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 یکصد و هفتاد و پنج سال پیش در چنین روزی، برابر ١6 آوریل ١٨٤٤ میالدی، ژاک آناتول فرانسوا تیبو معروف به 
آناتول فرانس، ادیب و فیلسوف شهیر فرانسوی در پاریس به دنیا آمد. بزرگان تاریخ ادبیات فرانس را بزرگترین نویسنده 
فرانســه در عصر خود توصیف کرده اند. او در طول حیات حرفه ای خود ٢٥ داستان، ٩ کتاب غیر داستانی، یک کتاب 
تاریخی، ٤ نمایشنامه و ٤ خاطره نوشت، اما شهرت فرانس در عالم ادبیات با انتشار داستان »جنایت سیلوستر بونار« 
آغاز شد. فرانس تحصیالت رسمی نداشت و به شکل شخصی مطالعات خود را ادامه می داد. رفت وآمد او به انجمن های 
مختلف ادبی در پاریس موجب عالقه اش به ادبیات و داستان نویسی شد. درواقع همین عالقه او را وادار به نوشتن کرد و 

پس از سال ها مقام فرانس به جایی رسید که لقب پادشاه نثر فرانسه را بی هیچ شک و تردیدی به او دادند.   
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 پادشاه
 نثر فرانسه

رضا خوشنویس هزاردستان

در مجموعه تلویزیونی »هزاردستان« 
اثــر ســترگ علــی حاتمــی بــا 
شــخصیت های بســیاری مواجه 
هستیم که بنا بر نگاه خاص کارگردان 
به مقوله »تاریخ« شاید نتوان خیلی 
دقیــق آن را با شــخصیت های واقعی 
مطابقــت داد؛ بــه طور مثال شــخصیت رضا 
تفنگچی )خوشنویس( در این مجموعه تلویزیونی به گفته 
خود حاتمی تلفیقی است از عماُدالُکتاب قزوینی، میرزا رضا 
کلهر و کریم دواتگر! از میان این شخصیت ها اما عمادالکتاب 
شاید بیشترین قرابت را با رضا خوشنویس داشته باشد چه 
آن که هم خطاط بود و هم در کمیته مجازات دارای ِسَمت 
و اسم و رسم. میرزا محمدحسین سیفی قزوینی، ملقب به 
عماُدالُکتاب و از استادان مسلم هنر خوشنویسی، ١٥٨ سال 
پیش در چنین روزی، برابر ٢7 فروردین ١٢٤0 خورشیدی 
در قزوین به دنیا آمد. عمادالکتاب هیچ گاه شاگرد مستقیم 
میرزارضا کلهر )شهیرترین خوشنویس عصر قاجار( نبود 
اما از او به عنوان ادامه دهنده و کامل کننده شــیوه کلهر در 
شیوه نگارش نستعلیق یاد کرده اند. عمادالکتاب در دوره ای 
از عمر خــود به عضویت کمیته مجــازات درآمد و پس از 
دستگیری اعضای موثر گروه به دلیل مشارکت نداشتن در 

عملیات های تروریستی به ٥ سال حبس محکوم شد.   

مشهورتر از سینما

اگر تنها یک سینماگر در جهان وجود 
داشته باشد که شهرتش موازی خود 
سینما باشد، آن شخص بی شک 
چارلــی چاپلین اســت. بازیگر، 
کارگردان، تهیه کننده و موسیقیدان 

انگلیسی االصلی که 130 سال پیش 
در چنین روزی، برابــر 16 آوریل 1889 

میالدی در لندن به دنیا آمد و نزدیک به 7 دهه در صحنه 
تئاتر و پرده نقره ای سینما به هنرنمایی پرداخت. شروع 
فعالیت هنری او از سالن ویکتوریا در قلب شهر لندن بود، 
اما پس از مهاجرت به آمریــکا بود که پرنده بخت و اقبال 
بر شانه هایش نشست و  هالیوود چارلی چاپلین را به عنوان 
ستاره بی بدیل ســینمای کمدی به جهانیان شناساند. 
چاپلین برخالف بسیاری از همدوره های خود در  هالیوود 
مقابل ورود صدا به سینما مقاومت نشان نداد و با ساخت 
فیلم تمام ناطق »دیکتاتور بزرگ« ثابت کرد که بی صدا و 
باصدا قادر به تاثیرگذاری بر مخاطب و خنداندن او است. 
از بین مهمترین فیلم های بلنــدی که چاپلین به عنوان 
کارگردان و بازیگر در تولید آنها نقش داشته است، می توان 
به »جویندگان طال«، »عصر جدید«، »روشــنایی های 
شهر«، »موســیو وردو«، »کنتسی از هنگ کنگ«، »زن 

پاریسی«، »دیکتاتور بزرگ« و... اشاره کرد.

