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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

قاصدک

در گفت و گو با هنرمند برجسته بجنوردی مطرح شد:

کارگاه تنظیم و تدوین
خاطرات شفاهی

نفس های آخر اقتصاد هنر خوشنویسی
مرتضوی
ســال هــا در عرصه خوشنویسی فعالیت کرد
و از محضر استادانی همچون «امیرخانی» و
«شیرازی» بهره جست و موفق به دریافت درجه
ممتازی از انجمن خوشنویسان ایران شد.
«هـــادی روشـــن ضمیر» فعالیت هــایــش را در
زمینه خوشنویسی محدود نکرد و پا در عرصه
نقاشیخط و حجم گذاشت.
بــرپــایــی بــیــش از  70نــمــایــشــگــاه انـــفـــرادی و
گــروهــی در داخــل و خــارج از کــشــور ،مدیریت
گالری ساربان ،شرکت در نمایشگاهی از آثار
خوشنویسی و منبت کــاری ایرانی در مسکو و
حضور در نمایشگاه بین المللی در جاکارتای
اندونزی و قطر از جمله فعالیت های این هنرمند
بجنوردی است .گفت و گوی ما را با این هنرمند
جوان بجنوردی می خوانید.
به عنوان هنرمندی که سال ها در عرصه
خوشنویسی فعالیت کرده ،وضعیت
این هنر را چگونه می بینید؟
خوشنویسی دو بخش هنری و کاربردی دارد و ما
سال ها به بخش های کاربردی این هنر پرداختیم
و کمتر درگیر فضای هنری خوشنویسی شدیم در
حالی که در کشوری مانند ترکیه با وجود تغییر
رسم الخط این کشور آن قدر ریشه های هنری
خوشنویسی قوی است که در اتفاقات بین المللی
در خط ثلث در رده اول قــرار می گیرد .شاید
دلیل این که نقاشی خط بین خوشنویسان سنتی
نویس رونق پیدا کرده و اکثر ًا به آن می پردازند،
رویکرد اقتصادی و در واقع نیاز بازار است.
با این اوصاف هنرمندی که صرف ًا به
هنرخوشنویسی می پردازد ،بازاری
ندارد؟
رویکرد بــازار ،مجموعه داران و خریداران به
فضای سنتی خوشنویسی ،معطوف می شود
به چند اسم از استادان پیش کسوت و از آن
رده که خارج می شویم و یک پله پایین تر می
آییم خوشنویسان سنتی در تهران هم بازاری
ندارند.
درواقع تصورم این است که اقتصاد هنر در فضای
سنتی خوشنویسی به پایان رسیده است و اگر
مجموعه داری ســراغ استاد امیرخانی و دیگر
هنرمندان می رود به لحاظ ایــن اســت که این
افراد ،برند این مجموعه هستند.

فکر می کنید هنرمندانی که به جنبه
اقتصاد هنر توجه دارند باید به سمت
نقاشی خط بروند؟
این مقوله در 15 ،10سال پیش مصداق داشت
اما باید گفت که در شرایط امروز بازار نقاشی خط
اشباع شده است .خط به یک اتفاق جدید نیاز
دارد زیرا معتقدم خوشنویسی به لحاظ هندسه،
فضا و فرم به اندازه ای قابلیت دارد که فقط کافی
است یک ذهن خالق داشته باشی تا بتوانی از
این فرم و خط جدا از بوم و کاغذ بهره بگیری و
هنوز می توان استفاده های بسیاری از این هنر
در المان ها و فضاهای شهری کرد تا خط فرم
مجسمه داشته باشد.
گفتید مقوله اقتصاد هنر در حوزه
خوشنویسی سنتی به پایان رسیده آیا
این مقوله مختص به بازار ایران است؟
خوشنویسان بــازار کشورهای خلیج فــارس را
اشباع کردند و از آن جایی که نگاه ما به این هنر
کاربردی بوده نه هنری ،مخاطب خارج از ایران
به تمام جزئیات توجه دارد.
این مقوله روی اقتصاد این هنر اثر گذاشته و از
سوی دیگر به لحاظ این که کالم ما فارسی است
حــوزه مخاطب ایــن هنر محدود به کشورهای
فــارســی زب ــان و کمی گسترده تــر کشورهای
اسالمی اســت امــا باید گفت در دیگر کشورها
به هنرمندان خــود می پــردازنــد و کمتر سراغ
هنرمندان ایرانی و خارجی می روند.
در واقع باید گفت اقتصاد هنر خوشنویسی در
ایــران و خــارج از ایــران به روزهــای پایانی خود
رسیده است و اگر کسی به هوای ارتزاق و فضای
حرفه ای امروز وارد این مقوله شود فکر نمی کنم
راه به جایی ببرد.
با این اوصاف وضعیت هنر را چگونه
میبینید؟
استعدادهای فوق العاده ای داریــم اما بستری
برای بروز استعدادها وجود ندارد .استعداد هم
به تنهایی کاری از پیش نمی برد بلکه به امکانات
و حمایت نیاز دارد.
از نگاه شما در نقاشی خط کدام هنر بر
دیگری ارجحیت دارد؟
به اعتقاد من مبنا در این هنر ،خوشنویسی است
و حتی اگر بخواهیم تابلویی از نقاشی خط تولید
کنیم که حروف به هم ریخته داشته و از هندسه

اقتصاد هنر
خوشنویسی
در ایران و
خارج از ایران
به روزهای
پایانی خود
رسیده است
و اگر کسی به
هوای ارتزاق
و فضای
حرفهای امروز
وارد این
مقوله شود
فکر نمی کنم
راه به جایی
ببرد

جوایز
نقدی و
غیرنقدی هفتگی

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

نظرسنجی

.

