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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

گفت و گو

قاصدک

گالیه های «روشن» زیر آسمان تاریک موسیقی
مرتضوی« -روشــن گل اف ــروز» نسل یــازدهــم و
تنها بازمانده بخشی هــای گلیان که به سبک
«حمراء گل افــروز» دوتــار می نــوازد ،است و دل
پر دردی دارد و از نبود نظارت بر موسیقی این
منطقه توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
و صــدا و سیمای استان گالیه می کند.انتقاد
این هنرمند تنها به نبود نظارت ختم نمی شود،

تزیینی

بها دادن صدا و سیمای استان به برخی افرادی
کــه حتی از تاریخچه موسیقی مقامی آگاهی
ندارند و ارائه آثاری که از لحاظ محتوایی ارزشی
نــدارد و تنها به صرف این که موسیقی آن ها از
رسانه ملی پخش شده است ،بر گالیه های این
پیشکسوت موسیقی مقامی افزود .او که میراث
دار هنر اجدادش است و تاکنون در جشنواره های

مختلف داخلی و خارجی از جمله روسیه،
فرانسه ،آلمان و ترکمنستان به داستان سرایی
پرداخته ،از نبود آموزش در این عرصه برای مان
گفت و بر این مسئله که آموزش بخشی گری باید
درســت و اصولی انجام شــود ،تاکید کرد«.گل
افروز» که بیش از یک سال است روی صحنه نرفته
و در این مدت کسی از او سراغی نگرفته است ،کم

شاعرانههای کم رمق

مرتضوی
شنیدن شعر آن هم به زبــان محلی چه شور و
احساسی می دهد به خصوص اگر با آن زبان
آشنا باشید و زیر و بم آن را بدانید .وقتی شاعران
ایــن گونه شعر دور هم جمع می شوند تعداد
سالمندان بیشتر از جوانان است ،انگار آن ها
برای حفظ زبان مادری شان در شعر استوارترند.
اگر چه این گونه محافل شکل رسمی به خود
نگرفته است اما عالقه مندان در برخی قومیت
ها در فضای مجازی به تبادل اطالعات و اندیشه
ها می پردازند و باور دارند وجود چنین محافلی
آن هم در استانی که رنگین کمانی از قومیت
هاست ،ضروری است.
هر چند در این میان نباید از عزم جدی برای
راه اندازی محافل ادبی با زبان محلی در چند

شهرستان غافل شد اما با توجه به این که جهان
امــروزه با خطر نابودی زبان های محلی و غیر
رسمی رو به رو است ،سامان دادن به این محافل
و تقویت آن ها می تواند به زنده نگه داشتن زبان
های محلی کمک کند و سدی شود در برابر رنگ
باختن این گونه زبانی.اگر چه از نگاه «حسن
اسعدی» ،استاد زبان و ادبیات فارسی ،فعالیت
های جسته و گریخته ای در فضای مجازی برای
عالقه مندان قوم تات در این عرصه شکل گرفته
است اما او توجه به زبان محلی و ادبیات فولکلور
در استان را امیدوارکننده و در عین حال کافی
نمی داند و بر جدی تر ورود کردن به این مقوله
تاکید می کند.
این فعال ادبی و فرهنگی بر این باور است :اگر
به محافل ادبی محلی موجود اهمیت دهیم و
به شکل تخصصی به آن ها نگاه کنیم و جدا از

رنگ بودن فعالیت های موسیقی در استان را ناشی
از این می داند که مسئوالن میانه خوبی با موسیقی
نــدارنــد و ارزشـــی بــرای فــعــاالن ایــن عرصه
قائل نیستند ،در حالی که دانشجویان
استانهای دیگر بــرای تدوین پایان
نامههای شان از موسیقی این منطقه
بــهــره مــی گــیــرنــد ،امـــا متاسفانه
در اســتــان مــا هیچ بهایی بــه پیش
کسوتان این عرصه نمی دهند.

حمایت های مختلف مادی و معنوی ،تفاوت ها
را بستر اتحاد و همدلی قرار دهیم و حساسیت
های مختلف را کم کنیم ،عرصه هنر و شعر قومی
و محلی استان ،حرف های اساسی برای گفتن
خواهد داشت.
البته او از این که جهان امــروزه با خطر انهدام
زبان های محلی و غیر رسمی روبه رو است ،به
خصوص ماهواره ،فضای مجازی و تحصیالت
کالسیک بــه زبــان هــای محلی و بومی ضربه
می زند ،سخن می گوید و معتقد است :در این
میان صاحبان زبان و گویندگان جوامع زبانی به
خصوص آن هایی که در خود رسالتی احساس
می کنند و اهل فکر و قلم هستند تا دیرنشده
باید کاری کنند ،در غیر این صورت این زبان ها
در مقابل هجمه زبان های رسمی و کالسیک
که دارای توان تبلیغاتی بسیار هستند رنگ می

