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نویسنده و بازیگر فیلم دختر ُلر
123 ســال پیــش، برابــر 4 خــرداد 1278 خورشــیدی، عبدالحســین ســپنتا، 
فیلمنامه نویــس  و بازیگر »دختر لر« )نخســتین فیلم ناطق ایرانــی( در تهران به 
گر می شناســند امــا او دســتی نیز در  دنیــا آمد. اغلــب ســپنتا را به عنوان ســینما
سرودن شعر داشــت و آواز هم می خواند. حضور سپنتا در »دختر لر« به مالقات 
او بــا اردشــیر ایرانــی کارگــردان ایــن فیلــم در هندوســتان برمی گشــت. ایرانی در 
هندوســتان یک کمپانی تولیــد فیلم داشــت و تعدادی از نخســتین فیلم های 
ناطق هندی را تهیه و تولید کرده بود. آشــنایی ایرانی و سپنتا به گرفتن تصمیم 

برای ساختن نخستین فیلم ناطق ایرانی منجر شد. 

 روح تازه در کالبد داستان کوتاه

84 ســال پیش، برابــر 25 مــی 1938 میــالدی، ریموند کارور، نویســنده شــهیر 
داســتان های کوتــاه، در ایالــت اورگــن بــه دنیــا آمــد. کارور از نویســندگان مطرح 
قرن بیســتم و یکــی از افرادی اســت که موجب تجدیــد حیات داســتان کوتاه در 
دهــه 80 میالدی شــدند. اهل فــن ســبک نوشــتاری کارور را با آثار نویســندگانی 
چــون همینگوی، چخــوف و کافکا مقایســه و مینی مالیســم را به عنــوان یکی از 
ویژگی های بارز آثار او برمی شمارند. از مجموعه داستان های مشهور او می توان 
کت باشــید، لطفًا«، »فصل های ســخت«، »وقتی از عشق  به »می شود لطفًا سا
حرف می زنیم از چه حرف می زنیم« و »کلیسای جامع« اشاره کرد. ریموند کارور 

گوست 1988 در 50 سالگی بر اثر سرطان ریه درگذشت.  2 آ

 مرگ فتوژورنالیست ضد جنگ 

68 ســال پیش، برابــر 25 مــی 1954 میــالدی، رابرت کاپا، عــکاس ضدجنگ و 
فتوژورنالیست شهیر مجارستانی بر اثر انفجار مین در ویتنام کشته شد. شهرت 
اصلی کاپا بیشــتر به دلیــل عکس هــای او از جنــگ داخلی اســپانیا، جنگ دوم 
چین و ژاپن، جنگ جهانی دوم، جنگ اعراب و اسرائیل و جنگ اول هندوچین 
است. معروفترین عکس او »آخرین لحظات زندگی سرباز بورل گارسیا« است که 
در بحبوحه جنگ های داخلی اسپانیا ثبت شد. کاپا در این عکس لحظه گلوله 

خوردن این سرباز توسط نیروهای ژنرال فرانکو را به تصویر کشیده است. 

 سوء قصد به هاشمی رفسنجانی

کبر هاشــمی  43 ســال پیش، برابــر 4 خرداد 1358 خورشــیدی، آیت اهلل علی ا
رفســنجانی از اعضای اصلی شورای انقالب در محل ســکونت خود در دزاشیب 
هدف گلوله تروریســت های گروه فرقان قرار گرفت و مجروح شد. دو مرد به بهانه 
رساندن پیغام، وارد خانه او شده و تیراندازی از سوی یکی از آن دو صورت گرفته 
بود. در این روز پاســدار محافظ آیت اهلل هاشــمی در منزل نبود و ضاربین با سوء 
اســتفاده از این موقعیت، قصد ترور داشتند که بر اثر درگیر شــدن با او، موفق به 
کام ماندن این ســوءقصد پیامی به  انجــام آن  نشــد. امام خمینــی )ره( پس از نــا
 این مضمون صادر کردند: »بدخواهان بدانند هاشمی زنده است چون نهضت

 زنده است«.