فرجامتذکره

وو
دژا
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آنهایی که لنــدن را از نزدیــک دیده اند، متفق القــول معتقدند پایتخت 
انگلستان متنوع ترین شهر جهان به لحاظ حضور نژادها، مذاهب و ملیت های 
مختلف اســت، به نحوی که بریتانیایی  های اصیل در این شــهر به نوعی در 
اقلیت قرار دارند. شاید درست به دلیل همین موقعیت »جهان وطنی« است 
که در همه پرسی  سال 2016 اهالی لندن برخالف دیگر مناطق انگلستان به 
»برکسیت« یا انفکاک بریتانیا از اتحادیه اروپا رأی منفی دادند، هرچند لندنی ها 

نهایتا نتوانستند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را به تاخیر انداخته یا ملغی کنند.
برکسیت در دست انداز قانون

امروز و با گذشت 33 ماه از برگزاری این همه پرسی، هنوز سازوکارهای خروج 
انگلستان از اتحادیه اروپا عملی نشــده و ترزا می،  نخست وزیر این کشور که با 
هدف آماده کردن مقدمات این خروج بــزرگ جای دیوید کامرون را در دولت 
گرفت، هنوز نتوانسته است »برکسیت« را به سر منزل مقصود برساند. آنهایی 
که از بیرون به ماجرا نگاه می کنند، شاید تا حدود زیادی متوجه گرفت وگیرهای 
قانونی خروج انگلستان از اتحادیه اروپا نشوند. شاید برای درک این موانع قانونی 
الزم باشد نگاهی به شرایط حضور بریتانیا در این اتحادیه بیندازیم. سابقه حضور 
انگلستان در اتحادیه اروپا به  سال 1973میالدی برمی گردد. جالب است بدانید 

ژنرال دوگل، رئیس جمهوری فرانســه آن زمان چند بار تقاضای لندن برای 
عضویت در اتحادیه را به دلیل تاثیرپذیری نه چندان نرمال انگلستان از آمریکا 
وتو کرده بود،. اما نهایتا عضویت بریتانیا در این اتحادیه اتفاق افتاد هرچند که 
اخالق خاص انگلیسی ها و کناره گیری آنها از برخی تصمیمات جمعی ازجمله 

انتشار پول واحد اروپایی باعث شد انگلستان همواره در نقش تافته ای جدا بافته 
به نقش آفرینی در اتحادیه اروپا بپردازد. 

اروپا و ساز مخالف بریتانیا
به باور برخی انگلستان در اعوان پیوستن به اتحادیه اروپا حضور در بازار 

کشــورهایی چون آلمان، فرانســه و ایتالیا را هدف قرار داده بود و به قولی 
لندن فقط روی سود حضور در اتحادیه و نه هزینه هایش حساب می کرد. 
درواقع انگلستان طی این ســال ها همواره خواستار استفاده از مواهب این 
اتحادیه به شرط حفظ استقالل تام و تمام خود بوده و دقیقا بر همین اساس 
در مهمترین تصمیمات اروپایی همچون نظام واحد پولی اروپا و همچنین 
پیمان شینگن نقش ســاز مخالف را ایفا کرد. این میان شاید بتوان گفت 
شرایط سفت و سخت اروپایی ها برای خروج کشورها از اتحادیه با توجه به 
همین بازی های سیاسی لندن تهیه و تدوین شده باشد. درواقع انگلستان از 
همان ابتدا نیز وصله ای ناجور برای اتحادیه اروپا به شمار می رفت و کشورهای 
اروپایی تنها به خاطر نمایش وجهی از اتحاد و یگانگی به دو ابرقدرت وقت 
یعنی آمریکا و اتحاد جماهیر شــوروی، زیر بار همــه تک روی ها و نواهای 
مختلفی که از لندن به گوش می رسید، رفتند. امروز اما انگلستان در آخرین 
مخالف خوانی خواهان خروج از اتحادیه اروپاست و البته که آلمان، فرانسه، 
ایتالیا و دیگر کشورهای موثر این اتحادیه شــاید بدشان نیاید هزینه این 
خروج را برای لندن تا جایی که ممکن است افزایش دهند؛ حداقل محض 

