
فروردین:
 امروز حال و هوایی متفاوت با روزهای دیگر دارید. انرژی زیادی در شما 
است، هر چه بیشتر خود و احساساتتان را رها کنید، شادتر خواهید بود و 

انرژی مثبت بیشتری دریافت خواهید کرد. 
اردیبهشت:

زمان  که  می کنید  احساس  و  می گذرد  تندی  به  برایتان  زمان  روزها  این 
کافی برای به پایان رساندن کارهایتان را ندارید. به زودی خبری خوش در 
محیط کار به گوشتان می رسد که تغییر بزرگی در زندگی تان ایجاد می کند.

خرداد:
میان دو راه ایستاده اید. یکی از راهها شما را وسوسه کرده است تا مسیر 
زندگی تان را به سمتش تغییر دهید اما چیزی که در حال حاضر باید به آن 
توجه کنید تعادل میان این دو راه است. به زودی میهمانی بزرگ از طرف 

یک دوست در راه است که اتفاقات خوبی در آن رخ خواهد داد.
تیر:

در  امشب  نیست  بد  شده اید،  غافل  زندگی تان  عشق  از  است  روزی  چند 
هم  او  شاید که  بگذرانید.  و کمی خوش  بگذارید  قرار  او  با  آرام  مکانی 

حرف هایی در دلش مانده که می خواهد به زبان آورد. پس درنگ نکنید.
مرداد:

اگر فردی تک بعدی هستید که تمام وقت خود را صرف کار یا حتی 
درس گذاشته اید، بد نیست کمی هم به زمینه های دیگری مانند روابط 
عاطفی تان توجه نشان دهید. آنوقت خواهید دید که زندگی زیباتر از آن 

است که فکرش را می کنید.
شهریور:

برای خودتان یک برنامه دقیق بریزید و طبق آن پیش روید. ممکن است 
گاهی روابط عاطفی تان شما را از راهی که می روید دور کند اما در نهایت 

با تمرکزی که دارید خواهید توانست مسیر درست را طی کنید.
مهر:

 یکی از نزدیک ترین افراد زندگی تان در رابطه با شما ساز ناکوک می زند 
و همین موضوع ممکن است میانتان را شکراب کند. حال زمان آن است 
که به طور جدی بنشینید و با او گفتگو کنید. شما باید به رابطه خود ثبات 

و ساختاری محکم دهید و گرنه به زودی از هم می پاشد.
آبان:

و  قلم  امروز  همین  از  ندارید،  زندگی تان  برای  مدت  بلند  هدفی  اگر 
کاغذی به دست بگیرید و آرزوهای خود را هر چند دور یادداشت کنید. 
دوستی به شما سر زده و پیشنهادی به شما می دهد که بهتر است قبل از 

جواب دادن خوب فکر کنید.
آذر:

 درست زمانی که فکر می کنید به تمام مسائل سرو سامان و به کارهایتان 
نظم داده اید، مانعی از راه می رسد و کاسه کوزه شما را بهم می ریزد. این 
اتفاقًا تمرکز شما را از بین می برد. این شرایط هم می تواند خوب باشد و هم 
بد، در واقع بستگی به خود شما دارد که آن را چگونه ببینید. فقط یادتان 

باشد که کلید موفقیت شما این است که میان آنها تعادل برقرار کنید.
دی:

 فردی نظر شما را به خود جلب کرده اما نمی خواهید به روی خودتان بیارید 
تلخ  تجربه های  دلیل  به  شما  احساس  این  شاید  گریزانید.  عاشقی  از  زیرا 
گذشته است اما به شما پیشنهاد می کنیم که گذشته ها را رها کرده و در زمان 
حال زندگی کنید. زندگی شما دچار یک روزمرگی کسل بار شده است اما 

عشق می تواند آن را دگورگون کرده و هیجان را به زندگی تان راه دهد.
بهمن:

نیروهایی شما را به جهات مختلف می کشانند، سعی کنید تمرکز خود را تحت 
هر شرایط حفظ کنید و تنها از موقعیت های مختلف، تجربه کسب کنید. روی 
دیگران نیز حساب باز نکنید زیرا هر کسی تنها به فکر منافع خودش است.

