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شماره 1910جدول

کوستا گاوراس )چپ( در کنار ییلماز گونی )کارگردان ترکیه ای( و ویتوریو گاسمن )بازیگر ایتالیایی(- جشنواره فیلم کن 1982 
هشتادوهفت سال پیش در چنین روزی، برابر سیزدهم فوریه 1933 میالدی، كوستا گاوراس، كارگردان یونانی االصل سینمای 
فرانسه به دنیا آمد. اصلی ترین دلیل شهرت گاوراس در دنیای سینما ساخت آثاری با پس زمینه سیاسی است. مشهورترین فیلم او 
»Z« سال 1969 میالدی برنده جایزه اسكار بهترین فیلم خارجی زبان شد. از مهم ترین آثار گاوراس می توان به »اعتراف« )1970(، »حكومت 

نظامی« )1973(، »گمشده« )1982(، »هاناک« )1983(، »جعبه موسیقی« )1989( و »آمین« )2003( اشاره كرد.

یک عکس، یک خاطره

دژاوو

]شهروند[ در حد فاصل پایان دوران باستان تا آغاز تاریخ معاصر 
ایران یا به عبارت بهتر از ابتدای ایران پس از اسالم تا به قدرت رسیدن 
قاجارها، از بین همه سلسله ها و شاهانی كه بر ایران فرمان راندند، 
دو نفر بیش از بقیه در مسیر تاریخ از واقعیت فاصله گرفتند و به راه 
افسانه رفتند؛ نخست شاه عباس یكم پنجمین پادشاه از دودمان 
افشاریه.  سلسله  بنیان گذار  افشار  نادرشاه  سپس  و  صفوی 
مشخصه هر دو اینان آن بود كه در برهه ای ایران را پس از یک دوره 
فترت و ضعف سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی مجددا به 
دوران اوج و اقتدار تاریخی بازگرداندند و خاطره امپراتوری های دوران 
باستان و پیش از اسالم را بار دیگر در اذهان زنده كردند. عجیب 
آنكه شیوه عمل و دستاوردهای این دو با وجود نزدیک به یک قرن 
فاصله زمانی از لحظه مرگ شاه عباس یكم تا بر تخت نشستن 
نادرشاه افشار بسیار شبیه به هم بود، با این تفاوت كه سلطان 
صفوی بیش از چهار دهه بر سریر قدرت دوام آورد و سپس به مرگ 
طبیعی درگذشت، اما بنیان گذار افشاریه فقط 12 سال توانست تاج 
پادشاهی را روی سر خود حفظ كند و درست در اوج قدرت و اقتدار به 

دست سرداران خود ترور شد. 

دشمنان ایران در حدفاصل صفویه تا افشاریه
در دوران شاه عباس یكم شمال شرق ایران جوالنگاه ازبک ها 
و غرب و شمال غرب نیز محل تاخت وتاز امپراتوری بزرگ عثمانی 
بود كه درایت و اقتدار پنجمین حكمران صفوی این هر دو متجاوز 
را بر سر جای خود نشاند و دست تطاول شان را از ایران كوتاه كرد. 
عجیب آنكه در دوران نادر نیز خطر ازبک ها و عثمانی ها  كماكان ادامه 
داشت، با این تفاوت كه توسعه طلبی روس ها در شمال سرحدات 
ایران نیز به آن اضافه شده بود. در شبیه و نزدیک بودن طالع شاه 
عباس و نادرشاه به یكدیگر همین بس كه هر دو آنان با عثمانی ها، 
ازبک ها و گوركانیان هند جنگیدند و در اغلب مصاف ها نیز پیروز 
از میدان نبرد خارج شدند. این میان اما اگر قرار باشد مصاف های 
دوران این دو پادشاه به لحاظ كیفیت و كمیت ارزیابی شود كفه ترازو 
به نفع بنیان گذار سلسله افشاریه سنگینی خواهد كرد، هرچند 
در بحث حكومت داری و اداره و آبادانی كشور احتماال شاه عباس 

امتیاز باالتری دریافت خواهد كرد چه آنكه او وارث حكومتی مستقر 
و دارای طول و عرض جغرافیایی و سیاسی مشخص بود، اما نادرشاه 
 باید از نو ایران پاره پاره از حمله محمود افغان و كمرش شكسته زیر 
بار ملوک الطوایفی را سروسامان می داد كه این كار به اندازه همه 
عمر حكومت او یعنی 12 سال تمام وقت برد و شهریار افشار كه با 
زین اسب بیش از تخت حكومت آشنایی و انس داشت، فرصت 

آبادكردن ایران را نیافت. 

