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شامگاه ٣٠ اکتبر ١٩٣٨ ميالدی، راديو سی بی اس آمريکا گزارشی زنده از هتلی در نيويورک پخش کرد که گزارشگر 
از يورش موجودات فضايی به زمين خبر می داد. اين گزارش که حاوی اطالعاتی از قبيل حمله مريخی ها، اعالم حکومت 
نظامی در نيويورک و همچنين توصيه های وزارت کشور به مردم بود، شنوندگان سی بی اس را در ترس و حيرت فرو 
برد. اما لحظاتی بعد مخاطبان سی بی اس فهميدند همه آن چه شنيده اند، در واقع نمايشی راديويی بوده که اورسن ولز 
(گزارشگر) نمايشنامه آن را از کتاب «جنگ دنياها» اثر اچ.جی ولز اقتباس کرده است. ٧٣ سال پيش در چنين روزی، 
برابر ١٣ آگوست ١٩٤٦ ميالدی، هربرت جورج ولز، روزنامه نگار، نويسنده و جامعه شناس بريتانيايی در لندن درگذشت. 

ولز را با رمان های علمی- تخيلی اش ازجمله «ماشين زمان»، «انسان شبيه خدايان» و «جنگ دنياها» می شناسند.

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۳۰ / ۱۵

اتمام صفحه آرايی
۱۶ / ۰۰

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

شاعر نقاش مسلک انگلیسى

١٩٢  سال پيش، برابر ١٢ آگوست 
١٨٢٧ ميالدی، ويليــام بليک، 
شــاعر و نقاش شهير انگليسی، 
در لندن درگذشــت. بليک در 
نزد اهل ادب به  عنوان شــاعری 

که نوع جديدی از شــعر را در زبان 
انگليســی ابداع کرد، شناخته می شود. 

او ســروده های خود را با روشــی به نام چاپ تذهيبی 
منتشر می کرد که همين مخاطبان بيشتری را برايش 
به ارمغان آورد. اما در حالی که همه بليک را به شاعری 
می شناسند، او در نقاشی نيز فردی چيره دست بود. به 
بليِک شاعر در فيلم های مختلف سينمايی اشاره هايی 
شــده که معروف ترين آنها «مرد مرده» ساخته جيم 
جارموش است، اما بليِک نقاش را نيز می توان در فيلم 
«اژدهای ســرخ» محصول ٢٠٠٢ ميالدی مشاهده 
کرد. فيلمی که يکی ديگر از ماجراهای دکتر  هانيبال 
لکتر قاتل سريالی آدمخوار را برای مخاطبانش روايت 
می کند و در خالل داســتان خود اشاراتی نيز به يکی 
از نقاشــی های معروف ويليام بليک به اسم «اژدهای 
سرخ» دارد. بليک ازجمله هنرمندانی بود که در زمان 
حيات آنچنان که بايد و شايد قدر نديد. او در  سال ٢٠٠٢ 
رتبه ٣٨ نظرســنجی ١٠٠ بريتانيايی برتر دوران را به 

خود اختصاص داد.

فرجامتذکره
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هنگام اکران فيلم «٣٠٠» در  سال ٢٠٠٦ ميالدی، با وجود استقبال 
مخاطبان جهانی، مضمون فيلم مورد انتقاد شديد ايرانی ها قرار گرفت 
زيرا با درآميختن راســت و دروغ ، چهره ای نه چندان موجه از ايرانيان 
باستان به نمايش گذاشته بود. همان زمان بسياری گمان بردند شايد 
اعتراض ايرانی ها به نمايش استيصال ارتش ميليونی خشايارشا در برابر 
نيروی چند صد نفری لئونيداس پادشاه اسپارت هاست و اين که چطور 
نيرويی اندک از يونانی ها، پيشروی ســپاهی عظيم از ايرانی ها را برای 
مدتی مديد مختل کردند. اما به واقع چنين نبــود زيرا «٣٠٠» نهايتا 
روايتی سينمايی بود از نبرد مشهور «ترموپيل» که مستندات تاريخی 
از وقوع آن در حدود ٢٥٠٠ ســال پيش - ٤٨٠ پيش از ميالد - حکايت 
دارد و البته که باز همــه می دانند پيروز نهايی آن نبرد با وجود مقاومت 

