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امروز شما
خواندنی

فروردین
پیش  خانواده  در  عاطفی  تشنج  یک   
می آید که به زودی از بین خواهد رفت. 
البته مشروط بر اینکه با استدالل و منطق 

با آن برخورد و رفع شود.

    اردیبهشت
کن.

که  هستند  زیادی  اشخاص  و  اشیا 
به  و  داده  تغییر  را  تو  روحیه  می توانند 
تو احساس جدیدی از خوشبختی و رفاه 
دوست  که  را  کسی  کن  سعی  بدهند. 
و  باشی  داشته  نظر  در  همیشه  داری 
با او تقسیم  خوشحالی ها یا غم هایت را 

کنی.

   
خرداد

هستی،  آن  جستجوی  در  که  آرزویی 
تا دیر نشده  بهتر است  نمی یابد.  تحقق 
افسرده  و  نگران  برگردی.  راه  این  از 
نباش چون با بسته شدن این در، درهای 

تازه ای به روی تو باز خواهد شد.
تیر   
عشق را نمی توان پنهان کرد. باالخره از 
بخصوص  می دهد.  نشان  را  خود  جایی 
چشم ها که همیشه گواهی دهنده عشق 
و اندوه ها هستند. بهتر است آشکارا از 
نگران  و  کنی  دفاع  خود  خواسته های 

نباشی.

مرداد
ناپخته  و  سطحی  دید  با  افراد  به  نباید 
نگاه کنی. باید با هشیاری و توجه بیشتر 
چه  رفتاری  و  ظاهر  هر  پشت  بدانی 
حقایق  این  با کشف  است.  نهفته  نیتی 
بهبود  را  عاطفی ات  زندگی  می توانی 

بخشی و منتظر آینده روشنی باشی.

     
شهریور

اگر  شد.  خواهد  ایجاد  تازه ای  رابطه 
مجرد هستی، می توانی امیدوار باشی که 
به زودی از این وضعیت خارج خواهی 
شد. شروع این رابطه بسیار موفقیت آمیز 

خواهد بود.

 
مهر

تردید و دودلی، مانع گرفتن تصمیم مهم 
و جدی خواهد بود. ادامه این شرایط به 
نفع تو نیست پس بهتر است تکلیفت را 

با خودت روشن کنی.

آبان
برای  عنوان  هیچ  به  خود  روابط  از   
حسود  یک  شما  نکنید.  تعریف  کسی 
روانشناس  پزشک  یک  با  را  بالفطره 
اشتباه گرفته اید! و این به شما ضربه های 

بزرگی خواهد زد.

آذر
با خود فکر می کنی که فرصت بزرگ 
از دست دادی و  و طالیی زندگیت را 
فکر  آن  به  حدمعمول  از  بیش  بسیار 
می کنی. تنها راه جبران گذشته، تیزبینی، 
از  برابر مشکالت و درس  مقاومت در 
آن است. هنوز فرصت جبران و بدست 
آوردن شرایط مشابه یا حتی بهتر وجود 
دارد البته استفاده از این فرصت در گرو 

عملکرد تو خواهد بود.

دی

 این روزها مشاجره و نزاع های بی حاصل 
وقت تو را گرفته. باید دوباره همه چیز 
را به حالت نرمال سابق برگردانی و با 
آرامش و اطمینان به کارت ادامه دهی 

تا موفق شوی.

بهمن
تردید  با  است  روبراه  همه چیز  وقتی 
رو  بقیه  و  خودت  روز  وسواس  و 
خراب نکن. از زندگیت لذت ببر و از 

فرصت های خوبت استفاده کن.

اسفند
چون  می کند!  معجزه  که  است  عشق 
را  ارزنده ای  و  مثبت  انرژی  و  اعتماد 
با  نیست.  قابل تصور  ایجاد می کند که 
این عشق باید در راهی قدم گذاشت که 

آینده روشنی را درپی داشته باشد.

تنگ بستانک 
)بهشت گمشده(

فارس

شهروند عکاس 
عکس های حرفه ای خود را با کیفیت 

 مطلوب به آدرس ایمیل روزنامه طلوع
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کنید تا در روزنامه درج گردد

در »برگ اول« آی فیلم

بازیگران برای مردم کتاب می خوانند

تولید  شبکه آی فیلم  در  به تازگی  اول«،  »برگ  تلویزیونی  برنامه 
شده و قرار است سه روز در هفته با محوریت کتاب و کتاب خوانی 

به روی آنتن برود.
ایلنا، ضحی شهریاری، تهیه کننده برنامه »برگ اول«  به گزارش 
از آغاز پخش این برنامه به ایسنا خبر داد و گفت: »برگ اول« 
برنامه جدید شبکه آی فیلم است که در هر قسمت از آن بازیگران 
خواندن  و  کتاب  یک  معرفی  به  هنری  فرهنگی  چهره های  و 

