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در فهرست مراکز آموزش عالی معتبر جهان، مدت هاست که »هاروارد« با فاصله ای معنادار لقب بهترین دانشگاه 
جهان را در اختیار خود دارد. این مرکز در ســال 1636 میالدی یعنی 383 ســال پیش در شــهر کمبریج ایالت 
ماساچوست بنیان گذاشته شد و به سبب کمک 779 پوندی جان  هاروارد که 400 کتاب نیز ضمیمه آن بود، در  سال 
1639 میالدی نام »دانشگاه  هاروارد« را به خود گرفت. جان  هاروارد، نجیب زاده ای پیوریتن )فرقه ای از پروتستان ها( 
بود که 381 سال پیش در چنین روزی، برابر 14 سپتامبر 1638 میالدی در 30سالگی جوانمرگ شد. او قبل از مرگ 
همه دارایی خود را به این مرکز آموزشــی تازه تأسیس در شهر کمبریج بخشید و به دلیل همین سخاوت، نامش 

به عنوان یکی از موسسان اصلی بر سر در این دانشگاه قرار گرفت.   
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آخرینجامعالعلوم

به این آمارها توجه کنید؛ 14 شهر 
در ایاالت متحده آمریکا، یک شهر 
در کانادا، یک کوه  در قطب جنوب، 
چند کــوه  در  آمریکا، اســترالیا، 
نیوزیلند، یک جریان اقیانوسی در 

نزدیکی کشور پرو، بزرگترین یخچال 
طبیعی در جزیره گرینلند، یک  خلیج، یک 

دانشگاه، یک جنگل در کالیفرنیا، چاله ای در سطح ماه و 
تعداد زیادی خیابان و پارک و مکان های عمومی در دنیا  به 
اسم الکساندر فون هومبولت است. اما این جناب هومبولت 
کیســت؟ زمین شــناس، گیاه شــناس، جانورشناس، 
مردم شناس،  باستان شناس، اقیانوس شناس، هواشناس 
و بسیاری تخصص دیگر با پســوند »شناس« را می توان 
به این دانشمند و ماجراجوی  بزرگ آلمانی که 250 سال 
پیش در چنین روزی، برابر 14 سپتامبر 1769 در برلین 
به دنیا آمد، نسبت داد. او به واقع شاید  نخستین کسی باشد 
که علم جغرافیای نوین را برای بشر به ارمغان آورد و جهان 
علم را از عصر جغرافیای کالسیک فراتر  برد. هومبولت با 
ثروت سرشاری که از کار معدن کاوی اندوخته بود رویای 
خود یعنی کشف نقاط ناشناخته و نامکشوف کره  زمین 
را تجسم بخشید. کتاب مشهور او »کیهان« را شاید بتوان 
آخرین اثر یک دانشمند جامع العلوم در عصر جدید قلمداد 

کرد.  

فرجامتذکره

س
کو

فو

عما
م

بعد از دیدار تاریخی دونالد ترامپ و کیم جونــگ اون در مرز دو کره و 
ورود رئیس جمهوری ایاالت متحده به خاک کره  شمالی که نهم تیرماه 
امسال به انجام رسید، به نظر می رسد دیگر حرکت  محیرالعقول دیگری 
باقی نمانده باشد که مستاجر  فعلی کاخ سفید بخواهد در رابطه با یکی 
از قدیمی ترین دشــمنان آمریکا یعنی کره شمالی انجام دهد. فی الواقع 
ترامپ که معروف  است عاشق عکس گرفتن و پز دادن با کارهایی است 
که دیگران از انجام آن ناتوان هســتند، تا همین امــروز نیز در ماجرای 
 کره شمالی فرسنگ ها از دیگر روســای جمهوری ایاالت متحده پیش 
افتاده و هیچ حرکت دیگری - مگر امضای معاهده صلح با  این کشــور - 
او را قدمی از جایی که هســت فراتر نمی برد. با این حال به نظر می رسد 
مشکالت و موانع موجود بسیار فراتر از  حوصله ترامپ برای رفتن به سوی 
یک صلح پایدار هســتند و او همین که هرازگاهی با رهبر کره شمالی 
مالقات کرده و به  این بنازد که پیونگ یانــگ در زمان او پرونده آزمایش  

موشک های قاره پیما را بسته است، برایش کفایت می کند.  
عبورارتشکرهشمالیازمدار38درجه

