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3 ســال پیش در چنین روزی، برابر 22 خرداد 1395 خورشــیدی، اصغر بیچاره، یکی از قدیمی ترین عکاسان 
سینمای ایران در لس آنجلس درگذشت. بیچاره که کار خود را از 13سالگی و به عنوان کارگر در یک عکاسی آغاز 
کرده بود، بعد از مدتی عکاسخانه خود را در خیابان الله زار افتتاح کرد. این عکاسخانه که نام شهرزاد را بر خود داشت، 
بعد از مدتی به پاتوق هنرپیشه های سینمای ایران تبدیل شد و همین موضوع پای بیچاره را کم کم به سینما باز کرد. 
بیچاره عالوه بر عکاسی، در فیلم های زیادی نیز به عنوان بازیگر حضور داشته است. جالب است بدانید اصغر بیچاره 
صاحب یکی از بزرگترین آرشیوهای عکس ســینما و تئاتر ایران بود و در موزه شخصی  او می توان دوربین هایی از 

قدیمی ترین عکاسان ایران مثل ماشاءاهلل خان عکاس باشی را مشاهده کرد. 

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

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

خاموشی شاعر انقالب

»...جانــان من برخیز، بــر جوالن 
برانیم/ زانجا به جوالن تا خط لبنان 
برانیم/ آنجا که جوالنگاه اوالد یهود 
است/ آنجا که قربانگاه زعتر، صور، 
صیداســت/ آنجا که هر ســو صد 

شهید خفته دارد/ آنجا که هر کویش 
غمی بنهفته دارد/ جانان من، اندوه لبنان 

کشت ما را/ بشکســت داغ دیر یاسین پشت ما را/ جانان 
من، برخیز باید بر جبل راند/ حکم است باید باره تا دشت 
امل راند/ باید به مژگان ُرفت َگرد از طور ســینین/ باید به 
سینه َرفت زینجا تا فلسطین/ باید به سر زی مسجد االقصی 
سفر کرد/ باید به راه دوست، َترک جان و سر کرد/ جانان 
من برخیز و بشنو بانگ چاووش/ آنک امام ما علم بگرفته 
بر دوش/ تکبیر زن، لبیک گو، بنشین به رهوار/ مقصد دیار 
قدس، همپای جلودار...« آنها که قطعه موسیقایی ماندگار 
»همپای جلودار« با صدای حســام الدین سراج و دکلمه 
فرج اهلل سلحشور را به یاد دارند، حتما این را هم می دانند 
که شعر آن متعلق به حمید سبزواری است. شاعری که 
متن بسیاری از قطعات ماندگار موسیقی انقالب اسالمی 
از او است و به حق لقب »شاعر انقالب« را یدک می کشد. 
سه ســال پیش در چنین روزی، برابر 22 خرداد 1395 

خورشیدی، حمید سبزواری در ۹۱ سالگی درگذشت.

فرجامتذکره

س
کو

فو

عما
م

در مبحث مربوط به مبارزات سیاســی نام دو نفر به عنوان منادیان 
مبارزه بدون توسل به خشونت در پیشانی تاریخ ثبت شده  است؛ نخست 
مهاتما گاندی رهبر استقالل هند و دیگری نلسون ماندال رهبر مبارزات 
مردم آفریقای جنوبی بر ضد تبعیض  نژادی. اما شاید برایتان جالب باشد 
که بدانید ماندال برخالف همتای هندی خود از ابتدا مشی صلح طلبانه در 
مبارزاتش نداشت  و اگر موقعیت اقتضا می کرد به خشونت نیز متوسل 
می شد. این میان شاید حبس طوالنی مدت او و همچنین شدت عمل 
دولت  نژادپرســت آفریقای جنوبی در برابر معترضان موجب شــد تا 
خشونت  ورزی ماندال و طرفدارانش آنقدرها به چشم نیامده و  کسی برای 

