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امروز شما
خواندنی

فروردین
متمایز  دیگران  از  را  تو  لجبازیت، 
راضی  آن  از  بشدت  تو  و  می سازد 
یا  و  دوست  لجبازی ها  این  اما  هستی. 

همسرت را آزار می دهد.

    اردیبهشت
کن.

نباید  رنگارنگ  وعده های  در  را  خود 
این  از  کدام  هیچ  چون  کرد.  غرق 
وعده ها تحقق نمی یابد و فقط تو می مانی 

و عمری که به هدر رفته است!

  
خرداد

گسترش  باید  را  خود  اجتماعی  روابط 
رابطه سالم و گسترده  داشتن یک  داد. 
تو را در انتخاب دوست یا همسر یاری 
خصوصیات  بودن  منزوی  می کند. 
مأیوس  و  شکست خورده  انسان های 

است.
تیر   
تحقق  وقتی  تو  دراز  و  دور  آرزوهای 
می یابد که از همین حاال دست به کار 
او  با  را  خود  روابط  کن  سعی  شوی. 
بیشتر کنی و به سطح خوبی برسانی و او 
را در جریان برنامه های خود قرار دهی.

مرداد
رابطه با فردی تو را آزار می دهد. بهتر 
او  شر  از  را  خود  زودتر  چه  هر  است 
خالص کنی. همیشه در پی کسی باش 
موجب  اینکه  نه  کند  کامل  را  تو  که 

سقوط و نزول تو شود.

    
شهریور

پرواز  بال  انسان  به  که  است  عشق 
زندگی  این  از  را  تو  عشق  می دهد. 
واقعی و روزمره جدا می کند و به فضای 
جدیدی می برد که پر از هیجان و امید 
است. بدون امید و عشق زندگی معطل 
می ماند. پس به زندگی عاطفی ات تکانی 

بده.

 
مهر

باید  است.  الزم  صبر  و  خویشتنداری 
وضعیت  این  تا  دهی  خرج  به  حوصله 
که  نزن  کاری  به  دست  کند.  تغییر 
صورت  این  در  ندارد.  روشنی  عاقبت 

دچار شکست و ناکامی می شوی.

آبان
هر چیزی که می درخشد و برق می زند 
و  باشی  مراقب  باید  نیست.  طال  که 
هوشیار  باید  نخوری.  را  ظواهر  فریب 
آشفته  بازار  این  در  بتوانی  تا  باشی 

حقیقت را از دروغ تشخیص دهی.

آذر
موجب  تو  ذکاوت  و  هوشمندی 
اطرافیان  از  بعضی  به  نسبت  تا  می شود 
باید  باره  این  در  شوی.  سوءظن  دچار 
و  کرد  تکمیل  را  خود  شناخت های 
این  از  بعضی  چون  گرفت  تصمیم  بعد 

سوءظن ها اشتباه است.

دی

تا  بدهی  خودت  به  کافی  وقت  باید 
باره  این  در  درست  تفکری  با  بتوانی 
تو  عجله  و  شتابزدگی  بگیری.  تصمیم 
بیشتر  تأمل  با  کرد.  خواهد  پشیمان  را 

می توان موفق تر شد.

بهمن
غیرت خوب است و نگهبان عشق. اما 
از حد و حدود خود  اگر  همین غیرت 
و  می زند  دامن  را  تردیدها  شود  خارج 
آنوقت بدگمانی و تردید به جای اعتماد 

و یقین می نشیند.

اسفند
غرور  این  و  هستی  مغروری  فرد  تو 
می شود.  گیر  پا  و  دست  اوقات  بعضی 
بهتر است این بار تو قدم پیش بگذاری 

و موضوع را حل و فصل کنی.

احیای تاالب 
هشیالن در کرمانشاه

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

»روزی روزگاری آبادان« پروانه نمایش گرفت
اکراندرسینماهابهزودی

فیلم سینمایی »روزی روزگاری آبادان« ساخته حمیدرضا آذرنگ 
پروانه نمایش گرفت.

