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22 سال پیش در چنین روزی، برابر 23 مرداد 1376 خورشیدی، ناصر فرهنگ فر، نوازنده چیره دست تنبک و از 
مدرسان موسیقی اصیل ایرانی در 50 سالگی درگذشت. فرهنگ فر نگاه به تنبک را در نزد فعاالن عرصه موسیقی 
سنتی تغییر داد، زیرا آنها به تنبک تنها به عنوان ساز همراهی کننده ارکستر نگاه می کردند و فرهنگ فر در گروه هایی 
که حضور پیدا کــرد، این ذهنیت را تا حدود زیــادی دگرگون کرد. او همچنین فعالیت خــود در زمینه آموزش 
تنبک نوازی را از  سال ۱۳۴۲ در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی آغاز کرد و تاثیر قابل توجهی در شیوه نوازندگی این ساز 
از خود بر جای گذاشت. این تنبک نواز شهیر در سرودن شعر و کار با قلم خطاطی نیز همچون نوازندگی تبحر داشت 

که همین امر سبب شد حتی نوازندگی اش تحت تاثیر این هنرها قرار گیرد. 
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نخستین مخترع جعبه جادو

این که چه کســی نخستین بار به 
فکرش رســید همچون سینما 
می توان تصویر و صدا را به خانه 
تک تک ساکنان کره زمین ُبرد، 
شاید نتوان به درستی مشخص 

کرد، اما کسی که برای تحقق این 
رویا تالش کرد را بی شک می شناسیم. 

131 ســال پیش در چنین روزی، برابر 14 آگوســت 
1888 میالدی، جان لوگی بِرد، مهندس اسکاتلندی 
و مخترع دســتگاه تلویزیون در شهر هلنزبرو واقع در 
غرب اسکاتلند به دنیا آمد. شهرت لوگی برد در جهان 
به خاطر اختراع تلویزیون اســت اما دستگاهی که او 
برای نخستین بار به بشریت عرضه کرد، تفاوت بسیار 
زیادی با چیزی که امروز ما از تلویزیون می شناســیم، 
داشت. تلویزیون لوگی برد را اگر بخواهیم به زبانی ساده 
و همه فهم توصیف کنیم، یک دستگاه الکترومکانیکی 
بود که با چرخش یک دیســک مدور و ســوراخ دار، با 
نوری که از ســوراخ های دیسک رد می شــد، اقدام به 
تصویرسازی می کرد. لوگی برد همان طور که گفته شد، 
حاصل تحقیقات مخترعان پیش از خود را کامل کرد 
اما تلویزیون او نیز با این که بیشتر راه را طی کرده بود، 
دستگاه کاملی نبود و عاقبت توسط دانشمندان دیگر به 

تلویزیون الکترونیکی امروزی تبدیل شد.

فرجامتذکره

س
کو

فو

عما
م

این روزها وقتی از واژه هایی چون تروریســم و گروه های تروریستی 
صحبت به میان می آید، نام هایی چون اسامه بن الدن، ابوبکر البغدادی، 
ابومصعب الزرقاوی یا نام و نشــان گروه هایی چــون القاعده، داعش، 
جبهه  النصره، جنداهلل، طالبان، الشــباب و... به ذهن متبادر می شود. 
چهره ها و گروه هایی که گویی کاری ندارند جز ارایه چهره ای زشــت از 
رحمانی ترین دین خدا روی کره زمین. اما جالب اســت بدانید در دهه 
70 میالدی به عنوان یکی از پرحاشیه ترین دهه های قرن بیستم، اکثر 
گروه های تروریستِی نام و نشان دار جهان مشی چپ گرایانه داشتند و 
مأمن بیشترشان نیز خاک اروپا بود. بریگاد سرخ در ایتالیا و فراکسیون 
ارتش سرخ در آلمان ازجمله خشن ترین گروه های تروریستی بودند که 
برای سال ها سایه ای از ترس و وحشت بر سر اروپای غربی افکنده بودند و 
از آن سو در انگستان نیز ارتش جمهوری خواه ایرلند خود را مجاز و محق 