مهم ترین
مسئله ای که
امروز حس
می شود،
تقویت فضای
گفتمانی در
بین جوامع
زبانی است

بازند و در کتابخانه ها جا می گیرند.
از نگاه این فعال ادبی ،مهم ترین مسئله ای که
امــروز حس می شــود ،تقویت فضای گفتمانی
در بین جوامع زبانی است و از سوی دیگر باید
اجازه دهیم آن چه ذهن ،ضمیر و ذوق شاعر و
نویسنده تراش می کند ،بر زبان بیاورد و قیچی
سلیقه بر آن ها نزنیم«.قاسم مهرنیا» هم در زمره
پیش کسوتان عرصه ادبیات استان است که
معتقد است :با وجود زبان قومیتی در استان،
شکل گیری انجمن های ادبی محلی ضرورتی
انکارناپذیر اســت و با نگاهی به زندگی نامه
شخصیت های فرهنگی و ادبی که از دل محافل
ادبی برخاسته اند ،می توان به خوبی به اهمیت
و جایگاه این محافل پی برد .از نگاه این چهره
ادبی استان ،با توجه به پیشینه خراسان شمالی
در شکل گیری نخستین محافل ادبــی در این
خطه ،به نظر می رسد محافل ادبی با گویش های
محلی ،آن هم به گونه ای که برتری قومیتی در
آن مطرح نباشد راه اندازی و تنها به اصل فرهنگ
موجود در قومیت ها توجه شود« .مهرنیا» که
بیش از نیم قرن از عمر خود را صرف فعالیت در
عرصه فرهنگ و ادبیات این خطه کرده است،
حفظ زبان مــادری ،مــراوده و مبادالت فرهنگی
میان قومیت های مختلف و نقد منصفانه آثار
در دل این محافل را از دستاوردهای مهم شکل
گیری آن ها بیان می کند که پیشبرد زبان های
محلی را به دنبال خواهد داشت.
«رمضانی» از فعاالن ادبی اسفراین که از ابتدای
امسال در کنار دیگر عالقه مندان سکاندار محفل
ادبی برای عالقه مندان به زبان محلی است ،از
فعالیت های جسته و گریخته این محفل برای

مان می گوید و حفظ این میراث ملی و جلوگیری
از فراموشی فرهنگ و زبان های محلی را دلیل
شکل گیری آن می داند.
اگر چه این شاعر جــوان ،تعداد عالقه مندانی
را کــه در ایــن محفل حضور پیدا مــی کنند به
تعداد انگشتان یک دســت نمی دانــد امــا باور
دارد در صورت تــداوم چنین محافلی می توان
شاهد حضور گسترده عالقه مــنــدان و کشف
استعدادهای جدید بود.
او از تالش ها برای سامان دادن به این محفل
سخن می گوید و بر حمایت های مادی و معنوی
از آن تاکید می کند«.آدینه» هم که سال هاست
در عرصه شعر و ترانه فعالیت دارد ،به نقش
محافل ادبی در رونق جریان شعر اشاره می کند
و معتقد است :از آن جایی که خراسان شمالی
از گویش های مختلفی برخوردار است ضرورت
چنین محافلی احساس می شود.این شاعر و
ترانه ســرای استان ،به مــراوده و قلم فرسایی
کرمانج زبان ها از سال ها پیش اشاره می کند
و از «چیکسای» به عنوان گنجینه ای از فرهنگ
عامه نام می برد.
این عضو شورای شعر استان ،به پرداختن به شعر
اقوام در جشنواره شعر کوتاه اشاره می کند و از
این که قرار است به شعر اقوام در جشنواره شعر
استان هم توجه شود ،برای مان می گوید.
او از نشست های ادبی به عنوان بستری که می
تواند به شکوفایی این مسئله کمک کند ،نام می
بــرد  .وی می گوید :به واسطه این که شاعران
فارسی زبــان استان هر یک متعلق به یک قوم
هستند می توانند با ورود به این عرصه ،به رونق
شعر محلی کمک کنند.

امثال الحکم

ُاو َبر ُاو ِ
بگردَ  ،جو ُپر ِوم َبه
گروه ادب و هنر -ادبیات فارسی سرشار از مثل ها و اصطالحاتی

است که بر غنای آن افزوده است ،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.

جوایز
نقدی و
غیرنقدی هفتگی

پاسخصحیحهرسرگرمی،یکشانسقرعهکشی
قرعه کشی و اسامی برندگان ،شنبه هر هفته
اگر به کمک نیاز داشتید ،وبسایت را ببینید...

مهلتپاسخدهی

.

