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 -۱یک عده تحلیلگر عین اسکرینســیور کامپیوتر
هستند ،یعنی تکان نمیخورند و هر چهار سال یکبار
دم انتخابات یکی موسشان را حرکت میدهد و اینها
میآیند میگویند :نظر ما همان است که بود.
 -۲یک عده تحلیلگر معتقد به وزش باد هســتند.
هرکســی هرطوری سیاســت بورزد ،اینهــا معتقدند
که بهترین وضعیت هم اســت که هســت و هرکسی
هرطور دیگری نظر بدهد عقل ندارد.
 -۳یک عده تحلیلگر به خواب زمســتانی اعتقاد
دارند .اینها هر چندوقت یکبار که هوا خوب میشود
میآیند چهارتا مصاحبه میکنند ،بعد که میبینند هوا
پس شد ،میروند توی غار و میخوابند تا بهار بعدی.
 -۴یک عده تحلیلگــر در هر صورت معتقدند که
وضعیت خراب اســت و هرکســی وضعیت را خوب
میبیند خراب است و کســانی که برای بهبود تالش
میکنند بهعنوان خرابکار معرفی میکنند.
 -۵یــک عــده تحلیلگــر از فرمــول ممدبوقچی
اســتادیوم آزادی تبعیت میکنند؛ یعنی میآیند یک
چیزی را توی بوق میکنند .خب یک عده هم شــبیه
تماشــاچیهای فوتبال با هر بوقی یک واکنش نشان
میدهند .بعد که بازی تمام میشود ،اینها میروند تا
فینال بعدی و خبری ازشان نمیشود.
 -۶یک عده تحلیلگر با توجه به سرعت اینترنتشان
ســرعت میگیرند .وقتی غیب میشوند معلوم است
که حجم اینترنتشان تمام شده.
 -۷یــک عده تحلیلگر از داخل شــروع میکنند تا
برسند خارج و بودجه بگیرند.
 -۸یک عده تحلیلگر هم از رســانههای خارجی
شروع میکنند و دورخیز میکنند تا برسند به داخل.
 -۹درواقع اگر رســانههای داخلی با رســانههای
خارجی یک دادوســتد تحلیلگر انجــام دهند ،نصف
برنامههای تحلیلی تلویزیونهای ایرانی و ماهوارهها
تمام میشود.
 -۱۰یک عده تحلیلگر هم کارشــان این اســت که
هرکســی هر تحلیلی کرد ،اینها بیایند بگویند فالنی از
کجا پول گرفته .بعد معلوم میشــود اینها خودشان
پول نمیگیرند ،بلکه پول پخش میکنند.
 -۱۱یک عده تحلیلگر هم اینقدر تحلیل ستایشی
میکنند که اگر مدح میکردند دردسرش کمتر بود .این
تحلیلگران کمکم در سوژه تحلیلی خود حل میشوند
و تبدیل به مدیر روابطعمومی طرف میشوند.
نتیجه :مراقب باشــیم .هر تحلیلی تحلیل نیست
و خیلــی از تحلیلهــا باعــث تحلیــل جامعه و
فربهشدن تحلیلگر میشود.

