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160  سال پیش در چنین روزی، برابر 15 می 1859 میالدی، پیر کوری، دانشمند و فیزیکدان شهیر فرانسوی 
در پاریس به دنیا آمد. نام پیر کوری در تاریخ علم فیزیک با واژه »رادیواکتیویته« پیوندی ناگسستنی دارد چه آن که 
او به همراه همسرش ماری کوری و دیگر دانشمند فرانسوی یعنی آنری بکرل با کشف پدیده »خودپرتوزایی« در  
سال 1903 میالدی علم فیزیک هسته ای را وارد عصری نوین کرد. در این میان کشف عنصر رادیواکتیو »رادیوم« 
توسط پیر و همســرش ماری، دگرگونی های مهمی را در دانش بشری ایجاد و راه را برای شناخت و دستیابی به 
انرژی اتمی بیش از پیش هموار کرد. پیر کوری در  سال ۱۹۰۶ در حالی  که ۴۷ سال بیشتر نداشت در اثر برخورد با 

یک درشکه درگذشت.
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خالقجادوگرهایخوبوبد

فیلم بازها حتما »جادوگر شهر اُز« 
ساخته ویکتور فلمینگ را دیده و 
به یاد دارند. حتی در دهه 60 نیز 
انیمیشــن آن از همین تلویزیون 
خودمــان پخش شــد. »جادوگر 
شــهر اُز« راوی داستان دخترکی به 
نام دوروتی اســت که همراه سگ خود سوار 
بر گردباد به سرزمینی ناشناخته سفر کرده و آن جا با 
مترســک بی مغز، آدم آهنی بی قلب و شیر بزدل آشنا 
می شود. آنها سفری را آغاز می کنند و هدف شان از این 
سفر یافتن جادوگر خوش قلب شمال و کمک گرفتن 
از او است هر چند که جادوگر بدجنس غرب طی سفر 
مشکالتی را برای آنها ایجاد می کند. جالب است بدانید 
»جادوگر شــهر اُز« پیش از آن که فیلم ســینمایی یا 
انیمیشن باشد یک رمان است اثر نویسنده آمریکایی 
الیمن فرانک باوم که 163  سال پیش در چنین روزی، 
برابر 15 مــی  1856 در نیویورک به دنیا آمد. الیمن را 
در آمریکا به عنوان روزنامه نگار و نویسنده کتاب های 
کودکان می شناسند. الیمن پس از موفقیت »جادوگر 
شهر اُز« سری داستان های دیگری را با محوریت شهر اُز 
و جادوگرهایش نوشت که همگی مورد استقبال مردم 

خصوصا کودکان قرار گرفتند. 

طبیب،اماعاشقنوشتن

اتریش نویسندگان مهمی را به دنیای 
ادبیات عرضه کرده است، کسانی چون 
اشتفان تسوایگ، توماس برنهارت، 
گوستاو مایرنیک و... حتی کافکا هم 
زمانی محل تولــدش جزو قلمروی 

اتریش محسوب می شــد، هرچند که 
امروز آن جا را جمهوری چــک می خوانند! 

یکی دیگر از نویسندگان بزرگ اتریشی آرتور شنیتسلر است 
که 157 ســال پیش در چنین روزی، برابر 15 می  1862 در 
وین به دنیا آمد. تحصیالت شنیتسلر مربوط به رشته پزشکی 
بود، اما او خیلی زود طبابت را کنار گذاشت و به عالقه اصلی 
خودش یعنی نویســندگی روی آورد. شنیتســلر منهای 
مهارت در نوشتن، روانشناسی کارکشته بود و از این قابلیت 
در داستان سرایی و شخصیت پردازی نیز به خوبی استفاده 
می کرد. در کارنامه شنیتســلر همچون همه نویسندگان 
حرفه ای تعداد متنابهی داستان کوتاه، رمان و نمایشنامه به 
چشم می خورد. از میان متن های متعدد او که برای اجرا در 
صحنه تئاتر نوشته شده اند، نمایشنامه »چرخ و فلک« شهرت 
بیشتری دارد. جالب است بدانید استنلی کوبریک آخرین اثر 
خود »چشمان کامال بسته« را از روی این نمایشنامه اقتباس 
کرد. »چرخ فلک« اوایل دهه 50 خورشیدی در ایران توسط 

»کارگاه نمایش« به روی صحنه رفت. 

