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فوکوس
  71 سال پیش، برابر با سیزدهم آگوســت 1946 میالدی، هربرت جورج ولز، روزنامه نگار، جامعه شناس، تاریخ نگار و نویسنده 
سوسیالیســت بریتانیایی در لندن درگذشــت. حادثه ای در دوران نوجوانی ســبب شکستن پای ولز، خانه نشــینی، روی آوردن به 
مطالعه و در نهایت عالقه مند شــدن او به کتاب و نویسندگی شــد. ولز را بیشــتر با رمان های علمی تخیلی اش می شناسند. از آثار او 

می توان به »ماشین زمان«، »انسان شبیه خدایان« و »جنگ دنیاها« اشاره کرد.  

رخداد
 آغاز به کار نخستين تاکسي تاريخ جهان در شهر نيويورک )1907 ميالدی(

 انتخاب ژنرال مصطفي کمال پاشــا )آتاتورک( به ســمت نخســتين 
 رئيس جمهــوري ترکيــه، پس از فروپاشــی امپراتــوری عثمانی 

)1923 ميالدی(
 حمله ارتش امپراتوری ژاپن به شهر بندری شانگهای چين 
با 300 هزار سرباز، 500 هواپيما، 300 تانک و 1800 عراده توپ 

)1937 ميالدی(
 آغاز ساخت دیوار برلين از سوی دولت کمونيستی آلمان شرقی 

)1961 ميالدی(

طلوع
 آلفرد هيچكاک- کارگردان بريتانيايی و سرشــناس سينمای آمريکا، 
صاحب آثاری چون ســرگيجه، روانی، مارنی، ربکا، شمال از شمال غربی 

)1899 ميالدی(
 فردریک سنگر- زيست شيميدان انگليسی، برنده 
دو جايزه نوبل شيمی در ســال های 1958 و 1980 
ميالدی، نخســتين اقدام کننده بــرای توالی يابی 

مولکول های دی ان ای )1918 ميالدی(
 فيدل کاسترو- با نــام کامل فيدل آلخاندرو کاسترو روث، 

سياستمدار و انقالبی کوبايی )1926 ميالدی(

غروب
  اوژن دوالکروا- مهمترين نقاش رمانتيسيسم فرانسه، از دانش آموختگان 

دانشسرای عالی ملی هنرهای زيبای پاريس )1863 ميالدی(
  فلورانس نایتينگل- مشــهور به بانوی چراغ به دست، پرستار، 

رياضيدان )1910 ميالدی(
  ژول ماسنه- آهنگساز فرانســوی، صاحب آثاری برای اپرا، 
سمفونی و پيانو از قبيل: هرودياس، ال سيد، تائيس، سيندرال، 

دون کيشوت )1912 ميالدی(
  تيگران پتروسيان- اســتادبزرگ اهل شــوروی، معروف به 

شکست ناپذيرترين شطرنج باز تاريخ )1984 ميالدی(

 بادبادک بازی در جوار اژدری زنگ زده و به جا مانده از جنگ جهانی دوم در جزیره گوام. اندک زمانی از تهدید کره شمالی برای موشک باران این جزیره تحت الحمایه ایاالت متحده نمی گذرد. آیا ساکنان گوام بعد از سال ها بار دیگر سایه جنگ 
Reuters / را بر سر خود خواهند دید؟ عکس: اریک کاسترو
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عربستان؛ شاهزاده و دریای سرخ

