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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

بر بال خیال

در گفت و گو با «اباصلت رضوانی» مطرح شد:

بایدهایشعرآیینی

آتش عطش
آه ای فرات،
چگونه چون گردباد
بر خود نمیپیچی از درد
وقتی این گونه
شمشیر ،در بازوان تو مینهند؟
در کنار تو
میدان در آتش عطش خاکستر میشود
و تو آرام و رام فرو میریزی
و در بسترت
کهکشانی از فرشته پرپر میشود
و تو ،نرم و سر به زیر
بر پنجه پا میگریزی.
چگونه لختی درنگ نمیکنی
وقتی دریایی لب تشنه
جامی از عطش را
از گلوی کوچک رودی
به آسمانی خشک تعارف میکند؟
چگونه برخود نمیپیچی از زخم؟
چگونه در خود نمیشکنی از شرم؟
مصطفی علیپور


غفلت شاعران از «نوحه»

مرتضوی -سال هاست در عرصه شعر قلم فرسایی می کند و حضوری پررنگ در محافل ادبی به ویژه شعر آیینی دارد.
عهده دار بودن مدیریت کارگاه شعر آیینی و دبیری کنگره های شعر آیینی استان او را به یکی از شاعران و فعاالن عرصه
ادبیات آیینی تبدیل کرده است .هر چند تالیف و گردآوری مجموعه هایی همچون «پرنده الی کاغذ و زیتون»« ،گزاره های
ناگزیر» و «حدیث ماه و نخلستان» و عضویت او در شورای شعر استان بخشی از فعالیت های این شاعر توانمند استان است
اما فعالیت های گسترده او در عرصه شعر آیینی فرصتی را پیش روی مان قرار داد تا ساعتی با او به گفت و گو بنشینیم و با
او از وضعیت شعر آیینی ،آسیب ها و کمبودها و مولفه های مورد نیاز در این عرصه سخن بگوییم.
شما به عنوان دبیر هنری
سومین کنگره ادبیات آیینی
استان ،ارتقای شعرآیینی را
مستلزم افزایش دانش تاریخی
شعرای این عرصه بیان کرده
بودید .به عنوان مدرس تا چه
اندازه این بستر را در کارگاه شعر
آیینی فراهم کردید؟
نگاه ما به این نیاز یک سویه نبوده ،بلکه
با راه انــدازی کارگاه های مقتل خوانی
تالش کردیم اطالعات شاعران افزایش
پیدا کند و سعی خواهیم کرد این جلسات
را در دیگر مقوله هــا همچون زندگی
حضرت علی (ع) ،حضرت زهــرا(س) و
پیامبر اکــرم(ص) تــداوم بخشیم اما در
نهایت این شاعر آیینی است که باید برای
رفع این نیاز گام بردارد.
یک شاعر آیینی الزم است چه
بایدها و نبایدهایی را در شعر
خود از لحاظ فرم ،زبان و محتوا
رعایت کند؟
در بحث فرم ،شاعر آیینی همچون دیگر
شاعران باید دانش ادبی خود را در مقوله
هایی همچون آرایه ها ،بدیع ،نقد ادبی
و آشنایی با سبک های شعر معاصر به
شکل کام ً
ال تخصصی افزایش دهد زیرا
محور و محتوای شعر آیینی ،موضوع
است و جاری شدن یک موضوع در شعر،
مستلزم ایــن اســت که شاعر ایــن گونه
ادبــی ،تسلط فــوق العاده ای بر دانش
ادبی آن داشته باشد.
در محتوا نیز علم و آگــاهــی نسبت به

موضوعات آیینی ،دانش تاریخی ،تسلط
به آیــات و روای ــات ،بصیرت و تشخیص
درست از ضــرورت های مذهبی ،دینی
و ارزشــی است و گره خــوردن با مسائل
اجتماعی روز جامعه باید مد نظر قرار
گیرد.توجه به فرم های ادبی متفاوت و این
که شاعر در چه قالبی اثرخلق کند نیز بسیار
مهم اســت ،زیــرا شاعر آیینی باید از همه
ابزارهای فرمی شعر استفاده کند و تنها شعر
کالسیک را مورد توجه قرار ندهد.
شعر آیینی ،برای پیشتاز بودن و
حفظ تازگی مضامین خود به چه
مولفههایی نیاز دارد؟
شعر آیینی زنـــده و پیشتاز ،جریانی
اســت که با ذائقه مــردم زمــان خودش
سازگار اســت ،یعنی اگر شعر آیینی با
ذائقه عاطفی و فکری مردم زمان خود
سازگاری و مطابقت پیدا نکند محکوم
به فراموشی است .می توان گفت شعر
آیینی امــروز ما بازآفرینی موضوعات
آیینی ،مطابق با عواطف انسان عصر
ماست و ایــن بازآفرینی عاطفی جدید
و متناسب با عاطفه انسان عصر امروز
است که سبب تازگی و جذابیت شعر
آیینی می شود.
نظر شما درباره تاثیر جشنوارهها
در شکلگیری جریان شعر آیینی
چیست؟
از تاثیرگذاری جشنواره هــای ادبــی،
شب های شعر و کارگاه های تخصصی و
جلسات شعر در پیشبرد جریان شعری به
ویژه شعر آیینی نمی توان غافل شد و به