بهمابگوییدچطوربودیم؟!
محمدمهدی رنجبر

امروزکهتمامشود،هفتهفتهازمنتشرشدنمسابقاتمنطقی
روزنامهخراسانبااینشــکلجدیدمیگذرد.لطفانظرتانرا
دربارهاینروالجدیدبهمااعالمکنید.

بایکپیامکبهشماره۳۰۰۰۷۲۲۵۲بهمابگوییددراینمدت
درحلسرگرمیهای«نقشیاب»چقدرمهارتپیداکردهاید؟
شــنبهها«نقشیابقرینه»راتوانســتهایدحلکنید؟دوشنبه
«نقشیاب ُجفت»راحلمیکنید؟پنجشنبههاچطور؟!باهمین
«نقشیابچارچوب»توانستهایدارتباطبرقرارکنیدیانه؟!
بانقشیابهایپرطرفدارتروسادهترمثل«نقشیابشماره»
کهسهشنبههامنتشرمیشودروابطتانچطوراست؟یامثال
«نقشیابمارپیچ»پرطرفدارکهیکشــنبههاوچهارشنبهها
مهمانایننیمصفحهاست.
فکرمیکنیدبهقدریمهــارتپیداکردهایــدکهبتوانیدفیلم
آموزشیازتجربیاتتاندربارهنقشیابهاتهیهکنیدوبرایبقیه
عالقهمندانبهاشتراکبگذارید؟!

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

درجه دشواری سودوکوها مناسب است؟ تعدادشان چطور؟ سه
سودوکو در روزرضایتتانراجلبمیکند؟فیلمهایآموزشی
سودوکوراکهتابهحال دروبســایت 1sargarmi.irمنتشر
شدهدیدهاید؟اینفیلمهابهنظرتانچطوربوده؟آیاباعثآموزش
شماشدهاستیانه؟!منتظرپاسخشماهستیم.
موفق و پیروز باشید
و حرفهای
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 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 رابارنــگ عددش پر
کنیدتاتصویرکشفشود.

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

 ۶چارچوبهایخاکستریرابدونرنگبگذارید.

 ۶اگرپاسخهایمتفاوتیبراییکمعماپیداکردید،مطمئن
باشیدکهجاییازکارتانغلطبودهاست.چونهرمعمافقطو
فقطیکپاسخصحیحدارد.

برایدرکبهترقوانین،نمونهحلشدهزیررابادقتبررسیکنید.

سودوکو
هر روز

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

برایارسالپاسخ
وشرکتدرمسابقه،
دوتاازاجزایتصویراینمعما را
درمتنپیامکتان
نامببرید.

گروه ادب و هنر -ادبیات فارسی سرشار از مثل
ها و اصطالحاتی اســت که بر غنای آن افــزوده
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 به یکی
از ضرب المثل هایی که در میان قوم ترک رواج
یافته از زبان «علی اکبر سراج اکبری» پژوهشگر
و استاد زبان و ادبیات فارسی می پردازیم.وی با
ریه»
رمن سو ِو َ
بیان این که ضرب المثل « کِ ئِینَه َخ َ
به معنای این است که «خرمن کهنه به باد می
دهد» می افزاید :این مثل در مورد افرادی به کار
می رود که حرف های گذشته را تکرار می کنند.

وقتی دلم به سمت تو مایل نمیشود
باید بگویم اسم دلم ،دل نمیشود
دیوانهام بخوان که به عقلم نیاورند
دیوان ه تو است که عاقل نمیشود
تکلیف پای عابران چیست؟ آیهای
از آسمان فاصله نازل نمیشود
خط میزنم غبار هوا را که بنگرم
آیا کسی ز پنجره داخل نمیشود؟
میخواستم رها شوم از عاشقانهها
دیدم که در نگاه تو حاصل نمیشود
تا نیستی تمام غزلها معلقاند
ی است که کامل نمیشود
این شعر مدت 
نجمه زارع


یاب چارچوب
نقش ِ
بـا کشـف چارچوبهـای مربعـی و
مستطیلی ،که عددشان مساحتشان
را تعییـن میکنـد ،تصویر نهفتـه در هر
معمـا را کشـف کنیـد .اگـر کمـک الزم
داشـتید ،ایـن نشـانه را بـا تلفـن همراهتـان اسـکن کنید.

