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سالمرگ هرنان کورتس، سردار اسپانیایی، فاتح امپراتوری 
آزتک و سرزمین مکزیک در قاره آمریکا )1547 میالدی(

وقوع آتش سوزی عظیم و وحشتناك لندن و ویران شدن نیمی 
از شهر )1666 میالدی(

برگزاری مراسم تاج گذاری ناپلئون بناپارت به عنوان امپراتور 
فرانسه در کلیسای نوتردام پاریس )1804 میالدی(

اعالم سیاســت اســتعماری ایاالت متحده آمریكا معروف به 

دكترين مونروئه )1823 میالدی(
زادروز ژرژ سورا، نقاش فرانسوی و بنیانگذار نئوامپرسیونیسم، 

از هنرمندان نوآور اواخر سده نوزدهم )1859 میالدی(
ساخت اولین پيل هسته ای جهان توسط انریكو فرمی و آغاز 

عصر اتم )1942 میالدی(
آغاز قیام فيدل كاسترو انقالبی كوبایی علیه باتیستا دیكتاتور 

این كشور )1956 میالدی(

زادروز لوســی ليو، بازیگر تایوانی تبار، نقش آفرین در آثاری 
چون: بیل را بکش و فرشتگان چارلی )1968 میالدی(

زادروز نلــی فورتادو، خواننده و آهنگســاز کانادایی، خالق 
آلبوم هایی چون: وای نلی، فولکلور و لوس )1978 میالدی( 

ســالمرگ لوييز اف ليلوير، بیوشیمیست آرژانتینی، برنده 
 جایزه نوبــل فیزیولوژی و پزشــکی ســال ۱۹۷۰ میالدی

 )1987 میالدی(
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آب برای همه: حفاظــت از منابع آب زیرزمینی در همــه نقاط جهان جدی 
گرفته می شود.  ســال 2012 در ایالت  اورگن آمریکا مردی به جرم جمع آوری آب 
باران، به 30 روز زندان و  پرداخت 1500 دالر جریمه محکوم شــد. مطابق قوانین 
اورگان، نزوالت آسمانی این منطقه متعلق به همه مردم است و کسی نمی تواند آن را 

به عنوان دارایی خود ذخیره کند! 
پيشرفت قاچاقچيان: قاچاقچیان امــروزه از به روزترین امکانات برای فرار از 
دست قانون بهره می برند تا جایی که انسان ناخودآگاه دلش برای سادگی قاچاقچیان 
قدیمی تنگ می شود! مثال شاید برایتان جالب باشد که بدانید در قدیم قاچاقچیان 
چینی برای فرار از دست مأموران گمرک، هنگام عبور از دشت ها و کوه ها برای فریب 

آنها کفش هایی به شکل سم گاو به پا می کردند!
هوش دردسرساز: دلفین ها را همه بــه باهوشی می شناسند و همین امتیاز 
ظاهراً برایشان مایه دردســر شده است. شاید ندانید، اما مهم ترین انبار تسلیحات 
هسته ای آمریکا را در شهر ساحلی سن دیه گو- با وجود داشتن رادارهای پیشرفته، 
موشک های زمین به هوا و نیروهای نظامی- دلفین ها حفاظت می کنند. در واقع 
اعتماد ارتش آمریکا به دلفین ها از رادارها، موشک ها و گارد ساحلی نیز بیشتر است. 

گرفتاری تقويمی: تقویمی که امروزه بیشتر کشورهای جهان از آن استفاده 
می کنند، گاه شمار گریگوری است. در امپراتوری روســیه تا قبل از برپایی اتحاد 
جماهیر شوروی از تقویم دیگری با عنوان »ژولینی« استفاده می کردند که چند 
روزی عقب تــر از تقویم گریگوری بود. این فاصله گاهی موجب بروز اشــتباهاتی 
می شد که یکی از جالب ترین موارد آن حضور ورزشکاران روس  در المپیک 1908 

لندن با 12 روز تأخیر بود!   
سازنده، نه نوازنده: اینکه ضرب المثل »رطب خورده منع رطب چون کند؟« 
در این مورد مصداق دارد یا خیر را به مخاطبان می ســپاریم، فقط در همین حد 
بدانید جناب لئو فندر که نامش روی یکی از مشهورترین کمپانی های تولید کننده 
ساز های موسیقی قرار دارد و از خودش هم به عنوان مخترع گیتار تو ُپر یاد می شود، 