جرئت می توان گفت از بستر این محافل
اســت و اســتــعــدادهــای ج ــوان کشف و
جذب می شوند و پرورش پیدا می کنند.
خوشبختانه شاهد بــرگــزاری چندین
محفل ادبی در شهر هستیم ،ضمن این
که برگزاری هفتگی کارگاه شعر آیینی و
ارتباط شاعران با یکدیگر گویای فراهم
بودن این زمینه است و البته برخورداری
از بار معنوی و علمی جلسات نیز برای
جذب عالقه مندان و ایجاد انگیزه برای
حضور در جلسات بسیار مهم است.
از نظر شما چه کمبودهایی در
شعر آیینی معاصر وجود دارد
و چه موضوعاتی امروز مغفول
مانده و شاعران استان کمتر به
آن ها میپردازند؟
شاعر آیینی در وهله نخست باید جهان
بینی دینی داشته باشد زیرا سبب می شود
کل آفرینش های ادبی شاعر دینی ،رنگ
و بوی خاصی به خود بگیرد .نکته دیگر
این که نوآوری در شعر آیینی به طور کلی
در سطح کشور و استان دچار ضعف شده
است و شاعران ما خیلی نــوآوری ندارند.
از سوی دیگر به واسطه این که مقوله های
خاصی همچون شعر عاشورایی بیشتر
موضوع شعر آیینی قرار گرفته الزم است
به دیگر موضوعات نیز پرداخته شود .اما
کمبود دیگری که درایــن زمینه به چشم
می خورد توجه به شعر کالسیک است،
در صورتی که اگر شاعران آیینی بیشتر
به قالب های جدید روی بیاورند ،قدرت
نوآوری بیشتری پیدا می کنند.

جوایز
نقدی و
غیرنقدی هفتگی

پاسخصحیحهرسرگرمی،یکشانسقرعهکشی
قرعه کشی و اسامی برندگان ،شنبه هر هفته

یکبهانهخوب

.

برایدورهمبودنخانواده!

محمدمهدی رنجبر

در روزهای پنجشنبه و جمعه آخر هفته ،پیدا کردن۲۰دقیقه
فرصتفراغتکهتمــاماعضایخانوادهدورهمجمعباشــند
چندانکارسختینیست! گاهیهماعضایخانوادههمگی

دریکخانههستنداماهریکبهکاریانفرادیمشغولندوبرای
جمعشدندورهم،بهیک«بهانه»نیازاست.
«نقشیابچارچوب»ازآنبهانههایسرگرمکنندهخوباست
کهقوانیناشزیادپیچیدهنیستولذتحلکردنشرامیتوان
باتماماعضایخانواده،درهرســنوسالی-حتیپدربزرگو
مادربزرگ-شریکشد.
حلکردنخانوادگیچنینمعمایی،خوبیاشایناستکه
هریکازاعضایخانوادهمیتوانندیکیازقوانینوترفندهارا
یادآوری وازتصمیمگیریاشتباهدرطولحلمعماجلوگیری
کنند.
عالوهبرهمهاینها،اینسرگرمیمنطقی۲۰دقیقهای،شانس
خوبیهمبرایبرندهشــدندرقرعهکشی اینهفتهبههمراه

خط اختصاصی پاسخها و نظرات۳۰۰۰۷۲۲۵۲ :
اطالعات بیشتر در وب سایت 1sargarmi.ir

خواهدداشت.
برندگانجوایزنقدیوغیرنقدیسرگرمیهایخراساندراین
هفته،پساز قرعهکشــیبینتمامپاسخهایصحیحدریافت
شدهدرطولهفتهمعرفیخواهندشد.
یادآوریمیشــودکهارســالهرپاســخصحیــح-چــهازبین
سودوکوهاباشدوچهنقشیابها-یکشانسبرایشرکتدر
قرعهکشیهفتگیبرایشماخواهدداشت.
منتظرتماسهمکارانم ازروزنامهخراسانباشیدویکقطعه
عکسهمبرایچاپدرروزنامهشــنبهآمادهکنید.شایدشما
برندهاینهفتهماباشید.
موفقوپیروزباشید
و حرفهای

پاسخ مسابقههای قبل

پدربزرگ و مادربزرگ را هم خبر کنید!

