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شماره 2031جدول

تسلیم شدن سربازان عراقی در برابر نیروهای ائتالف - 1991
 30 سال پیش در چنین روزی، برابر یکم آگوست 1990 میالدی، ارتش عراق با حمله به کویت این کشور را به اشغال خود درآورد. اقدامی که 
درنهایت به شعله ورشدن آتش یکی از بزرگ ترین جنگ های قرن بیستم مشهور به »جنگ اول خلیج فارس« منجر شد. بغداد در ادامه 
اخطارهای شورای امنیت سازمان ملل متحد را نادیده گرفت و باعث شد ایاالت متحده آمریکا در ژانویه 1991 با تشکیل ائتالفی از کشورهای 
مختلف عملیات »طوفان صحرا« را برای بیرون کردن عراق از کویت کلید بزند. »طوفان صحرا« را بزرگ ترین نبرد قرن بیستم پس از جنگ جهانی 

دوم از لحاظ تعداد تجهیزات و متحدان برآورد کرده اند.

شمایل

ماضی نه چندان بعید

 201 سال پیش در چنین 
گوست 1819  روزی، برابر یکم آ

میالدی، هرمان ملویل، 
نویسنده شهیر آمریکایی، در 

نیویورک به دنیا آمد. رمان 
»موبی دیک« از برترین 

شاهکارهای ادبیات آمریکا و 
جهان به قلم اوست، هر چند 

آثار ملویل در زمان حیاتش 
چندان مورد استقبال قرار 

نگرفتند و حتی رمان هایش 
مثل »موبی دیک« که با 

موضوع »دریا« نگاشت از 
تعداد خوانندگانش کاست. 

رابرت لویی استیونسون، 
نویسنده شهیر اسکاتلندی و 

خالق رمان »جزیره گنج« 
عقیده داشت که گوش 

ملویل به اندازه کافی حساس 
نبود و درست به همین دلیل 
آهنگ واژه ها را آنچنان که باید 
تشخیص نمی داد. او معموال 

امالی کلمات را اشتباه 
می نوشت و اغلب اغالط 

دستوری در نوشته هایش به 
چشم می خورد. ملویل به 
استعمال لغات قدیمی و 

مهجور تمایل داشت و همین 
 چهره ای کهنه به نثر 

او می داد.

]شهروند[ وقتی از ژانر وحشت در عرصه ادبیات صحبت به 
میان می آید هیچ کس به اندازه استیون کینگ، نویسنده شهیر 
آمریکایی، شایسته اقبال و توجه خاص و عام نیست. شما احتماال 
یا کتابی از او خوانده اید یا دست  کم یکی دو تا از فیلم هایی که مهر 
اقتباس از آثار کینگ را بر خود دارند، دیده اید؛ فیلم هایی چون 
»درخشش«، »مسیر سبز«، »رستگاری در شاوشنک« و.... نام کامل 
او استیون ادوین کینگ است؛ متولد بیست و یکم سپتامبر  سال 

1947 در پورتلند، ایالت ِمین آمریکاست و اکنون 73  سال دارد.
برای  تاکنون  او  اما  ا ست؛  رمان نویسی  کینگ  اصلی  شغل   -1
تولید مختلفی  برنامه  های  رسانه ها  از  بسیاری  و   تلویزیون 

 کرده است.
2- کتاب های او به سه دسته  »ترسناک«، »فانتزی- تخیلی« و »علمی-

تخیلی« طبقه بندی می شود.
3- کینگ تاکنون بیش از 49 رمان بلند، 7 کتاب با نام مستعار، 5 

کتاب غیرداستانی و 5 مجموعه داستان کوتاه نوشته است.
4- او در  سال 1971 با همسرش، تابیتا کینگ، ازدواج کرد. این زوج 

صاحب سه فرزند به نام های نائومی، جو و اوون هستند.
و  همسر  او  پدر  نداشت،  سالی  و  سن  استیون  که  زمانی   -5

فرزندانش )دیوید و استیون( را رها کرد و رفت.
6- او در کودکی شاهد جان باختن دوستش در تصادف با قطار 
 بود. کینگ این اتفاق را تأثیرگذارترین واقعه زندگی اش توصیف

 کرده است.
7- کینگ مدرک لیسانس هنر و زبان انگلیسی خود را از دانشگاه 

ِمین گرفته است. 

8- او پیش از اینکه رمان نویس مشهور و موفقی بشود، برای 
مجله  ای به نام کاوالیه داستان های کوتاه می نوشت.

