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 سی وچهار  ســال پیش در چنین روزی، برابر ١0 اکتبر ١٩٨٥ میالدی، جرج اورسن ولز، از چهره های درخشان تاریخ 
سینما در 70  سالگی درگذشت. ولز نزد مخاطبان سینما بیش از هر چیز با سومین فیلمش »همشهری کین« شناخته 
می شــود. ایده ها و  ابتکارات نوینی که در عرصه تصویر، صدا و حتی گریم در این فیلم به اجرا گذاشته شد بعدها از سوی 
دیگر سینماگران  مورد استقبال و تقلید قرار گرفت. ولز به رغم شهرتی که خیلی زود - او »همشهری کین« را در 2٥ سالگی 
ساخت - در  هالیوود به دست آورد، هیچ وقت سینماگر مطلوب استودیوهای فیلمسازی نبود، زیرا به سازوکارهای نظام 
استودیویی تن  نمی داد و همواره سعی داشت شأن خود را به عنوان یک سینماگر مستقل حفظ کند. »همشهری کین« 

همچنان در نظرسنجی های  مختلف عنوان بهترین فیلم تاریخ سینما را از آن خود می کند.  
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صدای پرطرفدار فرانسه

تولد در خانواده ای ازهم گسیخته، 
سپرده شــدن بــه مادربزرگــی 
وحشتناک، از دست دادن بینایی 
از ســه تا هفت ســالگی بــر اثر 
عفونت، تکدی گری در خیابان ها 

و ازدست دادن فرزند در ١7سالگی 
تنها گوشــه ای از زندگی ادیت پیاف در 

دو دهه نخست زندگی اش است. زنی که امروز به عنوان 
یکی از بزرگترین خواننده های تاریخ فرانســه شناخته 
می شــود و اگر در 20 ســالگی حمایت نمی شد، شاید 
اکنون هیچ کس از وجود چنین اســتعدادی اطالع پیدا 
نمی کرد. ٥6 سال پیش در چنین روزی، برابر ١0 اکتبر 
١٩63 میالدی، ادیت جوواننا گاسیون با نام هنری ادیت 
پیاف در 47سالگی درگذشت. او که از پدری فرانسوی و 
مادری ایتالیایی در پاریس به دنیا آمده بود، با شعرهایی 
که خود می سرود و آهنگ هایی که در ساخته شدن شان 
همکاری می کرد، طی دو دهه به یکی از پرطرفدارترین 
خواننده های فرانسوی زبان تبدیل شد تا جایی که ژان 
کوکتو شاعر، نمایشنامه نویس و کارگردان شهیر سینمای 
فرانســه نمایشــنامه »زیبای بی خیال« را با محوریت 
شخصیت او نوشت. پس از مرگ پیاف ده ها هزار نفر در 
مراسم تشییع  او شرکت کردند و پیکرش در گورستان 

پرالشز به خاک سپرده شد.  

فرجامتذکره

س
کو

فو

عما
م

وقتی در  ســال ١26 هجری خورشیدی ابومسلم خراسانی دعوت خود 
برای قیام ضد بنی امیه را علنی کرد، دو طیف بیــش از دیگران ندای او را 
لبیک گفتند. نخست شیعیانی که هنوز داغ  امام حسین)ع( را بر دل داشتند 
و خون او و یارانش را بر دستان بنی امیه می دیدند و سپس ایرانیان مسلمانی 
که تبعیض رواشده از سوی حکومت نژادپرست و عرب دوست بنی امیه را 
دیگر برنمی تافتند و حاضر بودند برای داشتن امتیاز یکسان با اعراب، خون 
بدهند. در چنین اوضاعی نوید قیام نوادگان عموی پیامبر اســالم یعنی 
عباس بن عبدالمطلب بر ضد حکومت جور بنی امیه که ابومسلم مروج آن 

بود، خیلی زود سپاهی گران را زیر پرچم سیاه جامگان جمع کرد.
هزارویکشبعباسیاندربغداد

