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و  سنت ها  نبود  از  خالقی  ضیاءالدین 
آیین های ملی در شعر امروز و وجود 
باندبازی های  و  آبکی  عاشقانه های 
آن چنانی در آن می گوید و بر این که 
باید به سنت ها نگاه امروزی داشت، 

تأکید می کند.
ایسنا  با  گفت وگو  در  شاعر  این 
سنت های  و  آیین ها  جایگاه  درباره 
شعر  ویژه  به  و  ادبیات  در  ایرانی 
سال های اخیر اظهار کرد: با آنچه از 
آیین ها  و  سنت ها  به  پرداختن  بابت 
می توان  می بینیم،  معاصر  شعر  در 
نیما،  از  بعد  شاعران  میان  از  گفت 
و  کسرایی  ابتهاج،  شاملو،  همانند 
نگاهی  و  زبان  با  اخوان  به خصوص 
تازه به ملیت و سنت ها می پرداختند؛ 
اما بعد از آن ها دیگر چنین جلوه ای 

در شعر امروز نمی بینیم.
عاشقانه های  وجود  از  سپس  او 
در  آن چنانی  باندبازی های  و  آبکی 
وضعیت  افزود:  و  گفت  امروز  شعر 
پرداختن به آیین ها و سنت های ملی 
بعد  بود،  خوب  هم   ۷۰ دهه  تا  حتی 
امروزه  اما  شد  ایجاد  رکودی  آن  از 
با وجود برخی شاعران اصیل دغدغه 
و  آبکی  عشق های  شاعران  بیشتر 
است.  این چنینی  مسائل  به  پرداختن 
رو  تو  مسائل »من  به  اغلب  شاعران 
دوست  منو  »تو  و  دارم«  دوست 
کردن  جلف  و  عریان  به  و  داری« 
واقع  در  پرداخته اند؛  عاشقانه  مسائل 
پس  نو(  شعر  چه  و  غزل  )چه  شعر 
از دهه ۷۰ به این سمت رفته و انگار 
دیگر پرداختن به سنت ها خیلی معنا 
با بیان این که  ندارد. خالقی همچنین 
و  سواد  نیازمند  آیین ها  به  پرداختن 
فرهنگ است، گفت: من نمی خواهم 
دیروز  جوانان  از  که  جوانان مان  به 
اما  کنم  توهین  هستند،  روشن فکرتر 
کم تر دیده می شود که به این مسائل 
بپردازند. امروزه آن ها که شاخص اند، 
ادبی  مجله  ما  مثاًل  نیستند،  میدان دار 
خوبی نداریم یا اگر مجله ای هم داریم 
است  باال  به  رو  متوسط  افراد  دست 

که چیزی از سنت، فرهنگ و ملیت 
بدانند هم آن طور که  اگر  نمی دانند. 
می دانستند،  نیما  از  بعد  شاعران 

نمی دانند.
این شاعر در ادامه بیان کرد: آیین ها 
نمی شوند  دیده  امروز  شعر  در  اصاًل 
و هر کس حرف خودش را می زند؛ 
درحالی که شعر یعنی حرف شخصی 
دادن  گسترش  جامعه  به  را  خود 
و  اجتماعی  من  به  را  خود  منیت  و 
را  مخاطب  تا  دادن  سیاسی گسترش 

هم دربرگیرد.
که  شعرهایی  گزیده  کیفیت  به  او 
اشاره  منتشر می شوند هم  این روزها 
کرد و گفت: دغدغه من همیشه این 
است که یک سری از کارهای بعد از 
انقالب را )به ویژه در حوزه شعر نو( 
گزینش کنم. چون گزینش هایی که 
حاال درمی آیند، معلوم نیست براساس 
چه معیاری هستند و اغلب افرادی که 
می کنند،  منتشر  و  انتخاب  را  این ها 
که  نیستند  صاحب نظر  و  متخصص 

میدان دار شعر ما شده اند.
بیان  با  همچنین  خالقی  ضیاءالدین 
هم  به  نحوی  به  چیز  همه  این که 
ندارد،  وجود  معیاری  هیچ  و  ریخته 
با  باید  امروزی  شاعر  کرد:  اظهار 
نگاهی امروزی آیین ها و سنت ها را 
با  را  آن ها  بخواهد  اگر  بدهد،  نشان 
واپس گرا  بدهد،  نشان  گذشته  نگاه 
می شود و این به درد نمی خورد. شاعر 
امروز باید کالسیک بشود نه این که 
کالسیک باشد. پس باید به هر چه در 
گذشته وجود دارد )از جمله سنت ها( 

