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»در این گوشه کوچک شهر/ ما پنج هزار نفریم/ چه دشوار است سرودی سرکردن/ آنگاه که وحشت را آواز می خوانیم/ 
وحشت آن که من زنده ام/ وحشت آن که می میرم من/ خود را در انبوه این همه دیدن/ و در میان این لحظه های بی شمار 
ابدیت/ که در آن سکوت و فریاد هست/ لحظه پایان آوازم رقم می خورد...« شعری که خواندید، بخشی از آخرین اثر ویکتور 
خارا شاعر شهیر شیلیایی است که 46 سال پیش در چنین روزی، برابر 15 سپتامبر 1973 میالدی، در پی وقوع کودتای 
نظامی بر ضد دولت سالوادور آلنده به قتل رســید. خارا که از طرفداران آلنده بود، چند روز پس از کودتای ژنرال پینوشه 
دستگیر و به همراه 5 هزار نفر دیگر به استادیوم شهر سانتیاگو پایتخت شیلی منتقل شد. او آخرین ترانه خود را که روی 

تکه ای روزنامه نوشته شده بود، توسط یکی از جان بدر بردگان استادیوم سانتیاگو برای همسرش فرستاد.

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

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

مصاحبه گر جسور ایتالیایی

»ســوال: هر جا کــه می رویم فقط 
تصویر شما را می بینیم؛ در خیابان ها، 
مغازه ها، ادارات. در هتِل من حتی 
نقره ای می فروشند  بشقاب هایی 
که تصویر شــما در آن است. در هر 

لحظه ای که تلویزیون را روشن کنیم، 
مردم را می بینیم که فریاد می زنند قذافی! 

جواب: به من چه ربطی دارد ؟ من چه کار می توانم بکنم؟ 
مردم این طور می خواهند. سوال: من وقتی کوچک بودم، 
چنین صحنه ای را برای موسولینی می دیدم. جواب: این 
یک تهمت بزرگ اســت...« متنی که خواندید بخشی از 
مصاحبه اوریانا فاالچی، روزنامه نگار شــهیر ایتالیایی با 
سرهنگ معمر قذافی رهبر لیبی در  سال 1979 بود. در 
کارنامه این روزنامه نگار جسور مصاحبه با سیاستمداران 
مشهور و سرشناس دیگری چون یاسر عرفات، ذوالفقار 
علی بوتو، ایندیرا گاندی، ملک حسین و هنری کیسینجر 
را نیز می توان دید. او که کار خبرنگاری را از 20 ســالگی 
آغاز کرده بود در طول دوران فعالیت حرفه ای خود تقریبا 
همه جوایز مربوط به حرفه روزنامه نگاری را به دست آورد 
و حتی یک بار نیز نامزد دریافت جایزه نوبل ادبیات شــد. 
اوریانا فاالچی 13  ســال پیش در چنین روزی، برابر 15 

سپتامبر 2006 میالدی در 77 سالگی درگذشت.

فرجامتذکره

س
کو

فو

افقی
1-  انجام وظیفه- مخترع ماشین چاپ با حروف 

سربی
2- جشن و میهمانی- لیگامنت اتصال ماهیچه 

به استخوان- غالم حضرت علی
3- خاندان- خاتم، مهر- سیمرغ؛ عنقا
4- بازخورد- مساوی- تعلل و سستی

5- کنسرو ماهی- سمت راست- ظرف آزمون- 
عالمت مفعول

6- ازا و مقابل- گرداب- ســازمان آزادیبخش 
فلسطین

7- عالمت بیماری- شاعر می گوید در آن هم 
امید است- ســازمان خواربار و کشاورزی ملل 

متحد
8- عذر و ایراد- کوچه و برزن- امتحان کننده

9- خدا- فیلتر- کلمه شگفتی
10- خونبهــا- حصار قلعه- واحد ســنجش 

جریان الکتریکی 
11- ســرخ کمرنگ- دردناک- کافه فرنگی- 

بنده و شما
12- اشاره به نزدیک- مرتجع الستیکی- سوره 

نود و نهم قرآن
13- مدافع تیم ملی اسپانیا- صبر زرد- پیشانی

14- مصب رود- فرشــته حامل وحی- واحد 
اندازه گیری

15- انتقال این بیماری از راه آب و غذای آلوده 
است- هریک از کشورهای جنوب خلیج فارس