برای کشتار غیرنظامیان می دانست. 
بازداشتشغالدربیهوشیکامل

با دنبال کردن ســیر تروریســم در دهــه 70 میالدی و با غــور در دل 
معروف ترین حمالت تروریستی به سرانجام رسیده در این دهه، به یک نام 
بیش از هر اسم و گروه مسلح دیگری اشاره شــده و آن همانا ایلیچ رامیرز 
سانچز معروف به کارلوس شغال، تروریست ونزوئالیی االصل است. 25 سال 
پیش در چنین روزی، برابر 14 آگوست 1994 میالدی، ماموران اداره امنیت 
فرانسه موفق شدند مشهورترین تروریست تمام تاریخ را که ده ها عملیات 
موفق و بدون دســتگیری را در کارنامه خود داشت، در خارطوم پایتخت 

سودان دستگیر کنند. ماموران فرانسوی کارلوس را درحالی که برای انجام 
یک عمل جراحی در بیهوشی کامل به سر می برد از روی تخت بیمارستان 
ربودند و به هواپیما منتقل کردند، هرچند اگر بدانیم این تروریست چپگرا 
طی سالیان چند بار از دست شــان فرار کرده بود شاید به آنها برای دست 
زدن به عملی چنین بزدالنه حق بدهیم! کارلوس طی دو محاکمه جداگانه 
به جرم کشتن 15 نفر به حبس ابد محکوم شد، این درحالی بود که دادگاه 

تنها پرونده هایی را که امکان اثبات جرم در آنها وجود داشت، بررسی کرد. 
25سالتأثیرکارلوسبراوپک

فهرست عملیات های کارلوس از ربودن هواپیماها گرفته تا حمله به 
سفارتخانه ها، انفجار فروشگاه ها و قطارها و گروگانگیری های مختلف 
بیشتر از آن اســت که در مقالی چنین کوتاه بگنجد، اما شاه نقش او در 
صحنه عملیات های تروریستی را بی شک باید گروگانگیری وزیران نفت 
اوپک قلمداد کرد. اتفاقی که 1975 میالدی رقم خورد و طی آن کارلوس 
و تعدادی از همدستانش با حمله به مقر اوپک در شهر وین وزرای نفت 
کشورهای تولید کننده نفت ازجمله جمشید آموزگار، وزیر نفت وقت 
ایران و زکی یمانی، وزیر نفت وقت عربستان را گروگان گرفتند. نتیجه 
ســاعت ها مذاکره بین گروگانگیران با مقامات دولتی اتریش، دریافت 
10 میلیون دالر پول نقد و پرواز تروریست ها و گروگان ها به سمت الجزایر 
بود. کارلوس نهایتا گروگان هــا را آزاد کرد و با پول ها گریخت، هرچند 
نتیجه این عملیات آن شد که برای ربع قرن اوپک نتوانست اجالسی با 

حضور همه وزیران نفت عضو خود برگزار کند. 

عصر کارلوس
افقی

1-   در هم فشرده  شده- سفارش امام علي)ع( در 
شیوه زندگي

2- بعضي ها با آن هزار ســودا دارنــد- از ماه هاي 
سریاني- دستیار

3- حرص و طمع- گدا و دریوزه- چماق کلفت
4- دریل- جایش در بازوست- نویسنده فرانسوي 

دور دنیا در هشتاد روز- آتش  
5- ســید شــهیدان اهل قلم- خمیازه- صفحه 

اینترنتی- دل آزار کهنه
6- عالمت جمع- از ســوره هاي قرآن کریم- از 

اجزاي ترشي
7- پول آفتاب تابان- راه نافرجام- دلباخته شمع

8-  ســختگیر و تندمزاج- تردید- انبار کشتي- 
پارچه کهنه

9-  منشأ  بدي- از کلمات استفهام- خسیس پس 
نمی دهد

10-  واحــد ســنجش انــرژی و کار- بی پایان، 
نامحدود- گشوده

11-  طایفه غیــور- حرف خطــاب- چاپار- از 
پرش ها در ورزش دوومیداني

12-  روي کردن بخت و اقبــال- لقب امام دهم 
شیعیان- دفعه و مرتبه- بهشت شداد

13-  گریزان- اکسید مس- صابون خیاطي
14-  پدر تاریخ- جست وخیز چهارپایان- خوراک 

اندک
15-   از ســازهاي زهي مضرابي- بخش پذیرش 

هتل
عمودی

1-  از انواع ماهیان دریایي- نساج 
2-  کشور اروپایي- شرکت تولید و انتقال برق- پی 

در پی
3-  روزنامــه ژاپني- واکســن بیماري ســل- 

سرگشته و حیران
4- همــراه تب- اثر رطوبــت- پایتخت فیجي- 

جسم و پیکر  
5- زینت و آرایش- نرم کننده-  خرس عروسکی 

سینمایی 
6- جیحون قدیم- چکاندني اسلحه- ابریشم خام
7-  مستأجر اسبق کاخ الیزه- نمایشگاه دو ساالنه

