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 25 سال پیش در چنین روزی، برابر با 17 سپتامبر 1994 میالدی، کارل رایموند پوپر، فیلسوف شهیر اتریشی/انگلیسی 
در   92 سالگی درگذشت. پوپر به عنوان یکی از بزرگترین فیلسوفان قرن بیستم آثار زیادی در فلسفه سیاسی و اجتماعی از 
خود  به جای گذاشته  است. او به دلیل کوشش هایش در رد روش طرفداران کالسیک مشاهده/استنباط )اثبات گرایان( از 
شهرتی  فراوان در وادی فلسفه برخوردار شد. سبک پوپر بر استفاده از روش ابطال پذیری تجربی، مخالفت با دانش برآمده از 
قیاس و  استدالل کالسیک )ارسطویی/افالطونی(، دفاع از خردگرایی انتقادی، فلسفه انتقادی، دفاع از لیبرال دموکراسی و 
اصول  انتقادگرایی اجتماعی استوار شده است. نظریه مشهور ابطال پذیری پوپر بر این اصل استوار است که هرچه یک نظریه 

 بیشتر خود را در معرض خطر رد شدن )از طریق پیش بینی های دقیق( قرار دهد، علمی تر است. 
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اعدامنخستوزیر

»او یکی از شــخصیت های ممتاز 
تاریخ دموکراســی در ترکیه است. 
دولتمــردی که در پیشــرفت و 
دموکراتیک شــدن ترکیه نقش 
مهمی ایفا کــرد. او در پهنه حیات 

سیاسی و قلب ملت مان نشانه هایی 
پاک نشدنی از خود برجای گذاشته است.« 

متنی که خواندید، بخشی از بیانیه ای است که رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه  سال 2016 میالدی در 
رثای عدنان ِمندرس نخست وزیر اسبق این کشور صادر 
کرد. مندرس 58 ســال پیش در چنین روزی، برابر 17 
سپتامبر 1961 میالدی به دست کودتاچیان اعدام شد. 
جرم او در دادگاه تخطی از اصول الئیک، پشــت کردن به 
میراث آتاترک و تــالش برای دینی کردن حکومت اعالم 
شــد. مندرس به اندازه جالل بایار، رئیس جمهوری وقت 
ترکیه که حکم حبس ابد گرفت، خوش شانس نبود و به 
همراه فتین رشدی زورلو وزیرخارجه و حسن بوالتکان 
وزیر دارایی در زندان ایمرالی به دار آویخته شــد. پس از 
مندرس، ژنرال جمال گورسل رهبر کودتاچیان زمام امور 
ترکیه را به عنوان رئیس جمهوری در دســت گرفت و تا 
 سال 1966 که در 70سالگی درگذشت در این پست باقی 
ماند. سال ها بعد از این کودتا یک آرامگاه برای بزرگداشت 

مندرس در ترکیه ساخته شد.

فرجامتذکره

س
کو

فو

عما
م

در صحنه ای از فیلم »شیر صحرا« ســاخته کارگردان سوری االصل  
هالیوود، مصطفی عقاد که در ایران بــا عنوان »عمر مختار« به نمایش 
درآمد، ژنرال گراتزیانی، فرمانده نیروهــای ایتالیایی حاضر در لیبی با 
عمر مختار، رهبر انقالبیون این کشور که اسیر او شده وارد جدالی لفظی 
می شود. در این صحنه از فیلم گراتزیانی خطاب به مختار می گوید: »ما 
در لیبی محق هستیم. همیشه بودیم. مثل انگلستان در هند یا فرانسه 
در مصر. کسی نمی تواند این حق را از ما سلب کند.« پاسخ پیرمرد انقالبی 
به او این اســت: »شما این جا هیچ حقی ندارید. لیبی کشور ماست!« در 
واقع ایتالیا به عنوان وارث امپراتوری شکوهمند روم، قصد داشت احساس 
حقارت ناشی از مقایسه با دیگر قدرت های اروپایی مثل انگلستان، فرانسه 
یا حتی آلمان را با تقلید از آنها در مقوله مستعمره داری بهبود ببخشید، 
هرچند لقمه لیبی برخالف تصور وارثان ژولیوس سزار گلوگیرتر از آن چه 