کارگردانی  به  آبادان«  روزگاری  »روزی  ایلنا،  گزارش  به 
حمیدرضا آذرنگ و تهیه کنندگی عبداهلل اسکندری و علی اوجی به 

زودی در سینماهای سراسر کشور نمایش داده می شود. 
فاطمه معتمدآریا، محسن تنابنده، الهام شفیعی، هیراد آذرنگ، سهیل 

جمالی و امیرحسین ابراهیمی در این فیلم نقش آفرینی کرده اند. 
در خالصه داستان فیلم آمده است: در آبادان، سال ۱۳۸۱ خانواده 
پنج نفری مصیب چرخیده در آخرین روز سال مشغول خرید شب 
عید هستند اما به دلیل حال بد مصیب که ناشی از گرفتاری اش به 
مواد مخدر است کشمکشی میان آن ها در می گیرد و در اوج تالش 
خیری مادر خانواده برای به آرامش رساندن خانواده به ناگاه اتفاقی 

غیرمنتظره همه آن ها را غافلگیر می کند و…
بوده  فجر  فیلم  جشنواره  نهمین  و  سی  در  فیلم  این  نمایش  اولین 

است. 
کارگردان:  از:  عبارتند  آبادان«  روزگاری  »روزی  فیلم  عوامل 
اوجی،  علی  اسکندری،  عبداهلل  تهیه کنندگان:  آذرنگ،  حمیدرضا 
مسعود  فیلمبرداری:  مدیر  آذرنگ،  حمیدرضا  نویس:  فیلمنامه 

سالمی، چهره پرداز: عبداهلل اسکندری، طراح صحنه و لباس: سهیل 
بنی  بابک  صدابردار:  عبدالوهاب،  سپیده  تدوین:  اشراقی،  دانش 
بنی  بهمن  صداگذار:  منصوری،  محمدرضا  طرح:  مجری  اردالن، 
علیرضا  میدانی:  ویژه  جلوه های  ناصری،  حسام  موسیقی:  اردالن، 
موسوی، جلوه های ویژه بصری: فرید ناظر فصیحی، منشی صحنه: 
ساناز هرندی، برنامه ریز: حمید شوریده، دستیار کارگردان: مجید 
مهتا  پشت صحنه:  آبادی  کلبی  اسماعیل  تولید:  جانشین  آذرنگ، 
روابط  ایوانی،  سارا  عکاس:  زرآبادی،  ساره  اداری:  امور  محدث، 

عمومی: سپیده حیدرآبادی، محصول: فیلم مارکت.

ناگفته های گوهر خیراندیش 
از فیلم و نقش هایش

 « اینکه  بیان  با  خیراندیش  گوهر 
سکوی  یک  ام  برای  پست«  ارتفاع 
»بانو«  از  بعد  داد:  ادامه  بود،  پرتاب 
»رسم  مثل  را  توجهم  نقشی  هیچ 

عاشق کشی« جلب نکرد.
در  و  سینما  ملی  روز  مناسبت  به 
تاریخ  نشست های  سلسله  ادامه 
طی  ایران  سینمای  موزه  شفاهی، 
یک هفته هر روز گفتگوی تفصیلی 
با یکی از عوامل تأثیرگذار سینمای 
 26 امروز  می کند.  منتشر  را  ایران 
شهریورماه گفتگوی تفصیلی »گوهر 
پیشکسوت  بازیگر  خیراندیش« 
گفتگو  در  تلویزیون  و  تئاتر  سینما، 
چهره های  از  جیرانی«  »فریدون  با 
ایران  سینمای  نامدار  و  ماندگار 
زیر  در  که  است  کرده  منتشر  را 

می خوانید.
روابط  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
گوهر  سینما،  موزه  عمومی 
روز  تبریک  با  ابتدا  در  خیراندیش 
فریدون  و  سینماگران  به  سینما  ملی 
عزت اهلل  استادم  یاد  گفت:  جیرانی، 
انتظامی و همچنین جمشید مشایخی، 
محمد علی کشاورز و داود رشیدی را 

