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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

بر بال خیال

ماجرای افرادی که با دریافت پول به نام دیگران کتاب می نویسند

یک شبه نویسنده شوید!
مرتضوی
جدا از مسائلی که این روزها دامن گیر ادبیات
شده است ،این بار ویروسی به جان صنعت نشر
افتاده که به شکلی عجیب دارد تن نحیف آن را
از بین می بــرد؛ ویروسی از جنس نویسندگی
بدون نوشتن و با پرداخت پول! این ویروس این
گونه است که شما می توانید در ازای پرداخت
مبلغی نویسنده شوید ،بدون آن که دست به قلم
ببرید و وقت برای آن بگذارید ،شخصی اثری را
به اسم شما می نویسد و چاپ می کند؛ به همین
راحــتــی ،نه دغدغه ای و نه حتی فکر کــردن و
تایپ یک خط مطلب .این موضوع موجب معرفی
نویسندگان قالبی می شود که سررشته ای از
نویسندگی ندارند و لباسی را بر تن می کنند که
در قد و قامت آن ها نیست .باید گفت این حرکت
مدتی است در پایتخت شروع شده و در خراسان
شمالی هم متقاضی دارد .با این سبک ،کم کم
افرادی در عرصه نویسندگی قد علم می کنند که
با دنیای آن بیگانه اند.
هر چند ایــن حرکت طی ســال هــای گذشته با
پایان نامه نویسی شروع شده ،اما به نظر می رسد
به واسطه نظارت کم رنگ وجه دیگری به خود
گرفته و در قامتی بزرگ تر رشد کرده است به
گونه ای که امروز عده ای این جسارت را پیدا
کرده اند تا به خیال خود یک شبه ره صد ساله
را طی کنند .یکی از شهروندان بجنوردی می
گوید :چندی پیش در تلگرام پیامی خواندم ،در
آن فهرستی اعالم شده بود و با پرداخت مبالغ
مختلف می توانستیم بــدون ایــن که خودمان
مطلبی بنویسیم نویسنده شویم و کتابی به نام ما
چاپ شود .وی اضافه می کند :البته انتشار کتاب
توسط برخی افراد در تهران انجام می شود .وی
اضافه می کند :یکی از آشنایانم از همین طریق

سفارش چاپ دو کتاب را با پرداخت کمتر از یک
میلیون تومان داده البته شمارگان آن ها بسیار
اندک است.
«اباصلت رضوانی» که سال هاست دستی در
شعر و ادبیات دارد با توجه به باب شدن پایان نامه
نویسی برای دانشجویان از سال های گذشته این
حرکت را چندان دور از انتظار نمی داند و می
گوید :با توجه به این که پروسه چاپ کتاب در
برخی دستگاه ها و دانشگاه ها نوعی امتیاز برای
مولف محسوب می شود ،بنابراین این اتفاق در
حوزه کتاب دور از ذهن نیست.
او البته به آسیب های این حرکت ضد فرهنگی
هم اشاره می کند و آسیب دیدن اخالق فرهنگی
را از تبعات آن بیان می کند و ادامــه می دهد:
متاسفانه عده ای اخــاق را زیرپا می گذارند و
بــدون آن که نویسنده و مولف باشند در سایه
چنین ترفندی صاحب اثر می شوند و این امر به
هیچ وجه خوشایند نیست.
وی با تاکید بر غیر اخالقی بودن این حرکت که
اثرات آن در وهله نخست دامن اخالق عمومی
و فرهنگی جامعه را می گیرد و بدان آسیب می
زند ،اظهار می کند :این عمل عالوه بر این که
زمینه ساز سلب اعتماد افراد از جامعه ادبی می
شــود ،در نهایت چاپ کتاب و نویسندگی را به
عملی بی ارزش تبدیل می کند.
وی به جبران ناپذیر بودن اثرات این حرکت غیر
فرهنگی می پردازد و از این که این امر دامن گیر
حوزه فرهنگ شده اظهار تاسف و تقویت ممیزی
ها در قالب بررسی کارنامه فعالیت افراد و تبیین
جایگاه علمی و فرهنگی را از راه های برون رفت
از این معضل ذکر می کند.
«تیمور غالمی» از نویسندگان نام آشنای استان
ضمن اظهار تاسف از این که مدتی است عده
ای بــه شکل رسمی بــرای چــاپ کتاب در ازای

متاسفانه عده
ای اخالق
را زیرپا می
گذارند و
بدون آن که
نویسنده و
مولف باشند
در سایه
چنین ترفندی
صاحب اثر می
شوند