عمودی
1- فتوی خواستن- را باد می برد

2- لوچ- الاله االاهلل گفتن- رشته کوه اروپا
3- فرشته موکل بر دین- سند ازدواج- تنها خدا 

ندارد
4- ناپسری- عدد منفی- منتظران قیامت

5- دختر لر- بازگشــت تیر- دختر سرزمین 
عجایب

6- ســخن تب آلود- زرد انگلیســی- امتیاز 
ورزشی- هواپیمای سریع

7- فضاحت بار- نویسنده تفسیر نمونه- اجداد

8- صومعه- از سازهای ضربی- گاز گندزدا
9- گیاه کتیرا- برادر کمبوجیه- نگرانی

10- تاکسی پرظرفیت- مرغ سخنگو- بازیکن 
هم تیمی- خرس آذری

11- از اوراق بهادار- پدال اسب سوار- در گویش 
مازندرانی به سست می گویند

12- طبل- دهان- تخته نقاشان
13- نیروی جســمانی- کارد بزرگ قصابی- 

زادوولد
14- خاخــام- بوی خــوش- از القاب نجبای 

اروپایی  
15- دستگاه پخش صوت قدیمی- شبه جزیره 

اروپایی
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دانستنیها

»گوگلپلکس«،مرکزشرکتگوگلدرسانتاکالرایکالیفرنیا]نخستینسرورگوگل،محتویسختافزاریسادهوارزان[
22 سال پیش در چنین روزی، برابر 15 سپتامبر 1997 میالدی، دامنه اینترنتی جست وجوگر گوگل با عنوان google.com به شکل رسمی ثبت شد. این دامنه هم اکنون 

پربازدیدترین وبگاه اینترنتی جهان است.

وو
دژا

استعفا یا اخراج جان بولتون - باالخره کدام یک؟ کسی فهمید!؟ -  مشاور 
امنیت ملی کاخ سفید شمار اخراجی ها، مستعفی ها و  کال همه کسانی که 
در میانــه راه از ادامه دادن با دولت فعلی ایاالت متحــده باز ماندند را به عدد 
44 رساند. به دنبال الکس  آکوستا )وزیر کار(، کرستین نیلسن )وزیر امنیت 
ملی(، جیمز ماتیس )وزیر دفاع(، راین زینکی )وزیر کشور(، دیوید  شولکین 
)وزیر امور بازنشستگان نظامی(، تام پرایس )وزیر بهداشت( و رکس تیلرسون 
)وزیر خارجه(، جان بولتون را  شــاید بتوان سرشناس ترین فرد خارج شده از 
دولت آمریکا حداقل به لحاظ اهمیت پست و مقامش به شمار آورد. البته پست 
 مشاور امنیت ملی که از زمان دوایت آیزنهاور سی و چهارمین رئیس جمهوری 
ایاالت متحده به فهرست مشاوران کاخ سفید  اضافه شد، همیشه هم از اهمیت 
فعلی برخوردار نبوده است، هرچند به نظر می رسد در دوران ترامپ قرار است 

مجددا شاهد  نزول مرتبه آن بعد از مدتی مدید باشیم. 
مسئولیتفرمالیتهتاقبلازکیسینجر       

هنگامی کــه در 23 مارس 1953 میالدی دوایــت آیزنهاور طی حکمی 
رابرت کاتلر را به عنوان مشاور امنیت ملی خود  برگزید، خیلی ها اهمیت وجود 
چنین پستی را زیر سوال بردند. آن زمان دلیل عمده مقاومت ها به احتمال 
موازی کاری نهادها و  تداخل وظایف برمی گشت، اما به هرحال »مشاور امنیت 
ملی« به عنوان جدیدترین پست ســازمانی در کاخ سفید مورد پذیرش  قرار 
گرفت. آیزنهاور تا پایان دوره ریاست جمهوری خود از 5 مشاور در این پست 
بهره گرفت و بعد از او دیگر روســای  جمهوری آمریکا نیز سنت فوق را ادامه 

