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ادب و هنر

پنج شنبه  ۳۰خرداد  ۱۶ 139۸شوال  14۴۰شماره ۳۰۲۰

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

گفت و گو

بر بال خیال

گالیه های «مهرنیا» از بی مهری به مشاهیر استان
«  قــاســم مهرنیا» پیش کسوت عرصه
ادبــیــات و فرهنگ اســتــان ،خراسان
شمالی را اســتــانــی ب ــرخ ــوردار به
لحاظ تمدن ،میراث فرهنگی و
ادبیات می داند که بزرگانی در
حوزه های مختلف علمی ،ادبی
و فرهنگی از این خطه برخاسته
اند اما از این که چنین شخصیت
هایی به خوبی و درستی ،به ویژه به نسل امروز
معرفی نشده اند ،گالیه هایی دارد که در آن

ها مسئوالن فرهنگی را مورد خطاب قرار می دهــد.او که
بیش از  50سال از عمرش را صرف تحقیق و مطالعه درباره
تاریخ ،فرهنگ و ادبیات این خطه کرده است ،از شخصیت
هایی در عرصه ادبیات سخن به میان می آورد که امروزه می
توان آن ها را در زمره  20نویسنده برجسته معاصر به حساب
آورد.او البته به «فخر البکاء» به عنوان تنها شاعر مرثیه سرای
عهد قاجار که اصالتا جوینی است اما شناخته شده نیست،
اشاره کرد که اگر همچنان دست روی دست گذاشته شود
به بوته فراموشی سپرده می شود.این شخصیت فرهنگی از
«محمد علی ناصح» معروف به «نظم االطبا» به عنوان یکی

دیگر از مشاهیر این خطه که نخستین بار برای تحصیل علم
پزشکی به اروپا رفته و استاد دارالفنون تهران بود ،سخن
به میان آورد و از ناشناخته بودن چنین شخصیتی گالیه
کرد و افزود :با وجود این که بارها از طریق صدای استان
به معرفی چنین شخصیت هایی پرداخته ام اما معتقدم
تا زمانی که مکتوب نشود ،ماندگار نمی شوند .این شاعر
پیش کسوت به وجود منابعی از چنین شخصیت های ادبی
در کتابخانه ملی و مجلس هم پرداخت و از این که برای
تحقیق بیشتر درباره آثار و شخصیت فرهنگی و ادبی آن ها
نیازمند همکاری مسئوالن فرهنگی و اداره کل کتابخانه

های استان هستیم ،سخن گفت و تصریح کرد :بارها در این
باره به مسئوالن فرهنگی و کتابخانه های استان گفته ام و
معتقدم باید مسئوالن فرهنگی استان کمک کنند و زیر پر
و بال ما را بگیرند تا چنین شخصیت هایی از بایگانی خارج
شوند و مشاهیر بزرگ استان را به فرزندان مان معرفی کنیم
و به دیگر مناطق ایران نشان دهیم استان ما غنی است.او
البته به نقش رسانه ها هم در معرفی چنین شخصیت هایی
اشاره کرد و به این که می توان با ارائه مقاالتی بیش از پیش
به زوایای شخصیت علمی و فرهنگی این افراد و آثارشان پی
برد ،پرداخت.

اما و اگرهای پروژه تاالر فرهنگ و هنر
مرتضوی
گام های هر چند کوچک بیانگر این است که
پــروژه تاالر فرهنگ و هنر تکانی به خود داده و
انگار دارد جان می گیرد ،آن هم پس از این که
رنگ ملی -استانی به خود گرفت .این تغییرات
به محض ورود به مکان پروژه کام ً
ال مشهود است
و دیــوار چینی های جدید ،کف ســازی ،آب نما
و  ...نشان می دهد اتفاق هایی در حال رقم
خوردن است اما این اقدامات کوچک نمی تواند
پروژه ای را که  10سال از زمان ساخت آن می
گذرد به این زودی ها سرپا کند و باز هم تخصیص
اندک اعتبارات بر این پروژه سایه افکنده است و
مسئوالن را وا داشته با یک حساب سرانگشتی
به ایــن نتیجه برسند که تنها تزریق اعتبارات
استانی برای ساخت این پروژه کافی نیست و قرار
گرفتن این پروژه در ردیف مصوبات سفر ریاست
جمهوری می تواند ،کارگشا باشد.
این همه ماجرا نیست و در حالی که مسئوالن
اداره کــل فرهنگ و ارش ــاد اســامــی از ملی-
استانی شدن این پروژه سخن می گویند ،رئیس
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از پیگیری
های این سازمان برای استانی شدن این پروژه
می گوید و از این که تا زمانی که استانی نشود
نمی توان برآورد اعتبار داشت.
«پارسی پور» ضمن تاکید بر این که پــروژه تاالر
فرهنگ و هنر هنوز استانی نشده و در زمره پروژه
های ملی است ،از پیگیری و تقاضای این سازمان
برای استانی شدن پروژه خبر می دهد و از این که
از سازمان ابالغی را در خصوص استانی شدن