اسفند:
سرتان را باال بگیرید و به اطراف نگاهی بیاندازید. اگر احساس می کنید که 
اطالعات شما کافی است و تصمیم درست را گرفته اید، باز هم دست نگه 
دارید و بار دیگر شرایط را بسنجید. اگر فکر می کنید که یک راه شما را به 

موفقیت می رساند، اشتباه کرده اید.

 

بلند  شاسی  خودروی  یک  اخیرًا 
پالک  و  بدنه  عجیب  پوشش  با 
تهران  خیابان های  در  گذرموقت 

روئیت شده است.

به گزارش جام جم آنالین، حضور 
طرح  با   H2 هامر  دستگاه  یک 
در  بدنه اش  روی  کونگ  کینگ 

خیابانهای تهران مشاهده می شود.

کیک تولد، کیک نامزدی، کیک 
التحصیلی،  فارغ  کیک  عروسی، 
پایان  کیک  حاال  و  طالق  کیک 

خدمت سربازی!
به گزارش جام جم آنالین این روزها 
قنادی  مغازه های  ویترین  به  اگر 
شوید،  دقیق  فروشی  شیرینی  و 
رنگارنگ  کیک های  همه  بین 
به  چشم تان  حتمًا  ویترین،  پشت 

کیک هایی هم می خورد که شکل 
نیست؛  بقیه  شبیه  شمایلشان  و 
یا  که  سربازی  تم  با  کیک هایی 
یعنی  پوتین  و  و کاله  لباس  شبیه 
سربازی  دوره  خاص  لباس های 
این روزهای  از  نشانه ای  یا  هستند 
دارند. کیک هایی که  خاطره انگیز 
 همگی به یک جمله مشترک ختم 
می شوند: »پایان خدمتت مبارک«!

امداد رسانی دو نیسان امداد خودرو 
به یک دستگاه 206، همزمان و در 

دو جهت مخالف!

به گزارش جام جم آنالین، جنگ 
دو نیسان امداد خودرو بر سر انتقال 

یک پژو 206.

از نگاه دوربین

مختلفی  شرایط  تابع  روان  سالمت 
اعتقاد  کارشناسان  عموم  اما  است 
نقش  سالم  خانواده  داشتن  دارند 
مهمی در سالمت روان دارد. در این 
بازیگر  یک  با  گفت وگو  به  باره 

موفق نشسته ایم.
آنالین،   جم  جام  گزارش  به   
از  را  بازیگری  کوثری؛  فریبا 
سینمایی  فیلم  در  بازی  و   67 سال 
کارگردانی  به  تندباد  مسیر  در 

جعفری جوزانی  مسعود 
سریال هایی  در  و  کرد  آغاز 
دست  از  معصومیت  مانند 
دلنوازان،  بی گناهان،  رفته، 
فوق سری  و  یلدا  مختارنامه، 
پای  کرد.  نقش آفرینی  هم 
صحبت این بازیگر نشسته ایم 
زندگی  به  نگاهش  از  تا 
خانوادگی و اجتماعی بپرسیم.