لئونيداس و اسپارت ها، ارتش خشايارشا بود. 
چنگ زدن غرب به ميراث يونانی

مشــکل اين جا بود که «٣٠٠» يونانی ها را در جبهــه خير و ارتش 
خشايارشا را در سمت شــر ماجرا قرار داده بود و همين يک سونگری 
دلخوری و اعتــراض ايرانی ها در سراســر جهــان را برانگيخت. البته 
اين که جهان غرب به عنوان ميراث دار تمدن يونان، به ترموپيل و حتی 
ماراتن به عنوان يک دســتاورد می نگرد جای گاليه ندارد. درخصوص 
جنگ ترموپيل که با شکست قطعی يونانی ها به پايان رسيد، غربی ها 
بارها مقاومت لئونيداس و ٣٠٠ اســپارتی مقابل ارتشی ميليونی را در 
بوق وکرنای رمان ها، کتاب های مصور و فيلم های خود کرده اند، غافل از 

اين که در همين تاريخ باستان و در نبردی مشابه، ايرانی ها نيز ژنرال آريو 
برزن را دارند که با نيروی اندک مانع پيشروی ارتش اسکندر شد. ظهور 
آريو برزن در دورانی است که امپراتوری هخامنشی در ضعف مفرط به 
ســر می ُبرد، اما او با مقاومتی جانانه و به کمک تعداد اندکی از سربازان 
ايرانی جلوی پيشروی ارتش متجاوز يونان به سوی پايتخت يعنی تخت 
جمشيد را گرفت؛ واقعه ای که در تاريخ از آن با عنوان نبرد دربند پارس 

ياد شده است. 
توقف مقابل هنگ ١٢٠٠ نفری

دو  هزار و ٣٤٩ سال پيش در چنين روزی، برابر ١٣ آگوست ٣٣٠ پيش 
از ميالد، براساس يادداشت های کاليستنس، تاريخ نگار اسکندر مقدونی، 
ســپاه يونان در منطقه دربند پارس با مقاومت يک هنگ ١٢٠٠ نفری 
از ارتش ايران به فرماندهی ژنــرال آريو برزن مواجه و حرکت آن به کل 
متوقف شد. اســکندر که تا پيش از اين چندبار سپاهيان داريوش سوم 
هخامنشی را در طول لشکرکشی خود به ايران شکست داده بود، حاال 
برای نخستين بار با نيرويی جنگنده مواجه می شد که با بستن تنگه دربند 
پارس قصد داشت مانع حرکت سپاه او شود. اين نيروی قليل ايرانی برای 
چند روز جلوی پيشروی ارتش اسکندر را گرفت اما نهايتا مغلوب نفرات 
و حمالت بی شمار يونانی ها شد و همگی آنها کشته شدند. کاليستنس، 
مورخ مخصوص اســکندر بعدها درباره نبرد دربند پارس نوشت: «اگر 
داريوش ســوم اين افراد را در نبرد گوگمل (شرق موصل) مقابل ما به 

ميدان فرستاده بود، شکست  مان قطعی بود»!

از ترموپیل تا دربند پارس
افقی

١-  از خلبانان شهيد دفاع مقدس- نفوذ و رخنه
٢- اولين پادشاه قاجاريه- خبرگزاری ايتاليا

٣- مخزن ســوخت خودرو- ســرخ کمرنگ- 
شهری از توابع فسای استان فارس

٤- فرمان خودرو- مسلک حزبی- فلز چهره- از 
حروف انگليسی

٥- نان از شب مانده- شــيرينی تولد- بلندای 
آسمان- نت ميانی

٦- پوست کندن- واحد شمارش احشام- چپاول
٧- قصد و آهنگ- نفس- مقدم بر درمان است

٨- وسيله پرواز انفرادی- زمان سنج- بادها
٩- ناحيه ای خوش آب و هوا در مازندران و حومه 

چالوس- شهر توت- عبرت
١٠- سرند- به عمل برآيد- آلت شالی کوبی

١١- ضربه سر در فوتبال- آموزگار مکتب- سوره 
زنان- سنگ طلق

١٢- حيوان اهلی- امت ها- درودگر- رها
١٣- کنايــه از گريــه ای کــه از روی تزويــر و 
عوامفريبی باشد- ضمير اشاره- درختی خاردار 