به نظر می رسید، شد.      
سیطره بر صحرای بی  آب و علف

تا دهه نخســت قرن بیســتم میالدی لیبی یا در واقع شمال لیبی جزو 
قلمرو امپراتوری عثمانی به شمار می رفت. بیش از 90 درصد این سرزمین 
پهناور منهای خط باریک ساحلی در شمال کشــور، از صحراهای بی آب و 
علف تشکیل شده که اعراب بادیه نشین فارغ از دولت های مستقر در آنها به 
زندگی مشغولند. در  سال 1911 میالدی ایتالیا که از مدت ها قبل چشمش 
به دنبال لیبی و مستعمره ســازی در حاشیه دریای مدیترانه بود، عاقبت با 

لشکرکشی به این سرزمین آن را از سیطره عثمانی ها خارج کرد. این که ایتالیا 
از مستعمره سازی در سرزمینی که حتی یک رودخانه نیز در آن جریان ندارد 
چه انتظاری داشت، سوالی است که جواب آن را در ابتدای این مطلب و جدل 
ژنرال گراتزیانی و عمر مختار باید جست وجو کرد. به زبان ساده، ایتالیایی ها 
لیبی را معادل مصر برای فرانسه و هند برای انگلستان قلمداد و این سیاست 

را نوعی موازنه قوا با رقبای منطقه ای خود ارزیابی می کردند.  
فرستادن ژنرال چهار ستاره به صحرا

هشتاد و هشت سال پیش، برابر 16 ســپتامبر 1931 میالدی، عمر 
مختار، رهبر انقالبیون لیبیایی در شهر بن غازی به دار آویخته شد. عمر 
مختار برخالف تصویری که ممکن است فیلم »شیر صحرا« از او به ذهن 
متبادر کند تنها یک بادیه نشین ساده نبود. او دارای تحصیالت دانشگاهی 
و صاحب نظر سیاسی به شمار می رفت که چاره مبارزه با ماشین جنگی 
ایتالیا را نهایتا در به دست گرفتن اسلحه و مبارزه مسلحانه دید. او از  سال 
1912 یعنی اوان اشغالگری ایتالیا تا 1931 میالدی که طی یک درگیری 
اسیر شد، به مدت 20 سال با ایتالیایی ها جنگید و چون محل استقرارش 
در دل صحرای پهناور لیبی بود، طرف مقابل شــانس بسیار کمی برای 
تعقیب و به بندکشیدنش داشت. نهایتا موسولینی که از ضربات وارده به 
ارتش ایتالیا در لیبی جانش به لب رســیده بود، ژنرال کارکشته و چهار 
ستاره خود گراتزیانی را با تجهیزات فراوان به لیبی فرستاد تا غوغای شیر 

پیر صحرا را خاتمه ببخشد که البته در ظاهر موفق هم شد.

افقيشیرپیرصحرا
1- ضبــط و نــگارش- گلخانــه آپارتمانــي- 

ناخوش احوال
2- نوعي انســان متعلق به 40 هزار  سال پیش- 

کوههای بلند
3- قوم بی سر- سختی و مشکل– نویسنده کتاب 

طاعون- گرد بتونه
4- قدرت و توان- میلیون در صنعت برق- نقطه 

سیاهی در قلب
5- حمل ونقل کاال- مفهوم و معنی- مجلس اعیان

6- کارزار- همسر ماري کوري- پایتخت داریوش؛ 
آبگیر

7- پنجمین سلطان سلســله خوارزمشاهیان- 
هنرپیشه فیلم تخته گاز- شگفتی

8- صد متر مربع- سرنیزه- پدر عمار- غذای نذری
9-کرگدن- سم کشنده- فلسفه ارسطو

10- خیانت در آن روا نباشد- از بروج فلکی- اسب 
چاپار

11- اعمال زور و فشــار- او مسلم ابن عقیل را در 
خانه خود پناه داد و به دســت ابن زیاد به شهادت 

رسید- سرزدن گناه از کسي
12- گوریل- ریسمان- وسیله اي در آشپزخانه

13- بوی پشم سوخته- جوهر قلیا- ابله و احمق- 
حرف خطاب

14- گذراندن وقت- از مراکز اســتحصال خاویار 
دریاي خزر

15- تنبلي- سیاهه و تراز مالي- 10 واحد از چیزي
عمودي

1- دوآلیســم؛ دوگانه پرستي- چپاول- شیریني 
کرمانشاه

2- دردمند- مهاجم فرانسوي رئال مادرید
3- حرف فاصله- سرود و آواز- از ماه هاي میالدي- 

راه میان بر
4- فاکس- از رژه مي بینند- کعبه کوهنوردان

5- نان آور خانه- زعفران- معامله پایاپاي
6- خط رایج اشکانیان- گل خوشبو- خمیازه

7- بزرگ- پارچه ابریشمي گلدار- علت و موجب
8- حرف انتخاب- از موجودات ریز تک ســلولي- 