نقش خانواده  خانم کوثری! 
خود  امروز  جایگاه  در  را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
است  نهادی  اولین  خانواده 
رشد  آن  در  انسانی  هر  که 
مسائل  از  خیلی  ما  و  می کند 
می آموزیم،  خانواده  درون  را 
پایگاهی  خانواده  من  نظر  به 
همیشه  که  است  افراد  برای 
و  می شود  اعضایش  پذیرای 
خانواده  سوی  از  فردی  اگر 
در  مسلمًا  نشود،  حمایت 
دچار  اجتماعی  موفقیت های 
باوجود  شد.  خواهد  مشکل 
در  خانواده  که  جایگاهی 
دارد،  ایرانی ها  ما  فرهنگ 
بسیار متاسفم که در سال های 
سمت  به  خانواده  بنیان  اخیر 
سستی رفته است و خانواده ها 

مثل گذشته تکیه گاه نیستند.
ما  نوجوانی  دوران  در 
االن  اما  بود،  پدرساالری 
همه  و  است  فرزندساالری 
فرزندان  خدمت  در  باید 
اولین  من،  خود  برای  باشند. 
کار  مسیر  در  که  فردی 
تشویقم کرد و همیشه پشت 
و پناهم بود، مادرم است و در 
کنارش خواهرها و برادرهایم 
و من اعتقاد راسخی به جایگاه 

خانواده در موفقیت دارم.
از  خیلی  مدرن،  روزگار  در 
که  وظایفی  کنار  در  خانم ها 
از  دارند،  عهده  به  خانه  در 
اجتماع  در  هم  شغلی  جایگاه 

برخوردارند،

هر  می توان،  چگونه  شما  نظر  به   
کرد  ایفا  به درستی  را  نقش  دو 
دیگر  نقش  در  این که خللی  بدون 

ایجاد شود؟
به نظر من نقش های اجتماعی تنها به 
مردان اختصاص ندارد و این تفکر 
که زنان تنها باید وظایف خانه داری 
را به عهده بگیرند، اشتباه است. این 
تغییر  زنان  به  سنتی  نگاه  روزها 
پختن  روزگاری  در  است،  کرده 

زمان  روز  یک  قورمه سبزی  یک 
چیز  همه  روزها  این  اما  می برد؛ 
تبع سبک  به  و  است  آسان تر شده 
شده اند.  تحول  دچار  هم  زندگی ها 
خانم ها  موفق  حضور  موافق  من 
نقش  متاسفانه  اما  اجتماع هستم  در 
خانم ها در عرصه سیاسی کشورمان 
خانم های  که  حالی  در  است  کم 
هم  حال  عین  در  داده اند  نشان  ما 
می توانند در خانواده موفق باشند و 

هم در عرصه اجتماع.
خانم ها درآن واحد می توانند 
چند کار را با هم انجام بدهند 
تک  که  آقایان  برعکس 
بعدی هستند. البته شاید همه 
زنان موفق در سطح اجتماع، 
شخصی شان  زندگی های  در 
موفق  اندازه  همان  به  هم 
نباشند، اما موفقیت اجتماعی 
زنان باعث می شود که ما به 

جنسیتمان ببالیم.
 یکی از اتفاق هایی که در 
افزایش  افتاده  اخیر  سال ها 
زندگی های  ازدواج،  سن 
آمار  رشد  و  مجردی 
شما  نظر  به  است،  طالق 
اتفاق  این  به  عواملی  چه 

می انجامند؟
برای  انگیزه  من  نظر  به 
کاهش  مشترک  زندگی 
افراد نمی دانند  پیدا کرده و 
مشترک  زندگی  از 
ازدواج  می خواهند،  چه 
فرد،  که  نیست  مسئولیتی 
به عهده  را  آن  روز  یک 
بگیرد و روز دیگر ترکش 
نمی دانند  برخی  و  کند 
مسئولیت  چه  ازدواج  که 
من  نظر  به  است.  خطیری 
مهم ترین  اقتصادی  مسائل 
است،  اتفاقات  این  عامل 
می خواهند  همه  روزها  این 
راحتی  و  لوکس  زندگی 
داشته باشند اما در این جهت 
زمانی  نمی کنند.  تالش 
می شود،  موفق  فردی  که 
کرده  تالش  سال ها  مسلمًا 
می خواهند  برخی  اما  است 
زمان  و  زحمت  کمترین  با 
و  برسند  زندگی  بهترین  به 
دومین  نیست.  عملی  این 
خانواده ها  مشکالت  دلیل 
نهایت  در  که  است  اعتیاد 
خانواده  بنیادین  نابودی  به 
می انجامد. چشم و همچشمی 