قبلازصبحجمعهتماماست
محمدمهدی رنجبر

یادآوریمیکنمکهمهلتارسالپاسخصحیحتماممسابقات
امروز ،از ســاعت ۲۴جمعه به «صبح جمعه» تغییر پیدا کرده
است .چون تعیین برندگان باید ظهر روز جمعه انجام شود تا
روزنامهای که روز شنبه مطالعه میکنید تا عصر جمعه آماده

در این شماره به یکی از ضرب المثل های قوم تات از زبان «حسن
اسعدی» می پردازیم.
مبه» به
وی با بیان این که ضرب المثل « ُاو َبر ُاو بگِ َ
رد ،جو ُپر ِو َ

چاپشود.
بازهم طبق روال تمام پنجشنبهها برای تعطیالت پایان هفته
شــما ،یک ســرگرمی «نقشیاب چارچوب» و ســه سرگرمی
سودوکودرسهسطحمختلف تقدیمتانمیکنیم.
نقشیاب چارچوب این هفته ،حدود  ۱۵دقیقه وقت شــما را
خواهد گرفــت و مقداری از پاســخ آن در همیــن صفحه برای
شما چاپ شده اســت .عالوه بر راهنماییهای چاپ شده در
این صفحه ،اگر بازهم به کمک بیشتر نیاز داشتید میتوانید
به بخش «راهنما» در وبسایت  ۱sargarmi.irوارد شوید و
جای قطعی چند چارچوب دیگر را هم ببینید .همچنین اگر
نماد «کیوآرکُ د» صورتیرنگ موجود در این صفحه را با برنامه
بارکدخوان گوشــی تلفن همراهتان اســکن کنید ،به صفحه

معنای این است که «رشته های کوچک و کم آب به هم بپیوندند،
جوی پر آب می شود» ،می افزاید :این مثل بر وحدت و همدلی
تاکید دارد.

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

«راهنما» هدایت خواهید شــد و کمک بیشــتری را برای حل
سرگرمینقشیابچارچوبامروزدریافتمیکنید.
درضمنسهمعمایسودوکوهمدرسهدرجهدشواریمتفاوت
طراحیشدهاستکهبههمراهمعمای«نقشیابچارچوب»،
جمعا چهار شانس برای برنده شدن در قرعهکشی این هفته
هستندکهدرحقیقتآخرینفرصتشمابرایکسبشانس
دراینهفتهمحسوبمیشود.
از این مجموعه لذت ببرید و لحظات خوشــی را در تعطیالت
پایان هفته داشته باشــید و امیدواریم روز شــنبه ،نام و تصویر
شماهمبهعنوانیکیازبرندگان درهمینستوندرجشود.
موفقوپیروزباشید؛
و حرفهای

پاسخ مسابقههای قبل

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.
 3چارچوبهابایددقیقرویخطوطشطرنجی
زمینهرسمشوند.

 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 پُر
کردند ،درون هــر چارچوب را با رنــگ عددش پُر
کنیدتاتصویرکشفشود.

 5یادتانباشــدچارچوباعــداد ۳و ۵و ۷و ۱۱و ۱۳و۱۷
و...همیشهبهشکل«یکمستطیلبلند»استکهعرضش
۱واحداست.

 ۶چارچوبهایخاکستریرابدونرنگبگذارید.

 ۶اگرپاسخهایمتفاوتیبراییکمعماپیداکردید،مطمئن
باشیدکهجاییازکارتانغلطبودهاست.چونهرمعمافقطو
فقطیکپاسخصحیحدارد.

برایدرکبهترقوانین،نمونهحلشدهزیررابادقتبررسیکنید.

دیوار

مهم نیست خانهات کجا باشد
برای یافتن ات کافی است
چشمهایم را ببندم
خالصه بگویم حاال...
عشق پیچکی است که
دیوار نمیشناسد
گروس عبدالملکیان


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

بر بال خیال

هر روز

10

پنجشنبهها

بچه مسجدی ها با  3اثر نمایشی در مساجد بجنورد
هنرنمایی می کنند.
معاون هنری حوزه هنری خراسان شمالی ،سومین
فصل تئاتر بچه های مسجد را منوط به بجنورد
ندانست و به اجرای  8نمایش در شهرهای مختلف
استان به مــدت  40شب اشــاره کــرد و از ایــن که
هنرنمایی بچه مسجدی ها ،با اجرای همزمان 3
اثر نمایشی آغاز شده است ،خبر داد«.حصاری» به
نمایش «منم مصیب» به کارگردانی «امیر زیبایی»
که اجرای آن در مسجد حاج صفایی آغاز شده است،
اشاره کرد و چهارده معصوم(ع) ،بقیه ا(...عــج) و
امام خمینی (ره) را از دیگر مساجدی که میزبان
اجرای این نمایش در شب های آینده خواهند بود،
اعالم کــرد.او اثر نمایشی «ایمان» به کارگردانی
«حسین اکــبــرزاده» را از دیگر نمایش هــای در
نظر گرفته شده برای این فصل از تئاتر بچه های
مسجد اعالم کرد که مساجد آل شیخ ،حجت بن
الحسن(ع) ،نبی اکــرم(ص) و امــام حسین(ع) تا
بیست و پنجم ماه جاری میزبان آن خواهند بود.او
از نمایش «عتیقه» به عنوان سومین نمایشی که به
کارگردانی «نازنین آریاوند» در مساجد امام حسن
عسکری(ع) ،بقیه ا(...عــج) ،حاج صفایی و امام
خمینی (ره) اجرا می شود ،یاد کرد.

سودوکو

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده

یاب چارچوب
نقش ِ

هنرنمایی
بچهمسجدیها

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