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به حکمت و مشیت حضرت اوست.
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جناب جليلي چه چيزي را امضا ميکرد؟

جناب جليلي نامزد حائز  11درصد آراي مردم در انتخابات
رياســت جمهوري  92فرمودهاند که اگر ايشان بودند برجام را
امضا نميکردند .ما در اين جا بررســي ميکنيم که ايشان چه
چيزي را امضا ميکردند -1 :برفام(برنامه فلسفه ايجابي-
مقدماتي) :برخي در مناظرههــاي انتخاباتي گفته بودند که
مذاکرات کالس درس فلسفه نيست .اما با چند جلسه آموزش
مقدماتي فلســفه ايجابي ميشد به نتايج درخشاني رسيد .روش کار هم خيلي ساده
بود .بايد به  5+1گفته ميشد شما مجبوريد هر چه ما ميگوييم قبول کنيد .مجبوريد،
ميفهمــي؟  -2برفاپ(برنامه فلسفه ايجابي -پيشرفته) :خب به هر حال 5+1
زبان نفهم هستند و ممکن است فلسفه ايجابي را درست درک نکند .پس بايد با زبان
پيشرفته تري با آنها صحبت کرد .مث ً
ال :آنقدر تحريم کنيد تا تحريم دان تان پاره شود.
يا آب رو بريزيد همانجا که ميســوزه -3 ...برفاب :در مذاکرات از فناوري پيچيدهاي
استفاده ميکردند تا  5+1مثل برف آب شوند .امضاي اين معاهده عالوه بر نابودي کامل
دول متخاصم ،مشــکالت خشکسالي را هم در ايران کاهش خواهد داد چرا که نتيجه
فلســفي آب شــدن برفها در غرب ،باريدن باران و جاري شدن سيل در شرق است.
فکر ميکنيد سيلهاي اخير ناشي از چيست؟ همش حاصل مواضع اصولي دولت قبل
است .غربيها آن روزها آنقدر آب رو ريختند آنجا که ميسوخت تا اينکه سيل در اينجا
جاري شــد -4 .بردام :برنامه دام گذاشــتن براي  .5+1شامل فراهم کردن زمينهها
براي تحريم هر چه بيشتر ايران و قطع فروش نفت ،گسترده کردن محاصره اقتصادي
و صدور قطعنامههاي ضد ايراني در سازمان ملل .فلسفه ميگويد قيمت دالر آنقدر باال
ميرود که ناگهان مثل فوارهاي ســقوط خواهد کرد و روي سر خودشان فرود ميآيد.
يعنــي هيچکدام از عوامل آنها نميتوانند حتي يک دالر در ايران بخرند و در نهايت
 5+1از هم فرو ميپاشند -5 .برساب :برنامهاي که بروند کشک شان را بسابند .همين
است که هست .آنها چندين و چند روز طول ميکشد که معني کشک و مفهوم چرايي
سابيدنش را درک کنند و در نهايت به منويات ما تن خواهند داد -6 .برشام :بريم شام
از دهن افتاد يا بريم شام يخ کرد .با اين پليتيک طرف مقابل از منطق ايران انگشت به
دهان مانده و توانايي هيچ حرکت متقابلي را نخواهد داشت .در عين حال سر ميز شام
شايد بشود آنها را از کرده خود پشيمان کرد که در مقابل ما سر تعظيم فرود بياورند.
٭ تبصره :اســتاد دکتر جليلــي .کاش آن روزهايي کــه در رأس امور مذاکرات
بوديد يک متني ،پيش نويســي ،عهدنامه روي کاغذي را تدوين ميکرديد تا حداقل
با تاکتيکهاي سرکار آشنا شــويم .ما هر چه شنيديم چانه زني بر سر محل بعدي
مذاکــرات بود و بس .حتي به مجلس آن روزها هم نم پس نداديد اين چه مذاکراتي
اســت که از دلش فقط تحريم و قطعنامه بيرون ميآيد .بــه هر حال هر زمان رأي
اکثريت را کسب کرديد برجام را امضا نکنيد .عزت تان مستدام...
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تنهایی را سراغ شب فرستادم  /وقتی که آمد همراه خود  /آغوشی پر از قوس ماه  /سوسوی ستاره
و لبخند  /و مقداری نور عشق برایم آورده بود
شیرکو بیکس