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد

کتابخانهخوب
َزروان بختیار :ماهنامه آزما بهتازگی دغدغه جدیدی
پیدا کرده است؛ فراخواني به نام »کتابخانه خوب« راه
انداخته تا توجهات را به مقوله کتاب و کتابخوانی و
همچنین به کتابخانههای متروک و نیمهمتروک کشور
جلب کند .آزما قصــد دارد در این کمپین چهرههای
مشهور و حتی غیرمشــهور را جذب کرده تا کوشش
کنند که بستر الزم را برای ارتقای سطح کتابخانههای
کشور ایجاد کنند و با این کار دسترسی تماموکمال به
کتابخانه در همهجای کشور برای عموم به وجود بیاید.
این کمپین که همزمان با انتشــار شــماره  ۱۲۲مجله
آزما آغاز به کار کرد ،توانســت پشتیبانی هنرمندان و
ورزشــکارانی همچون رضا کیانیان ،تهمینه میالنی،
محمد ســریر ،مرضیه برومند ،اصغــر همت ،احترام
برومند ،پوران درخشــنده ،رخشان بنیاعتماد ،مهناز
افشار ،سیروس ابراهیمزاده ،غالمرضا امامی ،مهتاب
کرامتی ،شهرام اقبالزاده ،اسداﷲ امرایی و ...را داشته
باشــد .در این کمپین خواسته شده است که هرکس
از کتابخانهای که میشناســد یا هرجایی که میتواند
کتابخانه داشته باشد و ندارد ،عکس یا ویدئویی کوتاه
ارسال کند .ســپس در مرحلههای بعد بهتدریج این
تصاویر انعکاس داده میشود و برای پیگیری چرایی
ضعفهای کتابخانهها از نهادهای مســئول استفاده
میشود .هدف آزما این است که توجهات را به سمت
این معضل بــزرگ در رابطه با کتــاب و کتابخوانی
جلب کند و این تفکــر غلط را که کتابخانه یک جای
بیتحرک است ریشــهکن کند.ندا عابد ،مدیرمسئول
ماهنامه آزما ،معتقد است که هدف کمپین »کتابخانه
خوب« در گام نخســت ســعی در جلب توجه مردم
و مســئوالن نســبت به پدیدهای به نــام »کتابخانه«
اســت که درواقع تبدیل به سالن درسخواندن برای
کنکور شده اســت و همین باعث شده که ما در چند
سال اخیر شــاهد تأسیس دانشــگاههایی باشیم که
کتابخانــه ندارند! پــس دانشــجویان و کادر علمی
چنین دانشــگاههایی پروژههای پژوهشیشان را کجا
انجام میدهند! در بســیاری از مکانهــا ،کتابخانه
داریــم؛ مثل مــدارس در مقاطــع مختلف ،محالت
و ،...امــا مثــال بخشــي از کتابهــای کتابخانه یک
دبســتان را کتابهای بزرگساالن تشکیل میدهد یا
برخي کتابخانههای دانشگاهها از خرید نشریات منع
شدهاند ،چون بودجه ندارند و کتابخانههای محالت
هم در ســاعات اداری خدمات میدهنــد و هزاران
کمبود دیگر که در این کمپین از مردم خواســتهاند با
ارسال فیلم و عکس به آدرس سایت ،کانال تلگرام یا
اینستاگرام آزما مطرح شود.
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ﮐﺎرﺗﻮن ﺧﻮاب
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺛﻘﻔﻰ

ﻫﺎﺷﻮر

ﻧﻘﻄﻪاى ﺑﺪون وﯾﺰا
ﻣﻬﺰاد اﻟﯿﺎﺳﻰ
بــرای ورود بــه مجمعالجزایــر ســؤالبارد،
شــمالیترین منطقه تحــت کنترل کشــور نروژ،
احتیاج به ویزا و اجازه اقامت نیست .این منطقه
را شــاید بتوان تنها نقطهای از کره زمین دانست
کــه الاقل در تئوری ،متعلق بــه تمام ملیتهای
جهان اســت و شــما بهعنــوان شــهروند دنیا،
میتوانید به قیمت ســرمای  ۱۲درجه زیر صفر و
ندیدن نور خورشــید برای دو ماه در ســال ،تا هر
زمان که بخواهید تحت قوانین کشور نروژ در آن
کار و اقامت کنید .اغلب از این مکان بهعنوان تنها
نمونه اجرائیشده یکی از مواد حقوق بشر تحت
عنوان امکان »آزادی حرکت« یا »آزادی سفر« در
کره زمین یاد میشــود .ماده  ۱۳اعالمیه جهانی
حقوق بشــر دراینباره چنین میگوید :هر انسانی
محق به ترک هر کشــوری ،از جمله کشور خود و
بازگشت به کشور خویش است.
امــروزه بــه موضــوع روادیــد و گذرنامه به
گونهای نــگاه میکنیم کــه گویــی نئاندرتالها
برای مهاجــرت از آفریقا مجبور به ایســتادن در
صف ویزای ســرزمینهای دیگر شدند و فراموش
کردهایم که تا همین  ۱۵۰ســال پیش میشــد به
هر نقطهای از جهان بدون نیاز به اجازه دولتها
سفر کرد .مرزها را خودمان کشیدهایم و خودمان
بــاور کردهایم .تئوریهایی کــه از »مرزهای باز«،
»جهان بدون ملیت« و »حق نامحدود مهاجرت«
دفــاع میکنند غیرواقعبینانه و گاه ســادهلوحانه
تلقی میشــوند و به این نکتــه اخالقی بیاعتنا
میمانیــم که چرا باید تولد تصادفی یک انســان
در نقطــهای از زمین ،تا ابد برای او امتیازی مثبت
یا منفــی باقی بماند .تجربــه جنگهای جهانی،
دوران رنســانس ،تمدن اسالمی ،معماری ،هنر و
تاریخ جهان را بهعنوان حجم انباشتهای از میراث
فرهنگی بشر که متعلق به تکتک انسانهاست
در نظر نمیگیریم و هنوز به این باور نرســیدهایم
که مســائلی ماننــد آلودگــی محیط زیســت و
گرمایــش زمین در نهایــت دامنگیر تمام بشــر
خواهد شــد .شاید زمانی برســد که مرز کشورها،
در کالسهــای تاریخ تدریس شــوند و آیندگان با
تعجب از زمانی یــاد کنند که ملتها با لجاجت
بچگانه ،دور سرزمینهایشان دیوار و سیم خاردار
میکشــیدند و سرنوشــت ملل دیگر را مربوط به
خود نمیدانســتند .اما هدف از این نوشته اشاره
به این نکته اســت که به دالیل تاریخی بهعنوان
یــک ایرانی ،بیش از بســیاری از ملیتهای دیگر
دنیا مرزها را باور کردهایم و حقوق خود را درباره

سفرکردن به تمام دنیا از یاد بردهایم .غرب قوانین
سفت و سختی برای صدور ویزا به ایرانیان وضع
میکند و ما اغلب منفعالنه آن را میپذیریم.
پرسیدن این سؤال از یک آلمانی عجیب است
اما ما بــه محض فارغالتحصیلــی اطرافیانمان
از آنهــا میپرســیم قصد مهاجــرت دارند یا نه؟
اگر قصد مهاجرت نداشــته باشــیم باید توضیح
بدهیم که چرا! زندگی و داشــتن اجــازه اقامت
در اروپــا یا آمریکا را یــک »موفقیت« میدانیم و
از گرفتن روادید این کشــورها مفتخر میشــویم.
اگر درخواســت ویزایمان با دالیل غیرعادالنه رد
شــود ،درنهایت از سر خشم ،بد و بیراهی نثار این
برخــورد تبعیضآمیز میکنیم اما با اســتفاده از
قوانین همان کشــورها به ایــن موضوع اعتراض
قانونی نمیکنیم .اجازه میدهیم موضوع گرفتن
وقت ویزای ســفارتهای مختلف در کشورمان،
دســتخوش فســاد و واسطهگری شــود .با گفتن
جمالتی مانند »وقتی عدهای از دیوار ســفارتها
باال میروند معلوم اســت که ویــزا نمیدهند«
ناخودآگاه ،نگرفتن ویزا را حق خود میدانیم .در
یک کالم در این مورد دچار عذاب وجدان و حس
حقارت تاریخی شــدهایم و قادر نیستیم موضوع
را در ســطح روشــنتری ببینیم .ســطحی که در
آن ،باید از حق انســانی خود برای دیدن و تجربه
میراث فرهنگی بشــر در غرب دفــاع کنیم .مردم
ایران درست به اندازه مردم جهان باید بتوانند به
همهجا ســفر کنند تا به جای تفاوت و مرزکشی،
بیــن خود و ملل دیگر شــباهت و یگانگی ببینند.
ســازمانهای جهانی قرار بوده براساس مفهوم
یکیبودن بشــر کارکرد داشته باشند .ثبت یک اثر
یا مفهوم تاریخی بهعنوان میراث فرهنگی جهان،
تنها یک اصطالح ســازمانی نیست؛ حقیقت این
اســت که آکروپولیس همانقــدر متعلق به یک
ایرانی اســت که تخت جمشــید و یک فرانسوی
همانقــدر حــق تجربــه قــدمزدن در میــدان
نقــش جهان را دارد که یــک اصفهانی .همه ما
تندیسهای بودا در بامیان را از دست دادیم.
دیدن کولوســئوم در رم ،کلیســای نوتردام در
پاریس ،پترا در اردن ،تجربه قدمزدن در پارکهای
طبیعــی آفریقا و کانادا ،باالرفتن از ماچو پیچو در
پرو و نگاهکردن بــه منظره گرند کنیون حق تمام
مردم دنیاســت و تنها به یــک ملت تعلق ندارد.
با عــادی درنظرگرفتــن زیرپاگذاشــتن این حق،
کشــیدن دیوار واقعی بین مرزها طبیعیتر جلوه
خواهد کرد.

ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ
از زاویهای ما هنوز در گیرودار رؤیایی هســتیم که به
مشروطه منجر میشود .در طول  ۱۲۰سال اخیر ،جامعه
ایرانی همواره در پی آن بوده که پوســت بیندازد و وارد
دنیای جدیدی شــود که زاینده اســت و بالنده .در طول
تاریخ معاصر ،تا به امــروز ما در تکاپو بودهایم؛ تکاپویی
که گاه با درد همراه بوده و گاه شــیرینی به کام ما آورده
حرکــت قدمبهقدم،
اســت .نمیتوان گفت کــه در این
ِ
زمانی به عقب بازگشتهایم .ما در طول این سالها ،رؤیای
خود را فراموش نکردهایم و با همه سختیها ،تلخیها
و شیرینیها ،در جســتوجوی آن بودهایم .شاید اگر به

مناسبت روز تحلیف دوازدهمین دوره ریاستجمهوری
کشور ،یادی از روز امضای فرمان مشروطه و تقارن مبارک
این دو روز با یکدیگر میکنیم ،بههمینخاطر است که ما
برخالف آنچه بسیاری میگویند -حافظه تاریخی خودرا محفوظ نگه داشته و هیچگاه از حرکتکردن به سوی
آنچه در جستوجویش بودهایم دست برنداشتهایم.
امروز کــه در این تقارن تاریخــی ،میخواهیم میوه
تالشــمان در بیســتونهم اردیبهشــتماه را بچینیم و
شــیرینیاش را بچشــیم ،نباید از یاد ببریــم رؤیایی که
مشروطه را پدید میآورد ،یک رؤیای مدنی است و نهتنها
متوقفشــدنی نیســت ،بلکه میتواند در سیر تاریخی
خود ،تغییراتی مهم را بههمراه داشــته باشد .اولینبار،
رؤیای مشــروطه ،زمانی سراغ ما آمد که جامعه شهری
ایران ،بخش کوچکی از جمعیت کشور را شامل میشد
و کمیتش بــرای فراهمآوردن یک کیفیت مدنی ،کفایت
نمیکرد .حال جامعه شــهری ما بیش از قبل اســت و

ﭼﺎپ :ﮔﻠﺮﯾﺰ ﺗﻠﻔﻦ66795442 :

مدنیت ،شــاهد رشــدی فزاینده در بســتر جامعه بوده.
اینچنین اســت که اگر در چهار ســال پیشرو ،حوادثی
خالف تصور ما رخ بدهد ،باز هم چندان در مسیر حرکت
ما مشــکل ایجاد نمیکند .بســیاری از سرخوردگیهای
دور دوم دولت اصالحات ،در چهارســال پیشرو ،اتفاق
نخواهند افتــاد ،چراکه مــردم دیگر مردم آن ســالها
نیســتند و تغییر کردهاند .اگر آن زمان در جســتوجوی
رؤیای مدنی خود ،بازیگران صحنه سیاســت را بازیگران
اصلی میپنداشــتیم ،اکنون خود را – بهمثابه مردم یک
جامعــه -بازیگران اصلی این رؤیــا میدانیم .هرچه در
طول این ســالها ،مدنیت رشد پیدا کرده ،مردم بیش از
قبل ،بازیگران اصلی این صحنه شــدهاند و اکنون زمان
آن رســیده که حتی بازیگران صحنه سیاسی کشور هم
سازشان را با نوای مردم کوک کنند تا جامعه باثباتتر از
قبل ،چهار ســال دیگر در مسیر رؤیای مشروطهاش گام
بردارد و قدمبهقدم به آن نزدیکتر شود.