هم با نگاه امروزی نگاه کنیم.
به  پرداختن  درخصوص  پایان  در  او 
امروز  شعر  در  غیرایرانی  آیین های 
ندیده ام  را  چیزی  چنین  من  گفت: 
اما اگر وجود دارد، با آن مخالف ام، 
بگوییم،  خودمان  از  باید  ما  چون 
جهانی  و  حرفه ای  شاعر  یا  نویسنده 
کسی است که یک نویسنده یا شاعر 
بومی باشد و ما اول باید بومی باشیم 

و بعد جهانی.

امروز شما
خواندنی

فروردین
فکر  به  مباش.  آزار  مردم  و  اندوز  مال 
آنقدر  باش،  آن  لذت های  و  زندگی 
راحت  و  سعادتمند  که  کن  تالش 
زندگی کنی، مال زیاد به درد نمی خورد 
برباد  زمان  مرور  به  هم  قارون  گنج  و 

رفته و نابود می شود.

    اردیبهشت
کن.

در  که  نشو  ناامید  هیچ گاه  زندگی  در 
این صورت شکست تو حتمی است. در 
صدر  در  تا  بکوش  هنر  و  علم  کسب 
داری  جامعه  در  که  چرا  بگیری  قرار 

ارزش است.

خرداد
و  غم  ناالنی،  بی کسی  و  تنهایی  از 
بر  روزگار  تا  می خواهی  غصه داری، 

وفق مرادت شود تا دمی آسوده باشی.

    
تیر

به  و  هستید  خانواده دوست  بسیار  شما 
صرف نظر  چیزها  خیلی  از  آنها  خاطر 
این  از  خداوند  که  بدانید  کرده اید، 

کارتان بسیار خشنود است.

مرداد
به کسی عالقمند هستی اما با خود فکر 
می کنی که هیچ گاه به او نمی رسی و از 
دیگران کمتری چون پول و مال زیادی 

نداری اما دلسرد نشو و تالش کن.

شهریور

در  این  و  هستید  زیبایی ها  عاشق  شما 
خوبی  اخالق  خاطر  به  شماست.  وجود 
نحو  به  زندگی  لحظات  از  دارید  که 
احسن لذت می برید، فقط مواظب باشید 

که به راه باطل کشیده نشوی.

 
مهر

و  می خواهی  چه  که  می دانی  خود  تو 
دنبال چه می گردی، ساکتی ولی درونت 
با خودت  اول  سعی کن  است،  متالطم 

کنار بیایی و هدفت را مشخص کنی.

آبان

و  رسید  خواهی  وصال  به  بزودی 
مدعیان ساکت خواهند شد و تو به مراد 

خودخواهی رسید.

آذر
امید  اما  داری  خواسته ای  و  حاجت 
از  تو  ناامیدی  قدر  این  نداری،  زیادی 
به  است،  داشته  باز  پیشرفت  و  فعالیت 
خدا توکل کن و از او کمک بخواه تا 

به مرادت برسی.

دی

و  می داری  بر  گام  موفقیت  راه  در 
غرور  اثر  در  ولی  می رسی  مقامی  به 
کنید  دقت  می رنجانید  را  خود  دوستان 
که امروزه دوست خوب کمیاب است.

بهمن
به دنبال آمال و آرزوهای پوچ و دور 
از دسترس مباش و به دنیا اطمینان نکن، 
می آوری  دست  به  که  فرصتی  هر  از 

نهایت استفاده را بکن.

اسفند

شما با کسی همنشین شده اید که گفتار 
و  است  بخشیده  شما  در  زیادی  اثر  او 
زندگیتان  مسیر  که  شده  باعث  حتی 
را تغییر دهید و هدف پیشنهادی او را 

دنبال کنید، به فعالیت خود ادامه دهید.

