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

افت و خیز ترانه سرایی استان
گروه ادب و هنر
ترانه به عنوان یکی از گونه های فراگیر ادبیات
آهنگین ،جایگاه خوبی در میان شاعران دارد و
بسیاری از فعاالن ادبی در کنار پرداختن به گونه
های ادبی ،ترانه سرایی را نیز تجربه کرده اند.
شاعران خراسان شمالی نیز از این گونه ادبی
بی نصیب نمانده انــد و هستند افــرادی که در
این وادی قلم فرسایی می کنند اما با توجه به
تنوع این گونه ادبی در استان و ترانه های محلی
وجود شورایی برای نظارت و انجمن های ادبی
که بتوانند فعاالن و عالقه مندان این حوزه را به
درستی هدایت کنند احساس می شود.
از نگاه فعاالن این عرصه پرداختن به ترانه به
ویــژه ترانه های محلی می تواند داشته های
فرهنگی را حفظ کند و بــه نوعی بــه معرفی
استان بپردازد اما نبود نظارت های درست بر
عرضه تولیدات در بازار موسیقی در کنار ورود
بی سر و سامان افــراد مختلف به ایــن حوزه
موجب شــده ایــن گونه ادبــی بیم و امیدهای
زیــادی را از سر بگذراند و همچنان در افت و
خیز به راهش ادامه دهد.
«انصاری» با بیان این که استان در زمینه بازار
تجاری ترانه به واسطه ایــن که با شرکت های
بــزرگ موسیقی در ارتباط نیست عقب است،
تصریح مــی کــنــد :همین امــر سبب شــده آثــار
ارائــه شده از استان در کشور بسیار کم باشد و

خوانندگان مطرح از آثار ترانه سرایان این خطه
بهره نگیرند ،در صورتی که ممکن است ترانه
های شان از سطح ترانه سرایان دیگر باالتر باشد
اما به خاطر نبود ارتباط با شرکت ها وارد بازار
موسیقی نشده اند.
وی در مقوله ترانه سرایی به ظرفیت های موجود
که به شکل جدی در این زمینه قلم می زنند ،می
پردازد و سطح ترانه ها را برابر و حتی در برخی
مــوارد جلوتر از ترانه سرایان مطرح می دانــد و
تاکید می کند :وصل نبودن به بازار موسیقی و
نبود شرکت های موسیقی در استان سبب شده
در این زمینه عقب باشیم.
وی ابتذال در زمینه ترانه های بومی و محلی را
از آسیب های این عرصه بیان و تصریح می کند:
متاسفانه برخی افراد هر آن چه را که دم دست
دارند وارد بازار موسیقی محلی می کنند که این
ضعف بزرگی در این عرصه است.
«انصاری» ادامه می دهد :شاعران بومی باید وارد
عمل شوند و با ارائه ترانه های بومی بازار ترانه
های محلی را از وضعیت نامناسب خارج کنند
تا شاهد ترانه های فاخر در این عرصه باشیم.وی
که سال هاست در عرصه شعر فعالیت می کند ،بر
این باور است که نبود انجمن تخصصی در حوزه
ترانه در استان سبب شــده ایــن مقوله چندان
جدی گرفته نشود و از سوی دیگر به عنوان یک
قالب جدی در زمینه شعر از سوی شاعران مد
نظر قرار نگیرد و نگاه به این گونه ادبی تفننی

ترانه یک قالب
جدی در زمینه
شعر از سوی
شاعران مد
نظر قرار نمی
گیرد و نگاه به
این گونه ادبی
تفننی است

شود.وی تصریح می کند :در حالی که ترانه یک
قالب پرقدرت است که در کنار موسیقی می تواند
تاثیر به سزایی در اجتماع بگذارد اما متاسفانه در
انجمن به این موضوع نگاه جدی نمی شود.
«صــادق آدیــنــه» از فعاالن عرصه ترانه سرایی
استان حــوزه موسیقی را به  3شاخه سنتی،
مقامی و محلی و پاپ تقسیم می کند و ورود به
هر کدام از آن ها را مستلزم سواد و آگاهی کافی
می داند و می گوید :در غیر این صورت ،پرداختن
به این گونه ادبی تاثیر منفی خواهد گذاشت و به
این جریان ادبی لطمه خواهد زد.
وی از این که عده ای بدون سواد کافی در زمینه
ادبیات و رعایت بدیهیات ترانه سرایی وارد این
مقوله می شوند ،سخن می گوید و طرح چنین
ترانه هایی را آسیب جدی به این بخش می داند.
وی شعر و ترانه را دو مقوله جدا از هم می داند
و معتقد است :شعر محاوره قابلیت سوار شدن
روی ملودی را ندارد در حالی که ترانه قابلیت
سوار شدن بر موسیقی را دارد.
ســرایــنــده مــجــمــوعــه «جــمــهــوری خــودمــخــتــار
دلتنگی» با اظهار تاسف از این که عده ای با
سوء استفاده از بازار ترانه موجب ضربه زدن به
این گونه ادبی و جایگاه آن شده اند ،تصریح می
کند :بسیاری از نهادها به واسطه این که از تجربه
چندانی برخوردار نیستند به این مقوله ناخواسته
دامــن می زنــنــد.وی به وعــده مدیرکل پیشین
صدا و سیمای استان طی نشستی که با فعاالن