چهره خبر
«سيد عبداهلل انوار» ،مدتي است به سبب بيماري ،در خانه استراحت ميکند

«انوارِ» تابنده بر فرهنگ ايران

حمیدرضا محمدی

هلل انوار» اســت و چون نامش« ،انوار»ي به تابندگي فرهنگ
نام او «ســيد عبدا 
ايران دارد .استاد  92ساله روزگار ما که فهرستنگار ،نسخهپژوه ،رياضيدان ،مصحح،
عربيدان ،اديب ،کتابدار ،موسيقيشناس ،منطقدان ،تاريخنگار و تهرانشناس است ،در هريک از اين علوم ،نه دستي
بر آتش ،که به ُکنه آنها دست يافته و خبره گشته است .او که عالمي مفضال و عاملي معيار است ،بيش از دو دهه،
رئيس بخش نسخ خطي کتابخانه ملي ايران بود و در آن سالها ،حدود  ۱۰جلد فهرست نسخههاي خطي به فارسي
و عربي را تدوين کرد .اما حاال اين نازنين مرد ،مدتي است به سبب کسالت ناشي از درد شديد پا و کمر ،در خانه
استراحت ميکند .او را که لحظهاي از تتبع و تفحص ،دست برنميدارد ،بايد دعا کرد تا همين روزها ،خبر خجسته
دوباره مشغول تدريس و تحقيق شدناش برسد .دانشمندي که در نهايت خضوع و خشوع ،صراحتاً در جايي گفته
است« :نه اهل مقام بودم و نه اهل ثروتاندوزي .کارم اين بود که بنشينم و کتاب بخوانم».

مــا ايرانيها خيلي
باهوشيم! باور کنيد
خيلي جــدي دارم
حرف ميزنــم .ما
بلديم خيلي سريع
از پديدههايــي که عقــل جن هم به
آنها نميرســد وسيله شهرت بسازيم
هرچند که اين شــهرت کوتاه باشد!
اص ً
ال مهم نيســت! وقتي من مشهور
نيســتم ،يــک تلنگر رســانهاي هم
براي من مهم ميشــود و شبکههاي
اجتماعــي موبايلي هم که در خدمت
بنده و شما هســتند! اما مراحل کار:
يک.به چند دوست عزيز که در تلگرام
يا اينستاگرام يا هر گرام ديگر هستند-
ترجيحاً با نامهاي مســتعار -سفارش
ميکنيد که خبررساني کنند «فالني
از ايران رفت!» مهم نيســت کســي
شما را بشناسد يا نه ،چون همه فکر
ميکنند به دليل بيســوادي ،شــما
را نميشناســند و فــوراً مخفياش
ميکننــد! دو.ميگذاريــد اين خبر،
خوب در آب نمک «گرام» مورد نظر
خيس بخورد؛ اگر يک يا چند رسانه
داخلي يا خارجي هم نقلاش کردند
که ديگر محشر است! سه.شما اول از
طريق «گرام» خودتان و بعد «گرام»
دوســتان و بعد يک مصاحبه ،مث ً
ال با
«فالفلنيوز» تکذيــباش ميکنيد!
ميگوييد« :اين حرفا چيه؟! بيتربيتا!
من تا کرجم نرفتم! بابام اجازه نميده!»
بعد از اين مرحله ،باالخره رسانههاي
جديتر مثل «هاتداگنيوز» با دست
بردن در خط و ربط و امال و انشــاي
شــما ،اين طور نقل ميکنند که اين
هنرمند گفته هرگز عشق به ميهن را با
امکانات لندن و پاريس عوض نميکند!
حاال ممکن است شما به عنوان بازيگر،
در نمايشهاي دبيرســتانتان نقش
ديوار را بازي کرده باشــيد يا شعرتان
در مســابقه شــاعران زير هفتسال،
جايــزه مدادتراش ســفالي را گرفته
باشــد ،اينها هيچ کدام مهم نيست،
چون ولو براي چند روز ،عدهاي متوجه
ميشوند که چنين آدمي وجود دارد!
راستي من هم تکذيب ميکنم ،من با
مترو تا تجريش هم نرفتهام!

