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فروردین 
امروز جنبه رمانتیک وجودتان فعال  شده است و هرچقدر بیشتر به آن توجه می کنید 
به  چشمی  گوشه  که  کنید  دقت  باید  بااین حال  داشت.  خواهید  بهتری  احساس 

واقعیت های این دنیا هم داشته باشید و بیش ازحد درگیر احساسات نشوید. 
اردیبهشت

امروز قصد دارید به وظایف و مسئولیت هایتان توجه و رسیدگی کنید. شما احساس 
می کنید که زمان دارد خیلی سریع تر از همیشه می گذرد و روزها دارند با سرعت برق 

و باد از دستتان می روند.
خرداد 

امروز شما دارید به سرعت برق حرکت می کنید و با خوشحالی از این کار به سراغ 
آن کار می روید، اما اگر عقل و منطق خو را به کار بیندازید و به تحلیل موقعیت فعلی 
خود بپردازید به احتمال زیاد سرعت خود را کم کرده و با طمأنینه بیشتری حرکت 

خواهید کرد. 
تیر

احساس  را  اختالف نظر  با هر شخصی تنش و  برخورد  موقعیتی و در  امروز در هر 
خواهید کرد. بعضی از اطرافیانتان به دنبال حفظ ثبات و آرامش هستند و برخی دیگر 

هم به فکر تفریح و خوشی هستند و به هیچ چیز دیگری اهمیت نمی دهند.  
مرداد

این نکته را به خودتان یادآوری کنید که در این دنیا هیچ چیزی را نباید نسبت به 
باید هدف اصلی شما در  این  قرار دهید و  اولویت  شادی و احساس خوشبختی در 
مسیر  این  از  شما  کردن  منحرف  در  سعی  نامریی  دست هایی  امروز  باشد.  زندگی 
خواهند داشت، اما شما نباید حتی یک لحظه تصویری که از خوشبختی در ذهن خود 

دارید را فراموش کنید.
شهریور

امروز شما بیش از هر چیز دیگری به حفظ ثبات و نظم در زندگی تان عالقه نشان 
می دهید و این موضوع می تواند باعث شود جایی برای تفریح و شادی باقی نگذارید. 

مهر
امروز اگر در استفاده از کلمات دقت کافی به خرج ندهید یک دعوای درست وحسابی 
به راه خواهید انداخت. مشکل واقعی اینجاست که وقتی شما منافع جمعی را در نظر 
دارید و به فکر همه هستید، دیگران تنها سنگ خودشان را به سینه می زنند و به بقیه 

هیچ اهمیتی نمی دهند. 
آبان

امروز نگاهی عمیق و جدی به اطرافتان بیندازید و پیش از آن که بهترین راه ممکن 
برای ادامه راهتان را انتخاب کنید به کمی بررسی درونی بپردازید. به احتمال زیاد با 
انجام این کار به این نتیجه خواهید رسید که باید در انتخاب مسیرتان انعطاف پذیری 

بیشتری داشته باشید.
آذر

امروز اطرافیانتان دارند با سرعتی سرسام آور حرکت می کنند و شما عالقه چندانی به 
هماهنگ کردن خودتان با آنها ندارید، بااین حال ترجیح می دهید ارتباط خود را با 
آنها و دنیای دیوانه شان حفظ کنید چون بودن در کنار دوستانتان برای شما الهام بخش 

است و ایده های جدیدی را برایتان به همراه خواهد داشت.
دی

درست وقتی که فکر می کنید حساب همه چیز را کرده اید و مو الی درز نقشه هایتان 
نمی رود و همه کارها دارند طبق برنامه ریزی شما پیش می روند پای عشق به میان 
خواهد آمد و همه برنامه هایتان را به هم ریخته و نقشه هایتان را نقش بر آب خواهد 

کرد.
بهمن

امروز شما دوست دارید که در عالم خیال و رؤیا فروبروید و از این دنیای شلوغ و 
پر دغدغه فاصله بگیرید. 

اسفند 
فکر  باشید  می خواهید  که  به جایی  رسیدن  برای  ممکن  راه  بهترین  به  وقتی  امروز 
می کنید احساس خواهید کرد که محدودیت های زیادی دست وپایتان را بسته اند و 

نمی گذارند آن طوری که خودتان دلتان می خواهد عمل کنید.