گرامی می دارم.
اولین  از  یکی  اینکه  بیان  با  وی 
حادثه«  »شب  سینما  در  فیلم هایش 
است،  بوده  جیرانی  فریدون  نوشته 
افزود: در این فیلم زنده یاد »پرویز 
بازی  را  همسرم  نقش  پورحسینی« 
الوند کارگردان و  می کرد، سیروس 
فیلم  تهیه کنندگی  فرح بخش  حسین 
درباره  داشتند.خیراندیش  برعهده  را 
کیانوش  ساخته  »روزباشکوه«  فیلم 
که  هاشمی  اصغر  گفت:  نیز  عیاری 
در آن فیلم دستیار کارگردان بود من 
باشکوه«  »روز  در  حضور  برای  را 

معرفی کرد. 
نقش  نصیریان  آقای  فیلم  این  در 
در  می کرد.  بازی  را  من  همسر 
در  فیلمبرداری  برای  ما  که  خانه ای 
آن حضور داشتیم سرداب و جاهای 
مختلفی وجود داشت که برایم جالب 
خانه  آن  در  را  جایی  هر  من  و  بود 
می دیدیم بداهه جمالتی را می گفتم و 
آقای عیاری می گفت؛ همین جمله ها 
هم  فیلمبرداری  دوربین  جلوی  را 

بگویم.
در  عیاری  کیانوش  داد:  ادامه  وی 
آزاد  را  من  طوری  باشکوه«  »روز 
گذاشت که حس راحتی خوبی داشتم 
و بیشتر صحنه ها را بداهه می گفتم و 
از  دیگر  یکی  می پسندید.  ایشان 
خاطرات زیبا در فیلم این بود که زنده 
یاد »ولی اهلل خاکدان« طراح صحنه 
نصیریان  علی  و  من  و  بود  لباس  و 
که بازیگران فیلم بودیم و زمانیکه به 
مهمانسرای سمنان رسیدیم، کیانوش 
عیاری به ما خوشامد گفت و پرسید 
خسته که نشدید و من در پاسخ به او 
گفتم »من در معیشت آقای نصیریان 
خسته نمی شوم و آقای عیاری گفت 
گفتم  خودم  به  همانجا  َمعیت.  البته 
کردند  چاپ  را  کتابی  اگر  گوهر 
نیامده که  در  تیراژ  فقط همین یک 
تیراژهای مختلف  بخوانی،  را  تو آن 
دارد و بهتر است کتاب زیاد بخوانم 
و همین موضوع موجب شد تا توجهم 

به ادبیات جلب شود. )با خنده(
بیان  با  جیرانی  فریدون  ادامه  در 
اینکه گوهر خیراندیش در فیلم »زیر 
داشته  خوبی  بازی  شهر«  بام های 

جشنواره  در  نقش  همین  برای  و 
یاد جمشید  زنده  و  بود  شده  کاندید 
اسماعیل خانی نیز در آن فیلم حضور 
ادامه  در  و  کرد  اشاره  است  داشته 
من  داد:  توضیح  نیز  خیراندیش 
تمام مدت سعی کردم، نقش هایم را 
باورپذیر بازی کنم و عاشق نقشم در 
»زیر بام های شهر« هستم و زمانیکه 
در سینما فیلم را دیدم، برای بازیگر 
جمشید  یاد  زنده  کردم.  گریه  فیلم 
اسماعیل خانی در »زیر بام های شهر« 

درخشان بازی کرد.
»بانو«  فیلم  از  اینکه  بیان  با  وی 
خاطرات زیادی دارد، گفت: زمانیکه 
برای  مهرجویی  داریوش  توسط 
خلج  اسماعیل  شدم  انتخاب  »بانو« 
من  که  می نوشت  تاریخی  قصه های 
با  قدیمی  زن  یک  نقش  آنجا  در 
داشتم که هیچ  را  تاریخی  لباس های 
بانو  فیلم  در  هاجر  نقش  به  شباهتی 
نداشت. داریوش مهرجویی بازی من 
من  به  و  بود  دیده  تئاتر  آن  در  را 
البته  هستی.  خوبی  بازیگر  تو  گفت 
گفته  من  به  هم  اعتماد  بنی  رخشان 
بود که بازی های من در تئاتر را دیده 
بود و برای حضور در فیلم هایش من 
در  زمانیکه  اما  بود  انتخاب کرده  را 
را  بینی ام  بود که  دیده  را  من  سینما 

