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مكاشفه
اين هم شد برجام؟

اقتصاد پسا تحريم
در «توسعه صنعت نفت»

مجله «توسعه صنعت نفت» در دور جدید
و قطعي تازه منتش��ر شد .در دور جدید اين
نش��ريه علي صادق��ي صاحب امتي��ازي را
برعهده دارد و مهدي افش��ارنيک س��ردبير
است .شماره اول دور جدید تيتر «بفرماييد
لندن» را دارد که اش��اره به کنفرانس رونمايي از قراردادهاي نفتي در لندن
اس��ت .در اين خصوص توسعه صنعت نفت با سيد مهدي حسيني مصاحبه
انجام داده اس��ت .از ديگر پروندههاي اين نشريه «دوران پسا تحريم چگونه
اس��ت ».همين طور پروندهاي به مناسبت  ۲۸مرداد درج شده است .عنوان
اين پرونده «چپ با نفط يا عليه نفت است؟» محمد طبيبان و عباس عبدي
توگويي به ابراز نگاه
در اين پرونده يادداشت نوشتندو سعيد ليالز هم در گف 
و تحليل خود پرداخته است .همچنين جواد عاصميپور به دوران پسا تحريم
پرداخته است و نقدي هم به زنگنه وارد کرده است .شمس اردکاني ،نرسي
توگويي انجام دادهاند .نشريه
قربان و کامران دادخواه هم در اين نشريه گف 
توسعه صنعت نفت را ميتوانيد از روزنامه فروشيها تهيه کنيد.

نگاره
 70سال عکاسی کامران عدل در فرنگ

«كام��ران عدل» گزيدهاي از عكسهاي  70س��ال
گذش��تهاش را براي برگزاري يك نمايشگاه به پاريس
ميب��رد .اي��ن ع��كاس پيشكس��وت در گفتوگو با ايس��نا ،اظه��ار كرد :در
كش��ورهاي ديگر ،رسم اس��ت وقتي كه يك هنرمند به سن پيري ميرسد،
س��ابقه كارياش را با برگزاري يك نمايشگاه از ابتدا تا زمان حال ،بهنمايش
ميگذارد و در واقع از كارهايش گزارش��ي ارائه ميكند ،اما متأس��فانه ايران
اي��ن روند را ندارد .به همين دليل قص��د دارم حدود  300عكس را از ميان
همه عكسهايي كه در طول  70سال عمر كاريام گرفتهام ،در شهر پاريس
پایتخت فرانسه بهنمايش بگذارم.
اين عكاس از همكاري نكردن شهرداري تهران در اين زمينه اظهار نارضايتي
كرد و گفت :اين بسيار بد است كه براي پيشكسوتان ،اجازه برگزاري نمايشگاهي
بهعنوان رزومه كاريش��ان داده نميشود .عدل درباره اين نمايشگاه توضيح داد:
من از هر سري ،يك عكس را در سايز  45*30سانتيمتر در قالب يك دفترچه به
شهرداري پاريس ارائه ميكنم تا در صورت موافقت بتوانم كارهايم را آنجا نمايش
دهم .وي برگزاري اين نمايش��گاه در پاريس را اولويت كارياش دانست و گفت:
س��ال گذش��ته به من اعالم كردند كه در سه سال آينده ميتوانم نمايشگاهم را
برگزار كنم .من نيز از ماه مارس تاكنون براي پيگيري كارهايم با شهرداري پاريس
در ارتباط هستم .او با تأكيد بر اينكه مجموعه عكسهايي كه براي برگزاري اين
نمايشگاه انتخاب كرده ،از شهر پاريس هستند ،اضافه كرد :من 15هزار عكس از
پاريس دارم كه  300عكس از ميان آنها را براي برگزاري نمايشگاه به شهرداري
پاريس ارائه ميكنم.
 24ش��هريورماه نيز
ب��ه س��مت پاريس
م��يروم ت��ا بتوانم
مجموع��ه عك��س
ديگري از اين ش��هر
زيبا تهيه كنم.
برج ایفل ،پاریس
عکس :کامران عدل
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صاحب امتیاز :خبرگزاري جمهوري اسالمي

