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عشق فیلم هایی که تازه با میکی رورک بازیگر فیلم هایی چون »شــهر گناه«، »کشتی گیر«، »مرد آهنی 2«، »روزی 
روزگاری  در مکزیک«، و... آشنا شده اند، احتماال باورشــان نخواهد شد اگر بشنود او با این چهره زمخت روزی جوان اول 
سینمای جهان  و چیزی در حد و اندازه لئوناردو دی کاپریو، برد پیت و امثالهم بوده است. میکی رورک که 67 سال پیش 
در چنین روزی،  برابر 16 سپتامبر 1952 میالدی در نیویورک به دنیا آمد در اوایل 80 میالدی درخشش خود را به عنوان 
جوانی خوش چهره  در سینما آغاز کرد، اما به دلیلی نامعلوم برای مدتی از سینما کناره گرفت و به ورزش بوکس حرفه ای 
روی آورد که نتیجه آن  دفرمه شدن چهره اش بر اثر دریافت مشت های حریفان بود. اما با این وجود او همچنان طرفداران 

خود را دارد و  نقش آفرینی اش در فیلم ها مورد توجه منتقدان سینمایی و البته مخاطب عام سینما قرار می گیرد.  
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میراث دار پینک فلوید

»...همه جا تاریک بــود و زمین 
یخ بســته بود وقتی کــه ببرها 
آزاد شــدند. هیچ کس از هنگ 
ارتش سلطنتی انگلستان زنده 
نماند. همه در اردوگاه جا مانده 

بودند. بیشترشــان مرده بودند و 
بقیه هم جان می کندنــد. و چنین بود 

که فرماندهی کل پدرم را ازم گرفت.« این بخشی از 
ترانه معروف »وقتی ببرها آزاد شدند« اثر راجر واترز 
ترانه سرا و خواننده مشــهور گروه موسیقی »پینک 
فلوید« اســت که به نوعی ماجرای مرگ پدر او در 
جریان جنگ جهانی دوم را بازگو می کند. راجر واترز 
که 76  سال پیش در چنین روزی، برابر 16 سپتامبر 
1943 میالدی در جنوب شــرقی انگلستان به دنیا 
آمد، تقریبا در تمامی کنســرت هایش با اجرای این 
قطعه بر موضع همیشگی خود علیه هر نوع جنگی 
تأکید می کند. واتــرز که در  ســال ۱۹۶۵ در کنار 
نیک میسن، ریچارد رایت و سید برت گروه »پینک 
فلوید« را بنیان گذاشت، بعد از جدایی سید برت در  
سال 1968 نقش رهبری گروه را تا  سال 1984 که 
رســما »پینک فلوید« را ترک کرد، بر عهده داشت. 
واترز از آن زمان تاکنون به شــکل مستقل فعالیت 

می کند.
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وقتی از انقالب بلشــویکی در روسیه ســخن به میان می آید، همه 
انقالب 1917 را به یاد می آورند که در اکتبر این  سال به سرانجام رسید 
و کمونیست ها به صدها  سال ســیطره تزارها بر روسیه پایان دادند. اما 
شاید کمتر کسی بداند که 7ماه پیش از انقالب اکتبر و به زیرکشیدن تزار 
نیکالی دوم از تخت سلطنت، یک انقالب دیگر به وقوع پیوست و در واقع 
همین انقالب نخست بود که مهر ابطال بر سلطنت تزارها زد. انقالبی که 
به »انقالب فوریه« معروف شد و مبدأ آن شهر پتروگراد- سن پترزبورگ 
فعلی- بود. انقالبی که شاید به حق باید نام انقالب گرسنگان را به آن داد، 
زیرا کمبود مواد غذایی و مایحتاج اولیه زندگی مردم به قدری در این ایام 
حاد شده بود که مردن در خانه از گرسنگی یا کشته شدن با گلوله سربازان 
تزار دیگر چندان توفیری برای مردم نداشت. این میان گویی تنها الزم 
بود مردم به خیابان ها بیایند تا معلوم شود از قضا سربازان تزار نیز چیز 

