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8٩ ســال پیش درچنین روزی، برابر ١4 آوریل ١٩٣٠ میالدی، والدیمیر مایاکوفسکی، شاعر شهیر روس در 
مسکو درگذشت. مایاکوفسکی در تقسیم بندی های مربوط به جنبش های هنری یک فتوریست )آینده گرا( به 
شمار می رفت و هنر او همگام با انقالب اکتبر در روسیه رشد کرد. مایاکوفسکی پس از انقالب بلشویکی روسیه و 
در دوران حکومت شوروی یکی از نام آورترین شاعران عصر خود بود. او در شعر روسی وزن و استعارات تازه پدید 
آورد، هرچند که به عقیده اهل فن همه اصول فوتوریسم را نیز رعایت نمی کرد و روش خاص خودش را داشت. از 
والدیمیر مایاکوفسکی به عنوان یکی از نوابغ هنر اتحاد جماهیر شوروی یاد می شود هرچند که در همین دوران نیز 

از سوی کمونیست ها تحت فشارهای مختلف قرار گرفت و نهایتا با شلیک گلوله به زندگی خود خاتمه داد. 
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شاعر 
آینده گرا

دماغ شانس آقای بازیگر

 این که کسی با چنین دماغی رتبه 
21 فهرست ۱۰۰ چهره محبوب 
نظرسنجی شــده   - جهــان 
توســط شــبکه VH 1 - را به 
خــود اختصــاص دهد شــاید 
شاق ترین کاری باشــد که آدرین 
بــرودی در طول زندگی خــود آن را به 
انجام رســانده است! او که 46 ســال پیش در چنین 
روزی، برابــر 14 آوریل 1973 در نیویــورک به دنیا 
آمد، تا قبل از »پیانیســت« در فیلم های مهمی چون 
»خط قرمز باریک« و »گل های هریســون« به ایفای 
نقش پرداخته بود، اما ایــن هنرنمایی در فیلم رومن 
پوالنســکی بود که نام و آوازه آدرین برودی را جهانی 
کرد و حتی جایزه اســکار بهتریــن بازیگر نقش اول 
مرد را نیز برایش به ارمغان آورد. جالب اســت بدانید 
او با 29 سال سن، جوان ترین بازیگری است که جایزه 
اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد را از آن خود کرده 
است. دماغ برودی تا کنون سه بار شکسته است و با این 
حال او هیچ گاه زیر بار جراحی زیبایی برای حتی کمی 
متناسب تر کردن این عضو صورتش نرفته است. آدرین 
برودی همیشه و در مصاحبه های مختلف دماغش را 

یکی از ویژگی های مهم خود معرفی می کند.  

دشمن خونی سموم شیمیایی

 ریچل کارســون، زیست شناس و 
نویســنده آمریکایی که 55 سال 
پیش در چنیــن روزی، برابر ١4 
آوریل ١٩64 میالدی درگذشت 
را شــاید بتــوان بزرگترین فعال 

مبارزه با سموم شــیمیایی قلمداد 
کرد. ریچل تحصیالت خود را در رشــته 

زیست شناسی دریایی به پایان رســانده و در سرویس 
فدرال ایاالت متحده به عنوان زیست شــناس استخدام 
شد، اما پس از پایان جنگ جهانی دوم بود که توجه او به 
رشد بی رویه تولید سموم شیمیایی جلب شد و با توجه 
به آثار مخرب این آالینده ها برای محیط زیست کره زمین، 
کارسون همه توان و توجه خود را برای آگاهی بخشی در 
این خصوص به کار گرفت. این حرکت او طبیعتا با واکنش 
منفی تولید کنندگان و ســهامداران کارخانه های تولید 
مواد شیمیایی مواجه شــد و آنها نیز مبارزه ای توأمان را 
برای بی اثرکردن تالش های این زیست شناس دوستدار 
محیط زیست آغاز کردند. اما کارسون در  سال ١٩62 و با 
انتشار کتاب »بهار خاموش« ضربه نهایی را به طرفداران 
استفاده از سموم شــیمیایی وارد آورد و شاید به نوعی 
بتوان گفت این کتاب دیدگاه جهانیان نســبت به نقش 
آالینده های ساخته بشر در تخریب محیط زیست را برای 

همیشه تغییر داد.  