شبيه درخت ترنج
١٤- سرعت- نوعی ميمون

١٥- حالل رنگ-  برنده جايزه اســکار بهترين 
فيلم در سال ١٩٤٣ ميالدی

عمودی
١- خودپرداز- رعايتش ضامن سالمتی است

٢- خواربارفروشــی- گاو تبتی- دامی که برای 
بهره بردن از شير نگهداری کنند

٣- تيم فوتبالی در يونان- برتری و تغلب- مال 
نماز نبايد غصبی باشد

٤- زهر- قصه مــوزون و عاميانه برای کودکان- 
دردمندی- دشمن درخت

٥- درياها- رخسار- آگهی بازرگانی
٦- جمع ملــک- روش علمی- خــودداری از 

خوردن و آشاميدن

٧- ناپسند- سيد و آقا- محصول گريه- مکان 
و آشيان

 ٨- شهری در آلمان- سرگروه ورزشی- دعای 
چشم زخم

٩- ســرگرد قديمــی- نقــره- هافبــک 
پرسپوليس- يک و يک

١٠- چشمه- نقطه مقابل توحيد- بيگانگان
١١- مکر و فريب- چوب خوشبو- پارازيت
١٢- جوانمرد- بلندآوازه- پلنگ- گشوده

١٣- نان مرغوب- اثر زخم چاقو بر پوســت- 
مرکز کشور المپيک

١٤- ابزار- دوست- موج شديد و بزرگ
١٥- تعداِد افراد يک خانواده- مؤسس جنبش 

اخوان المسلمين 
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دانستنى ها

تيگران پطروسيان (چپ) در 
برابر شطرنج باز نابغه آمريکايی 
جهانی  مسابقات  فيشر،  بابی 

بوئنوس آيرس-١٧٩١
٣٥ ســال پيش در چنين روزی، 
برابر ١٣ آگوســت ١٩٨٤ ميالدی، 
تيگران پطروســيان، شــطرنج باز 
ارمنی االصل اهــل اتحاد جماهير 
شــوروی در ٥٥ سالگی درگذشت. 
پطروســيان از ١٩٦٣ بــه مــدت 
٦ سال قهرمان شــطرنج جهان بود 
و در  ســال ١٩٦٩ اين عنــوان را به 
هموطن خود بوريس اسپاســکی 
واگذار کرد. سبک پطروسيان بر دفاع 
غيرقابل نفوذ استوار بود و برخی او را 
شکست ناپذيرترين شطرنج باز تاريخ 

لقب داده اند. 

وو
دژا

موضوع انتخاب مجدد دونالد ترامپ به رياست جمهوری اياالت متحده 
آمريکا، نه تنها اکنون سوالی مهم برای خود آمريکايی هاست که به چالش 
بسياری از کشورهای جهان نيز تبديل شده است. خب تکليف ما ايرانی ها 
که روشــن اســت، زيرا به خاطر ماجرای «برجام» و تحريم های يکجانبه 
اياالت متحــده، تقريبا حق داريم کــه نخواهيم ترامپ برنــده انتخابات 
رياست جمهوری ٢٠٢٠ باشد. اما شــواهد حکايت از آن دارد که خواست 
قلبی کشورهايی چون چين، مکزيک و حتی کانادا نيز خداحافظی اين تاجر 
کهنه کار از واشينگتن و بازگشت او به محل کسب وکارش در نيويورک در 
پايان چهار  سال نخست رياســت جمهوری اش است. به واقع اين کشورها 
شــايد حتی بيش از ما خواهان چنين چيزی باشند، چه آن که رابطه ايران 
و آمريکا حداکثر بعد از خداحافظی ترامپ از حالت بدتر فعلی به حالت بد 
قبلی باز خواهد گشت! اما کشورهای نامبرده و برخی ديگر که نام شان ذکر 
نشد تا قبل از استقرار اين مستاجر جديد در کاخ سفيد برای مدت های مديد 
رابطه ای محکم و دوستانه با اياالت متحده داشته اند و ترجيح می دهند فردی 
قابل پيش بينی که به همه چيز براساس منفعت نگاه نمی کند، بار ديگر سکان 

هدايت قوی ترين اقتصاد جهان را در دست بگيرد.

کلوب روسای جمهوری يک دوره ای
اما آيا يک دوره ای شــدن رياست جمهوری دونالد ترامپ امکان پذير است؟ 
خود او که قطعا چنين تصوری ندارد. بياييد به فهرست رئيس جمهوری های يک 
دوره ای آمريکا در دوران معاصر نگاهی بيندازيم؛ با جرالد فورد شروع می کنيم 
که معاون ريچارد نيکسون بود و بعد از رسوايی واترگيت جانشين او شد. فورد 

