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امروز شما

فروردین

کلید موفقیت در دست توست. شرایط 
می تواند چیزهایی را به نفع یا ضرر تو 
تغییر دهد اما در عین حال برنده نهایی 
تو هستی چون اراده تو بر شرایط غالب 

است.

  
    اردیبهشت

کن.
نخواهند  روند  یک  بر  کارها  همیشه 
بود. به خصوص که تو در شرایط فعلی، 
دست  از  را  پشتوانه هایت  از  بعضی 
عاطفی  تغییرات  برای  را  خود  داده ای. 
راه  از  زودی  به  که  کن  آماده  جدید 

می رسد.

     
خرداد

به کسی که نسبت به او شناخت کامل 
کرد.  اعتماد  نمی توان  نداری  دقیقی  و 
عمل  در  را  رفاقت ها  و  دوستی ها  باید 
آزمود و سپس آنها را باور کرد. رفاقتی 
باشد  عبور کرده  سالم  آزمون ها  از  که 

مثل چک تضمین شده است.
تیر   
بخصوص  دارد.  احتیاج  تو  به  همسر 
پس از اتفاق اخیری که برای او افتاده 
احتیاج به محبت و توجه بیشتری دارد. 
بعضی مسائل کوچک را باید با گذشت 

نادیده گرفت و رد شد.

مرداد
بتوانی  تا  می شود  داده  تو  به  فرصتی 
کنی  تصحیح  را  گذشته ات  خطاهای 
باید  آوری.  بدست  را  او  دل  دوباره  و 
به  و  گرفت  پند  گذشته  خطاهای  از 
دیگر  هرگز  که  کرد  عمل  گونه ای 

تکرار نشود.

      
شهریور

نفس  یک  می توانی  که  رسیده  زمانی 
به  که  باشی  مطمئن  و  بکشی  عمیق 

زودی به خواسته و آرزویت می رسی.

 
مهر

عبور  خطا  یک  از  که  است  این  مهم 
هیچ  کنی.  جبران  را  آن  و  کرده 
دچار  خود  زندگی  در  که  نیست  کس 
اشتباهات کوچک یا بزرگ نشده باشد. 

پشیمانی تنها کافی نخواهد بود.

آبان
بهترین  در  دیگر  روز   9 حدود  تا 
می بری.  بسر  عاطفه  و  عشق  روزهای 
شود  ایجاد  تغییری  ایام  این  در  چنانچه 
بسیار تاثیرگذار خواهد بود. به اطرافیان 
خود به خوبی بنگر. احساس می کنی که 
بیش از پیش مورد توجه واقع می شوی.

آذر
تو  برای  که  می شوی  آشنا  فردی  با 
شانس خواهد آورد. البته معنای این خبر 
این نیست که از این پس باید چشم و 
گوش بسته مطیع و تابع او باشی. بلکه 
خوبی  اهداف  به  او  کمک  با  می توان 

رسید.

دی
و  کم عمق  اما  آتشین  عشق ها  بعضی 
سطحی هستند. گردبادی برپا می کنند و 
زود هم سرد می شوند. اما بعضی عشق ها 

عمیق است و مالیم. 

بهمن

یکی از بدی های تو این است که زبانت 
به کار  فکرت دست  و  از عقل  زودتر 
می شود و بند را آب می دهد باید کمی 
خوددار باشی تا در زمان مناسبی کارها 

روبه راه شود.

اسفند
هیچ  بهتره  داری.  احساسی  توفان  یک 
تصمیمی نگیری تا اوضاع مساعد شود. 
همین روزها بدون هیچ دلیل خاصی با 
یا  خانواده  اعضای  از  یکی  مخالفتهای 

یک دوست نزدیک مواجه می شوی. 