عموج��ان دلواپس ما اعت��راض دارند .معتقدند
اين هم��ه برجام برجام ميكنيد پس كو دنبهاش؟
گفتيم باز چه ش��ده كه چنين خشمگين هستيد؟
مجوز كنس��رت ش��هرام ناظ��ري در تبري��ز كه به
س�لامتي لغو ش��د ،فيلم رس��تاخيز هم كه هنوز
بالتكليف است ،س��ايه پررنگ كابينه هاله نور هم
كه بر همه امور مستدام است و براي مديريت ساير
اماكن در دس��ترس دنيا در حال آمادهسازي اس��ت ،خودروسازهاي وطني
هم كه هنوز بر عهد ديرين دايورت مش��تريها پايبندند ،به فرموده روزنامه
فخيمه توپخانه هم كه هيچ سرمايهگذار عاقلي براي سرمايهگذاري در ايران
پا پيش نميگذارد ...مشكل جديدي پيش آمده؟
عموجان فرمودند« :دالر يك ش��به  300تومن گران شد .شاخص بورس
سقوط كرد .اين چه وضع مديريت مملكت است؟ دوغ شتر  1000تومان و
روغن كوسه هم  2000تومان افزايش قيمت داشته است .خب اگر اينجوري
اس��ت ديگر برجام ميخواهيم چه كنيم؟ در ضمن در صفحه  13برجام هم
يك ويرگول محل مناقش��ه اس��ت كه ما نميفهميم براي چه آنجا ويرگول
گذاش��تهاند .اص ً
ال اين همه ويرگول و نقطه مش��كوك است و بايد مشخص
ش��ود كه مگر گوشكوب چه ايرادي دارد؟» (منظورشان از گوشكوب عالمت
«!» است نه آن گوشكوبي كه شما فكرش را ميكنيد)
خب خيلي هم خوب اس��ت كه دوس��تان دلواپس قيمت دالر و باالرفتن
يك ش��به آن هس��تند .چون روزگاري نه چندان دور بود كه دالر ساعت به
س��اعت در حال نوسانهاي خداتوماني بود و اين همه جلز و ولز دوستان را
شاهد نبوديم .همانطور كه تحريم از پي تحريم ميآمد و تيم مذاكرهكننده
قبلي يك تك پا تشريف نميبردند مجلس تا درباره نحوه مديريت و انبوهي
دستاوردهاي شان صحبت بفرمايند.
عموج��ان غريدند« :حتماً الزم نب��وده بروند .خيال ما از تيم قبلي راحت
بود و ميدانس��تيم كه آنها از مسير صواب منحرف نميشوند .شمايي كه به
روي كري و اشتون ميخنديد و براي شان فرش قرمز پهن كردهايد بايد زير
ذرهبين باشيد .راس��تي اين چه جور برجامي است كه دكتر ظريف چندين
و چند دندان ش��ان را هم از دس��ت دادهاند؟ ش��ما هنوز از اين برجام دفاع
ميكنيد؟» عجب! برجام كه با مشت به فك ايشان نزده كه دندانهاي شان
ريخته باشد .احتماالً مشكل ريشهاي داشتهاند و بايد كشيده ميشدند.
عموجان پوزخندي زدند« :آهااا .مش��كل ما هم با همين ريش��ه هاست.
ريشه شما و امثال شما را آفت زده است».
باش��د .همان كه ش��ما ميفرماييد .حاال از كي تا به حال ش��ما دوغ شتر
مينوشيد و روغن كوسه بر بدن ميزنيد؟ طرحي در راه است؟ دستور سازماني
جديدي صادر شده است؟ ميخواهيد خرج تان را از بقيه سوا كنيد؟
عموجان دندان بر هم س��اييده و دم فرو بس��ته و به سمت افق ولنجك
رهسپار شدند. ...
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ای آفتاب دور ،من عاشق توام  /و جز شعر چیزی ندارم اما روزی به خاطر تو تمام شعرهایم
را بر شاخ و برگ بلوطهای کوهستان میهنم  /جا میگذارم و به سوی تو میآیم
لطیف هلمت (شاعر کرد عراقی)
برای مهاجران پشت مرزها

یادداشـــت
به انگيزه روز جهاني «حفاظت از اليه ازون»