ﺗﺤﻠﯿﻞ

آﮐﺎدﻣﻰ

ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺳﻠﺒﺮﯾﺘﯽﻫﺎ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ

ﻣﺮگ ﻣﺮﯾﻢ ،ﻣﺮگ ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋى

انتشــار عکسهــاي مجــري معــروف
صداوســیما ،جــدا از تمامــي بحثهایي
که در پي داشــت ،حداقل این مســئله را
ﻣﺠﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪي مشخص کرد که افراد معروف در کشور ما
برعکس سلبریتيهاي جهان ،بدون اینکه
از قوانین کشورهاي دیگر اطالعي داشته باشند ،سفر ميکنند.این نخستینباري نیست
که عکسي نامتعارف از یک سلبریتي ایراني جنجالهاي بسیاري بهپا کرد.اما این مورد
بســیار متفاوت بود ،چراکه درگذشته شــبکههاي اجتماعي آنقدر قوي نبود و با این
سرعت امکان پخش اطالعات وجود نداشت و دوم اینکه مسئله تنها نامتعارفبودن
در عکسها نیســت .مسئله »حریم خصوصي« است که از سوی حامیان این مجري
و منتقدان انتشــار عکسهاي وي ،مطرح ميشــود .در این خصوص باید به دو نکته
توجه داشته باشیم؛ اول اینکه شهرت در هر جاي دنیا مانند تیغ دولبه است و همان
انــدازه که ميتواند به فرد براي میزان محبوبیت ،باالبردن درآمد یا پیشــرفت کمک
کند ،به همان اندازه هم ميتواند براي وي خطرآفرین باشــد؛ چراکه با مشهورشدن
و مورد توجه قرارگرفتــن ،زندگي خصوصي فرد هم مورد توجه عموم قرار ميگیرد.
بنابراین بهطورکلي افراد مشــهور باید همواره با ایــن واقعیت زندگي کنند که مردم
همیشــه دوســت دارند بدانند آنها چهکار ميکنند ،تفریحشان چیست ،با چه کسي
زندگي ميکنند و حریم خصوصي براي آنها نســبت به ســایر افراد جامعه متفاوت
است .این میل و اشتیاق افراد جامعه به دانستن زوایاي زندگي سلبریتيها ،چنان مهم
اســت که در بسیاري از نقاط جهان ،عکاســي پاپاراتزي یا عکاسي از مشاهیر ،شاخه
مهم و پردرآمدي در حرفه عکاسي محسوب ميشود که بسیار مورد توجه مطبوعات
عامه یا بهاصطالح نشــریات زرد قرار دارند و این نشــریات هم همیشه پردرآمدترین
رســانه بودهاند .عکاسان پاپاراتزي با هر تالشي سعي دارند که هرطور شده از زندگي
افراد مشــهور تصویري بگیرند .این هویت حرفهاي آنهاست؛ بسیاري از افراد مشهور
خواســته یا ناخواسته در مقابل دوربین آنها قرار گرفتهاند که از مهمترین نمونههای
آن هم ميتوان به حادثه تصادف رانندگي شاهزاده دایانا و نامزدش اشاره کرد که در
حال فرار از دست عکاسان پاپاراتزي رخ داد و منجر به فوت شاهزاده دایانا و نامزدش
