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امروز شما

فروردین
این عشق نهایتا ثمر میدهد و به كسی
كه دوستش داری میرسی .به شرط
آنكه از هیچ كوشش در راه آن دریغ
نكنی .كسی را دوست بدار كه تو را
فقط به خاطر خودت بخواهد.

اردیبهشت

کن
.
تمایل داری خبری را پیش از اینكه
تحقیق كرده باشی ،باور كنی .این
شتابزدگی خطرناك خواهد بود و باید
در مورد هر خبری كامال تحقیق كرده
و سپس تصمیم گرفت .به این ترتیب
مشكالت كمتری پیش میآید.

خرداد

از دوستیهایی باید ترسید كه هر روز
به رنگی است .كسانی مقاصدی را پشت
دوستیهای خود پنهان میكنند ،كه
شناخت آنها دشوار خواهد بود .به هر
حال باید همیشه مراقب بود.

تیر
همیشه زندگی عاطفی انسانها در
حال تغییر و دگرگونی است .اگر
این تحوالت نباشد ،زندگی ما شكل
نمیگیرد پس به جای گله و شكایت و
غصه خوردن خودت را با این تحوالت
هماهنگ كن و سعی كن خودت در
تغییرات عاطفی زندگیت نقش داشته
باشی.

مرداد

مهر
اگر متاهل هستی روابط تو با همسرت
بسیار ایدهآل و خوب خواهد شد و اگر
با كسی دوست هستی روابط حسنه
است! با بعضی رفتارها و حرفهای
خود نباید این رابطه را از بین برد .باید
مراقب بود كه این چینی نازك عشق
ضربه نخورد و نشكند!

آبان

نباید هر چه كه میشنوی باور كنی
چون در این صورت به كسی ستم
خواهی كرد كه شدیدا تو را دوست
دارد.
به چشمهایی كه از زندگی عزیزتر
هستند باید اطمینان داشت و فریب
شیطان را نخورد.

آذر
در سایه یك رفاقت و دوستی خوب و
صمیمانه میتوان سالها آرامش داشت
و خوش بود .مواظب باش با بیتوجهی
و سربههواییات این موقعیت را از
خودت نگیری.

دی

دوستی تو را دعوت میكند اما امكان
پاسخگویی برای آن وجود ندارد.
فاصلهای كه بین تو و او برقرار شده
مانع از آن میشود كه بتوان پاسخ مثبتی
داد .باید صبر كرد تا با تغییر اوضاع و
احوال این فاصله برداشته شود.

بهمن

اینكه تو نگران آینده هستی خوب است
اما حساسیت بیش از حد ،تو را از فكر
كردن درست و دقیق بازمیدارد .باید
اول این استرس و نگرانی بیهوده را از
خود دور كنی تا بتوانی با آرامش فكر
كنی .این تصمیم بزرگی است و احتیاج
به فكر عمیق همراه با آرامش دارد.

اسفند

باید هر كسی و یا هر چیزی را كه
زندگی عاطفی تو را دچار تنش میكند،
از خودت دور كنی .در راهی قدم بگذار
و به كسی عشق بورز كه قابل اعتماد
باشد .تا در مورد قصد و نیت كسی
مطمئن نشدی ،او را به قلبت راه نده.

از طرف كسی برخوردها و
عكسالعملهایی میبینی كه حاوی پیام
مهمی است اما تو به همه آنها بیاعتنایی
و درگیر كارهای خودت هستی!! تا
وقت هست از این موقعیت بینظیر
استفاده كن .اگر روزی این این پیامها
قطع شود قابل جبران نخواهد بود و تو
كامال تنها میشوی.

شهریور

اگر این فرصت ادامه داشته باشد به یك
بنبست میرسی .پس تا هنوز فرصت
باقی مانده ،باید راههای تازهتری را
تجربه كرد .شاید به نفع تو باشد.