از تخريب تا ترميم

اليه ازون دليل حيات روي كره زمين است .با آنكه قطرش  3ميليمتر بيشتر نيست
اما در سرتاسر استاتوسفر گسترده شده است .از سوي ديگر ،وجودش سبب ميشود 95
درصد بخش سرطان زاي پرتوهاي خورشيدي چون اشعه ماوراي بنفش خورشيد جذب
شده و به ساكنان زمين آسيبي وارد نشود .با اينكه ما جنگلها ،آبها و منابع طبيعي
گستردهاي داريم اما بدون شك اليه ازون كه از مولكولهاي متراكم  O3تشكيل شده،
مهمترين عنصر حياتي روي كره زمين است .در واقع اين اليه است كه سبب شده چنين
محمد درويش
معجزهاي رخ داده و كره زمين با هر آنچه تاكنون در كهكش��انهاي ديگر كشف شده،
مدير دفتر آموزش و
مشاركتهاي مردمي
تفاوت ماهوي داشته باشد.
سازمان محيطزيست
اگر بخواهيم از داليل آسيب ديدن ازون  -كه البته ميزان تخریب آن در قطب شمال
و قطب جنوب بيش��تر است  -س��راغ بگيريم ،بايد به سال  1930بازگرديم .زماني كه CFCها (كلر و فلوئور
و كربن) كش��ف شد و به ماده اصلي در صنايع يخچال سازي ،اسپريها ،افشانهها ،كپسولهاي آتشنشاني و
آفتكشها تبديل شد .اما در سال  1985بود كه دانشمندان براي نخستين بار ،متوجه سوراخ شدن اليه ازون
شدند كه ناشي از همين گازها بود .در واقع گروهي از دانشمندان انگليسي ،به صورتي كام ً
ال تصادفي دريافتند
كه مساحت قابل توجهي از اليه ازون در منطقه جنوبگان (قطب جنوب) بشدت تخريب شده و بيم آن ميرود
با گس��ترش اين حفره ،حيات همه زيستمندان ساكن در كره زمين به مخاطره افتد .به همين خاطر بود كه
سران  50كشور دنيا در  16سپتامبر  1987در مونترال كانادا گردهم آمدند و پروتكلي را به امضا رساندند كه
هدفش كاهش توليد گازهاي گلخانهاي و تالش براي جلوگيري از تخريب بيشتر اليه ازون بود كه خوشبختانه،
اكنون  197كشور به عضويت آن در آمدهاند تا اين پروتكل ،يكي از مؤثرترين و بهترين پروتكلهاي جهاني در
زمينه محيط زيست به حساب آيد.
ش��رايطي كه بيم آن ميرفت ،در صورت تداوم ،ش��اهد نابودي كامل اليه ازون در س��ال  2050باشيم ،با
مش��اركت جهاني استفادهشان تا ميزان 99درصد كاهش يافت .دستاوردي كه باعث شد دانشمندان در سال
 2014اعالم كنند ازون از آن سال تاكنون شرايط به مراتب بهتري را تجربه ميكند و اگرچه وسعت آن اضافه
نشده اما به شرايط ترميم خود رسيده است .به اين ترتيب انتظار ميرود با ادامه اين روند و اتحاد و همافزايي
ايجاد شده تا نيمه قرن جاري ميالدي ،شاهد بازگشت ازون به شرايط طبيعي خود باشيم.
جالب آنكه ايران كه در س��ال  1989به آن پيوس��ت ،سال گذشته براي تالش در راستاي حفاظت از اليه
ازون ،از سوي سازمان ملل متحد مورد قدرداني قرار گرفت .همه اينها نشان ميدهد كه رفتار هوشمندانه بشر
ميتواند محيط زيست پيرامون خودش را حفظ كند .در اين ميان در بحث ازون ،دولتها  -بويژه كشورهاي
صنعتي و سرمايه دار -يا شركتهاي چندمليتي مقصر اصلي شناخته ميشدند .اگرچه برخي احزاب قدرتمند
سبز كوشش بسيار كردند از دولتهاي متبوعشان بخواهند استفاده از اين گازهاي آالينده را متوقف كنند .به
تبع اروپا ،بقيه دنيا هم درك كرد كه شرايط تا چه اندازه نگرانكننده است و تخريب ازون ،در عرضهاي باالتر
از  60درجه ،افزايش پيدا كرده است .افزون بر اين ،گازهاي گلخانهاي و CFCها ،روند گرمايش جهاني و البته
آب شدن يخها را تسهيل كرد .هنوز اليه ازون براي ما مسأله است و نشان از آن دارد كه اگر نابخردانه رفتار
كنيم ،راهي براي جبران نخواهيم داشت.