جراحی کرده ام منصرف شده بود.
»بانو«  فیلم  درباره  خیراندیش 
مهرجویی  داریوش  کرد:  خاطرنشان 
نقش هاجر را در این فیلم برای من 
اسکندری  عبداهلل  و  گرفت  نظر  در 
صورت  یک  که  من  صورت  گریم 
سوخته بود را انجام داد. جالب است 
به  اصاًل  نقش  این  در  من  بدانید که 
دنبال زیبایی نبودم و سعی می کردم 
صورت  باید  زیرا  شوم  زشت تر 
سوخته، موهای وزوزی و دندان های 
مهرجویی  داریوش  می داشتم.  زرد 
آمد.  خوشش  دید  را  گریم  وقتی 
را  من  گریم  عکس  می آید  یادم 
یاد  زنده  و  بودند  زده  دیوار  روی 
به  دید  وقتی  اسماعیل خانی  جمشید 
زیبا  خیلی  گوهر  گفت  مهرجویی 
را زشت کنید  او  نمی توانید  و  است 

)با خنده(.
وی با بیان اینکه قرار بود در بانو به 
جز »هاجر« نقش دیگری هم داشته 
باشد، خاطرنشان کرد: زنده یاد ژیال 
در  من  دیگر  نقش  برای  مهرجویی 
»بانو« مخالفت کرد و می گفت نقش 
دیگر می شود همین گوهر خیراندیش 
فعلی درحالیکه ما می خواهیم متفاوت 
منصوری  تورج  فیلم  این  در  باشد. 
عنوان  به  ساعتی  عزیز  و  فیلمبردار 
زمانیکه  داشتند.  حضور  نیز  عکاس 
یاد  زنده  و  شد  شروع  فیلمبرداری 
ترکی  لهجه  با  انتظامی  عزت اهلل 
صحبت کرد با خودم گفتم من حتی 
نمی توانم یک جوک ترکی تعریف 
به آقای مهرجویی گفتم من  کنم و 
می توانم با لهجه شیرازی صحبت کنم 
لهجه  و  نقش  درباره  پذیرفت.  او  و 
حتی  و  مختلف  آدم های  از  شیرازی 
شعرهای  بودم.  پرسیده  هم  مادرم 
شیرازی محلی می خواندم و داریوش 
می آید  یادم  کرد.  قبول  مهرجویی 
شروع  که  همین  فیلمبرداری  زمان 
به خواندن کردم، داریوش مهرجویی 
و تورج منصوری خنده شان گرفت و 
بیرون رفتند و یک لحظه متوجه شدم 

هیچ کسی پشت دوربین نیست.

در شبکه سحر؛

پای کامبیز دیرباز مجدد به »پشت بام تهران« رسید
از  دیرباز  کامبیز  بازی  با  تهران«  بام  »پشت  تلویزیونی  مجموعه 
جمعه شب جایگزین سریال »مدینه« در کانال کردی شبکه سحر 

می شود.
به گزارش برنا، مجموعه تلویزیونی »پشت بام تهران« به کارگردانی 
بهرنگ توفیقی با مضمونی اجتماعی و خانوادگی به آسیب شناسی 
تأثیرات مثبت و منفی رفتار والدین با فرزندان و فضای خانواده از 

جمله؛ سرخوردگی، آشفتگی و یا رستگاری می پردازد.
این مجموعه، آدم هایی از سرزمین کنش و واکنش ها را به نمایش 
بدین  آنان  زندگی  و  قرار می گیرند  راه هم  می گذارد که در سر 

واسطه دستخوش تغییرات مثبت و منفی می شود.
مجید واشقانی، سام درخشانی، آزاده صمدی، اندیشه فوالدوند، ثریا 
قاسمی، بهزاد فراهانی و لعیا زنگنه از دیگر بازیگرانی هستند که 

در این مجموعه به ایفای نقش پرداخته اند.
تقوایی، محصول شبکه  به تهیه کنندگی زینب  بام تهران«  »پشت 
یک سیما با مدیریت دوبالژ مصطفی قوامی به کردی سورانی از 
26 شهریور هر شب ساعت 20 به وقت تهران به مدت 5۳ دقیقه 

پخش خواهد شد.