شهروند عکاس

بهزاد فراهانی با بیان اینکه خود را فرزند رادیو میداند ،میگوید :از
روستا به این شوق و عالقه به تهران آمدم که میخواستم بدانم چه
کسانی در رادیو کار میکنند و میخواستم متوجه شوم که برنامههای
رادیو چگونه ساخته میشود و همین پیگیریها باعث شد تا در ۱۶
سالگی برای اولین بار به استودیو رادیو برم.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی موزه سینمای ایران ،موزه
سینمای ایران در ادامه انتشار سلسله نشستهای تاریخ شفاهی خود
به مناسبت زادروز «بهزاد فراهانی» بازیگر پیشکسوت سینما ،تئاتر و
تلویزیون بخشهایی از گفتوگوی تاریخ شفاهی این هنرمند را منتشر
کرده است که در ادامه میخوانید:
بهزاد فراهانی با بیان اینکه دهقان زادهای اهل فراهان است ،گفت:
تحصیالتم را در یکی از دانشکدههای مهم فرانسه به پایان رساندم و
همچنین شاگرد اساتیدی همچون شاهین سرکیسیان ،عباس جوانمرد
بودم.او با اشاره به اینکه عالقه شخصیاش به کارگردانی ،نویسندگی و
بازیگری است ،ادامه داد :هشت ساله بودم که از مکتب خانه روستایمان
برای تحصیل به تهران آمدم و با کسانی آشنا شدم که تئاتر را دوست
داشتند .فراهان  ۳۶۰روستا دارد و اغلب ساکنان آنجا باسواد هستند
و روستایی به نام واشقان دارد که من حدود یک سال در آنجا معلم
بودم .در این روستا تا دختران خط خوش یاد نگیرند حق ازدواج ندارند.
فراهانی خاطرنشان کرد :مادرم شاعر و پدرم دهقان بود و در تعزیه
شهادت خوانی میکرد و در تعزیه به جای حضرت عباس (ع) صحبت
میکرد و همه تماشاگران تحت تأثیر قرار میگرفتند زیرا کارش بسیار
حماسی بود.او با اشاره به اینکه در منزل دایی خود در تهران زندگی
میکرد و درس میخواند گفت :یادم میآید در آن زمان دوستانم در
کوچه از سینما و فیلم صحبت میکردند و من از خالهام تقاضا کردم
که سفارش من را به داییام کند تا اجازه بدهد به سینما بروم .در شرق
تهران سه سینما به نامهای سینما ژاله ،مراد ،سیروانا وجود داشت و
اولین حضور من در سینما و برخوردم با فیلم در این سالنها همراه با
بهت و حیرت بود اما وقتی برای اولین بار به سینما رفتم بسیار خوشحال
شدم.فراهانی با اشاره به عالقه خود به رادیو نیز گفت :من خودم را
فرزند رادیو میدانم .از روستا به این شوق و عالقه به تهران آمدم که
میخواستم بدانم چه کسانی در رادیو کار میکنند و میخواستم متوجه
شوم که برنامههای رادیو چگونه ساخته میشود و همین پیگیریها
باعث شد تا در  ۱۶سالگی برای اولین بار به استودیو رادیو برم و در
 ۱۷سالگی به عنوان یکی از اولین جوانها در نمایشهای داستان شب
حضور پیدا کردم .زمانیکه من در رادیو فعالیت داشتم ،داستان شب تنها
سرگرمی جدی مردم در رادیو بود .در  ۲۰سالگی توانستم کارگردان
شوم و در  ۲۲سالگی توانستم زیباترین داستان شب رادیو را به کمک

استان دانشگاه تهران:

آنچه از حضرت زهرا(س) در ساخت
الگوی اجتماعی مطرح نشده؛ایجاد توازن
بین نقشهای مختلف یک زن است
ابراهیم مکی و اصفر شرفی بنویسم ،اجرا کنم و برای آن جایزه بگیرم.
فراهانی با اشاره به اینکه از کودکی تعزیه خوان بوده است ،گفت:
من از شش سالگی به اصطالح بچه خوان تعزیههای پدرم بودم .پدرم
شهادتخوان بود و من پسر حر را خواندم و حتی علی اکبرخوانی نیز
کردم.او بیان کرد :رادیو برای من بهترین پیک بود زیرا صدایم را به
خانواده ،دوستان و مردم میرساند.
فراهانی در ادامه با اشاره به نقش همسرش در زندگی و فعالیتهای
شغلیاش گفت :همسرم از من خواست تا تحصیالتم را تکمیل کنم و
من بعد از کسب دیپلم و قبول شدن در دانشگاه با او ازدواج کردم.
او با اشاره به اینکه سعی کرده است به فرزندان و اعضاء خانوادهاش
اجازه بدهد تا همیشه نظرات خود را آزادانه بیان کنند ،گفت :هیچ وقت
به فرزندانم نگفتم که چه شغلی را انتخاب کنند اما طبیعی است که رفت
و آمد شخصیتهای فرهنگی هنری مانند استاد مشایخی ،آریانپور،
کسرایی و ...به منزل ما بر نوع نگاه آنها بیتأثیر نبوده است .به همین
دلیل فرزندانم از دوران کودکی دائم با کتاب ،موسیقی و نقاشی آشنا
و عجین بودند و اگر امروز نیز فعالیت هنری را پیشه خود قرار دادند،
انتخاب خودشان بوده است .البته من مخالف بازیگر شدن گلشیفته بودم
و دوست نداشتم به سمت بازیگری برود .آذرخش عاشق موسیقی و
نقاشی بود .اما هرگز مخالفت جدی نکردم که آنها به دنبال عالیقشان
نروند و تالش کردم تا نیازهای آنها را بر اساس عالیقشان فراهم کنم.
مث ً
ال ،در دورهای با وجود تنگدستی برای شقایق پیانو تهیه کردیم.
فراهانی با توصیه به جوانان برای حضور درست در عرصه هنر ،گفت:
هر فردی از من راهنمایی میخواهد به او میگویم بهترین راه ورود
به هنر تحصیالت و دانشگاه است.اودر پایان افزود :من نمیدانم پیری
یعنی چه فقط میدانم که سعی کردهام در طول این سالها کودک
درونم را زنده نگه دارم و امروز همچنان خودم را اهل شوخی میدانم.
من معتقدم که اگر برای مردم کار کنیم مجبوریم که جلوی مردم مانند
چشمههای زالل آبادیمان صادق باشیم .اگر مردم این نگاه مهربان را
به ما هنرمندان نداشتند و اگر فداکاری ،گذشت و بزرگواری را نسبت
به ما نداشتند ما هیچ نبودیم.

کشف مقبره  ۲۰مومیایی در مصر
باستانشناسان در مصر موفق شدند یک مقبره بزرگ یونانی-رومی را
کشف کنند.
به گزارش ایرنا و به نقل از انشنت اوریجینز ،در جریان کاوش اخیر
باستانشناسان در شهر «اسوان» واقع در مصر یک مقبره یونانی-رومی
شامل  ۲۰مومیایی کشف شد.به گفته مصطفی وزیری دبیرکل شورای
عالی آثار تاریخی مصر ،این مقبره عظیم شامل دو بخش میشود؛
یک بخش در باالی زمین و با استفاده از تکهسنگهای مستطیلی و
آجر ساخته شده و بخش دیگر در صخره حفاری شده است.به گفته
کارشناسان این مقبره که به دوران یونانی-رومی تعلق دارد در گذشته
هدف سرقت سارقان مقبرهها قرار گرفته است.این اکتشاف در جریان
کاوشی با همکاری گروهی از باستانشناسان ایتالیایی و مصری صورت
گرفته است.در جریان این اکتشاف عالوه بر کشف مقبره و مومیایی
آثار قابل توجه دیگری همچون شماری کتیبه تاریخی با نوشتههای
هیروگلیفی و یک گردنبند مصری حکاکیشده با نوشتههای یونانی

نیز کشف شد .همچنین تعدادی تابوت سفالین و شماری تابوت سنگی
نیز کشف شد.عالوه بر این باستانشناسان به چند مجسمه چوبی در این
مقبره تاریخی برخوردند.در این مقبره فضای خاصی مملو از استخوان
حیوانات ،تکههای ظروف سفالین و کتیبههای پیشکششده نیز کشف
شد .کارشناسان معتقدند این فضا مختص اجرای مراسمها و آیینهای
تشریفاتی و یا مکانی برای قرار دادن پیشکشها بوده است.