9- استیون طرح کلی و پیش نویس رمان »َکری« را در سطل زباله 
انداخته بود، اما همسرش تابیتا کامال اتفاقی آن را پیدا کرد. چاپ 

نخست این رمان بعدها بیش از 400 هزار دالر فروخت!
10- استیون کینگ در دهه  80 به الکل و مواد مخدر اعتیاد پیدا کرد 

اما توانست خودش را از دام آنها نجات بدهد.
11- کینگ در  سال 1999 با یک مینی بوس تصادف کرد. ریه  و پای 

راست او در این حادثه چندین جراحت دید.
12- کینگ سعی می کند روزانه حداقل 2 هزار کلمه بنویسد.

13- او ترجیح می دهد داستان هایش را به جای تایپ کردن روی 
کاغذ و با خودنویس بنویسد.

14- کینگ از  سال 2003 به عنوان روزنامه نگار حوزه  فرهنگ در مجله   
اینترتینمنت ویکلی )سرگرمی هفتگی( می نویسد.

15- او طرفدار گروه  هارد راک استرالیایی AC/DC و گروه راک آمریکایی 
رامونز است.

16- خود کینگ میان فیلم هایی که از روی رمان های او اقتباس 
شده اند، سه فیلم »کنار من بمان«، »رستگاری در شاوشنک« و 

»مه« را دوست دارد.
17- استیون کینگ در فیلم »نایت رایدر« اثر جرج رومرو در نقش یک 

تماشاچی بازی کرد.
18- استیون یکی از پروپا قرص ترین طرفداران تیم بیسبال بوستون 

رد ساکس است.
برگردان از thefactsite- مترجم: فاطمه کرمی

پادشاه وحشت در اقلیم ادبیات

افقی| 1 گردنبند- از باشگاه های بوندس لیگای آلمان- شهر خرما 2- مایعی که از کبد ترشح می شود- در بزرگ- باد 3- شهری زیبا در گیالن- 
تفریح و هواخوری- باد خنک 4- آشکار و نمایان- گشوده- فیلم رویدادهای واقعی 5- صورت- راهی که به آخر نمی رسد!- قمر- نیم صدای 
گاو 6- تصدیق انگلیسی- شعبده بازی- مایه حیات- تکرار حرفی 7- در رگ ها جاری است- نوعی پارچه نخی ساده- شراره آتش 8-  آبله 
سوختگی- عنصر شیمیایی- موضوع و مبحث- هدف تیر 9- از ماهی های دریای خزر- غذای زندانیان و اسیران- انجیر عرب 10- خاموش 
فرنگی- سایه- واخواست -نت میانی 11- مهره شطرنج- نوعی ماهی رودخانه- ویتامین جدولی- برجستگی الستیک 12- تنبل- ناچیز- 
نیست و معدوم شده 13- کرم شب تاب- جوهر پرینتر- از شهدای انقالب اسالمی 14- روز- فاقد اصالت خانوادگی- اهل هرات 15- رطوبت 

خسیس- گریه برای فریب بقیه- سرسرا

در  کتاب  محفظه  اروپا 2-  در  کوچک  بسیار  کشوری  دستواره-   -1 عمودی| 
کتابخانه- جدا- نوعی هواپیمای جنگی 3- نوعی کمد با چند کشو- منقار پرنده- 
امامزاده ای نزدیک رشت  4- نویسنده آمریکایی برنده نوبل 1948 و صاحب 
اثر سرزمین هرز-  سخن و گفتار- سرکه 5- کاله الف- جای پا- مدافع چپ 
بارسا- سایه 6- رفوزه- استان سردسیر- درخت انگور 7- از آالت موسیقی- 
ترشی آزمایشگاه- تنزیل پول 8- پول واحد اروپایی- عید ویتنامی ها- خدای 
خورشید- ستاره شناس 9- نوعی شیرینی- ساز ارامنه- ریسمان 10- جنبش 
هوا- محله ای در شمال تهران- آش 11- راه میان بر- افسار- بخار دهان- مادر 
تازی 12- پوزه- دوام- گاه مقهور رابطه می شود 13- پهلوان شاهنامه- قصد و 
آهنگ- عرضه و توانایی 14- نمایش دوساالنه- طایفه کوچ نشین- سرگشته 