ضیاءالدین خالقی مطرح کرد:

عاشقانه های آبکی و باندبازی

آمار ازدواج مجدد زنان مطلقه ایرانی
 به گزارش خبرگزاری برنا، تقی رستم وندی گفت: بر اساس آمار 
سازمان ثبت احوال 4۰ تا 45 درصد از بانوان مطلقه دوباره ازدواج 

می کنند.
بر اساس بررسی های انجام شده در یک دهه اخیر میزان طالق در 
کشور افزایش یافته است. گزارش سازمان ثبت احوال در سال 98، 
بیشترین طالق ثبت شده در کشور به ترتیب مربوط به استان های 
تهران با ۳۱ هزار و ۷۳۳ مورد، خراسان رضوی ۱8 هزار و ۳8۰ و 

فارس با ۱۰ هزار و 9۳ طالق بوده است.
از مجموع طالق های ثبت شده استان تهران ۳۱ هزار و ۲98 مورد 
داده  رخ  روستایی  بخش  در  4۳5 طالق  و  شهری  بخش  در  طالق 
است. البته باید دانست که طالق فقط به جدایی ختم نمی شود و زن 
سرپرست خانوار به اشتغال، تأمین مسکن و ... نیازمند است. این امر 
می طلبد تا سازمان های مربوطه بیش از پیش به ازدواج از بعد روان، 
مشاوره، مهارت آموزی و ... اهمیت دهند. هرچند وضعیت ازدواج 

دوباره در بین افراد مطلقه در جامعه ما جای تأمل دارد.
به خبرنگار  امور اجتماعی کشور  تقی رستم وندی، رئیس سازمان 
از  درصد   45 تا   4۰ ثبت احوال  سازمان  آمار  اساس  بر  برنا گفت: 

بانوان مطلقه پس از گذشت 5 سال امکان ازدواج مجدد برای آنها 
فراهم می شود.

او افزود: طالق واقعه حیاتی است. جامعه ایرانی ازدواج را یک اقدام 
مثبت تلقی می کند. با این تفاسیر 4۰ تا 45 درصد بانوان بعد از طالق 

ازدواج می کنند.

کارگاه لنج سازی 
در آستانه تعطیلی

خوزستان

شهروند عکاس 
عکس های حرفه ای خود را با کیفیت 

 مطلوب به آدرس ایمیل روزنامه طلوع

ارسال   toloudaily@gmail.com

کنید تا در روزنامه درج گردد

استفراغ 187 هزار یورویی نهنگ 

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، 
اخباری  انتشار  گذشته  ماه های  طی 
نهنگ  استفراغ  شدن  پیدا  مورد  در 
سواحل  در  نادر  مرواریدهای  و 
است. سیریپورن  تایلند خبرساز شده 
استفراغ نهنگ  این  نیامرین 49 ساله 
منطقه  در  خانه اش  نزدیکی  در  را 
پیدا  تهامارات  استان  واقع در  ناکون 
کرد. این زن در تاریخ ۲۳ فوریه در 
حال قدم زدن در کنار ساحل بود که 
ناگهان توده ای بزرگ توجهش را به 
نزدیک  از  پس  او  کرد.  جلب  خود 
متوجه شد  این شیء  بررسی  شدن و 
نهنگ  استفراغ  یک  با  واقع  در  که 

روبه رو شده است.
که  نهنگ  استفراغ  این  ارزش 

 ۱۲ و  طول  اینچ   ۲4 می شود  گفته 
یورو   ۱8۷ حدود  دارد  عرض  اینچ 
برآورد می شود. این زن و همسرش 
شیء  این  کردن  پیدا  با  اکنون  که 
دست  فراوان  ثروتی  به  ارزشمند 
کارشناسان  منتظر  یافت  خواهند 
و  دقیق  قیمت گذاری  برای  محلی 
نهنگ  استفراغ  هستند.  آن  فروش 
فراوان  کاربرد  در صنایع عطرسازی 

دارد.
در  تایلندی  زن  این  است؛  گفتنی 
حالی موفق به پیدا کردن این استفراغ 
نهنگ شد که حدود دو ماه پیش نیز 
نهنگی  استفراغ  محلی  ماهیگیر  یک 
را  یورو  هزار   ۲۱۰ حدود  ارزش  به 
در سواحل این کشور پیدا کرده بود.

سبزه عید دو رنگ ، زینت بخش سفره های هفت سین
برای خانم های باسلیقه و خوش ذوق نوعی متفاوت از آموزش سبزه 

عید را آورده ایم.
به گزارش رکنا، آموزش سبزه عید دو رنگ به این شرح است.