رکورد بزرگترین نقاشی جهان شکست
یک هنرمند هندی رکورد بزرگترین نقاشی جهان را با مساحتی در
حدود  ۶۳۰مترمربع شکست.به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا از
خبرگزاری یونایتدپرس ( ،)UPIراوی سونی  ۴۲ساله از راجستان هند
نقاشی درخت زندگی ( )Tree of Lifeرا در مدت  ۲۴ساعت و  ۳۳دقیقه
روی یک بوم پی وی سی غول پیکر با مساحتی در حدود  ۶۳۰مترمربع
کشیده است .سونی با این نقاشی رکورد گینس را شکست .این رکورد
پیشتر در سال  ۲۰۲۰با طرحی به مساحت  ۵۶۸.۵متر مربع به نام یک

هنرمند ایتالیایی ثبت شده بود.

عکس روز:
عکس از:

عکس های حرفه ای خود را با کیفیت

مهرداد اژدری
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شیراز

استاد دانشگاه مهمترین مسئله برای
الگو برداری از سیره حضرت زهرا
(س) را ایجاد توازن بین نقشهای
مختلفی که یک زن به عهده دارد یعنی
توازن بین نقش فردی و خانوادگی و
حضور اجتماعی و سیاسی دانست.
دکتر معصومه سادات طباطبائی استاد
حوزه و دانشگاه در گفت وگو با
خبرنگار ایسنا با بیان اینکه حضرت
زهرا (س) عموما از باب شخصیت
فردی معرفی شدند ،یادآور شد:
تعامالت حضرت زهرا(س) نسبت
به پدرشان که اینقدر زندگی شان
بر مدار محبت بود که پیامبر(ص) از
ایشان با عنوان «ام ابیها» یاد کردند یا
در تعامل با همسرشان به نحوی بودند
که وقتی پیامبر از امیر المؤمنین سوال
کردند که همسرت را چگونه یافتی
فرمودند :نعم العون علی طاعة َّ
الل یعنی
او بهترین یاور است بر اطاعت خدا
و این سخن را حضرت علی علیه
السالم می فرماید که خود در نهایت
عبودیت و خشوع نسبت به پروردگار
هستند.
وی با اشاره به این که یکی از
ویژگیهای رفتاری و فردی حضرت
فاطمه زهرا (س) در زندگی با امام
علی(ع) ،استفاده از القاب و تعابیر
زیبا در هنگام خطاب موال علی
(ع) در محیط خانه است ،افزود:
در خطابشان نسبت به همسرشان
رو ِح َ
ک الفِداء َو
میفرمایند ر ّوحی ل ِ ُ
ن َفسی ل ِ َنف ِس َ
ک ال ِوقاء یا اباالحسن که
این خطاب بسیار زیبایی است لذا از
حیث رابطه همسرداری در بهترین
تعامل با همسرشان بودند.
طباطبائی با بیان اینکه در بُعد دیگر
زندگی خانوادگی حضرت زهرا
(س) نسبت به تغذیه و تربیت معنوی
فرزندانشان اهتمام ویژهای داشتند و از
تمام ابزاری که در دسترس داشتند
برای ارتقا تربیت فرزندانشان استفاده
میکردند ،تصریح کرد :برای تربیت
معنوی فرزندانشان از تمام ابزاری که
در دسترس داشتند استفاده میکردند
به عنوان مثال از بازی به عنوان
ابزاری برای تربیت فرزند استفاده
کردند همچنین زمانی که گهواره
امام حسن(ع) را تکان میدادند به
ایشان می فرمودند اَشبِه ا َ َ
باک یا حسن
یعنی مثل پدرت باش ،لذا الگوسازی
یک مادر برای فرزند کمک
میکند که فرزند آینده درخشانی
داشته باشد و این الگو قرار دادن
حضرت علی(ع) نکته بسیار مهمی
است.
استاد حوزه با تأکید بر اینکه حضور
حضرت زهرا(س) در تعامالت
خانوادگی و فردی مانع این نشد که
نسبت به مسائل اجتماعی ،سیاسی
پیرامون خودشان بی تفاوت باشند،
متذکر شد :وقتی با دقت به سیره
ایشان نگاه کنیم متوجه میشویم که
حضرت نسبت به مسائل پیرامون خود
بی تفاوت نبودند مصداق این امر را
زمانی که در حق همسایه دعا میکنند
میبینیم و وقتی امام حسن(ع)
این عملکرد را مورد پرسش قرار
میدهند که چرا برای همسایگان و
دیگران دعا میکنی و برای خود دعا
نمیکنی؟ حضرت میفرمایند :الجا ُر
ُث َّم الدّا ُر .ا ّول همسایه ،سپس خانه خود