بر بال خیال

دوراهی
پیوسته تردیدی
می گذاردت
بر سر دوراهی
کجا باید رفت؟
به کدام سمت
یا کدامین سو
اما
راه دریا
می شناسد رود


پنجره

موسیقی و شعر ،مبنی بر راه اندازی شورای شعر
و موسیقی در استان داشــت ،اشــاره می کند و
خواستار پیگیری این مقوله به منظور بررسی و
ارزیابی آثار و تولیدات می شود.
«قربانی جم» مدیرکل صدا و سیمای خراسان
شمالی ضمن تایید تاخیر در راه اندازی شورای
شعر و موسیقی بــه نشستی بــا پیش کسوتان
موسیقی و شــاعــران و ترانه ســرایــان به منظور
تقویت همکاری در سال آینده اشاره می کند و از
راه اندازی این شورا در سال  ۹۸خبر می دهد.

مــعــاون فرهنگی اداره کــل فرهنگ و ارشــاد
اسالمی استان هم با اشاره به این که تهیه و تولید
آثــار موسیقایی توسط موسسات دارای مجوز
انجام می شود ،می گوید :در غیر این صورت هر
فردی امکان تولید آثار موسیقی را ندارد.
«رضایی» با بیان این که تعداد افرادی که در این
عرصه فعالیت می کنند بسیار محدود است،
تصریح می کند :در این زمینه جای کار وجود
دارد و پیشنهادهایی از سوی شورای شعر ارائه
شده تا به شکل ویژه به این مقوله پرداخته شود.

قاصدک

«بی محابا» به نگارستان رسید

 40اثر در قاب نگارخانه می نشیند

نمایشگاه خوشنویسی«بی محابا» در نگارخانه بجنورد برپا می
شود«.صادق توحیدی» درگفت و گو با خبرنگار ما از نمایش 32
اثر خوشنویسی در قاب نگارخانه بجنورد خبر داد و افزود :آثاری که
در این نمایشگاه به نمایش درمی آید در قالب سیاه مشق و بیشتر
بداهه نویسی و ثبت حس در لحظه است.وی ادامه داد :این آثار
حاصل دو سال اخیر است که از چهارم تا نهم ماه جاری در  2نوبت
صبح و بعداز ظهر به نمایش گذاشته می شود.

 40اثر در قاب نگارخانه فرهنگسرای شهروند می نشیند.
به گــزارش خبرنگار ما ،پنجمین نمایشگاه انفرادی «سمانه
سعادتمند» با  40اثر در قالب تولیدات چوبی منبت و معرق
شامل تابلوهای معرق و پیکرهای چوبی از چهارم ماه جاری
برپا می شود .این گزارش حاکی است ،این نمایشگاه تا نهم
ماه جاری در  2نوبت صبح و بعداز ظهر برای عالقه مندان دایر
خواهد بود.

نقشیابچارچوب

.

برایحرفهایهاومبتدیها!
محمدمهدی رنجبر

تجربهبیشازدودههفعالیتدرصنعتسرگرمیایران،بهمن
نشاندادهکهدوگروهازافراد،باکمیتمرین،بهسادگیجذب
معماهای«نقشیاب»میشوند:
گروهاولهمانسودوکوبازهایماهرهستند.چون سرگرمی

اعتبار برای مجتمع فرهنگی و
هنری راز و جرگالن
 2میلیارد تومان اعتبار برای ساخت مجتمع فرهنگی و هنری
راز و جرگالن تخصیص یافت.فرماندار راز و جرگالن با بیان
این خبر افزود :متولی این اعتبار فرمانداری بود و مکاتباتی
را با سازمان برنامه و بودجه انجام دادیم تا این اعتبار به اداره
فرهنگ و ارشــاد اسالمی انتقال داده شــود«.زارعــی» گفت:
مشاور و زمین این مجتمع مشخص شده است.

