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 154 سال پیش در چنین روزی، برابر 13 ژوئن 1865 میالدی، ویلیام باتلر ییتس، شاعر و نمایشنامه نویس شهیر 
ایرلندی  در دوبلین به دنیا آمد. ییتس نامدارترین شــاعر ایرلند و یکی از مهمترین شاعران انگلیسی زبان در قرن 
بیستم است. در سال ۱۸۸۵ نخستین اشعار ییتس در نشریه دانشجویی دانشگاه دوبلین منتشر شد. ییتس در طول 
زندگی خود به  عرفان، علوم خفیه و ستاره شناسی عالقه مند بود و به همین دلیل اشعار او را نیز شاید بتوان در گروه آثار 
عرفانی زبان  انگلیسی دسته بندی کرد. ییتس در سال 1923 میالدی به عنوان نخستین چهره ادبی ایرلند جایزه نوبل 
ادبیات را دریافت کرد.  او در نوشتن نمایشنامه نیز دست داشت و در طول حیات حرفه ای خود مجموعا 29 نمایشنامه 

نوشت. 

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

ازدواج جنجالی

 494 سال پیش در چنین روزی، برابر 
13 ژوئن 1525 میالدی، یک راهبه 
کاتولیک آلمانی به نــام کاترینا 
ون بورا، با مارتین  لوتر بنیان گذار 
آیین پروتســتان ازدواج کرد و به 

این ترتیب قانون امتنــاع از ازدواج 
روحانیون کاتولیک را زیر پا گذاشــت. 

 مارتین لوتر کشیش متجدد آلمانی نخستین کسی بود 
که انجیل را به زبان مردم خود ترجمــه کرد. او که یک 
اصالح طلب مذهبی  تندرو به شمار می رفت کم کم  با زیر 
سوال بردن قوانین کلیسای کاتولیک، پرچم اصالحات 
دینی را برافراشــت و با نگارش  یک اعالمیه 95 ماده ای، 
مذهب پروتستان را به شکلی رسمی بنیان گذاشت. لوتر 
در مهمترین بخش اعالمیه خود  سوءاستفاده های مذهبی 
همچون فروش آمرزش نامه توسط کلیسا و کشیش ها 
را زیر ســوال برد و همچنین ازدواج روحانیون  کلیسا را 
بالمانع عنوان کرد. لوتر 8 سال پس از صدور این اعالمیه با 
کاترینا ون بورا، راهبه ای که به آیین پروتستان گرویده  بود 
ازدواج کرد و از او صاحب 3 پسر و 3 دختر شد. پروتستان ها 
امروزه در کنار کاتولیک ها و ارتدوکس ها یکی از 3 مذهب 
مهم در مسیحیت قلمداد می شوند. امروزه شمار پیروان 
مکتب پروتستانیسم در جهان به بیش از ۳۵۰میلیون نفر 

 می رسد. 

فرجامتذکره
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عما
م

از پایان جنگ جهانی دوم 74  سال می گذرد و هنوز عده ای می اندیشند 
که اگر جای مغلوب و پیروز این جنگ عوض شده بود، دنیای امروز چه 
چهره ای می داشــت. ماشــین جنگی مدرن و عظیم آلمــان نازی در 
سال های ابتدایی جنگ بین الملل دوم همچون داس، ارتش های اروپایی 
را درو می کرد؛ اما چند دگرگونی در جبهه های جنگ باعث شــد روند 
پیروزی های متحدین متوقف شود. مقاومت انگلستان در آن سوی کانال 
مانش و دور از دســترس بودن آن برای نیروی زمینی آلمان، فرستادن 
نیروی بی شمار از سوی اتحاد جماهیر شوروی به جبهه ها بدون واهمه 
از باالرفتن تلفات انسانی، همچنین ورود ایاالت متحده آمریکا به میدان 
جنگ، همه و همه از مواردی هستند که باعث شدند سیر پیروزی های 

