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فروردین
احساس می کنید که با امواج به این طرف و آن طرف پرت می شوید. 
از  تنها  و  کنید  حفظ  شرایط  هر  تحت  را  خود  تمرکز  کنید  سعی 

موقعیت های مختلف، تجربه کسب کنید.
اردیبهشت

در انتخاب راهی که باید بروید، دودل هستید. اگر فکر می کنید که 
یک راه شما را به موفقیت می رساند، اشتباه کرده اید. شما باید از ترکیب 

مسیرهایی که در مقابلتان قرار دارد، برای خود یک راه بسازید. 
خرداد

مخالفت شما با نظر یکی از دوستانتان، میانتان را شکرآب کرده است. 
حال زمان آن است که به طورجدی بنشینید و با او گفت وگو کنید. 
شما باید به رابطه خود ثبات و ساختاری محکم دهید وگرنه به زودی 

از هم می پاشد. 
تیر

اخیرًا در ارتباط با عشقتان دچار مشکل شده اید و گویی در دو مسیر 
متفاوت از هم قدم برمی دارید اما صبور باشید و برای یک بار هم که 

شده بگذارید طرف مقابلتان در کارها پیش قدم شود. 
مرداد

از  زیرا  بیارید  خودتان  روی  به  نمی خواهید  اما  دارید؛  دلهره  کمی 
عاشقی گریزانید. شاید این احساس شما به دلیل تجربه های تلخ گذشته 
است اما به شما پیشنهاد می کنیم که گذشته ها را رها کرده و در زمان 

حال زندگی کنید. 
شهریور

اگر فکر می کنید که امروز، روز شما نیست، به دنبال شرایطی باشید 
تاکمی حالتان را دگرگون و شما را از این فضا دور کند.

مهر
پیشرفت  از  مانع  نگذارید  اما  است؛  طبیعی  دارید  امروز  که  نگرانی 
کارهایتان شود. امروز هر چه بیشتر خود و احساساتتان را رها کنید، 

شادتر خواهید بود و انرژی مثبت بیشتری دریافت خواهید کرد. 
آبان

امروز زمان برایتان به تندی می گذرد و احساس می کنید که زمان کافی 
نباشید زیرا تمام  اما نگران  ندارید؛  پایان رساندن کارهایتان  به  برای 

آن ها را به موقع انجام خواهید داد. 
آذر

بتوانید  که  است  برایتان سخت  دارید،  دل  در  که  احساساتی  تمام  با 
خودتان را با واقعیت تطبیق دهید؛ اما امروز باید این کار را بکنید تا 

مشکلی برایتان پیش نیاید.
دی

استرس و نگرانی نه تنها شما بلکه اطرافیانتان را نیز درگیر خودکرده 
است. اگر سعی کنید که مسائل را خیلی جدی و سخت نگیرد، همه چیز 

آن طور که می خواهید پیش خواهد رفت. 
بهمن

فردی حرفی به شما زده که متعجبتان کرده است. شاید این نشانه این  
است تا به شما ثابت کند که زندگی زوایای مختلفی دارد و شما نباید 
زاویه  تا  بپذیرید  باز  بادید  را  دیگران  نظرات  کنید.  عمل  تک بعدی 

دیدتان وسیع تر شود. 
اسفند

شما بر هر موضوعی بیش ازحد اصرار می کنید. بد نیست گاهی همه چیز 
را رها کنید و به سرنوشت اجازه دهید تا شما را به آن سمتی که می خواهد 
ببرد. اگر هدفی بلندمدت برای زندگی تان ندارید، از همین امروز قلم 
 و کاغذی به دست بگیرید و آرزوهای خود را هرچند دور یادداشت 

کنید.

گروه  سربازان  و  نیجریه  ارتش  میان  گسترده  جنگ  از  پس 
در  مهارتی  که  نیجریه  مردم  از  گروهی  بوکوحرام،  تروریستی 
 مبارزه دارند به ارتش این کشور برای دستگیری سربازان بوکوحرام 

می پیوندند. 
البته آن ها پولی از مقامات نیجریه نمی گیرند یا دستمزدشان بسیار 
کم است و تنها سالحی که در دست دارند ابزاری است که خودشان 

ساخته اند.
به گزارش جام جم آنالین به نقل از فرارو، »بوکوحرام« که ترجمه 
دولت  تشکیل یک  درصدد  است،  ممنوع«  غربی  »تحصیالت  آن 

افراطی در شمال شرقی نیجریه است. 
این گروه تاکنون ده ها هزار نفر را کشته، میلیون ها نفر را بی خانمان 
کرده و نامش در میان خطرناک ترین گروه های مسلح جهان قرار 