چهارشنبه بازار فرهنگ
ëëنقد «باد زنها را ميبرد»
نشس��ت نقد و بررس��ي مجموعه داستان «باد
زنه��ا را ميب��رد» برگزار ميش��ود .اي��ن کتاب،
مجموعه داستاني است که توسط حسن محمودي
و از س��وي نشر نيماژ منتشر شده است .اين برنامه
امروز چهارشنبه  25ش��هريور از ساعت  16تا 18
در فرهنگسراي ارسباران برگزار ميشود.
ëëروز فيلم كوتاه در سينماتك خانه هنرمندان
چند فيلم كوتاه در س��ينماتك خانه هنرمندان
ايران روي پرده ميرود .در يكصد و بيست و دومين
برنامه سينماتك خانه هنرمندان ايران كه چهارشنبه
 25ش��هريور س��اعت  17:30در تاالر استاد شهناز
خان��ه هنرمندان اي��ران برگزار ميش��ود ،فيلمهاي
كوتاه «س��ايههاي نیمروز» ساخته مايا درن« ،سفر
به ماه» ب��ه كارگرداني ژرژ مهليي��س و فيلمهايي
از ب��رادران لومير به نماي��ش در خواهد آمد .در اين
برنامه ايرج اسماعيلپور قوچاني به ايراد سخنراني با
موضوع «سينما و بدن» خواهد پرداخت.
ëëنشست «جغرافيا و هنر»
دومين نشست بررسي «جغرافيا و هنر معاصر» و
نقد آثار هنرمندان معاصر زنجان برگزار ميشود.
در اين نشس��ت كه در حاش��يه نمايشگاه هنر
معاصر زنجان برگزار ميش��ود ،فرح اصولي ،بهنام
كامران��ي ،علي ذاكري و رحم��ان پرچگاني حضور
خواهند داش��ت .اين نشس��ت  25ش��هريورماه از
س��اعت  16ت��ا  18در نگارخانه «الله» به نش��اني
خياب��ان دكتر فاطمي ،ضلع ش��مالي پ��ارك الله،
جنب هتل الله برگزار میشود.
ëëنقد و بررسي کتاب «مناطق حياتي خاورميانه»
انجمن علوم سياس��ي ايران ب��ا همکاري مرکز
پژوهشه��اي علم��ي و مطالع��ات اس��تراتژيک
خاورميانه نشس��ت نقد و بررس��ي کتاب «مناطق
حياتي خاورميانه» (نخس��تين مجل��د از مجموعه
هش��ت جلدي سياس��ت و حکومت در خاورميانه)
را برگزار ميکند .در اين نشس��ت حميد احمدي،

کيهان برزگر ،حس��ين ربيعي ،ش��هروز ش��ريعتي
و قدي��ر نصري (نويس��نده کتاب) س��خن خواهند
گفت که چهارش��نبه  25ش��هريور از س��اعت 17
تا  19در بلوار کش��اورز ،خيابان نادري ،شماره ،8
مرک��ز پژوهشهاي علمي و مطالعات اس��تراتژيک
خاورميانه برگزار خواهد شد.
ëëرونمایی آلبوم «استاد شهريار»
آلبوم موس��يقي «استاد ش��هريار»  25شهریور
همزمان با آغاز كنگره بينالمللي استاد شهريار در
تاالر وحدت دانشگاه تبريز رونمايي ميشود .آلبوم
موس��يقي اس��تاد ش��هريار به زبان فارسي و تركي
آذري در  7قطعه كار شده است.
ëëنقد «فرهنگنامه زنان ايران و جهان»
«فرهنگنام��ه زنان ايران و جه��ان» در پنجاه و
دومين نشس��ت خانه نقد كتاب مورد بررسي قرار
ميگي��رد .در اين نشس��ت ،نوشآفري��ن انصاري،
كامران فاني ،بهار رهادوس��ت ،ابراهيم افشار ،فريد
قاس��ملو ،داريوش مطلبي و مهناز مقدسي حضور
دارند« .فرهنگنامه زنان ايران و جهان» چهارشنبه
 25شهريور از ساعت  17تا  19در سراي اهل قلم
واقع در خيابان انقالب ،خيابان فلس��طين جنوبي،
كوچه خواجه نصير ،شماره  2نقد ميشود.
ëëدهمين شب طنز خنداخند
دهمين ش��ب طنز خنداخند كاري از دفترطنز
حوزه هنري اس��تان اصفه��ان با نگاه وي��ژهاي به
س��اخت مترو در اصفهان 25 ،شهريور ماه ،ساعت
 18در سالن فرهنگيهنري سوره ،واقع در خيابان
آمادگاه اصفهان برپا خواهد شد.
ëëطراحي صنعتي و زندگي روزمره
دوازدهمين نشس��ت از مجموعه نشس��تهاي
هنر و زندگي روزمره ش��هري ب��ا عنوان «طراحي
صنعتي و زندگي روزمره» چهارش��نبه  25شهريور
در خانه هنرمندان ايران برگزار ميشود .اين برنامه
چهارشنبه  25ش��هريور ساعت  17در تاالر استاد
اميرخاني خانه هنرمندان ايران منعقد میشود.