مهربان من
ای مهربان من
من دوست دارمت
چون سبزه های دشت ،چون برگ سبز درختان
نارون
معیارهای تازه زیبایی
با قامت بلند تو سنجیده می شود
زیبایی عجیب تو معیار تازه ای است،
با غربت غریب فراوانش مانند شعر من
ای شعر بی قرین!
و این تفاخر از سر شوخی است
نازنین
حمید مصدق


ُهرم واژه ها

پرداخت هزینه اقــدام می کنند ،این حرکت را
ناشی از نداشتن اعتماد به نفس و اعتماد به
نفس کاذب در جامعه می داند که باعث می شود
افرادی که می خواهند فرد دیگری باشند ،دست
به چنین حرکت ناشایستی بزنند.
وی اثرات مخرب این حرکت را بسیار گسترده
و فراملی می داند که عالوه بر کاهش اعتماد و
پایین آمدن شأن و جایگاه نویسندگی در کشور،
موجب خدشه دار شدن چهره فرهنگی و ادبی
ایران در میان سایر ملل می شود.
وی با بیان این که این اقــدام در وهله نخست
هویت انسانی افراد را زیر سوال می برد ،ادامه
می دهد :حتی افرادی که در حوزه نویسندگی
مشهور نیستند در تــیــررس ایــن حــرکــت غیر
اخالقی قرار می گیرند.
وی بهترین راهــکــار را فرهنگ و آگــاه ســازی
افراد می داند و به نقش رسانه ها در این عرصه
می پــردازد و می گوید :بهره گیری از ظرفیت

اندیشمندان ،نویسندگان و روان شناسان می
تــوانــد در ایــن راســتــا راهگشا باشد .نویسنده
مجموعه «پــرســتــو بــه روایــــت بــی ســیــم» ورود
دادگــســتــری بــه ایــن مقوله و تلقی کــردن این
حرکت به عنوان یک جــرم عمومی را از دیگر
اقدامات اساسی برای برون رفت از این معضل
فرهنگی می داند.
مــعــاون فرهنگی اداره کــل فرهنگ و ارشــاد
اسالمی خراسان شمالی با بیان این که نظارت
بر عملکرد مولفان و ناشران از طریق ساختارهای
نظارتی وزارت فرهنگ و ارش ــاد اســامــی در
دستور کار قــرار دارد و اغلب فعالیت ها رصد
می شود ،اظهار می کند :در کمیته خرید کتاب
هر کتابی که توسط ناشران منتشر شده باشد
برای حمایت مورد بررسی قرار می گیرد و هر
کتابی که چاپ شده باشد برای اعالم وصول به
وزارتخانه ارسال می شود و به نوعی بر عملکرد
همه ناشران و کتاب های چاپ شده نظارت می

شود«.رضا رضایی» اضافه می کند :در این کمیته
کارشناسان حوزه کتاب تک تک کتاب ها را مورد
بررسی قرار می دهند.
وی خاطرنشان می کند :تاکنون گزارشی مبنی
بر سفارشی بودن کتاب ها و یک شبه مولف شدن
افراد نرسیده است اما با توجه به شرایط کمبود
کاغذ کاهش تیراژ کتاب ها را شاهد بودیم.
وی به ارسال کتاب هایی با  500جلد تیراژ به
کمیته کتاب اشاره و تاکید می کند :این کتاب
ها از کانال های مختلف به لحاظ فنی و صحت
و سقم اطالعات و محتوا مورد بررسی قرار می
گیرد.
وی خاطرنشان می کند :درخصوص کتاب های
سطحی با ناشران صحبت می شود اما می توان
گفت آن ها به ندرت سراغ کتاب هایی می روند
که ُبرد نــدارد و کتابی را چاپ می کنند که در
سبد کــاالی مــردم جا بگیرد و در چرخه تولید
موفق عمل کند.

قاصدک

شب های فرهنگی و هنری اقوام برگزار می شود

تشکیل شورای انجمن هنرهای نمایشی در اسفراین

شب های فرهنگی و هنری اقوام در مجتمع فرهنگی و هنری گلشن برگزار می شود .مدیرکل فرهنگ و
ارشاد اسالمی خراسان شمالی با بیان این که شب های فرهنگی و هنری در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی
انقالب اسالمی و با محوریت فرهنگ و هنر کرمانجی ،ترکی ،ترکمنی و تاتی از هشتم تا یازدهم ماه جاری
برگزار می شود ،افزود :این شب ها در راستای معرفی ظرفیت ،آیین ،زبان و هنر اقوام مختلف به همت مرکز
ایده برگزار می شود.