مهدیمالمیر
روزنامهنگار

چندی پيش خبری روی خروجی رسانه های 
خبری نشســت به اين مضمون که عربســتان  
ســعودی قصــد دارد در 50 جزيــره دريای 
ســرخ پروژه بزرگ گردشــگری تدارک ببيند 
و با بهــره بــردن از تمهيداتی مانند کاســتن 
از محدوديت های صــدور ويزا و اســتقبال از 
ســرمايه گذاران خارجــی و نظايــر اينها، نظر 
گردشــگران حرفه ای را به ســوی اين سواحل 
جلب کند. اين پــروژه تا آن جا کــه از خبر ها 
پيداســت، قرار است در ســه ماهه پايان  سال 
2019 ميالدی آغاز شــود و تــا پايان 2022 
ميالدی بــه بهره برداری برســد. پِس پشــت 
اين پــروژه عظيم البته »محمد بن ســلمان« 
وليعهد ســی وچند ســاله و جنجالی عربستان 
اســت که برخی به قــدرت رســيدن او را به 
پوست اندازی نظام سياســی اين کشور پس از 
دهه ها ســکون تعبيــر کرده اند. شــاهزاده ای 
جســور و البته پيش بينی ناپذير که نشان داده 
آنچنان هــم خام و دست بســته نيســت و به 

سياست و ظرايف آن آشــنايی دارد. شاهد اين 
مدعا هم توافقنامه ای اســت که ميان عربستان 
و کشورمان منعقد شــده و طی آن رئيس حج 
عربستان بر اين نکته انگشــت تأکيد گذاشته 
است که کرامت، سالمت و امنيت حجاج ايرانی 
را لحاظ خواهند کرد. ميزان باالی سفر حجاج 
ايرانی، سياستمداران عربســتانی را واداشته تا 
خصومت های آشکار و نهانشــان را با کشور ما 
به کناری نهند و از دِر ديپلماســی در آيند که 
اين همه، خبر از چرخشی مشهود در سياست 
عربستان و تکيه مســئوالن سعودی بر صنعت 
گردشــگری به عنوان صنعت جايگزين صنعت 
رو به فراموشــی نفت می دهــد. اين که هر روز 
از اهميت اســتراتژيک نفت کاســته می شود، 
حرف تازه ای نيســت و سال هاســت دلسوزان 
و اقتصاددانــان از پايان يافتــن عصر نفت دم 
می زنند. امروز به يک روايت، 64 درصد از نفت 
توليد شــده در جهان در صنعــت حمل ونقل 
بــه مصرف می رســد که بــا ابتکاراتــی که از 
صنعت خودروســازی جهــان در زمينه توليد 
خودروهــای برقــی و الکترونيکی به چشــم 
می آيد، به نظر می رسد نرم نرمک سوخت های 
فســيلی جای خود را در آينــده ای نه چندان 
دور به ســوخت های الکترونيکی و به اصطالح 

سبز می ســپرند و ديگر نفت و فرآورده های آن 
در حــوزه صنعت حمل ونقــل جايگزين ناپذير 
به حســاب نمی آيند. بــه اين همــه بيفزاييد 
گروه هــای طرفــدار محيط  زيســت و خطر 
 نزديِک گرم شــده زمين را که سبب شده است

 خودروسازان بزرگ در طراحی های جديدشان 
اين معضالت را در نظر بگيرند و به سوی جهانی 
بدون دود گازوييل و بنزين پيش روند! تکاپوی 
کشــوری همانند عربســتان به خوبی نشــان 
می دهد که کشــورهای حاشــيه خليج فارس 
خطر پايان يافتن ذخيره نفتی از يک ســو و کم 
شدن ارزش استراتژيک نفت را از سوی ديگر به 
خوبی دريافته اند و بــرای عقب نماندن از قافله 
اقتصاد و تجارت جهانی، صنعت گردشــگری 
را ريســمان نجات خود يافته اند. ته کشــيدن 
چاه های نفت امری است که دير يا زود گريبان 
اقتصاد کشــور ما را هم خواهــد گرفت و هم از 
اين رو، می طلبد مديران کشــور مــا از همين 
حاال به فکر جانشــين کردن درآمدهای نفتی 
با صنعتی ديگر باشــند که در ايــن ميان چه 
صنعتی بهتر و پول ساز تر از صنعت گردشگری 
که هم بستر های آن در کشــور ما فراهم است 
و هم نيروی کار ديده و باانگيــزه در اين حوزه 

کم نداريم! 