نوآوری در
شعر آیینی به
طور کلی در
سطح کشور
و استان
دچار ضعف
شده است و
شاعران ما
خیلی نوآوری
ندارند

وضعیت شعر آیینی امروز را
چطور ارزیابی میکنید و اگر قرار
بر آسیبشناسی شعر آیینی
باشد ،چه خطری شعر آیینی را
تهدیدمیکند؟
افتادن به ورطه تکرار و نبود نــوآوری را
آسیب این عرصه می دانم .با این همه از
آن جایی که  8 ،7سال است جلسات
تخصصی شعر آیینی در اســتــان دایــر
و باعث شده است بعضی از شاعران به
این مقوله توجه کنند می توان جایگاه
خوبی را برای این گونه شعری تصور کرد
و با توجه به ظرفیت های موجود حمایت
های خوبی هم صورت گرفته است.
خراسان شمالی قومیت های
مختلفی را در دل خود جای داده
است اما در زمینه شعر آیینی
کمتر شاهد سروده هایی با لهجه
های مختلف هستیم؛ دلیل آن
چیست؟
در این زمینه اقدامی صورت نگرفته در
حالی که زمینه آن فراهم است زیرا در
ایام عــزاداری در مناطقی که زبان های
محلی رایــج اســت در نوحه ها و مرثیه
خوانی ها از زبان های بومی استفاده می
شود و این ذخیره بزرگی است که می
توان از آن استفاده کرد .در سال های
اخیر نوحه سرایی کرمانجی انجام گرفته

است و مداحان نوحه های کــردی می
خوانند اما امروزه به شکل تخصصی به
این مقوله پرداخته نشده است ،هر چند
در کنگره ادبیات آیینی بخش اهل سنت
گنجانده شده بود ،ولی به نظر می رسد
باید در این مقوله کار شود.
با این که در سال های اخیر
شاهد آثاری در زمینه شعر آیینی
بودیم ،اما کماکان پل ارتباط
شعر آیینی استان با مداحان اهل
بیت(ع) کم رنگ است؛ علت آن
را در چه می دانید؟
متاسفانه شاعران آیینی ما در مقوله
نوحه وارد نشدند ،در حالی که ابزاری
ترین بخش نوحه ،شعر آیینی است که
کام ً
ال وجهه رسانه ای دارد .با وجود این
ظرفیت مهم شاعران آیینی ما التفاتی به
نوحه سرایی نداشتند و این یک غفلت
است زیرا نوحه ارتباط بسیار گسترده ای
با مخاطب مذهبی و رسانه های جمعی
دارد و شاعران آیینی باید توجه ویژه ای
به این مقوله داشته باشند .خوشبختانه
طی یک سال اخیر ،شاهد حضور برخی
مــداحــان شهر در جلسات شعر آیینی
استان بــودم و اگــر مداحان با شاعران
ارتباط برقرار کنند ،اتفاق های مبارکی
رقم خواهد خورد.

پنجشنبهها

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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برایارسالپاسخ
وشرکتدرمسابقه،
دوتاازاجزایتصویراینمعما را
درمتنپیامکتاننامببرید.

ِ
یـاب چارچـوب» تصویـری
در هـر معمـای «نقش
پنهان شـده اسـت .با کشـف کـردن چارچوبهای
مربعـی و مسـتطیلی ،کـه عـدد درونشـان
مساحتشـان را تعییـن میکند ،تصویـر نهفته در
هـر معمـا کشـف میشـود.

قوانین:
 1هرعددبایدداخلیکچارچوب
«مربعــی» یا «مســتطیلی» بــه رنگ
خودشقراربگیرد.
 2اعدادتعیینمیکنندکهمساحت
چارچوبشانچندواحدباشد.
 3چارچوبهابایددقیقارویخطوطشطرنجی
زمینهرسمشوند.

