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اختر چرخ ادب

یوســف اعتصامی را باید ازجمله 
اســپرانتودان های  نخســتین 
ایرانی به شــمار آورد که عالوه 
بر نویســندگی و ترجمه، در کار 
نشــر کتاب نیز بود. او نزدیک به 
40 کتاب ترجمه کرده اســت که 
جلد نخست »بینوایان« ویکتور هوگو و 
»خدعه و عشق« فردریش شیلر از آن جمله اند. با این 
همه در تعریف و توصیف این ادیب تبریزی نخستین 
نکته ای که بدان اشاره می شــود نسبت او با دخترش، 
یعنی پروین اعتصامی است؛ شاعره شهیر این مرزوبوم 
که 112 ســال پیش در چنین روزی، برابر 25 اسفند 
1285 خورشــیدی در تبریز به دنیا آمــد و بیش از 
35 سال نزیست. پروین با نام اصلی رخشنده، فارسی 
و انگلیســی را نزد پدر ادیب خود آموخته و از همان پر 
قنداق نــزد بزرگانی چون ملک الشــعرای بهار و علی 
اکبرخان دهخدا تلمذ می کرد. شغل اصلی او کتابداری 
در کتابخانه دانشسرای عالی بود و در کنارش به سرودن 
اشــعار نغز می پرداخت. از پروین اعتصامی تنها یک 
دیوان شعر مشــتمل بر 606 اثر شامل مثنوی، قطعه 
و قصیده به جای مانده اســت. زادروز او به عنوان »روز 

بزرگداشت پروین اعتصامی« نام گذاری شده  است.

کمدین دو وجهی  

بعد از دوران صامــت و ورود صدا 
به ســینما، کمدین هــا یا همان 
بازیگران فعال در ژانر کمدی به دو 
بخش کمدین های  کالم محور و 
کمدین های حرکت محور تقسیم 

شــدند. کالم محورها بــا تکیه بر 
ظرایف کالمی اقدام به خنداندن مخاطب 

می کردند و  حرکت محورها نیز با اقدام به عملیاتی که از 
آن در عرصه سینمای کمدی با عنوان »بزن و بکوب« 
یاد شده است اشک  مخاطب خود را در می آوردند. این 
میان اما کمدین هایی هم در هر دو وجه توانا بودند و با 
کالم و حرکت توأمان مخاطبان را  می خنداندند. جری 
لوئیس کمدین شهیر آمریکایی که 93 سال پیش در 
چنین روزی، برابر 16 مــارس 1926 در نیوجرزی به 
 دنیا آمد را باید ازجمله همین کمدین های دو وجهی 
به شــمار آورد. لوئیس در طول فعالیت حرفه ای خود 
فراز و نشیب های  فراوانی را پشت سر گذاشت، اما شاید 
درخشان ترین دوران او را بتوان زمانی که با دین مارتین 
تشکیل یک زوج هنری را  داده بود قلمداد کرد. جری 
لوئیس در ایران نیز طرفداران فراوانی داشته و دارد که 
البته دوبله ماندگار حمید قنبری را در جذب  طرفدار 

فارسی زبان برای او نباید بی تاثیر بدانیم.     
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سیداحمدخمینیدرکنارامام)ره(
24 سال پیش در چنین روزی، برابر 25 اسفند ١٣٧٣خورشیدی، حجت االسالم سیداحمد خمینی، دومین فرزند امام خمینی)ره(، بر اثر عارضه سکته  مغزی درگذشت. پیکر او یک روز بعد از دانشگاه تهران تا  بهشت 

زهرا تشییع و در کنار پدر بزرگوارش به خاک سپرده شد. 

نزدیک به دو سال از حمالت شیمیایی گروه های تروریستی و تکفیری 
در سوریه می گذرد. این میان دولت های غربی و گروه ها و فعاالن به اصطالح 
حقوق بشری هنوز و همچنان پیگیر تحقیق و تفحص برای یافتن عامل 
اصلی این حمالت هستند؛ به این امید واهی که شاید کوچکترین دلیلی 
برای ربط دادن جنایت فوق به دولت سوریه بیابند. با این میزان از اشتیاق 
برای رسوا کردن عامل اصلی حمالت شیمیایی به مردم بی دفاع شهرهای 
خان شیخون و دوما، تنها سوالی که به ذهن متبادر می شود این است که چرا 
واشینگتن، برلین، پاریس و لندن با این میزان از حساسیت همچنان تمایلی 
برای روشــن کردن زوایای تاریک دهشــتناک ترین کشتار با سالح های 
شیمیایی در اواخر قرن بیستم، یعنی فاجعه حلبچه از خود نشان نمی دهند. 