با تالش ابومســلم، نوادگان عباس بن عبدالمطلب که »عباسیان« 
خوانده می شــدند، در عراق َعَلم قیام برافراشتند. نهایت این که مروان 
دوم، آخرین خلیفه اموی بعد از شکســت در جنــگ زاب هنگام فرار 
به مصر کشته شد تا سفاح به عنوان نخستین خلیفه عباسی در کوفه 
خطبه بخواند. عباسیان به عنوان سومین خالفت اسالمی بعد از خلفای 
راشدین و بنی امیه، مدت ٥ قرن بر سرزمین های اسالمی حکم راندند 
و 37 تن از آنان در بغداد بر تخت خالفت نشســتند. آنها نیز مانند هر 
سلسله دیگری معجونی از خلفای مختلف را به خود دیدند اما بی شک 
مقتدرتریــن دوران خود را در زمان خالفت  هارون الرشــید پنجمین 
خلیفه از آل عباس تجربه کردند. خلیفه ای که در ری زاده شــد و پس 

از 22 سال حکومتداری در توس دفن شد.  هارون پیش از مرگ پسرش 
امین را جانشین خود قرار داده و دیگر پسر خود مأمون را نیز به ولیعهدی 
برادرش برگزید. او چنان در اجرای این وصیت مصر بود که مفادش را در 

قالب عهدنامه ای نوشت و دستور داد آن را بر دیوار کعبه بیاویزند. 
شکستنعهدوازدستدادنتخت

پس از مرگ  هارون و بر تخت نشستن امین در بغداد، اختالف بین دو 
برادر با زیرپاگذاشتن عهدنامه از سوی امین و تعیین فرزندش موسی 
به ولیعهــدی اوج گرفت که نتیجه غایی آن چیــزی جز حمله طاهر 
ذوالیمینین سردار ایرانی سپاه مأمون به بغداد و قتل خلیفه جوان نبود. 
مأمون بعد از امین 20 سال خالفت کرد و یکی از سیاه ترین نقاط دوران 
حکومت او شهادت امام شــیعیان  علی ابن موسی الرضا)ع( به دستور 
شخص خلیفه بود. خلیفه جوان عباسی که برای به دست آوردن حمایت 
علویان، امام هشتم شیعیان را به والیت عهدی خود انتخاب کرده بود، 
پس از مواجهه با شورش خاندان عباسی در مخالفت با این تصمیم، نقشه  
به شهادت رساندن نواده پیامبر)ص(  و فضل بن سهل)وزیر ایرانی اش( 
را توأمان طراحی و اجرا کرد. مأمون عباسی عاقبت ١١٨6 سال پیش در 
چنین روزی، برابر ١٨ مهر 2١2 هجری خورشیدی در شهر طرسوس 

)واقع در جنوب ترکیه امروزی( درگذشت.   
منابع:تاریخسیاسیواجتماعیخراساندرآغازحکومتعباسیان،تاریخ

ایرانبعدازاسالم،تاریخایرانازورودمسلمانانتابرآمدنطاهریان

مرگ خلیفه برادرکش
افقی

١- از اخــالط چهارگانه طب قدیــم-  از مطرح ترین 
بازیگران هالیوود کــه فیلم های »هفت « و »مظنونین 

همیشگی« را در کارنامه خود دارد
2- ملیت گوگول- از شــهرهای اســتان خوزستان- 

باهوش
3- خاندان- نمره عالی- موزیک نظامی- شایعه

4- دومین نوشــیدنی پرمصرف مردم جهان- سبک 
شعری صائب تبریزی- گندم سوده شده

٥- دست  به دست شدن پول در اصطالح بانك- نخستین 
خط مسلمانان-كافه فرنگي

6- تیم فوتبالي در فرانسه- تكرارشده- پذیرفتن
7- قیم- حرف فاصله- دوري كردن

٨- هنوز انگلیسي- نخستین سوخت بشر- از شنبه تا 
جمعه- آش

٩- كود گیاهي- صدمتر مربع- علف خشك
١0- مبارزه بــا حریف خیالي در كاراتــه- اثر ژان ژاك 

روسو- خدمتكار پیر
١١- ظاهر و آشكار- قدرت- به تاخیرانداختن توبه

١2- جامه صاف کن- بهار خواب-  هر یك از واحدهاي 
تخصصي در ارتش

١3- عــدد دونــده- پراکندگی- دیــوار قلعه- حرف 
همراهي

١4- آبزی خوشمزه- نجات دهنده- آقا و سرور
١٥- رمان اسکار وایلد ایرلندی- جاسوس

عمودي
١- دنیاي آخرت- سزا

2- حرکت کرم گونه- نوعي شیریني- پایتخت اکوادور
3- زیرخــاک پنهان کردن- زردآلوي خشك شــده- 