کابینه سیدضیاء سقوط 
101 ســال پیــش، برابــر 4 خــرداد 1300 خورشــیدی، ســیدضیاءالدین 
طباطبایی، نخســت وزیر وقت ایران، توســط احمدشــاه قاجار از ســمت 
خــود برکنــار شــد. در تاریــخ معاصر ایــران از ســیدضیاء بــه عنــوان بازوی 
سیاســی و از رضاخــان به عنــوان بــازوی نظامی کودتای انگلیســی ســوم 
اسفند 1299 یاد شــده اســت. در پی ورود قوای قزاق به تهران و موفقیت 
کودتــا، ســیدضیاء پــس از مالقــات بــا احمدشــاه، فرمــان رئیس الوزرایــی 
)نخســت وزیری( خــود را از شــاه دریافــت کــرد. او در نخســتین روز هــای 
صــدارت عظمای خود، نزدیك به 200 نفر از بزرگان کشــور را بازداشــت کرد 
امــا ایــن قدرت نمایی هــا عاقبت خوشــی در پــی نداشــت و دولــت کودتا 
نتوانســت آنطور که باید و شــاید زمام امــور مملکت را در دســت بگیرد. به 
عقیده تاریخ نگاران نقطه زوال دولت ســیدضیاء مشــهور به »کابینه صد 
روزه« و»دولت ســیاه« را بایــد در اختالف بین او و رضاخان جســتجو کرد. 
سردارسپه با ســیدضیاء روابط خوبی نداشــت و از طرفی احمدشاه نیز از 
او دلخوش نبود. این کشــمکش ها نهایتا شــاه را بر آن داشــت که اســتعفا 
را بــه ســیدضیاء تکلیــف کنــد، امــا نخســت وزیــر اطاعــت نکــرد تــا این که 

احمدشاه خود او را بر کنار و دولت 93 روزه اش را ساقط کرد.

پس از طوالنی شــدن عملیات ویژه ارتش روسیه 
در اوکرایــن و پیچیــده شــدن اوضــاع در خطــوط 
کــه در رســانه های  درگیــری، یکــی از موضوعاتــی 
کارشناســان  و  سیاســتمداران  زبــان  از  جهــان 
علــوم سیاســی مســتقیم و غیرمســتقیم بســیار به 
از  روســیه  اســتفاده  احتمــال  پرداختــه شــد،  آن 
کتیکی و حتی شاید کلید  ســالح های هســته ای تا
خــوردن یــک جنــگ اتمــی تمــام عیــار بــود. ایــن 
میــان آنچه ایــن احتمــال را بیــش از پیــش مقرون 
به واقعیت می کرد ظاهر شــدن »کیف هســته ای« 
در عکس هــا و فیلم هــای مربــوط بــه دیدارهــای 
بــود.  روســیه  رئیس جمهــوری  پوتیــن  والدیمیــر 
امــا این کیــف هســته ای چیســت کــه رویــت آن در 
روســیه تا این حد نگرانی ها از بابــت آغاز نبرد اتمی 
گاهــی از پیشــینه  را موجــب شــده اســت؟ بــرای آ
ایــن کیف مشــهور باید به ســال های جنگ ســرد و 
رقابت های دو ابرقدرت شــرق و غرب برگردیم. پس 
از دســتیابی آمریــکا به ســالح اتمــی در ســال 1945 