طنین « قانون صدا» در شهر
دومین نمایشگاه تخصصی ساز سنتی «قانون صــدا» در فرهنگ
سرای شهروند برپا می شود .نمایشگاه تخصصی ساز سنتی «قانون
صدا» ،مجموعه  20اثر «حدید محمدی» است که شامل سازهایی
همچون سنتور ،دوتار ،تار و ساز قانون درکنار ابزار کاربردی حوزه
تخصصی موسیقی می شود .در این نمایشگاه که از  ۴تا  ۹اسفند دایر
است ،برای نخستین بار ساز قانون در استان به نمایش گذاشته می
شود و آموزش آن در استان کلید خواهد خورد.

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

نهچندانجــذابســودوکووترفندهایپیچیــدهایکهبرای
حلسودوکوهایدشوارتربهگوششــانخوردهاست،باعث
شدهکهاینعزیزانتصورکنند«حلکردنسودوکوکاربسیار
سختیاســتوبرایمبتدیانبسیاردشواراســت»!البته این
تصوراشتباهاستوسودوکوهایبسیارسادهوسادهتوسطهر
عالقهمندمبتدی،قابلحلشدناســت،امااینگروهازافراد
بادیــدننقشیابهاییکهظاهــرزیباتروقوانیــنواضحتری
دارند،میتوانندجذبتمامسرگرمیهایمنطقیشوند.اتفاقا
نقشیابامروز هم ازهمانسرگرمیهاییاستکهمیتواند
آغازیبرایورودبهجمع«طرفدارانمعماهایمنطقی»باشد.
موفقوپیروزباشید؛
و حرفهای

پاسخ مسابقههای قبل

بهانهورودبهجمع«طرفدارانسرگرمیهایمنطقی»

سودوکوبرپایه«منطق»بنانهادهشدهاست،ذهنسودوکوبازها
کامالآمادهتحلیلکردنمعماهایمنطقیدیگر(ازجملهانواع
نقشیاب) است .قوانین ســرگرمیهای نقشیاب ،بر اساس
منطقسادهایبناشدهاستکهمعموالچندانهمپیچیدهتر
ازسودوکونیستامادرعوض،فرقنقشیابهاباسودوکواین
استکهپسازحلکردنشان،الزمنیستتعدادزیادیاعدادو
ارقامراکنترلکنیمتامتوجهصحیحیاغلطحلشدنسودوکو
شــویم.تصویریکهپسازحلنقشیابها بهدســتمیآید،
خودشگویایایناستکهکدامقسمتازمعماغلطحلشدهو
کدامقسمتآندرستاست.
گروهدوم،آندســتهازافرادیهســتندکه قبالدرحلکردن
سرگرمیسودوکوموفقنبودهاند.دراینگروهازافراد،قیافه
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برایارسالپاسخ
وشرکتدرمسابقه،
دوتاازاجزایتصویراینمعما را
درمتنپیامکتان
نامببرید.

امثال الحکم

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 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.

گروه ادب و هنر -ادبیات فارسی سرشار از مثل
ها و اصطالحاتی است که بر غنای آن افزوده ،به
تبع آن ادبیات 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 مثل های
رایج در میان قوم ترک از زبان «سراج اکبری» می
پردازیم .وی با بیان این که ضرب المثل « اِئر تَه
یاخمس» به
یاخمه ِسن آخشام کِ ه
نِنگ گینِه
َ
َ
معنای این است که «اگر آفتاب صبح نسوزاند،
آفتاب عصر نخواهد ســوزانــد» ،می افزاید :این
مثل بیانگر این است که موفقیت حاصل تالش
روزهای جوانی است وگرنه معمو ًال زمان کهولت
موقع تالش و موفقیت نیست.

سودوکو
هر روز

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

درد یک پنجره را پنجره ها می فهمند
معنی کور شدن را گره ها می فهمند
سخت باال بروی ،ساده بیایی پایین
رسره ها می فهمند
قصه تلخ مرا ُس ُ
یک نگاهت به من آموخت که در حرف زدن
چشم ها بیشتر از حنجره ها می فهمند
آن چه از رفتن ات آمد به سرم را فردا
مردم از خواندن این تذکره ها می فهمند
نفهمید کسی منزلت شمس مرا
قرن ها بعد در آن کنگره ها می فهمند
کاظم بهمنی


ِائر َته ِننگ ِ
یاخمه ِسن
گینه
َ
یاخمس
آخشام ِکه
َ

جوایز
نقدی و
غیرنقدی هفتگی

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

ناهید عباسی

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

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

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ
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دﻗﻴﻘﻪ