اصوال توانایی نواختن هیچ سازی را نداشت!
کاهش بی سوادان جهان: بنا بر اعالم ســازمان آموزشی، علمی و فرهنگی 
ملل متحد »یونسکو« تا همین 50 سال پیش تقریبا یک چهارم ساکنان جهان فاقد 
مهارت های ســوادآموزی بودند، اما طی نیم قرن روند سوادآموزی در بیشتر نقاط 
جهان سیر صعودی به خود گرفت تا جایی که هم اکنون نزدیک به  86 درصد از مردم 

جهان قادرند از خواندن کتابی مفید لذت ببرند.
رسم يا ترفند تبليغاتی: اگر هنگام دیدن فیلم های سینمایی یا ویدیوهای 
موجود در شبکه های اجتماعی، با مشاهده زانو زدن آقایان مقابل خانم ها و تقدیم 
حلقه  طالیی احساساتی متفاوت از شعف تا عصبانیت را تجربه کرده اید، فقط یادتان 
باشد این رســم قدمت چندانی ندارد و از دهه 20 میالدی -که یک جواهرفروش 
نیویورکی در تبلیغات خود از این ایده برای فروش حلقه های نامزدی استفاده کرد- 

مد شده است.      
mentalfloss.com

ازدلفینهایبادیگاردتاناهماهنگیتقویمها
افقی

1-کوهي در آذربایجان شرقي- صلیب
2- خوردن- مصادره  کردن- میهمان ناخوانده

3- بي حال- حزب کمونیســت منحله- مهار 
شتر- بدجنس

4- آهنگ خواب کودک- آلت رگ زني- صدمتر 
مربع

5- خوار- آرام و آسوده- تکیه کالم پهلوانان در 
میادین ورزشي

6- وضو- ظرف آب- جنگ حضرت علی )ع( با 
طلحه و زبیر

7- سلطان وحوش- عالمت مفعول-خلق وخو
8- حمله نظامي- محافظ ویژه- پیک- چه وقت

9- تیراندازي کــردن- درون دهان- از حروف 
مقطعه

10- راهنما- بي تجربه- نخ بافتني
11- شــهري در سیستان وبلوچستان- کمان 

حالجی- از ممالک آفریقایي
12- حرف صریح- همسایه- کبوتر صحرایي

13- ابوالبشر- عالمت کاال- سلبریتي- آخرین 
نت

14- نمک نشــناس- با کوچک ترین صدایي 
مي شکند- ملیت گوگول

15- مترسک جالیز- وقت و بي وقت

عمودي
1- بر اثر نیامدن به وعده گاه دیگري یا دیگران را 

منتظر گذاشتن- ساحل دریا
2- قرص روانگردان- پذیرفتن- عمده فروش

3- نیلوفر هندی- رهبر حــزب- ترک وطن- 
مکانی در عربستان

4- فیلسوف و حکیم یونان باستان- واحد پول 
عهد ساسانیان- ذات و شخص

5- جزیره مرجاني- از نوشت افزار- تخت  روان
6- از درختان جنگل هاي شــمال- از ظروف 

آزمایشگاهي- زشت تر

7- سر- عکس پا- گفت وگوهاي فیلم
8- قورباغه- مس- اقلیم- نیم ساعت!

9- کاالنما- مساوي- نشت آب
10- کمانگیر معروف- همکار چین- تیم 

فوتبالي در ایتالیا
11- ماهیت چیزي- ساز کو به اي- با نظم 

و ترتیب
12- از طوایــف غیــور-  لقب ســالطین 

غیرمسلمان هند- بیدار
13- کشــور صنعا- نوعي قتل- پیشواي 

مذهبي- جاده خون
14- خط موازي- سرمربي لیورپول- جدا

15- قصیده سراي بنام عصر سلجوقیان- از 
قهرمانان شاهنامه

حل جدول شماره 1849

جدول شماره 1850

دو شــنبه  11 آذر 1398 |  ســال هفتــم |  شــماره 1850

دانستنیها

یکیازشــعبأخذرأیهمهپرســیقانون
اساسیدرتهران-1358

40 سال پیش در چنین روزی، برابر یازدهم آذر 1358 
خورشیدی، همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران در سراســر کشور برگزار شــد. 75 درصد واجدان 
شرایط در این انتخابات شرکت کردند که از این بین 99/5 
درصد رأی دهندگان به قانون اساسی جدید رأی موافق 

