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 نگین هایی تاریخی و ارزشمند 
که برای تبرک به کار می رفتند

فرشته مرگی که در سواحل، انتظار 
آدم ها را می کشد!

فروردین
دچار  رؤیاهایتان  به  نسبت  اواخر  این 
شک و تردید شده اید، ولی حاال وقت 
آن است که بار دیگر خودتان را باور 
کرده و با اعتمادبه نفس به سوی رسیدن 
به خواسته هایتان پیش بروید. روابطتان 
برای تان  که  رسیده اند  وضعیتی  به 
می کنید  احساس  و  آشناست  بسیار 
به چنین مرحله ای رسیده  قباًل هم  که 

بودید.                         

    اردیبهشت
خوشحال باشید! موانعی که در سر راه 
داشته اند  قرار  اهدافتان  به  رسیدن شما 
خواهند  پیش  شدن  حل  به  رو  امروز 
که  اردیبهشتی هایی  شما  برای  رفت. 
عاشق ثبات و مداومت هستید رابطه ای 
سربلند  زمان  گذشت  آزمون  از  که 
بیرون آمده باشد از ارزشی فوق العاده 
اخیر  ماه  چند  این  است.  برخوردار 
اوضاع کمی تغییر کرده است.         

خرداد
شما بااینکه برای رسیدن به حمایتی که 
برایتان از اهمیتی ویژه برخوردار است 
ندارید،  مشکلی  بیایید  راه  دیگران  با 
پیچیده  آنقدر  اوضاع  گاهی  ولی 
می شود که نمی دانید چه سیاستی را باید 
در پیش بگیرید. شاید فکر می کردید 
که در وضعیت خوبی بسر می برید و 
نمی کند.  تهدید  را  شما  خطری  هیچ 

تیر
شاید اوایل امسال راه تازه ای را شروع 
مجبور  زود  خیلی  که  باشید  کرده 
کارهای  خاطر  به  را  آن  شده اید 
توجه و رسیدگی شما  به  دیگری که 
نیاز دارند کنار بگذارید. شکی نیست 
که شما تالش می کنید مسئولیت هایی 
که االن دارید را به نحو احسن به انجام 

برسانید.   

مرداد
زیادی  مسئولیت  ماه گذشته  طی چند 
عهده  به  خانواده  و  خانه  با  رابطه  در 
زیادی  حدود  تا  و  است  نبوده  شما 
آزادی عمل داشته اید، ولی حاال دوباره 
باید  و  دارد  نیاز  شما  به  خانواده تان 
هرچقدر که در توانتان است به آن ها 

توجه و رسیدگی کنید.    

شهریور
فوریت  کارهایتان  همه  انگار  امروز 
نمی توانید  و  کرده اند  پیدا  شدیدی 
آن ها  سرعت  با  را  خودتان 
نتیجه  آن که  بی  شما  کنید.  هماهنگ 
باشید  به دست آورده  را  موردنظرتان 
دیگر  کاری  سراغ  به  کاری  از   تنها 

می روید.

 
مهر

با نگاهی مجدد به وضعیت اقتصادی تان 
بعضی  باید در  متوجه خواهید شد که 
از تصمیماتی که پیش ازاین گرفته اید 
باوجوداینکه  بکنید.  تجدیدنظرهایی 
دقیقًا  نقشه هایتان  بخش های  از  برخی 
رفته اند،  پیش  خودتان  پیش بینی  طبق 
برخی از چالش هایی که با آن ها مواجه 
شده اید را در خوابتان هم نمی دیده اید.   

آبان
هم  پیش  روز  چند  همین  تا  شاید 
که  می رسید  نظرتان  به  این طور 
چالش های سال پیش را باالخره پشت 
سر گذاشته اید، ولی اتفاقاتی که اخیرًا 
که  هستند  این  نشان دهنده  افتاده اند 
باقی مانده اند  از گذشته  هنوز سایه هایی 
که باید به آن ها رسیدگی شود. نگران 
این وضعیت قرار نیست خیلی  نشوید، 
طول بکشد.                                 

آذر
شاید احساس کنید که شرایط موجود 
از کنترل شما خارج شده و تالش هایی 
که برای مدیریت آن ها می کنید بیهوده 
هستند و تنها پیشرفت شما را محدود 
می کنند. شما هیچ عالقه ای ندارید که 
در یک وضعیت تکراری باقی بمانید.   