قسمت هایی از آن کتاب می پردازند.
شهریاری با بیان اینکه این برنامه را با هدف ترویج کتاب خوانی 
در شبکه آی فیلم تولید کرده ایم، اضافه کرد: کارگردان هنری این 
آقاپور،  محرابی، وحید  آشا  همچنین  است.  آقاخانی  ایوب  برنامه 
جمله  از  چراغی پور  سیاوش  و  بهرامی  محسن  سلیمانی،  کوروش 
بازیگرانی هستند که با قراعت بخش هایی گزیده از کتاب موضوع 

برنامه، مخاطبان را به مطالعه این آثار ترغیب می کنند.
شاخه  در  انتخاب کرده ایم   وی خاطرنشان کرد: کتاب هایی که 
رمان و داستان و با موضوع های متنوع هستند که در ۶۵ قسمت به 

مخاطبان این شبکه معرفی می شوند.

تهیه کننده »برگ اول« گفت: در ابتدای برنامه یکی از بازیگران 
به معرفی مختصر کتاب و نویسنده اش می پردازد و سپس بازیگر 
یک  کنارش،  در  می خواند.  را  کتاب  جذاب  برش های  دیگری، 
ملموس شدن  و  جذاب  به  متناسب  صداگذاری های  با  هم  افکتور 

فضای قصه کمک می کند.
این برنامه قرار است شنبه ها، دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت ۲۰: 

۴۰ روی آنتن شبکه آی فیلم برود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

رستخیز عاشورا نقطه پرگار شاعران آیینی
 در طول تاریخ است

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
پیام خود به کنگره شعر عاشورایی 
تاریخ  طی  در  کرد:  بیان  قروه 
طوالنی شعر پارسی، رستخیز عظیم 
کربال و حماسه رفیع عاشورا، نقطه 
سخنوران  و  ادیبان  شاعران  پرگار 
پایه  و  اساس  که  آنجا  تا  گردید 
شعر  در  عاشورایی  شعر  و  مکتب 
سنی  و  شیعه  زبان  فارسی  شاعران 

تجلی عینی یافت.
محمدمهدی  ایرنا،  گزارش  به 
به  خود  پیام  در  اسماعیلی 
شعر  سراسری  کنگره  چهاردهمین 
توسط  که  قروه  در  عاشورایی 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
قرائت  کنگره  این  در  کردستان 
مبدأ  عاشورا  داشت:  اظهار  شد، 
خودگذشتگی  از  و  ایثار  تاریخ 
است و شعر عاشورایی در گستره 
ادب و فصاحت و بالغت شاعران 
و  دارد  بلندی  جایگاه  پارسی گوی 
فرهنگی  پشتیبانی  دیگر  سوی  از 
به  نسبت  معصوم  امامان  معنوی  و 
عمیق  اثربخشی  و  متعهد  شاعران 
انسان های  روان  و  روح  در  شعر 
پاک فطرت انگیزه ای دو چندان شد 
که خیل عظیمی از شاعران بکوشند 
راه  روشنی  نظم  رثای  زبان  با  تا 
بلندای  در  پنهان  حقایق  و  دیانت 
حماسه منبعث از احساس مسئولیت 

را به آیندگان منتقل سازند.
در ادامه این پیام آمده است: یک 
بررسی اجمالی حکایت از آن دارد 
اگرچه  شورانگیز  مکتب  این  که 
اکنون،  به  تا  شکل گیری  آغاز  از 
دیده،  خود  به  بسیاری  تطورات 
ناگسستنی  پیوند  همواره  لیکن 
را  عاشورا  ماندگار  حماسه  با  خود 

مستحکم نگه داشته است.
تشیع  سرخ  مکتب  آموزه های 
و  شور  و  حماسه  و  عرفان  که 
ملهم  می سازند،  را  حسینی  شعور 
)ع(  حسینی  اصیل  آموزه های  از 
از  فراتر  خود  باطن  در  و  هستند 
دارد  از شعور  نشانی  شور در خود 
رگ های  که  است  میراثی  این  و 
از  آن  حیات  اسالمی  انقالب  شعر 

سر گرفته می شود.
عاشورایی  شعر  از  سخن  هرگاه 
می شود، نمی توان از کردستان عزیز 
مجاهدت های  سرزمین  نکرد  یادی 
فرهنگی  زیبای  تنوع  با  خاموش 
مناطق  از  که  مذهبی  و  قومی 
شعر  حوزه  در  اسالمی  ایران  ویژه 

عاشورایی محسوب می شود.
شعرا و ادبای این سرزمین پرافتخار 
اشعاری  و  مراثی  عرصه،  این  در 
ماندگار و نامی جاودان از خویش 
این  شاعران  گذاشته اند.  یادگار  به 
نقاط  نیز چون شاعران دیگر  خطه 
ایران زمین، برای دوام و بقای شعر 
عاشورایی گام های سترگی برداشته 
و آثاری فاخر آفریده اند به گونه ای 
که شعر آیینی در مناطق کردستان 
درخششی قابل توجه داشته است و 
تالش ها و کوشش های چندین ساله 
این  عاشورایی  ادیبان  و  شاعران 
که  است  حقیقت  این  موید  خطه 
قهرمان  خونگرم،  مردمان  ارادت 
حضرت  به  کردستان  مرزداران  و 

انکارناپذیر  )ع(  الحسین  اباعبداهلل 
است.