نجفیان -رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اسفراین از صدور ابالغ برای  ۷عضو شورای انجمن هنرهای نمایشی
این شهرستان برای  ۲سال خبر داد.رضا ارغیانی با اشاره به این که علی کاملی ،محمد خیرآبادی ،محمد یحیی
آبادی ،حسین حیدرزاده ،علی رجایی فر ،محمدرضا عالیی و سکینه دژه اعضای شورای مشورتی انجمن هنرهای
نمایشی این شهرستان هستند ،افزود :در نخستین نشست شورای انجمن هنرهای نمایشی اسفراین مهدی بختور به
عنوان مسئول انجمن و محمد خیرآبادی به عنوان رئیس شورا به مدت یک سال تعیین شدند.

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

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

١٠دﻗﻴﻘﻪﻓﺮاﻏﺖ

.

ﺑﺮاىﮐﺸﻒﺗﺼﻮﯾﺮاﯾﻦﻣﻌﻤﺎ
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

در اداﻣــﻪ روال »ﺳﺎدهﺳــﺎز« ﺳــﺮﮔﺮﻣﻫﺎ ﻧﻘﺶــﺎب،
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮ اﻦ ﺷــﺪ ﻪ ﺳــﺮﮔﺮﻣ »ﻧﻘﺶﺎب ﭼﺎرﭼﻮب« ﻪ
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﭘﻨﺞﺷــﻨﺒﻪﻫﺎ در اﻦ ﺻﻔﺤﻪ دﺪه ﻣﺷﻮد ﻫﻢ ﻤ
ﺳﺎدهﺗﺮ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺣﻞ زﺎد ﻧﻴﺎز ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻪ ﺷــﻤﺎ ﻗﺒﻼ ﻗﺎﻧﻮن ﺳــﺮﮔﺮﻣ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺮدهاﺪ
و روال ﺣﻞ اﻦ ﻣﻌﻤــﺎ را ﻣداﻧﻴــﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻦ اﮔــﺮ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر
اﺳــﺖ ﻪ ﻗﺼﺪ دارﺪ اﻦ ﺳــﺮﮔﺮﻣ را ﺣﻞ ﻨﻴﺪ ،ﺑﺎﺪ اﺑﺘﺪا
ﺳﺮاغ ﺑﺨﺶﻫﺎ »ﻗﻮاﻧﻴﻦ« و »ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺷﻮد ﻪ« ﺑﺮوﺪ و
ﺑﺎ دﻗﺖ آنﻫﺎ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻨﻴﺪ و ﺳــﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻮﭼ ﺣﻞ
ﺷﺪه ﺗﻮﺟﻪ ﻨﻴﺪ.
ﺑﺮا ﺣﻞ اﻦ ﺳــﺮﮔﺮﻣ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر رﻧــﮓ »ﻗﺮﻣﺰ«»،ﻗﻬﻮها«،
»ﻧﺎرﻧﺠ«و »ﺳﻴﺎه« ﻧﻴﺎز دارﺪ اﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻪ
ﺑﺎ ﻤ ﺧﻼﻗﻴﺖ ،ﻣﺷﻮد ﺑﺎ  دو رﻧﮓ ﻢﺗﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ
رﺳﻴﺪ و از ﻟﺬت ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آن ﻣﺤﺮوم ﻧﺸﺪ.
ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﻴﺮوز ﺑﺎﺷﻴﺪ
و ﺣﺮﻓﻪا

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ ﻗﺒﻞ

اﮔﺮ ﺑﻪ ﻤ

ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻴﺪ ،وبﺳﺎﺖ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ...

ﻣﺜﻼ ﺑﺮا ﺣﻞ ﺳﺮﮔﺮﻣ اﻣﺮوز ،ﺣﺪود ١٠دﻗﻴﻘﻪ زﻣﺎن ﻧﻴﺎز
دارﺪ ﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎ ﻫﻢ ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻴﺪ ﻣﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﻤ
اﭘﻠﻴﻴﺸﻦﻫﺎ »ﺑﺎرﺪﺧﻮان« در ﮔﻮﺷ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاهﺗﺎن ﺑﻪ
ﺻﻔﺤﻪ راﻫﻨﻤﺎ وارد ﺷﻮﺪ ﺗﺎ ﺟﺎ ﭼﻨﺪ ﭼﺎرﭼﻮب دﮕﺮ ﻫﻢ در
اﻦ ﺳــﺮﮔﺮﻣ ﻟﻮ ﺑﺮود .ﺑﺪون ﺑﺎرﺪﺧﻮان ﻫــﻢ ﻣﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ
ﺑﺨﺶ »راﻫﻨﻤﺎ« در وبﺳﺎﺖ 1sargarmi.irوارد ﺷﻮﺪ.
ﻫﻤﻪ اﻦﻫﺎ ﺑﻪ اﻦ دﻟﻴﻞ اﺳــﺖ ﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪا ﺑﺮا ﺣﻞ ﻧﺸﺪن
اﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣ ﺗﺼﻮﺮ ﻧﺪاﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﻗﺒﻞ از ﺻﺒﺢ ﺟﻤﻌﻪ
ﻪ ﻗﺮﻋﻪﺸ ﻫﻔﺘﮕ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ  ،از ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن
ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﻧﺎم و ﻋﺲ ﺷﻤﺎ را در روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ.
ﺎدآور ﻣﻨﻢ ﻪ زﻣﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ١٠دﻗﻴﻘﻪا ﻪ ﺑﺮا
اﻦ ﺳــﺮﮔﺮﻣ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳــﺖ ،ﺑﺎ اﻦ ﻓﺮض اﺳﺖ

ﺧﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ و ﻧﻈﺮات٣٠٠٠٧٢٢۵٢ :
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در وب ﺳﺎﯾﺖ 1sargarmi.ir

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪﻫﺎ
ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺮاارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺟﺰءﺗﺼﻮﺮاﻦﻣﻌﻤﺎ را
درﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣ ﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮﺪ.

ﺑـﺎ ﺸـ ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎـ ـﻪ ﻋﺪدﺷـﺎن
ﻣﺴﺎﺣﺖﺷـﺎن را ﺗﻌﻴﻴـﻦ ﻣﻨـﺪ ،ﺗﺼﻮـﺮ
ﻣﺨﻔـ را ﺸـ ﻨﻴﺪ .اﮔﺮ ﻤ ﺑﻴﺸـﺘﺮ
ﻻزم داﺷﺘﻴﺪ ،اﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ را ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
اﺳـ¢ﻦ ﻨﻴـﺪ ـﺎ »راﻫﻨﻤـﺎ« را در  1sargarmi.irﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.

ﻗﻮاﻧﻴﻦ:
 1ﻫﺮﻋﺪدﺑﺎﺪداﺧﻞﭼﺎرﭼﻮب
»ﻣﺮﺑﻌــ« ﺎ »ﻣﺴــﺘﻄﻴﻠ« ﺑــﻪ رﻧﮓ
ﺧﻮدشﻗﺮارﺑﮕﻴﺮد.
 2اﻋﺪادﺗﻌﻴﻴﻦﻣﻨﻨﺪﻪﻣﺴﺎﺣﺖ
ﭼﺎرﭼﻮبﺷﺎنﭼﻨﺪواﺣﺪﺑﺎﺷﺪ.
 3ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎﺑﺎﺪدﻗﻴﻘﺎروﺧﻄﻮطﺷﻄﺮﻧﺠ
زﻣﻴﻨﻪرﺳﻢﺷﻮﻧﺪ.

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﺷﻮدﻪ:
 1ﻗﺒﻞ از اﻦﻪ ﺟﺎ ﻫــﺮ ﭼﺎرﭼﻮب را ﻗﻄﻌــ ﻨﻴﺪ ،دﻟﻴﻞ
»ﻣﻨﻄﻘ«ﺗﺎنراﺑﺮااﻦﺎرﺑﺎﺧﻮدﺗﺎنﻣﺮورﻨﻴﺪ.
 2زﺎدرﺴــﻧﻨﻴﺪ!ﻣﻤﻦاﺳــﺖﺑﺎﺣﺪسزدنﺑﻪﭘﺎﺳﺦ
ﻧﺰدﺷﻮﺪاﻣﺎاﻦﻫﻢﻣﻤﻦاﺳﺖﻪﺑﺎﺣﺪساﺷﺘﺒﺎه،
ﺑﻪاﺷﺘﺒﺎﻫﺎتدﮕﺮﺑﻴﻔﺘﻴﺪ.
 3ﺑﺮاﺣﻞﻣﻌﻤﺎازﻣﺪادﻧﺮموﭘﺎÀﻦﻣﺮﻏﻮباﺳﺘﻔﺎدهﻨﻴﺪ.

 4ﭼﺎرﭼﻮبﻫــﺎﺑﺎﻫﻢﺗﺪاﺧــﻞﻧﺪارﻧــﺪوروﻫﻢ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪرﻓﺖ.

 4درآﻏﺎزﺳﺮاغرﻗﻢﻫﺎ ١ﺑﺮوﺪﻪﭼﺎرﭼﻮبﻮﭼﺷﺎن
ﻗﻄﻌ اﺳــﺖ .ﮔﺎﻫ ﻫﻢ ﭼﺎرﭼﻮب اﻋﺪاد ﺑﺰرگ را )ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﺧﺎصﺷﺎن(راﺣﺖﻣﺗﻮانﺗﻌﻴﻴﻦﺮد.