پیشنهادمیشودکه:
 1قبل از اینکه جای هــر چارچوب را قطعــی کنید ،دلیل
«منطقی»تانرابرایاینکارباخودتانمرورکنید.
 2زیادریســکنکنید!ممکناســتباحدسزدنبهپاسخ
نزدیکشویدامااینهمممکناستکهبایکحدساشتباه،
بهاشتباهاتدیگریبیفتید.
 3برایحلمعماازمدادنرموپاککنمرغوباستفادهکنید.

 4چارچوبهــاباهمتداخــلندارنــدورویهم
نخواهندرفت.

 4در آغــاز ســراغ رقمهــای یــک برویــد کــه چارچــوب
کوچکشانقطعیاست.گاهی هم چارچوباعدادبزرگ
را(بهدلیلموقعیتخاصشان)راحتمیتوانتعیینکرد.

 5وقتی تمام چارچوبها،تمام سطح معما را پُر
کردند ،درون هــر چارچوب را با رنــگ عددش پُر
کنیدتاتصویرکشفشود.

 5یادتانباشــدچارچوباعــداد ۳و ۵و ۷و ۱۱و ۱۳و۱۷
و...همیشهبهشکل«یکمستطیلبلند»استکهعرضش
یکواحداست.

 ۶چارچوبهایخاکستریرابدونرنگبگذارید.

 ۶اگرپاسخهایمتفاوتیبراییکمعماپیداکردید،مطمئن
باشیدکهجاییازکارتانغلطبودهاست.چونهرمعمافقطو
فقطیکپاسخصحیحدارد.

برایدرکبهترقوانین،نمونهحلشدهزیررابادقتبررسیکنید.

تا ناگهان وزیده هوای گریستن
در کوچه پر شده است صدای گریستن
ماه محرم است و خدا امر کرده با
اهل زمین به حال و هوای گریستن
دل آفریده است به قصد گداختن
چشم آفریده است برای گریستن
هر گوشه رودخانه آواز طبل و سنج
جاری است غرق شور و نوای گریستن
تا می وزد زالل خروشان دسته ها
وا می شوند پنجره های گریستن
دست تو را به روی علم سبز می برند
ما مانده ایم و بغض رهای گریستن
تنها به یمن نام تو در چشم های ما
جاری شده است کرب و بالی گریستن
اباصلت رضوانی


قاصدک

فاروج میزبان جشنواره شعر
ششمین جشنواره شعر استان به میزبانی فاروج برگزار می شود.معاون فرهنگی اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان شمالی در گفت و گو با خبرنگار ما با بیان این که این
جشنواره در  2بخش کالسیک و آزاد و بخش جنبی با موضوع شعار سال ،ادبیات دفاع
مقدس و انقالب برگزار می شود ،افزود :بخش نوقلمان در رده سنی کمتر از  15سال نیز
در نظر گرفته شده است«.رضایی» افزود :عالقه مندان تا چهاردهم آبان ماه فرصت دارند
آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند و دهه آخر آبان ماه نیز اسامی برگزیدگان
اعالم می شود.

امثال الحکم

قاالن َ
ایشه قار یاقار
ضرب المثل ها چکیده ای از تجارب گذشتگان است که برای ما به ارث گذاشته اند ،در
این شماره به یکی دیگر از ضرب المثل های رایج در میان قوم ترکمن از زبان رحیم صمدی
ایشه قار یاقار» می گوید :این ضرب المثل
می پردازیم .وی با اشاره به ضرب المثل «قاالن َ
به این معنی است که روی کار ناتمام ،برف خواهد بارید و زمستان از راه خواهد رسید .وی
می افزاید :معادل فارسی این ضرب المثل جمله معروف «ره امروز را مسپار فردا» است.

سودوکو
هر روز

قانون:ارقام ۱تا 9رادرخانههایخالیبنویسیدطوریکه درهرسطر،درهرستونودرهر
مربع۳در ۳هیچرقمیتکرارینباشد.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده

10

دﻗﻴﻘﻪ

یاب چارچوب
نقش ِ

بغض رها

برایارسال
پاسخوشرکت
درمسابقه،
تمامارقام
سطرهاییک
سودوکوی
حلشدهرابه
ترتیبازخانه
باال-چپ تا خانه
پایین-راستبه
صورتیکعدد
 81رقمی(بدون
فاصله،اینتریا
کاراکتردیگری)
پیامککنید.

ﻣﺘﻮﺳﻂ

30
دﻗﻴﻘﻪ
حرفهایهاو
مدعیانسودوکو
درجهدشواری
هرسودوکو+
زمانحلشان
راپیامککنند.
مثال:متوسط
۰۰:1۲:۲۰

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ

50

دﻗﻴﻘﻪ

