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صدای خاص او منهای محتوای سنگين ترانه هايش به قدری کاراکتر داشت که وقتی در فيلم های سينمايی مورد 
استفاده قرار  می گرفت به نوعی حتی روی اثر اصلی نيز سوار می شد. صحبت از لئونارد کوهن خواننده و ترانه ُسرای 
شهير کانادايی است  که ٨٥ سال پيش در چنين روزی، برابر با ٢١ سپتامبر ١٩٣٤ ميالدی، در کبک به دنيا آمد. کوهن 
دست به قلم بود و صاحب  جوايز ادبی بسيار، اما عمده شهرت او به خاطر موسيقی اش بود. او ١٠ مارس ۲۰۰۸ به عنوان 
عضو جديد وارد تاالر  مشاهير راک اند رول شد و در سال ۲۰۱۱ ميالدی به دليل مجموعه آثارش و تاثيری که بر سه 
نسل از مردم جهان گذاشت  جايزه شاهدخت آستورياس - از معتبرترين جوايز ادبی اسپانيا - را دريافت کرد. لئونارد 

کوهن هفتم نوامبر ۲۰۱۶ در ٨٢  سالگی درگذشت. 

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

اتمام صفحه آرايی
۱۶ / ۰۰

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

وارث بدبین کانت

«هيــچ مــوردی برای فلســفه 
ناسازگارتر از اين نيست که برای 
اغراض سياسی به کار گرفته شود 
و آن را وسيله امرار معاش سازند... 
اين آقايــان می خواهند زندگی 

کنند آن هم از راه فلســفه و حتی 
می خواهند زن و فرزندانشــان از اين راه 

نان بخورند... آنچه با پول به دست می آيد چيز مبتذلی 
بيش نيست...». ١٥٩سال پيش در چنين روزی، برابر 
٢١ سپتامبر ١٨٦٠ ميالدی، آرتور شوپنهاور، فيلسوف 
شهير آلمانی و يکی از بزرگترين فالسفه اروپا در شهر 
دانزينگ امپراتوری پروس (با نام امروزی گدانســک، 
واقع در لهستان) درگذشت. شــوپنهاور به دليل نگاه 
بدبينانه اش که به زندگی و انســان داشــت، در زمره 
انديشــه ورانی قرار دارد که به آنان «فيلسوفان سياه» 
می گويند. او هگل را شــيادی می دانســت که کارش 
لفاظی، مهمل بافی و ياوه گويی است. درباره  فيشته نيز 
گفته بود که کار او جادو جمبل است و به فلسفه ارتباطی 
ندارد. شوپنهاور معتقد بود بسياری از فيلسوفان، فلسفه 
را به وسيله  امرار معاش تبديل کرده اند و سخنان آنها 
را تنها می توان از ديوانگان و مجانين شنيد. شوپنهاور 
برای کانت احترام ويژه ای قايــل بود و به نوعی خود را 

وارث او برمی شمرد.

فرجامتذکره
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عما
م

خريد کشتی جنگی پرسپوليس توسط ناصرالدين شاه قاجار را بايد 
سرآغاز تشــکيل نيروی دريايی مدرن ايران در دوران معاصر به شمار 
آورد. در دوره پهلوی اول با اضافه شدن ناوهای ببر و پلنگ، ايران تشکيل 
قوی ترين نيروی دريايی در بين کشورهای همسايه را کليد زد، هرچند 
همان زمان نيز نيروی دريايی انگلستان چون ميهمانی ناخوانده همچنان 
قدرتمندترين نيروی بحری اين آبراه محصور به شمار می رفت. با نقض 
بی طرفی ايران در جنگ جهانی دوم، انگليسی ها اين ناوها را با بمباران 
هوايی از دور خارج کردند تا دومين مرحله از مدرنيزاسيون نيروی دريايی 
ايران نيز با بن بست مواجه شود. در آغاز دهه٧٠ ميالدی تجهيز ارتش 
ايران به پيشرفته ترين سالح های روز دنيا در دستور کار قرار گرفت و از 
اين تاريخ تا بهمن ١٣٥٧ که انقالب اسالمی در ايران به پيروزی رسيد، 
نيروی دريايی ايران ديگر چه به لحاظ تجربه و چه کارآمدی تجهيزات، 