کشف تفاوت های او و گاندی ذره بین دست نگیرد.  
 69کشتهوتغییرمشیمبارزه

 55 سال پیش در چنین روزی، برابر 11 ژوئن 1964 میالدی، نلسون 
ماندال به جرم شــرکت در اقدامات خشــونت آمیز،  همچنین تحریک 
دیگر کشورها برای حمله به آفریقای جنوبی به حبس ابد محکوم شد. 
ماندال اتهام نخست را پذیرفت، اما اتهام  دوم را رد کرد. او برای گذراندن 
دوران محکومیت خود به جزیره روبن فرســتاده شد و تا 27 سال بعد 
رنگ آزادی را به  خود ندیــد. ماندال در ابتدای راه مبــارزه از طرفداران 
سفت و ســخت اعتراض مدنی و خالی از خشونت بود. او در سال 1956 
 وقتی برای نخستین بار دستگیر شد برای پاسخگویی به اتهام خیانت به 
دادگاه رفت، اما از مشی صلح طلبانه خود عدول نکرد.  یکی از اتفاقاتی که 
روی تصمیم ماندال برای استفاده از زور و حتی خرابکاری تأثیر بسزایی 

داشت، قتل عام شارپ ویل بود.  مارس 1960 میالدی، در شهر شارپ ویل 
آفریقای جنوبی، یک تجمع مردمی بــا تیراندازی پلیس رنگ خون به 
خود گرفت.  کشــتار 69 مرد، زن و بچه که مقابل اداره پلیس ایستاده و 
سرود می خواندند نسلون ماندال را به این نتیجه رساند که دولت  آفریقای 
جنوبی بین مبارزه خشونت آمیز و بدون خشونت تفاوتی قایل نیست و با 

هر دو به یک شکل برخورد می کند. 
ِاعمالخشونت،اماکنترلشده

البته نباید بر این واقعیت چشم بست که نوع خشونت ورزی ماندال و 
دیگر دوستانش در کنگره ملی آفریقا با دیگر جنبش های  استقالل طلب 
و آزادیبخش افتراقی اساســی داشت. ترور شخصیت های سیاسی یا 
حتی افراد پلیس در این نوع از مبارزه جایی  نداشت و اگر هم اتفاق افتاد 
خارج از محدوده قدرت و تصمیم گیری ماندال بود. نهایت چیزی که 
نســلون ماندال را تحت اتهام  اقدامات خشونت طلبانه قرار داد و از قضا 
خود او نیــز آن را پذیرفت بمب گذاری در 4 منطقه صنعتی )پســت 
برق و غیره( بود.  شکی نیســت دامنه خشونت ها در آفریقای جنوبی 
بعد از زندانی شــدن ماندال افزایش یافت و دو طرف در ایجاد ترس و 
وحشت  چیزی کم نگذاشتند، کما این که در سال 1983 و همچنین 
1986 میالدی نیز چند رشته بمب گذاری باعث مرگ نزدیک به   30 
سفیدپوست شــد. اما این که ماندال از درون زندان با این خشونت ها 
موافق بود یا خیر سوالی است که تاریخ جوابی  سرراست برای آن دارد؛ او 

این اعمال را تشویق نکرد.  