ابزار الزم:
۱. آبکش پالستیکی

۲. بطری نوشابه خانواده
۳. بذر خرفه

4. بذر خاک شیر
5. بذر خاک منداب
آماده سازی ماکت:

الگوی پروانه را روی یک صفحه پالستیکی بکشید. دورش را ببرید 
و روی آن پنبه بگذارید و با پارچه بپوشانید و به کمک نخ و سوزن 

محکمش کنید.
اندازه یک بطری نوشابه خانواده که داخل آن  به  وسط ماکت را 
قرار بگیرد خالی کرده و ببرید سپس ماکت را روی پایه نوشابه 
محکم کنید. تخم منداب را یک ربع خیس کرده و بعد روی سطح 

کار یک الیه بگذارید.
برای قسمت های قرمز تخم خرفه و خاک شیر را مخلوط کرده و 

آن را هم بگذارید تا یک ربع خیس بخورد و بعد روی قسمت های 
الگو بگذارید.

سه روز در دمای اتاق قرار دهید و حدود چهار تا پنج بار در روز 
با آب اسپری کنید.

بعد از سه روز روزی دو بار آبیاری کافی است. یک هفته طول 
می کشد تا سبز شود.

دقت کنید بذر را فقط یک الیه روی تنظیف بمالید.

تهیه کننده برنامه مطرح کرد؛

»میکروفن مخفی« در رادیو روشن شد
برنامه »زاویه پنهان« در قالب آیتمی با نام »میکروفن مخفی« به 
سراغ کسانی می روند که محصوالت تقلبی را روانه جامعه می کنند.

موسی نظری تهیه کننده برنامه »زاویه پنهان« که از رادیو سالمت 
پخش می شود، درباره این برنامه به خبرنگار مهر توضیح داد: همیشه 
پزشکی  و  بهداشت  موضوعات سالمت،  در حوزه  تبلیغات کاذب 
فضای  به خاطر گستردگی  اخیر  سال های  در  ویژه  به  است،  زیاد 
همین  و  شده اند  عمل  وارد  بیشتر  حوزه  این  سودجویان  مجازی، 
محصوالت  خریداری  درگیر  مردم  برخی  تا  شده  باعث  موضوع 
کاذب شوند و بعد از عوارض به پزشک مراجعه می کنند. به همین 
چنین  به  پنهان«  »زاویه  برنامه  قالب  در  گرفتیم  تصمیم  ما  دلیل 

اتفاقاتی بپردازیم.
وی با اشاره به موضوع کرونا یادآور شد: به عنوان نمونه از زمانی 
تأکید  کاذب  تبلیغات  قالب  در  سودجویان  شد  وارد  کرونا  که 
کردند که داروهای سنتی کشف کردند که راه حل درمان کرونا 
است و یا مواردی از این قبیل زیاد مطرح می شد. ما این موضوع را 
با کارشناس مربوطه مطرح می کنیم و مردم می توانند سؤاالتشان را 

بپرسند و پاسخ صحیح را از یک منبع موثق دریافت کنند.
کرونا  درمان  کاذب  تبلیغات  به  فقط  ما  البته  داد:  ادامه  نظری 
نمی پردازیم، هر موضوعی که در دنیای سالمت و پزشکی وجود 
ادعا می کنند  با حضور سلبریتی ها  به آن می پردازیم. برخی  دارد 
که کرم شرکت هایش لک های پوستی را از بین می برد یا به واسطه 
یا  نیست  از موی سفید  ارائه می کنند دیگر خبری  شامپوهایی که 
منجر به رویش مو در افراد طاس می شود. به همین دلیل کارشناس 

مجری برنامه بهرام بنده یزدانی هر هفته درباره این تبلیغات کاذب 
مختلف  پزشکان  با  برنامه  موضوع  با  متناسب  و  می کند  صحبت 

ارتباط می گیریم تا بتوانیم پاسخگوی سؤاالت مردم باشیم.
»میکروفن  را  برنامه  جالب  بخش های  از  یکی  کننده  تهیه  این 
سودجویان  مجازی  فضای  گستردگی  با  گفت:  و  دانست  مخفی« 
در قالب تلگرام محصوالتشان را می فروشند و شماره ای از خودشان 
نمی گذارند؛ اما محمد کثیری گزارشگر ما در قالب آیتم »میکروفن 
آنها  با  می توان  و  دارند  می کند که شماره  پیدا  را  عده ای  مخفی« 
نحوه گرفتن مجوز و…  با آنها درباره محصول و  صحبت کرد و 

صحبت می کند و ما در برنامه پخش می کنیم.
برنامه »زاویه پنهان« روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳: ۲۰ تا ۱4 

پخش می شود.