یکشنبه بازار فرهنگ
«ëëردپاي چهگوارا» در کانون فيلم سينماحقيقت
ســاعت  17يکشــنبه  29فروردين و در
دومين برنامــه از دوره جديــد کانون فيلم
«ســينماحقيقت» مرکز گسترش سينماي
مســتند و تجربــي ،فيلم مســتند «ردپاي
چهگوارا» ســاخته «عليرضــا رفوگران» به
نمايــش عمومــي درآمده و بــا حضور ناصر
صفاريان (مجري -منتقد) و نيما عباســپور (فيلمســاز -منتقد
ميهمان) نقد و بررسي خواهد شد.
ëëگراميداشت «نوراهلل مرادي»؛ پيشکسوت کتابداري
مراسم گراميداشــت نوراهلل مرادي ،استاد
برجســته کتابداري و آرشــيو ايران ،از ساعت
 9صبــح يکشــنبه  29فرورديــن در ســالن
همايشهاي کتابخانه ملي ايران به پاس بيش
از  50سال حضور فعال او در حوزه کتابداري و
آرشيو کشور ،برگزار خواهد شد .در اين مراسم
نوشآفرين انصاري ،علي صلحجو ،کامــران فاني ،مهدي فيروزان،
محمدحسن رجبي و کاظم حافظيان رضوي سخنراني خواهند کرد.
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نوشآفرين انصاري

عکس نوشت

دبیر شورای کتاب کودک

به بهانه هشتمین سال درگذشت «پروین دولت آبادی»

ِ
ِ
کودکان دیروز
خوان
الالیی

پروين دولتآبادي از جمله دوستان و همکاراني به
شمار ميآمد که همواره ارتباطي نزديک با شوراي کتاب
کودک داشت و يکي از مشــوقان و دوستان شورا بود.
ايشان در خانوادهاي بســيار ادب دوست و ادب پرور و
همچنين ادب شــناس متولد شد به گونهاي که پدر او
شناخت خوبي از شعر داشــت .از همین رو عالقهمند
شــدن پروين به شعر و شــاعري به 14سالگياش باز
ميگردد .البته در آن ســن او عــاوه بر قدم نهادن به
دنياي شعر ،قدم به عرص ه ديگري هم گذاشت که نقشي
جدي در جهت دهي به زندگي وي داشت.
او در اواخر  14ســالگي با وجود آنکه ســن و سال
چنداني نداشت اما تصميم گرفت که به کار در پرورشگاه
مشغول شود .در حدود  17-18سالگي بود که به يافته
مهمي در ارتباط با اين شغل دست پيدا کرد .او فهميد
که کودکاني که در پرورشگاه رشد پيدا ميکنند در صورتي که براي آنان شعر و الاليي خوانده نشود
و به عبارتي با آنان صحبت نشــود در آينده از مهارتهاي الزم گفتاري برخوردار نميشــوند و در
ارتباط گرفتن با ساير افراد دچار مشکل ميشوند .به همين واسطه کودکان پرورشگاهي را به آغوش
ميگرفت و براي آنان الالييهايي ميگفت که همگي سروده خودش بودند .متأسفانه هيچکدام از اين
الالييها امروز موجود نيست و از ميان رفتهاند .کشف اين مسأله تأثير عميقي در زندگي او برجاي
گذاشت و منجر به آن شد که پرورشگاه را رها کرده و وارد آموزش و پرورش شود .حتي چند سالي
هم مديريت يک مدرسه را برعهده داشت تا اينکه به واسطه کار در مدرسه از سوي آموزش و پرورش
فعاليت در نشريه «پيک» پیشنهاد شد.
فعاليت در اين نشريه شعر او را از زبان آموزشي و نصيحت گونه به سوي اشعار هنري سوق داد.
درخشانترين دوران زندگي دولتآبادي به همين دوراني مربوط ميشود که وي در نشريه «پيک»
مشغول فعاليت شد .از آن دوران  -و شعرهايي که در «پيک» منتشر ميکرد  -بيشتر از  500قطعه
شعر باقي مانده است.