فرجامتذکره
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ابراز وجود گروهک تروریســتی و مضمحل شــده داعش در منطقه 
کشمیر و اعالم تشکیل والیت هند توسط آژانس خبری اعماق وابسته 
به این گروهک تروریستی، بار دیگر نام دولت اسالمی عراق و شام را بر 
سر زبان ها انداخت اما این بار در شبه قاره هند. مناقشه بی پایان کشمیر 
و درگیری بی وقفه ارتش هند با گروه های اســالمگرا و استقالل طلب 
این منطقه، عاقبت باب سوءاســتفاده و ورود تروریست های تکفیری 
به این کشمکش 72ساله را باز کرد. هندوســتان پیش از این همواره 
درگیری های نظامی و زدوخوردهای منجر به تلفات در منطقه کشمیر 
را به پاکســتان منتســب می کرد اما اینک با اعالم وجود داعش دیگر 
بهانه ای برای وسط کشیدن پای پاکستان باقی نمی ماند و شاید این را 
بتوان مهمترین خسارت اعالم وجود این گروهک تکفیری برای دهلی نو 

قلمداد کرد.   
»والیتهند«،یکشوخیترسناک

تقریبا 3 سال پیش بود که نام گروهک تروریستی داعش در پی انفجار 
یک قطار مسافربری در هند طنین انداز شــد. این انفجار که از آن باید 
به عنوان نخستین عملیات این گروهک تکفیری در هندوستان یاد کرد، 

10 زخمی به جای گذاشت و خسارت زیادی وارد نکرد اما چشم و گوش 
مقامات هندی را درخصوص خطری که به کمین شان نشسته، باز کرد. 
از آن روز تاکنون عملیات های تروریستی جسته و گریخته دیگری نیز 
در هندوستان انجام شده که در اکثر موارد داعش مسئولیت انجام آن را 

برعهده گرفته است. اما هندوستان امروز با چیزی فراتر از یک عملیات 
تروریستی مواجه است که همانا اعالم ایالت  کشمیر به عنوان »والیت 
هند« از سوی این گروهک تکفیری تروریستی است! طی ماه های اخیر 
تهدیدهای داعش علیه منافع هندوستان سیری صعودی داشته است و 

اگر تا پیش از این دهلی نو تمایلی به جدی گرفتن این تهدیدات از خود 
نشان نمی داد، حادثه تروریستی عید پاک در سریالنکا- بیخ گوش هند- 
که بیش از 300 کشته بر جای گذاشت، عاقبت زنگ خطر را برای همه 

ساکنان شبه قاره هند به صدا درآورد.   
مسلمانانهندومسئولیتدهلینو

اعالم تشکیل »والیت هند« توسط داعش را از منظر ژئوپلتیک  باید 
اقدامی فاجعه بار قلمداد کرد و از تأثیر روانی آن در منطقه نمی توان به 
سادگی گذشت. اعمال فشــارهای روزافزون به مردم مسلمان منطقه 
کشمیر اگر صد ُحسن برای دهلی نو به همراه داشته باشد و تنها عیبش 
گرایش عاطفی برخی ساکنان این منطقه به َسلفی ها و تروریست های 
تکفیری  باشد، دیری نخواهد پایید که هندوستان بازنده این بازی خواهد 
شد. در دست گرفتن پرچم سیاه داعش در جریان درگیری های جوانان 
کشمیری و پلیس هند، حتی اگر فقط عملی واکنشی و نه از سر عالقه 
قلبی باشد، درنهایت به عرفی ســازی نفس حضور معنوی این گروه در 
منطقه شبه قاره منتهی شده و این دقیقا همان چیزی است که دولت 

نارندرا مودی باید از آن بترسد. 

عما
م

پس از پایان جنگ جهانی دوم، کمونیسم و مروج سیاسی آن یعنی اتحاد 
جماهیر شوروی به مسأله نخست دنیا تبدیل شد. اما وقتی دنیای غرب 
درحال تکاپو برای کشیدن ترمز این ایدئولوژی پرطرفدار -بین توده ها- 
بود، نخستین اختالفات در بین کشورهایی که حامل پرچم سرخ بودند، رخ 
نمود. درحالی که به نظر می رسید مرام کمونیسم به دلیل داشتن شعارها 
و راهکارهای روشن و مشخص باید دارای کمترین اختالف دیدگاه ها بین 
طرفداران خود باشد، اما در عمل چنین نشد و بروز اختالفات جدی بین دو 
قدرت سربرآورده از خاکستر جنگ جهانی دوم یعنی شوروی و چین که 
از قضا هر دو به اردوگاه چپ تعلق داشتند، مشخص کرد که اگر تا دیروز 
دعوا، دعوای کاپیتالیسم و کمونیسم بود، امروز دعوا، دعوای »کی از کی 

