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فروردین

دور  خود  از  باید  را  تردیدها  و  شک 
کنی. برای رسیدن به کسی که دوستش 

داری باید تالش کنی.

 
    اردیبهشت

کن.
وقتی از کسی کینه ای به دل می گیری 
در واقع دشمن را به قلب خود راه داده 
سعی  کرده ای.  تعیین  جایی  او  برای  و 
کن خانه دلت را تنها از دوستان پرکنی 
اختیار  در  را  آن  از  گوشه ای  هرگز  و 

دشمنان نگذاری.

     
خرداد

را  تو  تلفنی  یا  حضوری  مکالمه  یک 
ناراحت می کند. گرچه تو در دوستی ات 
نیت صادقانه داشتی اما برای او چیزهای 
دیگری هم اهمیت داشته که تو از آن 
جلوی  گفته اند:  قدیم  از  بودی.  غافل 

ضرر را از هرجا بگیری منفعت است.
تیر   
رابطه تو با او باید همین طور دوستانه و 
هرگونه  از  بماند.  باقی  خصومت  بدون 
بهانه  بیهوده  و  دوری کن  سهل انگاری 
دست دیگران نباید بدهی چون بعضی ها 
را  شما  بین  تا  هستند  بهانه ای  منتظر 
پیش  در  خوبی  روزهای  کنند.  خراب 

داری.

مرداد
به زودی آرزوی تو برآورده می شود و 
به کسی که دوستش داری می رسی اما 
زمان  بهترین  اکنون  باشی.  هشیار  باید 
برای شناخت دقیق و درست تو نسبت 

به اوست.

      
شهریور

وقتی  نیست.  تو  نفع  به  کشی  وقت 
شخص مورد عالقه خود را پیدا کرده ای، 
دیگر نباید دست دست کنی. بهتر است 
از راه گفتگو موقعیت تازه ای در روابط 
عاطفی ات ایجاد کنی. اگر این فرصت 
از دست برود دیگر به این زودی ها باز 

نمی گردد.

 
مهر

و  عقل  با  باید  خاص  شرایط  این  در 
داد.  سروسامان  را  عاطفی  روابط  فکر 
آتشین  شعارهای  و  تند  احساسات  با 
برد.  پیش  از  کاری  نمی توان  عاشقانه، 
و  فکر  با  باید  کسی  به  رسیدن  برای 
دهان  حرفهای  با  نه  کرد  رفتار  تدبیر 

پر کن!

آبان
خواهد  را  تو  که  می شود  پیدا  کسی 
او  محبت  و  مهر  آغوش  در  فهمید. 
و  باشی  داشته  آسوده  خیالی  می توانی 
این  به  رسیدن  برای  برسی.  آرامش  به 
بسیار صبور  انتظار کشید و  باید  هدف 

بود.

آذر
اصرار و پافشاری تو سودی ندارد. باید 
به  او  با  بتوان  تا  فراهم شود  زمان الزم 
این  انجام  با  رسید.  نهایی  توافق  یک 
خواهد  برقرار  آرامش  که  است  توافق 

شد.

دی
خاموشی  حال  در  رابطه  یک  چراغ 
است! اگر به فریاد آن نرسی به زودی 
می پیوندد.  گذشته  خاطرات  تقویم  به 
برای حفظ روابط باید به آنها بهاء داد و 

برایشان وقت صرف کرد.

بهمن

منتظر اتفاقات زیادی هستی که ممکن 
ندهد.  رخ  آنها  از  کدام  هیچ  است 
خودت  کار  این  جای  به  است  بهتر 
کرده  برنامه ریزی  خود  فردای  برای 
راه  این  کنی.  حرکت  آن  براساس  و 

مطمئن تر است.

اسفند
زمان برای دوستی و آشنا شدن با فردی 
کمتر  چیز  هیچ  تو  شده.  آماده  جدید 
را  گذشته ها  باید  نداری.  دیگران  از 
فراموش کنی و به آینده امیدوار باشی. 

فرداهای بهتری در انتظار توست.

مرغان دریایی
شیراز

شهروند عکاس 
عکس های حرفه ای خود را با کیفیت 
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کنید تا در روزنامه درج گردد

رنج مادر 
در تابلوهای نقاشی

یکی  همواره  مادری  مهر  و  مادر 
نقاشی  تابلوهای  مهم  سوژه های  از 

بوده است.
را  بودن  مادر   ایسنا،  گزارش  به 
مقدس ترین  و  پاک ترین  می توان 
وظیفه ای دانست که به زن ها محول 
تاریخ  طول  در  مادران  می شود. 
همواره مهم ترین تأثیر را بر قلب و 

روح فرزندانشان گذاشته اند.
مورد  همیشه  جامعه  در  مادر  نقش 

تکریم و توجه ویژه ای بوده است. 
در آثار هنری نیز از قرون وسطی 
از  یکی  مادران  کنونی،  زمان  تا 
سوژه های مهم محسوب می شده اند.