هدیه- ابر غلیظ
4- خالق سبک شناســی- فقط خدا نــدارد- از آالت 

موسیقی
٥- از شهرهاي فرانسه- ضربه اي با نوك پا- از واجبات 

نماز 
6- ظرف گدایی- صمغ درخت بلوط- زیباخواندن قرآن

7- واحد مقیاس فشــار الکتریسیته- حشره جهنده- 
برابري

٨- حرف دهن کجی- فریاد شادماني- ارتباط تلفني- 
نماد باریکی

٩- زاویه بین ٩0 تا ١٨0 درجه- پول ژاپن- ساختمان
١0- رهایی- فالگیري- لقب هندی

١١- جزیره ای در جنوب- چراغ پایه دار- ســرایت  
پیداكردن

١2- از رشته های ورزش دوومیدانی- خراب و فاسد- 
گروه

١3- عدد نخست- كج و مایل- آهنگر معروف- آفت 
نباتي 

١4- تكاور - نوعي ماســه ریز- واحد ذخیره سازي 
اطالعات كامپیوتر

١٥- از حواریون- حركت كردن
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دانستنیها

کریستوفرریوکناررابینویلیامز-1995
15 سال پیش در چنین روزی، برابر 10 اکتبر 
٢00٤ میالدی، کریستوفر ریو، بازیگر کاراکتر 
سینمایی مشهور »ســوپرمن« در 5٢سالگی 
درگذشت. ریو که در نقش سوپرمن بارها جهان 
را نجات داده بود، در  سال 1٩٩5 بر اثر سقوط از 
اسب فلج شد و تا آخر عمر روی صندلی چرخدار 
نشست. در تمام ســال هایی که ریو از عوارض 
این ســانحه رنج می برد، رابین ویلیامز بازیگر 
سرشناس و دوست قدیمی اش در کنارش بود و 
اجازه نداد اویی که زمانی در معرض توجه همگان 

بود، در تنهایی و عزلت غرق شود. 

وو
دژا

ساعت پنج عصر امروز از سری مســابقات مقدماتی جام جهانی دو تیم 
ایران و کامبوج از گروه C آسیا مقابل یکدیگر صف آرایی می کنند. با توجه 
به تمهیدات اندیشیده شده و خصوصا حضور یوری ژورکائف، بازیکن سابق 
تیم ملی فوتبال فرانســه، به  عنوان ناظر فیفا انتظار می رود که این مسابقه 
به بهترین نحو ممکن برگزار شده و روزی فراموش نشدنی را برای عاشقان 
فوتبال و تیم ملی ایران اعم از زن و مرد در ورزشگاه آزادی رقم بزند؛ اما به  هر 
حال در صفحات تاریخ تیم ملی فوتبال ایران، امروز را باید صاحب جایگاهی 
ویژه به شمار بیاوریم چه آن که پس از سال ها این نخستین مسابقه فوتبالی 
است که زنان و دختران ایرانی با خریدن بلیت و به شکل طبیعی قرار است 

راهی ورزشگاه شده و به تماشای یک مسابقه فوتبال بنشینند.
روزیکهتیمملیرسمیشد

از دید فیفا نخســتین بازی تیم ملی فوتبــال ایران 7 خــرداد ١32٩ 
خورشیدی و مقابل تیم ملی فوتبال ترکیه رقم خورد؛ مسابقه ای که در شهر 
استانبول انجام شد و با نتیجه 6 بر یک به نفع تیم ملی ترکیه به پایان رسید. 
اما در برخی منابع داخلی نخستین مسابقه یک تیم ایرانی –غیر از تیم ملی - 
با تیمی غیر ایرانی بازی تیم فوتبال منتخب تهران با تیم منتخب بادکوبه 

ذکر شده است که در  سال ١30٥ در قلمرو آذربایجان شوروی برگزار شد. 
در این میان اطالعاتی هم از مسابقه تیم منتخب مشهد، تهران و اصفهان 
با تیم های ملی فوتبال افغانستان و هندوستان در  سال ١320 خورشیدی 
وجود دارد؛ اما بازی با تیم ملی فوتبال ترکیه در  سال ١326 و حضور در برابر 
تیم ملی فوتبال افغانستان در  سال ١327 را باید نخستین بازی هایی دانست 

که تیمی از ایران با عنوان »تیم ملی« مقابل حریفان خود صف آرایی کرده 
است. هر چند همچنان فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال نخستین 
بازی رســمی تیم ملی فوتبال ایران را همان بازی با ترکیه در  سال ١٩٥0 

میالدی می داند.
وقتیجامجهانیمهمنبود!