فرجامتذکره
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البشیر و ایران نخســتین خاطره نگارنــده این ســطور از عمر حســن احمد البشــیر 
رئیس جمهوری اینک مخلوع سودان که ما بیشتر او را با نام و  عنوان عمر البشیر 
می شناسیم به اجالس سران سازمان کنفرانس اسالمی در تهران بر می گردد 
که آذر ماه سال 1376  برگزار شد. در روز افتتاحیه، رئیس دولت اصالحات که 
برابر قانون ریاست این سازمان را از مراکش تحویل گرفته بود،  هنگام نام بردن 
از عمر البشیر سهوا او را »عمر شریف« خطاب کرد که البته این اشتباه لفظی 
خیلی سریع توسط خود او  تصحیح شد و لبخندی هم بر لبان حاضران آورد. 
سودان و ایران در آن ایام و البته تا سال ها بعد از دوستان نزدیک یکدیگر به  شمار 
می رفتند، اما امروز مدت هاســت که دیگر از آن رابطه خوب و حسنه خبری 
نیست و شاید درست به همین علت این  روزها که خبر کودتای نظامی در سودان 
و سرنگونی عمر البشیر به تیتر یک رسانه های منطقه تبدیل شده، عکس العمل 

ایران  چیزی بیش از فراخوانی طرف های درگیر به خویشتنداری نبوده است.   
منفعتطلبیوضعفتشخیص

عمر البشیر در دوران حکومت خود نزاع هایی چون جنگ داخلی )منجر 
به جدایی جنوب ســودان از این کشور و تشکیل کشــور  مستقل سودان 
جنوبی( و همچنین جنــگ دارفور در غرب ســودان را تجربه کرد که این 

آخری صدور حکم بازداشت دادگاه  بین المللی الهه به اتهام انجام جنایت 
جنگی را برایش به ارمغان آورد. ایران   کنار اتحادیه عرب از حق  حاکمیتی 
این کشور آفریقایی و مسلمان و همچنین تصمیمات رئیس جمهوری اش 
دفاع کرد. اما این سوال که چه شد ســودان یا به  عبارت بهتر شخص عمر 

البشیر دوستی و حمایت ســخاوتمندانه تمام این سال های ایران را نهایتا 
با نمکدان شکستن پاسخ داد،  پاسخی دارد که باید آن را در منفعت طلبی، 
برآورد اشــتباه او از اوضاع منطقه و همچنین ضعف تشــخیص دوست از 

دشمن  جست وجو کرد.  

دالرهایسعودیوانقالبنان
مراسم تحلیف یازدهمین دوره ریاست جمهوری در ایران را شاید بتوان 
یکی از نقاط عطف تاریخ روابط ایران و سودان به  شمار آورد. عمر البشیر یکی 
از افراد دعوت شده به مراسم تحلیف حسن روحانی بود، اما او هرگز به این 
مراسم نرسید. بعدها  معلوم شد هواپیمای حامل او روی آسمان عربستان 
مجبور به بازگشت شده و به عبارت بهتر ریاض اجاره حضور البشیر در  تهران 
را نداده است. انتظار می رفت این حرکت توهین آمیز مورد اعتراض و حتی 
مســتوجب حرکتی تالفی جویانه از سوی  خارطوم و شخص البشیر تلقی 
شود، اما رئیس جمهوری سودان چندی بعد با تعطیل کردن دفاتر فرهنگی 
ایران در ســودان، قطع  رابطه با ایران در پی حمله به سفارت عربستان در 
تهران و نهایتا مشارکت در جنگ یمن و کمک به ائتالف متجاوز سعودی 
 به شکلی عیان راه خود را از ایران جدا کرد و یکی دوستی قدیمی را به ثمن 
بخش فروخت. همین قــدر بدانیم که زمینه  اعتراضات اخیر در ســودان 
که عاقبت منجر به سقوط عمر البشیر شــد به کمبود نان در این کشور بر 
می گشت و جالب آن که  دالرهای سعودی حتی نتوانستند به البشیر برای 

تأمین نان مردم کشورش کمک کنند. 