میالدی، تا حــد زیادی تــوازن قدرت به نفــع اردوگاه 
غــرب تغییر کــرد، اما روس هــا هم بیکار ننشســتند و 
4 ســال بعد یعنی در 1949 میالدی بمب هســته ای 
خودشان را ساختند. پس از این اتفاق موازنه قدرت 
جهانی به شــکلی قابل قبولی شــکل گرفت، اما حاال 
مشــکل جدیدی پیدا شــده بود که همانــا طراحی و 
برنامه ریــزی برای اســتفاده از ســالح فــوق در مواقع 
ضــروری بــود. واشــنگتن و مســکو می دانســتند در 
یــک نبــرد هســته ای احتمالــی، موفقیــت بــا کســی 
خواهد بود که زودتر از طرف مقابل شــلیک کند، اما 
این کــه فرایند »شــلیک« چگونــه باید باشــد نیاز به 
پروتکل های ویژه ای داشــت. روس ها و آمریکایی ها 
قبل از هر چیز تصمیم گرفتند دایره کســانی که قادر 
هستند دستور انجام یک حمله اتمی را صادر کنند 
به شــدت محدود کننــد. آنها در همین راســتا اقدام 
به تهیه یک ســری داده های رمزی و دستورات ویژه 
کردنــد کــه در یــک چمــدان کوچــک قــرار می گرفت. 
ایــن چمــدان کوچــک که پــس از مــدت کوتاهــی به 

»کیف اتمی« مشــهور شــد، در آمریکا همــواره همراه 
رئیس جمهــوری اســت و او می توانــد در هــر مکان و 
هر لحظه دســتور حمله اتمی را صادر کند. در اتحاد 
جماهیــر شــوروی و بعدهــا روســیه امــا رونــد را کمی 
پیچیده تــر کردنــد و دســتورات را در ســه کیــف قــرار 
دادند. کیــف اول بــرای رئیس جمهــوری، کیف دوم 
برای رئیس ســتاد مشــترک ارتش و کیف ســوم برای 
گر روس هــا تصمیم بگیرند  وزیر دفــاع. در حقیقت ا
یــک حمله هســته ای را کلید بزنند این ســه نفر باید 
همزمان با هم فرمان حملــه را صادر کنند. در برخی 
فیلم های جاسوسی و حادثه ای بعضا شاهد مشابه 
این کیــف بوده ایــم که یــک فرســتنده با دکمــه قرمز 
داخــل آن قــرار دارد و بــا زدن آن دکمه موشــک های 
حامــل کالهــک هســته ای بــه پــرواز در می آینــد. اما 
در واقعیــت چنیــن نیســت و ایــن کیف هــا حــاوی 
کارت هایی هســتند کــه کــد حملــه روی آن ها حک 
شــده و فقــط کافــی اســت کــد فــوق بــرای نیروهــای 

مسلح فرستاده شود.
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ک در روسیه ظهور کیف ترسنا

محمد ادریس سنوسی، پادشاه لیبی در کاخ المنار
39 ســال پیش، برابر 25 می 1983 میالدی، محمد ادریس سنوســی، نخســتین و آخرین پادشــاه لیبی در قاهره درگذشــت. سنوســی را باید 
سرسلســله و همچنیــن خاتمــه حکومت پادشــاهی لیبــی بــه شــمار آورد. او پس اعالم اســتقالل لیبــی از ایتالیــا، با عنــوان ملــک ادریس اول 
تاجگــذاری کرد و به مــدت یک دهه در این کشــور حکم راند. در طول این 10 ســال، وجود فســاد اداری و صرف ثروت بدســت آمــده از فروش 
نفت برای امورات خانواده ســلطنتی، نارضایتی گسترده مردم را در پی داشت. عاقبت در سپتامبر 1969 میالدی، هنگامی که سنوسی برای 

معالجه در ترکیه به سر می برد، معمر قذافی با انجام یک کودتای نظامی او را از قدرت خلع و در لیبی حکومت جمهوری اعالم کرد.  