15- بنیان گذار کشور اسالمی پاکستان-  سال آذری

حل جدول شماره 2030

وقوع  وجودی-انسانگرا[  روان پژوه  بازیاری زاده،  ]یحیی 
همه گیری جهانی کووید-19 باعث شد نسلی از ما که همه گیری 
بیماری های مسری در مقیاس جهانی را مربوط به گذشته های 
خیلی دور از خویش می پنداشتم و به بایگانی تاریخ حافظه مان 
وجود  همه  با  را  پیامدهایش  و  تجربه  را  آن  بودیم،  سپرده 
مضطرب مان احساس کنیم. از روز فراگیرشدن این بیماری در 
سطح جهان، یکی از پرتکرارترین پرسش های بسیاری از ما احتماال 
این بوده است که این شرایط ناگوار تا چه زمانی ادامه دارد و کی پایان 
می پذیرد؟ ریشه روانی این پرسش را می توان در تمنایمان به 
بازگشت به شرایط قبل از پیدایش و شیوع این بیماری -یعنی 
همان شرایطی که بسیاری از ما از آن ناراضی و همواره خواهان 
پایان یافتن و خروج از آن بودیم-  جست وجو کنیم. حال و پس از 
وقوع جهانگیرشدن کووید-19، ناگهان ناباورانه خویش را در حالی 
یافته ایم که همان شرایطی که آن را بس ناگوار می دانستیم، برایمان 
بازگشت  برای  که  است  شده  دلنواز  آرزویی  به  تبدیل  چنان 
در  زیستنده  انسان  برای  لحظه شماریم.  بی صبرانه  دوباره اش 
جامعه و فرهنگ نابیگانه با مضامین متعالی آیین های سپهرین در 
این شرایط دو مضمون آشنای برآمده و ملهم از ادبیات دینی شاید 
بیشتر و زودتر به صورت ملموس تجربه شود. مضمون نخست 
کتب مقدس سایر  احتماال  و  کتاب مقدس مسلمانان  اشاره 
را در بر می گیرد، مبنی بر تمنای  آن  از  آیین های سپهرین قبل 
دوزخیان از خداوند برای بازگردانده شدن دیگربار به جهانی که با 
پایان یافتن عمر از آنجا کوچیده اند، بازگشتی با قصد زندگی  کردن بر 
سیاقی متفاوت از زندگی پیشین که منجر به نتیجه ناگوار فعلی 
شده است. دومین مضمون که در شرایط فعلی لمس پذیرتر از 
قبل می شود، گفته معروف پیامبر)ص( دایر بر این است که »چون 
بدی پیش آمدت از بدتر بیندیش«، به معنای دمی اندیشیدن به 
شرایطی دشوارتر از شرایط ناگوار به وقوع پیوسته فعلی یا بدترین 
سناریوی ممکن که می تواند احساس به خواب رفته شکرگزاری که 
حسی بسیار ارزنده از حیث آثار روانشناختی و تاب آوری روانی است 
را در وجود نیازمند تسالیمان بیدار کند. تبدیل شدن شرایطی که 
قبل از شیوع کووید-19 خواهان پایان یافتن و خروج از آن بودیم به 
آرزویی که برای بازگشت دوباره به آن لحظه شماری می کنیم ناشی از 
عوامل مختلفی است. یکی از این دالیل را شاید بتوان دیدن 
خویش در آینه دنیای نیازآفرین و مصرف گرای متأثر از ارزش های 
فراگیرشده اقتصاد سرمایه داری بر بستر آنچه جهانی شدن نامیده 
بر  تمرکز  با  که  خویش  از  نسخه ای  تجربه  دانست.  می شود 
»ناداشته «هایمان بیشتر از »داشته« هایمان شناخته می شود. 
ناداشته هایی که اقتصاد سرمایه داری آنها را با هدف دستیابی به 
سود بیشتر تولید کرده و در سایه تبلیغاتی پرزرق و برق نداشتن 
آنها و  آورده و موجب نارضایتی ما از نداشتن  آنها را به یادمان 
معطوف کردن سبک و سمت زندگی مان به سوی دستیابی به آنها 
شده است. اگر این سبک زندگی با محوریت تمرکز بر »ناداشته ها« 
بیشتر از »داشته ها« را به صورت قرارداری برای فهم بهتر پیام این 