رمن سو ِور َیه
ِک ِئینَه َخ َ

غزل های معلق

اگر مشکلی با نقشیابها داریدبه ما بگویید که مشکلتان
در درک قوانین آنها بوده یا به نظرتان این معماها دشــوار
بوده؟ یا شاید خیلی بزرگ بودهاند و فرصت نکردید تمامش
را حل کنید.

قوانین:

امثال الحکم

بر بال خیال

پاسخ مسابقههای قبل

هفت هفته از روال جدید سرگرمیها گذشت...

خط دور باشد نیازمند ایــن اســت که هندسه
اصلی خط را بشناسیم و بعد آن را به هم بریزیم.
با توجه به فعالیت شما در عرصه حجم
و آثاری که در این عرصه تولید و ارائه
کردید آیا می توان شما را دنباله رو «پرویز
تناولی»نامید؟
شاگرد استاد «تناولی» در حوزه مجسمه سازی
بودم و نمی توان گفت که دنباله رو استاد هستم
زیرا هر شاگردی نزد هر استادی که تلمذ می
کند تاثیراتی می گیرد ،اما فردی می تواند موفق
باشد که ادبیات استاد خود را کنار بگذارد و راه
خود را در پیش بگیرد.
تصور شما از نگاه مردم ایران به خط و
خوشنویسی چیست؟ فکر می کنید این
هنر برای مردم امروز ما جذابیت دارد؟
هیچ وقت زیبایی جذابیت خود را از دست نمی
دهد و در تمامی شرایط زیبایی سرجای خودش
است و ما همه عالقه مند هستیم که فرزندانمان
کاری انجام دهند که زیبا باشد.
خوشنویسی در بطن زندگی مردم است و درست
است که در این چند سال اتفاق های تبلیغاتی و
فونت های کامپیوتری مردم را دور کرده است اما
لذتی که می شود از خط برد هیچ وقت از فونت
کامپیوتری نمی توان برد و این جمله مصداقی
اســت بــرای خوشنویسی کــه «خــط ایــرانــی به
خصوص نستعلیق نوعی نقاشی ظریفی است که
هیچ کس از لذت تماشای آن بی نیاز نیست».
ساالنه شاهد برپایی جشنواره بینالمللی
تجسمی فجر هستیم؛ جشنواره ای که
به اعتقاد برخی اهالی هنر حواشی آن
بسیار پرهزینه تر از برپایی آن است،
سهم هنرمندان خوشنویس از این
جشنواره چقدر است؟
به اعتقاد من جشنواره های بین المللی صرف
بیالن کاری و هزینه کرد بودجه است درحالی
که اگر در مسیر دیگری همچون استعدادیابی
هزینه شود نتیجه بهتری خواهیم گرفت و به
جای پرگویی در این جشنواره باید به این فضاها
بپردازیم  .
جشنواره های استانی چطور؟
در فضای حرفه ای هنر فضا بسیار بی رحم است
و کسی که سال ها تمرین کرده است در مسابقه
شرکت می کند و در نهایت  3 ،2نفر برنده می
شوند .در سطوح پایین شاید جشنواره ها جواب

بدهند اما در سطوح باالتر باید سرمایه گذاری و
برنامه ریزی جدی باشد تا حرفی برای یک اتفاق
فرهنگی و هنری خارج از مرزها داشته باشیم.
با توجه به فعالیت های چشمگیر شما
در عرصه خوشنویسی ،نقاشی خط
و حجم دلیل کم رنگ شدن این گونه
فعالیتهای هنری در استان ها را چه
می دانید؟
وقتی که در بجنورد نمایشگاهی برگزار می کنم
می دانم که هیچ بازگشت اقتصادی برای من
نــدارد و باید متولی که حامی مالی این مقوله
باشد ،وجود داشته باشد و حداقل هزینه
های برگزاری را تقبل کند
و آن موقع اگــر زمان
بــــگــــذارم شــایــد
نتیجه مثبتی
دریافت شود.
زمـــانـــی که
این دو کنار
هـــــم قـــــرار
نمی گیرند
اشخاصی همچون
مــن اســتــقــبــال نمی
کـــنـــنـــد.

ضمن این که هیچ وقت دعوتی صورت نگرفته
تا حضور پیدا کنم با این وجــود خوشحال می
شوم که کمی به رشد همشهری های خود کمک
کنم همان گونه که در چند سال پیش در برنامه
کارگاهی که به همت حوزه هنری برگزار شد
حضور پیدا کردم.

کارگاه تنظیم و تدوین خاطرات شفاهی برپا می
شود«.صدیقی» مسئول واحــد ادبیات پایداری
حــوزه هنری خــراســان شمالی در گفت و گو با
خبرنگار ما با بیان این که این کارگاه از سلسله
کــارگــاه هــای حــوزه تــاریــخ شفاهی اســت کــه با
حضور «کامور بخشایش» از نویسندگان مطرح
کشور و با همکاری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش
های دفاع مقدس استان و واحد بنیاد حفظ آثار
سپاه خراسان شمالی برگزار می شــود ،افــزود:
ایــن کــارگــاه یک روزه سی ام مهرماه در سالن
اجتماعات حوزه هنری استان برگزار می شود.

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
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