زیادی برای خوردن ندارند!
انقالبفوریهوسقوطسلطنت

ورود امپراتوری روسیه به جنگ جهانی اول علیرغم پیروزی های اولیه 
که برای این کشور به همراه داشــت، درنهایت شیرازه کار مملکت را از 
دســت تزار نیکالی دوم بیرون آورد و بلشویک ها را که از مدت ها پیش 
نقشه انقالب را کشــیده بودند، برای روشــن کردن آتش شورش های 
مردمی مصمم کرد. آغاز شورش در پتروگراد و پیوستن سربازها به مردم 
برای تزار چاره ای باقی نگذاشت جز این که از سلطنت کناره گیری کند. 

درچنین شرایطی دولت موقتی که در پی شورش های فوریه 1917 بر 
سر کار آمده بود، در مارس همین سال اقدام به بازداشت تزار و خانواده اش 
کرد. در این ایام به نظر می رسید با به بند کشیده شدن تزار انقالب فوریه 
به ثمر رسیده است اما گویی کار روسیه با انقالب هنوز تمام نشده و این 

کشور آبستن حوادثی جدید بود.  
اتحادلنین،تروتسکی،استالین

دولت موقت روسیه که در فوریه بر ســر کار آمده بود، 102 سال 
پیش، برابر 14 سپتامبر 1917 میالدی در روسیه اعالم جمهوری 
کرد. اما این دولت سوسیال دموکرات نتوانست آن طور که باید و شاید 
اوضاع کشور را به کنترل خود دربیاورد. در همین ایام بود که والدیمیر 
لنین خود را از ســوییس به پتروگراد رساند و لئون تروتسکی نیز از 
ایاالت متحده عازم این شهر شد. این درحالی است که از مدت ها قبل 
ژوزف استالین نیز در داخل کشور مقدمات برپایی یک شورش بزرگ 
را تدارک دیده بود. مواجهه این سه نفر در پتروگراد موجب پیوستگی 
بلشویک ها در حد اعالی خود شد که نتیجه آن اشغال ادارات دولتی، 
راه آهن، پادگان ها و نهایتا کاخ زمستانی تزار در این شهر بود. به این 
ترتیب دولت سوسیال دموکرات در ماه اکتبر سقوط کرد تا دومین 
انقالب روس ها معروف به انقالب بلشویکی به ثمر رسیده و مقدرات 
روسیه را که حاال اتحاد جماهیر شوروی نام داشت، برای 7دهه آینده 

رقم بزند. 

جرقه انقالب اکتبر در فوریه
افقی

1- داســتان ادبي- از تخلفات رانندگي که علت 
نیمي از تلفات جاده اي شناخته شده است

2- نوعي هواپیما و تفنگ- اخاذی- پوست گندم
3- خیس- واحد سنجش سرعت هواپیما- زمین 

لم یزرع- رونوشت
4-  دودکش آشپزخانه- شک- دل آزرده- ضمیر 

اشاره 
5- کلمه شگفتي- گواهي- بدبو

6-  گردنبند- خرماي نارس- همراه ناز
7- جاذبه ســیاحتي الهیجــان- از جنگ هاي 

امام علي)ع(- پسوند شباهت
8- کلمه آرزو- غبار نرم- پشت سر- گنج

9-  حرف نفرت- یک حرف و سه حرف- مسکوک 
نقره در انگلستان

10-  سوسمار استرالیایی- از شما دور باد- سرسرا
11- مرزبان- پرنده ای زیبا از خانواده کبک- همراه 

خورد 
12-  ابزار زمین شــویی- منافذ پوســتی - کاله 

شاهانه- علف خوردن حیوان
13- ارسباران قدیم- صاحب گلستان و بوستان- 

چانه- خرده سنگ  
14- فیلم امیرحسین ثقفی- جواب پشتک- کد 

میله ای
15-   حفظ آرامش در مواقع خشــم و عصبانیت- 

شهري نزدیک اردبیل

عمودی
1-  شیریني محلي گیالن- پدر حضرت ابراهیم)ع( 
2-  ناپســند شــرعي- فدراســیون بین المللي 