من ي��ك عادت
بدي دارم ،وقتي يك
نفر حرف��ي ميزند
ف��وراً اي��ن ذه��ن ِ
من برميگ��ردد به
گذش��ته و فالشب��ك ميزن��د كه
گذش��ته اين حرف چه بوده .عادت
بدياس��ت كه از زمان مدرسه برايم
مش��كل ايجاد ميكرد .يك بار سال
 56ب��ود ،ناظ��م آمد ت��وي كالس و
گ��وش يكي از بچهه��ا را گرفت كه
«ش��نيدم توي انش��ا ،از خرابكارها
حمايت ك��ردي!» خ��ب آن بيچاره
فق��ط نوش��ته ب��ود چرا س��رويس
بهداش��تي مدرس��ه هميشه كثيف
اس��ت و توي حياط م��وش ميدود!
البت��ه چون برادرش دو روز به خاطر
سد معبر رفته بود زندان ،اين قضيه
پيش آم��ده بود! م��ن از جايم بلند
ش��دم و خيلي مؤدبانه اجازه گرفتم
و گفتم« :جناب ناظم شما خودتان
سر صف فرموديد انتقاد كنيد ،انتقاد
چيز خوبياس��ت!» اگر درباره اينكه
يك نف��ر را به معناي واقعي كلمه از
كالس پ��رت كردهاند بيرون ،چيزي
شنيدهايد ،يعني درباره سرنوشت من
هم چيزي شنيدهايد! حاال از آنجايي
كه در  47س��الگي ديگر جان پرت
شدن به بيرون كالس را ندارم ،بدون
ش��رح فقط نقل ق��ول ميكنم18 .
آذر  ،92خبرگزاري فارس ،نشس��ت
مديران صدا و س��يما با كارگردانان:
«به گ��زارش روابط عمومي س��يما،
دكتر علي دارابي[معاون س��يما] در
اين نشس��ت تخصص��ي از پيگيري
مجدانه براي نهايي كردن ش��هرك
جديد تلويزيون��ي در نزديكي تهران
خب��ر داد و گفت :در كنار توس��عه و
تجهيز امكانات ش��هرك غزالي ،اين
ش��هرك در زمين��ي نزديك 1000
هكتار س��اخته و به قطب سينمايي
كش��ور تبدي��ل خواهد ش��د .وي با
اش��اره به اينكه تجهي��ز و راهاندازي
اي��ن ش��هرك بس��ياري از نيازهاي
فيلمس��ازي در كش��ور را ب��ه لحاظ
لوكيش��نهاي متفاوت ،استوديوها
و امكان��ات فن��ي و جلوهه��اي ويژه
مرتفع خواه��د كرد ،گفت :همكاري
برخي سازمانها و نهادها در ساخت
و تجهي��ز اين ش��هرك ،در روند كار
تس��ريع ايجاد خواهد كرد ».و تاريخ
بعدي  21شهريور  ،1394ايسنا ،در
مصاحبه محمد احساني مدير شبكه
يك« :مدير ش��بكه يك در ادامه در
پاس��خ به اينكه گفته شده بود قرار
است ش��هرك س��ينمايي جديدي
براي كارهاي تلويزيوني ساخته شود،
اين اتفاق به كجا انجاميد؟ اعالم كرد:
شخصاً اطالعي از اين قضيه ندارم».