موضوع  با  شماری  بی  تابلوهای 
هنری  مختلف  سبک های  در  مادر 
کوبیسم  و  امپرسیونیسم  جمله  از 
از  کدام  هر  در  است.  شده  ترسیم 
اصلی  جوهره  مختلف،  سبک های 
پاک  عشق  آن  و  است  مشترک 

مادر به فرزند است.
در ادامه این گزارش، با چند تابلو 

با موضوع مادر به انتخاب الجزیره 
آشنا می شوید:

تابلوهایی با موضوع مهر مادری از 
واقع  شکلی  به  هجدهم،  قرن  آغاز 
جمله  از  شده اند  ترسیم  گرایانه 
مادر  یک  از  تابلویی  آثار  این 
باسیل  ژان  لئون  اثر  فرزندش  و 
ـ   ۱۹۰۸( فرانسوی  نقاش  پرو، 
تصویری  تابلو  این  است.   )۱۸۳۲
واقع گرایانه از یک مادر به همراه 

مادر  می دهد.  نشان  را  کودکش 
در  است  کودک  بوسیدن  درحال 
کنار  نخ  و  بافتنی  لوازم  که  حالی 
دستش قرار گرفته و در حال بافت 

لباسی برای کودکش است.
ویکتوریایی  دوره  و   ۱۹ قرن  در 
می شدند  ناچار  مادران  اروپا،  در 
فرزندان خود را به طور غیرقانونی 

به  اجبار  به  بعد  و  آورده  دنیا  به 
کودکان  تخصصی  بیمارستان های 
اینگونه  بیمارستان ها  این  بسپارند. 
نوزادان را برای خدمت و بیگاری 

در آینده بزرگ می کردند.
از  برخی  سوژه  موضوع  همین 
نقاشان آن دوره بوده است. یکی از 
تابلوهایی که با این موضوع ترسیم 
نلسون  هنری  اثر  زیر  تابلو  شده 

اونیل  )۱۸۸۰ ـ ۱۸۱۷( است.

در این تابلو چهره زنی که نوزادش 
با  و  گذاشته  بیمارستان  مقابل  را 
رنج  بیانگر  می کند،  خداحافظی  او 
و اندوهی است که مادران در آن 

شرایط متحمل می شده اند.
دریا«  در  »مرد  نام  به  زیر  تابلوی 
از  یکی  گوگ  ون  ونسان  اثر 
به  ویژه  طور  به  که  است  آثاری 
نقش مادر می پردازد. هر چند نامش 
در ظاهر کمی عجیب و بی ارتباط 
است اما نام این اثر به مادری تنها و 
رنج دیده اشاره دارد که نوزادی را  

بغل گرفته و پدر نوزاد صیاد بوده 
و در دریا به سر می برد و مادر تنها 
با فرزندش نشسته است. این نقاشی 
مربوط به سبک امپرسیونیسم است.
مکتب کوبیسم از ابتدای قرن بیستم 
با زیر پا گذاشتن بسیاری از قوانین 
پابلو  پا گرفت و  و قواعد طراحی 
این  پیشگامان  از  یکی  پیکاسو 

سبک است.
مادر  موضوع  با  اثر  ده ها  پیکاسو 

دارد.  گوناگون  سبک های  به 
مادر و کودک  تابلو  آنها  از  یکی 
ترسیم   ۱۹۲۱ سال  در  که  است 
را  انسان  بدن  نقاشی  این  کرده. 
ترسیم  غیرواقعی  زمینه ای  پس  در 
به  نسبت  مادر  احساسات  و  کرده 
داده  قرار  اولویت  در  را   کودکش 

است.

نمایشگاه مجازی کتاب ناشران را غافلگیر کرد!

