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

بر بال خیال

بررسی روند ادبیات طنز در استان

نیشخندبهطنز

مرتضوی
پیشینه غنی ادبیات در خراسان شمالی در کنار
ظهور و بروز استعدادهای ادبی نشان از ظرفیت
هــای خــوب در ایــن حــوزه دارد .وجــود محافل
مختلف ادبی و فعالیت چشمگیر عالقه مندان و
درخشش آن ها در عرصه های مختلف ادبی در
سال های اخیر نشان داده است که نمی توان
به سادگی از کنار این همه ظرفیت و استعداد
گذشت .با این همه و با وجود فعالیت گسترده
شاعران و نویسندگان در گونه های مختلف ادبی
به نظر می رسد ،آن گونه که باید در عرصه طنز
ورود عالقه مندان را شاهد نیستیم و اگر ظرفیتی
وجــود دارد به واسطه فراهم نبودن بسترها به
منصه ظهور نرسیده اســت .به نظر می رسد با
تداوم فعالیت های مختلف ادبی در این عرصه
می توان خراسان شمالی را به پایتختی در عرصه
ادبیات طنز تبدیل کرد و این عزمی جدی را از
سوی مسئوالن می طلبد.
یکی از فعاالن عرصه ادبیات کارنامه استان را در
زمینه طنز بی برگ و بار نمی داند و معتقد است:
طنز سرایان و نویسندگان طنازی داریــم که آثار
خوبی را منتشر کرده اند و می توان به چند رمان از
«مهرداد صدقی» به ویژه آبنبات هلدار اشاره کرد که
در زمره ادبیات داستانی طنز قرار دارد.
اگر چه آثار چاپ شده ای در زمینه شعر به ذهن
«یوسف نژاد» خطور نمی کند اما از «پورقلی» به
عنوان شاعر معاصری یاد می کند که در زمینه
طنز اشعار به روز ،جذاب و محکمی دارد.
از نگاه او در عرصه طنز شاعرانی که سن و سالی
از آن ها گذشته است هم معمو ًال در کنار اشعار

جدی ،دستی در طنز دارند و می توان گفت شاعر
مستقلی که صرفا در زمینه طنز کار کند ،ندیدم.
از نگاه او کارنامه استان در زمینه طنز چندان بی
برگ و بار نیست اما باید گفت پر برگ و بار هم
نیست.
این استاد زبان و ادبیات فارسی با اعتقاد به این
که با راه اندازی دفترها و اشعار جشنواره ای شاعر
و نویسنده ظهور و بروز نمی کند و چنین حرکت
هایی برای پرکردن رزومــه و صورت جلسه کافی
است اما الزمه رشد ادبیات نیست ،می گوید :برای
پرداختن به طنز باید شرایط جامعه و زندگی فردی و
اجتماعی شاعران مساعد باشد و به نظر می رسد هر
وقت شاعران به دلخوشی و به نوعی آمادگی ذهنی
برای شعر طنز رسیدند آن را می سرایند و در واقع
شرایط بیرونی باید مهیا باشد.
نویسنده مجموعه «آبنبات هلدار» هم ضعف در
منابع کتابخانه ای در زمینه طنز را از عوامل اثر
گذار در رشد نکردن ظرفیت های موجود بیان
می کند و معتقد است :آثاری هم در زمینه طنز
در کتابخانه ها وجود دارد که افراد به واسطه این
که با آثار بسیاری از نویسندگان مطرح طنز آشنا
نیستند ،به سراغ آن ها نرفته اند.
«مهرداد صدقی» معتقد است :راه اندازی دفتر
ادبیات طنز و دعوت از صاحب نظران و مهمان
ها در پرورش استعدادهای موجود در منطقه می
تواند موثر باشد.
«صدقی» برگزاری برنامه های مختلف ادبی و
برقراری ارتباط با شخصیت های مطرح در زمینه
طنز را بسیار موثر می داند و بیان می کند :با
توجه به استعدادهایی که در استان وجود دارد
اگــر چنین بسترهایی فراهم می شد خراسان

کارنامه استان
در زمینه طنز
چندان بی برگ
و بار نیست
اما باید گفت
پر برگ و بار
هم نیست

اندوه
از آن همه اندوهی که در چمدانت گذاشتهای
میترسم
کاش دزدی بیاید
و آن را ببرد
بعد هم عصبانی شود
در رودخانهای
درهای
ّ
جایی
رهایش کند
نرگس برهمند