کتاب
درباره کتاب «اطلس تهران قديم»

توجوي نقشههاي تهران دويست و سي ساله
در جس 

هر چند شواهد نشان ميدهد ايرانيان شهرهايي را براساس نقشه و طرح
اوليه ميســاختهاند ،اما نقشههاي موجود از شــهرهاي ايران مربوط به دوره
قاجاريه و پس از آن است .تهران هم از اين قاعده مستثني نيست و با اينکه در
سال 961ق .به فرمان شاه تهماسب اول صفوي (فرزند شاه اسماعيل) ،ساخت
حصار و باروي آن آغاز گرديد و شکل شهر به خود گرفت ،به مدت  280سال
يا نقشهاي از آن تهيه نشد يا هنوز بهدست ما نرسيده است .بنابراين در حال
رضا شيرازيان
حاضر محققان اولين نقشــه تهران را يک نقشه روسي (1241ق ).مربوط به
نويسنده کتاب
دوره فتحعليشاه قاجار ميدانند .روسها بار ديگر در دوره محمدشاه (پيش از
1263ق ).از تهران نقشه تهيه کردند و آن را در 1268ق .منتشر و نسخه فارسي آن را به ناصرالدين
شاه هديه کردند.
اما تأســيس دارالفنون (1268ق ).آغازي بر رستاخيز نقشه برداري ملي در ايران بود و دو نقشه
دارالخالفه تهران (1275ق ).و اطراف تهران (1275ق ).محصول شــاگردان دارالفنون به سرپرستي
معلم اطريشي است .از اين پس به انگيزههاي گوناگون از تهران و اطراف آن نقشههاي مختلفي تهيه
شده است ،که برخي شناخته شده و برخي ديگر کمياب يا ناياب هستند.
در اين مجموعه  275نقشــه (يا مجموعه نقشه) از شهر تهران بين سالهاي 1357 - 1205ش.
از 25مجموعه داخلي و بينالمللي گردآوري و معرفي شــده است .نقشههاي جاسوسي ،نقشههاي
شهري ،نقشــههاي عمراني ،نقشــههاي توريستي،
عکسهاي هوايي و بســياري نقشــههاي موضوعي
تهران (مدارس ،ماليات ،عوارض شــهري ،آبرساني،
قنوات ،طرحهاي شهري و سرشماري) از جمله اسناد
ارائه شده هستند.
ســه ســند بســيار خاص اين مجموعه نقشــه
1309ش( .معرف طرح تحوالت شهري تهران پس از
تصويب قانون بلديه) ،عکس هوايي تهران 1319ش.
(معرف تحوالت دوره پهلــوي اول ،تخريب حصار و
بافت ســنتي شهر) و نقشه شــهر تهران 1331ش.
(تهيه شــده توســط دفتر جنگ انگلســتان در اوج
اختالفات نفتي با دولت ايران) است.
اين مجموعه حاصل پژوهش پنج سالهاي است که «سيروس عاليي» بر آن مقدمهاي نوشته است.
او که پژوهشــگر نقشههاي ايراني است ،عالوه بر نگارش مدخل «نقشهنگاري» در دانشنامه ايرانيکا،
در سال  ،2005کتاب «نقشههاي عمومي ايران» را هم در انتشارات دانشگاه بريل منتشر کرده است.
«اطلس تهران قديم» ،در قطع رحلي و  392صفحه از سوی نشر دستان منتشر شده است.
کتاب «اطلس تهران قديم» ،اثر پژوهشی رضا شیرازیان ،امروز يکشنبه  ۲۹فروردين
از ســاعت  ۱۷تا  ،19در تاالر فردوسي خانهانديشمندان علوم انساني ،واقع در خيابان
نجات اللهي ،نبش خيابان ورشو ،شماره  ،2رونمايي خواهد شد.