مقیم جزیره روبن
افقی

۱-رأس المال- اثر عبید زاکانی
2- پرش عصبی- کاخ زمستانی- خداحافظی 

بیگانه- شناسنامه
3- هدیه دادن- مخترع ماشــین بخار- ترش و 

شیرین- یازده
4- لباس- وسیله ای برای انداختن سنگ

5- مایه حیات- عالقه به امری- خیر نیســت- 
جانشین

6- اثر چربی روی لباس- فاسد- صدای مار
7- یار داماد- زهر- دور و دفعه- باالبر خودرو

8- مشاطه
9- درخت زبان گنجشک- کنایه از آدم سمج- از 

اقمار مشتری- نقدش بهتر از حلوای نسیه است
10- سطح دست- ناتوان- از انرژی های موجود 

در طبیعت
11- پوســیده- بندری در شمال- شکاف سر 

قلم- پسوند شباهت
12- فکر و گمان- مهربانی و عطوفت

13- هرگز عرب- جواب هوی- نقره- نافرمان
14- از سیارات- شهر دارالعباده- کلک- جعبه 

داخل کمد
15- نماینده دولت در رأس هر استان- همسایه 

آلمان

عمودی
1- از صفات باری تعالی- از دانه های روغنی

2- ُشش- دست نخورده- شوم
3- تیره شــدن- عقل و فهــم- اردوگاه- کاغذ 

روزنامه
4- گرفتن- کشتی

5- عالمت مصدر جعلی- واحد شمارش پارچه- 
صد مترمربع- ایوانش آینه عبرت است

6- سخن بیهوده- تند- پروردگار
7- هر مثلثی دارد- بیننده و ناظر- مادر لر

8- نیمه تاریک زمین- غیر و اال

9- شبکه و سایت- میزان معافیت شخصی 
از پرداخت بیمه- مقابل یسر

10- دربرگیرنــده- نویســنده بینوایان- 
سازمان بزرگ جهانی

11- آواره و سرگردان- خشکی- کهف- ابر 
غلیظ

12- کم عقلی- خشکسالی
13- خــاک کوزه گــری- ســالح زنبور- 

سرازیری- نمونک فرهنگستان
14- شایسته و سزاوار- ســگ ماده- پرده 

پوششی اطراف سلول
15- مردن بر اثر حادثه- ترکیب شــدن هر 

چیز با اکسیژن
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دانستنیها

آنتونیکوئین،گریگوریپکوعمرشریفدرصحنهایاز»اسبکهررابنگر«ساختهفردزینهمان-1964
 شانزده سال پیش در چنین روزی، برابر با 12 ژوئن 2003 میالدی، الدرد گریگوری پک، بازیگر شهیر سینمای جهان در لس آنجلس درگذشت. گریگوری پک در فهرست بزرگترین 
هنرپیشگان مرد تاریخ سینما رتبه دوازدهم را از آن خود کرده اســت؛ پایین تر از  هامفری بوگارت، مارلون براندو، چارلی چاپلین و باالتر از جان وین، الرنس اولیویه، کرک داگالس و.... 

نقش آفرینی  او در آثار به یادماندنی چون »موبی دیک«، »برف های کلیمانجارو«، »تعطیالت در رم«، »کشتن مرغ مقلد«  و »اسب کهر را بنگر« هرگز از یاد ها نخواهد رفت. 

وو
دژا

هالیوودیزه کردن عرصه اخبار جدی سابقه ای بسیار طوالنی دارد و مختص 
این روزهایی که همه ما اسیر راســت و دروغ  های فضای مجازی شده ایم، 
نیســت. یکی از آخرین اخبار به ظاهر جدی که گویی پالن به پالن از یک 
فیلم  علمی تخیلی تأثیر پذیرفته، مربوط است به ماجرای اعدام یک ژنرال 
ارتش کره شمالی به جرم خیانت. خود اعدام البته خیلی عجیب نیست، آن 
هم در کشوری مثل کره شمالی، اما کیفیت اجرای آن چرا! براساس آن چه که 
این روزها نقل می شود، این ژنرال خیانتکار داخل مخزنی حاوی ماهی های 
گوشتخوار »پیرانا« انداخته شــده تا زنده زنده توسط این آبزی خطرناک 
خورده شود. البته ظاهرا ماموران اعدام این را هم یادشان بوده است که قبل 
از انداختن محکوم بخت برگشته به مخزن باید چند نقطه از بدن او را زخمی 
کنند تا بوی خون ماهی های گرسنه را برای اجرای حکم مصمم تر کند! آه 
راستی، می خواهید بدانید محل استقرار مخزن ماهی های گوشتخوار کجا 

بوده؟ جواب:   اقامتگاه رهبر کره شمالی! 
اعداموزیردفاعباضدهوایی!

از دو حالت خارج نیســت؛ یا خبر فوق حقیقت دارد یا ساخته و پرداخته 
ذهنی خالق است، اما این که چرا چنین اخباری مورد استقبال قرار می گیرند، 

احتماال به همان روح  هالیوودی و سینمایی شان برمی گردد. حاال این وسط 
اگر کسی بپرسد چرا رهبر کره شمالی باید یک مخزن پر از ماهی پیرانا که 
بومی منطقه آمریکای جنوبی است، داشته باشــد، احتماال توجه کسی را 
برای جست وجو و دستیابی به جواب درست جلب نخواهد کرد. اخباری از 
این دست کم نیستند و از حق هم نگذریم، به خاطر وضع خاص کره شمالی 

این کشور پتانسیل جذب هر نوع وصله ناجوری را دارد. هنوز یادمان نرفته 
چند سال پیش چطور خبر اعدام وزیر دفاع این کشور با گلوله های ضدهوایی، 
آن هم فقط به جرم چرت زدن در جلسه سخنرانی کیم جونگ اون، دهان به 
دهان می گشت. اما وقتی چند روز بعد یکی از خبرگزاری های رسمی کشور 
خودمان به اشتباه صحنه اعدام یک سرباز سوری )با ضدهوایی( توسط داعش 

را به اسم فیلم اعدام وزیر دفاع کره منتشر کرد، آنهایی که تیزبین تر بودند، 
فهمیدند که باز اسیر یکی دیگر از داستان های  هالیوودی شدند. 