حرفروز

حق تلخ است و باطل شيرين و بسا خواهش و 
هوا و هوسی که لحظه ای بيش نمی ماند، اما غم 

و اندوهی طوالنی به دنبال می آورد.
حضرت محمد)ص(

تاب و تب
آنکه را هستی هميشه در طلب

در تو پنهان است از خود می طلب
زآنچه می جويی به روز و شب نشان

در بر تو حاضر است او روز و شب
تار و پود هيکلت او می تند

در دلت از وی فتد شور و شغب
از فراق او تن تو در گداز

رشته جانت از او در تاب و تب
روی او سوی تو ای غافل زخود

چشم بگشا هان چه شد پاس ادب
مايه شادی درون جان توست

از چه غم داری تو ای کان طرب
يک نفس از ديدنش فارغ مباش

در لقا يک دم مياسا از طلب
حکمت او بس غرايب را مناط

قدرت او بس عجايب را سبب
ای زسر تا پا همه خلقت غريب

ای ز پا تا سر همه امرت عجب
جامع اضداد جز حق نيست فيض

ره به حق بنمودمت زين ره طلب
هر کسی در غور اين کم می رسد

گر رسيدی تو بدين مگشای لب
فيض کاشانی

تپانچه  پنج لوِل میرزا
ازروزگاررفته

همه چيز برای يک جشن باشکوه مهيا بود؛ برای 
تاجگذاری. اين بار که تاج را بر ســر قبله  عالم، شاه 
ايران، ناصرالدين شــاه بگذارند، می شود 50سال. 
حال بايد به شــکرانه  50  سال ســلطنت به زيارت 
حضرت عبدالعظيم به شهر ری می رفت. به  آرامی 
قدم برمی داشت اما تشــويش و دل آشوبی غريبی 
از چشــم های او پيدا بود. نــه! او تقديرش همان 
بود که در 50 ســالگِی حکومتش، به جای تاج بر 
سرگذاشــتن، خونش جاری شود. خونی که خشم 
مردم را نشــان می داد. ناگهان قلــب قبله  عالم با 
گلولــه ای که از تپانچه پنج لول ميرزا خارج شــد، 
بــرای هميشــه از کار افتاد. ميرزا شــب ها با فکر 
کشتن ناصرالدين و رنج هايش می خوابيد و صبح ها 
قبل از هــر چيزی باز به اين چيزهــا فکر می کرد؛ 
بدون اين که عواقب کارش را ســنجيده باشد. اين 
آرزو و رويا، ماليخوليای ذهن ميرزا شــده بود و با 
فکر اجرايی کردن آن شب و روز می گذراند. ميرزا 

خواسته بود، چند  ســال پيش خواسته بود؛ همان 
روز تعزيه خوانــی تکيه دولت کــه در غرفه حاج 
محمدحســين امين الضرب خدمــت می کرد، به 
هنگام گردش شاه در غرفه ها قصد اين کار را کرده 
بود که برود با کاردی که در گوشــه  لباســش بود، 
مقصود خود را انجام دهد اما احتياط کرد که مبادا 
يک وقت اين اتفاق نيفتد و کار ِ بد تری روی دستش 
بماند. از شــب قبل به زيارت حضرت عبدالعظيم 
رفتــه بود. در تاريکــی زاويه ايوان نشســته بود و 
صورتش درســت و واضح مشخص نبود. در گوشه 
تاريکی سرپا نشسته بود و دست هايش را روی زانو 
و سر را بر روی دست ها گذاشته بود، سخت مشغول 
راز و نياز بود و در فکر و خيال فرو رفته بدون آن که 
تغييری در وضِع خود بدهد يــا کالمی بگويد؛ اما 
در گوشــه ديگری دو نفر که آنها زيارت شان تمام 
شده بود، مشــغول صحبت با يکديگر بودند. از اين 
می گفتند که فردا شــاه به زيــارت می آيد آن هم 

