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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

خوشنویسی روی خط رکود

مرتضوی
 21مهرماه روز ملی «خوشنویسی» است؛ هنری
که در تقویم هست و در واقعیت جایی ندارد و این
روزها در رکود به سر می برد .با این که خراسان
شمالی ظرفیت های خوبی در زمینه خوشنویسی
دارد اما فعالیت های چشمگیری را در این سال
ها در این عرصه شاهد نبودیم و رکــود فعالیت
های خوشنویسی از نگاه خوشنویسان در سال
های اخیر و جریان نداشتن این هنر آن گونه که
باید ،در کنار نبود بسترهای حمایتی و خرید آثار
و انجمنی منفعل سبب شده است سیر نزولی را
در این هنر شاهد باشیم.
«رضایی» از جمله هنرمندان خوشنویس استان
اســت .او بــا اش ــاره بــه ایــن کــه خوشنویسی در
خراسان شمالی همانند بسیاری از استان ها با
رکود رو به روست و تاکنون هر اندازه تعارف به
خرج دادیــم به ضرر خوشنویسی بوده و موجب
آسیب رسیدن به این هنر شده است ،می گوید:
در واقع باید گفت خوشنویسی در دوران بسیار
بدی به سر می برد و عم ً
ال اتفاقی در آن نمی افتد.
وی اضافه می کند :به نظر می رســد نظارتی
از سوی اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی در این
زمینه وجود ندارد .وی اظهار می کند :متاسفانه
مسئوالن به برگزاری دوره های آموزشی بسنده
کرده اند و در نهایت در ایام مناسبتی دور هم
جمع می شوند و چند خطی را به رشته تحریر در
می آورند که به منظور ارائه بیالن کاری است.
«رضایی» اضافه می کند :با این همه هنرمندان
نیز زمانی فعالیت خود را تــداوم می بخشند و
اقــدام به برپایی نمایشگاه می کنند که خرید و
فروشی صورت بگیرد زیرا با تماشای صرف آثار
چیزی عایدشان نخواهد شد.
وی با انتقاد از این که تاکنون نهادی برای خرید
آثار اقدام نکرده است زیرا این گونه که به نظر
می رسد برای ادارات مسئله ای مانند فرهنگ
مهم نیست تصریح می کند :اگر کسی در این

زمینه فعالیت می کند به خاطر تعصبی است که
به استان دارد.
وی خاطرنشان می کند :اینک سیر نزولی جریان
خوشنویسی در استان به شدت احساس می شود
اما امیدوارم روزی شاهد اتفاق های خوبی در این
عرصه باشیم.
«رئیس الساداتی» که دارای درجه استادی در
عرصه خوشنویسی اســت می گوید :هر چند
 2سالی می شــود که در جمع اعضای انجمن
خوشنویسی حــضــور نـــدارم امــا بــرپــایــی دوره
هایی با دعــوت از اســتــادان انجمن کشور طی
سال گذشته از جمله حرکت های شکل گرفته
از ســوی ایــن انجمن ب ــود.وی ادامــه می دهد:
انجمن خوشنویسی در سطح هنرجویان ممتاز و
فوق ممتاز خوب است اما برای من که در سطح
کــشــوری و بین المللی فعالیت دارم ،ســودی
نــدارد .وی بیان می کند :در واقع انجمن برای
افرادی که دارای درجه استادی هستند کارایی
ندارد مگر این که افراد ،به تدریس بپردازند.
«عبدا ...قهرمان» هم از جمله هنرمندان فعال در
عرصه خوشنویسی است .او از بی مهری ها و بی
توجهی به هنرمندان خوشنویس استان با وجود
ظرفیت هــای خــوب موجود در ایــن زمینه می
گوید و اضافه می کند :ضعف مدیریتی انجمن و
فراهم نکردن زمینه تعامل هنرمندان با یکدیگر
از عوامل موثر در رکود فعالیت های هنری این
عرصه است.
وی اظهارمی کند :ارزش قائل نشدن بــرای
هنرمندان خوشنویس ،نبود سیاست گــذاری
درســت و نابه سامانی هایی که در ایــن عرصه
در استان به چشم می خــورد از دیگر عواملی
است که سبب شده آن گونه که شایسته است
نتوانیم نام استان را در عرصه ملی پرآوازه کنیم.
وی بــا اشــــاره بــه مــشــکــاتــی کــه در انجمن
خوشنویسان ایــران وجــود دارد ،الزمــه تغییر و
تحول را برگزاری مجمع و تغییر مدیریت می داند
و بیان می کند :با این وجود به نظر می رسد همه