 69 ســال پیش در چنین روزی، برابر 14 سپتامبر 1950 میالدی، با 
پیاده شدن تفنگداران نیروی دریایی آمریکا در بندر  اینچه اون در 160 
کیلومتری پشت خطوط ارتش کره شمالی، ایاالت متحده به طور رسمی 
وارد جنگ کره شد. تقسیم کره به  دو قسمت شمالی و جنوبی که نتیجه 
مستقیم جنگ جهانی دوم و مولود مشارکت آمریکا )از جنوب( و اتحاد 

جماهیر شوروی   )از شمال( در آزادسازی سرزمین کره از دست ژاپنی ها 
بود، نهایتا تعارضاتی را رقم زد که دو طرف را مجبور به  صف آرایی نظامی 
در برابر یکدیگر کرد. 25 ژوئن 1950 میالدی با گذر نیروهای کیم ایل 
سونگ از مدار 38 درجه و  سرازیر شــدن ارتش جمهوری دموکراتیک 
خلق کره )کره شمالی( به خاک جمهوری کره )کره جنوبی(، جنگ کره 
که باید آن  را بزرگترین رویارویی نظامی بلوک شرق و غرب بعد از پایان 

جنگ جهانی دوم در نظر گرفت، آغاز شد. 
اخذمجوزشورایامنیتدرغیبتشوروی

 48 ساعت پس از آغاز این حمله، آمریکا با سوءاستفاده از غیبت اتحاد 
جماهیر شوروی در جلسه رأی گیری شورای امنیت  سازمان ملل، مجوز 
مداخله نظامی در کره را اخذ کرد. موافقت ســازمان ملل با فرســتادن 
350 هزار سرباز به کره جنوبی،  شــبه جزیره کره را 5 سال بعد از پایان 
جنگ جهانی دوم به میدان جنگ واقعی امپریالیسم و کمونیسم تبدیل 
کرد چه آن که 90  درصد نیروی بین المللی اعزامی به کره را آمریکایی ها 
تشکیل می دادند و از آن سو اتحاد جماهیر شوروی )لجستیکی( و چین 
  )نیروی انسانی( نیز در حمایت از ارتش کره شمالی سنگ تمام گذاشتند. 
جنگ کره نهایتا بعد از چند بار دست به دست شدن  مواضع بین نیروهای 
شمالی و جنوبی و هم پیمانان شان در جوالی 1953 میالدی، درحالی که 
بیش از 2 میلیون نیروی  خارجی در خاک کره برای دو طرف می جنگیدند 
به پایان رسید و مدار 38 درجه بار دیگر به عنوان مرز دو کره تعیین شد.       

ورودآمریکابهجنگکره
افقي

 1- دســتگاه عكســبرداري از بدن- شــیوه ای از درمان 
بیماری ها و اختــالالت عصبی، ماهیچه ای، اســکلتی با 
اســتفاده از  تجهیزات مکانیکی، جریان های الکتریکی، 
مانورهای دستی، تمرینات ورزشی و عوامل فیزیکی دیگر 

است  
 2- از شهرهای اســتان کرمان- استان سه تكه- تو و میان 

چیزي
 3- سوره اي كه در آیه 78 آن پنج وقت نماز آمده است- از 

شهرهاي عراق- سلطان جنگل
 4- دشنام- پیشاني- كافي- برودت

 5- امید و آرزو- استان شاعران نامي- ده هزار متر مربع
 6- از نفس هاي انساني- عدد سوره قدر- هست آذري

 7- محل وعــظ و خطابه- بز كوهي- قلب تاریخ اســت- 
بنابراین

 8- نوعي برنج ایراني- وســیله بازي و جنگــي- فرمان و 
دستور- شهر بدون در و پیكر

 9- ماه سرد- منظومه شمسي در این كهكشان قرار دارد- 
بزرگوار و بلند مرتبه

 10-یك حرف و ســه حرف- مزه ناخوشایند- خستگي 
ناپذیر

 11- راز فاش شده- فریاد شادماني- نام قدیم البرز
 12- سیم گردن كلفت- تلخ- زدني نارفیق- پهلوان

 13- توانایي مالي- از گروه هاي غذایي - بركنار و به دور
 14- حرف فقدان- زمان مربوط به رویدادي خاص- هراس