تالفی همه دردسرآفرینی های 4 دهه گذشته انگلستان در این اتحادیه!
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در اوایل قرن پنجم میالدی امپراتوری روم نهایتا مقابل مشــکالت 
داخلی زانو زده و به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شد. در  این انشعاب 
بخش شرقی شبه جزیره بالکان، آسیای صغیر )آناتولی(، خاور نزدیک و 
مصر را شامل شده و بخش غربی نیز  از ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، بریتانیا و 
آفریقای شمالی تشکیل می شد. نقطه آغاز تقسیم این امپراتوری بزرگ 
را باید در تصمیــم  والنتینیان یکم امپراتور وقت روم جســت وجو کرد 
که در ســال 36٥ میالدی تصمیم گرفت اداره بخش شرقی را به شکل 
خودمختار  به برادر کوچکتر خود واگذار کند. براساس توافق انجام شده در 
هر دو بخش غربی و شرقی آیین مسیحیت رومی   )کاتولیک( برقرار بوده 

و شخص امپراتور به عنوان رئیس مذهب و کلیسا نیز شناخته می شد.  
تقسیمامپراتوریبهشرقوغرب

این اقدام والنتینیان را امروز شــاید بتوان تمهیدی عملی برای اداره 
ســرزمین پهناور روم در نظر گرفت چه آن که به ســبب  وسعت زیاد 
سرزمین های تحت ســیطره امپراتوری امکان اعمال قدرت حکومت 
مرکزی در همه نواحی میســر نبود و به همین  دلیل همواره از گوشه و 
کنار گردنکشانی سر برافراشته و برای اتباع روم ایجاد مزاحمت می کردند. 
تصمیم والنتینیان یکم  برای بهبود اداره امپراتوری اما درنهایت افتراقی 
همیشگی بین مرزهای خاوری و باختری روم را رقم زد و مقدمه ای برای 
 تشکیل امپراتوری بیزانس یا »روم شرقی« شد. امپراتوری بیزانس که 
نقطه آغاز آن را در تاریخ سال 3٩٥ میالدی ذکر  کرده اند به مدت بیش 
از هزار سال دوام آورد. وقتی در سال ٤76 میالدی روم غربی عمال دچار 

اضمحالل و انحالل شــد، از  عمر روم شرقی تنها ٨١ سال می گذشت و 
کســی را گمان نبود که این امپراتوری انشــعابی ١0٥٨ سال یعنی تا 
١٤٥3 میالدی  دوام آورد. اما چنین شد و امپراتوری بیزانس به پایتختی 
قســطنطنیه تاریخ خود را نوشــت و حتی با تغییر مذهب و تشکیل 
 کلیسای ارتدکس شرقی باقی مانده شباهت خود با امپراتوری روم را نیز 

از حافظه تاریخ پاک کرد.  
سقوطقسطنطنیهوآغازرنسانس

در گاه شمار روم شرقی موارد جالبی چون مقابله با لشکر صلیبیون و 
اتحاد با مسلمانانی چون صالح الدین ایوبی را نیز  می توان مشاهده کرد، 
اما بیزانس نیز همچون دیگر امپراتوری های تاریخ نهایتا رنگ اضمحالل 
به خود گرفت و توسط قدرتی  قاهر و با صالبت تر از خود دچار فروپاشی 
شد. ٥66 ســال پیش در چنین روزی، برابر ١6 آوریل ١٤٥3 میالدی، 
ترکان  عثمانی به قصد تصرف قسطنطنیه پایتخت امپراتوری روم شرقی 
این شــهر را تحت محاصره خود قرار دادند. اقدامــی که  عاقبت در ٢٩ 
می همان سال به نتیجه رسید و با ورود سپاهیان سلطان محمد فاتح به 
داخل شهر قسطنطنیه و کشته شدن  کنستانتین یازدهم آخرین امپراتور 
بیزانس، روم شرقی برای همیشــه به پایان راه خود رسید. در تاریخ از 
سقوط قسطنطنیه با  عنوان نقطه آغاز رنسانس در اروپا نیز یاد شده است 
چه آن که با اضمحالل امپراتوری روم شرقی بسیاری از دانشمندان این 
 سرزمین راهی اروپا )خصوصا ایتالیا( شده و عصر نوزایی علمی، هنری و 

مذهبی را کلید زدند.    