تاکنون
نهادی برای
خرید آثار
اقدام نکرده
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نظر میرسد
برای ادارات
مسئلهای
مانند فرهنگ
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دستگاه ها در عرصه هنر موظف هستند و سهمی
در فعالیت های این عرصه همچون حمایت در
نمایشگاه ها دارند.
وی خاطرنشان می کند :این انجمن می تواند از
طریق تعامل با دستگاه های مختلف زمینه رونق
هنر خوشنویسی را به اشکال مختلف فراهم کند.
«زحــمــتــکــش» مسئول انجمن خوشنویسان
بجنورد با بیان این که انجمن به معنای جمع
است و هر فردی می تواند در آن حضور داشته
باشد و از آن بهره ببرد ،می افزاید :مسئول
انجمن تــا ح ــدودی مــی تــوانــد بــرای پیشرفت
خوشنویسی گام بردارد و ما بارها از هنرمندان
خواستیم اگر طرح و ایده ای دارند مطرح کنند
تا پیگیری کنیم.
وی ادامــه می دهــد :هر چند مهم ترین وظیفه
انجمن آموزش و اشاعه این هنر است اما در حیطه
فعالیت های فرهنگی زمستان سال گذشته با
دعوت از استاد «صندوق آبادی» و «شیرازی» و
هنرمندان استان در راستای برگزاری کارگاه
گام برداشتیم.وی ضمن اعالم آمادگی انجمن
برای فعالیت در تمام مناسبت ها ،می افزاید :در

انجمن به روی همه باز است و به نظر می رسد در
خصوص این مسائل باید رو در رو حرف زد.
وی در خصوص بهره گیری از ظرفیت چند
استاد در امر آمــوزش می گوید :هنرجویان به
نام استادی برای ثبت نام می آیند و نمی توانیم
هنرجو را مجبور کنیم که به کالس استاد دیگری
برود ،ضمن این که هر یک از هنرمندان در هر
فضایی  4هنرجو داشته باشد بــرای او ساعت
تعریف و از بــرگــزاری دوره هــای آمــوزشــی در
موسسات مختلف استقبال می کنیم.
سرپرست معاونت هنری اداره کــل فرهنگ
و ارشاد اسالمی خراسان شمالی هم با اشاره به
ماهیت و ظرفیت هنر خوشنویسی و تفاوت هایی
که میان هنر خوشنویسی و تئاتر وجود دارد ،می
گوید :سیاست گذاری ها در خوشنویسی ضعیف
است و با نگاهی به فعالیت های صورت گرفته در
عرصه خوشنویسی می بینیم که تعداد جشنواره
هایی که برگزار می شود نسبت به تئاتر بسیار
اندک است.
«حیدری» به برگزاری دوره های آموزشی در
سال گذشته با دعوت از استادان خوشنویسی

بر بال خیال

یاران خراسانی

سرخوش ز سبوی غم پنهانی خویشم
چون زلف تو سرگرم پریشانی خویشم
در بزم وصال تو نگویم ز کم و بیش
چون آینه خو کرده به حیرانی خویشم
لب باز نکردم به خروشی و فغانی
من محرم راز دل توفانی خویشم
یک چند پشیمان شدم از رندی و مستی
عمری است پشیمان ز پشیمانی خویشم
از شوق شکرخند لبش جان نسپردم
شرمنده جانان ز گران جانی خویشم
بشکستهتر از خویش ندیدم به همه عمر
افسرده دل از خویشم و زندانی خویشم
هر چند امین ،بسته دنیا نیم اما
دلبسته یاران خراسانی خویشم
مقام معظم رهبری


اشاره می کند و آن را نشانه حرکت های شکل
گرفته در این عرصه می داند و می گوید :برنامه
هایی نیز در دل جشنواره فرهنگی و هنری هفته
قرآن و عترت ،خواهیم داشت.
وی بــا تــوجــه بــه ظرفیت هــای مــوجــود در این
عرصه ،بر مشخص شدن اولویت های مرتبط با
آن همچون حمایت از تولیدات در قالب برپایی
نمایشگاه ،خرید آثار هنری و برگزاری جشنواره
ها تاکید می کند و می گوید :در نظر داریــم
با توجه به میزان اثرگذاری جشنواره ها برای
برگزاری جشنواره منطقه ای اقدام کنیم.
وی درباره خرید آثار هنری از سوی اداره فرهنگ
و ارشــاد اسالمی به عنوان متولی ،اظهار می
کند :خرید آثار و برگزاری جشنواره را در دستور
کار داریم و البته برگزاری جشنواره تمام دغدغه
های هنرمندان این بخش را پوشش می دهد و
این موضوع نیازمند بررسی است.
وی می گوید :انجمن بیشتر روی آموزش تمرکز
دارد و در رابطه با برگزاری جشنواره و نمایشگاه
توقعی از آن نیست و اگر هم در آیین نامه وجود
داشته تاکنون اقدامی دیده نشده است.

هدهد صبا

قاصدک

اثر هنرمند بجنوردی در قاب گالری «نگر»

انجمن های فرهنگی و هنری در راز و جرگالن راه اندازی می شود

اثر هنرمند بجنوردی در قاب حراج آثار استادان و هنرمندان خوشنویسی و نقاشی خط تهران می نشیند.
به گزارش خبرنگار ما ،همزمان با هفته خوشنویسی نمایشگاه حراج آثار استادان و هنرمندان خوشنویسی و
نقاشی خط با حضور  44هنرمند در گالری «نگر» قیطریه تهران گشایش می یابد که اثر هنرمند خوشنویس
استان «عبدا ...قهرمان» نیز در این قاب می نشیند .این گزارش حاکی است ،عالقه مندان می توانند آثار ارائه
شده را از بیست و دوم تا بیست و ششم ماه جاری از ساعت  16تا  20به تماشا بنشینند.