رایش سوم متوقف شده و نهایتا شکلی معکوس به خود بگیرد. 
سالحیبرایتغییرموازنهقوا

پس از پایــان جنگ همه فهمیدند اگر آلمان  وقت کافی داشــت به 
جنگ افزارهایی دسترسی پیدا می کرد که دنیا آمادگی چندانی برای 
مقاومت در برابر آنها نداشــت. فیزیکدان های آلمانی تقریبا نصف راه 
دستیابی به سالح هســته ای را طی کرده بودند، اما آغاز جنگ در  سال 
1939 و همچنین فرار تعدادی از دانشمندان این کشور به انگلستان و 
ایاالت متحده، روند رو به رشد صنعت هسته ای آلمان را با سکته مواجه 
کرد. پیشرفت دیگر آلمان در صنایع موشکی بود. »موشک« سالحی بود 
که تا قبل از جنگ جهانی دوم کسی با آن و قابلیت هایش آشنایی نداشت 
و تنها وقتی موشک های موسوم به »V-1« و »V-2« در لندن پایتخت 

انگلستان فرود آمدند، دنیا فهمید که می توان فواصل خیلی دور را نیز 
هدف بمباران قرار داد؛ بدون این که جان خلبان ها و موجودیت هواپیماها 
به خطر بیفتند. موشک  می توانست موازنه قوا در میدان جنگ را خیلی 
جدی به نفع متحدین عوض کند اما موضوع این بود که این سالح جدید  
خیلی دیر در اختیار ارتش آلمان قرار گرفت و درواقع وقتی موشک پرانی 

آغاز شد که دیگر کار از کار گذشته بود.
کلیدخوردنعصرفضا

75 سال پیش در چنین روزی، برابر 13 ژوئن 1944 میالدی، آلمان 
نازی، لندن را با موشک های »V-1« هدف قرار داد. نخستین حمالت 
آنچنان که باید و شــاید در اصابت به اهداف موفق عمل نکردند؛ اما با 
گذشت زمان و خصوصا تکمیل موشک های پیشرفته تر »V-2«، هم ُبرد 
عملیاتی موشک ها افزایش یافت، هم دقت شان باال رفت و هم بر میزان 
تخریب شان افزوده شــد؛ اما همان طور که به آن اشاره شد، رایش سوم 
فرصت کافی برای استفاده از این دستاورد بزرگ دانشمندان آلمانی را 
پیدا نکرد و پس از تسلیم آلمان کشورهای پیروز در جنگ یعنی آمریکا، 
انگلستان و شوروی بر سر به دام انداختن دانشمندان صنایع هسته ای 
و موشکی این کشور وارد مسابقه شــدند. در این رقابت ایاالت متحده 
 »V-2« موفق تر از دیگران عمل کرد و آمریکایی ها تعداد زیادی موشک
به اضافه دانشمند شهیر آلمانی و پدر صنایع موشکی جهان یعنی ورنر 
فون براون را با خود به آمریکا بردند تا جهان به شــکلی جدی وارد عصر 

فضا شود.  

شلیک نخستین موشک در جهان
افقی

1ـ  فعالیت و جست وجوی بسیار- کنایه از شخص 
کم درآمد  

2ـ جایز و مباح- کوزه  شراب- یك خط از نوشته اي
 3ـ  هست آذري- بیهوشی- سی روز- آب دهان

  4ـ  پول چشــم بادامی ها- تربت- ســهیل به هم 
ریخته- نویسنده بذله گوي ایرلندي

  5ـ  گاوآهن- عنوان پادشاهان روسیه- اسب تبریزي
  6ـ  نفس- پرنده  افسانه ای- نامشخص

  7ـ  توده بخار آب- ســرو صدا در جشن- خواننده 
قرآن

  8ـ  گیاهی صنعتی- سرشت- گریز حیوانات- غالف 
شمشیر

  9ـ  دربردارنده- ماشین مسافرکش- الگو و نمونه
  10ـ  فریبنده و ریاکار- مخزن سیمان- تكرارش به 

معني سكسكه است
  11- حرف خطاب- دانه میوه- لون 

 12ـ جنس خانه زنبورعســل- از ماه های سریانی 
مطابق با خرداد- احمق و ابله- پوشش چهارپا

  13ـ پارچه فروش- تکرارش معنی پاره پاره می دهد- 
طمع و حرص - صبح و پگاه

  14ـ   محاسن- از ورزش های رزمی- تابع و دنباله رو
  15ـ   کنایه از کسی که سر سفره دیگری بزرگ شده- 

پیر و از کارافتاده 

عمودي
    1ـ  کســی که پول یا مالی به او ســپرده می شود و 
در زمان نیاز می گیرند- گوشتی که آن  را دود داده یا 