دی
که  می کنید  فکر  خودتان  با  گاهی 
تنها  اجتماعی  فعالیت های  و  روابط 
چیزهای دست و پا گیری هستند که 
حواستان را از اهداف اصلیتان منحرف 
کرده و نمی گذارند به کارهای مهمتان 
افرادی  با  برسید. ولی در حال حاضر 
اثرات  ارتباط هستید که می توانند  در 
مثبتی روی پیشرفت شما داشته باشند.    

بهمن
این  که  درگیری هایی  باوجوداینکه 
داشته اید  اطرافیانتان  از  یکی  با  اواخر 
عمیق تر  نبردی  شده اند،  حل  به ظاهر 
همچنان در جریان است. موضع شما در 
است،  مشخص  کاماًل  مسئله  این  مورد 
فرق  شما  با  دیگران  نظر  شاید  ولی 
داشته باشد. به جای این که وقتتان را با 
قانع کردن دیگران تالش  تالش برای 
و  انداخته  به درون خود  نگاهی  کنید، 

نقش خودتان را پیدا کنید.      

اسفند
وقت آن فرارسیده است که دوباره به 
به  پیش  وقت  چند  که  رؤیایی  سراغ 
شما انرژی بسیاری داده بود، ولی حاال 
شاید  بروید.  گذاشته اید  کنار  را  آن 
روزمره تان  مسئولیت های  و  وظایف 
آن  به  توجه  و  رسیدگی  از  را  شما 

بازداشته باشند.

به گزارش ایسنا نگین هایی تاریخی 
به کار  تبرک  برای  ارزشمند که  و 
قرار  ایران  ملی  موزه  در  می رفتند، 

دارند.
خارجی  بخش  در  شده  حک  متن 
اهلل  الرحیم  الرحمن  اهلل  »بسم  نگین: 
تاخذه  ال  القیوم  الحی  هو  اال  اله  ال 
سنة و ال نوم له ما فی السموات و ما 
فی االرض من ذا الذی یشفع عنده اال 
باذنه یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم 
بما  اال  علمه  من  بشی  الیحیطون  و 
شاء وسع کرسیه السموات و االرض 
و الیوده حفظهما و هو العلی العظیم« 

)آیه الکرسی(
متن حک شده در بخش میانی نگین: 
محمد  المصطفی  علی  صلی  »اللهم 
و  فاطمه  البتول  و  علی  المرتضی  و 
صل  و  الحسین  و  الحسن  السبطین 
محمد  الباقر  و  علی  العباد  زین  علی 
موسی  الکاظم  و  جعفر  الصادق  و 
النقی  و  محمد  التقی  و  علی  والرضا 
و  الحسن  العسگری  الزکی  و  علی 
صلی علی االمام الهمام محمد المهدی 

و علیه علیهم السالم«
آثاری که از سمت راست حکاکی 
می شوند، نگین های منقوش به آیات 
قرآنی یا احادیث و ادعیه هستند که 
تهیه  ثواب  و  تبرک  برای  معمواًل 
شده اند. این نگین عقیق سرخ با پایه 
)جعبه( نقره، متعلق به دوره صفویه 
موزه  در   1623 شماره  به  که  است 

ملی ایران نگهداری می شود. 
محراب گچبری امامزاده ربیعه 

خاتون
گنبدخانه  قسمت  در  محراب  این 
یک  آن  است.  داشته  قرار  مسجد 
با  نما  طاق  یک  دار،  کتیبه  پیشانی 
ستون  دو  روی  که  دار  تیزه  قوس 

شکل  گلدانی  سرستون های  با  نما 
وسیله  به  آن  اطراف  و  قرارگرفته 

یک کتیبه احاطه شده، داشته است.
کتیبه ها  انواع  با  محراب  این  سطح 
شامل آیات 1 تا 6 سوره »مومنون« 
خط  به  )ص(  پیامبر  از  حدیثی  و 
»اخالص«،  سوره های  و  کوفی 
نام  به  مربوط  کتیبه های  و  »حمد« 
هنرمند سازنده محراب »عمل مسعود 
کرمانی« در سمت راست بدنه داخلی 
محراب و سال ساخت محراب »فی 
سنه ثمان و سبعمائه« در سمت چپ 
قلم ثلث در  به  بدنه داخلی محراب، 
مانند،  فلس  نقوش  از  زمینه ای  میان 

تزیین شده است.
این  روی  شده  نقش  کتیبه های 
و  با خطوط کوفی  محراب گچبری 
ثلث در میان نقوش اسلیم و هندسی 

قرارگرفته اند.
ربیعه  امامزاده  گچبری  محراب 
زمره  در  که  را  اشترجان  خانون 
گچبری  محراب های  بزرگترین 
به  منحصر  نمونه های  از  و  ایران 
می نامند،  ایلخانی  فرد گچبری دوره 
ایران  ملی  به شماره 3271 در موزه 