نوشتار »ناداشته محور« بنامیم، سبک مقابل آن شیوه ای از زندگی 
است که ما بر داشته هایمان بیشتر از ناداشته هایمان تمرکز داریم. 
تمرکز بر داشته ها معطوف به شکرگزاری بیشتر، آزمندی کمتر، 
صبوری بیشتر بوده که ثمره آن در تاب آوری بیشتر در دشواری ها و 
مصائب اجتناب ناپذیر و تجربه آرامش بیشتر نسبت به اضطراب، 
جلوه گر می شود. در حقیقت می توانیم ضمن ابراز تأسف از تلفات و 
فروکاستن  برای  تالش  و  کووید-19  همه گیری  آسیب های 
آسیب های ناشی از آن، از یاد نبریم که این همه گیری لحظه ای 
زندگی  سبک  بر  تمام عیارمان  تمرکز  و  توجه  از  را  ما  حواس 
از  بسیاری  روی  به  را  دیدگان مان  و  کرده  پرت  »ناداشته محور« 
داشته های ارزشمندمان گشوده است. داشته هایی که تا پیش از 
این به وجودشان عادت کرده و در تمنای بی تابانه ناداشته هایمان 
امکان  مثال  بودیم؛  کرده  فراموش  و  انگاشته  بدیهی  را  آنها 
بهره مندی از دید و بازدیدها، رفت و آمد آزادانه به جاهای مختلف 
شهر، محل کار، سفر و صدها امکان از این دست که اکنون به خاطر 
وقوع همه گیری این بیماری مسری مشمول محدودیت شده و تا 
پیش از این نمی پنداشتیم که روزی آن را از دست بدهیم و آرزومند 
دستیابی دگربار به چنین امور بدیهی ای شویم. همه این امور و 
زندگی  سبک  در  دیگر  بدیهی  به ظاهر  داشته  و  امکان  صدها 
داشته محور به عنوان نعمت هایی که می توانست وجود نداشته و 
هر لحظه می تواند دسترسی به آن از انسان دریغ شود، در کانون 
توجه مستمر قرار داشته و موجب پدیدآمدن فروتنی و حس 
شکرگزاری و بهره مندی از مزایای مختلف آن و در رأس آنها، آنچه 
آرامشی که به رغم توسعه دایره  آرامشش می خوانیم می شود؛ 
دارایی ها و رفاه مان در سبک زندگی ناداشته محور، کمتر از آن 
بهره مند بوده ایم. اگر چه میزان رفاه و احساس آرامش و شادمانی 
ناهمبسته نیستند، از یک سطح به بعد اما باالتر رفتن میزان رفاه 
معادل افزایش آرامش و شادمانی نبوده و ای بسا در بسیاری موارد، 
با تشویش آفرینی ناشی از دل مشغولی های رقابت بر سر منابع و 
منافع، فروکاهنده آن نیز باشد. اتخاذ رویکرد داشته محور، دوری از 
مواهب مشروع دنیا و به استقبال فقر رفتن نبوده بلکه در یک 
معنا تالش منطقی و طبیعی برای بهره مندی از مواهب یک زندگی 
متعادل تلقی می شود. همان گونه که چشم فروبستن کامل بر 
ناداشته ها و تعلیق و توقف تالش برای رشد و رونق در مقدار و 
مسیر متوازن و متعادل آن ناصواب است، افراط در آن اما آنچنان 
که شرح آن رفت می تواند موجب بیش آسیب پذیر گردیدن مان 
شود. بر بستر زمین بس حاصلخیز میان این دو نوع سبک زندگی 
بر  تمرکز  با  سبک  و  ناداشته هایمان  بر  تمرکز  با  سبک  یعنی 
داشته هایمان، درخت یک فضیلت اخالقی ارزشمند روییده است 
که قناعت نام دارد. کشف اینکه باران سرشک دیدگان چه کسی با 
نوازش جان بذر بنهفته این درخت در خاک زندگی، موجب رویش و 
بالندگی آن شده و نیز این که  میوه این درخت چیست و حیات خانه 
کدامین این دو همسایه را سایه سار و میوه بارست، به گرامی 

خواننده اندیشگر و تشنه حقیقت وا می نهیم.

کووید-19 و فرصت نوآفرینی خویش

کوانتوم

نگاه

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

123456789101112131415
دتیلوژوویمورس1
لیبکیلکاتارا2
یاپولیعقرمجن3
ابماسالاودرمت4
زاریمسرتوبکی5
عیرست رافرابخا6
زایاوالینغوگ7
الامرفینویا بو8
دیمحلومننیرب9
رتتسموتاسانور10
اایدورمیوقتن11
وسوراتاینوربا12
رولورردساسوب13
دقنلایسرمدری14
نتبونهببایساو15


