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 »چاه شماره یک«
نخستین چاه نفت خاورمیانه

11۲ سال پیش، برابر ۵ خرداد 
چاه  نخستین  خورشیدی،   1۲۸7
نفت ایران در مسجد سلیمان در 
نفت  به  زمین  متری   ۶۰۰ عمق 
رسید. نفت تا ارتفاع ۲۵ متر از سطح 
زمین فوران کرد و یك سال بعد 
شهر  در  پاالیشگاهی  ساخت 
آبادان آغاز شد. پاالیشگاه آبادان، 
عنوان  طوالنی  مدت های  برای 
بزرگ ترین پاالیشگاه جهان را یدک 

می کشید. 

یک عکس یک خاطره

دژاوو

]شهروند[ ویکتوریا در ۲4 می 1۸19، به دنیا آمد و در 1۸ سالگی ملکه  
امپراتوری بریتانیا و ایرلند شد. او ۶۳ سال حکمرانی کرد و طی سالیان 
سلطنتش، امپراتوری بریتانیا بسیار گسترده شد. ملکه ویکتوریا از 
سال 1۸۳7 تا 19۰1 بر قلمروی انگلستان فرمانروایی کرد که از آن در تاریخ 
با عنوان »عصر ویکتوریا« یاد شده است. سلطنت او با پیشرفت های 
صنعتی و اقتصادی بریتانیا گره خورده است و تعجب خواهید کرد وقتی 
بدانید بسیاری از کوه ها، دریاچه ها، راه ها و شهرهای مختلف در سراسر 
جهان، به افتخار او »ویکتوریا« نام گذاری شده اند. ویکتوریا شخصیت 

پیچیده ای داشت، درست مثل مسیر سلطنتش!
1- نام واقعی اش ویکتوریا نبود: در واقع نام اصلی او الکساندرینا 
ویکتوریاست، زیرا پدرخوانده اش الکساندر اول نام داشت. هرچند او 

یک اسم مستعار هم داشت؛ »درینا«!
کنت  دوك  ادوارد  ویکتوریا،  پدر  داشت:  سختی  کودکی   -2
)چهارمین پسر جورج سوم( کمتر از یک سال پس از تولد فرزندش، 
بر اثر ذات الریه درگذشت. مادر ویکتوریا گویی از اینکه دخترش در 
جوانی صاحب تاج و تخت می شود اطمینان داشت، و معتقد بود وضع 
مقررات و نظم و انضباط تنها راهی ا ست که موفقیت بالقوه  ویکتوریا را 
برای سلطنت تضمین می کند. از این رو، برای فرزندش، مجموعه ای از 
قوانین سخت و اساسی  در نظر گرفت، تا اخالق و عقل دخترش را حفظ 
کند! در خالل تمام سختی ها و محدودیت هایی که ویکتوریا داشت، 
مجبور بود گاهی در اتاق مادر بخوابد، از یک رژیم تناسب اندام خاصی 

پیروی کند و غذاهای کنترل  شده  بخورد!
3- جثه اش کوچک بود، اما ذکاوتش نه: او تنها با یک متر و ۵۲ 

سانتی متر قد، فرمانروای امپراتوری بریتانیا بود!
 1۸ تابستان  داشت:  چشمگیری  پیشرفت های  ویکتوریا   -4
سالگی پر از اتفاقات عجیبی بود که در نهایت ویکتوریا را بر تخت 
درگذشت،   1۸۲۰ سال  در  ویکتوریا  پدر  زمانی که  نشاند!  پادشاهی 
 نمی توانستند بر تخت بنشینند. 

ً
هیچ کدام از سه عموی او قانونا

اما وقتی در ژوئن سال 1۸۳7، پادشاه ویلیام چهارم، برادر و جانشین 
پدربزرگ ویکتوریا هم از دنیا رفت، ویکتوریا در 1۸ سالگی به عنوان ملکه 

انتخاب شد.
5- او در سیاست دخیل بود: ویکتوریا کاماًل در سیاست گذاری ها 
مداخله می کرد. او تمام موضوعات را بررسی می کرد و از همه چیز سر 
 هرچه به اداره  امپراتوری مربوط می شد! حتی در 

ً
درمی آورد، خصوصا

سال 1۸۶1، زمانی که داغدار مرگ آلبرت )همسرش( بود هم، از راهبری 

سیاست خارجه  امپراتوری غافل نمی شد!
6- دیدگاه های ضد و نقیض اجتماعی و سیاسی داشت: یکی از 
مسائلی که در مورد آن کمتر صحبت شده، مخالفت او با حقوق زنان 
است! این در حالی  است که او در مکاتبات خصوصی اش، از »بی کفایتی 
زنان« گله می کرد، اما هیچ وقت در طول حیات طرز تفکرش را علنی 
نکرده بود! شاید به همین دلیل باشد، که در دوره  او، جای چیزی با 
عنوان مسائل زنان در جامعه خالی بود، تا گروه های مختلف مجال پیدا 