پایان بیزانس
افقی

۱- کودن- مهر و موم کردن- جانوری که در آتش 
نمی سوزد

٢- آخرین شاه سلسله ساسانی- رنگی از خانواده 
قرمز

3- تکــرار حرفی- نــام كوهــي در حجاز- گل 
خوشبو- گشوده 

٤-  سال آذری- کوفتن- کشتی جنگی- زمین
٥- از گل های زینتی به رنگ سرخ و صورتی- از 

قمرهای سیاره اورانوس
6- صدویازده- رنگ- سروری کردن

7- غذای پشــت پا- صاحــب منصب نظامی- 
همدم

٨- یکاى سرعت هواپیما- دانه تسبیح- رشته کوه 
اروپایی- خارج ورزشی

٩- دیلم- قفل و کلید- مذکر
١0- صحرای آزمایش های اتمی آمریکا- جمله 

قرآنی- جوانمرد
١١- زن نمایشنامه اتللو- مکرر

١٢- وزیر خارجه اسبق آمریکا- عقیده انتخاباتی- 
قاریان- جدا

١3- تکرار حرفی- ماه فرورونده- محصول نطنز- 
سرای مهر

١٤- مستأجر پیشین کاخ الیزه- نمایشنامه نویس 
ایرلندی صاحب اثر مالون می میرد

١٥- خرید و فروش- روییدن- از اسامی دختران 
به معنی خورشید

عمودی
١- فیلم احمدرضا درویش- پایتخت اردن- فعال

٢- شهری در ترکیه- منظومه هاللی جغتایی
3- چوب خوشبو- کفش- فرمانده شهید لشکر 

۱۴ امام حسین)ع(- لخت
٤- از حروف شــرط- فدراسیون بین المللی دو و 

میدانی- کمک- از آالت موسیقی
٥- پرده پوشی از اسرار دیگران- قاره سه تکه

6- تیمی در لیگ فوتبال ایران- سرشب- هست 
آذری

7- زبان- اهل یکی از شهرهای استان چهارمحال 

و بختیاری- فرمانده بدن
٨- ماه انگلیسی- نویســنده آلمانی یوسف و 

برادرانش- مرزبان- حیوان مفید اهلی
٩- شهر خرما- برنج شکسته- باتری الغر

١0- در بازی می گیرند- دانه خوشبو با حرفی 
اضافه- ترشح و چکه

١١- الیق- شاگرد راننده اتوبوس
١٢- مختــرع تلگراف- جد- آتــش- تکیه بر 

پشتی
١3- سایه- این هم شهری است در ترکیه- ابزار 

باغبانی- مخترع تلفن
١٤- چیدمان- پدر شعر فارسی

١٥- پایتخت عربســتان- برشــته کن- بندر 
تاریخى اوکراین
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دانستنی ها
حدود ۸۵ درصد از رانندگانی که 

باعث تصادفات مرتبط با خواب 
می شوند، مرد هستند و حدود 
یک سوم آنها حداکثر ۳۰سال 

سن دارند.

دیویدلیندرمیانآنتونیکوئینوعمرشریف-1990
٢٨ ســال پیش در چنین روزی، برابر ١6 آوریل ١٩٩١ میالدی، دیوید لین، کارگردان شهیر و انگلیسی االصل سینمای جهان در ٨3 سالگی درگذشت. »پل رودخانه کوای«، »دکتر 

ژیواگو«، »لورنس عربستان«، »آرزوهای بزرگ«، »اولیور توئیست«، »دختر رایان« و... را می توان از جمله به یاد ماندنی ترین آثار دیوید لین در عرصه کارگردانی سینما به شمار آورد.

انگلستاِن تک رو، وصله ناجور اتحادیه اروپا
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اعداورتساکلدیف1
قاشسایسبیباق2
ایکاوسمیوقسا3
لقتسمکاحضهلمع4
همارونیاقون5
تشیجرشمرهکم6
عویشههیناهلش7
جاتهدرکراکقیب8
ینادیومسهنیک9
ببیهنمربمام10
انادکبتامسو11
گنادلفلفناهسا12
ربیلوهناکتنب13
ایکرگجدرنسان14
زاپویواتکامهرد15