دادند. عکس: ایرنا 
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چقدر جنگال خوســی، ملت واسی خســتا نبوسی، 
می جان جانانا، ترا گوما میرزا کوچیک خانا/ خدا دانه 
که من، نتانم خفتن از ترس دشمن، می دیل آویزانا، ترا 
گوما میرزا کوچیک خانا/ چرا زودتر نایی، تندتر نایی، 
تنها بنایی، گیالن ویرانا، ترا گوما میرزا کوچیک خانا/
اما رشت جغالن، ایسیم تی فرمان، کنیم امی جانا، تی 
پا جیر قربانا، ترا گوما میرزا کوچیک خانا... »چقدر در 
جنگل برای مردم به آب و آتش می زنی، خسته نشدی 
جان جانانم، با توام  ای میرزا کوچک خان/ خدا می داند 
که نمی توانم از ترس دشمن بخوابم، دلم نگران است.../ 
چرا زودتر نمی آیی، تندتر نمی آیی، تنها گذاشــتی 
گیالن ویران را.../ ما رشــتی ها، گوش بــه فرمان تو 
هستیم، جان خود را زیر پایت قربانی می کنیم...« دهه 
60 را باید بهار سریال های تاریخی در تلویزیون ایران 
دانست. »سربداران«، »بوعلی سینا«، »هزاردستان«، 

»مــرغ حــق«، »امیرکبیر« و حتــی مجموعه های 
تاریخی- تخیلی چون »گرگ ها« و »افسانه سلطان 
و شــبان« به دلیل کیفیت باالی خود مــورد اقبال 
مخاطبان تلویزیون قرار گرفتند و حتی در بازپخش ها 
نیز همچنان خواهان داشــتند. یکی از ســریال های 
پرطرفدار این دهه که مقطعی مهــم از تاریخ معاصر 
ایران را روایت می کرد »کوچک جنگلی« ساخته بهروز 

افخمی بود.
همچنان بحث برانگيز بعد از 3 دهه

ترانه تیتراژ این مجموعه تلویزیونی که در ابتدای این 
مطلب آمد، همچنان برای مردم خاطره انگیز است و 
جوانان دهه 60 به محض شــنیدن این ترانه با صدای 
اســتاد ناصر مســعودی به یاد کوچک خان )علیرضا 
مجلل(، دکتر حشــمت )مهدی هاشــمی(، مشدی 
علی شــاه )فتحعلی اویســی(، و... می افتند. با اینکه 

پروســه تولید »کوچک جنگلــی« همچون زندگی 
میرزا کوچک خان پرفرازونشیب بود و حتی تعویض 
کارگردان )بهروز افخمی به جای ناصر تقوایی( و بازیگر 
نقش کوچک خان )علیرضا مجلــل به جای داریوش 
ارجمند( را به خود دید، اما نتیجه تا حد بسیار زیادی 
قابل قبول بود و افخمی و تیمش توانستند گلیم این 
مجموعه تلویزیونی را از آب بیرون بکشند. اما جالب 
اینجاست که حواشی »کوچک جنگلی« 30  سال بعد 
از نخستین پخش آن هنوز تمام نشده و همین چندی 
قبل دوباره بهروز افخمی و داریوش ارجمند بحثی را 
در فضای رسانه ای باز کردند که با خاطره بازی افخمی 
راجع به دالیل تعویض بازیگر نقش کوچک خان آغاز 

شد و پاسخ ارجمند را در پی داشت.             
وطن پرست اما نه مبری از  اشتباه

98  ســال پیــش در چنیــن روزی، برابــر 11 آذر 
1300 خورشیدی، یونس استادســرایی مشهور به 
میرزاکوچک خان جنگلی حین گریز از دست نیروهای 

قزاق بر اثر سرمازدگی در ارتفاعات تالش جان خود را 
از دست داد. میرزا کوچک خان رهبر تحولی بود که در 
تاریخ معاصر ایران از آن با عنوان انقالب جنگل یاد شده 
است؛ جنبشی که آرمان کوتاه کردن دست اجانب یا به 
عبارت بهتر دفع دخالت روس و انگلیس را در مقدرات 
ایران دنبال می کرد و مقطعی کوتاه در شمال ایران به 
این هدف دست یافت. اما در ادامه زیر فشار حکومت 
مرکزی قرار گرفت و به دلیل اجتناب میرزاکوچک خان 
و منع همیشــگی یارانش از اسلحه کشیدن به روی 
ســربازان ایرانی، تحلیل رفت و نهایتًا فروپاشید. در 
تاریخ معاصر ایران از میرزاکوچک خان به عنوان فردی 
وطن پرست و شجاع یاد شده است، هر چند به عقیده 
بسیاری پافشاری او مبنی بر مقابله نکردن با نیروهای 
دولتی و عقب نشــینی های پی درپی در زمان هجوم 