بدون قرق. اين رسِم هميشگی  بود که هر وقت شاه 
به ايــن مزار می آيد، صحن و حــرم را به کلی قرق 
می کردند. ميرزا گوش هايش را به سمت آن دو نفر 
تيز می کند و به محض اين که از زبان شان می شنود 
که شــاه فردا به زيارت می آيد و قرق هم نيســت، 
به فکــر اجراکردن نيت خود می افتــد. روز جمعه 
شــاه قاجار با همراهانش راه می افتد برای زيارت. 
در اين بحبوحه و رفت و آمد زائــران و همراهان، 
مردی به سمتش می آيد، در دستش کاغذی ا ست 
اما ناگهان صدای صفير گلوله به گوش می رســد و 
بعد از آن آشوب، ميرزا از بد اقبالی نمی تواند در آن 
شلوغی فرار کند و به دســت مأموران می افتد. اما 
همه  نگاه ها به ســمت جنازه  شاه جلب شده است. 
قبله  عالم ُمرده. کشته شده. ميرزا رضای کرمانی او 

را به قتل رسانده است. 
22 مرداد )1275(، سالروز درگذشت ميرزا 

رضای کرمانی، قاتل ناصرالدین شاه قاجار

|صادقرضازاده|
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 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:18/30- 18/00

لطفا این کتاب را بكاریدبه سوی آسمان

پيش از اين نايپل داستان هايی را از کشور خودش، 
ترينيداد و توباگو، روايــت می کرد که کمتر خوانده 
بوديم. فضای داســتان ها فوق العاده دوست داشتنی 
بود؛ با قهرمانی نوجوان که در گوش و کنار شهر پرسه 
می زند و از ديدگاه خود روابط انســان ها و وضعيت 
زندگی در اين کشور را روايت می کند. حاال انتشارات 
آموت ترجمه ای ديگر از نويسندگان همين منطقه به 

بازار داده است؛ رمان »به 
سوی آسمان« نوشته آن 
ماری ِمِيرز که با ترجمه 
مرجــان مردانــی چاپ 
شــده اســت. آن ماری 
ِمِيرز در ترينيداد و توباگو 
واقــع در جزاير آمريکای 
مرکزی بزرگ شده است. 

او از دانشگاه مونت سنت وينسنت با مدرک افتخاری 
مشترک زبان فرانسه و اسپانيايی فارغ التحصيل شده 
است. پس از فارغ التحصيلی در هيات  مديره سازمان 
گردشــگری ترينيداد و توباگو مشــغول به کار شد 
و بعدها در ســازمان ملل متحد واقع در نيويورک به 
فعاليت پرداخت. در اين ميان نويسندگی را آغاز کرد و 
در حال حاضر عضو انجمن نويسندگان کتاب کودک 
است. ملودی، قهرمان 10 ساله »به سوی آسمان« از 
وقتی يادش می آيد عاشق پريدن بوده و رويای پرواز را 
در سر می پروراند. باالخره يک روز رويای او به حقيقت 
می پيوندد. ملودی از روی تاِب پارک پرت می شود و 
لحظه ای بعد در سرزمين اسرارآميز چيمرون فرود 
می آيد؛ سرزمينی سرشار از روياها. ملودی حاال يک 
جفت بــال دارد و می تواند پرواز کنــد. اما در جهان 

پروازها هم سختی هايی پيش روست...