دفن »نمی توانم« ها
یــک معلــم در آمریــکا بــه اســم کارال کاری کــرد که 
پرورشــی  و  تربیتــی  کتاب هــای  تمــام  در  نامــش 
چــاپ شــد. کارال یــک روز بــا یــک جعبه کفش ســر 
گذاشــت روی میــز  کفــش را  کالس رفــت. جعبــه 
می خواهــم  »بچه هــا  گفــت:  دانش آموزهــا  بــه  و 
نمی توانم هایتــان را یــا بنویســید یــا نقاشــی کنید، 
بعــد بیاوریــد بریزیــد داخــل جعبه کفشــی که روی 
میز مــن اســت.« بچه ها شــروع به نوشــتن کردند: 
»مــن نمی توانــم خــوب فوتبــال بــازی کنــم... من 
نمی توانم دوچرخه ســواری کنم... مــن نمی توانم 
درس ریاضی را خوب یاد بگیرم... من نمی توانم با 
دوستم که قهر کردم، آشــتی کنم... من نمی توانم 
بــا بــرادرم روزی چنــد بــار در خانــه دعوا نکنــم...« 
بچه هــای دبســتانی هــم شــروع کردند به نقاشــی 
کردن نمی توانم هایشان. خانم معلم هم شروع به 
نوشتن کرد. نمی توانم ها یکی یکی در جعبه کفش 
جا گرفتنــد. وقتی همه نمی توانم ها جمع شــدند، 
گفــت: »بچه هــا برویــم  کارال جعبــه را برداشــت و 
داخل حیــاط مدرســه.« او وســط باغچه مدرســه 
بــا کمک یک بیــل گودالــی حفر کرد. ســپس گفت: 
»بچه هــا امــروز می خواهیــم نمی توانم هایمــان را 
دفــن کنیــم.« جعبــه را گذاشــت داخــل گــودال و 
ک ریختــن. وقتــی  شــروع کــرد بــا بیــل روی آن خــا
کســپاری  خا مراســم های  ســبک  بــه  شــد  تمــام 
گفــت: »مــا امــروز بــرای گرامیداشــت یــاد و خاطره 
شــادروان »نمی توانــم« گــرد هــم آمدیــم. او دیگــر 
بین ما نیست. امیدوارم بازماندگان او »می توانم« 
و »قــادر هســتم«، روزی هماننــد او در تمام جهان 
مشــهور و زبانــزد شــوند و »نمی توانــم« در آرامــگاه 
ابدی خــود به ســر بــرد.« بچه هــا وقتی دوباره ســر 
کالس رفتنــد متوجــه یــک کیــک بــزرگ روی میــز 
خانم معلم شــدند. وســط کیــک یک مقــوا بود که 
روی آن نوشــته بود: »مجلس ترحیم نمی توانم!« 
بعــد از اینکه کیــک را خوردنــد، خانم معلــم مقوا را 
برداشــت و چســباند روی دیوار کالس. تا پایان آن 
ســال تحصیلی، هرکــدام از بچه ها که بــه هر دلیلی 
بــه خانــم معلــم می گفــت: »خانــم، نمی توانــم«، 
نوشــته  و  مــی زد  لبخنــدی  کارال  جوابــش  در 
روی آن مقــوا را نشــانش مــی داد. پایــان آن ســال 
گردان کارال باالترین نمــره علمی را در  تحصیلی شــا

مدرسه شان کسب کردند.