نمک سود کرده باشند
  2ـ  بزرگ و کبیر- روا و مجاز- از گربه سان ها

  3- رود بزرگ سوییس- برنج فروش- نشان لباس
  4ـ  گذرگاه رود- آبدار- آتشــدان- وسیله ای برای 

پیوست دادن دو لبه  پارچه
  5ـ  قیامت- قانون مغولی- خیر نیست
  6 ـ  بی آب- حشره  آفت نباتات- کشته

 7ـ  مفقــود- بیابان- شــیوه ای در نقاشــی برای 

نشان دادن سایه  
 8ـ  قسمتي از گوش انسان- زنجیر- مایه حیات- 

کسادی
  9ـ نادانی- قهرمان افسانه ای یونانیان- شاه شعرا

  10ـ چوب سوختنی- سالخورده- از چهارپایان 
اهلی

  11ـ  ذات و شخص- گذشته- پشت سرهم
  12ـ خرما- شرط بندي- سختی و عذاب- موی 

پرندگان
  13ـ  براي سالمتي بدن الزم است – نام دخترانه 

از یك گل- دو مصراع از شعر
  14ـ  صدویازده- قوه حافظه- همراه خاك انداز 

 15ـ  نوعي انگور- فرشته  مرگ
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دانستنیها

رئیسجمهوریکرهجنوبی)چپ(ورهبرکرهشمالیدرکنارهم|پیونگیانگ–2000میالدی
 19 سال پیش در چنین روزی، برابر 13 ژوئن 2000 میالدی، کیم دائه جونگ رئیس جمهوری کره جنوبی طی سفر به  کره شمالی با کیم جونگ ایل رهبر وقت این کشور دیدار کرد. این 

نخستین دیدار سران دو کشور از زمان آغاز جنگ کره   )ژوئن 1950( بود.

وو
دژا

با تحویل نزار زاکا، شــهروند لبنانی- آمریکایی به سرلشــکر عباس 
ابراهیم، مدیــرکل اداره امنیت عمومی لبنان، پرونده این  کارشــناس 
فناوری اطالعات که از شهریور 1394 خورشیدی به جرم جاسوسی در 
ایران محبوس بود، برای همیشه بسته شد.  با توجه به این که زاکا بیش 
از یک ســوم دوران محکومیت خود را گذرانده، براســاس قوانین ایران 
می تواند از آزادی مشروط  برخوردار شود و این بدان معناست که حتی 
محمل های قانونی داخلی نیز در این فرآیند رعایت  شــده اند. این میان 
اما تالش دولت لبنان و شــخص ژنرال میشل عون رئیس جمهوری این 
کشور برای رهایی زاکا و همچنین  انتشــار اخباری مبنی بر پادرمیانی 
حزب اهلل لبنان، آنهایی را که حافظه قوی تری دارند به دهه 80 میالدی 

 پرتاب کرد.
اوجالتهابوتنشدرخاورمیانه

اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 میــالدی را باید یکی از ملتهب ترین 
ادوار منطقه خاورمیانه قلمداد کرد. وقوع انقالب اســالمی  در ایران، 
حمله نظامــی رژیم بعث عراق بــه نظام نوپای جمهوری اســالمی، 
تشدید جنگ داخلی در لبنان و همچنین اشــغال جنوب  این کشور 

از سوی رژیم سهیونیستی، همگی باعث شــدند تا خاورمیانه به یکی 
از بحرانی ترین نقاط روی کره زمین تبدیل شود.  این بحران در لبنان 
به دالیل گوناگون ازجمله دخالت قدرت های خارجی، دسیســه های 
تل آویــو و همچنین جنــگ قدرت بیــن  طوایف مختلــف نمودی 
هرج ومرج وار به خود گرفتــه بود. در بحبوحه حضور اشــغالگران در 

جنوب لبنان و همکاری برخی  طوایف این کشــور با آنها، گروه هایی 
چون ســازمان جهاد اســالمی، جنبش امل و حزب اهلل بیرون راندن 
متجاوزان و احیای  اســتقالل کشور را بر دیگر اهداف قدرت طلبانه که 
مســیحیان مارونی و برخی احزاب ســنی مذهب به دنبال آن بودند 

ارجح  دانسته و به مقابله با اشغالگران و حامیان آنها برخاستند. 