عما
م

نهایت ساده انگاری خواهد بود اگر جنگ هشت ساله رژیم بعثی 
عراق علیه نظام نوپای جمهوری اســالمی ایــران را حرکتی صرفا 
تک روانه از سوی صدام حسین و بدون چراغ سبز قدرت های جهانی 
خصوصا ایاالت متحده آمریکا قلمــداد کنیم، زیرا این دقیقا همان 
بزنگاهی بود که منافع دو بلوک شرق و غرب با یکدیگر تالقی پیدا کرده 
و هم مسیر می شد. آمریکا در طول جنگ ایران و عراق برخالف اتحاد 
جماهیر شوروی  ُپز بی طرفی به خود گرفته و در ظاهر به هیچ کدام از 
طرفین کمک نمی کرد، اما این تنها روی ماجرا بود! باز گذاشتن دست 
دیگر قدرت ها برای کمک تسلیحاتی به عراق، جلوگیری از صدور 
قطعنامه های موثر در ســازمان ملل متحد بر ضد عراق و همچنین 
ارایه کمک های اطالعاتی به ارتش صدام حســین تنها بخشــی از 
تالش های واشینگتن برای به تاخیر انداختن شکست قطعی رژیم 
بعث در تقابل با همســایه بزرگ شرقی اش را تشــکیل می دادند.

بهانهبرایحملهبهایران
31 ســال پیش در چنیــن روزی، برابــر 25 فروردیــن 1367 
خورشیدی اتفاقی در خلیج فارس افتاد که باعث شد آمریکا بازی در 
 نقش ناظر بی طرف را کنار بگذارد. در این روز ناو آمریکایی ساموئل

 بی. رابرتز بــا یک مین دریایــی در خلیج فارس برخــورد کرده و 
آسیبی جدی دید. ناوگان آمریکا از مدت ها قبل و به بهانه اسکورت 
نفتکش های کویتی وارد آب های خلیج فارس شده و این میان جنگ 
بین ایران و عراق نیز در زمین، هوا و دریا بشــدت ادامه داشت، زیرا 

هر دو کشور نیز سعی داشتند شریان های حیاتی طرف مقابل را که 
یکی از مهمترین آنها صادرات نفت بود، هدف قرار دهند. این که مین 
دریایی رها شده در آب های خلیج فارس به کدام کشور تعلق داشت، 
هیچگاه مشخص نشد، اما آمریکا تصمیم گرفته بود که مین را ایرانی 

تلقی کرده و براساس آن عکس العمل نشان دهد.
آغازدرگیریمستقیمنظامی

نخســتین اقدام آمریکایی ها پس از برخورد ساموئل بی.  رابرتز با 
مین دریایی، توقیف کشتی ایرانی »ایران اجر« و غرق کردن آن در 
آب های بین المللی بود، زیرا به عقیده نیروی دریایی ارتش آمریکا 
»ایران اجر« اقدام به مین گذاری در خلیج فارس می کرد. جالب آن که 
دقیقا یک سال پیش از این ماجرا کشتی آمریکایی استارک در همین 
آب های خلیج فارس به اشتباه مورد اصابت موشک های یک جنگنده 
عراقی قرار گرفت که در نتیجه آن 37ملوان آمریکایی جان خود را 
از دســت دادند، اما ماجرا با عذرخواهی بغداد تمام شد و هیچ اقدام 
تالفی جویانه ای از سوی آمریکا بر ضد عراق اعمال نشد.  بعد از غرق  
شدن کشتی »ایران اجر«، سلسله اقدامات ارتش ایاالت متحده بر ضد 
ایران شکلی جدی تر به خود گرفت و واشینگتن به شکل رسمی وارد 
درگیری نظامی مستقیم با تهران شد. این میان حمله به سکوهای 
نفتی ایران در خلیج فارس، غرق کردن ناوهای جوشن و سهند و نهایتا 
حمله به هواپیمای مســافربری ایرباس را می توان ازجمله اقدامات 

واضح ارتش آمریکا بر ضد منافع ایران در خلیج فارس برشمرد.  