جنایتی که در سالروز آن قرار داریم و سه دهه از وقوع  آن می گذرد.  
قتلعام5هزارغیرنظامی

سی ویک ســال پیش در چنین روزی، برابر 16 مارس 1988 میالدی، 
شهر کردنشین حلبچه در شمال عراق هدف یکی از شدیدترین بمباران های 
شیمیایی که تاریخ معاصر به یاد دارد، قرار گرفت. این حمله که ذیل عملیات 
انفال )قتل  عام برنامه ریزی شده کردهای عراقی( و به دستور شخص صدام 

حسین انجام شــد، دو روز - از 16 تا 17 مارس 1988 - به طول انجامید و 
وسعت حمله تا حدی بود که در محدوده فرود آمدن خمپاره ها و بمب های 
شیمیایی هیچ موجودی اعم از انسان و حیوان زنده نماند. حمله شیمیایی 
حلبچه مرگ 5 هزار زن، مرد و کودک را در پی داشت و شدت فاجعه باعث 
شد خبرنگاران خارجی بالفاصله و به میل خود راهی ایران شوند و به ثبت 

تصاویر آن بپردازند. سال ها بعد و در پی اشغال عراق از سوی آمریکا، صدام 
حسین و علی حسن المجید با بوسه زدن به طناب دار تقاص جنایاتی که 
در حق مردم کشور خود روا داشته بودند را دادند اما همان زمان و در جریان 
جلسات دادگاه نیز کسی از آنها نپرسید تکنولوژی ساخت این سالح های 

مرگبار از سوی چه کسانی در اختیار رژیم بعث قرار گرفته بود.    

بازرگانهلندییاتاجرمرگ
دست داشتن برخی کشــورهای اروپایی خصوصا آلمان در تجهیز 
عراق به مواد اولیه ساخت سالح های شــیمیایی بارها در رسانه های 
بی طرف مورد بررســی قرار گرفته و به انحای مختلف اثبات نیز شده 
اســت. دســتگیری بازرگان هلندی فرانس فان  آنرات در ایتالیا، آن 
هم یک ســال پس از فاجعه حلبچه و به اتهام فروش مواد اولیه تهیه 
گازهای کشنده وی ایکس، ســارین و خردل به رژیم صدام حسین، 
می توانســت دســت تجهیزکنندگان قاتل کودکان ُکرد به ســالح 
شــیمیایی را برای جهانیان رو کند. اما در کمال تعجب فان آنرات از 
ایتالیا به عراق گریخت و تا زمان ســقوط صدام همچون یک میهمان 
عزیز از او پذیرایی شــد. هرچند که او پس از ســقوط صدام مجددا 
محاکمه و به 17 سال حبس محکوم شــد، اما در جریان دادگاه هیچ 
ســوالی از تامین کنندگان و پشتیبانان اروپایی ارســال این مواد به 
عراق از فان  آنرات پرســیده نشد. امروز نیز کســی دنبال جواب این 
سوال نیست شاید به این دلیل که همه پاسخ را می دانند، اما ترجیح 

می دهند از کنارش به سادگی بگذرند.     

عما
م

دهه 70 میــالدی را باید دهه ظهور گروه های خشــن چپگــرا در اروپا 
نامگذاری کرد که از میان همه آنها »بریگاد سرخ« در ایتالیا و »فراکسیون 
ارتش سرخ« در آلمان غربی به دلیل شدت اعمال خشنوت طلبانه شان بیش 
از دیگر گروه های چپ شــهرتی برای خود به هم زدند. »فراکسیون ارتش 
سرخ« که در تاریخ معاصر از آن با عنوان گروه »بادر ماینهوف« نیز یاد شده 
است، توسط آندریاس بادر و اولریکه ماینهوف با مشی چریکی چپگرایانه در 
سال 1970 تاسیس شد و عملیات های بسیاری از جمله دستبرد به بانک ها و 
برخی ترورهای سیاسی را به مورد اجرا گذاشتند؛ اما صدها کیلومتر آن سوتر 
یعنی در ایتالیا گروه مارکسیست لنینیســت »بریگاد سرخ« سرنوشتی 
متفاوت از همتای آلمانی خود یافت و با انجام یک عملیات منحصربه فرد نام 