گرفته است.
»عایشه بکاری گامبی« یکی از شکارچیان بوکوحرام است. به دلیل 
شجاعت هایش در میدان جنگ لقب »ملکه شکارچی« گرفته است.
کمینگاه بوکوحرام در دل جنگل و کوه ها است، یعنی مکان هایی 
که عایشه و پدرش وقتی او کودک بود برای شکار می رفتند. عایشه 

جنگل ها را مانند کف دستش می شناسد. 
دلیل  همین  به  هستند،  ترسناک  شکارچیان  برای  مکان ها  این 
است،  دشوار  بسیار  بوکوحرام  سربازان  سیطره  از  آزادسازی شان 
در  که  را  کسانی  از  نفر  صدها  عایشه  آموزش  با  شکارچیان  اما 

زندان های بوکوحرام اسیر بودند، آزاد کردند.
تا  شد  مادر  بار  اولین  برای  او  سالگی   39 در  و   2017 سال  در 
هر  او  شود.  مادر  خودش  روزی  نمی کرد  تصور  هرگز  موقع  آن 
شده  متولد  دوباره  می کرد  احساس  می داد،  نجات  که  را  کودکی 
است. عایشه زمانی که در میدان جنگ نیست، مانند دیگر زن های 
فرزندان  بزرگ کردن  قبیل آشپزی و  از   روستا مشغول کارهایی 

است.
مردان  تنها  که  برده  به جاهایی  را  او  عایشه  غیرعادی  زندگی  اما 
به  را  او  زندگی  داستان  و  بروند  آنجا  به  قادرند  شجاع  زنان  و 
»ملکه شکارچی«  لقب  است.  تبدیل کرده  نیجریه  فولکلور شمال 
نقل خواهد  مردم  ادبیات شفاهی  در  داده اند  او  به  منطقه  مردم   که 

شد.

ازدواج و همسرداری به شیوه اینشتین

و  فکری  نبوغ  کنار  در  جهان  و  آلمانی  برجسته  فیزیکدان  اینشتین 
درعین حال  خاص  قوانین  خدادادی،  نعمت  این  از  حداکثری  استفاده 

سختگیری را در زندگی خانوادگی و شخصی خود وضع کرده بود.
به گزارش جام جم آنالین به نقل از باشگاه خبرنگاران، آلبرت اینشتین 
یکی از باهوش ترین و نابغه ترین دانشمندان تاریخ بود؛ اما این میزان از 
نبوغ بدین معنا نخواهد بود که وی انسان بی نقصی بوده است. درواقع 
وی همان طور که فیزیکدان و دانشمندی فوق العاده به شمار می رفت، به 

همان میزان نیز شوهر و پدری بی مسئولیت و گاه ظالم بود.
نامه های عاشقانه آلبرت اینشتین به همسر اولش، میلوا ماریچ، همواره 
بسیار رمانتیک و دوست داشتنی انگاشته شده اند؛ اما این تمام ماجرای 
دیوانه  بود  نوشته  که  مردی  همان  نبود.  همسرش  و  او  بین  رابطه 
همسرش است، مجموعه ای از دستورالعمل های ظالمانه و سخت گیرانه 
را نیز برای او در این نامه ترسیم کرده بود که از همسر خود انتظار 

رعایت آن ها را داشت.
ازدواج شکست خورده

اگرچه امروزه شهرت چندانی نداشته و همیشه زیر سایه شهرت شوهر 
نابغه اش باقی ماند، اما میلوا ماریچ نیز در زمان خود دانشمند برجسته ای 
بود. وی یکی از معدود زنانی بود که در موسسه پلی تکنیک زوریخ 
درس خواند؛ همان جایی که وی با اینشتین دیدار کرده و عاشق او شد. 
این زوج به مدت ۱۱ سال در کنار هم ماندند و دارای ۲ فرزند پسر به 
نام های هانس آلبرت و ادوارد نیز شدند؛ اما دیگر زمان جدایی آن ها 
اینشتین در آخرین تالش خود برای حفظ رابطه شوهر  رسیده بود و 
برای  دستورالعمل ها  و  درخواست ها  از  فهرستی  ماریچ،  با  همسری  و 

همسرش نوشت که وی باید آن ها را رعایت می کرد.
او امید داشت با مصالحه و رعایت کردن این اصول از جانب ماریچ، 
این دو دستکم به خاطر فرزندانشان کنار هم باقی بمانند؛ اما هیچ کدام از 
دستورالعمل هایی که وی برای همسر خود تعیین کرده بود با معیارهای 
همسرداری امروزی همخوانی نداشته و در بسیاری از موارد ظالمانه به 