 15- هنرپیشه فیلم تخته گاز- زینت مساجد

عمودي
 1- باالي فرنگي- یكي از بزرگترین چالش هاي انســان- 

كشور نیشكر
 2- پســوند شــباهت- از كشــورهاي آفریقا با مركزیت 

بوجومبورا- موجود ریز ذره بیني
 3- كرایه خانه- رشته كوه افغانستان- از اشكال هندسي

 4- متضاد هست- شــماره و عدد- از لوازم آرایشي بانوان- 
بنده و شما

 5- حیوان شتر گاو پلنگ- اندیشیدن- گوسفند عربي
 6- نظرات انتخاباتي- مظهر اســتواري در طبیعت- جمع 

ملح، به معني نمك
 7- بهترین وسیله براي بهبود كبودي ها- ورزشي مفید براي 

مبتالیان به دیسك كمر- رسم كننده
 8- از رنگ هاي گرم- نوعي بیمــاري ریوي- رها و آزاد- 

منسوب به تب
 9- از ســایت هاي اینترنتي- ورزش در كنترل آن موثر 

است- تند میان تهي
 10- ابزار نفوذ شیطان- عالمت فعل استمراري- اهلي 

و دست آموز
 11- درخت انگور- زمین لم یــزرع- به لهجه و گویش 

مازنی به معنی بوی ترشی که از کره استشمام  شود
 12- رود فرانســوي- مركــز فرماندهي- فلز رســانا- 

پاره سنگ ترازو
 13- جرقه آتش- واحدي در زمان- فلز موجود در خون

 14- جسمي كه از تركیب شیمیایي دو یا چند مولكول 
به دســت آمده و در صنعت داروســازي كاربرد دارد- 

موجب  سنگدلي شخص مي شود-بنده و شما
 15- توان و قدرت- مهلت خواستن- شامل همه

حل جدول شماره 1788

جدول شماره 1789

شــنبه  23 شهریور 1398 |  ســال هفتم |  شماره 1789

دانستنیها

عقبنشینیناپلئونازمسکو،اثرویکتورمازوروسکی-1889
 207 سال پیش در چنین روزی، برابر 14 سپتامبر 1812 میالدی، مسکو پایتخت روسیه به تصرف ارتش ناپلئون بناپارت  امپراتور فرانسه درآمد. اما روس ها پیش از ترک شهر 

آن را آتش زده بودند و به همین دلیل فرانسوی ها به دلیل نداشتن  سرپناه و آذوقه کافی خیلی زود مجبور به عقب نشینی شدند.   

وو
دژا

خبر تمایل مگان مارکل، همسر پرنس هری و عروس خاندان سلطنتی 
انگلستان برای بازگشت به دنیای بازیگری را احتماال باید جدیدترین پرده 
از نمایش »عروس های وحشتناک« در دربار ملکه الیزابت قلمداد کرد. 
بازیگری که بزرگترین افتخارش تا قبل از این ازدواج، نقش آفرینی در 
سریال تلویزیونی Suits »دادخواست ها« بود، اکنون که حتی سایت 
IMDB نیز بعد از نامش لقب دوشس ساسکس را می آورد، تقریبا 16 
ماه پس از ازدواج در کلیسای سنت جرج، فیلش یاد هندوستان کرده 
و پیشنهاد شدن یک نقش خوب را تنها شــرط خود برای ورود به عالم 
سینما عنوان کرده است. درواقع تا پیش از ظهور شخصی چون مگان 
مارکل نیز خاندان های سلطنتی آوردن عروس از دنیای سینما را تجربه 
کرده بودند اما با یک شرط نانوشته و ابدی یعنی »خداحافظی همیشگی 
با حضور مقابل دوربین سینما«، که ظاهرا قرار است به زودی این خط 
قرمز نیز توسط یکی دیگر از عروس های عجیب و غریب ملکه الیزابت 

برداشته شود!
وداعدراوجوشکستندلهیچکاک!