در منطقه خليج فارس رقيبی برای خود مشاهده نمی کرد.
فلج شدن بعثی ها با مرواريد

حمله نظامی رژيم بعث عراق به خاک ايــران، فرصتی بود تا نيروی 
دريايی بعد از تجربه ناموفق دفاع از حدود آبی کشــور در جنگ جهانی 
دوم، خود را يک بار برای هميشــه اثبات کند. از همين رو ٦٨ روز پس از 
حمله عراق و ٣٤روز پس از اشــغال خرمشهر، درحالی  که بغداد مست 
باده پيروزی بود، نيروی دريايی ايران با طراحی عمليات «مرواريد» که 
حمايت جنگنده های نيروی هوايی را نيز پشــت خود داشت، به بندر 
ام القصر و سکوهای نفتی البکر و االميه عراق در ساحل اروندرود حمله 

کرد. رهاورد اين عمليات غرق شدن ١١ شناور جنگی ارتش بعث بود، 
به طوری که نيروی دريايی عراق را تا پايــان جنگ از صحنه معادالت 
نظامی در خليج فارس کنار گذاشت. پس از عمليات مرواريد که هزينه 
آن برای ايران از دســت دادن ناوچه پيکان بــود، صادرات تانکری نفت 
عراق از خليج فارس به شکل کامل قطع شد و رژيم صدام حتی نتوانست 
کشتی های جنگی ای که به تازگی از ايتاليا خريداری کرده بود را تحويل 

گرفته و عملياتی کند.
غرق کردن کشتی غيرنظامی 

اما شايد نقطه عطف و شب قدر نيروی دريايی ايران را در جريان جنگ 
نفتکش ها و مواجهه آن با نيرويی ده ها برابر قوی تر يعنی نيروی دريايی 
اياالت متحده آمريکا بايد جســت وجو کرد. ٣٢ ســال پيش در چنين 
روزی، برابر ٣٠ شهريور ١٣٦٦ خورشيدی، نيروی دريايی آمريکا کشتی 
ايران اجر را در خليج فارس هدف قرار داد و پس از به شهادت رســاندن 
تعدادی از خدمه آن، اين کشــتی تدارکاتی را به تصــرف خود درآورد. 
آمريکايی ها، ايران اجر را متهم به مين گذاری در آب های خليج فارس 
کرده و ٥روز بعد آن  را به قعر آب های بين المللی فرســتادند. اين اقدام 
آمريکايی ها در ادامه موجب سلســله برخوردهای نظامی بين نيروی 
دريايی دوکشور در آب های خليج فارس شد. برخوردهايی که حداقل از 
طرف اياالت متحده فقط سمت و سوی نظامی نداشت و هدف گرفتن 
اهداف غيرنظامی همچون سکوهای نفتی و نهايتا ايرباس ايرانی با ٢٩٠ 

مسافر را نيز در بر گرفت.

خاطره ایران اجر
افقی

١-  دليل تراشی- دروازه بان تيم ملي ايران
٢- پيک کاغذی- رايزني- درياچه اي در آفريقا