حاال که رفته ای

شمالی در زمـــره اســتــان هــایــی اســت کــه می
توانست به پایتخت ادبیات مکتوب طنز تبدیل
شود.
«حسین پورقلی» از طرفداران و فعاالن عرصه
شعر طنز اســتــان اســت کــه حضور پررنگی در
محافل طنز داشته و به این که خراسان شمالی
در زمینه شعر حــرف هایی بــرای گفتن دارد،
اشاره و اظهار می کند :به واسطه اهمیت نداشتن
مقوله طنز در نگاه مسئوالن و مردم شاعر طنز
پرداز خوب کم داریم و به نوعی شعر طنز خراسان
شمالی ضعیف است.
وی تصریح می کند :نبود جشنواره های شعر
طنز ،نبود ستون طنز در رسانه های محلی استان
و در نظر گرفته نشدن برنامه ادبی طنز در صدا
و سیمای خراسان شمالی از علل کم رنگ بودن

این گونه ادبی است ،در حالی که در دیگر استان
ها این مورد از گونه های پرطرفدار در میان جوان
هاست.
او که تاکنون حضوری موفق در برنامه طنز
«قند پهلو» داشته است ،از این که دعوتی برای
پرداختن به مقوله طنز در قالب برنامه ای در
سیمای محلی استان از ظرفیت هــای موجود
نشده است ،گالیه می کند و می افزاید :در نهایت
این بی توجهی توسط مسئوالن موجب اهمیت
قائل نشدن مردم برای گونه طنز و باعث می شود
شاعر طنز سرایی در استان نداشته باشیم.
  رئیس حوزه هنری خراسان شمالی هم با بیان
این که در زمینه طنز به ویژه ادبیات طنز ،استان
کشش خوبی دارد ،تصریح مــی کند :وجــود
قومیت های مختلف سبب شده در زمینه گویش و

لهجه قوت هایی داشته باشیم که موجب طراوت
ادبیات استان می شود.
«نمازی» اضافه می کند :در زمینه آموزش امسال
عــاوه بر بــرگــزاری استندآپ کمدی با حضور
استاد «گیالنپور» و کارگاه طنز «ناصر فیض»،
با بهره گیری از ظرفیت «مهرداد صدقی» برای
برگزاری دوره آموزشی «چگونه طنز بنویسیم»
اقدام کردیم.
وی همچنین به یکی از برنامه هــای در دست
اقــدام به منظور شناسایی ظرفیت های استان
در این عرصه در قالب محفل طنز «شکر پنیر» که
همه رشته های هنری را در برمی گیرد ،اشاره و
اظهار می کند :در نظر داریم پس از شناسایی
ظرفیت ها از طریق این محفل سال آینده دفتر
طنز را در حوزه هنری راه اندازی کنیم.

قاصدک
«آبنبات دارچینی» روانه بازار می شود

در بجنورد روی صحنه می رود؛

«این خونه به هم ریخته است»

کتاب جدید نویسنده طنزپرداز

اثر نمایشی «این خونه به هم ریخته است» در بجنورد روی صحنه می رود.کارگردان این اثر نمایشی در گفت و گو
با خبرنگار ما اعالم کرد :این اثر نمایشی به نویسندگی علی عابدی از بیست و دوم ماه جاری تا دوم دی ماه امسال
در پالتوی شمس روی صحنه می رود«.احسان کمالی» افزود :مجید حمزانلویی ،حمید رمضانی ،مینو حسینی
و تهمینه تفضلی در این اثر نمایشی به هنرنمایی می پردازند.به گزارش خبرنگار ما ،بر اساس رای هیئت داوران
سیزدهمین جشنواره تئاتر استان نمایش «این خونه به هم ریخته است» به دبیرخانه سی و هفتمین جشنواره بین
المللی تئاتر فجر معرفی شده است.

سومین جلد از مجموعه کتاب های طنز مهرداد صدقی با عنوان «آبنبات دارچینی» منتشر می شود.به گزارش
خبرنگار ما« ،آبنبات دارچینی» جلد سوم از مجموعه کتابهای «آبنبات هلدار» و «آبنبات پستهای» است که
توسط انتشارات سوره مهر به زودی وارد بازار نشر می شود.
بر اساس این گزارش ،ماجراهای کتاب «آبنبات دارچینی» بین سالهای  72تا  74میگذرد و در این کتاب،
محسن درگیر ماجراهای پیشبینی نشدهای میشود که ناخواسته روی زندگی خود و اطرافیانش تاثیر
میگذارد و همین امر موقعیتهای طنزآمیزی را ایجاد میکند.

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

لطفارایبدهید!