بازگشت قوهای 
مهاجر به تاالب 

»سرخ رود«
مازندران

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

حمید جبلی: 

حتی خواب هایم سانسور می شود

از  حمید جبلی حتی وقتی می خواهد 
است.  طناز  هم  باز  بگوید،  ممیزی 
زدنی،  غر  گونه  هر  جای  به  او 
شیرین  زبانی  با  را  خود  حرف های 
می زند که نه کام مخاطب تلخ بشود 

و نه به کسی بر بخورد.
این هنرمند که در بیشتر عرصه های 
هنری صاحب تجربه است، در ادامه 
بخشی  نوشتاری اش،  فعالیت های 
کرده.  منتشر  را  خود  خاطرات  از 
به  متعلق  همه  خاطره ها  این  البته 
کتابی  در  که  اوست  کودکی  زمان 
پسربچه  »خاطرات  نام  با  جلدی  دو 
است.  رسیده  چاپ  به  ساله«  شصت 
هر دو جلد این کتاب به چاپ چندم 

رسیده اند.
برای  کتاب  دو  این  خواندن 
داستان  دوستدار  که  خوانندگانی 
هم  و  است  لذت بخش  هم  هستند، 
پرسش  این  البته  و  نوستالژیک 
چرا  دارد که  همراه  به  هم  را  جدی 
منتشر  را  بزرگسالی اش  خاطرات  او 

نکرده است.
تا  شد  سبب  کتاب  دو  این  انتشار 
این  با  کوتاهی  گفتگوی  ایسنا  در 
باشیم.  داشته  گفتگوگریز  هنرمند 
مانده،  ناگفته  را  آنچه  کردیم  سعی 
مطرح  پرسش های مان  خالل  از 
کنیم ولی او هم با هوشمندی خاص 
به  را  چیزها  بعضی  گفتن  خودش، 
بنابراین  »بعداً« موکول کرده است. 
پیش رو  که  را  آنچه  بتوانیم  شاید 
اشانتیونی  گفتگوی  یک  دارید، 
برای  بهتر  فرصتی  منتظر  و  بنامیم 
همین  اما  باشیم  مفصل تر  گفتگویی 
از  خالی  هم  مختصر  گفت  و  گپ 

لطف نیست.
اولین باری که با حمید جبلی درباره 
کردیم،  صحبت  خاطراتش  کتاب 
دوره  خاطره های  که  داد  خبر  او 
جلد  سه  در  نوجوانی اش  و  کودکی 
منتشر خواهد شد. مدتی بعد جلد اول 
به  با موفقیتی چشمگیر رو  منتشر و 
جلد  دو  که  شد  گفته  ولی  شد  رو 
منتشر خواهند  بعدی در یک کتاب 
شد. اولین کنجکاوی ما این بود که 
بر سر جلد سوم خاطرات او چه آمده 

است.
چه کنیم که کاغذ نداریم؟؟؟؟

توضیح  موضوع  این  درباره  جبلی 
می دهد: »بله درست می فرمایید، جلد 
چاپ  آماده  هم  چهارم  حتی  و  سوم 
است ولی چه کنیم که کاغذ نداریم 
حتی  که  داستان  کتاب  برای  نه 
و  دست  مشکل  این  با  هم  نشریات 
پنجه نرم می کنند و باید نگران قیمت 
درصد  چند  باشیم.  کتاب  شده  تمام 
چندین  قیمت  اگر  می خوانند  کتاب 

برابر بشود؟؟؟«
در  آیا  که  بود  این  دیگر  موضوع 
میان خاطره های کودکی او خاطراتی 
ممیزی  مثاًل  دالیلی  به  که  هستند 

حذف شده باشند.
همیشگی اش  طنازی  همان  با  جبلی 
پرسش  این  به  پاسخی  چنین 
امروز  از  دورتر  »سال های  می دهد: 
جمع  در  فرهنگی  مسئوالن  از  یکی 
را  سانسور  گفت  فیلمنامه نویسان 
خودتان قبول کردید و ذهن و فکر و 
احساس تان عوض شده. من گفتم من 
سانسور  خواب هایم  و  رویاها  دیگر 
به  می دانم  خواب  در  حتی  می شود. 
نشوم.  نزدیک  چرا  و  چیزهایی  چه 
از  که  شیرینی  رویاهای  از  یکی 
فراز  بر  بود؛  پرواز  می دیدم  بچگی 

شهرها.  حتی  و  رودخانه  جنگل، 
ابرها  نزدیک  تا  وقت ها  بعضی 
تشکی  مثل  ابرها  روی  و  می رفتم 
برود  در  خستگی ام  که  می خوابیدم 
پرواز می کردم. یک شب  دوباره  و 
روی  بدلباس  و  بدحجاب  فرشته ای 
من  و  زد  لبخند  و  آمد  کنارم  ابرها 