لشکر جرار تیمورتاش سیاستی اشتباه بود.  
منبع: »سردار جنگل« اثر ابراهيم فخرايی و »شرح حال 

رجال ايران« اثر مهدی بامداد

کوچکخان

مارک تواين: 20 سال بعد بابت کارهای نکرده   بیشتر افسوس 
می خورید تا کارهایی که کرده اید

کنفوسيوس:  آنچه را می شــنوم فراموش می کنم. آنچه را 
می بینم به خاطر می سپارم. آنچه را انجام می دهم درک می کنم

هنری فورد: موانع، همان چیزهای وحشتناکی هستند که 
وقتی چشم تان را از روی هدف بر می دارید به نظرتان می رسند

آرتور شــوپنهاور: همــه حقایق ســه مرحله را پشــت 
سرگذاشته اند: تمســخر، مخالفت و ســپس پذیرفته شدن 

به عنوان یک چیز  بدیهی
آلبر کامو: محبوب کسی نبودن فقط یک بدشانسی است، اما 

عاشق نبودن یک بدبختی
انوره دوبالزاک: وظیفه هنر تقلید از طبیعت نیست، بلکه بیان 

آن است
جيم موريسون: دوست انسان کسی اســت که به او آزادی 

کامل می دهد تا خودش باشد
فلورانس نايتينگل: موفقیت خــود را در این می دانم که نه 

هرگز بهانه آوردم و نه بهانه ای را پذیرفتم
جرج برنارد شاو: تخیل سرآغاز خلق کردن است. شما آنچه را 
دوست دارید تصور می کنید، برای رسیدن به آن اراده می کنید و 

در پایان آنچه اراده کرده اید، خلق می کنید
آبراهام لينکلن: مصمم شوید که کاری باید صورت بگیرد، 

سپس راه انجام آن را خواهید یافت
چارلز داروين: آنکه جرأت دارد یک ساعت از وقت خود را هدر 

دهد، هنوز ارزش زندگی اش را درک نکرده
جان ماکسول:   استعداد یک مزیت است، اما چیزی که واقعا 

باعث پیروزی می شود پشتکار است

بسياری از داروهای مورد استفاده 
بدون نسخه از جمله داروی ضد سرفه، 

سرماخوردگی، و ... باعث گيجی 
ناخواسته می شوند که ممکن است 

رانندگی را با مشکل روبه رو کند.
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تیرقضاوشاهمغرورسلجوقی

سلجوقیان یا همان سالجقه، 160 سال بر ایران حکم 
راندند. سرسلســله این دودمان یعنی طغرل یکم، نواده 
ســلجوق از بزرگان ترکان غوز بود که با شکســت دادن 
سلطان مسعود غزنوی در نیشابور تاج گذاری کرد و پس از 
او 16 پادشاه دیگر از سالجقه بر تخت نشستند. سلجوقیان 
دوران اوج خود را در زمان حکمرانی دو پادشاه یعنی آلپ 
ارسالن و سلطان ملکشاه تجربه کردند و وسعت سرزمین 
و قوت نظامی شــان بر همــه دولت ها و ســرزمین های 
همسایه برتری داشت. اما از میان همه شاهان سلجوقی، 
آلپ ارسالن به عنوان جانشین بالفصل طغرل در دهمین  
سال سلطنت خود مرگی عجیب را تجربه کرد. ماجرای 
این مرگ عبرت انگیز از این قرار است که او در جلسه ای بر 
یکی از حکام محلی به نام یوسف خوارزمی خشم گرفت و 
همان جا دستور قتلش را صادرکرد. یوسف که در مجلس 
حضور داشت، دست از جان شسته و با خنجری در دست 
به سمت آلپ ارسالن هجوم برد. نگهبانان پیش آمدند تا 
کارش را بسازند، اما پادشاه سلجوقی که تیراندازی بی نظیر 
و برجســته بود و تیرش هرگز به خطا نمی رفت، آنان را 
بازداشــت کرد و بالفاصله تیری در چله کمان گذاشت تا 
یوسف را شخصا مجازات کند. تیر از کمان رها شد، اما در 
کمال تعجب به هدف ننشست تا یوسف با خنجر آخته کار 

سلطان مغرور را بسازد.   
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