خود را در جهان طنین انداز کرد.
آدمرباییبرایکسبامتیازسیاسی

41 ســال پیش در چنین روزی، برابر 16 مارس 1978 میالدی، انتشار 
یک خبر موجی از حیرت در جهان به راه انداخت و فضای سیاســی ایتالیا 
و اروپا را تا مدت ها تحت تأثیر خود قرار داد. خبری که از ربوده شــدن آلدو 
مورو، نخست وزیر وقت ایتالیا توســط گروه تروریستی چپگرای »بریگاد 
سرخ« و انتقال او به مکانی نامعلوم حکایت داشت. در اساسنامه گروه بریگاد 
سرخ بر تشکیل حکومت کمونیستی انقالبی در ایتالیا و خروج این کشور از 
پیمان امپریالیستی ناتو تاکید شده بود و به همین خاطر ربودن نخست وزیر 

را می توان یکی از ابزارهای این گروه چپگرا برای تحت فشار قراردادن دولت 
وقت این کشور برای نیل به مقاصد سیاسی ارزیابی کرد؛ اما برخالف تصور 
اعضای بریگاد سرخ، ایتالیایی ها خیلی زود از شوک ربوده شدن نخست وزیر 
آلدو مورو خارج شدند و تصمیم گرفتند با تمام تقاضاهای آدم رباها مخالفت 

کنند. 
آقاینخستوزیردرصندوقعقب!

از ماجرای ربوده شدن آلدو مورو به دست اعضای بریگاد سرخ، فیلم های 
سینمایی فراوانی ساخته شده است که مشهورترین شان را شاید بتوان »سال 
اسلحه« ساخته جان فرانکن هایمر و »صبح بخیر، شب« اثر مارکو بلوکیو نام 
برد. در فیلم فرانکن هایمر درگیرشدن یک خبرنگار با اعضای بریگاد سرخ 
در همان روزهای ربوده شــدن آلدو مورو و در فیلم بلوکیو ماجرای ربایش و 
رفتار ربایندگان با نخست وزیر بخت برگشته ایتالیا محور داستان قرار گرفته 
است. از داســتان و قصه و فیلم که بگذریم، طبق گواهی تاریخ، جسد آلدو 
مورو نخست وزیر ایتالیا 55 روز پس از ربوده شدن، یعنی در 9 می 1978 در 
صندوق عقب یک خودرو پیدا شد. آلدو مورو به عنوان رئیس حزب دموکرات 
مسیحی مانع قدرت گرفتن گروه های چپ می شــد و این گناهی نبود که 
بریگاد سرخ به راحتی از کنار آن بگذرد. پس از قتل آلدو مورو مبارزه با بریگاد 
سرخ وارد مرحله تازه ای شد و بسیاری از اعضای موسس این گروه از جمله 
رناتو کورچیو و باربارا بالزرانی دستگیر و به زندان های طوالنی محکوم شدند.   

سال اسلحه
افقي

1- نقــاش هلنــدي قــرن نوزدهم خالــق گل هاي 
آفتابگردان- آرامگاه 

2- كســي كه حضانت كودك را برعهده دارد- اسباب 
ورزشي زورخانه- بسیار گرم- نخست وزیر اسبق انگلیس

3- كنسرو ماهي- بهره- خویشاوند- كجاست
4- بالش، بالشتك- دانه تسبیح- تن پوش

5- نویسنده بذله گوي ایرلندي- ارفاق- بیماري عفوني 
ملتحمه قرنیه چشم

6- یك حرف و سه حرف- مسجد بزرگ شهر- روادید
7- نمایش روي سن- خلق و خو- نوعي برادر و خواهر

8- به معنای واحد کار جداســازی اورانیوم ســبک از 
سنگین است- كرگدن- فیلم افشــین شركت- عدد 