دوومیداني- تیم فوتبالي در ایتالیا
3-  یک و یک- تشــنگي- حرف پیروزي- نوعي 

زمین مسابقات تنیس
4- لطیف- آب رسان- چرم فروش- میش بي سر

5- بازیکن هم تیمي- بسیار بزرگ- چاشني ساالد
6- گاوآهن- از اقوام ایرانی- رمان آلبر کامو

7-  یادداشت- خوب شدن- صبح
8-  بردباري- دومین مهره گردن- میوه تلفني- 

چین و شکن
9- آواگیر- سنگدلي- زدني پرچانه

10-  توهین کردن- واحد شمارش جوراب- آلت 
نوازندگی

11- دارچین هندي- نفس سرکش- کنار
12-  کافي- اســتارت قدیمي- خودستایي به 

دروغ- شیار داخل لوله تفنگ
13- کف دســت- حرف فاصله- پیمانه- شهر 

بي دفاع
14- شبان- سنت ها- قرمز تیره
15- مقابل پیشین- پس دادن
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دانستنیها

چاپدومروزنامهاطالعاتباموضوعزمینلرزهطبس-1357
 41 سال پیش در چنین روزی، برابر 25 شهریور 1357 خورشیدی، زمین لرزه ای به قدرت 8/7 ریشتر شهر طبس و  روستاهای مجاور آن را با خاک یکسان کرد. زلزله طبس قدرتمندترین 

زمین لرزه ای است که تاکنون در تاریخ ایران به ثبت  رسیده است. تلفات این زلزله بین 15 هزار تا 25 هزار نفر اعالم شد.  

وو
دژا

هنوز چند روزی از اخراج جان بولتون یکی از صمیمی ترین دوستان 
تل آویو نمی گذرد که ادعای جاسوسی این رژیم از کاخ سفید جدید ضربه  
تازه ای را به ماه عســل طوالنی مدت ترامپ - نتانیاهو وارد آورد. سابقه 
سیاه دولتمردان ساکن در سرزمین های اشغالی در جاسوسی از دوست 
و دشمن به قدری عیان است که حتی رئیس جمهوری نه چندان پایبند 
به اصول دیپلماتیک همچون دونالد ترامپ نیز از آن مطلع است. از همین 
رو وقتی چند روز پیش در این خصوص مورد ســوال قرار گرفت، ابتدا 
ضمن برشمردن امتیازاتی که در زمان او شامل حال این رژیم شده است، 

بالفاصله متذکر می شود: »... اما به هرحال هر چیزی ممکن است«!  
جنگسردوماجرایروزنبرگها

دوران جنگ سرد را شاید بتوان نقطه اوج جاسوس بازی بلوک شرق 
و غرب خصوصا ایاالت متحده و اتحاد جماهیر شــوروی قلمداد کرد. 
موضوعی که همان زمان بالفاصله منبع الهام هنرمندان نیز قرار گرفت 
و نتیجه آن در عرصه ادبیات و ســینما به شــکل رمان ها و فیلم های 
جاسوسی به مخاطبان عرضه شد. مشهورترین جاسوسان این دهه که 
حتی شاید تا به امروز نیز کسی به لحاظ ابعاد کار روی دست شان نیامده 

روزنبرگ ها –ژولیوس روزنبرگ و همسرش اتل روزنبرگ– هستند که 
با دادن اسرار اتمی ایاالت متحده به اتحاد جماهیر شوروی نقشی مهم در 
دستیابی روس ها به بمب اتمی داشتند. آمریکا نهایتا روزنبرگ ها را به رغم 
برخی اعتراضات داخلی و خارجی در  سال 1953 میالدی اعدام کرد، اما 
از آن پس جاسوس بازی آمریکا و شوروی شکلی جدی تر به خود گرفت 

و هر طرف مترصد فرصتی بود تا با به دام انداختن عوامل طرف مقابل، 
سیستم ضدجاسوسی خود را به رخ دنیا بکشد. از این جا به بعد بارها و 
بارها روزنبرگ های دیگری در دو سوی بلوک شرق و غرب به دام افتادند، 
با این تفاوت که دیگر کارشان به اعدام نمی کشید و نهایتا بعد از مدتی با 

یک عامل خودی که در آن سوی دیوار گیر افتاده بود، مبادله می شدند. 