گذر از رود »ِسند« برای تنبیه نوادگان تیمور
پادشاه  یک  قامت  در  صورت  آن  به  گاه  هیچ  عباس  شاه 
جهانگشا ظاهر نشد و همه توان نظامی خود را صرف حفظ حدود و 
سرحدات ایران كرد. اما نادرشاه در این فقره خاص آنقدرها شبیه 
سلف صفوی اش نبود و اگر در نظرش الزم می نمود، حتی برای 
گذشتن از رودخانه ای خروشان چون »ِسند« نیز تردید به خود راه 
نمی داد كه نداد و جنگ مشهور كرنال كه در سالروز فرجام آن قرار 
داریم، بهترین مثال بر این ادعاست. 281 سال پیش در چنین 
به  ایران  سپاهیان  میالدی،   1739 فوریه  سیزدهم  برابر  روزی، 
فرماندهی نادرشاه افشار موفق شدند لشكر پرشمار محمدشاه 
دوازدهمین حكمران از سلسله گوركانیان هند را درهم بشكنند و 
نادر  لشكركشی  زمینه  درآورند.  خود  تصرف  به  را  دهلی  شهر 
استنكاف محمدشاه از تحویل دادن یاغیان افغان بود كه تحت 
حمایت امپراتوری گوركانی به تجهیز سپاه و سالح برای حمله به 
مرزهای شرقی ایران مشغول بودند. نادر در این لشكركشی با 
100 هزار سرباز برای مصاف با سپاه 300 هزار نفری محمدشاه عازم 
هندوستان شد و یكی از بزرگترین پیروزهای نظامی ایران از دوران 
میانه تا ابتدای تاریخ معاصر را رقم زد. نادر چون قصد ضمیمه كردن 
هند به خاک ایران را نداشت، پس از پیروزی ترجیح داد حكومت 
گوركانیان بر این سرزمین با محمدشاه ادامه یابد، اما برای اینكه یاد 
و خاطره ایرانیان از ذهن این همسایه متمرد پاک نشود، با تحصیل 
غنایمی كه ارزش آن را معادل 10 سال مالیات ایران در آن زمان برآورد 

كرده اند، خاک هند را ترک كرد.  
« نشر دنیای کتاب منبع: »نادر پسر شمشیر
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یخ نگار تار

  صدوسی وهفت سال 
پیش در چنین روزی، برابر 

سیزدهم فوریه 1883 میالدی، 
ویلهلم ریشارد واگنر، آهنگساز 
و موسیقیدان شهیر آلمانی  در 

شهر ونیز درگذشت. شهرت 
واگنر بیش از هر چیز به خاطر 

پراهایش است. ابداعات واگنر 
ُ
ا

در حوزه موسیقی كالسیک  تأثیر 
زیادی بر آهنگسازان بعد از او 

داشت تا جایی كه او را در دنیای 
موسیقی ادامه دهنده راه 

لودویگ فان بتهوون لقب 
 داده اند. واگنر از دوستان 

نزدیک فردریش نیچه 
فیلسوف شهیر آلمانی بود اما 

پس از چندی رابطه شان به 
كدورت انجامید. 