شــد.نکته دیگر مسئله جرمبودن یا نبودن گرفتن این عکس و انتشار آنها از این خانم
مجري بود .اینکه اگر از یک شخصیت مشهور در محیط عمومي عکسي گرفته شود،
جرمي صورت گرفته و عملي خالف رعایت »حریم خصوصي« انجام شــده اســت
یا نه ،موضوعي اســت که به قوانین خاص هر کشــوري برميگردد.قوانین کشــورها
دراینباره بسیار با هم متفاوت است و نميتوان با استناد به قانون یک کشور ،تعریف
واحدي از »حریم خصوصي« در همه کشــورها داشت.در برخي از کشورها از جمله
انگلستان ،عکاسها آزادي زیادي دارند ،تا جایي که حتي آزادند تا از بیرون خانه افراد
مشــهور ،عکس آنها را در داخل خانه یا کنار پنجره بگیرند و کسي هم معترض آنها
نیســت .اما در برخي کشــورها حتي در اروپا ،قوانین بسیار سختگیرانهاي نسبت به
عکاسان دراینباره وجود دارد و گرفتن عکس از افراد در هر موقعیت و مکاني ،منوط
به کسب اجازه از فرد اســت .به همین علت بسیاري از افراد مشهور جهان که مایل
نیستند ،عکســي از زندگي خصوصيشان منتشر شود ،براي اینکه از دوربین عکاسان
پاپاراتزي دور باشــند ،مراسم ازدواج یا تفریحاتشــان را در کشورهایي ميگذرانند که
قوانین سختي در این زمینه دارند.سوئیس ،کشوري که خانم مجري با همسر و فرزند
خود در حال تفریح بود و عکسهاي وي منتشر شد ،قوانین بسیار آزادي براي عکاسان
دارد ،بهطوريکه »حریم خصوصي« تنها به محیطهاي شــخصي افراد؛ مانند خانه،
باغ و امالکي که متعلق به وي اســت ،اطالق ميشــود و تنها ایجاد مزاحمت براي
افراد برای گرفتن عکس ،خالف قانون اســت .درواقع عکسهاي گرفتهشــده خیلي
معمولي محسوب ميشوند و تفریح ،پیادهروي و نوشیدن را نشان ميدهند ،اما حتي
اگر تصاویر خصوصيتري هم گرفته ميشــد ،با توجه بــه اینکه عکاس براي گرفتن
تصاویر ،مزاحمتي براي کسي به وجود نیاورده ،کار غیرقانونيای صورت نگرفته است.
بنابراین مسئله »حریم خصوصي« در محیط عمومي در این کشور اصال معنا ندارد و
حتــي اگر خانم مجري با محارم خود تنها در باغي هم بود ،عکسگرفتن از وي طبق
قانون جرمي محسوب نميشد.هرچند که درکل این مسئله اتفاق ناخوشایند و تلخي
بود ،اما انتقاد از گرفتن عکسها با توجیه اینکه »حریم خصوصي« نقض شده است،
نشان از حقیقتي تلختر است و آن اینکه چقدر در کشور ما اطالعات نسبت به قوانین
جهاني کم اســت.به نظر ميرســد آنچه بیش از پیش نیاز اســت ،اطالعات صحیح
از قوانین جهاني اســت؛ پیشــنهاد من به افراد معروف این است که حتما اطالعات
خودشان را نسبت به قوانین کشورها باال ببرند و بعد سفر کنند.