دربند- ساز شاکي

9- زالزالک وحشی- جریان؛ روند- صمیمي
10- آسان نشــده- دره کوه- بر سر راه کرج به 

چالوس قرار دارد
11- فیلــم رهبر قنبری بــا بازیگری بهنوش 

بختیاری- تخت- بدبو
12- اشعه فرابنفش- همراه جادو- زرشک

13- بنده و شــما- نوعی گرفتن پول از مردم- 
ضد محال- عدد رمزي

14- عمارت بسیار مرتفع- دنباله؛ بقیه
15- جاده قطار- رشوه گرفتن- بهترین وضع یا 

حالت در كار
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دانستنی ها

ســازمان چریکهای
آزادیبخشفلسطین،آماده
مقابلهباارتشاردن-1970

 49 سال پیش در چنین روزی، برابر 
17 ســپتامبر 1970 میالد  ی، ملک 
حسین، پاد  شاه ارد  ن د  ستور حمله به 
فلسطینی های  ساکن د  ر این کشور را 
صاد  ر کرد  . جنگ و گریز میان نیروهای 
ارتــش اردن و رزمند  گان ســازمان 
آزاد  یبخــش فلســطین 9  روز طول 
کشید  . تحرکات چریک های سازمان 
آزاد  یبخش فلسطین که اردن را مرکز 
مبارزات خود قرار داده بودند  مطلوب 
شاه ارد  ن نبود  ، پس ملک حسین پس 
از اخذ چراغ سبز از واشینگتن، قلع و 
قمع و اخراج مبارزان فلســطینی از 
ارد  ن  را کلیــد زد. وقایع فوق د  ر تاریخ 
سیاســی جهان به »سپتامبر سیاه« 

شهرت یافت.  

وو
دژا

انتشار نسخه عربی فیلم »رستاخیز« در اینترنت، بعد از مدت ها بار دیگر 
این آخرین اثر احمدرضا درویش  را از بایگانی ایام  خارج و به تیتر یک رسانه ها 
تبدیل کرد. اثری که در سی و دومین جشنواره فیلم فجر مورد توجه هیأت 
داوران قرار گرفت، همچون بسیاری از فیلم های دیگر که در مقاطع مختلف 
ستاره جشنواره بودند و پشت در اکران متوقف شدند، به نمایش  عمومی راه 
نیافت. حاال اما با انتشار فیلم در اینترنت، هرچند نسخه عربی اش، منهای 
خسارات وارده به ســرمایه گذاران، موضوع  اکران عمومی گسترده آن نیز 
بر فرض رفع موانع موجود دیگر احتمــاال به موضوعی بالاثر مبدل خواهد 
شد. شاید خشــم  احمدرضا درویش از بروز این اتفاق را نیز بیشتر از همین 
منظر بتوان بررسی کرد، چه آن که او طی 7 سالی که از ساخت   »رستاخیز« 
می گذرد هنوز دست به کار ســاخت فیلم جدیدی نشده و همچون دیگر 
آفرینندگان آثار توقیفی، گویی ترجیح می دهد  نخست تکلیف این فرزند 

بالتکلیف  روشن شده و سپس به خلق اثری جدید بیندیشد.  
اکرانارزانفیلمهادربساطدستفروشها

در نیمه دوم دهه 70 خورشیدی، با رونق گیشه سینماها که محصول 
ساخته شــدن آثار متفاوت در ایام پس از دوم خرداد   1376 بود، فروش 

سی دی فیلم های روی پرده در حاشیه خیابان ها، همچون بختکی بر سر 
سرمایه گذاران و تهیه کنندگان  سینمای ایران فرود آمد و سینماگران را 
برای نخستین بار با شکلی جدید از دزدی فرهنگی آشنا  کرد. همان زمان 
نیز با وجود پیگیری صنف تهیه کنندگان سینمای ایران برای یافتن راه 
چاره ای مناسب و کارا برای  جلوگیری از این دزدی خسارت بار، مدت ها 

طول کشید تا همه دستگاه های ذیربط دست به دست هم داده و مشغول 
کور کردن  سرچشمه های این سرقت آشکار شــوند. اما باز با این حال 
همچنان پیش  می آمد که فیلمی تنها چند هفته یا حتی چند روز پس از 
 اکران، سر از بساط سی دی فروشان کنار خیابان در بیاورد و همین نشان 
می داد شکست دادن قطعی این پدیده آنقدرها هم  میسر و ساده نیست.   