سه  سال پايانی دوره دوم رياست جمهوری نيکسون مستعفی را به پايان رساند، 
اما در انتخابات مغلوب يک رئيس جمهــوری تک دوره ای ديگر يعنی جيمی 
کارتر شد. کارتر اما در دوره رکود اقتصاد جهانی به قدرت رسيد و بدشانسی اش 
با وقوع انقالب اسالمی در ايران و ماجرای تسخير سفارت اين کشور در تهران 
کامل شد. نتيجه؟ او در انتخابات دور دوم جای خود را به رونالد ريگان داد. هشت 

سال بعد جرج هربرت واکر بوش معروف به «بوش پدر»، معاون رونالد ريگان 
بر جای او نشست، تا از محبوبيتی که اين بازيگر سابق فيلم های کابويی برای 

جمهوری خواهان به ارمغان آورده بود، نهايت استفاده را ببرد. 
دونالد ترامپ و عوامل تهديدکننده

مهمترين اتفاقی که آمريکا در دوران رياست جمهوری بوش تجربه کرد، 
جنگ خليج فارس يا عمليات آزادسازی کويت بود. اما حتی پيروزی اياالت 
متحده در يک نبرد مهم بعد از جنگ ويتنام هم آمريکايی ها را مجاب نکرد که 
بوش پدر را برای بار دوم به کاخ سفيد بفرستند. تشخيص اين که در ميان اين 
سه ناکام، دونالد ترامپ شبيه کدام  يکی شان است، کار چندان آسانی نيست. 
به عقيده برخی جرالد فورد انتخابات را به کاريزمای نداشته خود باخت. کارتر 
مغلوب رکود و شــعارهای انتخاباتی رقيبش رونالد ريگان شد و بوش پدر 
نيز صحنه را به جذابيت کلينتون واگذار کرد. با اين اوصاف بيراه نيست اگر 
بگوييم در ١٥ ماه باقی مانده تا انتخابات ٢٠٢٠ دونالد ترامپ تنها با دو عامل 
تهديد کننده جدی روبه رو است؛ نخست عملکرد خودش و سپس ظهور يک 
رقيب جذاب در جناح رقيب که رأی دهندگان آمريکايی نتوانند به راحتی 

بی خيالش شوند.

عامل جذابیت در انتخابات 2020

نویسنده گریزان از مدرسه

٦٤ ســال پيش، برابر ١٢ آگوست 
١٩٥٥ ميــالدی، تومــاس مان، 
نويسنده شــهير آلمانی در شهر 
زوريخ سوييس درگذشت. نکته 
بامــزه درخصوص تومــاس مان 
اين است که تا همين امروز بسياری 
از آثارش در مدارس و دانشــگاه های آلمان 
تدريس می شوند و او تا پايان عمر موفق به کسب ده ها 
دکترای افتخاری از دانشگاه های مختلف جهان شد، 
اما چيزی که شايد همه ندانند، اين حقيقت است که 
نويســنده بزرگ ما از درس و مدرسه بيزار بود و حتی 
نتوانست دوره دبيرســتان را با گرفتن ديپلم به پايان 
برساند! توماس مان شــايد از نخستين روشنفکران 
آلمانی بود که نسبت به حزب ناسيونال سوسياليست 
آلمــان موضعی تند داشــت و مدت ها قبــل از روی 
کارآمدن نازی ها، قدرت گرفتن آنها را مساوی با نابودی 
کشورش می دانســت. او در يک ســخنرانی ماندگار 
نازی ها را «بربر» خطاب کــرد و دقيقا به دليل همين 
مواضع تند در  ســال ١٩٣٣ مجبور شد آلمان را ترک 
کرده و ساکن سوييس شود. از ميان آثار اين نويسنده 
برنده جايزه نوبل ادبيات، می توان «تريستان»، «دکتر 
فاستوس»، «مرگ در ونيز» و «قوی سياه» را ازجمله 

پرطرفدارترين ها در بين کتابخوان ها لقب داد.  

حدود 85 درصـد از رانندگانى 
باعـث تصادفـات مرتبط  کـه 
مـرد  مى شـوند،  خـواب  بـا 
هسـتند و حـدود یـک سـوم 
آنهـا حداکثـر 30سـال سـن 
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كشتيبگرتكراشم1
ليامكنتاساسحا2
ارتشابايغيطو3
هايمدورهزوفر4
انمتسردمنريا5
يديعبرارتهل6
ماجراخديشرمچ7
نمايننراقر8
يسناجااويهجن9
وانوسسسعراد10
انيملتبتريزو11
لارامينغفيسپ12
بوساليفرسمار13
تكارتنااجهاگن14
هتنوربضراعنرد15