به  که  است  مسائلی  دیگر  از 
از  می شود.  منتهی  مشکالت  این 
قصد  جوانان  از  خیلی  دیگر  طرف 
بیکاری  دلیل  به  اما  دارند  ازدواج 
از  نمی توانند  اقتصادی  مشکالت  و 

پس مسئولیت ازدواج برآیند.
می توان  چگونه  شما  نظر  به 
همه خطراتی  این  از  را  خانواده ها 
که از همه سو به آنها هجوم آورده 

است، مصون نگه داشت؟
متاسفانه در جامعه ما، همه از خانم ها 
انتظار بخشش دارند، این که خانم ها 
باید بسازند و تحمل کنند و پشتیبان 
این  مخالف  من  باشند،  همسرشان 
مستلزم  اینها  همه  اما  نیستم  موارد 
جهت  در  هم  مرد  که  است  این 
برخی ها  اما  کند،  تالش  زندگی 
انتظار دارند از همان ابتدای زندگی 
بشود  محقق  خواسته هایشان  همه 
این  در  نیست.  امکانش  این  که 
میان مسئوالن با ایجاد اشتغال برای 
جوانان می توانند کمی از مشکالت 

را کاهش دهند.
خودتان پیش زمینه موفقیت تان را 

چه می دانید؟
تکرار  دیگر  بود که  نسلی  ما  نسل 
تکنولوژی،  اوج  ما  دوره  در  نشد. 
آن  بود،  شارپ  حساب  ماشین 
بودند  محدود  زندگی ها  روزها 
این  و  مجازی  فضاهای  وارد  ما  و 
بودیم.  نشده  گسترده  ارتباطات 
زمانه تغییر کرده است و سبک های 
زندگی هم همین طور. بچه های نسل 
جدید شرایط زندگی بسیار متفاوتی 
در  من  نظر  به  دارند.  ما  به  نسبت 
هر  آوردن  دست  به  برای  زندگی 
در  اگر  کرد،  تالش  باید  چیزی 
زندگی تالش و هدف و برنامه در 
کنار هم باشد، مطمئنًا به خواسته ها 

و آرزوهایمان می رسیم. 
جوانان  از  برخی  متاسفانه 
نمی خواهند تالش کنند و به سادگی 
برسند.  خواسته هایشان  به  راحتی  و 
خوردن ها  شکست  میان  این  در 
باید انسان را قوی تر کند، ما به دنیا 
آمده ایم که اثری از خودمان در این 
دهه  از  پس  و  بگذاریم  باقی  دنیا 
به  که  زمانی  زندگی مان   40 یا   30
افسوس  و  آه  می کنیم،  نگاه  عقب 
 نخوریم و احساس کنیم تالشمان را

کرده ایم.
نتیجه  اما  می کنند  تالش  خیلی ها 
اشتباه  را  راهشان  حتمًا  نمی گیرند 
آمده اند باید مسیر صحیح را انتخاب 

کرده و در جهت آن تالش کنند.

کچل های سینما از یول برینر تا صفر کشکولی

زندگی  در  که  همان طور  سر  طاسی  و  کچلی 
موداری  زمان  از  جذاب تر  را  آقایان  برخی 
بی مو  عزیزان  باقی  می شود  باعث  و  می کند 
در  بدهند،  را  جذابیت  همین  ُپز  هم  کم مو  و 
دارد  را  دنیای سینما هم جایگاه ویژه خودش 
و بازیگرانی را می توان سراغ گرفت که بخش 
عمده ای از جذابیت و کاریزمای بازیگری شان 
هستند.  طاسی  و  کچلی  همین  مدیون  را 
از  مو  با  آنها  تصور  هرگونه  که  بازیگرانی 
و  می کاهد  جذابیت شان  و  ابهت  عظمت،  این 