در  کتاب  رایگان  ارسال  بر  مبنی  گسترده ای  تبلیغات  روزها  این 
نمایشگاه مجازی کتاب انجام می شود، این در حالی است که طی 
به  کتاب  پست  هزینه  شده  اعالم   ۹۰ دقیقه  در  ناشران  به  پیامکی 
عهده ناشر است؛ اقدامی که باعث شده برخی ناشران برای عرضه 

کتاب هایشان پا پس بکشند.
به گزارش ایسنا،دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران فعالیتش را 
آغاز کرده است، نمایشگاهی که یکی از ویژگی های آن در این 
دو دوره، ارسال رایگان کتاب به اقصی نقاط ایران اعالم می شود؛ 
البته این رایگان بودن هزینه ارسال برای مخاطبان کتاب است. قرار 
بود ناشران هم مانند دور گذشته این فرصت را داشته باشند و فقط 
هزینه بسته بندی کتاب ها برعهده آن ها باشد. اما برخالف وعده هایی 
هزینه  تومان  هزار   ۵۰ باالی  خرید  برای  تنها  بود  شده  اعالم  که 
پستی برعهده ناشران است، در آستانه برگزاری و شروع این ماراتن 

فرهنگی اعالم شد هزینه ارسال کتاب با ناشران است.
امسال همچنین از ناشران خواسته شده برای جلوگیری از آسیب به 
کتاب ها از پاکت های پستی استفاده نکنند و کتاب ها را در جعبه 
کتاب  بسته بندی  هزینه  افزایش  موضوع  این  که  دهند  قرار  پستی 
را به همراه دارد؛ مثاًل ناشری که کتاب ۲۰ هزار تومانی فروخته، 
پول  هم  تومان  هزار  باید ۱۰  تومانی،  تخفیف چهارهزار  بر  عالوه 
تهیه جعبه بدهد و هزینه ارسال را هم که اضافه کنیم، عماًل هزینه 
تولید کتاب هم درنمی آید و نه تنها سودی برایش ندارد، بلکه به 

ضرر هم منجر می شود.
این موضوع ناراحتی و گله ناشران را در پی داشته است؛ مثاًل ناشری 
نوشته است: اگر قیمت کتاب ۳۰ هزار تومان باشد، ۶ هزار تومان 
باید تخفیف بدهیم و هزینه پاکت و پرینت هم اضافه می شود. چقدر 
راهنمایی  خیر؟  یا  است  سودآور  آیا  و  بپردازد  ارسال  برای  ناشر 

کنید.
یا ناشر دیگری گفته است: من هم همین سؤال را دارم، اگر قرار 
و  پستی  پاکت  فاکتور،  چاپ  هزینه  بخورد،  تخفیف  کتاب  باشد 
ارسال هم با ناشر باشد عماًل نه تنها هزینه تولید کتاب برنمی گردد، 

باید هزینه اضافی هم پرداخت کنیم. من فعاًل کتاب هایم را غیرفعال 
کردم و منتظر جواب تیکت هستم.

ناشری هم از غیرفعال کردن کتاب هایش در سامانه نمایشگاه کتاب 
می گوید: کتاب های ۲۰ هزار تومانی را غیرفعال کرده ام، چون جز 

دردسر چیز دیگه ای نیست...
ناشر دیگری هم با انتقاد از این رویکرد، نوشته است: این تصمیم 
یک دفعه با چه رویکردی گرفته شده و باز هم کاسه و کوزه هرجا 
را بر سر ناشر شکستند. من کتاب هایم را کاًل غیرفعال کرده ام، چون 
زمانی که مشتری سفارش بدهد دیگر ناشر از نظر اخالقی ملزم به 

ارسال کتاب است.
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  اخیر،  ساعات  در  که  است  حالی  در  این 
اسالمی عرضه ۲۰۰ هزار عنوان کتاب را در نمایشگاه مجازی کتاب 
تهران، اتفاق مبارکی توصیف کرده بود. حال به نظر می رسد عالوه 
بر این که اگر ناشران حاضر در نمایشگاه، کتاب های زیر ۲۰-۳۰ 
هزار تومان خود را از چرخه فروش نمایشگاه خارج کنند، این اعداد 
افتخارات  به عنوان  ارقامی که در روزهای آتی  و  اعداد  و  ارقام  و 
نمایشگاه مجازی کتاب تهران منتشر خواهد شد، تحت تأثیر قرار 
خواهد گرفت. ما با یک مسئله اخالقی هم مواجه ایم: این که افراد 
را با وعده های دیگری پای کار بیاوریم و ناگهان با تغییر در تحقق 

وعده ها غافلگیرشان کنیم، مصداق چیست؟
مسئوالن  احتمالی  توضیح های  انتشار  برای  را  خود  آمادگی  ایسنا 

دست اندرکار نمایشگاه مجازی کتاب تهران اعالم می کند.

https://instagram.com/tolounews آدرس صفحه اینستاگرام:

ویرانه های یک شهر پررونق رومی کشف شد

باستان شناسان موفق شدند بقایای یک شهر باستانی و موفق رومی را 
در انگلستان کشف کنند.