کنند رویکردها و عقایدشان را مطرح کنند!
7- ویکتوریا، ناقل هموفیلی در سراسر اروپا بود: ویکتوریا در میان 
خاندانش اولین کسی  است که به هموفیلی نوع ب -که اختاللی خونی 
است- مبتال بود. در واقع خودش در ظاهر به بیماری دچار نبود، اما 
چون فرزند زیاد داشت و هرکدام از آنها با دیگر شاهزاده های اروپایی 
وصلت کرده بودند، این بیماری خونی، بین خانواده های سلطنتی، 
در سراسر قاره  اروپا منتقل شد. حتی مقاله ا ی تحقیقاتی در سال 
۲۰۰9 منتشر شد، که رد جهش هموفیلی را از سوی خاندان سلطنتی 

رومانوف ها در روسیه، شناسایی می کرد!
8- او یکی از »اولین« هاست: اگر از لباس سفید عروسی ذوق کرده  
و یا از درخت کریسمس لذت برده باشید، ویکتوریا در زندگی شما تاثیر 
خودش را گذاشته است! این ویکتوریا بود که برای اولین بار، لباس 
عروس سفید می خواست! او دوست داشت مانند فرشته ها بشود 
سفید  لباس  عروسی اش  مراسم  در  دیگری  کس  داشت  اصرار  و 
نپوشد! حتی سنت درخت کریسمس را هم ویکتوریا و همسرش جا 
انداخته اند، چنان که در نزدیکی کریسمس، ویکتوریا و آلبرت درختان 

تزیین شده ای را به مدرسه ها و پادگان های ارتش می فرستادند!
9- ویکتوریا احمق نبود: برخالف عموم مردم که تصور می کنند، 
آنکه  از  ویکتوریا احمق بوده، هرگز چنین نیست. ویکتوریا بیش 
باهوش باشد، محتاط است. فرزندانش هم، همه تمثال و گواهی بر 

محتاط بودن او هستند!
10- آخر سر فرزندانش به جان هم افتادند: ویکتوریا، فرزند زیاد 
داشت. هرکدام از آنها با شاهزاده هایی از خانواده های سلطنتی اروپایی 
ازدواج کردند. بعضی از نوه های ویکتوریا، ویلهلم دوم و پادشاه ویلیام 
پنجم، ملکه  روسیه، ملکه  اسپانیا، ملکه  نروژ، ملکه  یونان و... بودند. 
پس طبیعی  بود که در معرکه جنگ جهانی، تعدادی از نوه های او در 

طرفین جنگ قرار داشته و به روی هم اسلحه بکشند!
برگردان از history.howstuffworks - مترجم: فاطمه کرمی

ویکتوریا و عصرش
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یخ نگار تار

137 سال پیش در 
چنین روزی، برابر 26 می  1883 
میالدی، عبدالقادر الجزایری، 

فرمانده نیروهای مقاومت 
الجزایر بر ضد اشغالگران 

فرانسوی در 75 سالگی 
درگذشت. او که در زمره امرا و 

علمای عرب بود در برابر حمله 
قوای اشغالگر فرانسه قیام 

کرد و از سال 1832 تا 1847 
میالدی کوشید تا آنان را از 

سرزمین مادری خود بیرون 
کند. پیروزی های ابتدایی 

عبدالقادر باعث شد تا 
فرانسوی ها به امضای قرارداد 
صلح با او تن بدهند. اما در پی 

کارشکنی اشغالگران، 
عبدالقادر در 18 نوامبر 1839 
میالدی دومین دور مبارزات 

آزادی خواهانه خود را با ۵۰ هزار 
سرباز سواره و پیاده آغاز کرد. 
مبارزات او بیش از 15 سال به 

طول انجامید که نتیجه آن 
تحلیل رفتن نیروهایش بود. 

وقتی سلطان مراکش و امیر 
تونس نیز از یاری او خودداری 

کردند، عبدالقادر شکست 
خورد و تسلیم شد. او در سال 

1۸۵۳ میالدی به دمشق تبعید 
و مقرر شد تا باقی عمر دیگر به 

الجزایر باز نگردد.  

