
w w w . s h a h r v a n d o n l i n e . i r

5
 پنج سال پیش در چنین روزی، برابر 2٩ مهر ١٣٩٣ خورشیدی، آیت اهلل محمدرضا مهدوی کنی، رئیس دانشگاه 
امام صادق   )ع(، دبیرکل جامعه روحانیت مبارز و سومین رئیس مجلس خبرگان رهبری در ٨٣ سالگی درگذشت. 
آیت اهلل مهدوی کنی از روحانیون بنیان گذار شورای انقالب است. او پس از پیروزی سقوط رژیم پهلوی با حكم امام 
خمینی)ره(  سرپرستی كمیته  انقالب اسالمی را برعهده گرفت. کارنامه سیاسی آیت اهلل شامل فعالیت در مناصبی 
چون  وزیر کشور -  در دولت های رجایی و باهنر - و همچنین کفالت نخست وزیری - پس از شهادت رجایی و باهنر- 
می شود. رهبر معظم انقالب اسالمی در محوطه دانشگاه تهران بر پیکر او نماز خواندند و پس از تشییع،  بنابر وصیت 

خودش در حرم حضرت عبدالعظیم)ع( به خاک سپرده شد.  

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

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

دریادار رکورددار

در میان نیروهای مســلح بریتانیا، 
نیروی دریایی این کشــور از همه 
رسته های نظامی دیگر قدیمی تر 
اســت. این نیرو  از اواســط قرن 
١٨میالدی تا اواسط قرن بیستم، 

نیرومندترین نیــروی دریایی جهان 
بود که عمده دلیل آن را منهای  تجهیزات 

و ادوات، باید در خصلت دریانوردی مردم جزیره بریتانیا 
جست وجو کرد. اما از میان همه نام ها و قهرمانان تاریخ ساز 
 نیروی دریایی بریتانیا، یک نفر به لحاظ افتخارات کسب 
شــده غیرقابل دســترس تر از دیگران به شمار می رود و 
او کسی  نیست جز دریادار هوراشــیو نلسون معروف به 
»دریادار نلسون«، مشــهورترین فرمانده نیروی دریایی 
این کشور که 2١4  ســال پیش در چنین روزی، برابر 2١ 
اکتبر ١٨05 میالدی در 47 سالگی درگذشت. نلسون با 
شکست دادن نیروی دریایی  قدرتمند کشور های فرانسه 
و اســپانیا در دو نبرد جداگانه »ترافالــگار« و »ابوقیر«، 
انگلستان را به حاکم بی چون و چرای  دریا های آزاد مبدل 
کرد. در نبرد ترافالگار، دریادار نلسون با 27کشتی به جنگ 
٣٣ کشتی بزرگ دشمن رفت و این نبرد را  با غرق کردن 
22کشــتی فرانسوی و اســپانیایی در برابر صفر کشتی 
انگلیسی، به ارزشمندترین پیروزی تاریخ نیروی  دریایی 

بریتانیا مبدل کرد. 

فرجامتذکره

س
کو

فو

عما
م

118  سال است که فصل پاییز به موسم اعالم برگزیدگان جوایز 
نوبل تبدیل شده اســت و در فواصل زمانی نه چندان بلند برندگان 
در رشته های فیزیک، شیمی، فیزیولوژی و پزشکی، ادبیات و اقتصاد 
به اضافه شــخص برگزیده برای دریافت جایزه صلح نوبل از سوی 
کمیته های تخصصی هر بخش معرفی می شوند؛ جایزه ای که یادآور 
آلفرد نوبل شیمیدان و سرمایه دار شهیر سوئدی است که 186  سال 
پیش در چنین روزی، برابر 21 اکتبر 1833 میالدی در اســتکهلم 
به دنیا آمد و نام خود را به یادگار گذاشتن دو چیز در جهان جاودانه 
کرد؛ نخست دینامیت و سپس جایزه نوبل. شاید هنوز بسیاری آن 
داستان قدیمی را که آلفرد نوبل به خاطر پشیمانی از اختراع دینامیت 
همه ثروت خود را وقف اهدای جایزه نوبل کرد، به یاد داشته باشند. 
هر چند تمایالت مصلحانه او در وضــع مختصات جایزه فوق قابل 
کتمان نیست، اما وصف واژه پشیمانی شاید چندان تعریف درستی از 