امروزشما

سالروز وفات حضرت خدیجه )س( را تسلیت عرض می نماییمسفره سحری در نیم قرن پیش

از همان دهه شصت که سینمای بعد از انقالب شکل گرفت، بازی در آثار سینمایی را شروع کرد و در 
فیلم هایی مانند ریشه در خون، شب شکن، گردباد، یک بار برای همیشه و... دیده شد.

از اواخر دهه شصت با سریال عطر گل یاس به تلویزیون آمد و بازیگری در آثار متنوعی را در کارنامه 
خود ثبت کرد و حتی در مجموعه ساعت خوش به کارگردانی مهران مدیری هم بازی کرد و در ادامه 

همکاری اش با مدیری در پاورچین، نقطه چین، شب های برره، مرد دو هزارچهره هم بازی کرد.
زیر آسمان شهر، ترش و شیرین، سه در چهار، نردبام آسمان و... از دیگر کارهای تلویزیونی او هستند 
و این روزها او را در سریال »ِسر دلبران« می بینیم؛ اما واقعیت این است که مختار سائقی با همه عالقه ای 
که به بازیگری دارد و با کارگردانان مختلفی که همکاری کرده، اما همیشه بازیگر نقش های فرعی بوده 

و هیچ گاه نقش اصلی به او داده نشده است.
با همه این ها او بازیگری را رها نکرده و به گفته خودش چون کار دیگری جز فعالیت در سینما و 

تلویزیون بلد نیست، طراحی صحنه را هم در کنار بازیگری تجربه کرده است.
با این بازیگر درباره افت وخیزهای چهل سال فعالیت در سینما و تلویزیون هم صحبت شدیم.

از کارهای جدید سینما و تلویزیون چه خبر؟
برای مرکز فارس هم در  بازی می کنم.  به کارگردانی راما قویدل  در سریال »خانواده دکتر ماهان« 
یک تله فیلم بازی کرده ام به نام »عروسی خودمون«. از اواسط این ماه بازی ام در سریال »ماجراهای آقا 

کمال« به کارگردانی قدرت ا... صلح میرزایی شروع می شود.
پس کم کار نیستید و اوضاع روبه راه است؟

سال گذشته تقریبًا هشت ماه در یزد مشغول بازی در سریال »سر دلبران« بودم اما بعد حدود پنج ماه 
بیکار بودم. امسال هم روزهای بیکاری ام خیلی بیشتر از زمانی است که سرکار بوده ام. در کتاب فرهنگ 
بازیگران سینمای ایران نوشته اند، مختار سائقی؛ بازیگر نقش های کوتاه! شاید تصویربرداری یک سریال 
چندین ماه طول بکشد، اما به من نقشی می دهند که فقط چند روز مقابل دوربین می روم. در سریال سر 
دلبرآن که آقای لطیفی کارگردان آن است و قبل از این در سه سریال دیگر هم با او همکاری داشتم، 
نقشم تقریبًا بلند است. نقش های اصلی برای سوپراستارهاست که تعدادشان زیاد هم نیست، بقیه ته دنیای 

بازیگری له می شویم!
چندین سال است که بازیگر هستید و با کارگردانان زیادی همکاری کرده اید، چطور شد که شما 

نتوانستید بروید آن باال و نقش های اصلی را بگیرید؟
نمی دانم نقش های اصلی بر چه اساسی انتخاب می شوند؛ چهره و ظاهر، بیان، تحصیالت و... من بازیگر 
کم استعدادی نیستم، اما برچسبی که به هم زده اند، بازیگر نقش های کوتاه یا منفی و معتاد است! خدا 
نکند بازیگری در یک نقش کلیشه شود، دیگر رهایش نمی کنند! شاید به همین دلیل است که بیشتر 

بازیگران ازنظر مالی شرایط خوبی ندارند.
چرا چندین سال قبل که متوجه شدید شرایط بازیگری خوب نیست و چرخ زندگی با این حرفه 

