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آنهايی که فيلم «دونده ماراتن» يا Marathon Man محصول ١٩٧٦ به کارگردانی جان شلزينگر را ديده اند حتما 
شخصيت دکتر کريستين زل را به ياد دارند. افسر نازی سابق که به دنبال صندوقچه ای پر از الماس است و برای رسيدن به 
هدف خود از هيچ جنايتی رويگردان نيست. شکنجه کردن داستين  هافمن با ابزار دندانپزشکی توسط دکتر زل، همچنين 
حرف های ردوبدل شده بين اين دو، جزو مشــهورترين صحنه ها و ديالوگ های تاريخ سينما به شمار می رود. اما ايفاگر 
نقش دکتر زل در اين فيلم کسی نيست جز ِسر الرنس اوليويه، بازيگر شهير انگليسی که ٣٠ سال پيش در چنين روزی، 
برابر ١١ جوالی ١٩٨٩ در ٨٢ سالگی درگذشت. اوليويه همچنين يکی از معروف ترين شکسپرين ها يا همان «بازيگران 

شکسپيری» صحنه تئاتر به شمار می رود و برخی از اهل فن او را بزرگترين هنرپيشه قرن بيستم لقب داده اند. 

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

اتمام صفحه آرايی
۱۶ / ۰۰

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

مدیون کنگره، نه صندوق رأى  

 ٢٥٢ ســال پيــش در چنيــن 
روزی، برابــر ١١ جــوالی ١٧٦٧ 
ميالدی، جان کوئينســی آدامز، 
ششمين رئيس جمهوری اياالت 
متحده  آمريکا در برينتری ايالت 

ماساچوست به دنيا آمد. کوئينسی 
آدامز که پيش از تکيــه زدن بر صندلی 

رياست جمهوری پســت  وزارت امورخارجه در دولت 
جيمز مونــرو (پنجمين رئيس جمهــوری آمريکا) را 
برعهده داشت، بعد از رسيدن به قدرت  دکترين مونرو 
مبنی بر حياط خلوت انگاری منطقه آمريکای جنوبی 
و جلوگيری از مداخله اروپا در مســائل و مشکالت قاره 
 آمريکا را با قدرت ادامه داد. همچنين کوئينسی آدامز را 
بايد نخستين رئيس جمهوری اياالت متحده به حساب 
آورد که نه از  طريق صنــدوق رأی که با رأی نمايندگان 
مجلس آمريکا به کاخ سفيد راه يافت. دليل امر فوق هم 
اين بود که هيچ يک از  نامزدهای پست رياست جمهوری 
در انتخابات رأی کافی به دست نياورده بودند و چنين 
شــد که کنگره خود مجبور به دخالت  شد. کوئينسی 
آدامز اما در داخل آمريکا رئيس جمهوری محبوبی نبود 
و ٤ سال بيشتر در قدرت نماند. سال های حکمرانی او  در 
آمريکا مقارن بود با سلطنت فتحعلی  شاه در ايران و دوره 

دوم جنگ های ايران و روسيه.   

فرجامتذکره

س
کو

فو

عما
م

در سالی که فوتباليست های سرشناســی چون روماريوی برزيلی، 
هريستو استويچکف بلغاری، تدی شرينگهام و لس فرديناند بريتانيايی 
و خورخــه کامپوس مکزيکی پــا به عرصه حيات گذاشــتند، يکی از 
جنجالی ترين جام های جهانــی فوتبال در زادگاه ايــن ورزش يعنی 
انگلستان برگزار شــد. صحبت از جام جهانی ١٩٦٦ است که ٥٣ سال 
پيش در چنين روزی، برابر ١١ جــوالی ١٩٦٦ ميالدی با بازی بين دو 
تيم انگلستان و اروگوئه کليد خورد و ١٩روز بعد با برگزاری ديدار فينال 
بين تيم های آلمان غربی و انگلستان به پايان رسيد. در اين  سال انگلستان 
برای نخستين و آخرين بار جام جهانی را به خانه برد تا مدعيان اختراع 
و معرفی فوتبال به جهان دست شان از مهمترين جام اين ورزش کوتاه 