شخصیت این دانشمند سوئدی به ما ارایه ندهد.
سلطان فوالد جهان، رقیب آلفرد نوبل

نهضت میلیاردرهای نیکوکار از آلفرد نوبل آغاز نشد؛ چه آن که در 
آخرین سال های قرن نوزده میالدی یعنی همان ایامی که شیمیدان 
سوئدی تصمیم گرفت دارایی خود را تحت نظارت کمیته ای برای 
تقدیر سالیانه از نخبگان شیمی، فیزیک، اقتصاد، پزشکی، ادبیات 
و صلح قرار دهد، جهان کســی چون اندرو کارنگی، سلطان فوالد را 
به خود دیده بود. کارنگی، میلیاردر اســکاتلندی االصل آمریکایی، 
برخالف نوبل در همان زمان حیات بیش از 3  هزار کتابخانه ساخت 
و بخش اعظمی از ثروت خود را در کشورهای مختلف صرف توسعه 
فضاهای آموزشی و همچنین گسترش صلح در جهان کرد. جمله 
معروفی از او به این مضمون نقل می شــود: »مــردی که ثروتمند 
بمیرد، بی آبرو مرده  اســت«. کارنگی با گذاشتن ارثیه بیکران برای 
بازماندگان مخالف بود و سپردن آن را به کمیته ها و بنیادها نیز صالح 
نمی دانست؛ چه آن که عقیده داشت تا وقتی خود می تواند ثروتش 
را صرف فعالیت های بشردوستانه کند، تعیین وصی کاری بیهوده 

است. 
بذل و بخشش آری، پشیمانی هرگز!

برخالف کارنگی اما آلفرد نوبل ثــروت خود را برای بعد از مرگش 
وقف کرد؛ آن هم برای نخبگان و نه عموم مردم! پیشتر گفتیم شهرت 
نوبل در زمان حیات به اختراع دینامیت برمی گشــت که آن را در 
کارخانه اسلحه سازی خود ساخت و از منافع مادی اش منتفع شد. 

نوبل یک اسلحه ســاز بود و تا آخر عمر به این حرفه اشتغال داشت. 
داستان پشیمانی اش نیز ملهم از شایعه ای است به این قرار که یک 
روز او خبر مرگ خود را که اشــتباهی در روزنامه ای چاپ شده بود 
با تیتر »فرشته مرگ ُمرد« دید و از آن پس تصمیم گرفت که راه و 
روش خود را در زندگی تغییر دهد! شایعه ای که چندان قابل استناد 
نیست؛ زیرا تا  ســال 1895 که نوبل در وصیتنامه خود به سازوکار 
اهدای جایزه نوبل پس از مرگش اشاره کرد و یک  سال بعد که در 63 
سالگی درگذشت، همچنان کارخانه های اسلحه سازی اش برقرار بود 

و چرخ شان می چرخید! 
منابع: »آلفرد نوبل: بنیانگذار جایزه  صلح نوبل« نوشته کتی جو 

وارگین، »انجیل ثروت« نوشته اندرو کارنگی

افقينخبه گرایی اسلحه ساز سوئدی
1- چاق- نویسنده مشهور روسی صاحب اثر جنایت 

و مکافات
  2- فیلم کیمیایی- تقلــب در وزن جنس هنگام 

معامله-اثر کثیفی
  3- راهنمایي کردن- داروخانه قدیمی- مثل و مانند

  ۴- وسیله دست داور- صدمه و آسیب- قصد- پهن 
و گشاد

 5- اســب تبریزي- جاري و روان- حس بویایی- 
خوب و زیبا

  6- پیشخدمت رستوران- چاشنی چای- غرور
  ۷- واحد شــمارش گردو- اقیانــوس آرام- کنار و 

پهلو- رفوزه
8- صداقت- پیغمبر، رسول در زرتشت

  9- صــدای درد- ســاز عرفانــي- اصطالحی در 
شطرنج- درآمد

  1۰- تمام و جمیع- تاقچه- مجموعه کل هستی
  11- سرگرد قدیمی- ضمیر دور- چراغ قدیمی- از 

ماه های فرنگی 
 12- درخت خرما- مرد جــوان- کارگاه جوالهی- 

پولک ماهی 
 13- انگشت بزرگ- سقا- از فرشتگان مغضوب الهی 

 1۴- شامل همه- نیاز بیماران دیابتی- دیوانه 
 15- ژورنالیست- صندلی دوچرخه

عمودی
1- کودک - از شهرهای اصفهان 

 2- فیلم در حال اکــران ابراهیــم ابراهیمیان- از 
آهنگ های موسیقی قدیمی

  3- صفحه آرایي- ایستگاه قطار- ذات و حقیقت هر 
چیز

  ۴- از امراض ریوي- پیش غذا- نقش تئاتری- یک 
لحظه

 5- الستیک خودرو- فیلمی به کارگردانی علیرضا 
رئیسیان و نویســندگی عباس کیارستمی - محل 