وقتی گریس کلی، ستاره فیلم هایی چون »ماجرای نیمروز«، »پنجره 

عقبی« و »دختر روســتایی« که از قضا برای این آخری جایزه اســکار 
بهترین بازیگر زن را نیز به خانه برده بود، در  سال 1956 به عقد شاهزاده 
موناکو درآمد، خوب می دانســت به سلک پرنسس ها درآمدن با ستاره 
سینما بودن جور درنمی آید، پس در 27سالگی از دنیای بازیگری کناره 
گرفت. او التماس های هیچکاک برای قبول نقش آفرینی در فیلم جدید 

استاد دلهره را نادیده گرفت و همچون گرتا گاربو و شرلی تمپل در جوانی 
و اوج با این حرفه وداع کرد. اگر قرار باشد گریس کلی و مگان مارکل را با 
یکدیگر مقایسه کنیم، الجرم این کار در دو سطح باید انجام شود. نخست 
مقایسه به لحاظ حرفه ای که ناگفته پیداست مارکل امروز حتی در شروع 
آن چیزی که گریس کلی به پایان رساند نیز قرار ندارد. اما به لحاظ ابعاد 

خاندان سلطنتی، مگان مارکل در جایگاهی ویژه تر نسبت به گریس کلی 
قرار می گیرد. 

عاقبتتابوشکنیپسروعروسدایانا
آیا الزم است موناکو و انگلستان را با هم مقایسه کنیم؟ اما خب، یادمان 
نرود این »بزرگی« همه چیز را در بر می گیرد، از شکوه تا رسوایی! احتماال 
آخرین چیزی که ملکه انگلستان به آن نیاز دارد اکران فیلمی است که 
در تیتراژ ابتدایی آن آمده باشد »با شرکت دوشس ساسکس«، اما خب 
تجربه این سال های اخیر نشان داده دربار سلطنتی انگلستان پتانسیل 
کلید زدن هر سورپرایزی را دارد. دربار انگلستان پیکره ای است از رسوم 
قدیمی و به ارث رســیده از خاندان های سلطنتی گوناگون طی اعصار 
متمادی که رتق و فتق امور آن بر اساس نقشه راهی که »سنت« نام دارد 
به سرانجام می رسد. پرنســس دایانا، عروس مرحوم و مغضوب ملکه را 
درواقع همین سیستم ســنتی از دربار راند و نهایتا به کشتن داد و حاال 
پسر کوچک او و همسرش از مسیری دیگر به سست کردن پایه های آن 
مشغولند. ملکه هم امروز پیرتر از آن است که توان مقابله با نوه و عروس 

جوانش را داشته باشد. روح دایانا به باکینگهام بازگشته است!

بازگشتروحدایانابهباکینگهام

نخستینروزولت

در تاریخ ایــاالت متحــده آمریکا دو 
روزولــت در فاصله 3 دهــه به مقام 
کشــور  ایــن  ریاســت جمهوری 
رســیدند. دومی فرانکلین  روزولت 
بود که 2 ســال پایانــی دومین دور 
ریاســت جمهوری اش مصادف شــد با 
جنگ جهانی دوم، پس مــردم آمریکا ترجیح 
 دادند او را برای سومین دوره نیز بر مسندش تثبیت کنند 
تا اوضــاع جهان آرامــش یابد. اما نخســتین روزولت که 
آمریکایی ها به  شــکل خودمانی تری خطابش می کنند 
تئودور روزولت، بیست و ششمین رئیس جمهوری تاریخ 
ایاالت متحده است که 118 ســال  پیش در چنین روزی، 
برابر 14 سپتامبر 1901 میالدی، در پی ترور ویلیام مک 
 کینلی، بیست و پنجمین رئیس جمهوری  آمریکا به دست 
یک آنارشیست بر صندلی او تکیه زد. تدی روزولت به مدت 
8 سال یعنی تا سال 1909 میالدی در این مقام  بود و منهای 
دستاوردهای سیاســی اش موفق شد به عنوان نخستین 
آمریکایی به دلیل فعالیت های صلح طلبانه  و میانجیگری در 
 جریان جنگ بین ژاپن و روسیه، جایزه صلح نوبل را دریافت 
کند. او همچنین از عالقه مندان به رشته رزمی جودو بود 
و  موفق شد کمربند قهوه ای این رشته ورزشی را به دست 
آورد. پــس از تئودور روزولت وزیر جنــگ او یعنی ویلیام 

هووارد  تافت به ریاست جمهوری آمریکا رسید.  

آبگرمکن،یخچال،فریزر،
اجاقگازواشیایبلندو

بسیارسنگینبایدبابستیا
تسمههایمناسببهکفو
دیوارمنزلمحکمشوند.
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