آنقدر از عاقبت کار ترسیدم!«  
دوستم خواهش کرد جلد سوم را به 

او ندهم!
با خواندن کتاب به این فکر می کنیم 
کسانی  چه  کتاب  این  مخاطبان  که 
دل شان  که  دیروز  بچه های  هستند؟ 
تنگ  کودکی  هوای  و  حال  برای 
این  ظاهراً  امروز؟  بچه های  یا  شده 
خود  برای  آغاز  در  است  موضوعی 
جبلی هم جای سؤال داشته و او این 
نمی دانستم  »اول  می هد:  پاسخ  گونه 
چند  بچه های  می کردم  فکر  فقط  و 
دهه پیش  به دلیل وجود خاطراتی از 
فوتینا،  شانسی،  ریالی،  یک  آدامس 
چرخ و فلکی دوره گرد که ما را به 
قصه ها  این  با   ... و  می بُرد  آسمان 
ارتباط برقرار کنند ولی تازه فهمیدم 
کودکان و نوجوان به عنوان داستان 
که  دارم  دوستی  می خوانند.  را  آنها 
بلد  نوشتن  و  پسرش چندان خواندن 
نیست ولی پدرش را مجبور می کند 
این  از  قصه  دو  یکی  شب  هر  که 
کتاب را برایش بخواند. او خوشحال 
می شود که با دوران کودکی پدرش 
و شرایط آن زمان آشنا می شود ولی 
مشکلش این است که تا صبح درباره 
این  و  می کند  سئوال  او  از  جزییات 
جلد سوم  دوستم خواهش کرده که 

را به او ندهم!«  
و  گالب  گل  دکتر  از  خاطره هایی 

فرهاد
دوست داشتنی  ویژگی های  از  یکی 
چهره های  حضور  کتاب ها  این 
محبوب و شناخته شده ای مانند دکتر 
گل گالب و فرهاد مهراد است که 
آنان  درباره  دارد  دوست  خواننده 
که  بود  این  ما  بعدی  پرسش  بداند. 
جبلی از میان شخصیت های فرهنگی 
که با آنان مرتبط بوده است، چگونه 
این دو شخصیت را برای حضور در 
کتاب خاطراتش انتخاب کرده است: 
بودم  نرفته  هم  دبستان  هنوز  »من 
کس  بودند.  پدرم  دوستان  آنها  و 
مفصل  بعداً  نمی شناختم.  را  دیگری 
هنری  فرهنگی  آدم های  به  راجع 
شدم،  آشنا  آنها  با  که  مشاهیری  و 

برایتان می گویم.«
فقط  جبلی  حمید  خاطره های 
این  نیستند.  شیرین  داستان هایی 
ما  هنر  تاریخ  از  بخشی  خاطره ها 
محسوب می شوند. او جزو هنرمندانی 
کانون  طالیی  دوره  در  که  است 
پروش فکری در این مکان آموزش 
طبیعتًا خاطره هایی که  است و  دیده 
از این مجموعه دارد، نه تنها بخشی از 
بلکه برای  تاریخ شفاهی هنر ماست 
برنامه ریزان فرهنگی  پژوهشگران و 
ما  باشد.  کارگشا  می تواند  هم 
می خواستیم جای خالی خاطرات آن 
تا  کنیم  پر  پرسش  این  با  را  دوران 
او کمی هم از دوران کانون بگوید.  
بخواهیم  او توضیح می دهد: »اگر  و 
کنیم،  صحبت  کانون  درباره 
که  است  کتاب  چندین  خودش 
یادداشت هایش را دارم. بزرگانی که 
بر روح و ذهن ما تاثیرگذار بودند و 
االن بخش عظیم هنرمندان رشته های 

مختلف، نمایانگر آن دوران است.«

تدارک شبکه فارس برای چهل و سومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی

پیروزی  سالگرد  سومین  و  چهل  مناسبت  به  فارس  صداوسیمای 
انقالب اسالمی و گرامیداشت ایام اهلل دهه فجر برنامه های متنوعی 

را در نظر گرفته است.
صداوسیمای  عمومی  روابط  از  طلوع  روزنامه  دریافتی  گزارش  به 
برنامه های  ویژه  اینکه  بیان  با  فارس  شبکه  سیمای  معاون  فارس، 
سیمای فارس به مناسبت چهل و سومین پیروزی شکوهمند انقالب 
زنده »صبح  برنامه های  می رود گفت:  آنتن  روی  روز  هر  اسالمی 