دست کم چیزی به آن اضافه نمی کند.
مطمئنًا گل سرسبد کچل های سینما، یول برینر 
است. هر چند پیش از او هم سینما کچل هایی 
اما اولین بار برق سر  به چشم خود دیده بود، 
اصلی  نام  با  ـ  روسی االصل  بازیگر  این  طاس 
دیدگان  که  بود  ـ  برینر  بوروسوویچ  یولی 
تماشاگران سراسر جهان را به خود خیره کرد. 
بازیگری، صدای گرم و آن چشم های  قدرت 
چون  شاخصی  ظاهری  تکمله  مدد  به  گیرا، 
طاسی در هر نقش و فیلمی به کار برینر می آمد 

و او تماشاگران را با خود همراه می کرد.
در  آمد،  دنیا  به   1920 جوالی   11 که  برینر 

فیلم های دیگری همچون هفت دالور، سلطان و 
من )که برای آن برنده اسکار بهترین بازیگر 
نقش اول مرد شد(، تاراس بولبا، دنیای غرب و 
برادران کارامازوف هم با همان هیبت آشنا به 
هرنمایی پرداخت و سهم عمده ای در جذابیت 

این فیلم ها داشت.
شهرت و محبوبیت برینر و بازخوردهای مثبت 
دیگر  برای  را  راه  او،  سرتراشیده  و  کچلی 
از  بعضی  اتفاقًا  که  باز کرد  سینما  به  طاس ها 
و  رسیدند  موفقیت  به  ویژگی  همین  با  آنها 
تلی  به  آنها می توان  از جمله  ماندند.  یادها  در 
چون  مشهور  آثاری  که  کرد  اشاره  ساواالس 
مرد  دوازده  و  آلکاتراز  باز  پرنده  کوجک، 

خبیث را در کارنامه دارد.
ظاهری  مشخصه  این  اخیر  سال های  در  البته 

بیشتر در سینمای تجاری جهان کاربرد دارد و 
انگار کچل ها عالوه بر جذابیت، روی ارعاب 
باز می کنند. بروس  مخاطبان هم حسابی ویژه 
ویلیس بازیگر سری فیلم های جان سخت، ون 
دیزل بازیگر سری فیلم های سریع و خشمگین، 
سینما  تنومند  بازیگر  جانسون(  )دواین  راک 
اکشن  فیلم های  بازیگر  استاتهام  جیسون  و 
و  فضا  این  در  که  هستند  بازیگرانی  جمله  از 
مسیر فعالیت می کنند. بیلی زین، مــــارک 
بیشتر  )در  جکسون  آل  ساموئل  و  استـرانگ 

فیلم ها( هم با سیمایی طاس ظاهر می شوند.
ایران،  سینمای  در  برینر  یول  وارث  مهم ترین 
جمشید هاشم پور است که البته در زمان طاسی 
با نام هنری جمشید آریا در فیلم ها ظاهر می شد. 
آثاری عمومًا اکشن که به دلیل همین ویژگی، 
اما  می کشاند.  سینما  به  را  بسیاری  تماشاگران 
بعدها با این سرتراشیده و آن اسم هنری برای 
اتفاقًا  و  نشد  موافقت  ستاره  این  فعالیت  ادامه 
توانایی های  از  دیگری  جلوه های  شد  باعث 
با  کار  و  مختلف  فیلم های  در  هاشم پور 
معرض  به  ایران  سینمای  شاخص  فیلمسازان 

نمایش درآید.

فریباکوثری،بازیگرتلویزیونوسینمااززندگیوخانوادهمیگوید

ازدواج مسئولیت خطیری است 
 همه می خواهند لوکس باشند بدون تالش

خودروی کینگ کونگ در تهران!

کیک پایان خدمت سربازی هم از راه رسید 

خواندنی امروِز شما
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