نمانده باشد.
نماينده سربلند آسيا

برزيل، آرژانتين، انگلستان، اروگوئه، شيلی، پرتغال، ايتاليا، مجارستان، 
سوييس، آلمان غربی، فرانسه، اتحاد جماهير شوروی، مکزيک، اسپانيا، 
بلغارستان و کره شمالی! بله درست اســت کره شمالی! نام جام جهانی 
١٩٦٦ منهای برخی حواشــی ريز و درشت پيوندی ناگسستنی با نام 
کره شمالی و واژه معروف «طوفان زرد» دارد. در آن  سال هايی که فقط 
يک تيم از آسيا می توانست مجوز حضور در جام جهانی فوتبال را به دست 
آورد، اين کره شمالی بود که مامور شد تا از حقانيت فوتبال قاره کهن و 
همچنين شايستگی خود به عنوان تنها نماينده آسيايی ها در اين جام 
دفاع کند. آنهايی که کره شمالی را زنگ تفريح و کيسه بوکس تيم های 

قدر قدرت جام ١٩٦٦ ارزيابی کــرده بودند، بعد از پيروزی يک بر صفر 
اين تيم مقابل تيم نامدار و پرستاره ايتاليا، تازه فهميدند که با چه کسی 
طرف هستند. هرچند کره شــمالی در مرحله بعد در عين شايستگی 
مغلوب پرتغال شــد، اما خاطره «طوفان زرد» را تا ابد در دل تاريخ همه 

ادوار جام جهانی ثبت کرد.
گل مشکوک ابدی

هرچقدر پله ستاره برزيلی فوتبال جهان در جام ١٩٦٦ ناموفق بود، 
اوزه بيو ســتاره تيم ملی فوتبال پرتغال درخشــيد و توانست ضمن به 
دست آوردن مقام سوم برای کشورش، کفش طاليی مسابقات را نيز با 
٩ گل زده به خانه ببرد. اما بزرگترين حاشيه جام جهانی ١٩٦٦ يا شايد 
همه جام های جهانی تا به امروز درســت در مسابقه فينال رقم خورد و 
انگلستان موفق شد با کمک يک گل مشکوک تيم فوتبال آلمان غربی 
را با نتيجه ٤ بر ٢ شکست داده و قهرمان جام جهانی شود. در اين مسابقه 
درحالی  که بازی در پايان ٩٠ دقيقه با نتيجه ٢-٢ مساوی به پايان رسيده 
بود، در دقيقه دهم وقت اضافه جف هرســت مهاجم تيم ملی فوتبال 
انگلستان توپ را به تير افقی دروازه آلمان کوبيد. توپ در برگشت به ظاهر 
روی خط دروازه فرود آمد اما گاتفريد دينســت، داور سوييسی بازی به 
نشانه گل شدن توپ به سمت وســط زمين بازی دويد. انگلستان البته 
١٠دقيقه بعد و در ثانيه های پايانی يک گل ديگر نيز به ثمر رســاند اما 
گل جف هرست هنوز و همچنان لقب مشکوک ترين گل  تاريخ جام های 

جهانی را در اختيار خود دارد. 

افقیطوفان زرد و گل مشکوك جف هرست
1- شمشیر بلند ژاپنی- آکروباسی

2-  وسیله کشف سالح کاشــتنی- مسلک حزبی- 
خراسان قدیم

3-  مملو- ایران در این ورزش رزمی حرفی براي گفتن 
در مسابقات جهانی دارد- زندگی

4-کبوتر صحرایی- شهر گردشگرى روسیه - پایتخت 
امپراتورى لیدیه 

5- لوله تنفسی- شــجاع- از داروهاى حرفه اى طب 
سنتى

6-  فرزندچهارپا- یک دسته سرباز- خاموش فرنگی
7-  کمان حالجی- پسر گودرز در شاهنامه- دفینه و 

گنج
8-  کاریز- مضطرب- روحانی مصري

9-   موسیقى کودکان- ساز زهى بزرگ- دست نوازش 
پدر بر سرش نیست

10-  تکیه بر پشــتی- قدیمی- خالی کردن توپ یا 
تفنگ

11-گداي سمج- پارچه روپوشى قدیمى- دوستی 
12- از شهرهاي اســتان کرمان- سرمربی تیم ملی 