میراث
نخستين سكه طالي
حكومت شيعي
در آستان قدس

نخستين سكه طالي حكومت
ش��يعي ايران ك ه متعل��ق به دوره
مجدالدوله از سلسله آل بويه است،
جذب گنجينه تمبر ،اس��كناس و
س��كه موزه آس��تان قدس رضوي
شد.
مس��ئول گنجينه تمب��ر موزه
آس��تان قدس رضوي ب��ا بيان اين
مطلب گفت :اين دينار ،نخس��تين
س��كه طالي حكومت شيعي ايران
اس��ت كه متعلق به مجدالدوله از
سلسله آل بويه ،نخستين حكومت
شيعي در ايران است.
محمد حس��ين يزدين��ژاد با
بيان اينكه عبارت حاش��يه دروني
سكه «بس��ماهلل ضرب هذا الدينار
باالمحمديه سنه تسعين و ثلثمائه»
است ،افزود :در حاشيه بيروني آن
نيز «اهلل االم��ر من قبل و من بعد
و يومئذ يفرح المؤمنون بنصراهلل»
دي��ده ميش��ود .وي همچني��ن
به عبارت پش��ت و حاش��يه سكه
اش��اره كرد و گفت :در پش��ت آن
جمله «هلل محمدرس��ولاهلل االمير
الس��يد مجدالدول��ه و كهف االمه
ب��ن فخرالدوله بن رك��ن الدوله»
و در حاش��يه «محمد رس��ولاهلل
ارسله بالهدي و دين الحق ليظهره
عليالدين كله ولو كره المشركون»
ضرب شده است.

عکس نوشت

معصومه ابراهيمي
مردم شناس و مدير انتشارات فرهامه

به بهانه بيست و دومين سال درگذشت
«ابوالقاسم انجوي شيرازي»

مردم نگا ِر مردمي

وي شيرازي (-1371
ْج ِ
سيد ابوالقاسم اِن َ
 1300ش1991-1992/م) ،مع��روف ب��ه
نجوا ،پژوهشگر فرهنگ عامه و مؤسس مركز
فرهنگ مردم وابس��ته به راديو و تلويزيون
مل��ي ،در خان��وادهاي مذهبي متولد ش��د.
پدرش سيدخليل ،معروف به صدرالعلما ،از
علما و روحانيان مخالف حكومت رضاش��اه
بود كه به علت ش��ركت در واقعه مس��جد
گوهرش��اد در  1314به هم��راه خانواده به
تهران تبعيد شد.
انجوي پس از چندي براي ادامه تحصيل
به س��وئيس رفت و در دانش��گاه ژنو درس
خوان��د .يكي از وقايع مه��م زندگي او  -كه
تأثير بس��زايي در تحول فك��ري او بر جاي
گذاشت -آشنايي و دوستي با صادق هدايت
بود .انجوي تحت تأثير هدايت به تحقيقات فولكلوريك و موضوعات فرهنگ مردم عالقهمند شد.
انجوي از  1322وارد عرصه مطبوعات سياس��ي ش��د .در  1323س��ردبيري روزنامه نبرد امروز را
برعهده گرفت .در  1326به وطن بازگش��ت و س��ردبيري روزنامه آتشبار را برعهده گرفت .سرانجام
انجوي در  1333به سبب درج مقاالت انتقادآميز از خاندان حكومتي دستگير و به مدت دو سال به
جزيره خارك تبعيد ش��د .انجوي در  1340به طور جدي به ثبت و ضبط موضوعات فرهنگ مردم
مناطق مختلف ايران همتگمارد و با ارائه طرح جامعي به راديو ،پژوهشگران و مردم را به گردآوري
آداب و باورها و سنتهاي محلي خود ترغيب كرد.
برنامه راديويي فرهنگ مردم كه اجراي آن را انجوي خود برعهده داشت ،در  25فروردين 1341
آغاز شد .در سالهاي نخستين ،برنامه انجوي با نام «احساس و انديشه» و پس از آن با نام «سفينه
فرهنگ مردم» پخش ميشد و تا 1358ش دوام يافت .كوششهاي انجوي سبب شد مردم روستاها
و مناطق عشايري كه بيشترين شنوندگان برنامه او را تشكيل ميدادند ،با اشتياق به ثبت و گردآوري
موضوعات فرهنگ عامه منطقه خود بپردازند و آنها را براي انجوي ارس��ال كنند .دادههاي گردآوري
شده فرهنگ مردم در  3حوزه كلي شامل پروندههاي موضوعي ،پروندههاي محلي و پروندههاي اقوام و
ايالت و عشاير دستهبندي شد .محتواي پروندهها موضوعات زندگي مادي(وسايل اقتصادي -معيشتي،
پيش��هها و مشاغل ،تفريح و آسايش) و زندگي معنوي (زبان ،ادبيات مردم ،اخالق عامه ،دانش عوام،
هنرهاي عامه ،زندگي اس��رارآميز ،اعتقادات عامه ،مناس��كگذار ،جشنها و مراسم موسمي ،آداب و
مراسم مذهبي ادواري ،زندگي اجتماعي و جزو آنها) را دربرميگرفت .پروندههاي موضوعي شامل 93
پرونده و  138700برگ است.
پس از اوجگيري برنامه راديويي فرهنگ مردم ،انجوي براي آموزش و آشنايي پژوهشگران با اصول
و روششناسي گردآوري دادههاي فولكلوري ،مقالهها و كتابهايي منتشر ساخت .رسال ه فرهنگ مردم
و طرز گردآوري و نوشتن آن ،جشنها و معتقدات زمستان ،قصههاي ايراني ،بازيهاي نمايشي ،مردم
و فردوسي و گذري و نظري در فرهنگ مردم از جمله آثار انجوي در اين زمينه است.
وي در اواخ��ر عمر (از  1369تا  )1371بهعنوان ويراس��تار با مركز دايرئالمعارف بزرگ اس�لامي
همكاري كرد .انجوي در  25شهريور  1371درگذشت و در گورستان ابنبابويه به خاك سپرده شد.
خانه انجوي كه در جمالآباد نياوران قرار دارد ،پس از مرگش به مركز تحقيقات و مطالعات سنجش
برنامه صدا و سيما وابسته شد.