نگهداری می شود. 
از  بخشی  به  مزین  قرآن  قاب 

سوره نصر
فوالد طالکوب  مستطیل شکل  قاب 
با در پوشی با »لیه« دالبری و مزین 
الرحیم«  الرحمن  اهلل  به کتیبه »بسم 
به خط نستعلیق که تا نزدیکی انتهای 
تزئین شد.  یافته،  ادامه  بدنه در جلو 
در سراسر سطوح نگاره های اسلیمی 
سطح  در  و  می شود  دیده  گیاهی  و 
جلویی قاب قفل تعبیه شد. عالوه بر 
به  نصر  سوره  از  بخشی  با  تزئینات 

خط نستعلیق تزیین شده است.

 )Grim Reaper( »گریم  ریپر«
را  فلوریدا  سواحل  مرگ،  فرشته 
درباره  تا  است  قرارداده  هدف 
خطرات ناشی از عدم رعایت فاصله 
از  بسیاری  دهد.  هشدار  اجتماعی 
افراد سؤال کرده اند که آیا تمایل 
ریپر  لباس گریم  با پوشیدن  دارند 
اطراف سواحل  به  فرشته مرگ  یا 
و مناطق دیگر ایالت که زودهنگام 
باز می شوند، سفر کنند. جواب قطعًا 

بله است.
می کنند  اذعان  مردم  از  بسیاری 
پیش  در  طوالنی  بسیار  راهی  که 
مربوط  عواقب  بتوانیم  تا  داریم 
کنترل   19 کووید  گسترش  به 
رعایت  مورد  در  ما  تعهد  کنیم. 
فاصله اجتماعی موجب نجات جان 
ازآنجاکه  و  است  شده  انسان ها 
کم کم محدودیت ها به ناچار کاهش 
همه چیز  که  می دانیم  می یابند، 
ویروس  از  قبل  روال  به  نمی تواند 
مثال  عنوان  به  برگردد.  کرونا 
شرایط سواحل قطعًا متفاوت خواهد 
مهمی  مکان  سواحل  اگرچه  بود. 
برای استراحت روزانه تعداد زیادی 

از مردم بودند، اما اکنون این مناطق 
ورزش هایی  برای  بیشتر  عمومی 
دریا  تماشای  و  پیاده روی  مانند 
یکدیگر(  از  فاصله  حفظ  )با 
مورداستفاده قرار می گیرد. فلوریدا 
بازگشایی  را  خود  سواحل  اخیرًا 
کرده است، اما متأسفانه همه آن ها 
از دستورالعمل های فاصله اجتماعی 
ارائه  محلی  دولت های  توسط  که 
پس  نمی کنند.  پیروی  شده اند 
کسانی که به سواحل می روند و در 
سواحل  می مانند، می توانند از گریم 
ریپر یعنی فرشته مرگ دیدن کنند.

خواندنیامروز شما

 بنکسی با اثری که به بیمارستان اهدا کرد، قهرمانان حوزه
سالمت را گرامی داشت

دریاچه سلطان، آینه ای از جنس طبیعت در قم!

گویا قرنطینه نتوانسته است یکی از هنرمندان 
از  را  بنکسی  نام  به  خیابانی  هنرهای  بزرگ 
به  را  ابتدا حمام خانه اش  او که  بیندازد.  کار 
با  اکنون  بود،  کرده  تبدیل  هنر  اتاق  یک 
اهدای اثری به یکی از بیمارستان های بریتانیا 
عمل  به  تقدیر  سالمت  حوزه  کارکنان  از 
آورد. در نقاشی جدید او می بینیم که یک پسر 
خردسال زانو زده است و با یک عروسک به 
شکل پرستار )دارای ماسک و محافظ( بازی 
می کند و او بدین ترتیب حق مطلب را برای 
می آورد.  به جا  قهرمان  عزیزان  این  از  تقدیر 
قهرمانان  پسربچه  این  که  می بینیم  همچنین 
خیالی مانند بتمن و مرد عنکبوتی را در سبد 
الگوی  با  تا  می دهد  ترجیح  و  است  انداخته 

جدیدش در زندگی بازی کند.
همه جای کار او تک رنگ است، البته به جز 
نماد صلیب روی پیشبند عروسک پرستار. این 

بنکسی  اینستاگرام  صفحه  در  که  هنری  اثر 
منتشر  نیز   Game Changers عنوان  با 
شده است، از سوی این هنرمند به بیمارستان 
عمومی ساوسهمپتون اهدا شد. روی تابلوی او 
دلیل  به  شما  همه  »از  می شد:  دیده  یادداشتی 
با  من  هدیه  امیدوارم  سپاسگزاریم.  زحماتتان 
را  شما  دل های  کمی  سیاه وسفیدی اش  همه 