روستا
9- نان آور خانه- سزاوار- شهر آرامگاه مولوي

10- ترسناك- گویند دوستي مي آورد- دستي
11- شست وشو و تعمیر خودرو و خودرو های دیگر- به 

اغما رفته- واحد طول
12- نسب شناس- مادربزرگ همه انسان ها- هیجان آور

13- سرمربي تیم ملي آلمان- مهارت اكتسابي- عدد و 
شماره- بنده و جنابعالي

14- ارسباران قدیم- نام آلوز، بازیكن پاری سن ژرمن- 
مرد زن مرده- تست و امتحان

15- تبعیدگاه ابوذر غفاري- قیاس و سنجش

عمودي
1- تلف كردن وقت- سردار و فرمانده سپاه قدیمي

2- پایتخت آشور- راز خود را به كسي اظهار نمي كند- 
بخشش

3- زهر- غذاي ژاپني ها- ابریشم مصنوعي- باران
4- میزان عمر- بازیكن  هم تیمي- سیاهه

5- رویش- مجمــع الجزایر میان آمریــكاي جنوبي و 
شمالي- سجده كننده

6- دستگاه ضبط مغناطیسي تصویر و صدا و پخش آن از 
طریق گیرنده تلویزیوني- خاكستر- جوان

7- برج كج- تابه نان پزي- پیامبر صبور- وسط و میان 

8- خواب آلود- طبع و ذوق
9- كتاب هندوها- شــنونده و از نام هاي خدا- 

سریع خودماني- یك بر روي یك 
10- بي عیب و نقص- همسایه غربي كشورمان- 

پرداخت وجه به حساب بانكي
11- عــدم حضور- نگرانــي و اضطراب- نوعي 

سالح سرد
12- كرمینه حشــرات- بیماري دیابت- تكرار 

حرفي
13- ترشــي انار- پایگاه اینترنتي- نام پســر 

خورشید در اوستا- شهر برج طغرل
14- كوزه پس انداز- سرش را ببرید تا زنده شود- 

مؤسس سلسله گوركاني
15- مضمون اصلي- قرمز مایل به نارنجي
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5
81 سال پیش در چنین روزی، برابر 25 اسفند ۱۳۱۶ خورشیدی، هوشنگ گلشیری، نویسنده معاصر ایرانی، 
در اصفهان به دنیا آمد. گلشیری با نگارش رمان کوتاه »شــازده احتجاب« در اواخر دهه ۴۰ خورشیدی بود که 
به شهرتی فراوان رسید. او همچنین با تشکیل جلسات هفتگی داســتان خوانی و نقد داستان از سال ۱۳۶۲ تا 
پایان عمر، نسلی از نویسندگان را پرورش داد که بعدها یعنی در دهه ۷۰ خورشیدی به شهرت رسیدند. منتقدان 
ادبی گلشیری را بعد از صادق هدایت از تأثیرگذار ترین داستان نویسان ایرانی سده ۲۰ میالدی ارزیابی کرده اند. 
هوشنگ گلشیری ۱۶ خرداد ۱۳۷۹ و در شصت ویک سالگی بر اثر ابتال به بیماری مننژیت در بیمارستان ایران مهر 

درگذشت. او را در امامزاده طاهر شهر کرج به خاک سپردند.

 خالق
شازده احتجاب

شنبه  25 اســفند 1397 |  سال ششــم |  شماره 1645

آبگرمکن،یخچال،فریزر،
اجاقگازواشیایبلندو

بسیارسنگینبایدبابستیا
تسمههایمناسببهکفو
دیوارمنزلمحکمشوند.
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داغ ترمیم ناپذیر حلبچه و سوال های بی پاسخ!
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١2٣456٧89١0١١١2١٣١4١5
يرازامدرمبالات1
ويجنايمهامگل2
کفرشحمرادارو3
ارگريخاهنتکي4
بایسانايمتينز5
درلحابصنسحلاي6
یانراهتجگرو7
بسيکدشسوريون8
افليبزاجرجت9
ریدويلودبايرا10
اگارلياهنيهاش11
نونمممللقهزت12
دگالبوفيطقور13
اتریشنايامنا14
زکرمتمتومعهبلک15