تأسیس فدراسیون فوتبال ایران به  سال ١32٥ خورشیدی برمی گردد. 
دو سال پس از این تاریخ یعنی در  ســال ١٩4٨ میالدی این فدراسیون به 
عضویت فیفا درآمد و 20 سال بعد یعنی در  سال ١٩6٨ نخستین قهرمانی 
خود را در جام ملت های آسیا جشن گرفت. جالب است بدانید ایران تا  سال 
١٩74 میالدی تالش و تمایلی برای حضور در جام جهانی فوتبال انجام نداد 
و در این  سال نخستین حضورش با حذف در مرحله مقدماتی همراه بود. اما 
چهار سال بعد یعنی در  سال ١٩7٨ میالدی ایران در دومین تالش جدی 
خود موفق شــد که به عنوان تنها نماینده آسیا راهی مسابقات جام جهانی 
فوتبال در آرژانتین شود. مسابقات تیم ملی فوتبال ایران تا  سال ١3٥0 در 
ورزشگاه امجدیه )شهید شــیرودی فعلی( برگزار می شد. ورزشگاهی که 
در سال ١3١٨ خورشیدی یعنی هفت ســال پیش از تأسیس فدراسیون 
فوتبال ایران ساخته شده بود. اما از  سال ١3٥0 و با بهره برداری از ورزشگاه 
بزرگ آزادی که برای میزبانی بازی های آسیایی تهران بنا شده بود، مسابقات 
ملی و باشگاهی به ورزشگاه نوساز منتقل شد که افتتاح آن نیز 27 اسفند 

١3٥0 با بازی بین تیم های پرسپولیس و کروزیرو از برزیل رقم خورد.   

7 دهه با تیم  ملی

مطلوب توفیق و شاملو

»بنیانگــذار کاریکاتور نویــن ایران«، 
این عنوانی بود که جــواد مجابی در 
دهه ٥0 خورشــیدی برای اردشیر 
محصص به کار برد و ظاهرا کســی 
هم مخالفت چندانی با آن نداشت. 
کاریکاتوریستی که زاده الهیجان بود 
و در همان دهــه ٥0 به نیویورک مهاجرت 
کرد. او پیش از انقالب کتاب های زیادی منتشــر کرد که 
از آن میان می توان »اردشیر و صورتک هایش«، »اردشیر 
و هوای توفانی«، »تشریفات«، »شناسنامه«، »لحظه ها«، 
»وقایع اتفاقیه«، »طرح های آزاد«، »دیباچه«، »تبریکات« 
و... را نام برد. محصص زمانی درخصوص آثار خود گفته بود: 
»من آن چه را می بینم می کشم. به نظر من کاریکاتورها 
اســناد یک عصرنــد. همچنــان که مدارک رســمی، 
اعالمیه های دولتی و گزارش هــای پارلمانی نیز چنین 
هستند.« جالب آن که در بررسی فعالیت های محصص 
پیش از جالی وطن می توان کارهــای او را در روزنامه ها 
و مجالت مختلف با طیفی از سالیق سیاسی و اجتماعی 
مشاهده کرد؛ از هفته نامه طنز توفیق گرفته تا کتاب هفته 
شاملو و حتی روزنامه کیهان. محصص در سال های پایانی 
عمر به بیماری پارکینسون دچار شد که عاقبت نیز همین 
درد او را از پا انداخت، اما به گواه نزدیکانش حتی تا لحظه 

مرگ از خلق کردن دست نکشید. 

درهربارتمرینپناهگیری،در
محلهایامنپناهگیریکنید

تاانجاماینعملدرزمان
وقوعزلزله،نیازبهصرفوقت

نداشتهباشد.
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