شبگردها
لطف ًا تمام دنيا ساكت ،كودكي ميخندد

حتماً ش��ما هم اين روزها عك��س كودكي را كه كنار دريا خوابيده اس��ت
ديدهايد .مردم حالشان خوب نيست شايعه كردهاند كه اين كودك با خانوادهاش
ازجنگ در كوباني فرار كرده بودند .ميخواس��تند به اروپا پناهنده ش��وند كه
قايقشان در دريا واژگون ميشود و اين كودك و برادر و مادرش غرق ميشوند.
اما من مطمئنم اين كودك خوابيده است .خواب ميبيند مادرش روي موجي
آرام ،خودش را به او ميرساند و براي هميشه به دريا بر ميگردند.
فاروق مظلومي
آالن كودك س��ه ساله به خانهاش برگش��ت وآنجا دفن شد .و زندگي مثل
هميشه ادامه دارد .اتحاديه اروپا فهميد بد نيست براي امور بشردوستانه هم اتحاد داشته باشد و كاروان
سوريها به آلمان رسيد و آلمان يك تير و چند نشان زد .حاال بماند .تقريباً دو هفته است كه نتانياهو
گاف جديد نداده كه در نوع خودش پيشرفت بزرگي حساب ميشود .از ايران خبر ميرسد تابستان
با اين عش��قهاي داغ رو به پايان و پاييز فصل عش��اق فقير فصل زيباي دلتنگي در راه اس��ت .چند
هفته ديگر براي تفرج در شهر ماشين كولردار الزم نيست .گفتهام نسيمي خنك بوزد و خيابانها را با
برگهايي زيبا فرش كنند فقط به خاطر تو .تا اطالع ثانوي همه جا آرام است و ما كمي خوشحاليم.
همه چيز با يك عكس شروع شد .كودك .مرگ .دريا .بايد پذيرفت كودكان در مقابل دوربين ژست
نميگيرند آنها خودش��ان را رها ميكنند براي ثبت .كودكان وقتي مقابل دوربين هستند دغدغهها
و پيش��فرضهاي بزرگس��االن را ندارند .عكس براي اغلب بزرگساالن پرهيز از ثبت واقعيت است .ما
ميترس��يم دماغ بزرگمان بزرگ ديده ش��ود يا قد كوتاهمان كوتاه .بيش��تر اوقات دوس��ت داريم غم
صورتمان را پنهان كنيم .ما در مقابل دوربين عكاسي پنهان ميشويم و عموماً آنچه ثبت ميشود نه ما
هستيم و نه آنچه عكاس ميبيند .ما فقط دور از جان شما وقتي ميميريم در مقابل دوربين خودمان
هستيم .بي ريا .بي تكلف و بدون آرايش .به همين دليل بعضيها در پزشكي قانوني قابل شناسايي
نيستند .شنيدهام اين روزها مراسم تدفين را هم عكاسي و فيلمبرداري ميكنند تا فاميل دورهم كه
هستند ببينند و حال كنند .تا من گِل بگيرم سرم را.
عكاس��ان پرتره ما را در برابر دوربين باز آفريني ميكنند به گونهاي كه نه خودمان هس��تيم و نه
ديگري .در واقع خيلي از عكسهاي پرتره عكس هيچكس است Nobody .مجاز مطلق .اما رهايي
كودكان آنها را در عكس واقعيتر ميكند .شايد اگر به جاي آالن –كودك مهاجر سوري كه غرق شد-
فرد بزرگسال در آن عكس بود بازتاب جهانياش تا اين حد نميشد و چه بسا انگ مونتاژ ژورناليستي
هم ميزدند .اما واقعيت اين اس��ت ما عكس كودكان را با پيش��فرض صداقت عكاس و س��وژه نگاه
ميكنيم .حاال شما اتفاق منحصر به فرد مرگ و نوستالژي آرامش دريا را هم به عكس اضافه كنيد .هر
كسي مرگش را فقط خودش تجربه ميكند .شايد كسي به جاي ما و براي ما بميرد اما مثل خودمان
نميميرد .ظاهراً مرگ و هنر اتفاقات انحصاري و يگانه انس��ان هستند .زماني در يك نوشته ،ادبيات
امكان پيدا ميكند كه آن نوشته مستقل از همه نويسندهها و نوشتهها و حتي خواننده آن باشد.
آالن غرق شد و عكسش بيشتر از يك فيلم سه گانه ساخته نشده با نام كودك-دريا -مرگ قدرت
پيدا كرد .مخاطبان فضاي مجازي كه عموماً دنيا را به دو بخش سياه و سفيد تقسيم كردهاند و مثل
فيلمفارسيهاي خودمان ،آدمهايشان يا قهرمانند يا ضد قهرمان ،با عكس آالن عكسباران راه انداختند.
احساسات جهاني برانگيخته شد و فرصتي براي همه دنيا حتي من پيش آمد تا با حمايت بيخطر و
بيضرر مهاجران از تقصير جنگ در سوريه برائت بجوييم .اما اين حركت با هر نيت ،هم زيبا بود هم
ضروري .هر چه بود بعضي از درهاي اروپا كه قب ً
ال پيش بود و با تشكيل اتحاديه اروپا و با شعار جهاني
ش��دن ،قفل ش��ده بود ،به روي كاروان كار باز شد .چند س��ال بعد كه كودكان سوري در پستهاي
مديريتي و طراحي حضور پيدا ميكنند اروپا با مردم رنجبر و كارگر خاورميانه بيشتر آشنا ميشود.
اما ادغام قدرت مديوم عكس و عكاس��ي با كاربرهاي فض��اي مجازي حكايت ديگري بود .قدرت
نامتمركزي كه بين همه پخش شده است .حداقل بين كساني كه يك دستگاه گوشي همراه و يك
خط متصل به ايتنرنت دارند .در لغتنامه شبگردها آالن به كودكي گفته ميشود كه از جنگ فرار كرد
خواب دريا به صلح رسيد.
و در ِ