برزیل- بیماري کم خونی  
13-  همیشــگی- ســرمربی درگذشــته اســبق 

پرسپولیس- آواى درشت
14-  ثروتمند- گیاهی همیشه ســبز و زینتی- اداره 

وصول مالیات
15-  تعیین بها و ارزش چیزى- دلیل و برهان

 عمودى
1-  کارزار تبلیغاتی- فسخ کردن و بر هم زدن معامله- 

خودداري کردن
2-   میهمان ناخوانده- داده هاي کامپیوتري

3-  ماهى کنســرو-  هــم پیمان شــدن چند گروه 
سیاسى- فیلمى به کارگردانى بهروز شعیبى با بازي 

رضا عطاران و هانیه توسلی
4-   هر یک از بخش هاى جداگانه یک مجموعه- ماه 

خارج- بشقاب بزرگ
5-  پسوند آلودگی- اصل هر چیزى- برادر سلم و تور- 

بنده و شما
6-  خشــکی- واحد اندازه گیرى حــرارت- رودي در 

روسیه

7- قلعه و حصار- آهن- سرایت کردن 
8-  قهرمان لیگ قهرمانان اروپا در سال 1999

9-   خرماي مرغوب- بچه دان- از تیم هاي علی 
دایی در آلمان

10- کشــتی جنگی- داروهــاي کم خطرتر از 
شیمیایی- عالِم هندسه

11-  نفس- درود- زمین ورزش کشــتی- قطع 
سینمایی

12-  پسندیده- پیمانه- جنگ
13-  هافبک تیم ملی ایران- اتومبیل بزرگ حمل 

کاال- خاندان
14-   انبار اسلحه- کشوري در آمریکاي جنوبی

15-  بیماري مرگامرگی ستور- نوعی سرقت- 
پست الکترونیکی
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دانستنى ها

از راست: یول بریِنر، ریچارد بیسهارت و ویلیام شاتنر در «برادران کارامازوف» ساخته ریچارد بروکس - 1958 
٩٩ سال پيش در چنين روزی، برابر ١١ جوالی ١٩٢٠ ميالدی، يول برينر، بازيگر شهير سينمای جهان در شهر والدی وستوک روسيه به دنيا آمد. سينمادوستان جهان برينر را 
بيش از هر چيز با سر تراشيده اش و بازی در نقش های ماندگاری چون فرعون مصر در «ده فرمان» و همچنين هفت تيرکش فيلم «هفت دالور» می شناسند. او ٣٤ سال پيش، در 

١٠ اکتبر ١٩٨٥ ميالدی همزمان با اورسن ولز ديگر ستاره سينمای جهان درگذشت. 

وو
دژا

به نظر می رســد اوضاع و احوال درياها و تنگه ها در شرق و غرب عالم 
آنچنان که بايد و شــايد خوب نيســت! بعد از فاجعه آتش سوزی يک 
زيردريايی اتمی در پايگاه دريايی سومرسک روسيه، همچنين توقيف 
غيرقانونی نفتکش حامل نفت ايران در تنگه جبل الطارق، اين بار دريای 
جنوبی چين محل مناقشــه ای جديد قرار گرفته و به نظر می رسد دو 
کشور فيليپين و چين بعد از مدت ها بار ديگر گردوخاک را از روی پرونده  
قديمی مناقشات ارضی زدوده و آن  را روی ميز گذاشته اند. دعوای پکن و 
مانيل بر سر مالکيت برخی جزاير واقع در آب های اين منطقه و همچنين 
تعيين محدوده و مرز دريايی برای استفاده از منابع بستر و زيربستر، قصه 
ديروز و امروز نيســت، هرچند به نظر می رسد با وجود حضور شخصی 
عجيب وغريب چون رودريگو دوترته در کاخ رياست جمهوری فيليپين، 
برخی قدرت ها بدشان نمی آيد اين کشــور را برای رودررويی با چين 

تحريک کنند. 
مناقشه ارضی در شرق دور

دريای جنوبی چين را اصوال بايد يکی از پرمناقشه ترين مناطق جهان 
به شــمار آورد، چه آن که منهای چين و فيليپين، کشــورهايی چون 

برونئی، مالزی، تايوان و ويتنام نيز نســبت به رژيم حقوقی و چگونگی 
استفاده از منابع آن اختالف نظر دارند. مشکالت بين چين و فيليپين با 
توجه به گسترده تر بودن موضوعات مورد منازعه همواره پررنگ تر از باقی 
مناقشات بين ديگر کشورهای اين منطقه در رسانه ها بازتاب يافته اند. 
درگيری اخير نيز دقيقا همزمان با فرستادن کشتی های جنگی چين به 