جاسوسیبهقیمت28سالزندان
آنهایی که مطالعات تاریخی دارند، احتماال از شنیدن خبر جاسوسی 
اسراییل از کاخ سفید متعجب نشــدند، زیرا این رژیم قبال نیز چنین 
معامله ای را با ولی نعمت خود انجام داده بود و به رغم برخورد نسبتا شدید 
دولت وقت آمریکا گویی هنوز عطش فضولی در کارهای واشینگتن نزد 
تل آویو فروکش نکرده است. 32 سال پیش و در زمان ریاست جمهوری 
رونالد ریگان خبر دســتگیری جاناتان پوالرد، جاسوس اسراییلی در 
آمریکا جهان را شوکه کرد، آن هم در زمانی که ایاالت متحده  باالترین 
حد حمایت از این رژیم نامشــروع را به مورد اجرا گذاشته بود. پوالرد 
که کارمند بخش اطالعــات امنیت نیروی دریایی آمریکا بود، اســرار 
گردآوری شده توســط ســرویس های اطالعاتی آمریکا درخصوص 
کشورهای شوروی، سوریه، پاکســتان و لیبی را در ازای دریافت پول 
تحویل اسراییل می داد. جالب است بدانید او ساعاتی قبل از دستگیری 
راهی سفارت اسراییل شده و درخواست پناهندگی کرد، اما تقاضایش 
رد شد. پوالرد از 1987 تا 2015 در زندان ماند و در این  سال باراک اوباما، 

رئیس جمهوری آمریکا نهایتا حکم آزادی او را صادر کرد.  

خنجر نتانیاهو در پشت ترامپ

همراه همیشگی بوگارت

ســرم  می لرزیــد،   »دســتانم 
می لرزید. هر قدر بیشــتر تالش 
می لرزیدم.  بیشــتر  می کردم 
فهمیــدم کــه تنهــا راه ثابت 
نگاه داشــتن ســرم  این بود که 
آن را پاییــن نگــه دارم و نگاهم 
به بوگارت باشــد. این کار جواب داد و 
نتیجه، آغاز آن »نگاه« شــد...«. متنی که  خواندید 
بخشی از خاطرات لورن باکال یکی از ستارگان دوران 
طالیی هالیوود از فیلم »داشــتن و نداشتن« ساخته 
 هاوارد  هاکس و محصول 1944 میالدی است. باکال 
در این بخش از کتاب نخستین صحنه  هم بازی شدن 
با همفری بوگارت را با  کلمات به تصویر کشیده است. 
آنها یک سال بعد از فیلمبرداری »داشتن و نداشتن« 
با هم ازدواج کردند و پیوندشان تا روز  مرگ بوگارت 
در 14 ژانویه 1957 پایدار ماند. 95 ســال پیش در 
چنین روزی، برابر 16 سپتامبر 1924 میالدی، لورن 
 باکال، بازیگر شهیر ســینمای جهان در نیویورک به 
دنیا آمد. سینمادوست ها باکال را با نگاه نافذ و صدای 
خاصش به یــاد  می آورند. همســر هاوارد هاکس با 
دیدن عکس او روی جلد یک مجله ُمد، شوهرش را 
برای گرفتن تست از باکال مجاب کرد  که نتیجه آن 

بازی در »داشتن و نداشتن« بود.  

آبگرمکن،یخچال،فریزر،
اجاقگازواشیایبلندو

بسیارسنگینبایدبابستیا
تسمههایمناسببهکفو
دیوارمنزلمحکمشوند.
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