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ادب و هنر
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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

غربت ساز زیبای ترکمن ،حتی در خانه

نجاهی
موسیقی ترکمن تلفیقی از هنر و ادبیات این قوم
است و دوتارش از دیرباز در کنار اسب ،یار و یاور
مردم بوده است .روزگاری محفل موسیقی برای
کودکان ترکمن ،کالس درس رشادت ها ،عشق،
باورها و اندیشه های این قوم بود و صدایی که
از دوتــار و نوازنده به گوش می رسید ،تاخت و
تاز اسب های توفنده ترکمن در صحرای وسیع،
بازی کودکان با پوشش الهام گرفته از طبیعت،
کجاوه ها و جشن ها با غذاهای سنتی را در ذهن
تداعی می کرد .با این که اشعار عارفانی همچون
مختومقلی فراغی با موسیقی ترکمن گره خورده
و موسیقی در فرهنگ این قوم جاری است اما
دیگر ســال هاست در جرگالن صــدای دوتــار؛
همدم دردهــا و شادی های قوم ترکمن شنیده
نمی شود و ساز موسیقی ترکمن ناکوک شده
است.
در گذشته َبخشی ها ،بخشی از شادی و جشن
مردم بودند و سازشان برای اشعار شعرا و عاشقان
کوک می شد اما حاال به فراموشی سپرده شده
اند و تعدادشان در جرگالن به تعداد انگشتان دو
دست هم نمی رسد.
«مسعود کاملی» یکی از نوازندگان و خوانندگان
جرگالنی اســت که موسیقی را از ب ــرادرش به

یادگار دارد و اجرایش در گلشن هنر و بزرگداشت
مختومقلی فراغی بیانگر ظرفیت غیر قابل انکار
فرهنگی جرگالن است.
او کــه  ۳۲بهار از عمرش مــی گــذرد بــا اشــاره
بــه غــربــت ایــن روزهـــای موسیقی ترکمن می
گوید 25 :سال است که در زمینه نوازندگی،
خوانندگی و موسیقی سنتی ترکمن فعالیت می
کنم و متاسفانه باید گفت دیگر موسیقی ترکمن
حال و روز خوشی ندارد و کمتر کسی به آن بها
می دهد و این در حالی است که موسیقی مقامی
و دوتار ،بخشی از فرهنگ و تاریخ این قوم است.
وی با بیان این که موسیقی ترکمن به درستی
حمایت و معرفی نشده است ،تصریح می کند:
به طور حتم استعدادهای خوبی در این زمینه
وجود دارد که باید شناسایی و برای شکوفایی
آن ها تالش شود و با توجه به این که در جرگالن
تعداد انگشت شماری به آواز و نوازندگی می
پردازند ،این موسیقی اصیل کم کم می رود که به
فراموشی سپرده شود.
وی جلوگیری از تبلیغات ســوء علیه موسیقی
ترکمن را که با اشعار عرفانی و غنای ادبی گره
خورده است ضروری می داند و ادامه می دهد:
اولین راه ترویج موسیقی مقامی معرفی آن است
که باید در فرصتی مناسب و در کنار دیگر ظرفیت
های فرهنگی به آن پرداخت.

بر بال خیال

چشم انتظار
برای معرفی
موسیقی
ترکمن و
دوتار تالش
نشده است و
در آیین های
مختلف جای
خالی اهالی
موسیقی به
خوبی احساس
میشود

موسیقی ترکمن ،در منزل پــدری این نوازنده
که یک کارگاه شش دانگ موسیقی است ،نفس
می کشد و این خانه سقفی است برای سازهای
بی سقف این روزهــای موسیقی ترکمن« .جبار
خــادمــی» که از کودکی در کنار پــدر ،بــرادر و
عمویش با موسیقی آشنا و بــزرگ شــده است،
پــدرش را که عــاوه بر نوازندگی دوتــار نیز می
ســازد اولین استاد خــود می دانــد و می گوید:
اهالی در جشن های شان از بخشی ها دعوت
نمی کنند که علت آن معرفی نشدن درست

ماهیت موسیقی ترکمن اســت.وی ادامــه می
دهد :در کنار این که نوازندگان و خوانندگان
ترکمن در جرگالن حمایت نمی شوند ،برای
معرفی موسیقی ترکمن و دوتار نیز تالش نشده
است و در آیینهای مختلف جای خالی اهالی
موسیقی به خوبی احساس می شود.
در این باره رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
راز و جرگالن به ظرفیت بــاالی فرهنگی این
شهرستان اشاره می کند و می گوید :با همکاری
اداره مــیــراث فرهنگی شهرستان بنا داریــم