8-  گاو تبتي- ماهی دریــای خزر- تزویر- به 
رنگ سرخ

9- پســر تیــرداد و از شــاهان اشــکانی- از 
ماشین آالت کشاورزي

10-  مساوي- ســوراخ شدن الستیک چرخ- 
پول خارجي

11- اراده- غالم- پدر عمار
12-  صاعقه- کریستال- عدد منفي- شهري 

در فرانسه
13- هر یک از اتاق های قطار- شــیر اول زائو- 

موسسه معروف نظرسنجي
14- مهد المپیک- لباس تازه پوشیده- ریه

15- از بنیانگــذاران جنبش عــدم تعهد- از 
احزاب معروف ترکیه
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دانستنیها

علیحاتمیوعزتاهللانتظامی،پشتصحنهفیلم»جهانپهلوانتختی«-1375
75 سال پیش در چنین روزی، برابر 23 مرداد 1323 خورشیدی، علی حاتمی، کارگردان و فیلمنامه نویس شهیر سینمای ایران در تهران به دنیا آمد. حاتمی دانش آموخته دانشکده 
هنرهای دراماتیک بود و پیش از مرگ در 14 آذر 1375 خورشیدی حداقل ۱۵ فیلم بلند سینمایی و مجموعه تلویزیونی را مقابل دوربین برد. از میان آثار او می توان به »حسن کچل«، 

»طوقی«، »باباشمل«، »قلندر«، »ستارخان«، »سوته دالن«، »حاجی واشنگتن«، »کمال الملک«، »مادر«، »دلشدگان« و مجموعه تلویزیونی »هزاردستان« اشاره کرد.

وو
دژا

در روزهایی که نهمین و آخرین فیلــم کوئنتین تارانتینو یعنی »روزی 
روزگاری در هالیــوود« هنوز بر پرده ســینماهای  دنیاســت، نکته ای که 
طرفداران خالق »داستان های عامه پســند« و »بیل را بکش« را به تالطم 
انداخته تصمیم این کارگردان اهل  ناکسویل تنسی برای بازنشستگی، آن 
هم پس از ساختن دهمین فیلم خود اســت. نهمین فیلم همچنان روی 
پرده است و دهمین فیلم  که ظاهرا قرار است وصیتنامه هنری کارگردان 
باشد هنوز ساخته نشده، اما از همین حاال تارانتینوبازها عزا گرفته اند و به 
 دنبال راه حلی برای منصرف کردن سینماگر مورد عالقه خود از تصمیمش 
هستند. هرچند با توجه به کارنامه قابل قبول این  کارگردان و سن و  سال او که 
نیمه دهه پنجاه زندگی اش را می گذراند می توان به طرفدارانش حق داد که 
مخالف این تصمیم  باشند، اما تا این لحظه براساس اظهارنظرهای رسانه ای 
تارانتینو و برخی دوستان نزدیکش مثل برد پیت، به نظر می رسد   »فعال« 

تصمیم  او برای بازنشستگی جدی است. 
 استواردرقولوعمل،همچونکریگرانت

تنها یک دلیل باعث شد از قید »فعال« برای توصیف وضع فوق استفاده کنیم 
و آن وجود موارد مشابهی است که  سینماگران برجسته اعالم بازنشستگی 

کرده، اما مدتی بعد از تصمیم خود برگشــته و دوباره پشت دوربین یا مقابل 
آن قرار  گرفته اند. البته از سوی دیگر بوده و هستند بازیگران و کارگردان های 
برجسته ای که همچون تارانتینو از قصد خود برای  خاتمه دادن به فعالیت های 
هنری در حوزه سینما پرده برداشــته و تا انتها نیز سر حرف خود ماندند. به 
یاد بیاوریم بازیگر  بزرگی چون کری گرانت را که با سابقه بازی در فیلم های 