مریــم میرزاخانی ،ریاضــیدان جوان و
بزرگ ایرانی در خارج از کشور در حالی
فوت کرد که بیش از یک دهه در خارج
ﺑﺎﺑﮏ زﻣﺎﻧﻰ
از ایران بهســر برده بود .شاید به خاطر
برخی دالیل خصوصی است که همیشه
از خودم میپرســم آیا نوســتالژی ،آنســان که در مهاجران  ۲۰سال قبل از او
وجود داشــت ،در این تازهرفتگان هم به همان شــدت وجــود دارد یا خیر؟ آیا
همین مریم در بســتر بیماری ســودای یک صبحانه با بستگان و دوستان دختر
و پســر در یکی از صبحانهخوریهای مفرح تهــران همانگونه که در زمان او
وجود نداشــت ،اما حاال هست را نداشت؟ نوستالژی ،همان احساسی است که
آن را نمیشناسی تا سالها بگذرد و تصور کنی در جایی آشنا اما غریب زندگی
میکنــی ،انگار چیــزی از وجود تو در جایی دیگر مانده اســت .ایرانیان مهاجر
دهههای قبل ،اگرچه پا به پای رشــد و تکامل مفهوم ملیت ،وابســتگی به آب
و خاک هم پیدا کرده بودند ،اما در زمان مهاجرت ،خودآگاهی از این وابســتگی
تمــام و کمال ،آنســان که مهاجر اروپایی در دو جنــگ جهانی در وجود خود
تجربه کرده بود ،نداشــتند .به همین دلیل نوستالژی بهعنوان احساسی غریب،
عمیق ،دردناک اما لذتبخش تنها ســالها بعــد ،آن زمان که دالیل مهاجرت
هرچــه بود رنــگ باخته بــود ،خود را به نمایش گذاشــت .حــال میخواهم
بدانم آیا ســالها تحصیل تحت شــرایط خاص دهههــای  ۶۰و  ۷۰با آن همه
محدودیتهای غیرعادی که بعدا رفع شــد .ممنوعیت ویدئو که تنها یک ابزار
تماشــا بود ،ممنوعیت موســیقی ،محدودیتهای زیاد فیلم و سینما ،چهره و
لحن گویندگان برنامه کودک ،دســتورالعملهای مربیان تربیتی بهخصوص در
دبیرســتانهای دخترانه و بسیاری مشــکالت دیگر من بهعنوان پدری از نسلی
کــه انقالب کرد همــواره وقتی دختران و پســران بیشــمارم را میبینم که در
گوشــه و کنار دنیا در دانشگاهها و بیمارستانها و آزمایشگاهها به کار و تحقیق
مشــغولاند و همه بالقوه یک مریم میرزاخانی هســتند ،از خود میپرســم آیا
هنوز چمدان خاطرات یا همان نوســتالژی با همان شدت قدیم در صندوقخانه
ذهن ایشــان حضور دارد؟ آیا حافظ این عطر مســتکننده ایرانی ،ذهن و زبان
فرزندانشــان را کــه یکی از دو نامشــان یحتمل فرنگی خواهــد بود ،همچنان
معطر خواهد کرد؟ همان اشعاری که خنیاگر عشق و آزادی و رواداری هستند.
بیتردید مریم میرزاخانی یک اســتعداد ناب در نســل این فرزندان بوده است،
امــا هزاران هزار ایرانی دیگــر مثل هزاران هزار جوان از هر کشــور دیگري در
جایجــای دنیا در حال کار و تحصیل و پیشــبرد دانش بینالمللی هســتند .با
این تفــاوت که جوانان همه دنیــا در یک ارتباط دائمی و طبیعی با ســرزمین
مادری خود هســتند ،اما درباره کشور ما این ارتباط معموال یک مسیر یکطرفه
است و هر مســافرت علمی -که میتواند دهها سال طول بکشد -در واقع یک
مهاجرت اجتماعی اســت .البته دنیا هم جوایز و رتبهها را گرامی میدارد ،اما
تنها در جوامع بدوی اســت که دنیا را صرفا یک صحنه رقابت فرض میکنیم
و تنها اولیها را گرامی میداریم و در همان حال که در حال بزرگداشــت نامی
بزرگ هســتیم ،همچنان به ارسال اجتنابناپذیر بهترین جوانانمان به این مسیر
یکطرفه ادامه میدهیم ،آن هم در شــرایطی که مشــکالت واقعا موجود به
شــکل موانع بزرگ کاری و تحصیلــی ،خطرات احتمالی ســقوط اجتماعی و
برخوردهای ناپســند فردی خاطرات مناســبی را توشه راه این فرزندان برگزیده
نمیکند .در تمام دنیا کار و تالش قطع نظر از برخی مســابقات به طور یکسان
ادامه دارد و انســان بهعنوان انســان محترم است و تنها به اندازه تالشش قدر
میبیند ،نه به آخرین حد توانایی و تحملش .نوســتالژی در سیاهترین خاطرات
هم نخواهد مرد .میتواند آخرین یادگار ســرزمین مادری باشد .مرگ نوستالژی
پایان یک تمدن اســت .ما پدران و مادران باید بدانیم کنار لباسهای گرمی که
قرار اســت فرزند را در زمستانهای ســرد و دور یاری دهد ،کنار کتابهایی که
بــرای عرقریزی روح باید با خــود ببرد ،بخش مهمی از کولهبــار هر فرزند را
نوســتالژی و خاطره پر میکند و خاطره همان وقایع بیاهمیتی است که امروز
در کنار ما اتفاق میافتد .تولید خاطره وظیفه هر نسلی است در برابر نسل بعد.
راستی آیا در برابر نسل دهه ۶۰از این وظیفه قصور نکردیم؟ باید مجسمهای از
مریم در بزرگترین میدان شــهر به نام او بسازیم! در بزرگداشت خود او و البته
بهعنوان ســمبلی از مریمهای کوچکی که همین االن در دبیرستانی در همین
اطراف در حال تحصیل و البته تولید خاطرات هستند!