جشنواره جاده ابریشم را برگزار کنیم و در آن
به معرفی ابعاد مختلف فرهنگی منطقه از جمله
صنایع دستی و موسیقی ترکمن بپردازیم.
حجت االســـام «مــنــصــوریــان» مــی افــزایــد :در
راستای حمایت از فعاالن این عرصه و معرفی
موسیقی ترکمن از حضور خوانندگان و بخشی
هــای شهرستان در آیین ها و مراسم مختلف
بهره خواهیم گرفت و فعاالن این عرصه را برای
استفاده از بیمه هنرمندان با حمایت وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی معرفی می کنیم.

قاصدک

مانده است در مقابل تو کوفه کوفه خار
چشم انتظار تیغ تو یک ظهر آزگار
دشمن بدون شائبه زار است کارشان
چیزی نمانده است به آغاز کارزار
ای کاش زخم سرمه به چشمت نمی زند
زینب نشسته چشم شما را به انتظار
تنها دو دست داری و تقدیم می کنی
«دستی به جام باده و دستی به زلف یار»
بر روی نیزه بین زمینی و آسمان
یعنی زمین نیامده با آسمان کنار
از بی دلیل سختی ایمان سخره ها
وامانده در گلوی زمین بغض آبشار
وقتی که عشق بوده قرار و مدارتان
قطع ًا گرفته ای به مدار خدا قرار
 حسین پورقلی

پرواز

این روزها
چقدر دلم هوای با تو بودن کرده است
اما تو...
در هوای دیگری پرواز می کنی
با من!
رضا کاظمی


امثال الحکم

بیر ِ
توغ ِنگ َام با به قصا َبه
جشنواره موسیقی مقامی

انجمن ادبی به نام استاد شاهد

هنرمندبجنوردی هنرنمایی میکند

زمان افتتاح کتابخانه اسفراین

مرتضوی 100-اثر به سومین جشنواره موسیقی مقامی
خراسان شمالی رسید.
دبیر سومین جشنواره موسیقی مقامی خراسان شمالی با بیان
این که از مجموع  100اثر رسیده  70اثر مربوط به بخش تک
نوازی 20 ،اثر مربوط به گروه نوازی و  10اثر پژوهشی است،
افزود :پس از بررسی اولیه آثار  30اثر به بخش تک نوازی و 10
اثر به بخش گروه نوازی برای رقابت ارسال می شود«.حسین
حصاری» تصریح کرد :این جشنواره در  2گروه سنی از ١٥تا
 ٢٩سال و از  ٣٠تا  ٤٥سال  ٢٧و  ٢٨ماه جاری به میزبانی
اسفراین برگزار می شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اسفراین از نام گذاری
انجمن ادبی این شهرستان به نام استاد فقید «احمد شاهد»
خبر داد«.رضا ارغیانی» با اشاره به این که زنده یاد استاد شاهد
سال های متمادی عضو و مسئول انجمن ادبی اسفراین بود،
خاطرنشان کــرد :به رسم قدرشناسی از خدمات این چهره
ماندگار فرهنگی ،ادبی و هنری استان انجمن ادبی اسفراین
به نام انجمن ادبی استاد شاهد مزین شد.وی با بیان این که
انجمن ادبی اسفراین هر سه شنبه میعادگاه اهالی ادب است،
اظهار کرد :استاد «حبیب ا ...پایا» به عنوان مسئول انجمن
ادبی استاد احمد شاهد معرفی شد.

«دانوش ایمانی» ،هنرمند بجنوردی در کنسرت ویلن کالسیک
امین غفاری هنرنمایی می کند .به گزارش خبرنگار ما ،در این
کنسرت قطعاتی از فیلم سینمایی«هری پاتر»« ،سینما پارادیزو»،
«زورو» «،بازی تاج و تخت»« ،شجاع دل» و «دزدان دریایی کارائیب»
در کنار دیگر قطعات اجرا خواهد شد.این گزارش حاکی است،
این هنرنمایی به سرپرستی «امین غفاری» با همراهی جمعی
از نوازندگان ارکستر سمفونی ایران بیست و دوم ماه جاری در
تاالر گلشن انجام می شود.در این کنسرت امین عطایی ،داریوش
حجازی ،بهار فلسفی ،شهرزاد مجد ،محمد صادق فرزانه ،همایون
آرامفر،علیرضادریودانوشایمانی  بههنرنماییخواهندپرداخت.