این پروژه دریافت نکرده است ،سخن می گوید.
او ردیف این پروژه را ملی که پیمانکار آن توسط
وزارتخانه تعیین شده است ،می داند و به این
نکته که حــوزه عمرانی استاندار و حــوزه فنی
سازمان ،نظارت فنی بر فرایند اجرای پروژه تاالر
فرهنگ و هنر داشتند ،اشاره می کند.
این مقام مسئول از این که با توجه به استانی
نــبــودن پــــروژه ســازمــان نــمــی تــوانــد راجـــع به
برآوردهای آن نظر دهد ،می گوید :وقتی نقشه
های اجرایی و دستور کار آن ملی است خیلی
موضوعیت ندارد درباره آن نظر دهیم در صورتی
کــه وقــتــی پـــروژه استانی بــاشــد شــایــد بتوانیم
اصالحاتی روی آن انجام دهیم و تصمیم گیری
و بر اســاس آن بــرآورد را اعــام کنیم اما اکنون
نمی تــوان نظرات کارشناسانه داد.ام ــا معاون
توسعه مدیریت و منابع اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی خراسان شمالی ،از این که بر اساس
طرحی که هیئت دولت به مجلس ارائــه داده و
تصویب شده است ،تاالر فرهنگ و هنر در ردیف
پروژه های استانی قرار گرفته است ،سخن می
گوید و معتقد است :با استانی شدن این پروژه
نظارت بیشتری بر آن خواهیم داشت ،در واقع از
روزی که حرف استانی شدن پروژه به میان آمده،
پیمانکار فعال شده است و افراد بسیاری درگیر
آن شده اند«.طهماسبی» به مزایای استانی شدن
این پروژه اشاره می کند و از این که وقتی پروژه
در دست وزارتخانه است ،نظارت ها به واسطه
حجم کار و پــروژه ها چندان قوی نیست سخن
می گوید ،در حالی که در پروژه های استانی ،هر
روز نظارت می شود .او از تحویل مستندات پروژه

دانشآموزان

.

برای«منطقیشدن»چهکنند؟
محمدمهدی رنجبر

«منطق»یکیازآموزههاییاستکهدربسیاریازمدارسجهان،
بهشیوههایمختلفیبرایدانشآموزانتدریسمیشود.البته
سطحآموزشمنطقبایدبامیزاندرکدانشآموزوگنجایش

در صورت
تخصیص
اعتبار مورد
نیاز طی 2
سال متوالی
می توان
ساخت بنا را
تا پایان سال
آینده به اتمام
رساند

صبح شد...
آی نمیباید خفت
چشم بگشای که خورشید شکفت
باز کن پنجره را با دم صبح
باید از خانه دل
َگرد پریشانی ُرفت



و اعتبارات طی هفته گذشته هم می گوید و به
رد و بدل شدن موافقت نامه با سازمان مدیریت و
برنامه و بودجه استان می پردازد که به واسطه آن
 2میلیارد و  300میلیون تومان اعتبار به پروژه
تخصیص داده شده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان هم به
هزینه کرد اعتبار  14میلیارد تومان برای پروژه
ای که ساخت آن در سال  87مصوب و در همان
سال مطالعه و طراحی آن شروع و مقرر شده بود
تا  36ماه به اتمام برسد ،سخن می گوید و به
فعال شدن پروژه تاالر فرهنگ و هنر اشاره و رقم
اعتباری مورد نیاز برای تکمیل بنای پروژه ای را
که  45درصد پیشرفت فیزیکی دارد 20،میلیارد
تومان اعالم می کند«.حسین فرخنده» از این که

جوایز
نقدی و
غیرنقدی هفتگی

ذهنشمتناســبباشــدتااثرپذیریبهحداکثرممکنبرسد.
همچنین الزم است که شیوه آموزش منطق برای دانشآموز،
جذابوتاثیرگذارباشد.
درکتابهایدبستانایرانهمچندسالیهستکه«منطق»از
مباحثموردتوجهاستتاجاییکهسرگرمی«سودوکو»بهطور
رسمیدرکتابهایدورانابتداییتدریسوتمرینمیشود.
امامتاســفانهســودوکوی9در 9کهعمومابرایبزرگساالن
مورداستفادهقرارمیگیرد،آغازمناسبیبراییادگیریمنطق
منطق«غیرتکراریبودن»رابااستفاده
ِ
نیست!اصالنیازنیست
ازارقام ۱تا 9بهدانشآموزآموزشدهیم!نسخههایکوچکتر
سودوکوکهبه«کیدوکو»معروفهستند ،درابعادکوچکتری
برایآموزشمنطقوجوددارند.جدولهایکیدوکوبهجای