از ريچارد براتيگان در ايــران رمان های مختلفی 
ترجمه شده. او يکی از نويســندگان آمريکايی بود 
که سبک و سياقی خاصی در نوشتن داشت و شيوه 
روايتش را هر خواننده ای نمی پســنديد؛ مثل رمان 
»صيد قزل آال در آمريکا«. با اين حال رمان های »در 
رويای بابل« و »پس باد همه چيز را با خود نخواهد 
برد« از همين نويســنده در ايران اقبال زيادی پيدا 
کرد. حاال اما اشعار او نيز 
مورد توجه قــرار گرفته 
و مجموعــه شــعری از 
ايــن نويســنده تحت 
عنوان »لطفا اين کتاب 
را بکاريــد« بــا ترجمه 
مهــدی نويــد و ليــال 
صمدی توســط نشــر 
چشمه منتشر شــده. اين کتاب، مجموعه گزيده 
شعر است که از 8 دفتر شعر ريچارد براتيگان، شاعر 
و داستان نويس آمريکايی گردآوری شده اند. عناوين 
8 دفتر مذکور به اين ترتيب است: »قرض ضدفاجعه 
معدن اسپرينگ هيل«، »لطفا اين کتاب را بکاريد«، 
»مفت ســوارِ جليل«، »30 ام ژوئن، 30 ام ژوئن«، 
»بار زدن جيوه با چنگک«، »عکس دســته جمعی 
بدون آدم های سرشــناس نور موجــود«، »موفق 
باشــی، کاپيتان مارتين« و »رومل تا اعماق مصر به 
راه خود ادامه می دهد.« »لطفا اين کتاب را بکاريد« 
نام يکی از دفترهايی اســت که چند شعر آن در اين 
مجموعه چاپ شده و مشتمل بر 8 شعر بوده که روی 
پاکت های بذر داخل يک پوشه نخستين بار در تيراژ 6 
هزار نسخه و با سرمايه شخصی براتيگان در بهار سال 

1968 چاپ و عرضه شد. 

آخر داستان
از چند روز قبل دوســتداران حکيم 
در سراسر شهر جار زده و مردم را آگاه 
کرده بودند. از اين رو جمعيت کثيري 
در روز موعود براي شــنيدن حکايت 
فراموش شده گرد آمدند. موضوع اين 
بود که حکيم عموما سخنی نمی گفت 
اما به  تازگی بلوايی در شهر به راه افتاده 
بود که عواقب آن می توانست دامنگير 
زندگی مردم شود. شهر ساليان پيشين 
را در قحطی به ســر برده بود و حاال با 
ريزش باران، چند سالی بود که دوباره 
به رونق گذشته برگشته بود. بازار شهر 
محوريتی يافته بود و بازرگانان از اقصی 
نقاط کشور به آنجا می آمدند. با اين حال 
مردم گويی خشکسالی گذشته را از ياد 
برده بودند. حکيم کم کم نقاب حرص و 
آز را در چهره مــردم می ديد و از اين رو 
بر آن شده بود تا پيش از قحطی ديگر، 
برايشــان ســخن بگويد. مردم او را به 
پرهيزگاری و سادگی می شناختند و 
سخنانش را باور داشتند چراکه پيش 
از خشکسالی پيشين نيز خبر از چنين 
روزی داده بود. او از مردم خواسته بود 
تا بــه رزق حالل خود راضی باشــند، 
خانه هايشــان را به برکــت مهمان ها 
بياراند و همواره اندکی از مال خود را به 
فقرا بدهند. با اين حال اکثر مردم اين 
سخنان را دور ريخته بودند و تاوان آن 
را ديده بودند. حاال حکيم با بسط روزی 
در شــهر کم کم می ديد که گويا مردم 
دوباره همه چيز را از ياد برده اند. بنابراين 
تصميم گرفته بود برای آن ها سخنرانی 
کند. او اين بار به دوســتدارانش گفت، 
ُکنده ای چوب وسط شــهر بگذارند. 
بعد باالی آن رفت و رو به مردم گفت: 
»روزي روزگاري کودکــی زندگــي 
مي کرد، سپس جوان شد، بعد ازدواج 
کرد، پس از آن فرزندی آورد، ســپس 
به سختي کار کرد، بعد به مال و مکنت 
رســيد.« حکيم اين را گفت و از ُکنده 
پايين آمد. مــردم با تعجب از يکديگر 
پرسيدند: »خب که چی؟ چرا حکيم 
حکايت خود را به انتها نبــرد؟ آخر و 
عاقبت اين جوان بعد از رسيدن به مال و 
مکنت به کجا انجاميد؟« اين  سوالی بود 
که فقط حکيم به عنوان راوی داستان 
می توانست به آن  پاسخ گويد. حکيم 
در جواب ســوال  مردم گفت: »اين را 
از خودتان بپرســيد. آخر اين داستان، 

زندگي شماست!« 