کمکایرانوناسپاسیآمریکا
در گرماگرم جنگ داخلی لبنان و مقابله همزمان با متجاوزان اسراییلی، دو 
اتفاق بزرگ یعنی انفجار سفارت ایاالت متحده و  همچنین حمله انتحاری 
به مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت، توجه جهانیان را به طور کامل 
متوجه عروس خاورمیانه  کرد. این میان اما آن چیزی که کمر ایاالت متحده 
را در لبنان شکســت، گروگان گرفتن تعدادی از اتباع آمریکایی توســط 
 گروه های جهادی بود. با توجه به این واقعیت که آمریکا قصد نداشت حتی 
بعد از انفجارهای بزرگ بیروت خط مشی خود را  در قبال لبنان عوض 
کند، این اتفاق به عامل فشار بر واشــینگتن تبدیل شد. دولت رونالد 
ریگان در  ســال های پایانی و دولت جرج بوش در ســال های ابتدایی 
خود درگیــر ماجرای گروگان ها در لبنان شــدند. ایــن میان به رغم 
نبود  ارتباط سیاســی میان ایران و آمریکا، واشینگتن از طریق برخی 
واسطه ها دســت به دامن ایران شــد و از تهران خواست نفوذ  معنوی 
خود را برای آزادسازی گروگان ها در لبنان به کار بگیرد. تالشی که با 
حسن نیت ایران تا حد بسیار زیادی به ثمر  نشست هرچند که مطابق 

معمول در انتها با ناسپاسی آمریکا مواجه شد.          

حسن نیت، از تهران تا بیروت

ذهن مغشوش

فیلــم »ذهن زیبا« محصول ســال 
کارگــردان  ســاخته  و   2001
آمریکایی ران هــاوارد، احتماال 
برای هیچ یــک از مخاطبان این 
 صفحه نباید ناآشــنا باشد. اثری 
که بــا نقش آفرینی راســل کرو، 
زندگی یکی از نوابــغ عالم ریاضی را به 
تصویر کشید و به  مشکالت او طی مبارزه با بیماری 
مهلکش پرداخت. »نش« در دنیای ریاضی و حتی 
علم اقتصاد چهره ای شناخته شــده است تا آن  جا 
که حتی توانســت جایزه نوبل اقتصاد را در ســال 
1994 از آن خود کند. اما عمده شــهرت »نش« به 
بیماری اش بر می گردد. او  بــرای مدت های مدید 
به اســکیزوفرنی پارانوئید مبتال بود و صداهایی را 
می شــنید و کســانی را می دید که وجود خارجی 
نداشتند.  نش با کمک همسر و روانپزشکان حاذق 
ســعی در کنترل بیماری خود داشــت که جنگی 
بی امان را می مانست. او برای 30  سال با این بیماری 
مقابله کرد و درنهایت توانست آن را تا حدود زیادی 
تحــت کنترل خــود دربیاورد. 91 ســال پیش در 
چنین  روزی، برابــر 13 ژوئن 1928 میالدی، جان 
نش در ویرجینیای غربی به دنیا آمد و 86 سال بعد 

)23 می 2015( در  نیوجرسی درگذشت.       

حدود۸۵درصدازرانندگانی
کهباعثتصادفاتمرتبطبا
خوابمیشوند،مردهستند

وحدودیکسومآنهاحداکثر
۳۰سالسندارند.

19
83

ت-
رو

 بی
در

کا 
ری

 آم
ت

فار
  س

ان
لبن

ی 
خل

 دا
گ

 جن
 از

ری
وی

ص
  ت

 شاعر
 عارف

ایرلندی

V-
ک 2

وش
ک م

ه ی
شد

ر ن
سوا

له 
  با

12۳4۵67۸91۰11121۳141۵
1
2
۳
4
۵
6
7
۸
9
1۰
11
12
1۳
14
1۵

123456789101112131415

هبرگوشومهیامرس1
لجسیابرجتکیت2
ااسلمتاوادها۳
کنخالفستخرر4
بیانرشقوذبا۵
اشفهابتپهکل6
کجتبونمسسورع7
سشرگشیاراشی۸
یلیسویشیرسنو9
دابغزجاعفکب1۰
اسقافزگمیمر11
سمحرضرادنپک12
یغاطمیسیاهنل1۳
وشکملقدزیلحز14
ناتسهلرادناتسا1۵