لذا حضرت زهرا منفعل نبودند و یک
کنشگر اجتماعی بودند.
طباطبائی شأن نزول سوره انسان را
که وقتی حضرت زهرا (س) سه روز
متوالی برای نذر سالمتی فرزندانشان
روزه دار بودند افطار خودشان را به
فقیر و مسکین و اسیر انفاق کردند و
یا حضور موثر و محوری حضرت در
مباهله را از دیگر مصادیق کنشگری
اجتماعی ایشان دانست.
استاد دانشگاه ادامه داد :عالوه بر
حضور اجتماعی جایگاه علمی
حضرت هم مهم است به نحوی که
زنان مهاجر و انصار به عنوان یک
مرجع علمی به حضرت مراجعه
میکردند و پاسخ سواالت خود را
میگرفتند.
طباطبائی متذکر شد :علی رغم
جایگاه واالی فاطمه زهرا (س) که
دختر نبوت ،همسر والیت و مادر
امامت بودند ایشان اهتمام داشتند
که کارهای روزمره خانه و خانه
داری را شخصا انجام دهند مصداق
این امر زمانی است که پیامبر اسالم
(ص) خستگی حضرت زهرا از انجام
کارهای روزمره دیدند و ذکرهایی
که به تسبیحات حضرت زهرا مشهور
است را به ایشان آموزش دادند لذا
نشان میدهد که فاطمه زهرا (س)
عالقه داشتند مسائل مربوط به خانه را
در اولویت کارهای خود قرار دهند
در حالی که میتوانستند امورات خانه
را به خادم بسپارند.
استاد حوزه با بیان اینکه حضرت
زهرا (س) در همه ابعاد در نهایت
کمال بودند ،عنوان کرد :خطبه
خواندن حضرت زهرا (س) در مسجد
و وصیت سیاسی -اجتماعی ایشان
آنجا که به حضرت علی(ع) سفارش
میکنند شبانه مرا غسل بده و دفن
کن و یا این مسئله که برای گرفتن
بیعت به در خانه انصار رفتند نه از این
باب که چون حضرت علی(ع) همسر
ایشان بوده بلکه به دلیل احقاق حق
و دفاع از والیت و پیروی و دفاع
از امام زمان خودشان بوده است لذا
همه اینها مؤید کنشگری اجتماعی
و سیاسی حضرت زهرا (س) است و
نشان دهنده این است که شخصیتی
منفعل نبودند.
وی با بیان اینکه برای الگوگیری
از شخصیت حضرت زهرا(س) باید
تمام مقتضیات زمان ایشان را در نظر
بگیریم و در قالب زمان فعلی خودمان
از آن بهره ببریم ،گفت :زمانی که
برای زنان و به ویژه دختران جوان
حضرت زهرا (س) را به عنوان الگو
مطرح میکنیم تصور میکنند توقع ما
این است که به عنوان زنی که چند
قرن پیش در عربستان زندگی کرده
است باید الگو برداری کنند در حالی
که اینطور نیست بلکه باید قالب و
مبنای اصلی را الگو برداری کنند و با
توجه به شرایط زندگی فعلی خود از
آن استفاده کنند.
طباطبائی یادآور شد :یکی از
آسیبهایی که وجود دارد این
است که یکسری از زنان از فضای
اجتماع غافل هستند و برخی اینقدر
در فضای خارج از خانه و در شغل
خود حل شدند که اعضای خانواده و
فرزندانشان دچار بحران شدند.