بزرگی چون »شمال از شــمال غربی«، »بدنام«، »معما«، و... در   64 سالگی 
که اوج پختگی یک بازیگر به حســاب می آید از دنیای سینما کناره گرفت و 
حتی التماس های کارگردان های بزرگی  چون آلفرد هیچکاک،  هاوارد هاکس 
و استنلی کوبریک نیز نتوانست در این تصمیم خللی وارد کند. گرانت 20 سال 
دیگر بعد  از اعالم بازنشســتگی زندگی کرد و در نوامبر 1986 در 82 سالگی 

درگذشت بدون آن که ذره ای از بابت این 2دهه دوری از  سینما دچار تألم باشد. 
وودیآلنوکلینتایستوود،همیشهجوان

از آن سو اما چهره های مشهور دیگری را نیز داریم که پس از کناره گیری 
خودخواســته طاقت نیاورده و دوباره خود را اســیر  جادوی سینما کردند. 
کسانی چون پیتر اتول افسانه ای و لورنس عربستان دنیای سینما که در سال 
2012 اعالم بازنشستگی  کرد و در کمتر از یک ســال بعد زیر حرف خود 
زده و دوباره مقابل دوربین قرار گرفت. یا خواکین فونیکس که سال 2008 
 به طرفداران خود گفت فیلم »دو عاشــق« آخرین حضور او مقابل دوربین 
سینماست، اما دو سال بعد قول خود را شکســت و از  سال 2010 تاکنون 
در 10فیلم دیگر نیز ایفای نقش کرده است.  البته این میان ستاره  ای چون 
جک نیکلســون را هم داریم که به  رغم  عدم کناره گیری رسمی حدود 10 
سالی می شود که در هیچ اثر سینمایی حاضر نشده  است. این که سرنوشت 
نهایی اعالم  بازنشستگی کوئنتین تارانتینو به کجا منتهی خواهد شد را باید 
منتظر نشست و دید، هرچند طرفداران او بی حرف پیش ترجیح  می دهند 
او ستاره های بی افول و ناآشــنا با واژه »بازنشستگی« همچون وودی آلن و 

کلینت ایستوود را سرمشق خود قرار دهد. 

بازنشستگی در اوج، مثل تارانتینو

مبدع فاصله گذاری در تئاتر

چند روز پیش در همین ســتون از 
کنستانتین استانیسالوسکی استاد 
فن بازیگری سینما و مبدع سبک 
متد اکتینگ نوشتیم که روشش 
مبتنی بر یکی شدن بازیگر با نقش 
یا به قولی غرق شدن در آن بود. امروز 
اما می خواهیم از مبــدع »فاصله گذاری« در 
هنر نمایش یاد کنیم که برعکس استانیسالوســکی 
قایل به این بود، هم بازیگر و هم مخاطب در هر لحظه از 
زمان اجرا باید یادشان باشد که مشغول بازی و تماشای 
یک نمایش هستند. 63 ســال پیش در چنین روزی، 
برابر 14 آگوســت 1956 میالدی، برتولت برشــت، 
نمایشــنامه نویس و کارگردان تئاتر شهیر آلمانی در 
برلین شرقی درگذشت. برشت ازجمله بزرگان تئاتر 
روایی – نقطه مقابل تئاتر دراماتیک– قلمداد می شود و 
در کارنامه اش نگارش و اجرای نمایشنامه های مشهوری 
چون »ننه دالور و فرزندانش«، »زندگی گالیله«، »دایره 
گچی قفقــازی«، »آن که گفــت آری و آن  که گفت 
نه«، »آدم آدم است«، »استثنا و قاعده« و... را می توان 
مشاهده کرد. برشت به عنوان مبدع و مجری اصطالح 
»فاصله گذاری«، مخالف غرق شدن بازیگر و مخاطب 
در نمایش بود و فاصله گرفتن از داستان را اصلی اساسی 

در زیبایی شناسی تئاتر روایی به شمار می آورد.
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حایررمیاتتیاک8
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اکیماسنالمده11

لوراجنمماماد12

بلاناحاسمتکشا13

ناتوگنارواباتش14

اکنالبازاکرنیت15

حدود85درصدازرانندگانی
کهباعثتصادفاتمرتبطبا
خوابمیشوند،مردهستند

وحدودیکسومآنهاحداکثر
30سالسندارند.
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