 كشف    بار  الکتریکی 
تومـــاس  توســـط  اجســـام 

ادیسون )1884 میالدی(

صدوهفده سال پیش 
در چنین روزی، برابر سیزدهم 

فوریه 1903 میالدی، ژرژ سیمنون، 
نویسنده برجسته بلژیكی و از 

قله های  ادبیات پلیسی در شهر 
لیژ بلژیک به دنیا آمد. سیمنون 

در دهه 30 میالدی در میان 
غول های انگلیسی و آمریكایی 

ادبیات  جنایی همچون آگاتا 
كریستی، جان لوكاره، آرتور كانن 

دویل، دشیل همت، ریموند 
چندلر، جیمز كین، گراهام گرین، 

پاتریشیا  های اسمیت، یان 
فلمینگ، پی دی جیمز سر برآورد 
و شهره شد. »كمیسر مگره« یكی 

از مشهورترین كاراكترهای پهنه 
 ادبیات پلیسی جهان مخلوق 

این نویسنده بلژیكی است.   
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معما

تحفه مجرمان انگلیسی برای بومیان استرالیا
دوازده سال پیش در چنین روزی، برابر سیزدهم فوریه 2008 میالدی، كوین راد، رهبر حزب كارگر و نخست وزیر وقت استرالیا به دلیل اجرای 
سیاست جداسازی از بومیان این كشور عذرخواهی كرد. برای ما و بسیاری از مردم جهان كه استرالیا را بیش از هر چیز با كواالها، كانگوروها و 
این اواخر آتش سوزی آخرالزمانی اش می شناسیم، واژگانی چون »بومیان استرالیا« و »سیاست جداسازی« شاید معنی چندانی نداشته 
باشد.  شاید ندانید اما بومی های استرالیا براساس اعالم نتایج برخی تحقیقات ژنتیكی ازجمله قدیمی ترین جوامع انسانی حال حاضر دنیا 
به شمار می روند و باز با این حال در كشوری پیشرفته و غرق در دموكراسی چون استرالیا هنوز جایگاه واقعی خود را آن طور كه باید و شاید 
نیافته اند. 18 سال پس از اینكه استرالیا را جیمز كوک ، سیاح شهیر انگلیسی كشف كرد، كاپیتان آرتور فیلیپ بریتانیایی و افرادش پا روی 
خاک این سرزمین گذاشتند تا استرالیایی ها به یاد بیست وششم ژانویه 1788 میالدی هر  سال در این تاریخ به جشن و پایكوبی بپردازند. 
اغلب استرالیایی هایی كه هر  سال بیست وششم ژانویه شجاعت این افراد را برای به جان خریدن رنج سفری 9ماهه گرامی می دارند یا 
نمی دانند یا نمی خواهند به یاد بیاورند كه دوسوم سرنشینان كشتی كاپیتان فیلیپ و همراهانش را جانیان و مجرمان انگلیسی تشكیل 
می دادند كه محاكم بریتانیا رأی به اخراج آنها از خاک این كشور داده  بودند. اعتراف به این حقیقت كه سنگ جامعه فعلی استرالیا بیش از دو 
قرن پیش با مجرمان انگلیسی و ایرلندی رانده شده از وطن بنا شده است، امروز چندان خوشایند ساكنان این كشور نیست، اما وقتی 
رفتار غیرانسانی تازه واردهای ساكن این مهاجرنشین با بومیان استرالیا را مرورمی كنیم، تازه  می فهمیم آبشخور ددمنشی فوق را در كجا 
باید جست وجو كرد. اما وقتی از سیاست »جداسازی« -كه نخست وزیر وقت استرالیا را به علت اجرای آن اسالفش مجبور به عذرخواهی 
كردند- صحبت به میان می آید، دقیقا منظور چیست؟ در ابتدای  قرن بیستم میالدی دولت استرالیا با اعمال این سیاست ، شمار زیادی از 
كودكان بومی این كشور را به جبر از خانواده های خود جدا كرد و سرپرستی  آنان را به قیم های سفیدپوست سپرد. بهانه دولت وقت استرالیا 
برای اعمال این سیاست فقدان صالحیت بومی ها برای تربیت فرزندان شان بود و این كودكان با هدایت مبلغان مسیحی در كمپ ها، 
یتیم خانه ها و آنهایی كه كمی خوش شانس تر بودند، در خانه های سفیدپوستان اسكان داده شدند. سیاست جداسازی از سال 1915 تا 

1959 میالدی با شدت و ضعف اجرا شد و به شكلی موثر بافت جمعیتی بومیان این كشور را تحت تأثیر قرار داد.  

طرحی از نبرد کرنال بر روی یک قالی ایرانی


