان اختيار از كف
داده و مجبور به توقف در كنار آنها ميشوند.
ولي هميش��ه هس��تند كودكاني كه با عبور از
كنار نوبرانههاي بهاري دس��ت در دست بزرگترها
به سرعت قدم هايشان افزوده ميشود چون واقعاً
با اين قيمتهاي سرس��ام آور خيلي از خانوادهها
قدرت خريد حتي مش��تي از اين ميوهها را ندارند،
كاش حداق��ل فص��ل ميوههاي نوبري س��ازمان

بازرسي و نظارت بر قيمتها ،نظارت خود را بر اين
دسته از فروش��ندگان بيشتر كنند چون با نگاهي
تقريباً بيطرف ميتوان گفت كه گاهي يك مشت
از اي��ن ميوهها ب��ا قيمتي برابر با چندي��ن كيلو از
همان ميوه در ماه آينده ارائه ميشود.

زندگي بي درخت
و آواز پرنده

ش��هرها بزرگ ميش��وند ،روي بال پرندگان و صداي طبيعت و برگ درختان خط ميزنند
و ش��يار ايجاد ميكنند  .چنين اس��ت كه هر بار چش��م باز ميكنيم برج و ساختمان و آپارتمان
اس��ت كه انبوه هم به جاي درخت و س��بزه مي نش��يند تا از س��بزي درخت و جادوي طبيعت
تنه��ا يادي خال��ي در ذهن ما بماند .اين گونه اس��ت كه روزي روزگاري بع��د از اين ،در رجوع
ب��ه خاطرات خود ب��ه آن تنها درختي فك��ر ميكنيم ك��ه در جدال ش��هر و خانههايش چون
عكس��ي خالي روان��ه قاب خانهها ميشود.س��هم ما از زمين در عصر انفجار س��ود و س��رمايه،
در عص��ر تكثي��ر ش��هر و خانه و آپارتمان چيس��ت؟ همان ق��اب خالي ،هم��ان تنههاي بريده
درخت��ان ،همان خالي بي س��بزه و پرنده در متن خاك .زيس��تن در آن روز چگونه اس��ت؟ در
عصر بي زمين و آس��مان پاك و درخت چگونه اس��ت؟ زيس��تن در ميان شبكههاي تو در توي
آپارتماني در حضور خاكس��تري بي روح شهر چگونه است؟زيس��تن بي درخت ،بي آواز پرنده
و رنگ بال پروانه چگونه است؟

فك��ر خ��وردن گوج��ه س��بز و چاغال��ه بادام
نم��ك زده ناخ��ودآگاه آب از ده��ان هم��ه راه
مياندازد ،ب��ه اميد آن روز كه هر كودك ايراني در
فصل اين نوبرانه ها فقط آب دهانش راه نيفتد بلكه
مشتي از این نوبرانهها هم نصيبش شود.