نجفیان -فرماندار اسفراین از بهره برداری از کتابخانه عمومی
اسفراین که از جمله مصوبات سفر مقام معظم رهبری بود تا پایان
سال مالی جاری یعنی سی ام این ماه خبر داد«.جواد نوروزی»
با اشاره به این که این پروژه به صورت امانی از منابع باقی مانده
اعتبارات سال  ۹۶و ضبط ضمانت ها و وثایق پیمانکار به دلیل
تعلل در فعالیت عمرانی در اختیار اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی است ،خاطر نشان کرد :همه پروژه های مصوب سفر
مقام معظم رهبری به واسطه تزریق اعتبار از شرایط خوبی
برخوردار بوده و به بهره برداری رسیده اند غیر از پروژه هایی
که تعلل پیمانکار ،تحویل آن ها را به تعویق انداخته است.

جدول ،سرگرمی ،ورزش ذهن
معمای هوش
دوشنبه ها و پنجشنبه ها

دوشنبه ها و پنجشنبه ها

«ناویاب» از پرطرفدارترین سرگرمی های منطقی جهان است که رقابت حرفه ای
آن درایران توسط «روزنامه خراسان» برگزار شده است و اپلیکیشن اندرویدی آن
به تازگی تولید شده است.
هرناویاب،یکاقیانوسفرضیمربعیاستکهیکفروند«رزمناو»،دو«ناوشکن»،
سه «اژدرافکن»و چهار «زیردریایی» در آن پنهانند و ما باید جای ادوات پنهان را
کشف کنیم.ماهیت بعضی از خانه ها از ابتدا راهنمای شماست.

ساده
زمان
پیشنهادی

10

دقیقه

قانون:

ارقـــام بــیــرون جــدول،
مــی گــویــنــد کــه در هر
سطر یا ستون چند خانه
دراشغالادواتاست.

واژه یابی

[]1397/4/21
ناویاب

تــمــام ادوات در ایــن
م ــع ــم ــا«افـــــقـــــی»یــا
«عـــمـــودی» هستند و
هرگزمورب نیستند.

پنجشنبه ها

زمان
پیشنهادی

15

دقیقه

سخت

قانون:کلماتی از متن زیر ،رنگی
هستند.هریکازاینکلماتبهصورت
یک خط مستقیم در جدول مخفی
شده اند .آنها را بیابید و خط بزنید.
خواهیددید که برخی حروف هنوز
خط نخورده باقی مانده اند .آنها را به
ترتیبدرکنارهمقراردهیدتارمز این
سرگرمی«واژهیابی»راکشفکنید.
نکته ها :کلمات شاید در جهات

مختلف حتی چپ به راست ،پایین
به باال یا مورب درج شده باشند .در
آغاز کلمات بلندتر را پیدا کنید و در
آخر سراغ کلمات کوچک 4حرفی،
3حرفیو2حرفیبروید.

ادوات در ایــن معما به
هیچ وجه در همسایگی
هــم نیستند (حــتــی از
گوشهها).

زمان
پیشنهادی

15

دقیقه

نکتهها:

دریکتصادف،پدروپسریمجروح وبهسرعتبهبیمارستانمنتقلشدندوتحتعملجراحیقرار
گرفتند.بعدازعمل،پدررابهبخشبزرگساالنمنتقلمیکنندوپسررابهبخشکودکانمیفرستند.
دکتربخشکهبرایمعایناتپسازعملباالیسرپسرمیآید،ناگهاناینجملهرامیگویدوغشمیکند:
"پسرم!تواینجاچکارمیکنی؟!"
بهنظرشماچطورچنینواقعهایممکناست؟!

سودوکو
هر روز

قانون:

ارقام 1تا 9راطوری
درخانههایخالی
بنویسیدکه
درهرسطر،
درهرستون
ودرهرمربع3در3
هیچرقمی
تکرارینباشد.

دقیقه

بسیار سخت

30

دقیقه

خانههاییراکهمطمئنهستیدحاویهیچیکازادواتنیستند،باضربدریاعالمتآب( )مشخصکنید.
خانههاییراکهمطمئنهستیدباید ُپرباشندولیشکل ُپرشدگیآنهامشخصنیست،موقتابایکخالسیاهمشخصکنید.
فراموشنکنیدکهناویابفقطوفقطیکپاسخدارد!اطالعاتبیشتردرباره«ناویاب»ونمونههایتمرینیمتنوعتررادراینترنتوشبکههایاجتماعیجستوجوکنید.