آب های مورد ادعای دو کشور شدت يافت و هر دو دولت طی بيانيه هايی 
خود را مالک جزاير واقع در اين آب ها عنوان کردند. اين ميان اما به دليل 
روحيات خاص رودريگو دوترته رئيس جمهوری فيليپين، برخی قدرت ها 
ازجمله آمريکا اميدوار بودند شاهد حرکتی ديوانه وار از سوی ارتش اين 
کشور در پاسخ به آن چه در رسانه ها تجاوز نظامی چين به آب های مورد 

مناقشه خوانده شد، باشــند، اما اتفاقات بعدی نشان داد ظاهرا دوترته 
خيلی زرنگ تر از آن چيزی است که واشينگتن تصور کرده است.

مقاومت در برابر تحريک
خالصه پيام رئيس جمهوری دوترته بــه تحريکات آمريکا مبنی بر 
حمايت واشينگتن از مانيل در صورت بروز جنگ بين فيليپين و چين 
اين بود: «اول شــما»! درواقع رئيس جمهوری فيليپين که مشهور به 
رک  گويی و رعايت نکردن آداب معاشرت ديپلماتيک است، خيلی صريح 
به آمريکايی ها فهماند که گلوله نخست را در درگيری با چين شليک 
نخواهد کرد، اما اگر آمريکايی ها در حمايت از ادعاهای کشــور او وارد 
جنگ با چين شوند، فيليپين نيز پشت ســر آنها وارد دعوا خواهد شد! 
درواقع دوترته با اين که همواره به آگاهی نداشتن از مسائل و ضروريات 
ديپلماتيک متهم بوده است، نشان داد که از قصد آمريکا جهت وسيله 
قرار دادن فيليپين برای وارد آوردن فشــار سياسی به پکن کامال آگاه 
است. در ضمن يادمان نرود که آمريکا به تازگی موافقت خود را با فروش 
٢/٢ ميليارد دالر ســالح به تايوان اعالم کرده و همين نشــان می دهد 
سياست تحريک چين از مدت ها قبل در واشينگتن کليد خورده است.      

بحران در خاور دور

روزنامه نگار تیزبین و شجاع

«به قــول عبدالرحمــن فرامرزی، 
اين اســراييلی که من می شناسم، 
فردا ادعای شــيراز را هم می کند. 
می گويد شــاعرهای خود شــما 
هميشه در اشعارشان اسم شيراز 
را گذاشته اند ُملک ســليمان!» اين 
بخشی از سخنرانی تاريخی و به يادماندنی 
شــهيد مرتضی مطهری در عاشورای  ســال ١٣٤٨ 
خورشيدی است که در آن به مسأله فلسطين پرداخت 
و پس از آن برای مدتی به زندان افتاد. اســتاد مطهری 
در بخشی از اين ســخنرانی که در ابتدای اين مطلب 
نيز آورده شد مثالی جالب و طنزآميز را از زبان يکی از 
روزنامه نگاران شــهير عصر پهلوی دوم نقل کرده و به 
استهزا توسعه طلبی و ادعاهای ارضی دروغين تل آويو 
می پردازد. اين روزنامه نگار معروف کســی نيست جز 
عبدالرحمن فرامرزی، نويسنده، استاد دانشگاه و وکيل 
دادگستری که ٤٧  سال پيش در چنين روزی، برابر ٢٠ 
تير ١٣٥١ خورشيدی در تهران درگذشت. فرامرزی در 
دوره ای نيز سردبيری روزنامه کيهان را بر عهده داشت 
و يکی از روزنامه نگارهايی بود که با تيزبينی غائله حزب 
دموکرات و مشی تجزيه طلبانه اين حزب در آذربايجان 
را تجزيه و تحليل کرد. او همچنين بارها به خاطر قلم 

تندش در برخورد با اسراييل ممنوع القلم شد.

مى دهـد  نشـان  تحقیقـات 
کـه خسـتگى راننـده یکى از 
عوامـل مؤثـر در بیـش از 20 
درصـد تصادفـات جـاده اى و 
بیش از یک چهـارم تصادفات 

کشـنده و جـدى اسـت.
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