قربانی 
  6- صدمه و آســیب- کاله ایمنی- نام عمومی هر 
رژیمی که بر دیکتاتوری و تعصبات نژادی اســتوار 

باشد
  ۷- شنیدن- از غالت- زبانه ترازو

  8- دریافتن مطلب- نماد الغری- کشور اروپایی- 

وال 
 9- زیور و زینت- دستمال- رئیس و امیر

  1۰- چهارنعل رفتن اســب- حوض آب گرم در 
حمام های قدیمی- نفس آخر

  11- جوهر شمشیر- گل سیاه- بخشش و عطا
  12- قیمت بــازاري- تکنیک- کنایــه از فرد 

بی شرم و حیا- غذای نذري 
 13- انباز- لباس- هر نوع عمل سردکردن

  ۱۴- از صورت های فلکی که به شکل سگ بزرگ 
است- آهنگ

  ۱۵-کنایه از متحیر و متعحب شدن- معما
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دانستنی ها

نرسیکرکیا)چپ(وفرامرزصدیقی
درصحنهایازفیلم»دندانمار«-1368

 سیزده ســال پیش در چنین روزی، برابر 
2٩ مهــر ١٣٨5 خورشــیدی، واختانگ 
نرسی کرکیا، بازیگر قدیمی سینمای ایران 
در 6٨سالگی درگذشت. نرسی کرکیا را باید 
یکی از موفق ترین شمایل های »بدمن« در 
سینمای ایران به شــمار آورد که به بهترین 
وجه ممکن کاراکترهای منفی سینمایی را 
روی پرده جان می بخشید. »تیغ و ابریشم«، 
»سرب«، »دندان مار«، »گاالن«، »افعی« و... 
تعدادی از آثاری است که او در آنها به ایفای 

نقش پرداخته است.  

وو
دژا

هجده ســپتامبر 2۰1۴ میالدی روز مهمی در تاریخ دومین کشور بزرگ 
تشــکیل دهنده بریتانیای کبیر بود. در این روز ســاکنان سرزمین ۷8 هزار 
کیلومترمربعی اسکاتلند پای صندوق های رأی رفتند تا مشخص کنند آیا 
حاضرند بعد از ســه قرن دوباره به عنوان کشوری مستقل در جامعه جهانی 
عرض اندام کنند یا همچنان ترجیح می دهند زیر پرچم پادشــاهی متحد 
قرار داشته باشند. آنهایی که تحت  تأثیر فیلم »شجاع دل« و شخصیت ویلیام 
واالس، قهرمان ملی اسکاتلندی ها قرار داشتند احتماال تصورشان این بود که 
99/99 درصد شرکت کننده ها در همه پرسی استقالل به سوال مطرح شده 
در برگه های رأی یعنی »آیا اســکاتلند باید کشوری مستقل باشد؟« جواب 
مثبت خواهند داد. اما چنین نشد و 55 درصد از مجموع سه میلیون و 6۰۰ هزار 
شــرکت کننده با دادن رأی منفی، بر تفکر جدا شدن از بریتانیا خط بطالن 
کشیدند. اما امروز و با گذشت پنج سال از انجام این رأی گیری، بسیاری عقیده 
دارند در صورت برگزاری همه پرسی مجدد این بار نتایج تفاوت بسیاری با  سال 

2۰1۴ خواهد داشت که عمده دلیل آن نیز »برگزیت« است.
عواقب اتکا به همه پرسی شکننده

سوال: آیا بیشتر اســکاتلندی ها در  ســال 2۰1۴ تصمیم به ماندن 

در اتحاد با انگلستان داشــتند؟ جواب قطعا مثبت اســت. سوال: آیا 
اسکاتلندی ها در  ســال 2۰1۴ و بعد از آن تصمیم به جدایی از اتحادیه 
اروپا داشــتند؟ جواب قطعا منفی است! شــاید دقیقا به همین دلیل 
وقتی شــرکت کنندگان بریتانیایی در همه پرســی برگزیت با نسبت 
51 به ۴8 درصد، خروج از اتحادیه اروپا را خواســتار شدند، 62 درصد از 