 5وﻗﺘ ﺗﻤﺎم ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎ،ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻤﺎ را ﭘُﺮ
ﺮدﻧﺪ ،درون ﻫــﺮ ﭼﺎرﭼﻮب را ﺑﺎ رﻧــﮓ ﻋﺪدش ﭘُﺮ
ﻨﻴﺪﺗﺎﺗﺼﻮﺮﺸ¿ﺷﻮد.

 5ﺎدﺗﺎنﺑﺎﺷــﺪﭼﺎرﭼﻮباﻋــﺪاد ٣و ٥و ٧و ١١و ١٣و١٧
و...ﻫﻤﻴﺸﻪﺑﻪﺷﻞ»ﻣﺴﺘﻄﻴﻞﺑﻠﻨﺪ«اﺳﺖﻪﻋﺮﺿﺶ
واﺣﺪاﺳﺖ.

 6ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎﺧﺎﺴﺘﺮراﺑﺪونرﻧﮓﺑﮕﺬارﺪ.

 6اﮔﺮﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻣﺘﻔﺎوﺗﺑﺮاﻣﻌﻤﺎﭘﻴﺪاﺮدﺪ،ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺑﺎﺷﻴﺪﻪﺟﺎازﺎرﺗﺎنﻏﻠﻂﺑﻮدهاﺳﺖ.ﭼﻮنﻫﺮﻣﻌﻤﺎﻓﻘﻂو
ﻓﻘﻂﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢدارد.

ﺑﺮادرÀﺑﻬﺘﺮﻗﻮاﻧﻴﻦ،ﻧﻤﻮﻧﻪﺣﻞﺷﺪهزﺮراﺑﺎدﻗﺖﺑﺮرﺳﻨﻴﺪ.

امثال الحکم

َو ِرس َل ُش ِن زراو دَ بزده
گــروه ادب و هنر -ادبیات فارسی سرشار از
مثل ها و اصطالحاتی است که بر غنای آن افزوده
است ،به تبع آن ادبیات عامه 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 های قوم کرمانج ،از زبان «فرامرز
نورمحمدزاده» می پردازیم .وی با بیان این که
«و ِرس َل ُش ِن زراو َدبزده» به معنای
ضرب المثل َ
این است که «طناب از جای باریک پاره می شود»،
می افزاید :این مثل در واقع بیانگر این است که
همیشه آدم های ضعیف ضربه می بینند.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮرﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤﺗﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.
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ﺎب ﭼﺎرﭼﻮب
ﻧﻘﺶ ِ

به خوابم آمدی پر کردی از اندوه خوابم را
به دست ابرهای تیره دادی آفتابم را
و حاال مثل نیلوفر به دنبال رد پایت
به هر سو میکشانم شاخههای پیچ و تابم را
یقین دارم که چشمانت ز ُهرم واژهها میسوخت
اگر روزی برایت مینوشتم التهابم را
وگرنه با همین نامه برایت میفرستادم
دو برگ از دفتر اندو ِه بیرون از حسابم را
و یا بیپرده و روشن برایت شرح میدادم
فقط یک خط ز سرفصل کتاب اضطرابم را
دل بیاعتقادت باورش میشد
که تا دیگر ِ
که من همچون تو پنهان میکنم از خود ،عذابم را
بهروز یاسمی


ﺑﺮاارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦوﺷﺮﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
ارﻗﺎمﺳﻄﺮﻫﺎ
اول،دوموﺳﻮم
ازﻫﺮﺳﻮدوﻮ
ﺣﻞﺷﺪهراﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐازﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻ-ﭼﭗ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎﻴﻦ-راﺳﺖﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻋﺪد
 ٢٧رﻗﻤ)ﺑﺪون
ﻓﺎﺻﻠﻪ،اﻨﺘﺮﺎ
ﺎراﺘﺮدﮕﺮ(
ﭘﻴﺎﻣ ﻨﻴﺪ.

ﻣﺘﻮﺳﻂ

30
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ﺣﺮﻓﻪاﻫﺎو
ﻣﺪﻋﻴﺎنﺳﻮدوﻮ
درﺟﻪدﺷﻮار
ﻫﺮﺳﻮدوﻮ+
زﻣﺎنﺣﻞﺷﺎن
راﭘﻴﺎﻣ ﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل:ﻣﺘﻮﺳﻂ
٠٠:١٢:٢٠
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