71 سال پیش
 در چنین روزی، برابر

 6 خرداد 1328 خورشیدی،
میرزا محمدخان قزوینی، 
ادیب و پژوهشگر نامی در 

تهران درگذشت. عالمه 
قزوینی از محضر درس بزرگانی 

چون آیت اهلل شیخ فضل اهلل 
نوری، میرزاحسن آشتیانی، 

شیخ هادی نجم آبادی، 
سیداحمد ادیب پیشاوری، 

محمدمهدی قزوینی و 
ذکاءالملك فروغی بهره ها 

برده بود. او در سال 1283 
خورشیدی به دعوت برادر خود 
میرزا احمدخان به انگلستان، 

فرانسه و آلمان رفت و با 
مستشرقانی چون »هانری 

ماسه«، »ادوارد براون« و 
»والدیمیر مینورسکی« به 
همکاری پرداخت. محمد 

قزوینی در سال 1318 
خورشیدی و در پی شعله ور 

شدن جنگ جهانی دوم در 
اروپا، بعد از 36 سال به ایران 

بازگشت. تمام اوقات او در 
ایران صرف مطالعه و تحقیق و 

تصحیح متون کهن شد که 
تصحیح دیوان حافظ یکی از 
یادگار های این دوره است. 

عالمه قزوینی در حرم 
شاه عبدالعظیم)ع(، کنار مزار 

ابوالفتوح رازی به خاک سپرده 
شد.  

ساعت مچی گران و فراست نداشته گویندگان
]ابراهیم عمران[ یک- چندی قبل در توییتر فردی ادعا کرد که 
ساعت رئیس  کل بانک مرکزی قیمتش فالن است و روزی دیگر 
روزنامه نگاری از ایشان درستی یا نادرستی آن را پرسید که جواب 
شنید این ساعت 1۸ سال در دست شان است و منظم هم کار 
نمی کند و اگر فرد مدعی یک درصد قیمت گزافی را که گفته بپردازد، 

حاضر به تقدیم است.
دو- خوب و بد گوی فیلم ها که بیشتر بِد »ماقبل و بعد فیلم ها« 
در نظرش است در پرسش و پاسخی، با زیرکی و »فراستی« که دارد، 
دوباره به تکرار منویات درونی خویش پرداخت و چه جایی بهتر از 
این برنامه که به بهتر دیده شدنش کمک می کند؛ زیرا در برنامه های 
سینمایی المحاله قشر خاصی مخاطب هستند ولی در این قاب، از 
هر نوع مخاطبی می توان استفاده کرد برای بهتر و افزون گفتِن آنچه 

تاکنون هم گفته و نوشته شده است.
خب، چه متر و معیاری می تواند این دو گزاره را به هم مرتبط سازد 
برای این ستون روزنامه. ساعت مچی رئیس  کل که »همتی« تا به حال 
خرج داده و پول ملی را تا حد توان تقویت کرده و فردی که با همه 
»فراست«اش، هر چه می گوید و می نویسد به جای آنکه دریچه 
تازه تری برای سینمای داخلی باز کند، همین اندک نور تابیده شده را 
نیز دفع می کند. به باورم آنجا که کاربری مدعی قیمت گران ساعت 

فردی مسئول می شود و اینجایی که منتقد بدگوی فیلم ها، بسان 
برخی  و  داخلی  بیشتِر  برای  معیارش  و  متر  و  شاقول  همیشه 
برابر  با هم  نااندازه و منفی است، در مخرج مشترکی  خارجی ها، 
هستند و آن نگره امری نیست جز »اناالحق گویی«مان. من آنچه 
می گویم درست است و به صواب و ثواب، مرز باریکی دارد با آزادِی 
گفتن که الجرم و فی النفسه بد نیست، ولی اعتقاد و باور به اینکه 
گفته من خوِد حق است، بسیاری از مشکالت و مصائب فکری و 
نظری مان را موجب می شود. نمی توان جلوی بحث و نظر و راست و 
ناراست افراد را با این همه حجم اخبار و تحلیل و تفسیر گرفت، چه که 
مخاطب نیز تو گویی اگر این گونه گفت و شنیدها نباشد، چیزکی در 
زندگی روزمره اش کم دارد! آخر عادت کرده به بزرگ نمایی و منفی بافی 
از تلویزیون و شبکه های مجازی.  در ذهن؛ و چه مدیومی بهتر 
گویندگان چنین حرف هایی شاید خویشتن را از بار ذهنی و پریشانی 
افکار رها سازند، ولی بی توجه به آن هستند که همین متالطم بودن 
اندیشه را به آسانی نشو و نشر می دهند. اگر هم مدیریتی نشود در 
و  افکار  نمی شود-  افسوسانه  -که  تک گفته هایی  چنین  برابر 
ذهن هاست که دستخوش تغییرات شگرفی خواهد شد. تا جایی 
آن بسی مشکل و شاید ناشدنی باشد که  که درمان و مداوای 

گفته اند: انگشت تعجب جهانی/ از گفت و شنید ما به دندان 
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