و  نویسندگان  کتاب های  و  منابع 
به  منطقه  این  شعرای  اشعار  شعر 
عربی  و  کردی  فارسی  زبان های 
نشان از ارادت بی پایان دیار وحدت 
اهل بیت  به  و یکدلی شیعه و سنی 
پیامبر صلی اهلل به ویژه حضرت امام 

حسین علیه السالم دارد.
کنگره شعر عاشورایی قروه اینک 
پس از ۱۴ سال از نهالی کوچک به 
درختی تنومند تبدیل شده و توجه 
سبک  صاحب  شاعران  از  بسیاری 
جلب  خود  به  را  اسالمی  ایران 
شاعران  گردآوردن  با  و  نموده 
شایانی  کمک  ایران زمین،  آیینی 
به ماندگاری شعر فارسی در غرب 

کشور کرده است.
از  می دانم  خود  وظیفه  پایان  در 
ویژه  به  کردستان  شریف  مردم 
تاریخ  شهر  و  خدا  و  دشت  قروه 
تمامی  و  حماسه  و  فرهنگ  و 
حرکت  این  دست اندرکاران 
فرهنگ  ترویج  راه  در  فرهنگی 

عاشورا قدردانی کنم.
از درگاه یگانه هستی بخش مسألت 
شعر  چنان  کنگره  این  که  دارم 
همگی  جان  و  دل  بر  عاشورایی 
پیمودن  ما را در  بنشیند و همه  ما 
الحسین  اباعبداهلل  که  مسیری 
سیر  باوفایش  یاران  و  علیه السالم 

کرده اند یاری رساند.
۳۰۰ اثر از  شاعران آینی ۲۷ استان 
به  اثر   ۲۵۴ شهریور   ۳۱ تا  کشور 
دبیرخانه دائمی چهاردهمین کنگره 
ارسال  عاشورایی  شعر  سراسری 
کاکایی،  عبدالجبار  و  کرده اند 
رامین  و  محدثی خراسانی  مصطفی 
را  دوره  این  آثار  داوری  کرمی 

برعهده داشتند.
است که کنگره  این دومین سالی 
شعر عاشورایی قروه به دلیل شرایط 
و  مجازی  صورت   ۲ به  کرونا 
حضوری برگزار می شود و شعرای 
شهرستان با حضور در سالن شهید 
و رمقانی مجتمع فرهنگی و هنری 
بصورت  شعرا  دیگر  و  فردوسی 
را  فرهنگی  رویداد  این  مجازی، 

دنبال می کنند.
منظور  به  عاشورایی  شعر  کنگره 
متعالی  فرهنگ  شیفتگان  آشنایی 
امام  فضائل  و  صفات  با  عاشورا 
وفادارش،  یاران  و  )ع(  حسین 
آئینی  ادبیات  و  فرهنگ  اشاعه 
از  تجلیل  و  شناسایی  و  عاشورایی 
پدیدآورندگان آثار فاخر فرهنگی 
و ادبی مرتبط با عاشورا از اهداف 

این کنگره است.
و  اصلی  بخش   ۲ در  کنگره  این 
جنبی برگزار شد و در بخش ویژه 
شهادت  و  مقدس  دفاع  موضوع  با 
سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  سردار 
اشعاری به زبان های فارسی، ُکردی 

و ترکی پذیرفته شده است.
این  جنبی  برنامه های  از  یکی 
عکس  نمایشگاه  برپایی  کنگره 
مجتمع  در  که  است  عاشورایی 
دایر شده  فردوسی  هنری  فرهنگی 
عکاس   ۱۴ از  عکس  قطعه   ۲۵ و 

قروه ای به نمایش درآمده است.