انفجار ساموئل رابرتز و کنار رفتن نقاب بی طرفی
١- قهرمان انقالب کوبا- خودستایي

2- چارچوب- اســتخوان پاشــنه آدم سختگیر و 
جدی- مقدمه شکست- کار سخت

٣- ســنگ آســیاب- پرزور- برس دندان- حرف 
انتخاب

4- کارگر ساختمان- پادشاه ماردوش- غیروابسته
5- سوغات تبریز- پول ژاپن- پاره سنگ ترازو

6- پسر ارجاسب- هوای گرم و خشک- پراکنده
7- آبکی- از شهدای کربال- تکرار حرفی- سرایت 

بیماری
8- گیج- کهنه و فرسوده- کاله شاهانه

٩- دشمنی دیرپا- زهر- از اسامی بانوان- نماد الغری
١٠- ضمیر اجتماعی- ضروری- تشر

١١- دعای عصر جمعه- مدافع فوتبال- خردمند
١2- اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا- چاشنی 

تند- یک ششم مال
١٣- ریشه- ضربان فیزیکی و پالس- قیم- خشکی

١4- مردم قرآنی- تنه درخت- کبد- عنوان امراي 
محلي گیالن و مازندران در سده هاي گذشته

١5- آشفته، پریشــان- شاعر مکزیکی برنده نوبل 
ادبی ١٩٩٠

عمودی
١- آبجو- سوراخ سوراخ - محل تقاطع دو دیوار

2- نامی دخترانه از یــک گل- فرومایه- جای کم 
عمق دریا

٣- خــرس آســماني-   شــتر بارکــش - از 
شناخته شده ترین سالح های سبک تیراندازی در 

جهان- عدد حرکت
4- خنده بلند- کدر و تیره

5- از حروف انگلیسی- درخت مسواک-  عروسک 
مزون ها   

6- سفید- همزمانی رویدادها- نظرات
7- چاشــنی ســاندویچ- زنده- چشمداشت- از 

آتش زنه ها
8- دریــای بین فرانســه و انگلیــس- آپارتمان 

تجهیزشده
٩- خطرپذیری در بازار- ســالک- سطح دست- 

مرغ می رود
١٠- یک حرف و سه حرف- کتابی از ناصرخسرو- 

نماد یک شرکت
١١- قوم موســی را به پرستش گوساله ای از طال 

فریفت- شانه به سر- از گویش های ایرانی
١2- عباي ضخیم- دست ها

١٣- وجه مشترک دشــوار و دشمني- راه اندازی 
و سامانبخشی- سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی- 

شیشه و قرابه
١4- نارسانا- قدرت و نیرو- پیامبران

15- فســخ کردن و برهم زدن معامله- شگرف- 
خوک وحشی
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دانستنیها
درروزهایپسازبروزیکحادثه،

کودکانبهحمایتومراقبت
بیشترینیازدارند.ممکناست

خیلیبترسندوفشارزیادیبهآنها
واردشدهباشد.

نخســت صفحه
روزنامــهنیویورک
تایمــز،2روزپس
ازغــرقشــدن

تایتانیک-1912
107 ســال پیــش در 
برابــر  روزی،  چنیــن 
 1912 آوریــل   14
کشــتی  میــالدی، 
تایتانیک، حین ســفر 
از بندر ســاوت همپتون 
نیویورک،  به  انگلستان 
به دلیل برخــورد با کوه 
یخ غرق شــد و 1514 
نفر از مسافران و خدمه 
آن جان خود را از دست 
دادند. در پی این حادثه 
۷۱۰ نفر از 2224 نفری 
که در کشــتی بودند از 
مرگ نجات پیدا کردند. 
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ندرکتساخربوتسشن1
یاوتهزناهرفص2
رونتیگدیرباتف3
ومرکلاودیماج4
گنابلگنگیلاله5
ااتنربابرموا6
هرکلسنکلداعن7
هربیدایاندب8
کدوروکدراسوا9
اادازایوبراس10
تساجنلگسروارت11
یتسهدیاتشایه12
واولاشرامهنال13
شمپولسرامجرا14
اپورایاهمکچروشک15
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