انجمن های فرهنگی و هنری به زودی در راز و جرگالن راه اندازی می شود«.فرخنده» مدیرکل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان با اشاره به این که به زودی سفری به راز و جرگالن خواهیم داشت و با افراد موثر در حوزه فعالیت
های فرهنگی و هنری نشستی برگزار خواهیم کرد تا انجمن های فرهنگی و هنری در این شهرستان راه اندازی
شود ،افزود :اولویت ما این است که به زودی فراخوان صدور مجوزهای فرهنگی و هنری در شهرستان ها صادر
شود و بتوانیم در گسترش مراکز فرهنگی و هنری موثر باشیم.

جوایز
نقدی و
غیرنقدی هفتگی

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

مهارت ندارید؟!

.

خودمان راهنمای شـما هسـتیم
محمدمهدی رنجبر

سودوکوبازانقدیمیخوبیادشانهستکههمینسودوکوی
معروف و محبوب  -که حاال اگر یک روز در روزنامهای نباشــد،
صدای اعتراض مخاطب برای نبودنش بلند اســت -از حدود

قبولداریمکهبرخیســرگرمیهاینقشیابهنوزبهمقدار
کافیدرکشوردیدهنشدند.لذامخاطباننیازدارندکسیدر
حلهرمعماراهنماییشانکند.
ماتصمیمگرفتیمدربرخیسرگرمیهای«نقشیاب»،خودمان
راهنمایشماباشیم!شمابامراجعهبهوبسایت1sargarmi.
 irوورودبهبخش«راهنما»میتوانیدبراینقشیابهمانروزاز
ماراهنماییدریافتکنیدتابااینکمک،ازجمعپاسخدهندگان
جانمانید.اگرتلفنهمراهتانبه«بارکُ دخوان»مجهزاست،این
نشانه را اسکن کنید تا مستقیما راهنمایی
راببینید.
موفق و پیروز باشید
و حرفهای

پاسخ مسابقههای قبل

وقتی وبسایت به کمک روزنامه آمد...

سال ۱۳۸۵درایرانشناختهشد.قبلازاینتاریخ،فقطافراد
معدودی در کشــور بودند که با این سرگرمی منطقی آشنایی
داشتند.بنابراینحلکردنسودوکوهایبسیارسادههمنیازبه
توضیحاتیداشتکهدرنشریاتبههمراهسودوکوچاپمیشد.
بهمرورکهمخاطبانبااینسرگرمیمانوسشدند،توضیحاتش
همکموکمترشدتابهاینجارسیدیمکهامروزقانونسودوکورا
دریکجملهکوتاهدرتمامروزنامههامینویسندومعموالهمین
توضیحبرایحلسودوکوکافیاست.
تمام «سرگرمیهای منطقی» مثل ســودوکو جذابیت باالیی
دارند،اماشرطدلبستگیمخاطبانایناستکهبتوانندچند
نمونهبسیارســادهازآنســرگرمیمنطقیراحلکنندوطعم
لذتبخش«منطق»رابچشند.

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

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.

 4درآغازسراغرقمهاییکبرویدکهچارچوبکوچکشان
قطعی اســت .گاهی هم چارچوب اعداد بزرگ را (به دلیل
موقعیتخاصشان)راحتمیتوانتعیینکرد.

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

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

 ۶چارچوبهایخاکستریرابدونرنگبگذارید.

 ۶اگرپاسخهایمتفاوتیبراییکمعماپیداکردید،مطمئن
باشیدکهجاییازکارتانغلطبودهاست.چونهرمعمافقطو
فقطیکپاسخصحیحدارد.

برایدرکبهترقوانین،نمونهحلشدهزیررابادقتبررسیکنید.

حافظ

سودوکو
هر روز

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

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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یاب چارچوب
نقش ِ



ای هدهد صبا به سبا میفرستمت
بنگر که از کجا به کجا میفرستمت
حیف است طایری چو تو در خاکدان غم
زین جا به آشیان وفا میفرستمت
در راه عشق مرحله قرب و بعد نیست
میبینمت عیان و دعا میفرستمت
هر صبح و شام قافلهای از دعای خیر
در صحبت شمال و صبا میفرستمت
تا لشکر غمت نکند ملک دل خراب
جان عزیز خود به نوا میفرستمت
ای غایب از نظر که شدی همنشین دل
میگویمت دعا و ثنا میفرستمت
در روی خود تفرج صنع خدای کن
که آیینه خدای نما میفرستمت
تا مطربان ز شوق منت آگهی دهند
قول و غزل به ساز و نوا میفرستمت
ساقی بیا که هاتف غیبم به مژده گفت
با درد صبر کن که دوا میفرستمت
حافظ سرود مجلس ما ذکر خیر توست
بشتاب هان که اسب و قبا میفرستمت

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

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

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ
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