نمی چرخد، این کار را رها نکردید؟
هیچ وقت به این فکر نکرده ام که حرفه ام را تغییر بدهم. هرچند ازنظر مالی و روحی و روانی خانواده ام 
آسیب زیادی دیدند. تنها کاری که توانستم برای بهتر شدن شرایط انجام بدهم این بود که در کنار 
بازیگری، طراحی صحنه و لباس را هم تجربه کردم و عضو انجمن طراحان صحنه و لباس هم هستم. 
تصمیم  بامغزت  دیگر  باشی  هنر  عاشق  وقتی  بود.  من  عالقه  و  عشق  تلویزیون  و  سینما  در  فعالیت 
نمی گیری و فقط بادلت جلو می روی! تا حاال دیده اید مثاًل کسی که تار می زند یا نقاشی می کشد از 

خودش خانه داشته باشد؟
باید  به یک حرفه و شغل  معتقدم هنرمند در کنار عالقه  نیستم و  تفکر موافق  این  با  من زیاد 

کیفیت زندگی هم باال باشد و هر آدمی خودش و خانواده اش لنگ مشکالت مالی نباشند.
دقیقًا درست است! اما زمانی که من جوان بودم و وارد سینما شدم، نقاشی هم می کردم و کاًل عاشق هنر 
بودم. وقتی استعداد و عالقه داشتم به نظرتان باید می رفتم و مثاًل حرفه کیف سازی را انتخاب می کردم؟ 
دو  دختر،  یک  و  پسر  سه  می کردم.  تأمین  تابلو  طریق کشیدن  از  را  زندگی ام  مخارج  دوره ای  یک 
عروس، یک داماد و چهار نوه دارم. درست است گاهی شرمنده خانواده ام شده ام، اما همه عمرم از راه 
هنر مخارج زندگی ام را تأمین کرده ام. همه این سال ها منتظر هستم که اتفاق خوبی درزمینه بازیگری 
برایم رخ دهد. خدا رحمت کند زنده یاد کیومرث ملک مطیعی می گفت، من سال ها صبر کردم تا با نقش 
»غالم ششلول بند« زیر آسمان شهر به شهرت رسیدم و نقش های بلند به هم دادند! کار من هم بازیگری 
است، بازنشسته خانه سینما هستم و ماهی یک میلیون و شصت هزار تومان حقوق می گیریم که تقریبًا 
همه اش را برای کرایه خانه می دهم؛ اما چاره دیگری ندارم، چون کار دیگری بلد نیستم. فقط امیدوارم 

اتفاقات خوبی برایم رخ دهد تا خستگی این همه سال را فراموش کنم.
فرزند شهید هستید؟

بله! 28 ساله بودم که پدرم شهید شد. متولد 1300 بود، مرد قوی و خوش بنیه ای بود. راننده ترانزیت و 
اتوبوس بود، اما به مرور که چشمانش ضعیف شد، به شرکت سایپا رفت در زمان جنگ، این شرکت 20 
ماشین اهدایی برای جبهه داشت که پدرم، داوطلب شد راننده یکی از آنها باشد، رفت و شهید شد! اما 
واقعیت این است که پدر من شهید نشد که االن وضعیت کشور این باشد. به قول معروف االن در کشور 

هر چی زحمت می کشیم به هیچ رسیدن سهم آن هایی است که نمی دوند! ما 
که بدون هیچ تالشی به هر جا نمی رسیم، اما یک گروهی هستند 

واقعًا  می رسند!  دارند،  دوست  چهل چه  به  نزدیک  که  من 
مملکت  این  بازیگر  است  هستم نباید یک پراید و سال 
دادیم یک خانه کوچک از خودم داشته  شهید  ما  باشم؟ 
به وجود  در جامعه  مساوات  این همه که  نه  بیاید 

تبعیض!
چند روز قبل چهلمین سالگرد 
گرفته اید  جشن  را  ازدواجتان 
و این نشان می دهد که خانواده 

موفقی دارید؟
بله! همسر خیلی خوبی دارم! پای 
که  عهدی  به  ماند  من  همه چیز 
اول ازدواجمان بستیم پایبند ماند 
کرد  تحمل  را  بد  و  خوب  و 

فرزندانمان  و  من  پای  و 
ایستاد و خدا را شکر 

خانواده را به خوبی 
حفظ کرد.