روشن کرده باشد«.
برابر زحمات  در  است  زیبایی  تقدیر  او  کار 
در  که  ملی  سالمت  خدمات  کارکنان  همه 
این  می رسانند.  یاری  بیماران  به  نیاز  مواقع 
و  بیماران  دیدگان  برابر  در  اکنون  که  اثر 
است،  درآمده  نمایش  به  سالمت  کارکنان 
مطمئنًا با باال رفتن فشار روی سیستم سالمت 
به  کمی  کنونی،  موقعیت حساس  در  بریتانیا 
آن ها روحیه خواهد بخشید. این نقاشی تا پاییز 
در معرض دیدگان همه قرار می گیرد و سپس 

به مزایده گذاشته می شود تا مبلغش در راستای 
گردد.  هزینه  ملی  سالمت  خدمات  بهبود 
ازآنجایی که کارهای بنکسی معمواًل با قیمت 
بیش از 1 میلیون دالر به فروش می روند، این 
شایانی  بریتانیا کمک  سالمت  حوزه  به  مبلغ 

خواهد نمود.
ساوسهمپتون  عمومی  بیمارستان  کارکنان 
پائوال  خشنودند.  بسیار  بنکسی  لطف  از  نیز 
خدمات  تراست  فانِدیِشن  بخش  مدیرکل  هِد 
سالمت ملی بیمارستان و دانشگاه ساوسهمپتون 
می گوید: »این که بنکسی تصمیم گرفته است 
در  مشغول  افراد  همه  برجسته  مشارکت  تا 
اوضاع  این  در  ملی  سالمت  خدمات  سیستم 
ما  برای  واقعًا  بکشد  تصویر  به  را  بی سابقه 
بیمارستان  کارکنان  همه  است.  افتخار  باعث 
که  می بینیم  و  قائل اند  ارزش  او  کار  برای 
تابلو  این  به  را  لحظاتی  مشغله  و  کار  هنگام 
تقدیر  و  ببرند  لذت  آن  از  تا  می شوند  خیره 
کنند. بی شک روحیه همه کارکنان و بیماران 

بیمارستان ما بسیار باال خواهد رفت«.

به  دارد  قرار  دریاچه ای  قم  استان  در 
این  اما  سلطان  حوض  نمک  دریاچه  اسم 
دریاچه  همچون  دیگری  نام های  به  دریاچه 
معروف  نیز  شاهی  دریاچه  و  قم   ساوه 

است. 
دریاچه سلطان بزرگترین دریاچه نمکی ایران 
به دلیل صیقل  باران  بارش  است که هنگام 
یافتگی سطح آن، آینه ای به بزرگی دریاچه 
را  منحصربه فردی  تصاویر  و  شده  درست 

خلق می کند.
در  که  گفت  باید  حوض  این  مورد  در 
جاده  ساخت  اثر  در  میالدی   ۱۸۸۳ سال 

این دریاچه  قم تشکیل شد.   - تهران  شوسه 
در  و  قم  شهرستان  شمال  کیلومتری   40 در 
حاشیه بزرگراه تهران قم قرارگرفته است و 
و  دارد  کیلومترمربع   240 تقریبی  مساحت 
البرز در شمال آن قرارگرفته  رشته کوه های 

است. 
دریاچه نمک حوض سلطان از دو چاله جدا 
نام  به  غربی  چاله  است.  تشکیل شده  هم  از 
حوض  نام  به  شرقی  چاله  و  سلطان  حوض 
به  آبراه  به وسیله یک  و  می شود  نامیده  مره 

هم وصل می شوند. 
پر  مره  چاله  ابتدا  آب  پر  فصول  در 

حوض  وارد  اضافی  آب  سپس  و  می شود 
بی نظیری  زیبایی  چنین  و  می شود  سلطان 
تصاویر  در  باهم  می کند.  خلق  را 
سفر  چشم نواز،  طبیعی  جاذبه  این   زیبای 

می کنیم. 
توجه: هدف ما از معرفی این جاذبه آشنایی 
با  است.  با جاذبه های زیبای کشورمان  شما 
بهتر  کشور  در  شده  ایجاد  شرایط  به  توجه 
است، زمان بازدید از این جاذبه را تا پایان 
از  بعد  و  بیندازید  عقب  شده  ایجاد  بحران 
این  به  با تنی سالم  ایجاد شده  حذف بحران 

منطقه زیبا سر بزنید.