در صورت تخصیص اعتبار مورد نیاز طی  2سال
متوالی می توان ساخت بنا را تا پایان سال آینده
به اتمام رساند ،هم بــرای مان می گوید و می
افزاید :با توجه به این که خراسان شمالی در زمره
استان های کم برخوردار از لحاظ سرانه فضای
فرهنگی است ،پیگیر هستیم رایزنی هایی انجام
و از منابع ملی اعتباراتی دریافت شود.
او از ایــن کــه باید مصوبه مهم تــری هــم بــرای
این پــروژه داشته باشیم زیرا اعتبارات استانی
پاسخگوی تامین هزینه ها نخواهد بــود ،می
گوید و اظهار امیدواری می کند :در سفر پیش
روی رئیس جمهور به استان ،این پروژه در زمره
مصوبه سفر قرار بگیرد تا بتوانیم هر چه سریع تر
آن را به بهره برداری برسانیم .او از این که پروژه

ملی -استانی شده است و اعتبارات آن از طریق
استان تامین می شود سخن می گوید و ادامه
می دهد :مدارک و مستندات پروژه را از تهران
تحویل گرفتیم و در حال مبادله موافقت نامه با
سازمان برنامه و بودجه هستیم.
با همه اما و اگرها و با وجود تغییرات اندکی که به
محض ورود به مکان پروژه به چشم می آید به نظر
می رسد پروژه ملی که طرح مطالعاتی آن از سال
 87شروع شد و قرار بود  36ماهه به اتمام برسد
همچنان روند تخصیص اعتبار و بهره برداری از
آن در ابهام به سر می برد و معلوم نیست اهالی
فرهنگ و هنر استان چند سال دیگر باید منتظر
باشند چراغ این تاالر روشن شود تا در آن گرد هم
آیند و از طرح ها و برنامه های شان بگویند.

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

9در 9درابعــاد۴در ۴وحتــی۳در ۳موجودنــدکــهبــهجای
منطق
ِ
ارقاممیتواندرآنهاازرنگوشــکلاســتفادهکــردو
«غیرتکراریبودن»راباشیوهجذابتریبهدانشآموزانیادداد.
البته غیــر از کیدوکــو ،ســرگرمیهای دیگری هم هســتند
کــه میتواننــد آموزنــده منطــق بــه کــودکان باشــند .اکثر
ســرگرمیهای «نقشیــاب» کــه در روزهای مختلــف هفته
در همیــن صفحــه درج میشــوند ،میتواننــد در درجــه
دشواریهای بســیار پایین تر طراحی شــوند و ابزاری برای
آموزشلذتبخش«منطق»بهدانشآموزانباشند.پیشنهاد
میکنم کلمه «کیدوکو» را در اینترنت جستوجو کنید.
موفق و پیروز باشید

پاسخ مسابقههای قبل

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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دﻗﻴﻘﻪ

قوانین:
 1هرعددبایدداخلیکچارچوب
«مربعــی» یا «مســتطیلی» بــه رنگ
خودشقراربگیرد.
 2اعدادتعیینمیکنندکهمساحت
چارچوبشانچندواحدباشد.
 3چارچوبها باید بــه طور دقیــق روی خطوط
شطرنجیزمینهرسمشوند.

 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 پر
کنیدتاتصویرکشفشود.

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

 ۶چارچوبهایخاکستریرابدونرنگبگذارید.

 ۶اگرپاسخهایمتفاوتیبراییکمعماپیداکردید،مطمئن
باشیدکهجاییازکارتانغلطبودهاست.چونهرمعمافقطو
فقطیکپاسخصحیحدارد.

برایدرکبهترقوانین،نمونهحلشدهزیررابادقتبررسیکنید.

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

گــروه ادب و هنر -ادبیات فارسی سرشار از
مثل ها و اصطالحاتی است که بر غنای آن افزوده
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 مثل های رایج در میان
قوم ترک از زبان «سراج اکبری» می پردازیم .وی
رمس» به
با بیان این که مثل َ
«آرپه َا َکن بوغدی َد َ
معنای این است «کسی که جو کاشته است ،گندم
درو نخواهد کرد» ،می افزاید :در واقع این مثل به
این مسئله که ممکن نیست بدی کنید و خوبی
ببینید ،اشاره می کند.

هر روز

دﻗﻴﻘﻪ

و حرفهای

رمس
آر َپه َا َکن بوغدی دَ َ

سودوکو

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده

پنجشنبهها
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.

سلمان هراتی

امثال الحکم

یاب چارچوب
نقش ِ
برایارسالپاسخ
وشرکتدرمسابقه،
دوتاازاجزایتصویراینمعما را
درمتنپیامکتان
نامببرید.

دشت خشکید و زمین سوخت و باران نگرفت
زندگی بعد تو بر هیچ کس آسان نگرفت
چشم ام افتاد به چشم تو ولی خیره نماند
شعله ای بود که لرزید ولی جان نگرفت
جز خودم هیچ کسی در غم تنهایی من
مثل فواره سرگریه به دامان نگرفت
دل به هر کس که رسیدیم سپردیم ولی
قصه عاشقی ما سروسامان نگرفت
هر چه در تجربه عشق سرم خورد زمین
هیچ کس راه بر این رود خروشان نگرفت
مثل نوری که به سوی ابدیت جاری است
قصهای با تو شد آغاز که پایان نگرفت
فاضل نظری


خورشید

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

یکی از دغدغههای آموزشی در جهان:

قصه عاشقی

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

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ
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