خسرو معصومی:

 از مدیر ترسو باید ترسید
خسرو معصومی که مدتی است به دنبال گرفتن مجوزی برای ساخت 
یک فیلم سینمایی جدید است، تأکید می کند که رئیس سازمان سینمایی 
باید برای امضای یک پروانه ساخت یا نمایش جرأت کافی داشته باشد 

و مدیری ترسو نباشد.
تازه  روزهای  درباره  ایرنا  با  گفت وگویی  در  سینما  کارگردان  این 
مدیریتی در سازمان سینمایی و برخی اظهارنظرها از احتمال غالب شدن 
یک جریان مشخص فکری و فیلمسازی در سینما بیان کرد: به نظرم 
حوزه  در  هم  که  سینماست  حوزه  در  برجسته ای  مدیر  خزاعی  آقای 
مطبوعات کار کرده و هم در سینما تهیه کنندگی کرده است. من او را 
فردی بی غرض می دانم و با حسن نیت می دانم و امیدوارم با حضورش 

در سازمان سینمایی، سینمای ایران آینده خوبی داشته باشد.

ندارد و  به مسائل  نگاه خطی  اینکه »مدیر جدید سینما  به  اشاره  با  او 
برای رشد سینما و درجا نزدن آن تالش می کند« افزود: نکته مهم در 
این تغییرات این است که ما باید از مدیر ترسو، بترسیم یعنی مدیری 
که جرأت ندارد پای یک پروانه ساخت و نمایش را امضا کند و فکر 

می کنم در این موضوع آقای خزاعی تکلیفش روشن باشد.
فیلم »خرس« را در محاق توقیف دارد  معصومی که چند سالی است 
براینکه  تأکید  با  نگرفته،  ساخت  پروانه  هنوز  نیز  جدیدش  فیلم  و 
را  سینما  نفری  هزار  چهار  و جمع حدود  نیست  حرف هایش شخصی 
هم در نظر دارد، ادامه داد: امیدوارم در این مدتی که آقای خزاعی در 
سازمان سینمایی است مشکالتی که ما در این سال ها با آن ها روبه رو 
بودیم برطرف شود و بچه های سینما به یکدیگر نزدیک شوند. من با 
شخصیتی که از ایشان می شناسم، می دانم به یک چیزهایی اعتقاد دارد 
که در زندگی شخصی اش تأثیرگذار است اما وقتی یک موضوع کلی 

باشد نگاه صنفی دارد و بعید می دانم نگاه خاصی تأثیرگذار باشد.
محمد خزاعی که به تازگی به عنوان شانزدهمین سکاندار سینمای ایران 
انتخاب شده است، سابقه تهیه کنندگی فیلم هایی همچون »به وقت شام«، 
»امپراتور جهنم«، »قالده های طال«، »پشت دیوار سکوت«، »برخورد 
خیلی نزدیک«، »احضار شدگان«، »جعبه موسیقی«، »پشت پرده مه« 
به کارگردانی  دادِستان  نیز سریال  و  میدان جنگ«  در  و »پیک نیک 

مسعود ده نمکی را دارد.

کشف دروازه معبد »زئوس« در ترکیه

باستان شناسان در ترکیه از کشف دروازه معبد »زئوس« در یکی از 
شهرهای تاریخی این کشور خبر دادند.

به گزارش ایسنا و به نقل از حریت دیلی نیوز، باستان شناسان با کاوش 
به  متعلق  معبد  دو  خانه  که   )Magnesia( »مگنسیا«  تاریخی  شهر  در 
»زئوس« و »آرتمیس« بوده است، توانستند دروازه ورودی به معبد 

»زئوس« را کشف کنند.
کاوش در این شهر تاریخی که اکنون در شهر »گرمنجیک« واقع شده 
است به سرپرستی »کوکدمیر« استاد دانشگاه دپارتمان باستان شناسی 

دانشگاه آنکارا صورت گرفته است.
در  کاوش  عثمانی ها  حکومت  دوران  در  نخستین بار  باستان شناسان 
»مگنسیا« را آغاز کردند. »کارل هومان« یک باستان شناس آلمانی 
در حوالی ۱۸۹۰ از سوی دولت آلمان برای نخستین بار در این شهر 
به  شهر  این  در  سال  دو  او  داد.  انجام  باستان شناسی  کاوش  تاریخی 
کاوش پرداخت و در نهایت موفق به کشف بقایای معبد »زئوس« شد.
به گفته »کوکدمیر« این معبد از نظر معماری از اهمیت بسیار زیادی 
برخوردار است. قدمت این معبد به قرن سوم پیش از میالد بازمی گردد 
و از آن به عنوان یکی از قدیمی ترین معبدهای عصر هلنیستی می توان 

نام برد.
را آشکار  معبد  این  معماری  به گفته »کوکدمیر«، »هومان« عناصر 
از جمله آثار  برد.  برلین  به  با خود  را  معبد  از  اثر  کرد و حدود ۱۰ 
متعلق به این معبد که به آلمان منتقل شدند به مجسمه ها، کتیبه ها و 

بخش هایی از خود معبد »زئوس« می توان اشاره کرد.
معبد کشف  این  بخش های  تمام  زمانی که  است  معتقد  »کوکدمیر« 

شود، توجه جامعه باستان شناسی جهان به این نقطه جلب خواهد شد.