٣-  اتمسفر- واحد شــمارش توپ- نوزدهمين 
سوره قرآن

٤-  اهلي- دســتگاه فشار- پســوند صفت ساز- 
بي حال و کرخت

٥- نوعي لباس نــوزاد- زرد انگليســي- حرف 
انتخاب- ضربه سر در فوتبال

٦-  عيد ويتنامي ها- بمب آتش زا- بيخ آستين
٧- دريا- بازي محلي- از شاهان اشکانی 

٨-  اسب چاپار- سلطه و نفوذ- قلب دوم- حشره 
خونخوار

٩- جلسه بزرگداشت دوستي- سر به انگليسی- 
گرمي و حرارت

١٠- رودســت خوردن- دوره پيش از اسالم در 
عربستان- عالمت مفعول

١١- رمق آخــر- دل آزار کهنــه- آهن- جزيره 
تبعيدگاه رضاخان

١٢- مجتمع بي سروته- گاز نيتروژن- واحد پول 
غنا- واحد اختالف پتانسيل

١٣- الزم و ضروري-  سقف آويز خانگي- ترشي 
انار  

١٤-  تاخت و تاز- از شهرهاي استان فارس- شتر 
تندرو

١٥-   قرمز تيره- از فرماندهان شهيد دفاع مقدس

عمودی
١- بهبودی و سالمتی- عود هندي 

٢-  گشــوده- تنها موجود زنده درياچه اروميه- 
پايتخت کانادا

٣-  محافظ مغز- نيشتر- لوکس
٤-  سريع خودماني- ســه کيلو- مقابل محال- 

واحد شمارش مغازه
٥-  ريشه مو- ساز بادي چوبي- بوي رطوبت

٦- چکامه- امتياز ورزشي- نگاه خيره
٧- پيش درآمــد تيم دورتموند، از باشــگاه هاي 

فوتبال آلمان- تحقيق و تفحص
٨-  چين وشــکن- نگهبان کــودک- بازنده 

شطرنج- صفت سرو
٩- کشف مادام کوری- بيماري روحي

١٠-  نفس خســته- ازدواج کردن - واحد پول 
عهد ساسانيان

١١- تکرار حرفي- گل هميشــه بهار- الکي و 
بي مطالعه

١٢-  ديوار کاهگلي- نشــاني- ضمير داخل- 
آزاد

١٣- کال- صدا و آواز- مکعب فکري
١٤- توطئه پنهاني- ضدعفوني شده- پرحرفي
١٥- راستا و کشيدگي- پارچه کت و شلواری
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دانستنى ها

بيلبو بگينز  و  گولم 
در «هابيت، يا آن جا و بازگشت دوباره»

 اثر  مايکل هيگ
٨٢  سال پيش در چنين روزی، برابر ٢١ سپتامبر ١٩٣٧ ميالدی، 
کتاب «هابيت، يا آن جا و بازگشــت دوباره» اثر جی.آر.آر تالکين 
نويسنده شــهير انگليسی در لندن منتشر شــد. تا امروز بيش از 
۱۴۰ ميليون نسخه از اين کتاب در سرتاسر جهان به فروش رفته 
است. اقتباس سينمايی اين کتاب در  سال ٢٠١٤ ميالدی با عنوان 
«هابيت: نبرد پنج سپاه» به روی پرده سينماها رفت و نزديک به 

يک ميليارد دالر فروخت.

وو
دژا

تقريبا همه آنهايی که فيلم ها و سريال های تلويزيونی روز دنيا را دنبال 
می کنند با واژه انگليسی «اسپويل» آشنا هستند.  اسپويل در لغت معناهای 
بســياری دارد ازجمله خراب کردن، فاسد شدن، خســارت وارد کردن، 
پوسيده شدن، يغما، فساد،  تباهی، تاراج، ضايع کردن، فاسد کردن، از بين 
بردن  و... اما برای فيلم بين های حرفه ای اين واژه تنها يک معنا دارد: «لو  دادن 
داستان فيلم!» و دقيقا به همين خاطر سينمايی نويس های متعهد در همان 
خطوط نخستين مطالب خود هشدار می دهند که   «اين مطلب ممکن است 

برای کسانی که فيلم (يا سريال) را نديده اند حاوی اسپويل باشد!»  
خانه پوشالی و التماس های اوباما

بی تعارف اسپويل کننده ها ازجمله منفورترين افراد در بين سينمادوستان 
هســتند. هنوز توييت های باراک اوباما  رئيس جمهوری وقت آمريکا که 
التماس می کرد کسی داستان ســريال «خانه پوشالی» را برايش اسپويل 
نکند از يادها نرفته  است. اين ميان اما شايد بدترين نوع لو رفتن داستان يک 
فيلم و سريال نه هنگام اکران و نمايش آن، بلکه در زمان فيلمبرداری  يا حتی 
پيش از آن، بعد از نوشــتن فيلمنامه اش باشد. هنوز زمان زيادی از پخش 
فصل آخر ســريال پرطرفدار «بازی تاج و  تخت» نگذشته است و عجيب 

آن که اين سريال در طول حيات خود تقريبا همه موارد مطرح شده يعنی 
اسپويل در زمان  نوشتن فيلمنامه، اسپويل در زمان فيلمبرداری و اسپويل 
در زمان پخش را تجربه کرد! تازه اين درحالی است که  دست اندرکاران اين 
سريال امنيتی ترين تمهيدات را برای جلوگيری از لو رفتن داستان خود به 
مورد اجرا گذاشتند و با ايزوله  کردن محل فيلمبرداری، حتی فينال داستان 

را در چند ورژن متفاوت فيلمبرداری کردند تا احيانا کسی نتواند به ضرس 
قاطع  پايان آن را برای ديگران اسپويل کند؛ تالش هايی که نهايتا صددرصد 
هم موفق نبود. يا به ياد بياوريد لو رفتن فيلمنامه «هشت  نفرت انگيز» را که 
به خاطرش کوئنتين تارانتينو تا پای منصرف شدن از ساخت اين فيلم رفت. 