ازنمایشماهوارهایتادانلوداینترنتی
دهه 80 میــالدی اما دهه مبارزه با شــبکه های ماهــواره ای بود که 
فیلم های راه یافته به شبکه نمایش خانگی را بدون مجوز  نمایش می دادند. 
در میانه این مبارزه نه چندان منصفانه و بسته بودن دست تهیه کننده 
و ســرمایه گذار ایرانی به دلیل خارج بودن  ایران از شمول قوانین مربوط 
به کپی رایت، دانلود غیرقانونی آثار در اینترنت تیر خالص را وارد کرد و 
دیگر برای همگان  ثابت شــد در این نبرد پیــروزی با صاحبان حقوق 
مادی و معنوی آثار نخواهد بود. به یاد بیاوریم انتشار غیرقانونی »هشت 
 نفرت انگیز« کوئنتین تارانتینو و »بازگشته« الخاندرو گونزالس ایناریتو در 
اینترنت آن هم تنها چند روز پیش از آغاز اکران  عمومی شــان را که در 
همان ساعات نخستین با نزدیک به یک میلیون بار دانلود رکوردی بی نظیر 
از خود به جای گذاشــتند. یا  همین اواخر که انتشار برخی اپیزودهای 
سریال پرطرفدار »بازی تاج و تخت« در اینترنت آن هم پیش از پخش 
تلویزیونی که  به نوعی بر بی اثر بودن هر نوع تمهید امنیتی در حفظ آثار 
اینچنینی از چنگ هکرها صحه گذاشت. شاید همین که در این  قضایا 

تنها نیستیم تنها دلخوشی مان باشد!  

از»رستاخیز«درویشتا»بازگشته«ایناریتو

خالقاندکیسایه

آنهایی که فیلم مهجور »سفر مردان 
 1380 محصــول  خاکســتری« 
خورشــیدی را دیده انــد حتمــا 
شخصیت مرشد اسفندیار را به یاد 
 می آورند که با آن ســبیل پرپشت 
متمایزتر از دیگــر کاراکترهای فیلم 
به نظر می رسید. نقشــی که کارگردان یعنی 
امیرشــهاب  رضویان آن را به احمد بیگدلی که تا پیش از 
آن به نویسندگی می شناختندش داده بود و الحق که از 
پس ایفای آن نیز به خوبی  برآمد. 5 سال پیش در چنین 
روزی، برابر 26 شهریور 1393 خورشیدی، احمد بیگدلی، 
صاحب آثاری چــون »اندکی ســایه«،   »آوای نهنگ«، 
»شبی بیرون از خانه«، »نخستین شب راوی« و... در 69 
سالگی درگذشت. بیگدلی را باید در جرگه  نویسندگانی که 
بعد از پیروزی انقالب اسالمی دست به قلم بردند به شمار 
آورد. او با رمان »اندکی سایه« موفق شد جایزه  کتاب سال 
جمهوری اسالمی ایران را در سال 1385 از آن خود کند. 
این نویســنده اهوازی و دانشــجوی انصرافی دانشکده 
 هنرهای دراماتیک بعد از بازنشستگی از آموزش و پرورش 
به عنوان استاد فیلمنامه نویسی در انجمن سینمای جوانان 
ایران  مشغول فعالیت شد. در کارنامه او نوشتن گفتار متن 

برای بیش از ۴۰ فیلم مستند را نیز می توان مشاهده کرد.   
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پچهبفارحنانامر1
سوبسهکلتيراکش2
يپکتاومخامرت3
ناهجنربيردوه4
نتنتداهشسهو5
بادارسبدقعخ6
اسلمجهوکناطيش7
زنکافقدرگشاک8
گنيلرتساداصفا9
رلاهالبلرور10
دزفسوواطايک11
ارچجاتماسميت12
نشخنزيدعسرها13
دکرابوراويسور14
نيمنيرادنتشيوخ15

اشیای بزرگ یا سنگین و 
همچنین ظروف شیشه ای ، 

چینی و سایر اشیای شکستنی 
و ظروف حاوی مواد خوراکی و 

شیمیایی  را در قفسه های پایین 
کابینت و کمد قرار دهید.

واضعنظریه
ابطالپذیری

19
31

 - 
بی

ی لی
یای

تال
م ای

حاک
یو 

گیل
دو

و با
تر

 پی
ال

ش
مار

ار 
 کن

در
ار 

خت
ر م

عم
  

13
91

-»
یز

اخ
ست

»ر
ه 

حن
 ص

سر
ش 

وی
در

  

20
15

-»
ته

ش
زگ

»با
ه 

حن
 ص

سر
تو 

ری
ینا

  ا