.

ترتیلب عاقهمندیتلان را اعلام کنید
محمدمهدی رنجبر

بعــد از این تغییرات ســه ماهه،
دربــاره بخــش ســرگرمی،
نظرتــان را بگوییــد .مثــا
معمــای «نقشیــاب قرینــه» را

چهارشــنبهها چطور؟! به ما
خبر بدهید که این سرگرمی
را چقدر پسندیدید؟!
و باالخــره درباره ســرگرمی
جدیــد روزهــای پنجشــنبه
هــم نظرتــان را بــه شــماره
 ۳۰۰۰۷۲۲۵۲بــرای مــا
پیامک کنید .بــرای این کار
میتوانیــد نــام ســرگرمی یا
روز انتشارش را اعام کنید.
موفق و پیروز باشید
و حرفهای

پاسخ مسابقههای قبل

حدود سه ماه از درج سرگرمیهای جدید گذشت

که شــنبهها منتشر میشود،
چقدر میپسندیدید؟!
یــا مثــا بگوییــد ایــن
نقشیابهــای ُجفــت را کــه
روزهاییکشنبهدراینصفحه
داریمچقدردوستدارید؟!
همچنیــن نظرتــان را درباره
این «نقشیابهــای مارپیچ»
کــه روزهــای یک شــنبه و
چهارشــنبه در ایــن صفحــه
میبینید به ما اعام کنید.
سرگرمی «نقشیاب شماره»

جوایز
نقدی و
غیرنقدی هفتگی

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

پنجشنبهها
ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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برایارسالپاسخ
وشرکتدرمسابقه،
دوتاازاجزایتصویراینمعما را
درمتنپیامکتان
نامببرید.

بـا کشـف چارچوبهایـی کـه عددشـان
مساحتشـان را تعییـن میکنـد ،تصویـر
مخفـی را کشـف کنید .اگر کمک بیشـتر
الزم داشتید ،این نشانه را با تلفن همراه
اسـکن کنیـد یـا «راهنمـا» را در  1sargarmi.irببینید.

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.

 4درآغازسراغرقمهای ۱برویدکهچارچوبکوچکشان
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 پُر
کنیدتاتصویرکشفشود.

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

 ۶چارچوبهایخاکستریرابدونرنگبگذارید.

 ۶اگرپاسخهایمتفاوتیبراییکمعماپیداکردید،مطمئن
باشیدکهجاییازکارتانغلطبودهاست.چونهرمعمافقطو
فقطیکپاسخصحیحدارد.

برایدرکبهترقوانین،نمونهحلشدهزیررابادقتبررسیکنید.

امثال الحکم

دیِک ِکه بان ِکر َل ِاوار،
بیچاق دَ و َپی دا
گروه ادب و هنر -در این شماره با پرداختن به
یکی دیگر از مثل های رایج در میان قوم کرمانج
قصد داریــم با معرفی این مثل ها و کاربردها و
تشابه و تفاوت هایش در زبان و ادبیات فارسی به
حفظ بخشی از گنجینه عظیم حوزه فرهنگ عامه
کمک کنیم« .فرامرز نورمحمدزاده» از استادان
زبان و ادبیات فارسی و پژوهشگر فرهنگ عامه با
بیان این که ضرب المثل «دیِک کِ ه بان کِ ر َل اِوار،
بیچاق َدو َپی دا» به معنی این است که «خروسی
که بر عکس دیگران سر شب بخواند ،سرش را باید
برید» ،می گوید :در واقع این مثل به این موضوع
اشاره می کند که بی موقع دست به کاری زدن
خطر دارد  .

سودوکو
هر روز

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

حاال که رفته ای
می گویند در میان همه دفترهایت
نه پروانه ای خشکیده است
نه گلی
نه گلبرگی
می گویند در میان همه دفترهایت
کودکی است که با پروانه ها
به سراغ ماه می رود
محمدرضا عبدالملکیان


برایارسال
پاسخوشرکت
درمسابقه،
ارقامسطرهای
اول,دوموسوم
ازهرسودوکوی
حلشدهرابه
ترتیبازخانه
باال-چپ تا خانه
پایین-راستبه
صورتیکعدد
 ۲۷رقمی(بدون
فاصله،اینتریا
کاراکتردیگری)
پیامککنید.

ﻣﺘﻮﺳﻂ
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حرفهایهاو
مدعیانسودوکو
درجهدشواری
هرسودوکو+
زمانحلشان
راپیامککنند.
مثال:متوسط
۰۰:۱۲:۲۰
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