داده و در ابتدای تشکیل دولت فردی را نیز به عنوان مشاور امنیت ملی خود 
بر می گزیدند. پســتی که تا قبل از 20 ژانویه  1969 میالدی بیشتر مقامی 
فرمالیته و بدون تأثیر در سیاســت داخلی و خارجی  ایاالت متحده به شمار 
می رفت، در این روز با انتصاب هنری کیسینجر به عنوان مشاور امنیت ملی 
ریچارد نیکسون وارد  مرحله ای تازه شد، زیرا مشاور جدید تصمیم گرفته بود 

مرتبه پست خود را تا جایی که امکانش هست در ساختار قدرت کاخ  سفید 
ارتقا دهد.    

مقامباالترازوزرایخارجهودفاع
مقام مشاور امنیت ملی آمریکا 16 سال پس از پیدایش، در زمان دیپلمات 
برجســته  ای چون هنری کیسینجر از حالت ســکون  خارج شد و حتی در 
مواردی هم عرض وزارت امورخارجه تلقی شده و گاهی اهمیتی فراتر از آن 
یافت. اعتباری که کیسینجر به  این شغل بخشید باعث شد روسای جمهوری 
بعدی نیز در انتخاب مشاور امنیت ملی سختگیرتر شوند که همین در ادامه 
موجب  رویت چهره های باســابقه ای چون برنت اســکاوکرافت، زبیگنیف 
برژیسنکی، رابرت مک فارلین، و... در این پست شد.  فراموش نکنید صاحب 
این مقام، ریاست شورای امنیت ملی ایاالت متحده که وزیر دفاع و وزیر خارجه 
نیز در آن شرکت  می کنند را برعهده دارد و شاید درست به همین دلیل فردای 
برکناری بولتون، برخی از تمایل مایک پمپئو برای تکیه زدن بر  صندلی مشاور 
اخراجی البته با حفظ سمت صحبت به میان آوردند. هرچند ترامپ چنین 
احتمالی را رد کرده، اما همین  موضوع نشان دهنده اهمیت این پست در کاخ 

سفید است حتی اگر رئیس جمهوری مشورت ناپذیر بر آن حاکم باشد.

پُست مهم، اما نه در دوران ترامپ!   

کالسیک ساز فرانسوی

شــاید خیلی ها ندانند که ژان رنوار، 
کارگردان برجســته فرانســوی و 
خالق آثاری چون »توهم بزرگ« 
و »قاعــده بــازی«، فرزند نقاش 
بزرگ فرانسوی پیر آگوست رنوار 
است. ژان 125 سال پیش در چنین 
روزی، برابر 15 ســپتامبر 1894 در محله 
مونمارتر پاریس به دنیا آمد. محلــه ای که در آن زمان 
وضعیتی متفاوت از امروز داشت و به وجود قمارخانه ها 
و رفت وآمد آدم های ناجور شــناخته می شد. ژان اما از 
زندگی در مونمارتر جان سالم به در برد و در نوجوانی 
به همراه خانواده راهی جنوب فرانسه شد. درحالی که 
پدرش پیر آگوســت مناظر جنوب فرانسه را روی بوم 
نقش می زد، ژان راهی جنگ جهانی اول شــد و نهایتا 
با گلولــه ای در پا به خانه بازگشــت. ژان رنوار با دیدن 
فیلم های چارلی چاپلین عاشق سینما شد و هم اکنون 
بسیاری از آثار دیدنی و کالسیک دهه 30 فرانسه نام 
رنوار را به عنوان کارگردان بر خود دارند. او بعد از جنگ 
جهانی دوم به  هالیوود رفت، هرچند فیلمسازی در اروپا 
را نیز کنار نگذاشــت. رنوار  سال 1975 و 4 سال پیش 
از مرگ اسکار افتخاری یک عمر دســتاورد هنری را 

دریافت کرد.
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