کمونیست تره« است.
توقعاستالینونمکدانشکنیچینیها

با تشکیل جمهوری خلق چین در  سال 1949 میالدی که با فرار ژنرال 
چیانگ کای شک ملی گرا به تایوان و تکیه زدن مائو تسه تونگ کمونیست 
بر صندلی رهبری چین همراه بود، بیشترین حظ را اتحاد جماهیر شوروی 
برد. دلیل خوشحالی شوروی یا به عبارت بهتر استالین این بود که مسکو 
کمک های قابل توجهی را در جریان جنگ داخلی چین به کمونیست ها 
ارایه کرده و حاال که مائو و یارانش موفق شده بودند، ملی گراها را به تایوان 
عقب برانند، انتظار داشت کمونیست های چینی خود را برای همیشه زیر 
بلیت برادر بزرگتر یعنی اتحاد جماهیر شوروی قرار دهند. اما این پنداری 

بود که با ورود نخستین هیأت دیپلماتیک جمهوری خلق چین به مسکو 
خیلی زود رنگ باخت. این هیأت نه تنها حامل پیام تشکر و انقیاد چینی ها 
در برابر روس ها نبود، بلکه با پیش کشیدن یکی از قدیمی ترین پرونده های 
اختالف ارضی بین چین و روسیه، بازگشت مناطقی از کشورشان که در 

دوران امپراتوری چین به روسیه الحاق شده بود را خواستار شد. 
دعوایتمامنشدنیخروشچفومائو

مذاکرات بین پکن و مسکو درخصوص مناطق مورد اختالف تا زمان 
مرگ استالین و انتخاب نیکیتا خروشچف به جانشــینی او ادامه یافت. 
خروشچف پس از تکیه زدن به صندلی قدرت برای رفع کدورت با چین 
موافقت کرد یکی از مهمترین مناطق مورد اختالف یعنی جزیره ژینبائو 
به چین مسترد شود. اما مائو طی یک گفت و گوی رسانه ای ادعاهای ارضی 
جدیدی را مطرح کرد، تا جایی که مدعی شد بخش هایی از سیبری نیز 
به چین تعلق دارد. نتیجه این که مصاحبه مائو روابط پکن و مســکو را به 
بدترین دوران خود رهنمون کرد. کار به جایی رســید که چین سیاست 
کاهش تنش با غرب را که خروشچف مبدع آن بود، به نوعی عقب نشینی 
از اصول کمونیسم قلمداد کرده و شوروی را به وا دادن در برابر امپریالیسم 
متهم کرد. این دعوای سیاسی-ایدئولوژیک تا سال های سال ادامه داشت، 
تا این که نهایتا 30 سال پیش در چنین روزی، برابر 15 می  1989 میالدی، 
میخائیل گورباچف، رهبر وقت اتحاد جماهیر شوروی طی سفری به پکن 

پایان اختالفات با چین را به شکل رسمی اعالم کرد.
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پرتره»دکترگاشه«،سبکرنگروغنرویبوم،بهابعاد56در67سانتیمتر-1890
29 سال پیش در چنین روزی، برابر 15 می  1990 میالدی، نسخه نخست تابلوی »دکتر گاشه« اثر ونسان ونگوک به قیمت 82 میلیون و 500 هزار دالر در نیویورک فروخته شد، 
تا رکورد فروش یک تابلوی نقاشی در جهان شکسته شود. دکتر پاول گاشه کسی است که در ماه های آخر زندگی ون گوگ از او مراقبت  می کرد و نقاش هلندی نیز برای جبران این 

لطف در ژوئن 1890 میالدی )یک ماه قبل از مرگ( دو پرتره مجزا از او کشید. از نسخه دوم »دکتر گاشه« در موزه اورسی پاریس نگهداری می شود. 

هند،نگرانجوالنتکفیریها

هرکسیکهدرخانهشماحضور
داردبایدبداندهنگاموقوع

زلزلهچهاقدامیانجامدهدحتی
اگرشماموقعوقوعحادثهآنجا

نباشید.
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