گم نکردن مسیر
قدیــس  آســیزی(،  )فرانســیس  فرانچســکو  ســن 
برجســته کلیســای کاتولیــک در ســال 1189 در شــهر 
آسیز از شهرهای مرکزی ایتالیا به دنیا آمد. فرانچسکو 
خانــواده ای ثروتمنــد داشــت و از مــال دنیــا بی نیــاز 
بــود. او ســال های ابتدای عمــر خویش را بــه عیش و 
عشــرت گذرانــد و از انجــام هیچگونــه خوشــگذرانی 
کــم نگذاشــت. امــا در اوان جوانــی بیمــاری ســختی 
گرفت تا جایی کــه به زنــده ماندنش امیــدی نبود. با 
این وجود فرانچســکو از این بیماری نجــات یافت. او 
نجات از بیماری را نشانه ای از جانب خداوند خواند. 
نشانه ای مبنی بر اینکه او برای چنین زیستی به دنیا 
نیامده و باید راه خود را تغییــر بدهد. بنابراین هرچه 
داشــت رها کرد، ســپس در کوچه و بازار بــه راه افتاد تا 
مردم را بــه بندگی و ایمان آوردن بــه خدا دعوت کند. 
او حاال با عزمی راســخ دریافته بود که بــه هیچ چیز در 
این جهــان اعتبــاری نیســت. روزی یکی از دوســتان 
قدیمــی اش که بــا او رفاقت ها کرده بود، فرانچســکو را 
دید. آنهــا در جوانی با هم خوشــی ها کــرده و روزگاری 
گذرانــده بودنــد. او فرانچســکو را در حالــی دیــد کــه 
در میــدان آواز می خوانــد و کاالی تــازه اش را عرضــه 
می کــرد: فقر! دوســت فرانچســکو بهت زده به ســوی 
او دویــد و گفــت: »فرانســیس، چــرا اینطور شــده ای؟ 
چه کســی تو را به این روز انداخته است؟« فرانچسکو 
تبسم کنان پاسخ داد: »چه طور شده ام؟« دوستش 
گفــت: »لباس هــای ابریشــمی ات چــه شــد؟ پــر قرمز 
کالهت و انگشترهای طالیت؟« فرانچسکو پاسخ داد: 
»آن ها را شــیطان به امانت به من داده بود. همه را به 
خودش پس دادم.« دوست فرانچســکو قبای ژنده، 
پاهای برهنه و ســر بی کاله او را نــگاه  می کرد اما چیزی 
نمی فهمید. سرانجام با دلســوزی گفت: »بگو ببینم 
از کجا می آیی؟« فرانچســکو پاســخ داد: »از آن دنیا.« 
دوباره پرسید: »و به کجا می روی؟« فرانچسکو گفت: 
»بــه آن دنیا.« دوســتش متعجب تر پرســید: »و برای 
چه آواز می خوانی؟« فرانچســکو گفت: »برای این که 

مسیرم را گم نکنم.«

دیده گریان
پرده برانداخت ز رخ یار نهان گشته ما/نوبت اقبال برد بخت جوان گشته ما

/باخته شد در نظری آن تن جان گشته ما تن همه جان گشت چو او باز به دل کرد نظر
گرچه گران بار شدیم از غم آن ماه ولی/هم سبک انداخته شد بار گران گشته ما

دیده گریان به دلم فاش همی گفت خود این/کآتش غم زود کشد اشک روان گشته ما
پیر خرد گرد جهان گشت بسی در طلبش/هم به کف آورد غرض پیر جهان گشته ما

نفس بفرمود بسی، من ننشستم نفسی/تا همگی سود نشد سود زیان گشته ما
ضامن ما در غم او اوحدی شیفته بود/این نفس از غم برهد مرد ضمان گشته ما

اوحدی مراغه ای
 سپاه غم

از حال خود شکسته دالن را خبر فرست/تسکین جان سوختگان یک نظر فرست
جان در تب است از آن شکرستان لعل خویش/از بهر تب بریدن جان نیشکر فرست

گفتم به دل که تحفه آن بارگاه انس/گر زر خشک نیست سخن های تر فرست
بودم در این حدیث که آمد خیال تو/کای خواجه ما سخن نشناسیم زر فرست

گان چو داشتی/این سوی دل روان کن و آن زی جگر فرست الماس و زهر بر سر مژ
سر خواستی ز من هم ازین پای باز گرد/شمشیر و طشت راست کن و سوی سر فرست

خاقانیا سپاه غم آمد دو منزلی/جان را دو اسبه خیز به خدمت به در فرست
خاقانی شروانی