درنگ
برگزاري اولين انتخابات مجلس شوراي ملي ايران

رضا سلیمان نوری

روزي چون امروز در تاريخ قانونگذاري و قوه مقننه ايران از اهميت ويژهاي برخوردار است.
در اين روز از س��ال 1285خورشيدي بود که پس از صدور فرمان مشروطيت و تصميمگيري
درباره تأس��يس مجلس شوراي ملي،نخستين انتخابات براي تعيين نمايندگان اين مجلس در
تهران و ش��هرهايي که به عنوان حوزه انتخابيه تعيين شده بودند ،برگزار شد .اين روز مصادف
با  27رجب ،س��الروز مبعث پيامبر اس�لام(ص) بود .ناگفته نماند که نمايندگان دروه نخست
مجلس ش��وراي ملي نه چون امروز بر اس��اس رأي عامه مردم بلکه بر اس��اس ماده نخس��ت
نظامنامه تدوين ش��ده انتخاب ش��دند .به عب��ارت بهتر اين افراد با اين تص��ور که هر صنف و
طبقه ،بهتر از س��ايرين نسبت به مشکالت خود ،آگاه اس��ت با رأي اصناف ،شاهزادگان ،علما،
تجار و مالکين انتخاب شدند .همچنين از تهران سي و دو نفر و از ساير شهرستانها به ميزان
جمعيت بين شش تا دوازده تن برگزيده شدند .حداکثر نمايندگان مجلس نيز برابر نظامنامه،
دويست نفر بود.