انقالب« ساعت 8:05  زنده از سیمای فارس پخش می شود.
علیرضا باغبانمنش افزود: برنامه میزگرد »کارنامه« ساعت 12:30، 
»فارس در قرن گذشته« 23:30، »دهه هشتادی ها« روزهای زوج 
ساعت 22:30، »وقایع انقالب در مساجد« ساعت 17، »مستندهای 
ویژه انقالب« ساعت 13:20 و »توانمندی های استان« ساعت 19:30 

از ویژه برنامه های این ایام است.
از  فارس  برنامه های روزانه سیمای  داد:  ادامه  فارس  معاون سیمای 
جمله »کاشانه مهر« بطور زنده ساعت 10، »به وقت ترانه« ساعت 
16، »نوجوان« شنبه و پنج شنبه ساعت 19:45، »طعم جوانی« پنج 
شنبه ساعت 23:30، »گمپ گال« ساعت 18، پخش سریال شنبه ها 
ساعت 19:45 و فیلم های سینمایی پنج شنبه و جمعه ساعت 23:55 

از دیگر برنامه های سیمای فارس است.
وی اضافه کرد: پوشش زنده تصویری راهپیمایی مردم فارس در یوم 
اهلل 22 بهمن و پخش تصاویر این رویداد بزرگ از شبکه فارس و 
شبکه های مختلف پایان بخش برنامه های سیمای فارس در ایام اهلل 

دهه فجر خواهد بود.
 معاون صدای شبکه فارس هم گفت: رادیو فارس به مناسبت چهل 
و سومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی با ویژه برنامه زنده »جشن 
انقالب« هر روز ساعت 18:30 به مدت 90 دقیقه از رادیو فارس 
در  »انقالب  افزود:  جمالی  است.یاسر  شنوندگان  مهمان خانه های 
فارس«، »نمایش های دهه فجر«، »تاریخ انقالب اسالمی در فارس«، 
سخنرانی های تبیینی و تحلیلی پدیده شگرف انقالب اسالمی، »کوچه 
باغ ترانه« با پخش ترانه های انقالبی و »فجرآفرینان فارس« از دیگر 

ویژه برنامه های ایام اهلل دهه فجر در رادیو فارس است.
معاون صدای شبکه فارس ادامه داد: برنامه های روزانه رادیو فارس 
»ایل  آباد«،  »سالم  »قلمرو«،  »یارآشنا«،  مهر«،  »سایبان  شامل 
من«، »کتابستان«، »دستاورد«، »برگی از تقویم«، »ایوان آیینه«، 

»گام نو«، »شب چراغ« و برنامه های دیگر به طور ویژه به پیروزی 
شکوهمند انقالب اسالمی می پردازند.

برگزاری  و  طراحی  هم گفت:  فارس  شبکه  مجازی  فضای  معاون 
پویش شکوفه های انقالب با استفاده از ظرفیت دانش آموزی و کانال 
علمی شو در پیام رسان شاد با هدف تبیین اهمیت پیروزی انقالب 
اسالمی، طراحی و برگزاری پویش قاب ماندگار با هدف دریافت 
برگزاری  و  طراحی  انقالب،  پیروزی  دوران  در  مردمی  خاطرات 
با هدف مشارکت گروه های سرود استان  انقالبی  پویش نغمه های 
برنامه های  مهمترین  از  اسالمی  انقالب  پیروزی  جشن  در  فارس 

فضای مجازی شبکه فارس در این ایام است.
علی خورشیدسوار افزود: تولید 6 بسته گزارش مستند ویدیویی از 
وقایع مهم سیاسی و اجتماعی استان فارس در دوران پیروزی انقالب 
گزارش  انتشار  و  تولید  اینفوگرافی،  و  پوستر   10 تولید   ، اسالمی 
شهری و تقطیع و باز تولید 20 برنامه سیما و عملیات توییتری با 
هشتگ های فضای مجازی از دیگر برنامه های فضای مجازی شبکه 

فارس است.
معاون خبر شبکه فارس هم با بیان  اینکه بخش های خبری 11 و 
16 رادیو و 16:45، 20:45 و 23:15 تلویزیون در ایام اهلل دهه فجر 
کنداکتور خود را به طور ویژه به این مناسبت اختصاص می دهند 
گفت: پوشش اغلب رویدادهای خبری ایام اهلل دهه فجر بطور ویژه 

و برجسته در دستور کار است.
از  تحلیلی  و  تبیینی  مستندهای  پخش  افزود:  کرمی  ابوالحسن 
پیشرفت های استان پس از انقالب و گزارش خبرنگار شهرستان های 
دیگر  از  شهرستان ها  در  فجر  دهه  اهلل  ایام  هوای  و  حال  از  استان 

برنامه های خبر فارس در دهه پرفروغ فجر است.