اسکاتلندی ها در جمع آن ۴8 درصدی قرار داشتند که مخالف خروج از 
این اتحادیه بودند. اهالی ایرلند شمالی نیز همچون اسکاتلندی ها در این 
همه پرسی تمایلی به خروج از اتحادیه اروپا نشان ندادند که این نسبت 
برای آنها 56 به ۴۴ درصد بود. درواقع از میان کشورهای تشکیل دهنده 
بریتانیا فقط اهالی ولز همپای سرزمین اصلی یعنی انگلستان با 52 درصد 

رأی مثبت خروج از اتحادیه اروپا را خواستار شدند.  
اسکاتلند، آتش زیر خاکستر برگزیت

هرچند آرای تفکیک شــده از وجاهت قانونی برخوردار نیست و اکنون 
کلیت بریتانیا موافق برگزیت در نظر گرفته می شــود، اما ظاهرا این وضع 
آن قدر برای اسکاتلندی ها ناگوار است که حاضر شده اند بار دیگر در مسیر 
همه پرسی اســتقالل قرار بگیرند و فرمان تنظیم روابط با اتحادیه اروپا را 
خود در دست داشته باشند. تا ضرب االجل تعیین شــده از سوی بوریس 
جانســون برای خروج با توافق یا بدون توافق از اتحادیه اروپا 1۰ روز بیشتر 
باقی نمانده است و هر روز اخباری مبنی بر حصول توافقی جدید در رسانه ها 
منتشر می شود، هرچند با این اوصاف به نظر می رسد بریتانیا چه با خروج 
توافق شده یا بی توافق از اتحادیه اروپا، تازه در ابتدای راه مشکالت منشعب 
از برگزیت باشد. تمایل اسکاتلندی ها خصوصا دولتمردان این کشور برای 
فراهم آوردن مقدمات همه پرسی مجدد استقالل احتماال یکی از مهمترین 
چالش هایی است که طرفداران کله شق »خروج به هر قیمت از اتحادیه اروپا« 
طی ماه های آینده با آن رو به رو خواهند شد؛ اتفاقی که شاید اسکاتلند را بعد 

از قرن ها از خاک بریتانیا منفک کند.

بریتانیا و دردسر اسکاتلندی

شاعر سیاستمدار

»ابدیت، نیستی، گذشته، ورطه های 
تاریك/ چه می كنیــد با روزهایی كه 
می بلعید/... ای دریاچه، صخره های 
گنگ، غارها، جنگل تیره/ كه زمان 
را با شــما كاری نیســت، یا كه غیر 
از جوانی ارمغانی نیســت/ برگیرید از 
این شــب، برگیرید،  ای طبیعــت زیبا/ الاقل 
خاطره اش را/ باشــد كه در آرامشت، باشــد كه در امواج 
خروشانت/ ای دریاچه زیبا، و در منظره پشته های دلنوازت/ 
و در صنوبرهای تیره ات، و در تخته سنگ های سركَشت كه 
واژگونند بر روی آب هایت/... تا هر آنچه می شنویم، هر آنچه 
می بینیم یا هر دمی كه فرومی بریم/ همه گویند: آنها یكدگر 
دوست داشتند.« متنی که خواندید بخشی از شعر معروف 
»دریاچه« ســروده آلفونس دو المارتین، شــاعر شهیر 
فرانسوی است که 22٩ ســال پیش در چنین روزی، برابر 
2١ اکتبر ١7٩0 میالدی به دنیا آمد. دو المارتین در ادبیات 
و شعر فرانسه نامی بزرگ به شمار می رود، هرچند گاهی 
پیشه سیاسی اش از سابقه ادبی اش سبقت گرفته و بیشتر 
او را سیاستمداری نازک طبع معرفی می کنند تا شاعری 
که دستی هم در سیاست داشــت. در کارنامه سیاسی دو 
المارتیــن نمایندگی مجلس ملی فرانســه، عضویت در 
دولت موقت و رقابت انتخاباتی با ناپلئون سوم بر سر منصب 

ریاست جمهوری را می توان مشاهده کرد. 
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بسیاری از داروهای مورد استفاده 
بدون نسخه از جمله داروی ضد 
سرفه، سرماخوردگی، و ... باعث 

گیجی ناخواسته می شوند که 
ممکن است رانندگی را با مشکل 

روبه رو کند.

 سیاستمدار
 روحانی  