شیرهایگرسنهوحاکمگرسنهتر!
همانطور که پیشتر نیز به آن اشاره کردیم، ساختن داستان های ترسناک 
درخصوص سران حکومت های بسته چیز جدیدی نیست. یکی از ستاره های 
قصه هایی از این دست بی شک عیدی امین حاکم نظامی اوگانداست که از 
1971 تا 1979میالدی بر این کشــور آفریقایی حکم راند. در واقع عیدی 
امین به قدری آدم عجیبی بود که حتی الزم نبود کسی برایش داستان بسازد! 
مثال به القابی که برای خود ساخته بود، توجه کنید: »فیلد مارشال، حاجی، 
دکتر« یا »خداوندگار همه جانداران روی زمین و ماهیان دریاها و فاتح قلمرو 
امپراتوری بریتانیا در آفریقا و خاصتا در اوگاندا«! اما خب همین آدم عجیب 
و غریب هم قصه های ترسناکی دارد. مثال این که می گفتند او مخالفانش را 
جلوی شیرهای گرسنه می اندازد، یا حتی بدتر، اجساد آنها را در فریزرهای 
بزرگ انبار کرده و هرچند وقت یک بار تکه ای از آن  را کباب کرده و می خورد! 
حاال این ترسناک تر- یا به عبارت بهتر جذاب تر- است یا اعدام با ماهی های 

گوشتخوار!؟

از پیراناهای »اون« تا شیرهای »امین«

رئیس جمهوری یک دوره ای

95 ســال پیش در چنین روزی، برابر 
12 ژوئــن 1924 میــالدی، جرج 
هربــرت واکــر بــوش در میلتون 
ماساچوست به دنیا آمد. اگر بخواهیم 
روند اوج گیری جرج بوش در وادی 
سیاســت را به شــکل پله  پله بررسی 
کنیم باید به حضور او در ســازمان ملل متحد 
به  عنوان نماینده آمریکا، انتصاب به  عنوان سفیر ایاالت 
متحده در چین، مدیریت سازمان اطالعات مرکزی آمریکا 
)سیا(، معاون رئیس جمهوری )در زمان رونالد ریگان( و 
درنهایت تکیه زدن بر صندلی ریاســت جمهوری ایاالت 
متحده آمریکا اشاره داشته باشیم. جرج بوش  سال 1988 
در پی پایان دوره ریاســت جمهوری رونالد ریگان موفق 
شد مایکل دوکاکیس، نامزد حزب دموکرات، را با کسب 
426 رأی الکترال شکست داده و به  عنوان چهل و یکمین 
رئیس جمهوری ایاالت متحده آمریکا ســوگند یاد کند. 
مهمترین واقعه دوران ریاست جمهوری بوش را باید حمله 
آمریکا و نیروهای ائتالف به عــراق برای بیرون راندن این 
کشور از کویت قلمداد کرد. 4  سال بعد یعنی در 1992 اما 
بیل کلینتون، نامزد حزب دموکرات با کســب 370 رأی 
الکترال در برابــر 168 رأی جرج بوش را به یکی از معدود 

روسای  جمهوری   یک دوره ای آمریکا تبدیل کرد.
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امیشوریهناگداپ1
سکلیراوساموهل2
ترمنکنامیژرلا3
ااکیرناریات4
دجنسناروکانسی5
یارادلدسانرن6
ونایپههایسجک7
مرتمادرتنز8
بدینمیایشترم9
کلهکتدرالموا10
ناتاهدکهدونان11
تارماسرمساش12
امنیستراسجسحن13
کشکنایوررازفا14
تیریدمیزابهایس15

آبگرمکن،یخچال،فریزر،
اجاقگازواشیایبلندو

بسیارسنگینبایدبابستیا
تسمههایمناسببهکفو
دیوارمنزلمحکمشوند.
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