به گزارش ایسنا و به نقل از الیوساینس، باستان شناسان اعالم کردند 
بقایای بسیار سالم یک روستای عصر آهن را که بعدها به یک شهر 
تجاری رومی ترقی پیدا کرد در »ساوت نورث همپتون شر« واقع در 

انگلستان کشف کرده اند.
ارزشمندی همچون  بسیار  آثار  باستانی  این شهر  در  باستان شناسان 
نیز  آب  چاه های  و  شیشه ای  ظروف  رومی،  سکه   ۳۰۰ از  بیش 
تیره  خاک  دلیل  به  که  باستان شناسی  محوطه  کرده اند.این  کشف 
تاریخی متعلق به  به »منطقه سیاه« مشهور است محل کشف آثار 
دوره های مختلف تاریخ بوده است.در جریان کاوش اخیر گروهی 
عصر  در  مکان  این  شد  مشخص  محوطه  این  در  باستان شناسان  از 
آهن، روستایی با بیش از ۳۰ خانه واقع در نزدیکی یک جاده بوده 
است. در طول زمان، این مکان پیشرفت کرد و گسترش یافت. در 
و  ساختمان های سنگی  سیاه«  »منطقه  مردم  روم  امپراتوری  دوران 

جاده های جدیدی بنا کردند.تبدیل دهکده عصر آهن به شهر رومی 
بسیار سریع صورت گرفت و به نظر می رسد ساکنان »منطقه سیاه« 
در خانه های شان باقی ماندند و فقط به روش زندگی امپراتوری روم 

روی آوردند.
این تغییر سبک زندگی، استفاده از لباس ها، تولیدات و روش های 
استفاده  نمونه های  از  می شود.یکی  شامل  را  رومی  بناهای  ساخت 
با عرض ۱۰  این روش های ساخت و ساز، ساخت جاده رومی  از 
متر است که البته در نوع خود استثنایی است چراکه عرض اغلب 
جاده های رومی بیش از چهار متر نبوده است. به نظر می رسد این 
جاده و رود نزدیک آن در تبدیل شدن این مکان به قطب تجاری 
به  این مکان  داد  نشان  منطقه  این  است.کاوش در  بوده  تاثیرگذار 
به بخش های  میان آن ها  از  بود که  تقسیم شده  مختلفی  بخش های 
مسکونی مملو از خانه و بخش صنعتی مملو از کارگاه و چاه می توان 
اشاره کرد.بررسی و تحقیقات درباره آثار تاریخی کشف شده در این 

مکان همچنان ادامه دارد.

کشف دو مجسمه عظیم ابوالهول

کاوش اخیر باستان شناسان در مصر به کشف حیرت انگیز دو مجسمه 
سنگی و عظیم ابوالهول منجر شده است.

آثار  و  گردشگری  وزارت  آرت نیوز،  از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به 
مشترک  باستان شناسی  پروژه  یک  پی  در  کرد  اعالم  مصر  باستانی 
بین مصر و آلمان دو مجسمه عظیم ابوالهول در مقبره باستانی فرعون 

»آمنهوتپ سوم« واقع در غرب »اقصر« کشف شد.
کشف  سوم«  »آمنهوتپ  تاریخی  مقبره  مرمت  جریان  در  آثار  این 

شده اند.
به گفته باستان شناسان هر یک از این مجسمه های عظیم نزدیک هشت 
سوم«،  »آمنهوتپ  چهره  اساس  بر  می رسد  نظر  به  و  دارند  طول  متر 
به  این مجسمه ها  باشند.  از دودمان هجدهم ساخته شده  فرعون  نهمین 
نحوی تراشیده شده اند که بتوانند ریشی شبیه به ریش افراد سلطنتی و 
یک گردنبند بزرگ را به تصویر بکشند.به گفته مصطفی وزیری دبیر 
شورای عالی آثار باستانی مصر، با بررسی های بیشتر، عبارت »محبوب 

آمون رع« که بر روی تنه یکی از این دو مجسمه حکاکی شده بود 
کشف شد.در همین مکان عالوه بر این دو مجسمه عظیم، سه مجسمه 
تقریبًا سالم که یکی از الهه های مصر باستان را به تصویر می کشند نیز 
کشف شده است. این الهه که به شکل یک شیر به تصویر کشیده شده 
است به عنوان مدافع ایزد خورشید شناخته می شد. در این مکان همچنین 
بقایای یک سالن ستون دار که نقش و نگارهایی بر روی دیوارهای آن 

وجود دارد نیز کشف شده است.