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

دورخیز »متری شیش و نیم« برای اسکار سینمای فرانسه
ددالین،  اطالع رسانی  پایگاه  از  ایرنا  فرهنگی  خبرنگار  گزارش  به 
فهرست  پیش  لحظاتی  فرانسه  سینمایی  هنرهای  و  فنون  آکادمی 
نامزدهای جوایز ساالنه سزار را اعالم کرد و فیلم متری شیش و نیم در 

شاخه بهترین فیلم خارجی، نامزد دریافت جایزه شد.
با  فرانسه  سینمای  اسکار  جایزه  به  رسیدن  برای  نیم  و  شیش  متری 
فیلم های کوپه شماره 6 ساخته یوهو کاسمانن، ماشینم را بران ساخته 
ریوسوکه هاماگوچی، اولین گاو از کلی رایکارد، بدترین آدم دنیا به 
کارگردانی یوآخیم تریه، مادران موازی ساخته پدرو آلمودوار و پدر 
به کارگردانی  نیم  و  متری شیش  فیلم  می کند.  رقابت  زلر  فلورین  از 
سعید روستایی از 21 ژوئیه 2021 )30 تیر 1400( در فرانسه اکران شد 
و با استقبال خوب منتقدان و مخاطبان فرانسوی به فروش 1.3 میلیون 

دالری در این کشور دست یافت.مراسم اعطای جوایز چهل و هفتمین 
دوره جوایز سینمایی سزار روز 25 فوریه )6 اسفند 1400( در پاریس 

برگزار می شود.

کشف یک کاسه رومی 2 هزارساله در هلند

باستان شناسان یک کاسه رومی آبی رنگ با قدمت حدود 2 هزار سال 
را در قدیمی ترین شهر هلند کشف کردند.

باستان شناسان  نیوز،  مجله آرت  از  ایرنا  فرهنگی  به گزارش خبرنگار 
در حین حفاری در نَیِمیِخن، قدیمی ترین شهر هلند، یک کاسه دوهزار 
ساله رومی کشف کردند. محل حفاری در امتداد رود وال واقع است 
که تنها 9.6 کیلومتر با مرز آلمان فاصله دارد بنابراین احتمااًل سازنده 
این کاسه با امپراطوری رم ارتباط داشته است.این کاسه رومی هیچگونه 
به  توجهی  قابل  اتفاق  آن  کشف  بنابراین  ندارد  شکستگی  یا  ترک 
کارگاه های  در  مذکور  کاسه  معتقدند  شناسان  باستان  می رود.  شمار 
ساخته شده  ایتالیا  یا  زانتن  یا  کلن  آلمانی چون  شیشه سازی شهرهای 
است.  در زمانی که این کاسه ساخته شده، نیمیخن یک اردوگاه نظامی 
رومی بود. بعدها این شهر بزرگ شد و به اولین سکونتگاه هلند امروزی 
بومیان آن شهروندی  به  نام گرفت و  تبدیل شد که یک شهر رومی 

امپراطوری روم اعطا شد.
این  باستان شناس،   ،)Pepijn van de Geer( گیر  پپین ون دی  به گفته 

از  براساس یکی  است.  داشته  باالیی  ارزش  محلی  مردمان  برای  کاسه 
فرضیات موجود بومیانی که برای ارتش روم کار می کردند برای خرید 
چنین کاسه ای پول خوبی می دادند.در جریان این حفاری، باستان شناسان 
همچنین موفق به کشف چند قبر، خانه، چاه و اشیا رومی چون ظرف 
و ظروف و جواهرات شدند که امید می رود بتوان از آنها برای کسب 

اطالعات بیشتر درباره مردمان روم و سبک زندگی آنها استفاده کرد.