زمان
پیشنهادی

زمان
پیشنهادی

زمان
پیشنهادی

50

دقتکنیدکهخانههای«راهنما»بهچهشکلیهستندُ .پربودناینخانههابا«دایره»«،نیمدایره»«،مربع»یا«آب»درپاسخیکهبه
دستمیآیدکامالموثراست.
ناویاب«منطقی»است،پسچارهحلآن«حدسزدن»نیست!باکشفروابطمنطقی،ماهیتقطعیبعضیخانههاراتعیینکنید
وبااستنادبههمانخانهها،به ماهیتخانههایدیگربرسید.

متوسط

گــروه ادب و هنر -ادبیات فارسی سرشار از
مثل ها و اصطالحاتی است که بر غنای آن افزوده
اســت ،به تبع آن ادبــیــات عامه نیز آیینه ای از
فرهنگ قومیت هاست که پرداختن به آن اندیشه
ها و تجربیات گذشتگان و دانش ها و حکمت های
آن ها را به ما منتقل می کند .در این شماره یکی
از ضرب المثل های رایج در میان قوم ترک را از
زبان «علی اکبر سراج اکبری » با مخاطبان و عالقه
مندان به فرهنگ عامه به اشتراک می گذاریم.
وی با بیان این که ضرب المثل «بیر توغِ نِگ َام
قصابه» به معنای این است که «یک مرغ هم
با به
َ
داری بده به دست قصاب» ،اظهار می کند :این
مثل بــرای افــرادی به کــار می رود که کــار را به
کاردان نمی سپارند و بی گدار به آب می زنند.

10

دقیقه

بسیار ساده

ساده

تیبو کورتوا ،دروازهبانی که در یکی ،دو فصل اخیر
اندکی از آن فرم فوقالعادهاش فاصله گرفته بود،
مقابلبرزیلبا 9سیویکیازکلیدیترینمهرههای
روبرتومارتینزدرپیروزی- 2یکبود.سیوحیاتیاو
ازنیماردردقایقپایانیباعثشدتاکورتوابااختالفی
کمنسبتبهجردنپیکفورددردروازهتیممنتخبقرار
بگیرد.درخطدفاعی 2فرانسویراداریم؛بنجامین
پاوارورافائلواران.پاوارمقابلاروگوئهیکباردیگردر
ترکیب فرانسه درخشید و در پست دفاع راست با2
تکلوقطعتوپموفق،بههمراه 5دفعتوپو87.5
درصدپاسصحیحیکیازبهترینبازیکنانتیماش
بود .واران هم در پیروزی - 2صفر مقابل اروگوئه نه
تنهاگلاولراباضربهسروارددروازهفرناندوموزلرا
کردبلکهدر 6دوئلهواییدیگرهمموفقبود.کنار
واران در قلب خط دفاعی تیم منتخب هری مگوایر
قرارمیگیرد؛یکیازپدیدههایاصلیجامجهانی
روسیه ،مدافعی که گل اول انگلیس را مقابل سوئد

پاسخ ها

زد(اولینگلملیاش)وهمینطور 10دوئلهوایی
را برد (باالترین آمار در این مرحله) و یک تکل و قطع
توپموفقهمداشت.امادرسمتچپخطدفاعی،
مارسلورامیبینیم،تنهابازیکنمنتخبازتیمهای
حذف شده .مدافع باتجربه رئالمادرید در جریان
شکست تیم اش مقابل بلژیک  4قطع توپ و یک
تکل موفق داشت و در ضمن با حضور مداومش در
بعدهجومی 4پاسکلیدیداد،بادقتپاس92.8
درصــدی .با توجه به اینکه سیستم تیم منتخب را
4-4-2چیدهایم،برایپستهافبکراستازکایرن
تریپیر،وینگبکراستانگلیساستفادهمیکنیم.
تریپیه هم کنار مگوایر یکی دیگر از پدیدههای جام
جهانی روسیه بوده .او در جریان پیروزی  - 2صفر
مقابلسوئدیکفرصتگلایجادکرد 2،تکلوقطع
توپ موفق داشت و در کل سمت راست زمین را به
تسلط خودش درآورده و امیل فورزبرگ را از جریان
بازیحذفکردهبود.

لطفا نظر،انتقادوپیشنهادتانرا
دربارهبخشجدولوسرگرمی
بهشماره  2000999پیامککنید.