نظر می رسند.
فهرست درخواست های آلبرت اینشتین از همسرش

آلبرت اینشتین از همسر خود انتظار داشت که مانند یک خدمتکار به 
او خدمت رسانی کند و در مقابل انتظار هیچ مهربانی و محبتی را نداشته 
باشد. وی از همسر خود خواست که خانه اش را تمیز کرده و روزی ۳ بار 
برای وی غذا بپزد، اما از او انتظار داشت که در صورت خواست اینشتین 
خیلی سریع اتاق را ترک کرده و یا به اشاره او ساکت شود. این ها موارد 
این  اینشتین از همسر خود بود. بر اساس  از درخواست های  معدودی 
 دستورالعمل، ماریچ باید کارهای زیر را بدون داشتن هیچ چشم داشتی انجام 

می داد:
به یاد داشته باشید که اینشتین این فهرست از درخواست ها را در سال 
این  نیز  زمان  استانداردهای آن  با  اما  داد،  ارائه  به همسر خود   ۱۹۱۴

درخواست ها ظالمانه و غیرانسانی به نظر می رسید.
جدایی اینشتین و همسرش

همچنین  و  اینشتین  غیرمحترمانه  و  زننده  رفتار  با  ماریچ  خوشبختانه 

ماه  چند  تنها  او  نیامد.  کنار  او  ظالمانه  و  غیرمعقول  درخواست های 
بعد خانه مشترکشان در برلین را ترک کرده و دو پسرشان را نیز با 
خود برد. دانشمند برجسته ما چنان سرگرم کارهای تحقیقاتی اش بود 
که متوجه غیبت همسر و دو فرزندش نشد و رفتن آن ها زیاد برایش 

اهمیت نداشت که نگران باشد.
او بعد از رفتن همسر و فرزندانش در یادداشتی نوشت که در آپارتمان 
این آرامش و راحتی او کوچک ترین  بزرگش زندگی می کند بدون 
ناراحت  فرزندانش  از رفتن همسر و  باشد. درواقع وی  داشته  کاهش 
نبوده و این موضوع برای وی نگران کننده نبود؛ اما زمانی که ماریچ 
در سال ۱۹۱۹ درخواست رسمی طالق داد، رفتار آلبرت اینشتین بسیار 

بدتر نیز شد.
روابط عاشقانه آلبرت اینشتین

بعدازاین که اینشتین و همسرش به طور رسمی از هم جدا شدند، وی با 
همسر دومش، السا، ازدواج کرد. 

این دو عموزاده هم بودند، اما تا دوران بزرگ سالی ارتباط و یا حتی 
مالقاتی بین آن ها صورت نگرفته بود. اینشتین از سال ۱۹۱۲ گاه گاهی 
با السا دیدار داشت ازاین رو بعید نیست که در دوران ازدواج با ماریج 

نیز با دخترعموی خود رابطه داشته 
است.

اینشتین  درخواستی  اصول  کردن  رعایت  با  السا  که  می رسید  نظر  به 
هیچ مشکلی ندارد، اما این بدین معنا نیست که اینشتین با وی رفتار 
خوبی داشت یا دست از کارهای ناشایست خود برداشته بود. اینشتین 
به همسر دوم خود نیز وفادار نماند و با دستیار شخصی اش، بتی نیومن، 

وارد رابطه شد.
اینشتین و السا در سال ۱۹۳۵ به ایاالت متحده نقل مکان کردند و السا 
کوچک ترین  نیز  همسر  مرگ  اما  درگذشت؛  بعد  سال  یک  درست 

تأثیر منفی بر روی نابغه داستان ما نداشته و او را ناراحت نکرد. 
بسیار عالی  نوشت: من  یادداشتی چنین  از مرگ همسرش در  بعد  او 

بازندگی در اینجا کنار آمده ام. 
من مانند یک خرس در غار خود زندگی می کنم. این زندگی خرس 
مآبانه با مرگ همسر عزیزم تقویت شده است؛ همسری که رابطه بسیار 

بهتری نسبت به من با دیگران داشت.
تئوری شادی آلبرت اینشتین

خانواده اش  و  زنان  با  مواجهه  در  اینشتین  می رسد  نظر  به  درحالی که 
بسیار درمانده و بی مالحظه بود، اما وی ایده های هوشمندانه جالبی در 

این زمینه داشت.
کتاب »تئوری شادی« او سال گذشته میلیون ها دالر در ایاالت متحده 
فروش داشت. وی که پول کافی برای انعام دادن به یک پیشخدمت 

ژاپنی نداشت تصمیم گرفت برای او یک توصیه هوشمندانه بنویسد.
آرام  زندگی  »یک  نوشت:  چنین  خود  یادداشت  این  در  وی 
کردن  دنبال  به  نسبت  بیشتری  بسیار  شادی  فروتنانه،  و 
خواهد  همراه  به  خود  با  را  مداوم  تالش  و  بی قراری  و   موفقیت 

داشت.«

امروِز شما

از شکار بوفالو تا شکار بوکوحرام

امین غالمپوراز نگاه دوربین

خواندنی