پس به سينمايی ها حق بدهيد با  شنيدن واژه «اسپويل» کهير بزنند! 

شتر اسپويل مقابل خانه حاتمی کيا
اين روزها شايد مهمترين خبر سينمای ايران را بايد در کليد خوردن فيلم 
تازه ابراهيم حاتمی کيا يعنی «خروج» خالصه کرد.  اما نکته جالب تر اين که 
حاتمی کيا نيز در فيلم آخر خود گرفتار اسپويل شــده و يکی از بازيگران 
انصرافی فيلمش احتماال بدون  اين که خود متوجه باشد داستان «خروج» را 
برای رسانه هايی که از کوچکترين خبر های مربوط به حاتمی کيا نمی گذرند 
فاش  کرده اســت. حاتمی کيايی که معموال تا موعد نخســتين اکران در 
جشنواره فيلم فجر اجازه نمی داد کوچکترين خبری در  خصوص داستان 
فيلمش به بيرون درز کند، حاال با لو رفتن داســتان «خــروج» آن هم در 
نخستين روزهای فيلمبرداری آن مواجه  شده است. اگر می خواهيد ميزان 
حساسيت کارگردان ها نسبت به لو رفتن داستان فيلم شان را بدانيد فقط 
خالصه داستان های  منتشر شده در مجله فيلم ويژه جشنواره فيلم فجر را 
به ياد بياوريد. جمالتی شاعرانه، حکيمانه  يا بعضا ديالوگی بی ربط از  فيلم 
که تنها هدف از انتشار آن لو ندادن داستان به مخاطب پيش از نخستين 
اکران آن است. حاال ديگر خودتان حال و احوال  اين روزهای حاتمی کيا را 

حدس بزنيد!       

اسپویل از آن چه مى اندیشید به شما نزدیک تر است! 

شاهزاده وحشت

قسمت دوم فیلم ترسناك IT که به 
فارســى «آن» ترجمه شده است، 
این روزها بر پرده ســینماهاى 
جهــان درحال نمایش اســت. 
داســتانى درخصــوص دلقکى 
ترســناك به نام پنى وایز است که 
از ترس آدم ها خصوصا بچه هــا براى ادامه 
حیات خود تغذیه مى کند. قسمت نخست این فیلم  
سال 2017 میالدى اکران شــد و با گیشه اى معادل 
700 میلیون دالر لقب پرفروش ترین فیلم ترســناك 
تاریخ ســینما را از آن خود کرد. مى توانیم درخصوص 
کارگردان یا بازیگران این فیلم هم صحبت کنیم، اما 
قطعا جذاب تر از حرف زدن راجــع به خالق اثر یعنى 
استیون کینگ نخواهد بود. نویسنده شهیر آمریکایى 
و سلطان رمان ترسناك همه ادوار تاریخ ادبیات 72 سال 
پیش در چنین روزى، برابر 21 سپتامبر 1947 میالدى 
در پورتلند به دنیا آمد. شــاید در هیچ دوره اى از تاریخ 
ادبیات هیچ نویسنده اى همچون کینگ نتوانسته باشد 
با تلفیق دو گونه «ترسناك» و «خیال پردازى»، هراسى 
چنین مرموز و خورنده را زیر پوســت مخاطب تزریق 
کند. ویژگــى اى که آثار او را بــه بهترین متریال براى 
اقتباس سینمایى تبدیل مى کند و البته که سینما نیز 

تا امروز حداکثر بهره خود را از آن برده است. 

واکنـش سـریع هنـگام وقوع 
از  را  شـما  مى توانـد  زلزلـه 
محافظت  احتمالـى  جراحـات 
کنـد. حداقـل دوبار در سـال 
تمریـن کنیـد. را  پناه گیـرى 
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ناهفصاناهاپسدق1
ونمىزبسدوگىد2
ساتفگتاىلسور3
الجىىانىبهلان4
نىابلوكنقانش5
زىافرازمرقن6
ازبقىفررزرا7
سگانىوزاىپجس8
تلوانامكوخى9
الاىعباهمرس10
مروبوررداىرا11
بانبهناىاپفرژ12
وماموجهىىا اد13
لوكشاىسمشرسه14
ىسهكرعمراىبشتا15