نقاشی های ناصرالدین شاه رونمایی شد

نقاشی ها و طراحی های ناصرالدین شاه در نمایشگاهی مجازی در کاخ 
جهانی گلستان رونمایی شد.

به گزارش ایسنا، ۱۳ اثر انتخابی از طراحی ها و نقاشی های ناصرالدین 
شاه در حوضخانه میراث جهانی گلستان به صورت مجازی به نمایش 
از این آثار برای نخستین بار نمایش داده  گذاشته شده است. برخی 

می شود.
رنگ  تابلوهای  آن ها،  میان  در  که  بوده  سیاه قلم  طراحی ها  بیشتر 
روغن و آبرنگ هم مشاهده می شود. پرتره درباریان، زنان حرمسرا، 
شکارها و طبیعت، از جمله مشق و طرح های به جامانده از ناصرالدین 
قاجار،  شاه  استعداد  و  هنر  سوای  تصاویر،  این  ویژگی  است.  شاه 
حاشیه نگاری و دست خطی است که در کنار هر اثر به جا گذاشته و 
خالصه وضعیتی را از شرایط آن طراحی، تاریخ و موقعیت جغرافیای 
آن ثبت کرده است. مثاًل در حاشیه نقاشی یکی از خادمان دربار، به 
ناصرالدین شاه نوشته شده که در 5 دقیقه مشق شده که  دست خط 

گویای سرعت عمل او در طراحی بوده است.
در مجموعه به نمایش گذاشته شده، دو تابلو رنگ روغن در سال های 
ناتمام  از آن ها  ناصرالدین شاه کشیده شده که یکی  پایانی زندگی 
اثر به این شرح مشاهده می شود: »این  مانده و دست نوشته ای روی 
پرده را در سنه ۱۳۱۳ هجری قمری شاه شهید به دست مبارک ساخته 

و ناتمام مانده است.« در همان سال، ناصرالدین شاه ترور شد.  
حسین پور، ناظر بر امور موزه های کاخ گلستان و کارشناس موزه در 
نمایشگاه  این  نمایشگاه مجازی داده گفته است:  این  از  شرحی که 
بخشی از آثارِ باقی مانده از هنرهای  ناصرالدین شاه است. شاه قاجار 
آثار دیگری داشته، همچون مرقعات نقاشی، اشعار و یادگاری هایی از 
سفرهای فرنگ که در مخازن این مجموعه نگهداری می شود و پس 

از کرونا تمام این آثار به نمایش گذاشته خواهد شد.
آفرین امامی، مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان نیز درباره این 

نمایشگاه که به صورت مجازی شد، با بیان این که مجموعه ای نادیده 
از آثار نقاشی ناصرالدین شاه برای نخستین بار به صورت مجازی به 
نمایش گذاشته شده است، گفت: ناصرالدین شاه که ذوق هنری خود 
را در هنرهای مختلف محک می زد، چه در زمان والیتعهدی که در 
تبریز سکونت داشت و چه پس از آن که به تختگاه تهران مهاجرت 
کرد و در کاخ گلستان به حکومت نشست، به هنر نقاشی و طراحی 

نیز عالقه مند بود.
صنیع  خان  حسن  میرزا  شاگردان  از  شاه  ناصرالدین  او،  گفته  به 
الملک غفاری بوده که با ذوق شاهانه خود و با قلم آهن و مرکب 
سیاه، چهره درباریان و زنان اندرونی را نقاشی کرده و با مناسبت، 
جمله یا شعری را در حاشیه آن ها می نوشته است. اسلوب نقاشی های 
ناصرالدین شاه نیز مشابه استادش برپایه طبیعت گرایی بوده و با ذکر 
به  می دیده،  که  شکلی  همان  به  را  طبیعی  مناظر  همه  به جزء  جزء 
تصویر کشیده و مانند استادش دارای نگاهی مدرن و متأثر از فرهنگ 
اروپایی است و تالش کرده تا با کپی برداری از استادش آثار را با 

نقاشی دیرین ایرانی و نگارگری پیوند دهد.
رسمی  صفحه  از  می توان  را  ناصری  مشق های  مجازی  نمایشگاه 
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مشاهده کرد.