گفت وگو با مختار سائقی، بازیگر سینما و تلویزیون:

روی پیشانی ام نوشته اند؛ بازیگر نقش های کوتاه

»فاطمه نواب صفوی« تنها زنی است که در عملیات بین المقدس و آزادسازی خرمشهر حضور داشته 
است. وی، فرزند شهید سیدمجتبی نواب صفوی از مبارزان جمعیت فدائیان اسالم، است که در عملیات 
آزادسازی خرمشهر در سال 61 به عنوان تنها زن رزمنده پا به پای مردان به مبارزه پرداخت. این بانوی 
تا    از عکس برداری و خبرنگاری گرفته  داد  انجام  مقدس  دفاع  مختلف در عرصه  فعالیت های  رزمنده 

فعالیت چریکی، دیده بانی، امداد و نجات.
نیره السادات احتشام رضوی در گفت وگو با جام جم انالین بیان کرد: شهید نواب سه دختر دارد به 
نام های فاطمه، زهرا، صدیقه. دختران نواب ازلحاظ شخصیتی هرکدام سیره پدر را برگزیده اند. دختر 
بزرگم فاطمه نواب صفوی همسر شهید سید ابوالحسن فاضل رضوی است، آن زمان  که تازه ازدواج کرده 
بودند فاطمه در یک جبهه و همسرش در جبهه ای دیگر می جنگیدند. او 8 سال در جبهه ها بود و اولین 

زنی که بود وارد خرمشهر شد.
وی ادامه داد: فاطمه همانند یک مرد، لباس رزم می پوشید و به جبهه می رفت. شجاعت فاطمه بسیار 

شبیه نواب بود، او خبرنگار روزنامه کیهان بود. سه دختر نواب صفوی شجاعت، شهامت و روحیه مبارز 
پدرشان را داشتند.

احتشام رضوی یادآور شد: سال 1329 فاطمه فرزند اول شهید نواب صفوی به دنیا آمد و دو سال بعد 
زهرا و صدیقه نیز متولد می شوند. هنگامی که فرزند سوم نواب صفوی )معصومه( را باردار بودم همه 
دوستان و آشنایان منتظر تولد یک پسر بودند، معصومه 4 ماه بعد از شهادت پدرش به دنیا آمد. مادر 
همسرم گفت نیره سادات خیلی خوشحالم که این هم دختر شد »من گفتم« مادر اما کاش پسر بود که 
راه پدرش را در پیش می گرفت »او گفت« بله اگر پسر بود جای پدرش را می گرفت؛ اما سالیان بعد 

به دست دشمنان کشته می شد و حال اکنون مرا داشتی. 
وی ادامه داد: از همان ابتدای ازدواجم با مجتبی زندگی پرمخاطره و پر مبارزه ای را آغاز کردم، آن 

دوران، بسیار دوران سختی بود.
و  روحانیون  از  احتشام رضوی که  نواب  پدرم  آنالین گفت:  جام جم  به  پدرش  با  رابطه  در  رضوی 
مبارزین بودند، در بحث جریان مسجد گوهرشاد با پهلوی جنگیدند. در آنجا سخنرانی های خاص کردند. 
ایشان را  تیر می خورد و  نیز  تعداد زیادی در مسجد گوهرشاد توسط مأموران شاه کشته شدند. پدرم 
تیرخورده و دست بسته به تهران می آورند و به سیاه چال می اندازند. او چهار بار محکوم  به اعدام می شود 
و هر بار که می خواهند پای چوبه دار بروند اتفاقی می افتد که بازمی گردند. در جریان تبعید رضاشاه 

پهلوی در شهریور 1320، زندانیان آزاد شدند که پدرم نیز جزو آنان بود.

تصویری جالب از یک سفره سحری دهه 40 که دریکی از روزنامه های آن دوران چاپ 
 شده است.

گفت وگو با مادر تنها زن حاضر در عملیات بیت المقدس؛

اولین کسی که به خرمشهر پا گذاشت که بود؟