ﻓﺮداﮔﺬراﻧﻰ
در روزی که مدیرعامل پست اعالم کرده است پست
نامهها کاهش پیدا کرده و ارســال نامهها جای خود را
به کاال و اســناد داده است ،هنوز جمعآوری تمبر جزء
یکی از عالیق است.
با انتشار رواج تمبر در جهان ،دوستداران این پدیده
فرهنگی از ســالهای میانی ســده هجدهم میالدی،
مجموعههایی را از این اثر کوچک اما دوستداشــتنی
و جذاب گرد آوردند .ایران نیز از آغاز ،همراه و همسفر
این مســیر و کاروان بوده اســت .حاجحسینآقا ملک،
یکی از بزرگترین مجموعــهداران تاریخ معاصر ایران
به شــمار میآید کــه گنجینهای ارزشــمند و یگانه از
تمبرهــای ایران و جهان ،در کنار نســخههای خطی و
دیگر آثار تاریخی گرد آورد و سرانجام آنها را به آستان

قدس رضوی هدیه کرد تا همگان از آن بهره گیرند .این
گنجینه بزرگ ،ارزشمند و منحصربهفرد ،مجموعهای از
تمبرهای تاریخی ایرانی تا نمونههای نادر از تمبرهای
جهــان را در خــود جای داده اســت .ایــن تمبرها به
همراه پاکتهای پســتی کــه گاه نامــهای را هنوز در
دل خــود دارند ،یا نامهای نانوشــته را از رخسارشــان
میتوان بازخواند ،بیش از همه داســتان دلبســتگی
حاجحســینآقا ملک ،بنیانگذار و واقــف کتابخانه و
موزه ملــی ملک را به تمبر بازمیگویند .از شــیفتگی
این واقف و فرهنگور بزرگ ایران نســبت به تمبرهای
تاریخی ،روایتهایی جذاب نقل شــده است .ازاینرو،
گنجینه تمبرهای تاریخی ،کتابخانه و موزه ملی ملک،
اهمیتی بســیار دارد .این تمبرها در دهههای پیش به

گونهای سنتی ،تا پایان دهه  ۸۰خورشیدی در کتابخانه
و موزه ملی ملک به نمایش درآمده بودند .با دگرگونی
رویکردهای این گنجینه و حرکت به سوی بهرهگیری از
استانداردهای نوین حرفهای در گسترههای کتابداری و
موزهای ،پارهای از سالنها و تاالرها با دگرگونی روبهرو
شدند .سالن تمبر از آن جمله بود .تمبرها بهاینترتیب
به مخزن کوچیدند تا ســالنی مجهز و پیشــرفته برای
نمایش آنها طراحی و ســاخته شود .کتابخانه و موزه
ملی ملک ،پنجشنبه گذشته ،این سالن را افتتاح کرد و
اکنون بازدیدکنندگان و عالقهمندان میتوانند به دیدن
این گنجینه تاریخی بروند .آدرس ساختمان این گنجینه
در میدان امامخمینی ،ســردر باغ ملــی ،خیابان ملل
متحد است.

